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RIASSUNTO 

 

La presente tesi di dottorato riguarda l’iconografia di Raimondo di Penafort (1185 circa ‐1275) e 

si inserisce nel contesto più ampio della costruzione dell’immagine religiosa in età moderna. Il 

punto d’avvio è stata l’analisi delle raffigurazioni medievali del domenicano catalano, cui ha fatto 

seguito  lo  studio  ampio  e  trasversale  della  genesi,  evoluzione  e  produzione  delle  varianti 

iconografiche legate alla sua rappresentazione, specie a partire dal 1601, quando il personaggio 

assurge definitivamente la santità.  

 

Per questo, è stato necessario innanzitutto una ricognizione, condotta nel corso del dottorato, 

dell’immagine dei santi spagnoli più noti in epoca moderna, come Sant’Ignazio da Loyola, San 

Francesco Saverio, San Filippo Neri, San Tommaso da Villanova e Santa Teresa di Gesù. Queste 

figure  vantavano  della  protezione  sia  dalla monarchia  e  sia  dai  rispettivi  ordini  religiosi  di 

appartenenza, che li elevarono alla santità e ne diffusero il culto. Anche Raimondo di Penafort 

venne coinvolto in tale processo, ma con la peculiarità di esserne un antecedente, dal momento 

che venne canonizzato nel 1601, ossia ben prima dei personaggi menzionati. Ciò lo rende uno 

dei primi casi di messa a punto di una nuova devozione a partire dalle norme tridentine, e allo 

stesso tempo di una propria diffusione in area mediterranea. Tale geografia cultuale sviluppatasi 

attorno a Raimondo di Penafort  vede  la Catalogna e Barcellona  come  contri promotori e  al 

tempo stesso ricettori dell’immagine devota, rispetto ad altri luoghi dell’Europa cattolica (quali 

la Sicilia, Napoli, Roma o Valladolid) dove si diffuse il culto al santo.  

 

Partendo  da  tali  premesse,  per  svolgere  al  meglio  la  ricerca  si  è  deciso  di  adottare  una 

metodologia che facesse ricorso all’analisi delle immagini per offrirne una nuova lettura. In tal 

senso, la prima fase della indagine ha consistito in un’attenta osservazione delle opere e in una 

profonda  analisi  di  tipo  iconografico‐iconologica.  Parallelamente  si  è  svolto  lo  spoglio 

sistematico della documentazione ‐ di prima mano e secondaria – presso archivi e biblioteche, 

grazie al quale sono emerse preziose informazioni inedite. Le fonti impiegate appartengono a 

vari generi letterari, quali cronache storiche, diari, trattati, testi agiografici, sermoni, dottrine e 

altre testimonianze  legate alle arti plastiche. Alla raccolta di tali  informazioni ha fatto seguito 

una rigorosa analisi finalizzata a stabilire i legami tra la documentazione rintracciata e le opere 

d’arte, per comprendere il processo di gestazione e diffusione dell’iconografia raimondiana nel 

corso dell’età moderna. 
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Data l’ampiezza e la trasversalità dell’oggetto di studio, la presente ricerca è andata incontro a 

una serie di problemi, dovuti principalmente ai limiti di tempo imposti dal cursus dottorale, oltre 

all’internazionalità propria del fenomeno che si è scelto di prendere in esame. La mancanza di 

una borsa di studio ha certamente  inciso nella pianificazione della ricerca sul campo presso  i 

luoghi  legati  al  culto  del  santo  (Valladolid, Madrid, Napoli, Roma,  Treviso, Vicenza, Verona, 

Genova o Palermo), così come la frequentazione di alcuni dei principali centri di documentazione 

europea,  come  la  Biblioteca  Nacional  de  España,  l’Archivio  Segreto  Vaticano,  la  Biblioteca 

Hertziana o  l’Archivio di Stato di Napoli.  I dati  ricavati  in questi centri sono stati poi messi a 

confronto con quelli emersi dallo spoglio presso archivi e biblioteche catalane,  in particolare 

l’Arxiu de la Corona d’Aragó, l’Arxiu de la Catedral de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya o la 

Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona.  

 

A partire dall’osservazione delle opere d’arte e della  sistematizzazione delle notizie  ricavate 

dalle carte d’archivio, è stata elaborata una proposta di studio che restituisse a Raimondo di 

Penafort il ruolo centrale che merita, e in tal senso è stato studiato trasversalmente, assieme 

agli  elementi  che  contribuiscono  al  processo  creativo  del  santo.  Le  opere  d’arte  che  lo 

rappresentano  sono  state  studiate  in  quanto manufatti, ma  anche  poliedricamente  inserite 

all’interno della storia della santità, dell’agiografia moderna, della festa effimera o dei nuovi culti 

dopo  il  Concilio  di  Trento. Di  conseguenza,  la  tesi  si  compone  di  tre  sezioni,  precedute  da 

un’introduzione e dalle relative conclusioni. 

 

Nella  prima  parte  si  traccia  il profilo  biografico di Raimondo  di  Penafort  come  personaggio 

storico,  sottolineando  le  tappe  più  significative  che  hanno  contribuito  alla  sua  fama  come 

giurista e predicatore di primo livello, per poi affrontare in dettaglio le vicende legate al processo 

di  canonizzazione  all’indomani  della  sua  morte,  avvenuta  nel  1275,  fino  alla  definitiva 

approvazione pontificia del 1601. In particolare, sono state ricostruite le varie tappe di questo 

lungo  percorso  verso  la  santità,  identificando  i  principali  promotori  della  causa  e  le 

corrispondenti intenzioni: dai vari tentativi portati avanti dai sovrani della Corona d’Aragona nel 

corso dell’età media, al primo riconoscimento del culto avvenuto nel 1542, al proseguimento 

della causa in età post tridentina ad opera di Filippo II e in seguito di Filippo III, fino ad arrivare 

alla  canonizzazione. Va notato  come  la disposizione  sistematica e  la  contestualizzazione dei 

risultati ottenuti dalla ricerca d'archivio hanno portato a formulare e rielaborare aspetti finora 

trascurati dalla storiografia raimondiana, come il tentativo di canonizzazione avvenuto intorno 

al  1456,  o  la  stretta  connessione  tra  il  riconoscimento  del  culto  del  1542  e  la  fondazione 

dell’Inquisizione romana.  
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Raimondo di Penafort è  il terzo santo canonizzato  in età tridentina, ma è stato definito dalla 

storiografia della santità come la prima causa gestita interamente all'interno della Curia Romana 

dalla  Sacra  Congregazione  dei  Riti.  Ciò  ha  portato  a  una  strutturata  analisi  dei  processi 

amministrativi  svolti  da  tale  istituzione,  con  la  creazione  di  un modello  di  santità  valida  e 

adeguata alle esigenze del cattolicesimo militante. 

 

Gli ultimi due capitoli di questa sezione sono dedicati invece ai riti di canonizzazione del nuovo 

santo e alle  feste  celebrate a Roma nel 1601. Raimondo di Penafort divenne  il primo  santo 

canonizzato all’interno della nuova basilica di San Pietro in Vaticano, e sotto la cupola progettata 

da Michelangelo Buonarroti. Pertanto,  la ricostruzione e  l’analisi della cerimonia raimondiana 

costituisce  uno  dei  campi  d’indagine  più  complessi  della  presente  ricerca,  in  quanto  non  si 

riferisce a un caso isolato, bensì a un precedente importante per  l'adattamento dell’apparato 

decorativo e l’elaborazione di un nuovo spazio rituale, simbolo della Chiesa trionfante e cuore 

della cristianità, destinato ad essere seguito come modello dalle seguenti canonizzazioni.  

 

La seconda parte della tesi è incentrata sulla diffusione del culto di San Raimondo di Penafort a 

partire dal 1601 non solo in area catalana, ma anche nella penisola iberica e negli Stati Italiani, 

e più  in generale nel denominato Mediterraneo cattolico.  In questi  territori si può osservare 

come durante i primi decenni del XVII secolo il culto a Raimondo di Penafort determina il sorgere 

di  sontuose  feste  di  canonizzazione,  così  come  di  nuove  committenze  artistiche  legate  alla 

venerazione del domenicano catalano. Tra queste, merita particolare attenzione la ricostruzione 

della perduta cappella reale presso il convento di Santa Caterina a Barcellona, dedicata al santo 

sin dalla sua fondazione intorno al 1300 e distrutta in occasione della Desamortización del 1837. 

 

All’interno di questa sezione, particolare attenzione è rivolta, da un lato, al rinnovamento della 

cappella ad opera di Pere Blay tra  il 1602 e  il 1608, e dall’altro all’analisi delle testimonianze 

figurative  che  compaiono  sul  sepolcro  del  santo,  che  attualmente  si  trova  all’interno  della 

cattedrale  di  Barcellona,  e  che  costituiscono  il  primo  ciclo  iconografico  noto  del  santo, 

sottoposto  in  questa  sede  a  una  nuova  analisi  a  partire  dalla  rilettura  dei  processi  di 

canonizzazione contemporanei. 

 

Nel corso del lavoro di ricerca si è potuto constatare come mentre le cappelle dedicate al santo 

in  area  catalana  appaiono  spesso  nelle  chiese  parrocchiali,  nel  resto  del  Mediterraneo  si 

riscontrano  invece  fondazioni ex novo presso  i conventi domenicani. Ciò ascrive  l’ordine dei 



11 
 

Predicatori come il principale promotore di nuove fondazioni dedicate al proprio santo al di fuori 

della Catalogna, mentre i frati domenicani manifestano in più occasioni la loro intenzione di far 

assurgere Raimondo a nuovo eroe celestiale dell’ordine. Ebbene, se l’identità del santo catalano 

come domenicano è fondamentale per la diffusione del suo culto al livello internazionale, i suoi 

rapporti con Filippo III sono sempre presenti nelle poche fondazioni raimondiane attestate nella 

penisola iberica. In altre parole, il santo viene chiamato a rappresentare il trionfo politico degli 

Asburgo, ma soprattutto di Filippo III, guarito da una malattia nel settembre del 1602 dopo aver 

ingerito la miracolosa polvere del sepolcro del santo, che i frati di Santa Caterina distribuivano 

ai  fedeli  come  preziosa  reliquia  taumaturgica.  Va  segnalato  pertanto  come,  al  di  là  della 

devozione personale o dei miracoli occorsi grazie all’intercessione del santo, vi sia rispetto a 

questo santo un triplice elemento identitario (nazionale, politico e religioso) che lo celebra come 

catalano, come santo della monarchia e come domenicano, destinato a costituire un elemento 

chiave nella diffusione della sua devozione nel principato catalano, nei regni dominati da Filippo 

III e in generale nel Mediterraneo cattolico. 

 

Nella  terza parte  si affrontano  le questioni  legate direttamente all’immagine  raimondiana.  Il 

primo  capitolo  è  dedicato  alla  genesi  delle  rappresentazioni  del  santo  come  giurista  e 

predicatore  che  compaiono nelle miniature dei manoscritti medievali.  In  seguito  comincia  a 

diffondersi l’immagine come terzo maestro generale dell’Ordine dei Predicatori, morto in odore 

di santità, come appare in alcune rappresentazioni pittoriche di età moderna, come ad esempio 

la sala capitolare di San Nicolò a Treviso o in quella di San Marco a Firenze. Il capitolo si conclude 

con una nuova lettura della scena raffigurante la consegna delle Decretales a papa Gregorio IX 

nelle Stanze raffaellesche  in Vaticano, che sancisce  l’immagine del domenicano come pilastro 

del diritto canonico e del cattolicesimo.  

 

Dopo  aver  analizzato  le  rappresentazioni  precedenti  alla  canonizzazione,  si  affronta,  nelle 

quattro sezioni successive,  il  tema dell’iconografia di Raimondo di Penafort come santo post 

tridentino.  In primo  luogo ci si riferisce al racconto visivo e alla  traduzione  in  immagini della 

nuova agiografia del santo, così come codificata e approvata presso la Santa Sede. In tal senso, 

è  stato di  fondamentale  importanza  lo  studio della bolla di papa Clemente VIII, ma anche  il 

ritrovamento di documentazione notarile  inedita contenente  le dichiarazioni di testimoni che 

dichiarano di essere stati beneficiati di un miracolo attribuito al frate catalano. Tra i primi cicli 

iconografici  del  nuovo  santo  vi  era  la  perduta  stampa  ufficiale  della  canonizzazione,  che  in 

questa  sede  si  ricostruisce  parzialmente  grazie  alla  documentazione  rinvenuta,  ma  pure 

confrontando gli episodi rappresentati con altre stampe coeve di grande formato. Dopo aver 
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analizzato diverse serie di incisioni, ci si è dedicati alle pale d’altare che raffigurano questi primi 

cicli agiografici, e soprattutto alla cappella del santo che si trova presso la chiesa di Gesù e Maria 

a Napoli, dove si conserva l’unico ciclo ad affresco giunto sino a noi con scene della vita di San 

Raimondo di Penafort e i suoi miracoli. Questa parte termina con una proposta di rilettura del 

retablo che si conserva nel Museu Episcopal di Vic, che costituisce l’unica testimonianza in terra 

catalana di un ciclo biografico del santo realizzato in età moderna.  

 

Nella  sezione  successiva  si  constata  come,  all’indomani della  canonizzazione  romana di  San 

Raimondo di Penafort, vengono fissati i lineamenti fisionomici del nuovo santo come venerabile 

monaco colto, con capelli bianchi e barba, naso dritto, zigomi marcati e sguardo severo. Una 

volta analizzata la formazione ed espansione al livello internazionale di questa nuova immagine, 

si è deciso di affrontare anche la complessa questione della rappresentazione, sottolineando le 

notevoli divergenze che tradiscono tale  immagine ufficiale, fissata con  l’elevazione alla gloria 

degli altari nel 1601.  

 

In  seguito  si  prendono  in  considerazione  le  vicende  legate  alla  nascita  e  alle  varianti 

dell’immagine della Transfretazione, ovvero il viaggio miracoloso del santo sul suo mantello da 

Maiorca a Barcellona. L’episodio, documentato sin dalla metà del XV secolo, diventa una delle 

iconografie raimondiane più felici. Si analizzano pertanto le cause di tale successo, malgrado la 

mancanza di una tradizione figurativa previa, spiegando le controverse letture e interpretazioni 

in base ai contesti in cui si manifestano tali rappresentazioni.  

 

Infine, in questa sezione si affronta un tema che ha a che vedere con il conflitto tra i mercedari 

e i domenicani rispetto alla partecipazione di Raimondo di Penafort alla fondazione dell’Ordine 

della Mercede. La questione fu trattata dalle piume più insigni di entrambe le parti sin dal XVI 

secolo, ed ebbe un  forte  impatto  sulla  formulazione della  rappresentazione del  santo.  In  tal 

senso, della gran varietà di manufatti artistici prodotti, si analizzano i casi più significativi, per 

poi concludere con una proposta di lettura di una delle opere più note della scultura catalana 

barocca: il retablo della fondazione mercedaria della cattedrale di Barcellona, eseguito da Joan 

Roig e inaugurato nel 1688. 

 

In  conclusione,  va  sottolineato  come  la  ricerca  si  propone  di  affrontare  un  tema  inedito, 

adottando una metodologia complessa e sperimentale, e tenendo conto della mancanza di studi 

approfonditi su temi quali l’evolversi dei processi di canonizzazione, la diffusione dei culti o la 

circolazione della  rappresentazione dei  santi  catalani  in età post  tridentina. Tale dialogo  tra 
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immagine, devozione e santità applicato al caso di San Raimondo di Penafort è stato uno dei 

costanti punti di riferimento per tale lavoro, e ha permesso di tracciare una linea di continuità 

tra l’età medievale e quella moderna, mostrandone allo stesso tempo anche le sue limitazioni e 

peculiarità. Per tali ragioni, la presente tesi va intesa non tanto come la fine di un percorso di 

ricerca, ma piuttosto come il punto di partenza per indagini future, che potrebbero aprire nuovi 

scenari alla  conoscenza dell’argomento, portare alla  luce  inediti documenti, e  fornire nuove 

riflessioni sulle immagini raimondiane. Anche per questo, è doveroso ribadire ancora una volta 

l’augurio che questo lavoro di tesi apra nuove linee di studio riguardanti la creazione e diffusione 

dell’immagine santa, come fenomeno che va inserito nel contesto più ampio della circolazione 

e interscambio tra i vari centri artistici europei durante l’età moderna. 
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1. INTRODUCCIÓ 
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Les  canonitzacions  formen  part  de  les  celebracions més  destacades  de  l’Església  catòlica. 

Actualment, el reconeixement oficial de la santedat d’un serf de Déu és notícia, tant a la premsa 

escrita  com  als mitjans  audiovisuals,  i  la  seva  cerimònia  sol  comptar  amb  la  presència  de 

representants polítics del país al qual pertany el nou sant. De fet vivim una veritable edat d’or 

de les canonitzacions. Durant els 27 anys de pontificat de Joan Pau II (1978‐2005) s’aprovaren 

més de 480 processos, que corresponen a una mitjana de 17,7 causes anuals. Aquesta tendència 

fou apaivagada per Benet XVI (2005‐2013), que únicament autoritzà 45 causes, una mitjana de 

5,6 anual, però incrementada exponencialment pels 841 sants reconeguts pel papa Francesc I 

(2013‐2016)1. De fet l’actual pontífex ha reconegut en els últims quatre anys més sants que tots 

els seus predecessors  junts. Entre els últims personatges elevats als altars, trobem difunts en 

olor de santedat des de segles enrere, com el franciscà mallorquí Juníper Serra (1713‐1784) o el 

laic  Amato  Ronconi  (1226‐1292),  traspassat  fa més  de  700  anys;  però  també  alguns  dels 

religiosos més populars del segle XX com la mare Laura (1874‐1949), els papes Joan XXIII (1881‐

1963) i Joan Pau II (1920‐2005) o la mare Teresa de Calcuta (1910‐1997). 

 

Malgrat  la  solemnitat  que  encara  revesteixen  avui  aquestes  cerimònies  de  canonització,  el 

primer que hem de tenir present a  l’hora d’afrontar un estudi centrat en  la santedat d’època 

moderna,  és  que  es  tracta  d’un  fenomen molt més  restringit  i  excepcional.  L’any  1988  la 

Congregació per a les Causes dels Sants, hereva de la Congregació de Ritus tridentina, celebrava 

el IV centenari de la seva institució per part del papa Sixte V amb la publicació de l’Index ac status 

Causarum, que incloïa una relació de totes les canonitzacions autoritzades per aquest organisme 

curial des de la seva creació l’any 1588. Així doncs, entre 1588 i 1988 el nombre total de causes 

és de 285, una xifra que cal repartir entre quatre centúries i resulta molt més reduïda quan la 

centrem en el segle XVII, que únicament assistí a l’elevació de 26 sants. Per aquest motiu, resulta 

imprescindible  l’emmarcament de  la  santedat  i dels  seus mecanismes en el context històric, 

social i polític que la fa possible. En el cas de Ramon de Penyafort (c.1185‐1275) estem davant 

d’un dominic català difunt en olor de santedat l’any 1275, però no canonitzat oficialment fins 

l’any 1601, quan esdevé el segon sant reconegut per la Congregació de Ritus, i el tercer després 

del Concili de Trento (1545‐1563). 

 

 

                                                            
1 El recompte de sants del papa Francesc I recull les causes autoritzades fins el dia 4 de setembre de 2016. 
Cal advertir que aquesta xifra inclou els 813 màrtirs d’Otranto, elevats als altars el 12 de maig de 2013. 
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L’any 1619 el servita venecià Paolo Sarpi (1552‐1623) es preguntava amargament a l’inici de la 

seva  Istoria del Concilio Tridentino: “¿Cómo pudo ser que este concilio, anhelado y celebrado 

para restaurar la rota unidad de la Iglesia, ahondó, por el contrario, la escisión y exacerbó hasta 

tal punto a las partes, que se hizo imposible su reconciliación?”2. 

 

Les paraules de Sarpi evidencien el trencament progressiu d’Europa durant el segle XVI. Tant les 

nacions protestants com les catòliques entren en una fase de progressiva aculturació que, com 

senyala Ronald Po‐Chia, cal copsar en termes de “disciplina social”3. Aquest procés arrela a la 

baixa Edat Mitjana  i  s’implanta  juntament amb  la Devotio Moderna, però  també esdevé un 

element bàsic d’estructura política i social durant l’Antic Règim. El seu èxit és un factor clau que 

possibilita  la  “Konfessionsbildung”  (confessionalització)  dels  estats  moderns.  Aquest  últim 

concepte, encunyat per Ernst Walter Zeeden  l’any 1965, vol explicar els processos paral∙lels, 

però estructuralment similars, portats a  terme pel  luteranisme, el catolicisme  i el calvinisme 

durant el segle XVI, que desemboca en l’adscripció dels regnes europeus sota els diversos signes 

religiosos durant l’època moderna4.  

 

En els territoris a l’òrbita del catolicisme, la clausura del Concili de Trento l’any 1563 és una fita 

fonamental dins d’aquest procés. Ara bé, com molt bé senyala Ignasi Fernández Terricabras, no 

hi ha una adopció mecànica i uniforme dels decrets tridentins a tota la cristiandat, més aviat es 

tracta d’un procés d’adaptació a  les diverses realitats diocesanes. Per tant, som davant d’una 

transformació evolutiva, dinàmica  i en  construcció després de Trento, que  troba no poques 

dificultats en l’encaix amb les estructures organitzatives i els poders seculars. Un clar exemple 

és l’aplicació als territoris hispànics, on Felip II subjuga a la seva autoritat tant les convocatòries 

dels concilis provincials com la interpretació de determinats decrets i la seva instauració5.  

                                                            
2 La cita queda recollida per Hubert Jedin, extraiem la seva traducció al castellà de: JEDIN, Hubert. Historia 
del Concilio de Trento. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1972‐1981, II, pàg. 15. 
3 PO‐CHIA HSIA, Ronald. “Disciplina  social y catolicismo en  la Europa de  los  siglos XVI y XVII”, Revista 
Manuscrits, 25 (2007), pàg. 29‐43. 
4 Sobre els conceptes de “disciplinament social” i “confessionalització”, vegeu: ZEEDEN, Ernst Walter. Die 
Entstehung  der  Konfessionen.  Grundlagen  und  Formen  der  Konfessionsbildung  im  Zeitalter  der 
Glaubenskämpfe.  Munich‐Viena:  Oldenbourg,  1965;  ZEEDEN,  Ernst  Walter.  Das  Zeitalter  der 
Gegenreformation von 1555 bis 1648. Friburg: Herder, 1967; WEBER, Max. Wirtschaft und Gesellschaft. 
Grundriss der verstehenden Soziologie. Tubinga: Mohr, 1980; OESTREICH, Gerhard. “The structure of the 
absolutist state”. A: OESTREICH, Bigitta; KOENIGSBERGER, E.H. (eds.). Neostoicism and the Early modern 
State.  Cambridge:  Cambridge  University  Press,  1982,  pàg.  258‐273;  PRODI,  Paolo  (ed).  Disciplina 
dell’anima, disciplina del corpo e disciplina nella società tra medioevo ed età moderna. Bologna: Il Mulino, 
1994.  
5 FERNANDEZ TERRICABRAS, Ignasi. Felipe II y el clero secular. La aplicación del Concilio de Trento. Madrid: 
Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pàg. 364‐366; 
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1.1 Plantejament del problema a investigar 

 

Un element fonamental per entendre l’èxit de la reforma catòlica, així com el rol de l’Església 

romana dins el procés modern d’aculturació, és l’estudi de la implantació de les noves devocions 

posttridentines. Les canonitzacions asseguren la ortodòxia i exemplaritat del nous sants com a 

perfectes catòlics, impregnats de les anomenades “virtuts en grau heroic”. Per tant, l’expansió 

del culte a un sant determinat és també la divulgació d’un model de comportament exemplar, 

del qual cal observar el seu forjat a la cúria romana, però també la recepció i conjugació amb les 

realitats idiosincràtiques de cada territori6.  

 

Dins d’aquest procés la imatge juga un rol fonamental. Les canonitzacions fixen la iconografia 

dels nous sants, que comença a divulgar‐se ràpidament i està destinada a durar eternament. La 

imatge  presentada  en  les  pintures,  els  estendards  i  els  gravats  generats  a  l’entorn  de  la 

cerimònia  forneix un referent autoritzat  i ortodox per a  les  futures representacions del sant, 

impregnat de totes les seves virtuts en grau heroic.  

 

En  el  cas  de  sant  Ramon  de  Penyafort,  l’any  1602  el  frare  augustinià  Francisco  Castillejo 

predicava al convent dominic de Santa Cruz la Real de Granada en els següents termes: 

 
“De manera que si quisiessemos hazer un bivo retrato, de todo lo que el alma concibe de la 
belleza y hermosura de la virtud, no avia para que buscarle otro rostro ni otra figura. Pintad 
un san Raymundo con su llave en la mano y con su mitra a los pies: y veys ay una perfecta 
estampa de la virtud”7. 

 

                                                            
FERNÁNDEZ TERRICABRAS, Ignasi. “Éxitos y fracasos de la Reforma católica. Francia y España (siglos XVI‐
XVII)”, Revista Manuscrits, 25 (2007), pàg. 129‐156. 
6 De fet hi ha un canvi de tendència en els processos de canonització, però també en la presentació i les 
hagiografies dels sants posttridentins, en les quals cobra especial importància l’exhibició d’un model de 
comportament virtuós que superi una concepció més màgica, miraculosa o exclusivament taumatúrgica. 
Aquesta idea queda ben reforçada en els estudis de Jacalyn Duffin, on s’analitzen més de 4.000 miracles 
des de la creació de la Congregació de Ritus (1588) fins al segle XX. Com expressa l’estudiosa americana: 
“Because miracle  answer  to  the needs of  this process,  they  are  also  shaped by  it”. DUFFIN,  Jacalyn. 
Medical miracles: doctors, saints, and healing in the modern world. Oxford: Oxford University Press, 2009, 
pàg. 11. L’evolució d’aquesta prova de  les virtuts heroiques és recollida en  la tesi de Pierre Kaziri, que 
observa  les diverses tendències en  la valoració dels mèrits dels candidats dins un ampli camp d’estudi 
estès entre  les primeres causes de  la Congregació de Ritus  i  les canonitzacions de  Joan Pau  II. KAZIRI, 
Pierre.  La  prueba  de  las  virtudesheroicas  y  del martirio  en  las  causas  de  canonización.  Salamanca: 
Universidad pontificia de Salamanca. Facultad de derecho canónico, 2010. Aquest fet, aplicat al cas de 
sant Ramon de Penyafort, és  l’objecte del capítol 2.4 de  la present  tesi doctoral, dedicat al procés de 
canonització del dominic durant el segle XVI. 
7 CASTILLEJO, Francisco. Sermon en  la  fiesta de  la canonizacion de S. Raymundo, que se celebro en el 
convento de sancta Cruz la Real de Granada. Granada: por Fernando Diaz de Montoya, 1602, s. pàg.  
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Castillejo havia estat convidat pels frares predicadors granadins per oferir el sermó principal de 

la  festa en  commemoració de  la  canonització del dominic  català.  Les  seves paraules  són un 

preciós testimoni per a la introducció a la present tesi doctoral, doncs plantegen com l’elevació 

als altars del nou  sant  comporta  també  l’existència d’una  representació  codificada amb uns 

atributs propis, en aquest cas s’esmenten la clau i la mitra als peus; però també com la imatge 

del nou heroi celestial és transmissora de valors i es predica com un bell model virtuós per als 

fidels catòlics. Una veritable imatge de la santedat. 

 

A partir d’aquestes premisses,  la nostra  investigació va començar  l’any 2009 arran del treball 

final del Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, que porta 

per  títol  Sant Ramon  de  Penyafort.  Contrareforma  i  representació,    dirigit  per  la Dra.  Sílvia 

Canalda  i  presentat  durant  el mes  de  setembre  de  2010.  En  aquest  estudi  proposàvem  la 

contextualització de la santedat de Ramon de Penyafort i de les seves imatges dins del procés 

d’aculturació de la reforma catòlica posterior al Concili de Trento. El treball ja esbossava algunes 

de les qüestions fonamentals de la nostra recerca com la construcció de les hagiografies del sant, 

la història del procés de canonització,  les  festes raimundianes a Barcelona o alguns aspectes 

iconogràfics.  Ara  bé,  el  format  d’aquest  estudi,  i  el  seu  temps  limitat,  no  permetien 

l’aprofundiment en algunes problemàtiques fonamentals. Si bé aquesta investigació fou el punt 

de partida, certament hi hagueren altres aspectes que animaren l’ampliació del camp d’estudi i 

la seva conversió en una tesi doctoral, tal com es féu palès en el protocol d’investigació aprovat 

per al comissió de doctorat del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona el 

mes de juliol de l’any 2011.  

 

Entre els nous reptes de la investigació cal destacar en primer lloc la voluntat de reconstruir el 

camí de la santedat de Ramon de Penyafort per tal d’oferir una visió panoràmica que permeti 

veure  la causa del dominic català no únicament com un dels primers processos gestats per  la 

nova Congregació de Ritus, sinó també com un projecte que engloba un complex joc de relacions 

polítiques i diplomàtiques entre l’Orde de Predicadors, les institucions del Principat de Catalunya 

i la Corona hispànica.  

 

En segon terme, és necessari incloure dins del nostre estudi una observació més aprofundida de 

l’expansió de la devoció que reflecteixi les noves fundacions i patronatges, però també el món 

de la festa efímera i el ritual. Aquest últim aspecte és essencial per a la investigació, doncs per 

una banda la cerimònia de canonització de sant Ramon de Penyafort és la primera que es porta 
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a terme a l’interior de la nova Basílica de Sant Pere del Vaticà, i de l’altra esdevé un fenomen 

que s’acompanyà d’esplendoroses festes tant dins com fora de Roma. 

  

Finalment, per tal de donar rellevància a la recerca i dotar‐la d’una major validesa interna, també 

hem considerat necessari ampliar el marc geogràfic de Catalunya a la península ibèrica i itàlica, 

completant  l’arc  de  l’anomenat Mediterrani  catòlic.  Aquest  fet  aporta  a  la  investigació  un 

component internacional, que enriqueix notablement el camp d’estudi gràcies a la inclusió de 

comissions artístiques elaborades en alguns dels centres artístics més  importants de  l’època 

moderna com Nàpols, Roma o Bologna, però també per alguns dels protagonistes de les escoles 

pictòriques  locals com Alessandro Maganza a Vicenza, Felice Brusasorzi a Verona o Gaspare 

Bazzano a Palermo. La inclusió d’aquestes obres de reconeguda qualitat i vàlua implica també la 

necessitat de considerar els estudis precedents al nostre.  

 

Segons el nostre parer, les investigacions dedicades a obres d’art de temàtica raimundiana que 

s’han portat a terme fins al moment resulten insuficients per tres motius principals: 

 

En primer lloc se centren en l’anàlisi de les creacions artístiques des d’un punt de vista formal i 

estilístic, confirmant o desmentint atribucions,  i datant  les produccions dins  la trajectòria del 

seu autor. Ara bé, hi ha una descura generalitzada del contingut iconogràfic de l’obra, mancant 

una  lectura  intel∙lectual que  estableixi  vincles  amb  les  fonts hagiogràfiques on  es  recullen  i 

difonen els episodis representats, i els seus valors inherents. Les obres estudiades solen tractar 

la  vessant  iconogràfica  com  un  unicum  rar  i  de  poca  continuïtat,  descuidant  el  possible 

coneixement de produccions impreses o pictòriques anteriors.  

 

En segon terme, hem detectat l’absència d’un estudi capaç d’establir relacions entre l’estat del 

procés de canonització de Ramon de Penyafort  i  la seva  influència en  les representacions del 

dominic,  especialment  després  de  la  canonització  de  1601.  Així mateix,  tampoc  han  estat 

suficientment  analitzats  els  lligams  personals,  professionals,  polítics  o  religiosos  entre  els 

promotors de  la causa  i el propi sant, que sovint esdevenen determinants per a  la creació de 

comissions artístiques.  

 

Finalment, també volem subratllar com els escassos estudis que s’han centrat en la iconografia 

del sant se circumscriuen a Catalunya però sovint ignoren les representacions d’altres territoris. 

Aquest  fet  ha  limitat  molt  les  investigacions  precedents,  doncs  bona  part  de  les  obres 

raimundianes  comissionades  al  Principat  durant  l’època  moderna  no  es  conserven,  o  bé 
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presenten qualitats molt desiguals. Per aquest motiu és necessària la observació no únicament 

dels  testimonis  preservats,  sinó  també  d’aquells  perduts  però  que  poden  ser  il∙lustrats 

mitjançant fotografies antigues, pintures o bé descripcions.  

 

En definitiva, manca un estudi de conjunt que pugui fornir un anàlisi transversal de la gènesi, 

difusió i variants de la imatge raimundiana, en relació a altres aspectes fonamentals com història 

de la santedat, l’hagiografia o l’expansió del culte en època posttridentina.   

 

1.2 Estructura de la tesi 

 

La  proposta  d’estudi  atorga  a  la  imatge  de  Ramon  de  Penyafort  un  paper  central  com  a 

document que cal llegir i interpretar de forma transversal, a partir de la interacció amb altres 

agents que es troben a la base del seu procés creatiu. Per aquest motiu, la tesi s’estructura en 

tres  blocs  temàtics  centrals  precedits  del  present  apartat  introductori,  i  seguits  de  les 

conclusions, l’annex gràfic i documental, i la relació de bibliografia i fonts emprades.  

 

El primer bloc  afrontarà detalladament  la història del procés de  canonització de Ramon de 

Penyafort des de la seva mort l’any 1275, fins a la definitiva autorització papal del seu culte l’any 

1601. Per  tal d’exposar ordenadament  tot  l’itinerari  resseguit, el bloc  s’estructurarà en  cinc 

seccions. La primera d’elles presentarà la figura del sant com a personatge històric a partir de 

les primeres cròniques escrites que recullen el seu perfil biogràfic, però també la seva fama de 

santedat. A continuació, es dedicarà un ampli capítol amb tres epígrafs, destinats a compilar els 

diversos  intents  de  canonització  portats  a  terme  en  època  medieval.  Així,  en  primer  lloc 

s’analitzaran les gestions portades a terme en temps de Pere II (1276‐1285), en segon terme la 

compilació del procés de canonització de 1318 promogut a instàncies de Jaume II (1291‐1327), 

i finalment s’observarà  l’evolució de  la causa a finals de  l’Edat Mitjana, durant els regnats de 

Pere  III  (1336‐1387)  i  Alfons  V  (1416‐1458).  El  tercer  apartat  es  dedicarà  al  primer 

reconeixement del culte raimundià de 1542 concedit per Pau III per als dominics de la Província 

d’Aragó de  l’Orde de Predicadors  i, a continuació, s’obrirà  la qüestió del procés tridentí, que 

porta a la definitiva canonització de 1601. Aquesta última serà la part més desenvolupada de tot 

aquest primer bloc de la tesi tant pel seu fort impacte en la fixació i variants de la iconografia 

raimundiana, com per l’abundància de documentació inèdita que hem pogut localitzar durant la 

nostra recerca, especialment desenvolupada a l’Archivio Segreto Vaticano. Finalment, els últims 

dos capítols d’aquest bloc es dedicaran als rituals de canonització del nou sant i a les festes que 

els acompanyen a Roma l’any 1601.  
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El segon bloc temàtic de la tesi analitzarà l’expansió de la devoció a sant Ramon de Penyafort 

després  de  la  canonització  de  1601  i  durant  tota  l’època moderna,  a  partir  de  dos  eixos 

principals. Primerament,  l’estudi  se  centrarà en  les  festes de  canonització per  commemorar 

l’ascensió  als  altars  del  nou  sant,  destacant  les  actuacions  portades  a  terme  a  Barcelona  i, 

posteriorment, en els altres territoris hispànics. En segon lloc, es dedicarà un extens capítol a 

l’anàlisi de les noves fundacions i patronatges en honor del sant a Catalunya i en altres territoris 

de  la península  ibèrica  i  itàlica, focalitzant  la  investigació en els nuclis devots més  importants 

com la reial capella del desaparegut convent de Santa Caterina de Barcelona.  

 

Finalment, el tercer bloc temàtic de la tesi afrontarà cinc qüestions iconogràfiques fonamentals 

a  l’entorn  de  la  figura  de Ramon  de  Penyafort.  El  primer  capítol  estudiarà  la  gènesi  de  les 

representacions raimundianes a partir de les miniatures incloses en els manuscrits medievals de 

les seves obres, però també la seva aparició en conjunts pictòrics executats entre els segles XIV 

i XVI tant en les sales capitulars de cenobis dominics com San Nicolò de Treviso o San Marco de 

Florència, com a les Stanze rafaelesques als palaus vaticans, on es potencia la seva vàlua com a 

canonista.  

 

Un  cop  analitzades  les  representacions  prèvies  a  la  canonització  de  1601,  s’obriran  quatre 

seccions destinades a la iconografia de Ramon de Penyafort ja investit com a sant posttridentí. 

La  primera  d’elles  afrontarà  la  qüestió  de  la  narració  visual,  de  la  traducció  en  imatges  de 

l’hagiografia del nou sant ja codificada i aprovada per la Santa Seu. Per aquest motiu proposarem 

una reconstrucció de la desapareguda estampa oficial de canonització, tot confrontant els seus 

episodis amb altres  impressions contemporànies elaborades per autors com Raphael Sadeler, 

Cristoforo Bianchi o Jean Le Clerc. Així mateix, també proposarem un primer estudi iconogràfic 

de  l’únic cicle de pintures al fresc conservat d’època moderna, situat a  la capella del sant de 

l’església  partenopea  de Gesù  e Maria  a  Pontecorvo.  Finalment,  també  oferirem  una  nova 

lectura del retaule custodiat al Museu Episcopal de Vic, que representa l’únic testimoni català 

de cicle iconogràfic raimundià elaborat durant l’època moderna.  

 

En  l’apartat  successiu  constatarem  com arran de  la  romana  canonització de  sant Ramon de 

Penyafort  es  fixen  uns  trets  facials  que  corresponen  a  la  seva  vera  effigies.  Aquest  capítol 

observarà no únicament  la difusió  internacional d’aquest rostre de  la santedat, sinó també el 

naixement en paral∙lel de nombroses variants particulars, que transgredeixen la imatge oficial 

encunyada a partir de l’elevació als altars del sant l’any 1601.  
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A continuació tractarem la qüestió de l’episodi més representat del nou sant: la Transfretació, o 

viatge miraculós del sant des de Mallorca a Barcelona sobre la seva capa. El capítol exposarà la 

fortuna d’aquesta imatge, així com la seva gènesi i la diversitat de lectures i interpretacions en 

funció del context on es materialitza.  

 

Finalment,  la  última  problemàtica  que  plantejarà  aquest  bloc  és  el  conflicte  acarnissat  que 

enfronta mercedaris i dominics arran de la participació de Ramon de Penyafort en la fundació 

de l’Orde de la Mercè. Així, compilarem les principals fonts escrites que tractaren la controvèrsia 

entre ambdues religions durant els segles XVI i XVII, i el seu fort impacte en les representacions 

del dominic. Malgrat l’abundància de testimonis plàstics, únicament analitzarem els casos més 

significatius, tot concloent el nostre periple amb una proposta de lectura d’una de les obres més 

brillants de l’escultura catalana barroca: el retaule de la fundació mercedària de la catedral de 

Barcelona, executat per Joan Roig i inaugurat l’any 1688. 

 

1.3 Estat de la qüestió 

 

Malgrat que mai s’hagi portat a terme un estudi aprofundit i de conjunt sobre la imatge de sant 

Ramon de Penyafort, la importància del personatge dins del dret canònic, la seva popularitat a 

Catalunya  i  la  seva  incidència  en  l’Orde  de  Predicadors,  han  potenciat  nombrosos  treballs 

particulars previs. Els estudis raimundians gaudeixen d’una llarga tradició historiogràfica i han 

estat  fonamentals per a  la nostra  investigació, doncs únicament després de copsar  les seves 

aportacions hem pogut detectar quins aspectes han estat analitzats fins al moment, com s’han 

tractat  i  quines  qüestions  encara  no  s’han  abordat  amb  prou  profunditat. Malgrat  que  en 

cadascun dels apartats de la tesi farem referència a la bibliografia precedent que correspongui, 

volem presentar algunes de les principals aportacions dels estudis raimundians fins al moment, 

per tal de fornir un panorama general del seu estat de la qüestió.  

 

En primer  terme cal  fer referència als estudis biogràfics del sant publicats a  les darreries del 

segle XIX a Catalunya dins del marc cultural i nacionalista de la Renaixença, que recupera la figura 

de Ramon de Penyafort com a sant català i pare del dret canònic. Aquesta revifalla es porta a 

terme a l’entorn del Col∙legi d’Advocats i de la Catedral de Barcelona, on apareixen els escrits 
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dels juristes Bonaventura Ribas i Quintana i Manuel Duran i Bas8. El canonge Ribas l’any 1888 

pronunciava en el seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona: “Siento 

en  el  alma,  que  este  nombre  y  el  recuerdo  de  este  santo  hayan  escapado  a  la  pluma 

universalmente escudriñadora de lo que directa e indirectamente tienen, o puede tener relación 

con la ciencia española de todos tiempos y edades”9. 

 

Ribas  reclama  una  recuperació  de  la  figura  del  sant  i  una  revisió  de  les  seves  aportacions 

científiques a nivell universal. Ara bé, els seus escrits no es limiten únicament a l’àmbit acadèmic, 

doncs tant Ribas com Duran  i Bas es dediquen coetàniament a  impulsar  la devoció al sant. El 

canonge barceloní estava costejant des de l’any 1878 les obres de la capella funerària de sant 

Ramon  de  Penyafort  a  la  Catedral  de  Barcelona.  D’altra  banda,  Duran  i  Bas  també  havia 

contribuït a  l’enaltiment de sant Ramon de Penyafort, proposant‐lo com a patró del Col∙legi 

d’Advocats de Barcelona el 29 de maig de 1886.  

 

Les aportacions historiogràfiques d’ambdós autors prenen com a fonts literàries principals les 

hagiografies raimundianes publicades a l’entorn de la seva canonització, en especial aquelles de 

l’auditor  Francisco  de  la  Peña  i  del  cronista  dominic  Francisco  Diago10.  Ara  bé,  ambdós 

estudiosos centren el seu interès en  la construcció de Ramon de Penyafort com a personatge 

fonamental dins  la Història medieval de Catalunya, subratllant passatges com els seus nobles 

orígens al castell de Penyafort, els vincles amb Jaume I o la seva intervenció en la conquesta de 

Mallorca.    

 

La  recuperació de Ramon de Penyafort com a  figura catalana medieval de prestigi  té com a 

conseqüència la publicació de tres diplomataris fonamentals, en els quals es vol aixoplugar tota 

la documentació relativa al personatge. El primer d’ells es publica l’any 1932 i és obra de Lluís 

                                                            
8 DURAN BAS, Manuel. San Raimundo de Peñafort. Barcelona: Impr. de los suc. de N. Ramírez, 1889; RIBAS 
QUINTANA, Bonaventura. Estudios históricos y bibliográficos sobre San Ramón de Penyafort: memorias 
leídas en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Barcelona : Imprenta Barcelonesa, 1890. 
9 RIBAS QUNTANA, Bonaventura. Discursos leídos ante la Real Acdemia de Buenas Letras de Barcelona en 
la  recepción pública del  Iltre. D. Bonaventura Ribas y Quintana, Pbro. Doctor en  sagrada Teología, en 
jurisprudència  y  canónigo  de  la  Santa  Iglesia  Catedral  Basílica  de  Barcelona.  Barcelona:  Imprenta 
Barcelonesa, 1889, pàg. 133. 
10 PEÑA, Francisco. Relacion svmaria de la Vida, Milagros, i [sic] Actos de la Canonizacion de S. Raymvndo 
de Peñafort.  En Roma: por Nicolas Mucio, 1600  (1601); DIAGO,  Francisco. Historia del beato  catalán 
barcelonés S. Raimundo de Peñafort. Barcelona: en casa Sebastian de Cormellas, 1601. 
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Feliu11, el segon apareix set anys després editat per Ferran Valls i Taberner12, i el tercer sorgeix 

l’any 1954 de la mà de Josep Rius i Serra, que recull els materials dels autors anteriors, ampliant‐

los notablement amb la transcripció de les vides del sant d’època medieval i la documentació 

del procés de canonització13. Si bé aquesta obra resulta el diplomatari principal del sant, també 

cal subratllar que fou completat amb nous documents aportats per l’historiador dominic Albert 

Collell  l’any 195714. Una altra aportació fonamental als estudis raimundians arriba  l’any 1936, 

quan Ferran Valls i Taberner publica la principal biografia de sant Ramon de Penyafort, reeditada 

i ampliada l’any 1996 per Llorenç Galmés15. Malgrat l’absència d’un aparell crític, aquesta obra 

forneix una síntesi de tota la documentació compilada anteriorment, i esdevé un referent per a 

qualsevol investigació contemporània del dominic català.  

 

Durant  el  segle  XX  els  estudis  raimundians  també  han  despertat  vivament  l’interès  dels 

historiadors de l’Orde de Predicadors. En primer terme cal citar com a precedent la biografia del 

pare  Julien  Constant,  publicada  a  París  l’any  188816,  en  la  qual  ja  apareix  un  breu  sumari 

únicament de la vida del sant, sense al∙lusions als seus miracles, amb la voluntat de construir la 

modèlica figura històrica de Ramon de Penyafort com a III mestre general i successor de sant 

Domènec al  capdavant del  seu orde. Uns anys després,  la voluntat de  fomentar  la veracitat 

històrica  dels  primers  temps  dels  frares  predicadors  esperonà  la  gran Monumenta  Ordinis 

fratrum  Praedicatorum Historica,  en  la  qual  els  pares  Fran Balme,  Ceslaus  Paban  i  Joachim 

Collomb editaren un primer diplomatari de Ramon de Penyafort, que serví de base a bona part 

dels successius17.  

 

D’altra banda l’any 1918 els mercedaris celebraren els 700 anys de la fundació del seu Orde i 

s’avivà  una  vegada més  la  controvèrsia  sobre  la  suposada  participació  de  sant  Ramon  de 

Penyafort en la fundació de l’Orde de la Mercè de Redempció de Captius. Malgrat que dediquem 

                                                            
11  FELIU,  Lluís  (ed.). Diplomatari de Sant Ramon de Penyafort: nous documents. Barcelona: Biblioteca 
Balmes, 1932. 
12 VALLS TABERNER, Ferran (ed.). Diplomatari de Sant Ramon de Penyafort.  Barcelona: Biblioteca Balmes, 
1939. 
13 RIUS I SERRA, Josep. Diplomatario: documentos, vida antiqua, crónicas, procesos antiguos. Barcelona: 
Universidad de Barcelona. Facultad de Derecho, 1954. 
14 COLLELL COSTA, Alberto. “Raymundiana. Apéndice a un Diplomatario”, Annalecta Sacra Tarraconensia, 
XXX (1957), pàg. 63‐95. 
15 VALLS TABERNER, Ferran. Sant Ramon de Penyafort. Barcelona: Labor, 1936; VALLS TABERNER, Ferran; 
GALMÉS, Lorenzo (ed.). Sant Ramon de Penyafort. Barcelona: la formiga d’or, 1996. 
16 CONSTANT, Julien O.P. Vie de saint Raymond de Pennafort. Paris: Gaume, 1888. 
17 BALME, Fran; PABAN, Ceslaus; COLLOMB, Joachim. Raymundiana, seu Documenta quae pertinent ad S. 
Raymundum de Pennaforti vitam et scripta. Monumenta Ordinis fratrum Praedicatorum Historica. Roma, 
1898‐1901. 
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un capítol a aquesta disputa  i el seu  impacte sobre  les representacions raimundianes, volem 

senyalar com  fou motiu de publicació de dos obres, en  les quals hi ha  ressenyada una gran 

riquesa documental. Es tracta del llibre San Raimundo de Peñafort. Fundador de la Orden de la 

Merced, publicat l’any 1919 pel dominic Enrique Vacas Galindo, i de la seva resposta per part del 

pare  Faustino Gazulla  l’any  següent, que porta per  títol Refutación de  un  libro  titulado  San 

Raimundo de Peñafort, fundador de la orden de la Merced18.  

 

L’any 1970 dues noves biografies breus, amb un  fort caràcter exemplificador  i catequètic, es 

donen a la impremta. Una es publica a Roma i correspon al text de l’hagiògraf dominic Thomas 

Schwertner, mentre la segona sorgeix a Barcelona de la mà de l’advocat Josep Mas Solench19. 

Malgrat continuar els mateixos  itineraris biogràfics marcats pels seus predecessors, aquestes 

obres subratllen com ben entrat el segle XX Barcelona i Roma continuen essent els dos pols on 

sorgeixen tradicionalment els estudis raimundians,  la primera ciutat en referència als orígens 

nacionals del sant, i la segona en al∙lusió a la seu de la cúria general de l’Orde de Predicadors.  

 

De  fet aquesta  situació  s’ha mantingut  fins a principis del  segle XXI, quan  trobem els últims 

estudis dedicats a la vida i obra de sant Ramon de Penyafort publicats en motiu dels 400 anys 

de la canonització del sant. L’any 2001 l’Istituto Storico Domenicano organitza a Roma el congrés 

Magíster Raimundus, a  les actes del qual es troben algunes de  les últimes aportacions sobre 

diversos aspectes de  la vida  i obra del dominic20. Per  la seva banda, a Catalunya  la  fundació 

Jaume  I  publica  un  número  especial  dedicat  al  sant,  però mentre  les  actuacions  a  Roma 

concentren  l’atenció  dels  estudiosos  de  l’Orde  de  Predicadors,  a  Barcelona  són  de  nou  els 

membres del Col∙legi d’Advocats de la ciutat els que forneixen les principals aportacions21.  

 

Després d’aquest breu esment a les obres de caràcter més general, també volem assenyalar les 

principals referències dels àmbits particulars que tractarem en la tesi, començant per la història 

del procés de canonització de Ramon de Penyafort. Ja  les primeres vides medievals del sant, 

                                                            
18 VACAS GALINDO, fr. Enrique. San Raimundo de Peñafort. Fundador de la Orden de la Merced. Roma: 
Cooperativa tipografica Manuzio, 1919; GAZULLA, Faustino. Refutación de un libro titulado San Raimundo 
de Peñafort, fundador de la orden de la Merced. Barcelona: Mariano Galve, 1920. 
19 SCHWERTNER, Thomas. San Raimondo di Pennafort: giurista e apostolo Roma: San Sisto Vecchio, 1970; 
MAS SOLENCH, Josep Maria. Ramon de Penyafort. Barcelona: Rafael Dalmau, 1970. 
20 Magíster Raimundus. Atti del convengo per  il IV centenario della canonizzazione di san Raimondo de 
Penyafort (1601‐2001). Roma: Instituto Storico Domenicano, 2002. 
21 Ramon de Penyafort  i el dret català: quatre‐cents anys de  la canonització del patró dels advocats de 
Catalunya (1601‐2001). Barcelona: Fundació Jaume I, 2000. 
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com la crònica de fra Pere Marsili22, recullen l’avenç que contemporàniament va tenint la causa 

del dominic català, però és especialment en època moderna quan les noves hagiografies recullen 

extensament tot el procés i transcriuen nombrosos documents. Aquest és el cas de textos com 

les vides composades pels dominics Miquel Llot (1595), Salvador Pons (1597), Francisco de  la 

Peña (1601) o Francisco Diago (1601)23. No hem d’oblidar que l’objectiu primordial d’aquestes 

obres és contribuir a  la  causa del dominic presentant‐lo com a model virtuós que espera el 

reconeixement oficial de la santedat, però també subratllar el favor que al llarg dels segles reis, 

papes  i autoritats diverses han atorgat al procés de canonització. Es  tracta, en definitiva, de 

textos que construeixen l’hagiografia del sant i al mateix temps pressionen per a la seva elevació 

als altars.  

 

Aquestes mateixes fonts han servit als historiadors contemporanis com a valuosos testimonis 

per a  la  construcció de  la història dels processos de  canonització  i de  la  santedat en època 

posttridentina. Dins d’aquest  camp molts estudiosos han  fet  referència al  cas de Ramon de 

Penyafort, destacant Giovanni Papa, que reconstruí detalladament la discussió sobre la santedat 

de Ramon de Penyafort mantinguda l’any 1598 dins la Congregació de Ritus24. El seu estudi se 

sosté  sobre  un  notable  inventari  de  fonts  oficials  i  no  oficials  que  atenen  al  negoci  de  la 

canonització, destacant els textos vinculats amb  procuradors, consultors i auditors del tribunal 

de la Rota romana. Com a resultat, Papa aconsegueix reconstruir a nivell burocràtic bona part 

del procés final de canonització del dominic, però el seu treball manca de contextualització a 

nivell històric, polític  i social, un factor clau tant per al marc conceptual del present projecte, 

com per als treballs d’autors posteriors que referirem a continuació. 

 

Els estudis de Miguel Gotor presenten major preocupació per la dimensió històrica d’aspectes 

com  la  influència de  la  Inquisició en el  funcionament  inicial de  la Congregació de Ritus o  les 

diverses categories de la santedat (Venerable, Beat i Sant). Gotor posa de relleu el canvi donat 

en la valoració dels candidats a la santedat a finals del segle XVI, consolidant‐se les  anomenades 

                                                            
22 MARSILIUS, Petrus. Cronice Illustrissimi Regis Aragonum domini Jacobi victorissimi principis. Biblioteca 
de Catalunya, ms. 1018. 
23 LLOT DE RIBERA, Miquel. Ad S.D.N. Clementem VIII Pont. Maximum de laudabili vita & de actis hactenus 
in  Curia  Romana  pro  canonizatione  R.P.F.  Raymundi  de  Peniaforti  enarratio.  Romae:  ex  typographia 
Dominici  Giliotti,  1595;  PONS,  Salvador.  Historia  de  la  vida,  y  esclarecidos milagros  del  glorioso,  y 
bienaventura  do  padre  S.  Raymundo  de  Peñafort,  de  nacion  Catalan,  de  la  sagrada  orden  de  los 
predicatores.  Tarragona:  en  casa  de  Phelipe  Roberto,  1597;  PEÑA,  Francisco.  Vita  S.  Raymvndi  de 
Peniafort.  Roma:  apud  haeredes  Nicolai Mutij,  1601;  DIAGO,  Francisco.  Historia  del  beato  catalán 
barcelonés S. Raimundo de Peñafort. Barcelona: en casa Sebastian de Cormellas, 1601. 
24 PAPA, Giovanni. Le cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei riti (1588‐1634). 
Roma: Urbaniana University Press, 2001, pàg. 175. 
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“virtuts heroiques” per davant dels miracles com a principal argument i objecte de demostració 

en les discussions mantingudes al sí de la Congregació de Ritus. Així, Gotor contextualitza el cas 

de Ramon de Penyafort  com a  fruit d’unes directrius marcades no únicament per  la pròpia 

Congregació de Ritus,  sinó  també pels agents que hi participen,  i  sobretot per  l’actuació de 

l’auditor Francisco de la Peña com a representant de la Corona d’Aragó dins del Tribunal de la 

Sacra  Rota.  Aquestes  observacions  són  recollides,  sostingudes  i  reafirmades  per  Simon 

Ditchfield, el qual assenyala Ramon de Penyafort com a “primera expressió madura” sota  les 

noves regles dels processos de canonització impulsats per la Congregació de Ritus25. 

   

Si bé aquests estudis resulten fonamentals per a la nostra recerca, de seguida advertim el seu 

tractament tangencial de la figura del dominic català, doncs no analitzen la seva documentació 

específica  en  cap  moment  i,  sobretot,  se  centren  en  el  context  romà,  mentre  la  causa 

raimundiana venia impulsada des de Catalunya i des de la Cort de la Catòlica Majestat. En aquest 

sentit, els estudis dels dominics Bernard Holdel i Llorenç Galmés presenten una major atenció 

en el posicionament del procés de canonització dins la Història de Catalunya i les seves relacions 

amb  la  Santa  Seu,  però  es  dediquen  especialment  a  l’època  medieval26.  En  canvi,  la 

contextualització del fenomen en època moderna encara manca d’un estudi aprofundit, tot i les 

observacions fonamentals assenyalades per Joan Solé i Bordes, i els treballs de José Luis Betrán 

i Xavier Torres, que han afrontat  l’estudi de  la promoció dels sants posttridentins barcelonins 

com a aglutinants d’un sentiment col∙lectiu de naturalesa marcadament corporativa i catòlica27.  

 

D’altra  banda,  la  romana  cerimònia  de  canonització  de  sant  Ramon  de  Penyafort  ha  estat 

esmentada en diversos estudis dedicats a aquestes sumptuoses celebracions. El més destacable 

és el d’Alessandra Anselmi, que ha analitzat la disposició de les primeres cerimònies després de 

l’establiment de  la Congregació de Ritus  (1588)  i  fins a  la gloriosa quíntuple canonització de 

                                                            
25  DITCHFIELD,  Simon.  Liturgy,  sanctity  and  history  in  Tridentine  Italy:  Pietro Maria  Campi  and  the 
preservation of the particular. Cambridge: Cambridge University, 1995, pàg. 218. 
26 HODEL, Bernard. “La Canonisation de Saint Raymond”. A: Magíster Raimundus. Atti del convengo per il 
IV centenario della canonizzazione di san Raimondo de Penyafort  (1601‐2001). Roma:  Instituto Storico 
Domenicano,  2002,  pàg.  51‐59;  GALMÉS,  Lorenzo.  “Biobibliografia  de  San  Ramon  de  Penyafort”.  A: 
Magíster Raimundus. Atti del  convengo per  il  IV  centenario della  canonizzazione di  san Raimondo de 
Penyafort (1601‐2001). Roma: Instituto Storico Domenicano, 2002, pàg. 11‐33. 
27 SOLÉ BORDES, Joan (ed.). Ramon de Penyafort. Jurista internacional del castell de Penyafort. Nobilíssima 
descendència de sant Ramon de Penyafort, III mestre general del Sagrat Ordre de Predicadors.  Vilafranca 
del Penedès: Òmnium Cultural, 2005; BETRÁN MOYA, José Luis. “Culto y devoción en la Cataluña barroca”, 
Revista  de  historia  Jerónimo  Zurita,  85  (2010),  pàg.  95‐132;  TORRES,  Xavier.  “La  ciutat  dels  sants: 
Barcelona i la historiografia de la Contrareforma”. A: GRAU I FERNÁNDEZ, Ramon (coord.). Recurs al passat 
i modalitats  historiogràfiques  a Barcelona. Barcelona Quaderns d’Història. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, 2014, pàg. 77‐104. 
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162228.  Més  recentment,  Vittorio  Casale  també  ha  publicat  un  compendi  dedicat  a  les 

comissions artístiques efectuades en motiu d’aquestes cerimònies de canonització, en el qual 

recull  les  informacions d’Anselmi  i  les amplia en el  conjunt del  segle XVII29. Aquests estudis 

forneixen un referent imprescindible per a la nostra investigació, però inevitablement manquen 

de detalls referits al cas específic raimundià i als seus protagonistes.  

 

D’altra banda,  també  resulta necessari enquadrar  la pròpia  cerimònia de  canonització en el 

context de les relacions entre Roma i la Monarquia Hispànica. Aquest ha estat objecte d’estudi 

de diverses  trobades científiques en  les últimes dècades, destacant aportacions  fonamentals 

com els congressos La monarquia de las naciones: patria, nación y naturaleza en la monarquía 

de España (2004), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la edad moderna (2007) o 

Las  corporaciones  de  nación  en  la monarquía  hispánica.  Identidad,  Patronazgo  y  Redes  de 

Sociabilidad (2011)30. En aquestes trobem articles d’autors com Giuseppe Galasso o Gianvittorio 

Signorotto  que  ens  ajuden  a  delimitar  un marc  de  lligams  polítics,  diplomàtics  i  relacions 

clientelars entre Espanya i Roma a l’entorn de 1600.  

 

Dins  d’aquest  camp  resulten  altament  rellevants  els  estudis  precedents  de  Thomas  James 

Dandelet sobre  la Roma espanyola, així com  les recents aportacions de centre CROMA de  la 

Università  degli  studi  Roma  Tre  sobre  els  ambaixadors  espanyols,  i  els  treballs  de  Maria 

Antonietta Visceglia dedicats a  la circulació de diplomàtics, nobles  i  religiosos entre ambdós 

centres31. Igualment, la canonització raimundiana esdevé un èxit de la política de Felip III i, per 

                                                            
28 ANSELMI, Alessandra. “Roma celebra la monarchia spagnola: il teatro per la canonizzazione di Isidoro 
Agricola, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa di Gesù e Filippo Neri (1622)”. A: Arte y diplomacia 
de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII. Madrid: Fernando Villaverde, 2003, pàg. 221‐236; ANSELMI, 
Alessandra: «Theaters for the canonization of saints». A: St. Peter’s in the Vatican. Cambridge: University 
Press, 2005, pàg. 244‐269. 
29  CASALE,  Vittorio.  L’Arte  per  le  Canonizzazioni.  L’attività  artistica  intorno  alle  canonizzazioni  e  alle 
beatificazioni nel Seicento. Torino: Allemandi, 2011, pàg. 35. 
30  ÁLVAREZ‐OSSORIO  ALVARIÑO,  Antonio;  GARCÍA  GARCÍA,  Bernardo  J.  (eds.).  La Monarquía  de  las 
naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España. Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 
2004; HERNANDO SÁNCHEZ, Carlos José (coord.). Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la 
edad moderna. Madrid: Sociedad Estatal para  la Acción Cultural Exterior, 2007;  Las  corporaciones de 
nación en  la monarquía hispánica.  Identidad, Patronazgo y Redes de  Sociabilidad. Madrid: Fundación 
Carlos de Amberes, 2014. 
31 DANDELET, Thomas James. “Celestiali eroi e lo splendor d’Iberia. La canonizzazione dei santi spagnoli a 
Roma in età moderna”. A: Il santo patrono e la città. San Benedetto il Moro: culti devozioni, strategie in 
età moderna. Venècia: Saggi Marsilio, 2000, pàg. 183‐198; DANDELET, Thomas  James. Spanish Rome, 
1500‐1700. New Haven‐Londres: Yale University Press, 2001; VISCEGLIA, Maria Antonietta. La città rituale. 
Roma e  le sue cerimonie  in età moderna. Roma: Viella, 2002; VISCEGLIA, Maria Antonietta  (a cura di). 
Diplomazia e política della Spagna a Roma. Figure di ambasciatori. Roma: Università Roma Tre‐CROMA, 
2008; VISCEGLIA, Maria Antonietta. Roma papale e Spagna. Diplomatici, nobili e religiosi tra due corti. 
Roma: Bulzoni Editore, 2010. 
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tant, resulta ineludible la referència a La Monarquía de Felipe III: la casa del rey, dirigida per José 

Martínez Millán  i Maria  Antonietta  Visceglia  dins  de  l’Instituto  Universitario  “La  Corte  en 

Europa”32.  Aquesta obra no només aprofundeix en la qüestió de les pugnes de poder entre els 

anomenats “partit aragonès” i “partit castellà” durant els regnats de Felip II i Felip III, sinó que 

també planteja de manera extensa les relacions dels monarques amb el papat i amb les reformes 

eclesiàstiques tant dels ordes mendicants com del clergat secular. 

 

Malgrat  la seva transcendència,  les festes de canonització raimundianes de 1601 a Barcelona 

han  estat  un  objecte  d’estudi  tradicionalment  descuidat  per  la  historiografia  catalana.  No 

obstant, durant la última dècada han rebut l’atenció de tres treballs prou remarcables. El primer 

és  la compilació oferta per Albert Garcia Espuche de  les  festes de beatificació  i canonització 

celebrades a Barcelona durant l’època moderna, entre les quals inclou una reconstrucció de les 

festes raimundianes a partir de la principal font escrita que les recull, la Relación de las grandes 

fiestas composada per fra Jaume Rebullosa i publicada a Barcelona l’any 160133. En segon terme, 

cal citar l’obra Festa, arquitectura i devoció, publicada l’any 2011 per Maria Garganté, en la qual 

s’ofereix  una  visió  panoràmica  del  fenomen  festiu  durant  l’època  moderna  a  Catalunya, 

subratllant  la  instrumentalització  de  les  arts  en  la  seva  creació34.  I,  finalment,  és  necessari 

senyalar els recents estudis de Xavier Torres, que presenta la causa de Ramon de Penyafort i les 

seves  celebracions  des  de  la  perspectiva  corogràfica  i  com  a  part  de  la  política  diocesana 

impulsada des de Barcelona a finals del segle XVI35.  

 

Més  estudiades  han  estat  les  produccions  literàries  gestades  a  l’entorn  de  les  festes  de 

canonització de sant Ramon de Penyafort a Barcelona. La contribució de Henry Ettinghausen de 

l’any 2001 resulta fonamental per a la nostra recerca no únicament per les fonts compilades i 

per la informació aportada, sinó també per la seva lectura en clau “nacional”, que destaca els 

                                                            
32 MARTÍNEZ MILLÁN, José; VISCEGLIA, Maria Antonietta (dirs.). La monarquía de Felipe  III:  la Casa del 
Rey. Madrid: Fundación MAPFRE‐ Instituto de cultura, 2008. 
33 GARCIA ESPUCHE, Albert. La ciutat del Born. Economia i vida quotidiana a Barcelona (segles XIV a XVIII). 
Barcelona:  Ajuntament  de  Barcelona,  2009,  pàg.  492‐544;  GARCIA  ESPUCHE,  Albert  et  alii.  Festes  i 
celebracions. Barcelona 1700. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura, 2010, pàg. 31‐39; 
REBULLOSA,  Iayme. Relacion de  las grandes  fiestas que en esta ciudad de Barcelona se han echo à  la 
canonizacion de su hijo San Ramon de Peñafort de la Orden de Predicadores: con vn sumario de su vida, 
muerte y canonizacion, y siete sermones que los obispos han predicado en ellas. Barcelona: en la emprenta 
de Iayme Cendrat, 1601. 
34  GARGANTÉ  I  LLANES, Maria.  Festa,  arquitectura  i  devoció  a  la  Catalunya  del  Barroc.  Barcelona: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011. 
35 TORRES, X., “La ciutat dels sants...”, 2014, pàg. 77‐104. 
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vincles entre aquests relats i la situació política catalana contemporània36. Més recentment, les 

produccions  literàries sorgides a  l’entorn de  la canonització de 1601 també han estat objecte 

d’estudi per part de Cécile Vincent‐Cassy, que ha contextualitzat les celebracions raimundianes 

en el marc de les festes de beatificació i canonització hispàniques durant el primer terç del segle 

XVII,  destacant  l’anàlisi  de  la  llengua  i  del  component  patriòtic  latent  en  les  composicions 

poètiques en honor del nou  sant37. Així mateix,  també  José  Jaime García Bernal ha afrontat 

l’estudi de les celebracions partint de les principals fonts hagiogràfiques creades a redós de la 

canonització, però fent èmfasi en la seva adscripció a l’Orde de Predicadors, i fent‐les dialogar 

amb els altres cultes blanquinegres coetanis38.  

 

Pel que fa a la qüestió de l’expansió del culte a sant Ramon de Penyafort, cal esmentar l’absència 

d’un  estudi  aproximatiu  a  nivell  internacional. A  Catalunya  el  tema  fou  tractat  per Manuel 

Benach, el qual detectà dins la geografia del Principat un gran nombre de confraries i capelles 

fundades sota l’advocació del nou sant39. A més, també recollí alguns dels rituals i goigs en honor 

del dominic, permetent elaborar una  cartografia de  la devoció popular  raimundiana que ha 

resultat un punt de partida ineludible per a la nostra recerca.  

 

Entre aquestes noves fundacions destaca especialment l’antiga capella funerària de sant Ramon 

de  Penyafort  al  convent  de  Santa Caterina de Barcelona, desapareguda  amb  l’enderroc  del 

conjunt  l’any 1837.  La  importància de  la  casa dels predicadors barcelonins ha  valgut alguns 

estudis  des  del  segle  XIX,  destinats  especialment  a  fornir  descripcions  que  evoquessin  el 

monument desaparegut. Aquest és el  cas dels  treball d’Avel∙lí Pi  i Arimon, de Gaietà Vidal  i 

Barraquer  i també d’Adrià Casademunt, que publicà els plànols del convent elaborats pel seu 

pare, Josep Casademunt, per encàrrec de la Junta de Comerç40.  

 

                                                            
36 ETTINGHAUSEN, Henry. “De  la noticia a  la prensa (San Raimundo de Peñafort, Barcelona, 1601)”. A: 
Actas del V Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Münster 1999. Madrid: Iberoamericana 
Vervuet, 2001, pàg. 490‐502.  
37 VINCENT‐ CASSY, Cécile. “Los santos, la poesía y la patria. Fiestas de beatificación y de canonización en 
España en el primer tercio del siglo XVII”, Revista de historia Jerónimo Zurita, 85 (2010), pàg. 75‐94. 
38 GARCÍA  BERNAL,  José  Jaime.  “Perpetuo Milagro:  la memoria  prestigiosa  y  perdurable  de  la  fiesta 
religiosa barroca (1590‐1630)”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 
39 (2013), pàg. 75‐114. 
39 BENACH TORRENTS, Manuel. La Devoció popular a Sant Ramon de Penyafort.  Vilafranca del Penedès: 
Arts Gràfiques Vilafranca, 1961. 
40 PI I ARIMON, Andreu Avel∙lí. Barcelona, antigua y moderna, o descripcion e historia de esta ciudad desde 
su fundacion hasta nuestros días. Barcelona: Impr. y Libr. Politécnica de Tomás Gorchs, 1854, I, pàg. 571; 
BARRAQUER I ROVIRALTA, Cayetano. Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo 
XIX. Barcelona:  Imprenta Francisco  J. Altes y Alabart, 1906,  I, pàg. 11‐17; CASADEMUNT, Adrià. Santa 
Catalina. Barcelona: Fidel Giró, 1886. 
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L’any 1960 Josep Maria Madurell i Marimón donava a conèixer part del mobiliari de la capella 

del sant a partir de la publicació dels contractes de retaules i la decoració interior41, i l’any 1986 

Marià  Carbonell  reconstruïa  l’arquitectura  dissenyada  per  Pere  Blay  a  partir  d’algunes 

descripcions  exhumades  del  Lumen  Domus  o  Annals  del  convent  de  Santa  Caterina42.  Cal 

senyalar com aquests estudis ofereixen una visió puntual, limitant‐se a senyalar una intervenció 

en un moment concret però descuidant dos aspectes fonamentals que volem subratllar en el 

nostre estudi: no es tracta d’una construcció ex novo, i per tant cal traçar una línia que analitzi 

l’evolució de l’espai; i s’ha de tenir en compte que tota la capella té com a funció primordial la 

dignificació del culte al cos d’un sant barceloní i català com és Ramon de Penyafort.  

 

D’altra banda, l’altre gran centre devot raimundià a Catalunya és el convent de sant Ramon de 

Penyafort al  terme municipal de Santa Margarida  i els Monjos, erigit sobre  la suposada casa 

natal del sant. El sorgiment i evolució d’aquest espai fou estudiada per Agustí Coy Cotonat, però 

ha  estat  fonamentalment  gràcies  als  treballs  de  Joan  Torrents  que  s’ha  pogut  aplegar  la 

documentació dispersa que es coneix fins al moment, per tal de recuperar els aspectes principals 

de la història de la construcció43. Cal advertir que el proppassat 14 de juny de 2016 la Diputació 

de Barcelona ha  lliurat  el Pla director del  conjunt, per  tal de  finalitzar  la  seva  restauració  i 

preveure’n els futurs usos.  

 

Pel que  fa als estudis específicament destinats a  la  imatge de  sant Ramon de Penyafort, en 

primer lloc cal apuntar algunes obres generals dedicades a la iconografia religiosa com l’article 

d’André Vauchez a la Biblioteca Sanctorum44, l’entrada de Louis Réau en el seu diccionari45  o els 

apunts  de  George  Kaftal  arran  de  les  imatges  italianes46.  Cal  advertir  que  aquestes  obres 

ofereixen una lectura poc aprofundida de les representacions del sant a partir de els biografies 

                                                            
41 MADURELL  I MARIMÓN,  Josep Maria.  “Capillas Barcelonesas de Nuestros Santos”, Annalecta Sacra 
Tarraconensia, 32 (1960), pàg. 193‐212. 
42  CARBONELL  I  BUADES, Marià.  L’Escola  del  Camp  de  Tarragona  en  l’arquitectura  del  segle  XVI  a 
Catalunya.    Tarragona: Diputació  de  Tarragona,  1986;  Lumen Domus  o  Annals  del  convent  de  Santa 
caterina Verge  i Màrtir de Barcelona Ordre de Predicadors. Biblioteca de Reserva de  la Universitat de 
Barcelona,  ms. 1005. 
43  COY  COTONAT, Agustí.  Estudio  histórico‐crítico  sobre  el  lugar  de  nacimiento  de  San  Raymundo  de 
Peñafort. Barcelona: Imprenta editorial Barcelonesa, 1915; TORRENTS, Joan. Història del Convent de Sant 
Ramon de Penyafort  (1602‐1835). Santa Margarida  i els Monjos: Ajuntament de Santa Margarida  i els 
Monjos, 1992. 
44  VAUCHEZ,  André.  “RAIMONDO  di  Penyafort,  santo”.  A:  Biblioteca  Sanctorum.  Roma:  Città  nuova 
Editrice, 1983, 7, pàg. 16‐26. 
45 RÉAU, Louis. “Ramón de Penyafort”. Iconografía del arte Cristiano. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1997 
(1955), V, pàg. 120‐121. 
46 KAFTAL, George. Iconography of the saints in Tuscan painting. Firenze: Le Lettere, 2003 (1952). 
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més recents i divulgades, especialment la de Ferran Valls i Taberner. Ara bé, no hi ha un treball 

amb les hagiografies d’època moderna, contemporànies a moltes de les representacions.  

 

Fins al moment, els estudis centrats específicament en  la  iconografia raimundiana únicament 

son  tres,  i  tots ells  localitzats en  l’àmbit  català. En primer  lloc  cal  citar de nou el  treball de 

l’historiador  vilafranquí  Manuel  Benach,  que  reprodueix  nombroses  representacions 

raimundianes però únicament com a il∙lustració del text dedicat a la devoció popular. Pel que fa 

a les xilografies de qualitat més discreta i als goigs dedicats al sant, resulta ineludible el treball 

d’Osvald Cardona, publicat  l’any 1990 com a guanyador del premi Sant Ramon de Penyafort, 

atorgat pel Museu de Vilafranca47. A més de fornir una abundant compilació gogística, Cardona 

també  inclou una contextualització de  les produccions en època moderna, citant alguns dels 

aspectes principals de les festes de canonització a Barcelona i a Vilafranca com a catalitzadores 

de la devoció raimundiana i dels propis goigs.  

 

La última aportació destacada a la iconografia raimundiana apareix l’any 2000 en un article de 

Josep Maria Ainaud de Lasarte, en el qual es presenten algunes de  les obres  incloses en  les 

compilacions de Benach i Cardona, ara en un catàleg ampliat amb diverses representacions de 

fora de Catalunya48. Precisament  l’interès d’aquest  treball  rau en el diàleg entre  les  imatges 

catalanes  i  aquelles  foranies,  però  la  brevetat  del  text  el  converteix  únicament  en  una 

presentació del tema, que obre la porta a molts nivells de lectura més aprofundits. 

 

D’altra banda, també cal fer referència als estudis precedents que han afrontat la qüestió de la 

iconografia fundacional de l’Orde de la Mercè. Aquesta ja fou presentada en un article publicat 

l’any  1985  per  Pedro  Francisco  García Gutiérrez49  però  la  investigació  de  referència  fins  al 

moment és sens dubte la tesi doctoral de Vicent Zuriaga, dedicada a La imagen devocional en la 

Orden de Nuestra Señora de la Merced50. La recerca de Zuriaga aprofundeix en la creació de la 

                                                            
47 CARDONA, Osvald. La tradició literària i els goigs de Sant Ramon de Penyafort. Vilafranca del Penedès: 
Museu de Vilafranca, 1990. 
48 AINAUD DE LASARTE, Josep Maria: “Un Sant popular”. A: Ramon de Penyafort i el Dret Català. Quatre‐
cents anys de la canonització del patró dels advocats de Catalunya (1601‐2001). Barcelona: Jaume I, 2000, 
pàg. 20‐25. 
49 GARCÍA GUTIÉRREZ, Pedro Francisco.  Iconografía mercedaria. Nolasco  y  su obra. Madrid: Estudios, 
1985.  
50 ZURIAGA SENENT, Vicent Francesc. La imagen devocional en la Orden de Nuestra Señora de la Merced: 
Tradición,  formación,  continuidad y variantes. Universidad de Valencia: Departamento de Historia del 
Arte, 2005.  [Tesi doctoral publicada on‐line: http://www.tesisenxarxa.net/];  ZURIAGA  SENENT, Vicent 
Francesc.  La  imagen  devocional  en  la Orden  de Nuestra  Señora  de  la Merced:  tradición,  formación, 
continuidad y variantes.  València: Universitat de València, Servei de Publicacions, 2005. 
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iconografia mercedària,  però  sobretot  exposa  de manera  exhaustiva  totes  les  fonts  que  la 

recullen i compila un extens catàleg d’obres d’art. Tot i així, volem senyalar com aquest estudi 

mostra  preeminència  per  les  fonts  escrites mercedàries  i,  per  tant,  l’objectiu  de  la  nostra 

investigació  serà  complementar  aquesta  lectura  des  del  punt  de  vista  dels  dominics,  que 

fomentaran insistentment la participació protagonista de sant Ramon de Penyafort en aquesta 

fundació.  

 

1.4 Referents teòrics 

 

La present  tesi doctoral  s’inscriu  en  el Departament  d’Història de  l’Art  de  la Universitat de 

Barcelona  i  pretén  ser  una  contribució  als  estudis  artístics  d’època  moderna.  Ara  bé,  la 

complexitat del problema a investigar i la seva proposta d’estudi insereixen el treball en un marc 

necessàriament interdisciplinar, en el qual la imatge interactua amb altres camps d’estudi com 

l’antropologia,  la història,  la  sociologia,  la  literatura,  la  teologia o els estudis eclesiàstics. En 

conseqüència, la nostra investigació té com a referent teòric els estudis que prenen l’obra d’art 

com a document que cal llegir i interpretar en funció d’unes coordenades contextuals. Aquest 

fet ens obliga a esmentar en primer lloc els estudis iconogràfics dels anys 30 del segle XX dins 

l’escola d’Aby Warburg,  i  sobretot d’Erwin  Panofsky  com  a pare de  la  iconologia51.  La  seva 

proposta de lectura a partir de tres estadis  (preiconogràfic, iconogràfic i iconològic) comença 

amb la lectura de les dades més perceptives per avançar en la identificació iconogràfica de les 

imatges i arribar com a objectiu final a la interpretació intel∙lectual del significat de l’obra d’art. 

Aquest mètode parteix del relativisme històric  i cultural,  i de  la  idea de  l’obra d’art filla d’uns 

paràmetres espacials i temporals que la condicionen. Panofsky supera així la dicotomia forma‐

contingut  i  converteix  la  Història  de  l’Art  en  una  disciplina  humanística  on  s’uneixen 

indissolublement els tres nivells de lectura. Al mateix temps, també es fa un pas més enllà de les 

aportacions formalistes de l’Escola de Viena i d’Alois Riegl, que havien començat a incorporar 

connexions entre  les obres  i els  fets  socials,  religiosos  i  culturals, especialment a  l’entorn al 

naixement de l’art barroc a Roma52.  

 

L’any 1972 Ernst Gombrich a la introducció del seu Symbolic Images féu una sèrie de matisos 

necessaris al mètode panofskià, especialment dirigits a subratllar la importància de la recepció 

de  l’obra  i  de  la  seva  correcta  contextualització  històrica  i  cultural  com  a  fonament  per 

                                                            
51 PANOFSKY, Erwin. Estudios sobre iconología. Madrid: Alianza, 2008 (1939). 
52 RIEGL, Alois. Die Entstehung der barockkunst in Rom.  Wien: Anton Schroll & Co., 1923. 
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comprendre  el  seu  significat53.  Sobre  aquesta  base  se  sobreposen  algunes  de  les  principals 

aportacions teòriques a  l’estudi de  la visualitat, destacant els treballs de Peter Burke, el qual 

aposta per superar el mètode iconogràfic‐iconològic amb l’ús del psicoanàlisi, l’estructuralisme 

o  la  teoria de  la percepció. Així, Burke  subratlla altres  condicionants a  la base de  la  creació 

artística com  les convencions,  les  inquietuds de  l’autor o els  interessos del patró original de 

l’obra, que ens faran copsar la funció de la imatge en les seves coordenades particulars de lloc i 

temps54. En aquesta tessitura, ja dins dels anys 90 resulta ineludible l’esment als treballs de Hans 

Belting i Victor Stoichita, destinats a l’anàlisi de la funció de la imatge religiosa barroca i de la 

seva mirada per part de l’espectador contemporani55.  

  

Dins del marc teòric de la nostra investigació no podem deixar d’assenyalar també els principis 

metodològics dels anomenats estudis visuals o estudis de cultura visual, teoritzats per autors 

com W.J.T. Mitchell, Norman Bryson, Michael Ann Holly o Keith Moxey,  i divulgats a Espanya 

gràcies a Ana Maria Guasch  i  José Luís Brea56. L’estudi de  la  imatge es mostra com un camp 

interdisciplinari, en el qual  intervé el que Mitchell anomena el pictorical turn, que proposa  la 

interactuació entre visualitat, discurs, institucions, pràctiques de la observació, etc. i les formes 

més tradicionals de lectura en forma de desxiframent com pugui ser el mètode iconogràfic. En 

aquest sentit, els estudis visuals volen renovar la Història de l’Art apostant per una “història de 

les  imatges”  i el  seu  “significat  cultural”, que  vagi més enllà dels  valors d’estil,  cronologia  i 

autoria de  les obres. Aquest discurs porta  implícitament  l’aiguabarreig entre  les “obres d’art” 

d’alta cultura i les formes més populars ja que totes es poden complementar i participar d’un 

mateix context57. 

 

A més dels estudis teòrics dedicats a  la  imatge, també volem fer esment a altres aportacions 

que, malgrat no dedicar‐se específicament al cas raimundià, han estat un referent per a la nostra 

                                                            
53 GOMBRICH, Ernst Hans. “Objetivos y límites de la iconología”. A: ID. Imágenes simbólicas. Estudios sobre 
el arte del Renacimiento. Madrid: Alianza, 1983 (1972), pàg. 13‐48.   
54 BURKE, Peter. The Uses of Images as Historical evidence.  London: Reaktion Books, 2001. 
55 BELTING, Hans. Imagen y culto: una hitoria de la imagen anterior a la edad del arte. Madrid: Akal, 2009 
(1990); STOICHITA, Victor  Ironim. El Ojo místico: pintura y visión  religiosa en el Siglo de Oro español. 
Madrid: Alianza, 1996 (1995). 
56  BRYSON, Norman; HOLLY, Michael Ann; MOXEY,  Keith. Visual  culture.  Images  and  Interpretations.  
Hannover & London: University Press of New England, 1994; MITCHELL, Walter. “Interdisciplianrity and 
Visual  Culture”,  Art  Bulletin,  77  (1995),  pàg.  540‐544; MITCHELL, Walter.  Picture  Theory.  Chicago & 
London: The University of Chicago Press, 1994. A Espanya, la difusió dels estudis de cultura visual, així com 
la traducció i publicació dels principals textos teòrics s’ha donat a l’entorn de la revista Estudios Visuales, 
iniciada sota l’edició de José Luís Brea l’any 2003. 
57  GUASCH,  Anna  Maria.  Estudios  Visuales.  Ensayo,  teoría  y  crítica  de  la  cultura  visual  y  el  arte 
contemporáneo, 1 (2003), pàg. 8‐16.  
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investigació. En primer lloc, cal subratllar com una de les grans preocupacions de Trento fou la 

correcta veneració dels sants. Davant dels atacs protestants, les directrius conciliars decreten la 

recerca de la fidelitat històrica allunyada d’ingenuïtats i falses contalles. Aquest fet tingué una 

especial repercussió en l’àmbit de l’hagiografia i de la imatge, doncs durant la segona meitat del 

segle XVI començaren a publicar‐se obres destinades a depurar el santoral i a la recerca de les 

versions originals de les vides dels sants i dels seus rostres, per tal de presentar‐ne una major 

veracitat, i demostrar així la seva existència en termes “històrics”. En aquest context aparegué 

l’obra del cartoixà alemany Lorenz Sauer, conegut com Laurentius Surius (1522 ‐ 1578) sota el 

títol De probatis Sanctorum historiis, publicada en sis grans volums entre 1570  i 157558. Així 

mateix, poc després també s’iniciaren les compilacions hagiogràfiques dels Acta Sanctorum dels 

bollandistes, destinats a la demostració “científica” de l’existència dels sants i dels seus miracles 

a partir de la combinació crítica de biografies i testimonis documentals59.  

 

Durant el segle XX i XXI, els interessos dels historiadors de la santedat s’han desplaçat vers totes 

les branques hagiològiques. Tot i que seria excessiu incloure la nombrosa bibliografia publicada 

en les últimes dècades, volem citar algunes obres que han fornit al nostre estudi un panorama 

general indispensable. En primer lloc cal esmentar els estudis de Pierre Delooz durant els anys 

60 i 70, que analitzaren la santedat des del punt de vista sociològic, oferint una nova lectura dels 

sants en funció de les seves procedències60. Aquesta línia d’estudi fou ampliada l’any 1987 per 

Peter Burke  en  el  seu  cèlebre  article  “How  to  be  a  Counter‐Reformation  saint”,  en  el  qual 

exposava els paràmetres principals que determinaven els models de santedat després del Concili 

de Trento61. Un any més tard André Vauchez publicava La sainteté en occident, on analitzava 

amb profunditat la documentació compilada en els processos de canonització de la baixa Edat 

Mitjana,  per  tal  de  determinar  com  les  circumstàncies  històriques,  polítiques  i  socials 

esdevenien crucials a l’hora d’elevar als altars un serf de Déu62. Volem subratllar com aquestes 

tres obres, malgrat no tractar directament el tema de la imatge, han resultat fonamentals per al 

nostre estudi per un motiu principal: exposen la santedat com un fet transversal que cal afrontar 

des d’una òptica interdisciplinar per tal de copsar‐ne tots els matisos i complexitats.  

                                                            
58 SURIUS, Laurentius. De probatis Sanctorum historiis ab Al. Lipomano olim conscriptis nunc primum a 
Laur. Surio emendatis et auctis. Cologne, 1570‐75. 
59 Els Acta sanctorum foren iniciats l’any 1629 per un nucli jesuïta encapçalat pel belga Jean Bolland (1596‐
1665). Vegeu: VIAN, Giovanni Maria. Biblioteca divina. Filologia e storia dei testi cristiani. Roma: Carocci, 
2001, pàg. 221‐224.  
60 DELOOZ, Pierre. Sociologie et canonisation. La Haye: Martinus Nijhoff, 1969. 
61 BURKE, Peter. “How to be a Counter‐Reformation saint”. A: ID. Historical anthropology in early modern 
Italy. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, pàg. 48‐62.  
62 VAUCHEZ, André.  La  sainteté en occident aux derniers  siècles du Moyen Age d’après  les procès de 
canonisation et les documents hagiographiques. Roma: École Française de Rome, 1988. 
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Més recentment, el tema de la santedat ha estat tractat al volum La santità, editat l’any 1999 

per Sofia Boesch‐Gajano, on s’inclou una evolució del concepte en clau històrica, completada 

l’any 2001 per Paolo Golinelli, que  recollí  tota  la bibliografia hagiogràfica  italiana  compilada 

entre els anys setanta i els noranta63. Així mateix, per al cas específic de l’època moderna també 

hem  focalitzat  la nostra atenció vers els  treballs publicats per Fabian Veraja, Giuseppe dalla 

Torre, Giovanni  Papa,  Ferdinando Dell’oro, Giulio  Sodano, Miguel Gotor,  Simon Ditchfield  i 

Pierluigi  Giovannucci,  aquest  últim  centrat  en  la  qüestió  de  la  infal∙libilitat  papal  i  les 

canonitzacions64.   

 

Al costat d’aquests estudis destinats a traçar una visió més general del fenomen, n’han sorgit 

d’altres que han focalitzat la seva atenció en un cas concret per tal d’analitzar‐lo contextualment 

i detectar les causes que portaren al reconeixement del seu culte. Aquest és el cas de san Benoît‐

Joseph Labre, analitzat per Marina Caffiero; de san Benedetto  il Moro, estudiat per Giovanna 

Fiume; del cardenal Gregorio Barbarigo, observat per Pierluigi Giovannucci; de santa Rosa de 

Palermo, investigada per Sara Cabibbo; o de la beatificació d’Amadeu IX de Saboia, examinada 

per  Angelo  Torre65.  Sens  dubte  podríem  citar  molts  altres  exemples,  però  volem  citar 

específicament aquests estudis no únicament per la seva solvència historiogràfica, sinó també 

perquè es tracta de devocions que havien quedat molt restringides i molt poc estudiades fins a 

l’arribada  d’aquestes  aportacions.  En  certa  mesura  creiem  que  el  cas  de  sant  Ramon  de 

Penyafort és comparable, doncs mai ha gaudit de treballs extensos que l’analitzin conjuntament 

                                                            
63 BOESCH‐GAJANO, Sofia (ed.) La santità. Roma‐Bari: Laterza, 1999; GOLINELLI, Paolo (ed.). Bibliografia 
agiografica italiana 1976‐1999. Roma: Viella, 2001. 
64 VERAJA, Fabian. La beatificazione. Storia, problemi, prospettive. Roma: Congregación para las causas de 
los santos, 1983; DITCHFIELD, Simon. Liturgy, sanctity and history in Tridentine Italy: Pietro Maria Campi 
and the preservation of the particular. London‐New York: Cambridge University, 1995; SALLMANN, Jean‐
Michel. Santi barocchi: modelli di  santità, pratiche devozionali e  comportamenti  religiosi nel  regno di 
Napoli dal 1540‐1750. Lecce: Argo, cop. 1996; DELL’ORO, Ferdinando. Beatificazione e Canonizzazione. 
Roma: Edizioni liturgiche, 1997; DALLA TORRE, Giuseppe. Santità e diritto: sondaggi nella storia del diritto 
canonico. Torino: Giappichelli, 1999; PAPA, Giovanni. Le cause di canonizzazione nel primo periodo della 
congregazione dei riti (1588‐1635). Roma: Urbaniana University Press, 2001; SODANO, Giulio. Modelli e 
selezione del santo moderno. Periferia napoletana e centro romano. Napoli: Liguori, 2002; GOTOR, Miguel. 
Chiesa e santità nell’Italia moderna. Roma‐Bari: Laterza, 2004; GIOVANNUCCI, Pierluigi. Canonizzazioni e 
infallibilità pontificia in età moderna. Brescia: Morcelliana, 2008, pàg. V‐XXX. 
65 CAFFIERO, Marina. La politica della santità. Nascita di un culto nell’età dei  lumi. Roma‐Bari: Laterza, 
1996;  TORRE, Angelo.  “Atti per  i  santi,  discorsi  di  santità:  la  beatificazione  di Amedeo  IX di  Savoia”, 
Quaderni storici, 102 (1999), pàg. 705‐731; GIOVANNUCCI, Pierluigi. Il processo di canonizzazione del card. 
Gregorio  Barbarigo.  Roma,  2001;  FIUME,  Giovanna.  Il  Santo  Moro:  i  processi  di  canonizzazione  di 
Benedetto da Palermo (1595‐1807). Milano: Electa, 2002; CABIBBO, Sara. Santa Rosalia fra terra e cielo. 
Storia, linguaggi, simboli di un culto barocco. Palermo: Sellerio editore, 2004. 
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i amb profunditat, tal com ocorre en altres exemples com santa Teresa de Jesús o sant Ignasi de 

Loyola, tinguts com els grans herois celestials posttridentins66.  

 

Així mateix, en els últims anys han estat nombrosos els col∙loquis i seminaris dedicats a la qüestió 

de la santedat posttridentina des de diverses perspectives. Una de les que més ens ha interessat 

és  la de  la  instrumentalització dels sants  i  les seves hagiografies com a elements capaços de 

dissenyar una identitat personal, nacional o política contemporània. La qüestió de la construcció 

de les múltiples identitats del subjecte, enteses com aquelles característiques que converteixen 

una persona o comunitat en sí mateixes, ha estat una  preocupació fonamental per a la Filosofia 

i l’Antropologia des de l’Antiguitat, i continua essent un controvertit objecte d’estudi per part 

d’autors  contemporanis  com Antonio  Rosmini,  León Grinberg  o  Charles  Taylor67. Ara  bé,  la 

qüestió identitària des de l’òptica de la santedat és un terreny explorat molt més recentment. 

Entre les aportacions més interessants volem esmentar els estudis d’Andrian Hastings, així com 

el congrés Europa Sacra, celebrat l’any 2002 a la Università degli Studi Roma Tre, i dedicat a les 

hagiografies  i  la  construcció  d’identitats  polítiques  al  continent  entre  l’època medieval  i  la 

moderna68. Aquestes obres han posat de manifest  la  importància d’identificar  i analitzar  les 

múltiples  identitats de  les  figures dels  sants,  ja que en elles es projecten diversos nivells de 

lectura complementaris, que ens ajuden a copsar la promoció intencionada d’una devoció, així 

com l’èxit de la seva expansió en uns paràmetres espai‐temps determinats. 

 

Pel que fa al context hispànic, cal destacar les contribucions de Palma Martínez‐Burgos i Juan 

Carlos Vizuete, que l’any 2000 coordinaren el volum Religiosidad popular y modelos de identidad 

en España y America; i de l’estudi fonamental de Jesús Moya que porta per títol Las máscaras 

                                                            
66 GOTOR, Miguel. “Le canonizzazioni dei santi spagnoli nella roma barocca”. A: HERNANDO SÁNCHEZ, 
Carlos José (coord.). Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna. Madrid: Sociedad 
Estatal para la acción cultural exterior, 2007, pàg. 621‐639.  
67 ROSMINI, Antonio. Teosofia. Florència: Edizione Roma, 1938, vol. 1‐4; Milà: Fratelli Bocca, 1940, vol. 6‐
8; GRINBERG, León. Identidad y Cambio. El concepto de identidad y los vínculos de integración espacial, 
temporal  y social. Buenos Aires: Paidós, 1971; TAYLOR, Charles.  Fuentes del  yo:  la  construcción de  la 
identidad moderna. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. Sense voluntat d’entrar en aquest camp des de 
la perspectiva antropològica, senyalem alguns compendis que han afrontat la qüestió: SANFÉLIX VIDARTE, 
Vicente  (coord.).  Las  identidades  del  sujeto.  Valencia:  Pre‐textos,  1997;  FAERNA,  Ángel  Manuel; 
TORREVEJANO, Mercedes. Identidad, individuo e historia. Valencia: Pre‐textos, 2003; BRAVO PAZMIÑO, 
Hernando; PEÑA CONTRERAS, Sonia Lucía; ANDRÉS JIMÉNEZ, David. Identidades, modernidad y escuela. 
Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2006. 
68 HASTINGS, Adrian. The Construction of Nationhood. Ethnicity,  religion and Nationalism. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997, pàg. 397‐402; BOESCH GAJANO, Sofia; MICHETTI, Raimondo  (eds.). 
Europa Sacra. Raccolte agiografiche e identità politiche in Europa fra Medioevo ed Età moderna. Roma: 
Carocci editore, 2002.  
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del santo. Subir a los altares antes de Trento69. Més recentment, la qüestió de la santedat i la 

santificació hispànica durant el segle XVII també ha estat objecte de nombrosos estudis per part 

d’investigadors  com  Jean‐Robert  Armogathe,  Axelle  Guillausseau,  Fernando Quiles  o  Cécile 

Vincent‐Cassy70.  

 

Un altre col∙loqui internacional a destacar fou l’organitzat a la universitat Saint‐Etienne durant 

el mes  de  novembre  de  2011  pel  projecte  Les  procès  de  canonisation  comme  source  pour 

l’histoire, dirigit pels professors Philippe Castagnetti  i Christian Renoux71. Així mateix,  també 

volem esmentar breument la importància de dos trobades científiques a les quals hem participat 

durant la nostra recerca, i han resultat un marc ben prolífic de cara a la presentació i intercanvi 

d’idees amb altres investigadors de la santedat posttridentina. D’una banda es tracta del taller 

Sainteté et politique à l’époque moderne, organitzat a la Casa de Velázquez de Madrid durant el 

mes de novembre de 2014 i coordinat per Axelle Guillausseau i Cécile Vincent‐Cassy; i de l’altra 

del col∙loqui Les Faiseurs des saints.  Métiers et fabricants de sainteté en Europe aux XVIe‐XVIIe 

siècle, celebrat a la Maison de la Recherche de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 durant el 

mes d’octubre de 2015,  i dirigit per Pierre Civil  i Cécile Vincent‐Cassy. A Catalunya,  la última 

trobada de  referència en  aquest àmbit  fou el  seminari  Imatge, devoció  i  identitat a  l’època 

moderna,  celebrat  l’any  2013  a  la Universitat  de  Barcelona,  organitzat  per  Sílvia  Canalda  i 

Cristina Fontcuberta72.  

 

                                                            
69  VIZUETE MENDOZA,  Juan  Carlos;  MARTÍNEZ‐BURGOS,  Palma.  Religiosidad  popular  y  modelos  de 
identidad en España y América. Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla‐La Mancha, 2000; MOYA, 
Jesús. Las máscaras del santo. Subir a los altares antes de Trento. Madrid: Espasa Calpe, 2000, pàg. 26‐29. 
70 ARMOGATHE, Jean‐Robert. “La fábrica de los santos. Causas españolas y procesos romanos de Urbano 
VIII a Benedicto XIV (siglos XVII‐XVIII)”. A: VITSE, Marc (ed.). Homenaje a Henri Guerreiro. La hagiografia 
entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro. Actas del coloquio (Toulouse, 
10‐12  de  octubre  de  2002). Madrid:  Iberoamericana‐Vervuert,  2005,  pàg.  149‐168;  GUILLAUSSEAU, 
Axelle. Sainteté et miracles dans les royaumes de France et d’Espagne. Des lendemains du concili de Trente 
aux decrets d’Urbain VIII. Tesi doctoral inèdita. Université de Tours, 2007; QUILES GARCIA, Fernando. Por 
los caminos de Roma. Hacia una configuración de la imagen sacra en el barroco sevillano. Madrid‐Buenos 
Aires: Miño y Dávila, 2007; VINCENT‐CASSY, Cécile. “Las fiestas de canonización en la España del siglo XVII, 
polifonia de la santidad monárquica”. A: ATIENZA LÓPEZ, María Ángela (ed.). Iglesia memorable. Crónicas, 
historias, escritos... a mayor gloria. Siglos XVI‐XVIII. Madrid: Sílex, 2012, pàg. 149‐168; VINCENT‐CASSY, 
Cécile. “Les  joyaux de  la Couronne. Sainteté et Monarquie en Espagne après  le concile de Trente”. A: 
DUCREUX, Marie‐Élizabeth. Dévotion et  légitimation. Patronages  sacres dans  l’Europe des Habsbourg. 
Liège: Presses Universitaires de Liège, 2016, pàg. 41‐56. 
71 Les actes d’aquesta trobada seran publicades durant la tardor del present 2016 sota el títol Culture et 
société au miroir des procès de canonisation (XVIe‐XXe siècle).  
72  CANALDA,  Sílvia;  FONTCUBERTA,  Cristina  (eds.).  Imatge,  devoció  i  identitat  a  l’època    moderna. 
Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2014. 
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El nostre discurs també s’endinsa en el món de les arts efímeres, el cerimonial i la festa sacra en 

època moderna.  Com  senyalà  Johan  Huizinga,  l’home  és  un  ésser  culturalment  festiu  per 

naturalesa, un homo  ludens, que necessita alliberar‐se de  la seva rutina quotidiana73. Autors 

com Georges Bataille, Roger Caillois o Georges Balandier han evidenciat el contrast entre el 

temps profà, destinat al treball i a l’acumulació, i aquell sagrat, en el qual irromp la festa com a 

“vàlvula d’escapament” que allibera  l’individu dels seus hàbits  i és capaç de fornir una cíclica 

regeneració de la societat74.  

 

A l’època moderna la festa es considera el millor antídot contra la melancolia dels homes, però 

també com un mecanisme de control  i cohesió social. Per aquest motiu  les classes dirigents 

promouen un intens calendari on freqüentment conflueixen els interessos sacres i profans, però 

sempre destinat al conjunt de  la societat,  tal com han posat de manifest nombrosos estudis 

dedicats tant a  l’àmbit hispànic com al català75. Per tant, estem parlant d’un espectacle propi 

d’una cultura eminentment dirigida, urbana i massiva, en la qual es visualitzava l’ordre natural, 

i tots els estrats de la societat hi tenien un lloc assignat76. 

 

Els brillants  anàlisis de  la  festa  sacra barroca proposats per Maurizio  Fagiolo dell’Arco,  José 

Antonio Maravall o Antonio Bonet Correa, han evidenciat el fenomen com un dels grans triomfs 

de  la cultura barroca, on  les arts  juguen un paper fonamental com a mecanismes capaços de 

seduir els sentits i crear una obra total, enmig de la qual es llança un missatge propagandístic77. 

                                                            
73 HUIZINGA, Johan. Homo ludens. Madrid: Alianza, 2012 (1938). 
74 BATAILLE, Georges. El erotismo. Barcelona: Tusquets, 2009  (1957); CAILLOIS, Roger. El hombre y  lo 
sagrado. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2006 (1939); BALANDIER, Georges. El poder en escena. De 
la representación del poder al poder de la representación. Barcelona: Paidós, 1994. 
75  Així  ho  han  constatat  alguns  estudis,  vegeu:  MARTÍNEZ‐BURGOS  GARCÍA,  Palma;  RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, Alfredo  (coords.). La  fiesta en el mundo hispánico. Cuenca: Ediciones de  la Universidad de 
Castilla  la Mancha, 2004; BETRÁN MOYA,  José Luís. “La  fiesta en el mundo hispánico durante  la Edad 
Moderna”. A: MOLINA RECIO, Raúl; PEÑA DÍAZ, Manuel (coords.). Poder y cultura festiva en la Andalucía 
moderna.  Córdoba:  Universidad  de  Córdoba.  Servicio  de  Publicaciones,  2006,  pàg.  11‐58;  ARIÑO 
VILLARROYA, Antonio; GARCÍA PILÁN, Pedro.  “Apuntes para el estudio  social de  la  fiesta en España”, 
Anduli. Revista andaluza de ciencias sociales, 6 (2006), pàg. 13‐28. En el cas de Catalunya, vegeu: TORRES 
SANS, Xavier. “La guerra de Cataluña desde el púlpito (1640‐1652). A propósito de un sermón inmaculista 
de Alexandro de Ros”. A: MELE, Giuseppe (ed.). Tra Italia e Spagna. Studi e ricerche in onore di Francesco 
Manconi. Cagliari: CUEC Editrice, 2012, pàg. 249‐266; GARGANTÉ I LLANES, Maria. Festa, arquitectura  i 
devoció a  la Catalunya del Barroc. Barcelona: Publicacions de  l'Abadia de Montserrat, 2001. Per al cas 
específic de Barcelona, vegeu: GARCIA ESPUCHE, Albert et alii. Festes  i  celebracions. Barcelona 1700. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura, 2010; BETRÁN MOYA, José Luis. “Celebraciones 
festivas en Cataluña por las canonizaciones de los jesuïtas Ignacio de Loyola y Francisco Javier en 1622”, 
Historia social, 74 (2012), pàg. 125‐144.   
76 GARGANTÉ LLANES, M., Festa, arquitectura i devoció..., 2011, pàg. 23. 
77 FAGIOLO DELL’ARCO, Maurizio; CARANDINI, Silvia. L’Effimero barocco: strutture della festa nella Roma 
del’600. Roma: Bulzoni, 1977‐1978; FAGIOLO DELL’ARCO, Maurizio.  La  festa Barocca. Roma: De  Luca, 
1997; BONET CORREA, Antonio. Fiesta, poder y arquitectura: aproximaciones al barroco español. Madrid: 
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Així mateix,  les  llargues processons es  converteixen en extenses estructures destinades a  la 

desfilada dels grups dirigents, que visualitzen una imatge del poder a una clientela de masses78. 

Dins d’aquestes,  i especialment a partir del  regnat de Felip  III, es  reforça  la doble dimensió 

política i religiosa de l’esdeveniment amb la participació del propi monarca i de la família reial, 

que adopta un caràcter indiscutible i atemporal com a clau de volta que sosté l’ordre natural i 

es legitima així teològicament79. Estudis com els de Fernando Negredo del Cerro o María José 

del Río Barredo han demostrat com el cerimonial, i particularment la participació en els seguicis 

processionals,  creen un  escenari  ideal per  a  la  sacralització de  la Monarquia Hispànica80.  El 

monarca Habsburg esdevé la cimera de la processó i al seu entorn es disposen jeràrquicament 

els consells reials que  l’ajuden en el seu bon govern, evidenciant  la seva posició escollida per 

Déu davant dels seus súbdits i fomentant la seva obediència i obligació.  En conseqüència, també 

hem d’avaluar les festivitats religioses d’època moderna com una eina de disciplinament social, 

on  sovint  conflueixen  els magnànims  interessos  de  les  estructures  de  govern  i  el  rigorós 

dogmatisme posttridentí que recomanava:“(…) ni abusen tampoco los hombres de las fiestas de 

los santos, ni de la visita de las reliquias, para tener combitonas, ni embriagueces: como si el lujo 

y lascivia fuese el culto con que deban celebrar los dias de fiesta en honor de los santos (Ps.52)”81. 

 

D’altra banda, l’estudi de l’impacte dels dogmes sorgits del Concili de Trento sobre les arts és 

una línia de recerca amb una trajectòria consolidada a nivell internacional, de la qual cal citar in 

primis els treballs d’Émile Mâle82. L’historiador francès publica l’any 1932 L’art religieux de la fin 

du XVIe siècle, du XVII siècle et du XVIII siècle, que fou pioner en l’estudi de com el Concili de 

                                                            
Akal,  1990;  MARAVALL,  José  Antonio.  La  cultura  del  barroco:  análisis  de  una  estructura  histórica. 
Esplugues de Llobregat : Ariel, cop. 1975.  
78  ÁLVAREZ  SANTALÓ,  León  Carlos.  “Mensaje  festivo  y  estética  desgarrada:  la  dura  pedagogía  de  la 
celebración barroca”, Espacio Tiempo y Forma. Historia moderna, 10 (1997), pàg. 13‐31. 
79 Entre  l’extensa bibliografia dedicada a  la qüestió de  la  legitimació divina de  la monarquia  i  les seves 
conseqüències sobre el cerimonial religiós barroc, vegeu: ELLIOTT,  John H. “Poder y propaganda en  la 
España de Felipe IV”. A: IGLESIAS, Maria del Carmen (ed.). Homenaje a José Antonio Maravall. Madrid: 
Centro de  Investigaciones Sociológicas, 1985, pàg. 15‐42; RENOUX‐ZAGAMÉ, Marie‐France. “Théologie 
sacerdotale contre théologie séculière: la question du droit divin des rois”. A: ZARKA, Yves Charles (ed.). 
Aspects de  la pensé médievale dans  la philosophie politique moderne. París: Presses Universitaires de 
France, 1997, pàg. 127‐152. 
80 DEL RÍO BARREDO, María José. Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de  la Monarquía Católica. 
Madrid:  Marcial  Pons,  2000;  NEGREDO  DEL  CERRO,  Fernando.  “La  sacralisation  de  la  monarchie 
catholique. Les cérémonies religieuses au service de  la Couronne dans  les églises madrilènes au XVIIè 
siècle”. A: DOMPNIER, Bernard (dir.). Les cérémonies extraordinaires du catholicisme Baroque. Clermont‐
Ferrand: Presses Universitaires Blaise‐Pascal, 2009, pàg. 229‐242. Sobre  la cultura festiva  i els Àustries, 
vegeu  una  de  les  últimes  publicacions:  CHECA  CREMADES,  Fernando;  FERNÁNDEZ‐GONZÁLEZ,  Laura 
(eds.). Festival Culture in the World of the Spanish Habsburgs. Farnham: Ashgate, 2015.  
81 El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, traducido al  idioma castellano por D. Ignacio Lopez de 
Ayala. Barcelona: Imprenta de D. Ramon Martin Indás, 1847, pàg. 333. 
82 MÂLE, Emile. L’art religieux après le Concile de Trente.  Paris: Armand Colin, 1932.  
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Trento  i  les  seves  resolucions  foren determinants  per  a  l’art  religiós occidental  durant  tota 

l’època moderna. Com ell mateix subratlla: “Dès la fin du XVIe siècle, les canonisations devinrent 

des solennités magnifiques. Ces fêtes eurent pour l’art une improtance décisive”83. Així, el treball 

de Mâle subratlla dos aspectes fonamentals per a la nostra recerca: la importància d’estudiar el 

procés  i cerimònia de canonització de sant Ramon de Penyafort,  i  la necessitat d’observar  les 

seves  conseqüències  artístiques  fins  a  les  acaballes  del  segle  XVIII.  La  línia  d’investigació 

inaugurada per Mâle  fou  continuada per  les  importants aportacions de Werner Weisbach84, 

Anthony Blunt85, Pierre Francastel86, i dins de l’escola italiana Paolo Prodi87, Giuseppe Scavizzi88,  

Massimo Firpo89, Antonio Rotondò90 o Ilaria Bianchi91. En el context hispànic, resulta ineludible 

la referència als estudis de Cristina Cañedo‐Argüelles92, Santiago Sebastián93, Alfonso Rodríguez 

Gutiérrez de Ceballos94, José Luís Bouza95 o Palma Martínez‐Burgos96.  

 

Si bé els estudis citats anteriorment forneixen el marc teòric i conceptual de la nostra tesi, també 

volem  esmentar  algunes publicacions que  ens han  servit de  referent perquè prenen  com  a 

objecte d’estudi la imatge dels sants posttridentins no únicament com un problema iconogràfic, 

sinó com a punt de confluència en el qual interactuen diversos camps d’estudi com l’hagiografia, 

la  literatura o  la història eclesiàstica. Sovint aquestes obres neixen de  les commemoracions  i 

                                                            
83 MÂLE,  Emile.  L’art  religieux  de  la  fin  du  XVIe  siècle,  du  XVII  siècle  et  du  XVIII  siècle:  Étude  sur 
l’iconographie après le Concile de Trente. Paris: A. Colin, 1932, pàg. 98.  
84 WEISBACH, Werner. El Barroco: El arte de la Contrareforma. Madrid: Espasa‐Calpe, 1942 (1921). 
85 BLUNT, Anthony. “El Concilio de Trento y el arte religioso”. A: ID. La teoría de las artes en Italia. Madrid: 
Cátedra, 1979 (1956), pàg. 115‐142.   
86  FRANCASTEL,  Pierre.  “La  Contrarreforma  y  las  artes  en  Italia  al  final  del  siglo  XVI”. A:  La  realidad 
figurativa: el objeto figurativo y su testimonio en la historia. Barcelona: Paidós, 1988 (1965), pàg. 475‐536.   
87 PRODI, Paolo.  Il Cardinale Gabriele Paleotti, 1522–1597.  Roma: Edizioni di Storia e letteratura, 1959; 
PRODI, Paolo. Ricerche sulla teorica delle arti figurative nella riforma cattolica.  Bologna: Archivio italiano 
per la storia della Pietà, 1965. 
88 SCAVIZZI, Giuseppe. Arte e Architettura Sacra: cronache e documenti sulla controversia tra riformati e 
cattolici: 1500‐1550.  Reggio Calabria: Casa del Libro, 1982. 
89  FIRPO, Massimo; BIFERALI, Fabrizio.  "Navicula Petri":  l'arte dei papi nel Cinquecento; 1527 – 1571. 
Roma‐Bari: Laterza, 2009; FIRPO, Massimo. Storie di  immagini.  Immagini di storia. Studi di  iconografia 
cinquecentesca.  Roma: Storia e letteratura, 2010.  
90  ROTONDÒ, Antonio  (ed.).  Forme  e  destinazione  del messaggio  religioso:  aspetti  della  propaganda 
religiosa nel Cinquecento. Firenze: Olschki, 1991. 
91  BIANCHI,  Ilaria.  La  Politica  delle  immagini  nell'età  della  Controriforma: Gabriele  Paleotti  teorico  e 
committente.  Bologna: Compositori, 2008.  
92 CAÑEDO‐ARGÜELLES, Cristina. Arte y teoría: la Contrarreforma y España. Oviedo: Universidad, 1982. 
93 SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago. Contrareforma y barroco: lecturas iconográficas e iconológicas.  Madrid: 
Alianza, 1985.  
94 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso. “Iconografía y Contrarreforma. A propósito de algunas 
pinturas de Zurbarán”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 2 (1989), pàg. 97‐105. 
95  BOUZA,  José  Luís.  Religiosidad  contrarreformista  y  cultura  simbólica  del  Barroco. Madrid:  Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1990.  
96 MARTÍNEZ‐BURGOS, Palma. Ídolos e imágenes. La controversia del arte religiosos en el siglo XVI español. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990.  
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centenaris  en honor del propis  sants. A  tall d’exemple,  el passat 2015  se  celebrà  el  cinquè 

centenari del naixement de Teresa de Jesús amb la organització de diverses jornades d’estudis i 

exposicions dedicades a la santa carmelita97.  

 

De fet santa Teresa de Jesús i sant Ignasi de Loyola, degut a la seva condició de fundadors i a la 

extraordinària expansió del seu culte, probablement són els que acaparen un major nombre 

d’estudis  iconogràfics dins del context posttridentí98. Ara bé, durant  les últimes dècades sant 

Jacint de Polònia99, sant Dídac100, sant Francesc Xavier101, sant Francesc de Borja102, santa Isabel 

de Portugal103, sant Lluís Gonzaga104 i, en termes generals, quasi tots els sants canonitzats entre 

finals  del  segle  XVI  i  el  segle  XVII,  han  estat  objecte  d’investigacions  centrades  en  la  seva 

representació. Entre totes  les publicacions derivades d’aquests estudis resulten especialment 

interessants i complets els casos de sant Felip Neri i de sant Tomàs de Vilanova. El fundador dels 

teatins fou objecte d’una notable exposició celebrada l’any 1995 al Museo Nazionale del Palazzo 

Venezia, en la qual s’aplegaren un gran nombre d’obres, algunes inèdites fins al moment com 

l’estendard de la canonització, i s’edità un catàleg precedit d’estudis elaborats per especialistes 

i dedicats al sant des de diverses perspectives105. Pel que fa a l’augustinià, els seus correligionaris 

organitzaren unes jornades d’estudi l’any 2005 per celebrar el 450 aniversari de la seva mort, 

però cal subratllar sobretot la publicació de l’any 2013 Santo Tomás de Villanueva. Culto, historia 

                                                            
97 FERRI CHULIO, Andrés de Sales. San Pedro de Alcántara y Santa Teresa de Jesús: iconografia europea, 
1669‐1795. Valencia: el autor, 2015; PINILLA MARTÍN, María José. Imagen e imágenes de Santa Teresa de 
Jesús  entre  1576  y  1700:  orígen,  evolución  y  clasificación  de  su  iconografia. Ávila: Diputación,  2015; 
MORENO CUADRO, Fernando. Iconografía de Santa Teresa de Jesús. Burgos: Monte carmelo, 2016. 
98 TACCHI VENTURI, Pietro. San Ignacio de Loyola en el arte de los siglos XVII y XVIII. Roma: Casa Editorial 
Alberto Stock , 1929; GIL VARÓN, Luís (ed.).  Iconografía de San Ignacio de Loyola en Andalucía.  Sevilla: 
Guadalquivir para la Compañía de Jesús, 1990; GARCÍA GUTIÉRREZ, Fernando. San Ignacio de Loyola en la 
pintura y escultura de Andalucía. Sevilla: Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 1991; 
PLAZAOLA ARTOLA,  Juan.  San  Inazioren  ikonografia  Euskadin.  Loyola. Guipúscoa: Comision  Loiola’91, 
1991; RAMOS DOMINGO,  José. El programa  iconográfico de  San  Ignacio de  Loyola  en  la Universidad 
Pontificia de Salamanca: Ribadeneira, Rubens, Barbé, Conca.  Salamanca: Universidad Pontificia, 2003. 
99 FUSCO, Roberto; NOCOŃ, Arkadiusz. Seminatore della Parola. San Giacinto Odrowaz apostolo del Nord 
Europa. Roma: Tau Editrice, 2009, pàg. 19. 
100 SUÁREZ QUEVEDO, Diego. Del pincel a la gubia: sobre San Diego de Alcalá y su iconografía en el Siglo 
de Oro. El Escorial, Madrid: R.C.U. Escorial‐Mª Cristina, 2008 . 
101 San Francisco Javier en las artes : el poder de la imagen.  Pamplona: Fundación Caja Navarra, 2006. 
FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo. San Francisco Javier, patrono de Navarra: fiesta, religiosidad e iconografía.  
Pamplona: Gobierno de Navarra, 2006; TORRES, Gabriela. Redes iconográficas: San Francisco Javier en la 
cultura visual del Barroco.  Madrid: Iberoamericana, 2009. 
102 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso. “San Francisco de Borja: la formación de una imagen”, 
Goya, 337 (2011), pàg. 294‐311. 
103 CALVO RUATAL, José Ignacio (dir.). Imagen de la Reina santa: Santa Isabel, infanta de Aragón y reina 
de Portugal.  Zaragoza: Diputación de Zaragoza, 1999. 
104 ARCARI, Gianluigi. L’Immagine a stampa di San Luigi Gonzaga.  Mantova: Gianluigi Arcari, 1997‐2000. 
105 La regola e la fama. San Filippo Neri e l’Arte. Milano: Electa, 1995. 
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y arte, en la qual aplegaren quasi dos‐centres obres dedicades al sant en dos volums, un dels 

quals inclou nombrosos estudis centrats en el seu procés de canonització, culte i hagiografia106.   

 

En conclusió, donada la riquesa i el floriment dels estudis dedicats als sants posttridentins i les 

seves iconografies, la nostra investigació parteix necessàriament d’aquests referents. De fet, la 

presència d’aquestes obres evidencia una vegada més  la necessitat d’aplicar aquests models 

d’estudi en el cas concret de sant Ramon de Penyafort, tot analitzant les seves especificitats i 

inserint‐lo en el context de la imatge sacra d’època moderna. 

 

1.5 Objectius 

 

L’objectiu principal de la present tesi doctoral és analitzar la construcció i difusió de la imatge 

de sant Ramon de Penyafort durant l’època moderna. Tot i que la tesi es focalitza en el terreny 

de la imatge sagrada posttridentina, s’ha delimitat un marge cronològic ampli que s’inicia amb 

l’òbit  del  personatge  l’any  1275,  per  tal  d’observar  la  gènesi  de  les  representacions 

raimundianes i la seva evolució i variants després de la canonització del personatge l’any 1601. 

Malgrat que l’extensió convencional de l’anomenada “època moderna” habitualment comprèn 

entre la caiguda de Constantinoble (1453) i la Revolució francesa (1789)107, en el cas de Ramon 

de Penyafort si hem de fixar una data concreta per finalitzar el nostre estudi ha de ser l’any 1822. 

Aquest any els regidors de la ciutat de Barcelona deliberen la no assistència als oficis religiosos 

del  sant patró, al∙legant  les  seves moltes ocupacions  i  la  impossibilitat d’aportar  fons de  les 

minvades arques municipals108. La decisió representa la primera interrupció del culte raimundià 

des de  la canonització de 1601, promoguda per  les autoritats de Barcelona  i, per tant, un fet 

prou transcendent per establir un límit cronològic al nostre estudi.  

 

Com hem exposat anteriorment, la nostra investigació es planteja de manera transversal i, en 

conseqüència, l’objectiu general es diversifica en altres aspectes més específics, que deriven de 

la proposta d’estudi de la tesi: 

                                                            
106 GONZÁLEZ MARCOS, Isaac. Santo Tomás de Villanueva, 450 aniversario de su muerte. Madrid: Centro 
Teológico San Agustín, 2005; ITURBE SÁIZ, Antonio; TOLLO, Roberto. Santo Tomás de Villanueva. Culto, 
historia y arte.  Madrid: Ediciones Escurialenses, 2013. 
107 Ens referim a la divisió tradicional de les edats de la Història que arrenca en Cristoph Keller i la seva 
Historia Medii Aevi a temporibus Constanini Magni ad Constaninopolim a Turcis captam deducta (Jena, 
1688). 
108 AHCB. Registre de deliberacions del Consell de Cent, 1822, pàg. 45. El fragment de es troba transcrit a: 
BARRAQUER I ROVIRALTA, Cayetano. Los religiosos en Cataluña durante  la primera mitad del siglo XIX. 
Barcelona: Imprenta de Francisco J. Altés i Alabart, 1915, pàg. 958. 
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Analitzar la construcció de la santedat de Ramon de Penyafort tot perioditzant les seves 

etapes, identificant els seus promotors i les causes que feren possible la canonització de 1601. 

  

Reconstruir la cerimònia d’elevació als altars tinguda a la Basílica de Sant Pere del Vaticà 

tot  identificant  els patrons que n’assumeixen  els  costos,  els  artistes que hi  intervenen  i  els 

elements de novetat i dependència respecte a altres canonitzacions precedents i posteriors.  

 

Estudiar  com es porta a  terme  la presentació del nou  sant a  través de  les  festes de 

canonització, on es duen a terme, qui les patrocina i quines són les seves aspiracions. 

 

Observar  com  es difon  la devoció  raimundiana, quins  són  els  seus nuclis  i  en quins 

territoris arrela després de la canonització de 1601. També cal avaluar si es tracta d’un procés 

uniforme  o  està  sotmès  a  variants  i  divergències  en  funció  de  les  zones  geogràfiques  on 

s’implanta la nova devoció, i dels promotors que la fan possible.  

 

Detectar quins són els vincles identitaris entre el sant i els patrons de la seva devoció, 

tot analitzant el paper que desenvolupen en el progrés del procés de canonització, però també 

en l’expansió del seu culte i la promoció de les seves festes.  

 

Identificar  en  quins  àmbits  sorgeixen  les  imatges  raimundianes,  quins  són  els  seus 

suports i quina presentació fan del dominic català. 

 

Estudiar quines  són  les primeres  figuracions devotes de Ramon de Penyafort, quins 

episodis hagiogràfics recullen i quins vincles estableixen amb les fonts literàries i documentals 

vinculades al procés de canonització.  

  

Valorar quina és la incidència de la canonització de sant Ramon de Penyafort sobre les 

arts  plàstiques,  atenent  especialment  els  vincles  entre  la  fixació  del  relat  hagiogràfic  i  el 

sorgiment dels seus primers cicles il∙lustrats. 

 

Examinar  en  quins  llenguatges  es  porta  a  terme  la  representació  dels  conjunts 

iconogràfics del nou sant,  tot analitzant  l’adequació de  tots ells,  les  relacions entre pintura  i 

gravat, i delimitant quines són les principals fonts visuals i escrites que els condicionen.  
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Analitzar com es codifica la imatge del sant durant la seva canonització, quins atributs 

l’acompanyen i com es porta a terme la fixació de la seva vera effigies, quina és la seva divulgació 

i continuïtats, així com l’aparició de possibles variants i dissidències.  

 

Determinar en quin moment sorgeix l’episodi de la Transfretació raimundiana, i quina 

és la seva difusió, fortuna visual i interpretacions particulars.  

 

Comprendre quina és la participació de sant Ramon de Penyafort en el cicle iconogràfic 

mercedari,  i  quines  connotacions  adquireix  la  seva  figuració  dins  la  pugna  entre  frares 

redemptors i predicadors.  

 

1.6 Disseny metodològic 

 

El problema  a  investigar  en  aquesta  tesi  és de naturalesa  visual  i, per  tant,  la  imatge  és  el 

principal document de treball. Ara bé, donat el plantejament transversal de la nostra proposta 

d’estudi, hem hagut de crear un disseny metodològic que plantegi la interacció constant entre 

els tres blocs temàtics de la tesi: la història del procés de canonització, l’expansió del culte i les 

qüestions  iconogràfiques.  Així,  la  nostra  investigació  s’ha  estructurat  en  tres  estadis 

fonamentals, que s’han portat a terme concomitantment. 

 

En primer lloc hi ha hagut una fase prèvia de localització de les obres d’art que forneixen el camp 

d’estudi. En aquest punt ens hem valgut especialment de recursos telemàtics, però també de 

l’examen de bibliografia prèvia i, en els casos italians, de la consulta dels arxius de les diverses 

Soprintendenze encarregades de la gestió i catalogació dels bens històrics i artístics109.   

 

                                                            
109 Entre aquestes, han estat especialment profitoses  les recerques a  la Soprintendenza Speciale per  il 
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli e della Reggia 
di Caserta, la Soprintendenza per i Beni Storici ed Artisitici di Puglia, la Sorpintendenza per il Patrimonio 
Storico e il Polo Museale della Città di Roma, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, 
Storico  Artistici  ed  Etnoantropologici  di  Arezzo,  la  Soprintendenza  per  i  Beni  Storici  Artisticci  ed 
Etnoantropologici delle Marche, la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Siena 
e Grosseto, la Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici per le provincie di Bologna, 
Ferrara, Forlì‐Cesena, Ravenna e Rimini, la Soprintentenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
del Piemonte, la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Verona, 
Rovigo  e  Vicenza,  la  Soprintendenza  per  i  Beni  Storici,  Artistici  ed  Etnoantropologici  di  Milano,  la 
Soprintendenza per i Beni Storici, Artisitici ed Etnoantropologici della Liguria, l’Ufficio per i Beni Culturali 
della Diocesi di Adria‐Rovigo  i el Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 



47 
 

En segon terme, el nostre treball s’ha  iniciat sempre que ha estat possible amb  la observació 

directa i minuciosa de les obres d’art in situ. Aquesta ha servit en primer lloc per confirmar que 

es tractava d’una obra raimundiana; en segon lloc, per estimar la tècnica de la peça, les seves 

mesures i estat de conservació; i finalment, també per poder valorar la qualitat de l’obra d’art 

en el seu context original, tot observant el diàleg establert amb l’arquitectura i la decoració que 

l’acompanyen.  Així  mateix,  en  aquest  estadi  també  hem  elaborat  una  primera  anàlisi 

iconogràfica per tal d’identificar no únicament la figura de sant Ramon de Penyafort, sinó també 

les  diverses  escenes  que  l’acompanyen.  Sovint  aquestes  s’han  pogut  llegir  gràcies  al 

coneixements  previs  del  cicle  hagiogràfic  del  sant,  però  en  altres  ocasions  també  ha  estat 

necessari  recollir  i  transcriure  les  inscripcions presents en  les obres per  tal de  valorar‐ne el 

contingut.  

 

Una tercera fase metodològica ha consistit en confrontar les imatges i el material recollit durant 

les nostres observacions amb  l’estudi bibliogràfic  i documental de  les obres. Primerament ha 

estat necessari analitzar de forma crítica les dades aportades per les investigacions precedents, 

com a pas previ a la recerca de noves informacions que ens permetin apropar‐nos a les imatges 

que ens ocupen i als seus contextos de creació. Així mateix, també hem realitzat una cerca de 

fonts  documentals  primàries  i  secundàries  vinculades  amb  sant  Ramon  de  Penyafort,  tant 

impreses com manuscrites, en forma d’històries, cròniques, registres de pagaments, epístoles, 

sermons,  obres  teològiques,  textos  hagiogràfics,  etc.  Un  cop  compilats  els materials,  hem 

procedit a efectuar‐ne l’anàlisi crític per tal de classificar‐los entre els diversos blocs temàtics de 

la tesi i poder distingir les noves dades que ens aporten.  

 

Cal  aclarir  com  el  desenvolupament  d’aquestes  tres  fases  d’estudi  s’ha  portat  a  terme 

simultàniament, però de manera desigual. Així,  les qüestions  vinculades  amb  la història del 

procés de canonització del sant o  les  festes efímeres de canonització han  requerit un estudi 

quasi exclusivament documental, ja que no s’han conservat imatges que el puguin il∙lustrar. En 

canvi, un cop completats aquests tres estadis, el mètode aplicat ens ha permès elaborar una 

segona  lectura de  les obres d’art per  tal de poder afrontar amb més solvència  les qüestions 

iconogràfiques que plantegem en aquesta tesi.  

 

La  recollida de dades s’ha portat a  terme en un primer moment des de Barcelona, on s’han 

consultat els  fons de  l’Arxiu de  la Corona d’Aragó,  l’Arxiu Històric de  la Ciutat de Barcelona, 

l’Arxiu de la Catedral de Barcelona, l’Arxiu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, l’Arxiu de la 

Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant  Jordi, el Col∙legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya,  la 
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Biblioteca Balmesiana, la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca de Reserva de la Universitat de 

Barcelona,  entre d’altres. Així mateix,  fora de  la  ciutat  comtal  també hem  consultat  alguns 

importants  centres  documentals  com  l’Arxiu  Històric  Comarcal  de  Cervera,  l'Arxiu  Històric 

Arxidiocesà de  Tarragona o  l’Arxiu Comarcal de  l’Alt Penedès. Mentre  la  consulta dels  fons 

documentals  barcelonins  ha  estat  fonamental  per  a  la  localització  de  documentació 

hagiogràfica,  la  reconstrucció  de  les  festes  raimundianes  de  canonització  o  bé  el 

desenvolupament  del  procés  de  canonització  del  sant;  els  centres  fora  Barcelona  ens  han 

aportat dades interessants sobre comissions artístiques concretes que pertanyen als seus àmbits 

geogràfics.  

 

La nostra recerca també ha comptat amb diverses estades de recerca, sempre autofinançades, 

necessàries  per  a  la  observació  directa  d’algunes  de  les  obres  principals  del  nostre  camp 

d’estudi, però també per completar la recerca documental. La primera es portà a terme durant 

el mes de març de l’any 2013 a les ciutats de Gènova, Bergamo, Verona i Vicenza, en les quals 

es  troben  algunes  de  les  representacions  més  reeixides  de  sant  Ramon  de  Penyafort, 

encarregades originalment per la puixant oligarquia local per a les seves capelles gentilícies en 

els convents dels frares predicadors. L’últim estadi d’aquest viatge fou la ciutat de Treviso, on 

poguérem estudiar directament la decoració de l’antiga sala capitular del convent de San Nicolò, 

en la qual s’inclou una de les primeres representacions del dominic, elaborada per Tommaso da 

Modena  a  l’entorn de 1352. Durant  aquesta  estada  a  les  ciutats  italianes  septentrionals,  la 

nostra  recerca documental  també es dirigí a centres de  referència com  l’Archivio di Stato di 

Vicenza,  la Biblioteca Universitaria di Genova,  la Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo,  la 

Biblioteca Savonese di Storia Patria o la Biblioteca Bertoldiana di Vicenza.  

 

Durant el mes de juliol de 2013 s’efectuà un altre viatge de recerca a Madrid i Valladolid. A la 

capital hispànica la investigació s’ha dirigit vers els riquíssims fons bibliogràfics, documentals i 

gràfics  de  la  Biblioteca  Nacional  de  España,  del  Archivo  Histórico  Nacional  i  del  Archivo  y 

Biblioteca Francisco de Zabálburu, que malgrat ser una entitat privada ens ha obert  les seves 

portes  i donat accés al seu  fons. En canvi,  l’estada val∙lisoletana s’ha dedicat a  la recerca de 

documentació a l’arxiu del convent de San Pablo dels frares predicadors, i sobretot a l’estudi en 

directe de dos obres  fonamentals per  la nostra  recerca: el  relleu de Pedro de  la Cuadra del 

Museo Nacional de Escultura i el retaule major de l’església del convent de Nuestra Señora de 

Porta Coeli.  
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L’any  2014  els  viatges  tingueren  com  a  objectiu  l’estudi  directe  d’algunes  de  les  obres 

qualitativament més  destacades  de  la  nostra  recerca.  Aquest  és  el  cas  de  San  Domenico 

Maggiore de Bologna, on es conserva  la còpia més eminent de  la Transfretació de Ludovico 

Carracci  (c.1603), el convent  florentí de Santa Maria Novella, que exhibeix  la  tela de  Jacopo 

Ligozzi  amb Sant Ramon ressuscitant un nadó (c.1606), o la capella del dominic al Santo Spirito 

de Siena, presidida pel Miracle de fra Martí, realitzat per Giovan Paolo Pisani l’any 1615.  

 

D’altra banda,  l’any 2014  també es  realitzaren dos estades de  recerca. La primera d’elles es 

desenvolupà durant els mesos d’abril, maig i juny de 2014 a la ciutat de Roma, sota la tutela de 

la Dra. Susanne Kubersky‐Piredda, adscrita a  la Bibliotheca Hertziana‐Max‐Planck‐Institut  für 

Kunstgeschichte. El Grup de Recerca Minerva, dirigit per  la Dra. Kubersky‐Piredda, es dedica 

fonamentalment a l’estudi de les esglésies nacionals de la Roma barroca. Tractant‐se Ramon de 

Penyafort d’un culte impulsat per alguns dels protagonistes de l’església nacional de la Corona 

d’Aragó a Roma, Santa Maria in Monserrato, el marc d’acollida fou idoni. A més, cal esmentar 

que la Biblioteca Hertziana compta amb un dels fons bibliogràfics més extensos en el camp de 

la Història de l’Art, que sens dubte ha contribuït a enriquir  la investigació, especialment en  la 

seva vessant més internacional. 

 

L’estada a  la ciutat dels papes ha permès cloure  la  investigació a redós de  la canonització de 

Ramon de Penyafort  i  l’eclosió del seu culte a  la Roma de 1601. Per aquest motiu  la recerca 

arxivística s’ha dirigit en primer  lloc a  l’Archivio della Provincia Romana di Santa Caterina da 

Siena i a la Biblioteca Casanatense, on es custodia bona part de la documentació procedent dels 

principals convents dominics romans d’època moderna. Ensems a la documentació de l’Orde de 

Predicadors, també ha estat fonamental  l’anàlisi dels arxius de  l’antiga Congregació de Ritus, 

avui integrats a l’Archivio Segreto Vaticano i a la Biblioteca Vaticana. En aquests centres s’han 

revisat els  lligalls vinculats amb el procés de Ramon de Penyafort, a  fi de poder  reconstruir 

l’itinerari  administratiu que  féu possible  l’elevació  als  altars del dominic  català. Així mateix, 

també  s’han  analitzat  altres  fonts  escrites  que  han  aportat  noves  dades  per  reconstruir  la 

cerimònia de canonització de sant Ramon de Penyafort. En aquest aspecte ha estat fonamental 

la col∙laboració de Mons. Guido Marini, que ens ha permès  l’accés a  l’arxiu de  l’actual Ufficio 

delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, on hem pogut consultar els Diaria dels antics 

mestres de cerimònies vaticans.  

 

Durant el període romà també hem visitat alguns dels principals centres documentals de la ciutat 

com la Biblioteca Nazionale Centrale, l’Archivio Storico Capitolino, la Biblioteca Vallicelliana, la 
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Biblioteca Alessandrina o la Calcografia Nazionale. En aquests espais la recerca s’ha dedicat a la 

indagació de noves dades bibliogràfiques i documentals sobre el marc polític, social i econòmic 

de la canonització, però també a la compilació de materials gràfics capaços d’il∙lustrar l’expansió 

de la imatge raimundiana a nivell internacional. 

 

L’estada  a  la  ciutat  de  Roma  també  ens  ha  permès  l’estudi  en  directe  de  tres  conjunts 

fonamentals per a la nostra recerca: la pala d'altar de la capella de Sant Pau i Sant Ramon de 

Penyafort a Santa Maria sopra Minerva, realitzada per Nicolas Magni d’Artois (c.1650); la tela 

amb el dominic català  i sant Jacint de Polònia, executada per Federico Zuccari a Santa Maria 

degli Angeli (c.1613); i el fresc amb la transfretació del sant pintat per Giovani Battista Ricci da 

Novara a  la capella del bisbe Gargall de  l'església de Santa Maria  in Monserrato (c.1611). Cal 

remarcar com en els tres casos es tracta de representacions artístiques de gran rellevància a 

l'hora  d'entendre  la  creació  i  difusió  en  àmbit  romà  de  la  primera  iconografia  generada 

immediatament després de la canonització del dominic l'any 1601. 

 

La segona estada de recerca s’ha desenvolupat a la ciutat de Nàpols durant els mesos de juliol i 

agost de 2014. La investigació, finançada a partir d’una beca de la Fundació Universitària Agustí 

Pedro  i  Pons,  s’ha  centrat  en  les  diverses  representacions  del  sant  d’època  moderna, 

custodiades a  les esglésies dominiques de San Domenico Maggiore, Santa Maria alla Sanità  i, 

especialment, de Gesù e Maria a Pontecorvo. Aquest últim temple, avui tancat al públic i blanc 

constant de furts i vandalismes, conserva l’antiga capella de sant Ramon de Penyafort, bastida 

l’any 1602 pel patrici napolità Francesco Antonio Lantaro mitjançant  l’encàrrec primerament 

d’una  imatge del dominic  català a  l’escultor Girolamo d’Auria;  i posteriorment d’un  cicle de 

frescs a la volta, atribuïts a Giovan Bernardo Azzolino. Aquest pintor sicilià, i futur sogre de José 

de Ribera (1591‐1652), realitzà un programa amb vint‐i‐cinc episodis de  la vida  i miracles del 

sant,  tres dels quals  s’han perdut  irremissiblement. No obstant, el  cicle destaca per  la  seva 

qualitat i, sens dubte, és una de les creacions plàstiques més reeixides de la primera iconografia 

raimundiana posterior a la canonització de 1601, a més de l’únic exemple conservat on s’empra 

aquesta tècnica artística. En conseqüència Nàpols, consolidada com a centre artístic de primer 

ordre  durant  el  primer  Seicento,  ha  resultat  un marc  idoni  per  a  l’estudi  de  les  qüestions 

iconogràfiques  de  sant  Ramon  de  Penyafort.  A més,  la  investigació  també  s’ha  dirigit  als 

principals centres documentals partenopeus com l’Archivio di Stato di Napoli, l’Archivio Storico 

del  Banco  di  Napoli,  la  Biblioteca  Nazionale  "Vittorio  Emanuele  III",  la  Biblioteca  di  Storia 

dell’Arte “Bruno Molajoli”, la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria o la Biblioteca 
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Benedetto  Croce,  que  han  permès  contextualitzar  les  diverses  produccions  artístiques  i 

reconstruir les condicions que feren possible el seu patronatge. 

  

Per tal de completar l’anàlisi iconogràfica en el context del Mediterrani occidental, mancava un 

referent  indispensable per al nostre estudi:  Sicília. Per aquest motiu es  va  incloure un breu 

desplaçament a l’illa, a fi d’observar les pale d’altare de Ramon de Penyafort a San Domenico 

de Castelvetrano, al Museo Pepoli de Trapani i a San Domenico de Palermo. En els dos primers 

casos es tracta de peces signades per Vito Carreca l’any 1602 i 1603, mentre l’obra palermitana 

s’inclou actualment dins el catàleg de Gaspare Bazzano, conegut com lo zoppo di Gangi, i està 

documentada  l’any 1601. Cal esmentar que es tracta de produccions adscrites als tallers més 

rellevants del panorama artístic sicilià del moment i, per tant, el seu interès rau no únicament 

en els aspectes iconogràfics, sinó també en el tractament plàstic de la figura del nou sant.   

 

En conclusió, volem senyalar com tenint en compte l’ampli marge cronològic adoptat, així com 

la seva extensió a l’arc Mediterrani catòlic, ha resultat fonamental desplaçar la recerca fora de 

Barcelona. La figura de sant Ramon de Penyafort ens ha permès establir ponts entre Catalunya, 

Madrid  i els principals centres artístics de  referència durant  l’època barroca com  són Roma, 

Nàpols o Bologna. Per aquest motiu, cal subratllar com  l’aplicació d’aquesta metodologia no 

únicament  ha  enriquit  el  nostre  camp  d’estudi,  sinó  que  també  ha  proporcionat  un millor 

assoliment dels objectius d’aquesta tesi. 
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2. VIRTUTS HEROIQUES I PROMOCIÓ POLÍTICA: 

L’ascensió als altars de Ramon de Penyafort 
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Ramon de Penyafort (c. 1185‐1275) és, sens dubte, un dels autors catalans més destacats de 

tota  l’Edat Mitjana. La seva extensa producció en matèria jurídica  i sacramental figura encara 

avui en les principals biblioteques europees, i resulta un referent ineludible. De fet, és la fortuna 

d’aquesta  obra  escrita  la  que  proporciona  fama  al  dominic  i  l’eleva  a  alguns  dels  càrrecs 

politicoreligiosos més destacats del seu  temps, que culminen amb el nomenament com a  III 

mestre general de l’Orde de Predicadors (1238‐1240). Alhora, el seu procés de canonització és 

un dels pocs casos promocionats des de la Corona d’Aragó i, donada la seva durada superior als 

tres segles,  involucra un gran nombre de promotors  i  travessa els més heterogenis contexts 

polítics i religiosos.  

 

En aquests primers capítols analitzem la construcció de la santedat de Ramon de Penyafort des 

del moment del seu òbit (1275), quan  ja és un personatge de reconegut prestigi  intel∙lectual, 

fins a la seva elevació als altars per Climent VIII l’any 1601. Donada la dilatació temporal de la 

causa és necessari observar en tot moment l’evolució de la mateixa en relació a la concepció de 

la santedat impulsada i regulada per l’Església catòlica. Per tant, resulta fonamental l’examen 

tant de la documentació burocràtica i administrativa, com dels relats biogràfics, que ens ajuden 

a copsar quina és la proposta hagiogràfica raimundiana i a quins models espirituals respon.  

 

Ara bé, a més d’analitzar quines són les virtuts que resplendeixen en la figura del dominic català, 

també volem observar quina és la seva evolució durant el llarg procés de canonització, i a quins 

interessos  poden  respondre  en  cada  moment.  Aquesta  qüestió  ens  porta  d’una  banda  a 

l’emmarcament  del  cas  de  Ramon  de  Penyafort  en  relació  als  serfs  de  Déu  coetanis, 

especialment en el cas d’aquells promoguts pel mateix orde religiós, però també en funció del 

context històric que embolcalla en tot moment el camí de  la santedat. En aquest sentit, hem 

volgut reconstruir detalladament tots els passos seguits en l’itinerari administratiu de la causa 

no únicament per tal reconèixer  les seves possibles novetats  i dependències, sinó també per 

identificar en cada moment quins són els seus veritables promotors. Per tant, aquesta primera 

part de la tesi vol exposar com es forja la figura de sant Ramon de Penyafort, en quines fonts 

escrites se sustenta, i quins són els responsables que feren possible la seva canonització de 1601.  
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2.1 La mort del dominic il∙lustre i els seu primer relat 

 
 “Todo cuanto pasa en la enfermedad, muerte y entierro del sievo de Dios 

 sabe a grandeza de Reyes ”110 
 
 

El dia 7 de gener de 1275 Jaume I d’Aragó (1208‐1276)  acudeix a les sis del matí al convent de 

Santa Caterina Verge i Màrtir. Arribat a la casa dels dominics barcelonins, el Conqueridor entona 

amb els frares el salm Exaudiat te dominus in die tribulationis; protegat te nomen Dei Jacob111, 

a fi d’acompanyar en  l’últim trànsit,  i honrar amb un cant digne de reis, el que ha estat  lleial 

conseller i confessor durant bona part del seu regnat, ara prostrat per la malaltia en el seu humil 

jaç de frare predicador. 

 

Ramon de Penyafort mor quasi centenarius112 en el sí de  la seva comunitat, després de rebre 

devotament els sagraments de l’església i oferir una última benedicció per al monarca i el seu 

Regne.  L’òbit  del  religiós  dóna  pas  a  unes  solemnes  exèquies  encapçalades  pel  comte  de 

Barcelona, acompanyat del seu segon fill, futur Jaume II de Mallorca, i per Alfons X de Castella, 

amb  la  seva esposa Violant d’Aragó, el  seu germà Hernando, el  seu  fill Sancho  i dos  infants 

menors113.  Més enllà dels lligams de parentiu i les bones relacions entre ambdós governants, la 

presència de El sabio  i la seva prosàpia a Barcelona es deu al viatge que estava portant a terme 

                                                            
110 “Todo cuanto pasa en la enfermedad, muerte y entierro del sievo de Dios sabe a grandeza de Reyes. El 
enfermo es deudo de Reyes. Recibe muchas  visitas de  reyes. Entona al punto de  la muerte un  salmo 
compuesto para rogar por Reyes. Muere en dia de Reyes. Y en su sepultura se hallan dos Reyes, una Reyna, 
cinco  Infantes  y  tres  obispos.  Y  fue  justo  juyzio  de Dios  sin  duda”. DIAGO,  Francisco. Historia  de  los 
victoriosissimos antiguos condes de Barcelona. Barcelona: en casa de Sebastian de Cormellas al Call, 1603, 
pàg. 293.  
111 Salms, 20.1. 
112 Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona (BRUB). Vita Antiqua de Sant Ramon de Penyafort, 
ms.  593,  cap.  41;  RIUS  I  SERRA,  Josep.  Diplomatario:  documentos,  vida  antiqua,  crónicas,  procesos 
antiguos.  Barcelona:  Universidad  de  Barcelona.  Facultad  de  Derecho,  1954,  pàg.  285.  La  data  de 
naixement de Ramon de Penyafort mai ha estat concretada per la historiografia raimundiana, malgrat la 
certesa de la seva longevitat. Analitzant les vides antigues del sant, l’auditor Francisco Peña declarà: “Quo 
anno natus fit Raymundus, sive in Civitate Barcinonensi, sive in patrio domicilio de Peniafort, non est statis 
exploratum: caeterum cum consentienti omnium testimonio obierit anno MCCLXXV. & sua aetatis quasi 
centesimo, ut  testatur  vetustus  vitae  ipsius  scriptor”. PEÑA, Francisco. Vita S. Raymvndi de Peniafort. 
Roma: apud haeredes Nicolai Mutij, 1601, pàg. 4. 
113 La presència de Jaume II de Mallorca (1267‐1327), Alfons X de Castella (1221‐1284), amb la seva esposa 
Violant d’Aragó (1236‐1301), el seu germà Hernando (1225–1248) i el seu fill Sancho (1258–1295) queda 
recollida en la crònica de Pere Marsili: “Interfuerunt autem eius celebribus exequiis Rex Castelle Ildefonsus 
et germanus eius Fernandus, et filius eius Sancius, et duo Infantes minores”. MARSILIUS, Petrus. Cronice 
Illustrissimi Regis Aragonum domini Jacobi victorissimi principis. Biblioteca de Catalunya. Ms. 1018, pàg. 
183v‐184; DIAGO, F., Historia de los victoriosissimos…, 1603, pàg. 293v.  
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fins a Beaucaire, on el sobirà reivindicarà els seus drets sobre el títol de Sacre Emperador davant 

del pontífex Gregori X114 . 

 

 Ambdós monarques s’acompanyen dels bisbes Arnau de Gurb (1252‐1284) de Barcelona, Jaime 

Sarroca (1273‐1290) d’Osca i Gonzalo García Gudiel (1272‐1275) de Conca, al capdavant de tot 

el clergat, la noblesa i el poble barceloní. La ciutat tributa un majestuós funeral a un dels seus 

conciutadans més il∙lustres, que serà interpretat pels cronistes posteriors com una prova més 

de  l’ascendència nobiliària de Ramon de Penyafort  i dels  seus  lligams amb el  casal d’Aragó, 

sustentada en motius heràldics i de parentiu115. 

 

La  regia  comitiva  finalitza  el  seu  recorregut  amb  l’enterrament  solemne  del  cos  difunt  del 

dominic al subsòl de l’església de Santa Caterina, on havia professat l’Orde de Predicadors feia 

més de cinquanta anys. En el moment del seu òbit, la figura de Ramon de Penyafort ja apareix 

en  els  principals  relats  dominics  com  a  pilar  fonamental  i  perfecte  espill  de  les  virtuts 

propugnades per sant Domènec. Entre les cròniques més primerenques, destaca l’aparició del 

dominic a les Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum, composades per Géraud de Frachet (1205‐

1271) i aprovades oficialment pel capítol de l’orde celebrat a Estrasburg l’any 1260116. El dominic 

                                                            
114 L’any 1272 mor el rei Richard of Cornwall d’Anglaterra i Alfons X de Castella es postula de nou com a 
candidat al títol de sacre emperador. Malgrat els seus esforços, l’any 1273 Gregori X atorgà aquest honor 
a Rodolf d’Habsburg. Per aquest motiu Alfons X sol∙licità una audiència amb el pontífex que es produí 
durant el mes de maig de 1275 a  la ciutat francesa de Beaucaire (Languedoc‐Roussillon). Així doncs, la 
presència del monarca castellà a Barcelona durant el mes de gener de 1275 s’explica a partir d’aquest 
viatge. Sobre l’itinerari d’Alfons X i la qüestió imperial, vegeu: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. Alfonso X el 
Sabio, Barcelona: Ariel, 2004, pàg. 284; VALDEÓN BARUQUE, Julio. "Alfonso X y el Imperio", Revista de 
estudios  Alfonsíes,  4  (2004‐2005),  pàg.  243‐258.  La  visita  d’Alfons  X  el  Savi  al  desembre  de  1274  a 
Barcelona queda recollida a la Crònica de Ramon Muntaner, vegeu: SOLDEVILA, Ferran (ed.). Les Quatre 
Grans Cròniques: Ramon Muntaner. Barcelona: Selecta, 1971, pàg. 685‐688. Sobre  les  relacions entre 
Alfons X de Castella i Jaume I vegeu: AYALA MARTÍNEZ, Carlos de. “Relaciones de Alfonso X con Aragón y 
Navarra”, Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes, IV (2004‐2005), pàg. 101‐146. 
115  La  suposada  relació de parentiu entre  la  família Penyafort  i els antics  comptes de Barcelona,  tant 
repetida com confosa, se sustenta fonamentalment en motius heràldics –l’escut dels Penyafort incorpora 
les barres d’Aragó entre dos penyes‐ i en el matrimoni de Bernat de Penyafort, presumpte nebot del frare 
dominic, amb na Jordana, filla del compte Dionís i parenta propera a Pere II el Gran l’any 1279. L’Arxiu 
General de l’Orde de Predicadors custodia un manuscrit del segle XVIII on s’inclou una relació sobre els 
orígens nobiliaris de Ramon de Penyafort entre les pàgines 447 i 465, que posteriorment fou editat per: 
SOLÉ BORDES, Joan (ed.). Ramon de Penyafort. Jurista internacional del castell de Penyafort. Nobilíssima 
descendència de sant Ramon de Penyafort, III mestre general del Sagrat Ordre de Predicadors. Vilafranca 
del Penedès: Òmnium Cultural, 2005, pàg. 27‐45. 
116 Géraud de Frachet ingressa a l’Ordre dels Predicadors a París l’any 1225 i es manté en ella fins la seva 
mort l’any 1271, per tant, quatre anys abans de la mort de Ramon de Penyafort. Les Vitae fratrum tenen 
el  seu origen en  les disposicions del  capítol dels pares predicadors  celebrat  a París  l’any 1256, quan 
s’acorda fer una compilació de totes les informacions relacionades amb les grans gestes i fets miraculosos 
de l’orde. Per aquest motiu es generen nombroses històries dels protagonistes destacats de les províncies 
dominiques, compilades sota  la direcció del mestre Humbert de Romans  (1254‐1263)  i posteriorment 
editades per Géraud de Frachet. Uns anys més tard, el mateix Géraud de Frachet resumirà  les notícies 



57 
 

parisenc inicia l’obra seguint el cèlebre model de Sant Jeroni117, adaptat a les disposicions del 

capítol  celebrat  a  París  l’any  1256,  valent‐se  de  diverses  Cronica  ordinis  anònimes  i 

precedents118.  

 

Frachet redactà les línies dedicades al Magistrum frater Raymundus quan aquest, probablement 

septuagenari, encara manté una vida activa des del seu convent barceloní. La narració codifica 

per primera vegada la vida del dominic, tot fixant un itinerari biogràfic oficial, pel qual circularan 

tots els relats posteriors que l’adoptaran com a font escrita imprescindible. 

 

El  relat  fixa  la procedència del personatge  , “... de provintia Hispani, Cathalanus natione, de 

diocesi Barchinonensi villa, que dicitur Pennafortis”119 declarant el seu apel∙latiu, de Penyafort, 

en  referència  no  al  possible  cognom  familiar,  sinó  al  seu  origen  en  una  suposada  vila  de 

Penyafort, que mai ha existit com a tal però que hem de suposar pugui referir‐se al castell de 

Penyafort, avui a la localitat de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)120.  

 

El text prossegueix lloant els estudis i posterior magisteri a la Universitat de Bologna, on “... fuit 

excellens doctor  in  iure canonico”121, abans del seu retorn a Barcelona  i professió a  l’Orde de 

Predicadors. Posteriorment, la biografia destaca la participació en la legació papal a la península 

                                                            
contingudes a  les Vitae  fratrum en  l’anomenada Chronica Prior.Entre els exemplars més antics que es 
conserven del manuscrit: BAV. Ms. Palatino Lat., 866 i BNF, ms. 18324. Els apartats referents a Ramon de 
Penyafort es troben transcrits a: RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 331‐333. Sobre Gérault de 
Frachet vegeu: TUNGWELL, Simon (ed.). Early Dominicans: Selected Writings. London: Paulist Press, 1982, 
pàg. 476; JARRETT, Bede. Lives of the Brethren of the Order of Preachers 1206‐1259. London: Blackfriars, 
1955.  
117 Sobre el gènere dels viris  illustribus  i  la seva evolució en època medieval, vegeu: SÁNCHEZ GALÁN, 
Pedro Juan. “Evolución del género cristiano «De viris illustribus»: de S. Jerónimo a Gennadio de Marsella”. 
A: Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos. Madrid: Ediciones Clásicas, 1994, II, pàg. 651‐658; 
SÁNCHEZ  SALOR,  Eustaquio.  “El  género de  los  viris  illustribus de  Jerónimo  a  Ildefonso de  Toledo:  su 
finalidad”, Talia dixit, 1 (2006), pàg. 29‐54. 
118 Entre aquestes obres precedents, es pot comptar la Cronica ordinis anònima, en ocasions atribuïda a 
l’autor de  la vida de sant Domènec Pedro Ferrand, publicada per Reichert com un apèndix a  l’obra de 
Géraud de Frachet: REICHERT, Benedictus Maria (ed.). Vitae fratrum ordinis Praedicatorum [MOPH, 1]. 
Lovanii: Typis E. Charpentier &  J.  Schoonjans, 1896, pàg. 330‐331; REICHERT, Benedictus Maria  (ed.). 
Cronica et chronicorum excerpta [MOPH, 7]. Romae: In Domo Generalitia: Ex Typographia Polyglotta S.C. 
de Propaganda Fide, 1904, pàg. 7‐9. 
119 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 231. 
120 Sobre el castell de Penyafort i els orígens del sant, vegeu el capítol 3.2.2 de la present tesi.  
121 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 232. 
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ibèrica, encapçalada pel cardenal de Santa Sabina Jean d’Abbeville122, i especialment  l’ingrés a 

la cúria romana, on fou “... familiarissimus et consiliarius secretus”123 del papa Gregori IX.  

 

Frachet il∙lustra l’any 1238 com a annus mirabilis de Ramon de Penyafort, doncs és la data en 

que  culmina  la  seva  carrera  ascendint  al  generalat  dels  Domini  canus  durant  el  capítol  de 

Bologna de l’any 1238. El dominic català no es trobava present a l’acte, i fou necessari enviar a 

Barcelona una delegació  amb  els priors provincials de  França,  Provença,  Llombardia  i  Terra 

Santa124. Frachet no estalvia detalls a l’hora de descriure la humilitat de Ramon de Penyafort, 

ideal del frare predicador, incapaç d’acceptar el més gran honor dels fills de sant Domènec.  

 

Com assenyala Luigi Canetti, l’encàrrec de les Vitae de Frachet suposa un punt d’inflexió per a 

l’Orde de Predicadors, doncs resulta una de les primeres obres amb una vocació veritablement 

hagiogràfica, tant del patriarca Domènec de Guzmán com dels frares més il∙lustres125. Així, a més 

de  construir  una  història  laudatòria  de  les ments  preclares  que  han  regit  el  llegat  del  sant 

patriarca, també es presenten els membres de l’orde amb fama de santedat. En el cas de Ramon 

de Penyafort sobretot destaca la redacció ad formam debitam de les constitucions de 1240. En 

canvi, el fet que el dominic català encara estigués viu imposa una certa contenció en els aspectes 

més miraculosos, malgrat els esments de les seves virtuts i reputació de virum sanctissimum a 

la cúria romana126. En qualsevol cas,  l’obra codifica les biografies dels primers protagonistes de 

l’orde  i es converteix en el relat hagiogràfic oficial, profusament divulgat durant  tota  l’època 

medieval127.  

 

                                                            
122 El 1228 arriba a la península ibèrica el cardenal de Santa Sabina Jean Halgrin d’Abbeville per celebrar 
un  concili  a  Valladolid,  que  pretenia  la  instauració  dels  dictats  del  IV  Concili  Laterà.  La  seva  estada 
s’acompanyà d’un llarg recorregut per les principals ciutats de Castella, Lleó, Galícia i Portugal. Segons la 
Vita  Antiqua  de  sant  Ramon  de  Penyafort,  el  dominic  català  assisteix  al  prelat  com  a  penitencier  i 
coadjutor durant el seu viatge. El 20 de març de 1229, es troben documentats a Saragossa, on Jaume I 
promet  al  legat  papal  l’acatament  de  les  seves  decisions  sobre  diverses  qüestions  que  atenyien  al 
monarca. Sobre aquest episodi, vegeu: VALLS I TABERNER, Ferran. Sant Ramon de Penyafort. Barcelona: 
La formiga d’or, 1996 (1939), pàg. 93‐102. 
123 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 232. 
124 S’esmenta: “Dominus Hugo qui tunc erat prior in Francia, postea factus fuit Presbiter Cardinalis, et alii 
magni Fratres”; i entre aquests últims: “Poncius de Sparra, provincialis Provincie, Philippus, prior Syrie et 
Stephanus, prior Lombardie”. RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 332. 
125  CANETTI,  Luigi.  “Da  San  Domenico  alle  Vitae  Fratrum.  Pubblicistica  agiografica  ed  ecclesiologia 
nell’Ordo Praedicatorum alla metà del XIII secolo”. A: Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Age, 
Temps Modernes, 108 (1996), pàg. 165‐219. 
126 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 332. 
127 Sobre la difusió de les obres de Géraud de Frachet, vegeu: RECH, Régis. “La diffusion de la Chronique 
universelle de Géraud de Frachet”. A: Église et culture en France méridionale (XIIe‐XIVe siècle). Toulouse: 
Privat, 2000, pàg. 391‐422.  
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A l’entorn de 1277, poc després de l’òbit de Ramon de Penyafort, la seva figura apareix en els 

De quatuor de quibus Deus Ordinem Predicatorum insignivit d’Etienne de Salagnac (†1278)128. 

Respecte  al  relat  de  Frachet,  l’obra  del  frare  llemosí  fa més  èmfasi  en  els  càrrecs,  gestes  i 

privilegis assolits pels membres de l’Orde de Predicadors. Així, Raymundus de Penyaforti natione 

Cathalanus apareix dins el capítol dedicat als Fratres Viri illustres in scriptis et doctrinis, dedicat 

als grans teòlegs i canonistes com  Hugo de San Caro (c.1200‐1263) o Petrus de Remis (†1247). 

Més  enllà  de  les  virtuts  del  frare,  es  subratllen  les  seves  tasques  com  a  capellanus  et 

penitenciarius domini Pape Gregorii IX, és a dir, en el període de Ramon de Penyafort a la cúria 

romana, on porta a  terme  la magna compilació  jurídica de  les Decretales,  i  la  redacció de  la 

Summa de casibus sive de Penitentia. Salagnac estableix  la  importància d’aquestes dos obres 

dins  la  producció  escrita  del  dominic  català,  doncs  són  fonaments  del  dret  canònic  i  del 

sagrament de la confessió respectivament. 

  

Bernard Gui  (1261‐1331), deixeble d’Etienne de Salagnac, dedicà  tres paràgrafs a Ramon de 

Penyafort dins  la seva obra De tribus gradibus prelatorum, redactada entre 1300  i 1304129. El 

conegut inquisidor de Tolosa i bisbe d’Albí, immortalitzat per Umberto Eco a Il nome della rosa, 

revisa  i  continua  les vides de Frachet  i Salagnac, ampliant  informacions especialment en els 

capítols dedicats als mestres generals de l’orde. Entre les novetats, Gui narra per primera vegada 

la prodigiosa elecció de Ramon de Penyafort  com a  III mestre general   de  la  religió de  sant 

Domènec. Segons el  relat, quant els  frares es  reuniren per  fer pregària davant  la  tomba de 

patriarca, tingueren la visió d’una columna sangonosa al mig de l’església, que els il∙luminà sobre 

el nomenament del dominic català com a segon successor de sant Domènec130.  

 

                                                            
128 Esteve de Salagnac ingressa l’any 1230 en el convent dominic de Limoges i la seva obra finalitza vers 
1278, per tant, tres anys més tard de la mort de Ramon de Penyafort. Els manuscrits més antics de l’obra 
de Salagnac se situen a  la Biblioteca Pública de Toulouse (ms. 490)  i a  la Biblioteca Pública de Bordeux 
(ms. 780). El passatge dedicat a Ramon de Penyafort es troba a: RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, 
pàg. 334‐335. 
129 Del segle XIV es conserven manuscrits a la Biblioteca Pública de Toulouse (ms. 490), la Biblioteca Pública 
de Bordeux (ms. 180) i la Biblioteca Nacional de França (ms. 4348). A més, el text també fou copiat en el 
procés de canonització que es conserva a: Archivio Segreto Vaticano (ASV), Congr. Riti.   Processus, ms. 
222 i ms. 223.  
130 “... cumque eligeretur, inclusis electoribus, ut moris est, orantiubs fratribus ceteris ante sacrum corpus 
sancti dominici, vidit  in visione  imaginaria quidam frater devotus,  illic orans, omnes electors de camera 
exeuntes,  et  in  medio  ecclesie  maximam  unam  columpnam  erigentes,  que  erat  guttis  sanguineis 
purpurata,  attingens  a  summon  usque  deorsum.  Quod  cum  intuens  letaretur,  ecce  facto  signo,  ad 
capitulum  omnes  electores  venerunt  et  electum  concorditer  ab  omnibus  in  primo  scrutinio  eum 
nominaverunt”. RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 339. 
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La biografia de l’inquisidor tolosà acaba amb l’òbit del frare i l’esment del seu lloc d’enterrament, 

on ocorren nombrosos miracles131. Així,  l’autor manifesta  la seva voluntat d’incorporar d’una 

manera  decidida  l’element  hagiogràfic  a  la  vida  de  Ramon  de  Penyafort,  tot  superant  la 

reputació de vir sanctissimum, atribuïda per Frachet, per fer èmfasi en la mort del dominic en 

olor de santedat, i la seva capacitat d’intercessió l’operació de miracles. Entre ambdós obres hi 

ha hagut un canvi fonamental: Ramon de Penyafort ha emprès el camí de la santedat. 

 
2.1.1 Un jurista preuat a la cúria de Gregori IX 

 

Atenent les cròniques contemporànies, Ramon de Penyafort mor com un dels viris illustribus de 

l’Orde de Predicadors. Ara bé, per tal de copsar  la  incidència real de  les seves aportacions és 

necessari fer una breu ullada al context històric i religiós on germinaren. L’any 1227 el cardenal 

Ugolino, de la família dels comtes de  Segni, és elevat al soli de Sant Pere amb el nom de Gregori 

IX (1227‐1241)132.  Si bé la política internacional de Gregori IX ve marcada des dels seus inicis per 

la tensa relació amb Frederic II (1194‐1250), al qual excomunica l’any 1227133, el seu pontificat 

                                                            
131  “...  ubi  multam  et  magnam  ipsius  sanctitatem  crebra  miracula  protestantur”.  RIUS  I  SERRA,  J., 
Diplomatario…, 1954, pàg. 339. 
132 Ugolino havia estat anomenat cardenal l’any 1198 pel seu oncle, Lotario de Segni, que regí l’església 
romana com a Innocenci III (1198‐1216). Durant el seu pontificat, i el del seu successor Honori III (1216‐
1227), el cardenal Ugolino ocupa nombrosos càrrecs diplomàtics de primer ordre, com la legació de l’any 
1207 a Alemanya per pactar la successió imperial, o la promoció de la sisena croada. Sobre aquest últim 
aspecte vegeu: THOUZELLIER, Charles. “La légation en Lombardie du cardinal Hugolin. Un épisode de la 
cinquième croisade”, Revue d'Histoire Ecclésiastique, 65 (1950), pàg. 508‐542. 
133 Mentre Frederic II era a la croada per Terra Santa, Gregori IX promou l’aixecament de dos centenars 
de  ciutats  sota  el  domini  imperial.  Un  cop  retornat  a  la  península  itàlica  l’any  1229,  el  monarca 
Hohenstaufen recupera  el control de les ciutats rebels i signa la pau amb el papat a través del tractat de 
San  Germano  (1230).  Gràcies  en  bona mesura  a  l’habilitat  diplomàtica  del  dominic Guala  de  Roniis 
(c.1180‐1244), bisbe de Brescia i un dels primers deixebles de Domènec de Guzmán, l’emperador recupera 
la comunió amb  l’església, mentre el papat minimitza  les represàlies per  la seva  instigació.   Ara bé,  les 
tensions entre Roma i Imperi no cessaren i l’any 1239 Gregori IX excomunica de nou Frederic II, i promou 
l’aliança entre Gènova, Venècia i les tropes pontifícies per envair el Regne de Sicília. Frederic respongué 
el 20 d’abril de 1239 amb una petició adreçada al col∙legi de cardenals, on convocava un concili general 
per jutjar la política papal, que valgué una resposta violentíssima per part del pontífex, on assimilava el 
monarca amb l’Anticrist apocalíptic. Les disputes entre el papat i l’imperi només finalitzaren amb la mort 
del pontífex  l’any 1241. Una de  les primeres biografies de Gregori  IX, d'autoria atribuïda al Cardenal 
Rossell, es troba transcrita a: FABRE, Paul; DUCHESNE, Louis (ed.). Le Liber censuum de l'Église romaine. 
Paris: Bibliothèque des Écoles  françaises d'Athènes et de Rome, 1952,  II, pàg. 18‐36. Per una visió del 
conjunt del  seu pontificat vegeu: MALENCZEK, Werner. Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. 
Wien: Publikationen des Historischen  instituts beim österreichischen Kulturinstitut  in Rom, 1984, pàg. 
126‐133; CAPITANI, Ovidio. “Gregorio IX”. A: Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, pàg. 363‐380. Per un 
regest documental  i bibliogràfic del pontificat, vegeu: PARAVICINI BAGLIANI, Agostino. Il papato nel secolo 
XIII. Cent’anni di bibliografia (1875‐2009). Firenze: Galluzzo, 2010, pàg. 56. 
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viu a l’ombra dels cànons emanats pel IV Concili Laterà (1215), obert a instàncies del seu oncle 

Innocenci III134.   

 

Entre les resolucions conciliars, posteriorment integrades en la legislació del Corpus iuris, figura 

la condemna general de l’heretgia en els següents termes: “Condenamos a todos los herejes bajo 

cualquier  denominación  con  que  se  cubran;  aunque  sus  rostros  sean  distintos,  éstos  se 

encuentran atados por la cola (Jc 15,4), pues la vanidad los une”135.  

 

Particularment,  les paraules del pontífex  s'adrecen  a  valdesos,  albigesos  i  càtars,  a més del 

monacat profètic de Gioacchino del Fiore i la doctrina de Berenguer de Tours136. A fi d’extirpar 

la heretica pravitatis, el concili d’una banda esperona als bisbes a l’establiment del Sant Ofici137, 

i de  l’altra promou  la reforma dels clergues perquè exerceixin freqüentment  la predicació  i  la 

confessió138. 

 

Les ambicioses disposicions conciliars ens parlen d’una església romana forta, ja cicatritzada de 

les ferides del gran cisma d’Occident i Orient, que es troba en un punt àlgid de poder i influència 

a  Europa.  Innocenci  III  aconsegueix  ampliar  els  dominis  papals  fins  a  Ravenna,  Le Marche, 

Ancona i l’antic ducat d’Spoleto, consolidant la independència política dels Estats Pontificis. A 

més,  fomenta una doctrina  teocràtica que  atorga  al  successor de Pere  la  facultat d'establir 

decrets sobre els fidels, que emanin de  la seva persona  i estiguin per sobre  les voluntats del 

govern laic139.  

                                                            
134 El concili s’estructura en  tres sessions, entre  l'11  i el 30 de setembre de 1215, a  la basílica de San 
Giovanni in Laterano, i compta amb l'assistència de 800 abats i 400 bisbes de la cristiandat, a més dels 
representants de l'emperador Frederic II, els reis d'Anglaterra, Aragó, França i Hongria, i els patriarques 
llatins de Jerusalem  i Constantinoble. Entre  la bibliografia del IV Concili Laterà podem citar: FÀBREGA I 
GRAU,  Àngel.  Historia  de  los  concilios  ecuménicos.  Barcelona:  Editorial  Balmes,  1960,  pàg.  168‐182; 
DELGADO SÁNCHEZ, José. Historia concordada de los concilios ecuménicos. Barcelona: Mateu, 1962, pàg. 
142‐148; ALBERIGO, Giuseppe et alii. Les conciles ecuméniques. Les Decrets. Paris: Les Éditions du Cerf, 
1994, I, pàg. 227‐271; SCHATZ, Klaus. Los concilios ecuménicos. Encrucijadas en la historia de la Iglesia. 
Madrid: Trotta, 1999, pàg. 105‐107.  
135 La traducció s’extreu de: FOREVILLE, Raimunda. Historia de los concilios ecumenicos. Lateranense IV. 
Vitoria: Editorial Eset, 1973, pàg. 159. 
136 El concili defineix l'heretgia en els següents termes: “... Se debe considerar como herejes manifiestos, 
aquellos que predican o profesan públicamente ideas contrarias a la fe católica y que defienden el error o 
incluso aquellos que en presencia de sus prelados han quedado convictos, ya hayan confesado, ya hayan 
sido objeto de una condenación”. FOREVILLE, R., Historia de los concilios…, 1973, pàg. 27‐28. 
137 ALBERIGO, G., Les conciles ecuméniques…, 1994, pàg. 172‐174. 
138 El cànon 21 del concili estableix la obligatorietat de la confessió en els fidels al seu capellà, almenys un 
cop l’any, i l’acceptació de la penitència imposada per aquest. ALBERIGO, G., Les conciles ecuméniques…, 
1994, pàg. 186‐189. 
139  Cal  recordar  com  el  IV  Concili  Laterà  ratifica  el  decret  papal  sobre  la  croada  a  Terra  Santa  i  la 
confirmació solemne de Frederic II com emperador d’Occident. 
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Per tal de satisfer les anhelades reformes del IV Concili Laterà i dotar‐les de legitimitat, el mateix 

Inocenci III és conscient de la necessitat primordial d’una reforma profunda i perfeccionada del 

dret canònic. Com a canonista  i teòleg de formació, el pontífex promou un cos  legislatiu més 

ampli que qualsevol dels seus predecessors, destinat a garantir la seva plenitudo potestatis140. 

Aquesta  labor és continuada per Honori  III  (1216‐1227), el qual  impulsa una de  les primeres 

compilacions  oficial  de  decrets  canònics:  la  Compilatio  Decretalium  (1227).  Aquesta  obra 

s’afegeix a les múltiples col∙leccions particulars emanades a partir de l’establiment dels Decrets 

de Gracià (1140). Ara bé, espera a Ramon de Penyafort la unificació de tots els reculls legislatius 

anteriors en el Liber Extra o Decretales, com a base del dret canònic141. Encarregat per Gregori 

IX i promulgat l’any 1234, el Liber Extra anul∙la totes les obres anteriors i es posiciona en tots els 

centres d’estudi europeus com a únic  referent vàlid. Així, el dominic català es converteix en 

protagonista de  la reforma jurídica que exigia el IV Concili Laterà, tot assentant  legalment  les 

seves aspiracions. 

 

Les  reformes  del  IV  Concili  Laterà  també  afecten  al  laïcat.  S’imposa  la  obligatorietat  de  la 

confessió auricular anual  i es regulen els matrimonis, establint un mínim d’un quart nivell de 

consanguinitat per poder celebrar els enllaços142.   Si bé els decrets conciliars marcaven unes 

directrius, de nou espera a Ramon de Penyafort la redacció de dos manuals de referència per a 

la correcta administració dels sagraments: les Summae dedicades a la penitència i el matrimoni.  

                                                            
140 El mateix concili expressa  la  legitimitat del poder papal, advertint que “...  las constituciones de  los 
príncipes no deben perjudicar a las iglesias”. El corpus lateranense es defineix en 71 cànons posteriorment 
recollits en una suma de decrets conciliars,  i en  l’anomenada Compilatio  IV (1216), atribuïda a Joan el 
Teutònic.   Sobre  la  legislació canònica promulgada el 30 de novembre de 1215, vegeu: FOREVILLE, R., 
Historia de los concilios…, 1973, pàg. 88‐119, 155‐209.  Per les qüestions eclesiològiques i la “plenitudo 
potestatis” pontifícia, podem citar com a referents: WATT, John A. The Theory of Papal Monarchy in the 
Thirteenth Century. New York: Fordham University Press, 1965; DOLCINI, Carlo. Crisi di poteri e politologia 
in  crisi.  Da  Sinibaldo  Fieschi  a  Guglielmo  d'Ockham.  Bologna:  Pàtron,  1988;  TABACCO,  Giovanni.  Le 
ideologie politiche del Medioevo. Torino: Einaudi, 2000; CAPITANI, Ovidio. “L'Impero e la Chiesa”. A: Lo 
spazio letterario del Medioevo. Roma: Salerno, 1994, 1.2, pàg. 221‐271.  
141 El 5 de setembre de 1234 la butlla Rex pacificus s’envia a les universitats de París, Bologna i Padova 
com a principals centres d’estudi de dret canònic, presentant l’obra raimundiana com a compilació de les 
diverses constitucions en un únic volum, eliminant decrets superflus i contradictoris: “... ad communem 
et  maxime  studentium  utilitatem  per  dilectum  filium  Raymundum  (...)  in  unum  volumen,  resecatis 
superfluis, providimus redigendas“. Citat a: BERTRAM, Martin. “Die Dekretalen Gregors  IX: Kompilation 
oder Kodifikation?”. A: Magíster Raimundus. Atti del convengo per il IV centenario della canonizzazione di 
san Raimondo de Penyafort (1601‐2001). Roma: Instituto Storico Domenicano, 2002, pàg. 61‐86. 
142 En el cànon conciliar 50 es defineixen  l’impediment matrimonial per consanguinitat en els següents 
termes: “La prohibición de contraer matrimonio en segundo o tercer grado de afinidad y la de unir a los 
hijos  del  segundo matrimonio  con  la  parentela  del  primer marido,  causan  numerosas  dificultades  y 
engendran a veces un peligro para las almas. Cesando la prohibición, cesa el efecto (...). El impedimento 
matrimonial en lo sucesivo no irá más allá del cuarto grado de consaguinidad y de afinidad”. La traducció 
s’extreu de: FOREVILLE, R., Historia de los concilios ecumenicos…, 1973, pàg. 104. 
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Entre 1222 i 1225 Ramon de Penyafort compila la seva obra més divulgada, la Summa de casibus 

poenitentialis. Posteriorment, entre 1234 i 1236, el mateix autor redacta una segona versió del 

text, adaptada als últims canvis legislatius propugnats en les Decretales de 1234. La Summa, amb 

una clara vocació didàctica, enumera els principals pecats dels fidels, amb indicacions dirigides 

als confessors de cara a l’aplicació d’una correcta penitència. Amb freqüència els exemplars de 

l’obra incorporen també la Summa de matrimonio. Aquesta havia estat redactada originalment 

per Tancredo di Bologna entre 1211 i 1213, però fou Ramon de Penyafort qui l’adaptà a la última 

legislació aportada pel Liber Extra.   

 

Així doncs, observant la producció escrita de Ramon de Penyafort no sorprèn la seva elecció a 

l'entorn de 1230 com a secretari de Gregori  IX. Tampoc és estrany que el pontífex afidés un 

càrrec que requeria proximitat i suma confiança, com és el de confessor, a un membre de l’Orde 

de  Predicadors.  Si  els  franciscans  il∙lustren  la  vida  religiosa modèlica  als  ulls  del  papat,  els 

dominics es configuren durant el segle XIII com un  instrument eficaç per combatre els brots 

herètics de tota Europa143. En un primer moment els frares exerceixen la predicació com un mitjà 

per  afavorir  la  confessió  auricular  –obligatòria  segons  les  prescripcions  conciliars‐    i  assolir 

finalment  la  conversió o extirpació dels heretges.   El mateix Domènec de Caleruega  il∙lustra 

aquest exemple en  la seva predicació contra els càtars144. El eficaços seguidors del patriarca 

continuen la seva tasca tot nodrint els tribunals del Sant Ofici. En el cas particular de la Corona 

d’Aragó,  la  institució del  tribunal  inquisitorial  és una de  les més primerenques,  gràcies  a  la 

intervenció de Ramon de Penyafort145.  

 

                                                            
143 Gregori IX havia conegut a Francesc d’Assís i impulsà el seu procés de canonització, desenvolupat entre 
el 10 de juny i el 16 de juliol de 1228, a les ciutats d’Assisi i Perugia, únicament 18 mesos després del seu 
decés.  La butlla de  canonització Mira  circa nos  fou estesa el 19 de  juliol de 1228. D’altra banda,  cal 
remarcar que quan el cardenal Ugolino di Segni es converteix en papa, els dominicans ja gaudien d’una 
organització ben articulada a partir de les seves primeres constitucions. La proposa de vida religiosa que 
proposaven els seguidors de sant Domènec prenia el model premostratenc dels canonges regulars de Sant 
Agustí, combinat amb el monaquisme i sobretot amb un gran èmfasi en l’estudi teològic, destinat a nodrir 
la predicació.  
144 De fet el cardenal Ugolino de Segni fins i tot assisteix a les solemnes exèquies de Domènec a Bologna 
l’any  1221.  GALMÉS,  Lorenzo;  GOMEZ,  Vito  T.  (dirs.).  Santo  Domingo  de  Guzmán.  Fuentes  para  su 
conocimiento. Madrid: La Editorial Católica, 1987, pàg. 31‐33. 
145 Sobre  la relació entre els ordres mendicants  i  la  Inquisició, vegeu: PAOLINI, Lorenzo (ed.).  Il Papato 
duecentesco e gli ordini Mendicanti. Atti del XXV convegno  internazionale. Spoleto: CISAM, 1998; SEGI, 
Peter  (ed.). Die Anfänge  der  Inquisition  im Mittelalter.  Köln, Weimar, Wien: Böhlau,  1993; MICCOLI, 
Giovanni. “La storia religiosa”. A: Storia d'Italia. Torino: Einaudi, 1974, II, pàg. 711‐723. Sobre la institució 
de la Inquisició a la Corona d’Aragó, vegeu: BARAUT, Cebrià. “Els inicis de la inqusisició a Catalunya i les 
seves actuacions al bisbat d’Urgell (segles XII‐XIII)”, Urgellia, 13 (1996‐1997), pàg. 407‐438. 
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Ara bé, la gran aportació de Ramon de Penyafort a l’Orde de Predicadors fou la reforma de la 

constitucions.  El  IV  Concili  Laterà  havia  prohibit  formalment  la  institució  de  fundacions 

monàstiques,  obligant  les  noves  vocacions  a  adoptar  un  dels  ordes  ja  existents,  posant  en 

dificultat  les  comunitats  emergents  de  franciscans  i  dominics146.  Aquests  últims,  per  tal  de 

resoldre la distància entre les directrius conciliars i les peculiaritats de la pròpia religió, decidiren 

adoptar des dels inicis la regla de Sant Agustí enriquida amb una sèrie de consuetudini fixades 

en el capítol general de Bologna de  l’any 1220147. Lamentablement, no existeix un  testimoni 

directe d’aquest primer  text, però  amb  tota probabilitat  fou  la base per  a  les  constitucions 

compilades per Ramon de Penyafort durant el seu generalat, i promulgades l’any 1241148.      

 

El frare català, com a digne successor de sant Domènec149, basteix la regla i costums dels seus 

correligionaris segons les prescripcions legislatives que ell mateix havia recollit a les Decretales. 

El  gruix  normatiu  de  l’obra  es manté  substancialment  en  les  noves  edicions  i  ajornaments 

aprovats posteriorment per Humbert de Romans, i fa part del corpus oficial de llibres litúrgics 

dominics150. Ara bé, les constitutiones raimundianes més enllà de la seva possible incidència en 

el modus vivendi dels frares, sobretot contribueixen a legitimar la pròpia existència de la religió 

instruïda  per  sant Domènec. Així,  el  text  posa  de manifest  l’adhesió  dels  frares  als  decrets 

conciliars i a la última legislació vigent a la cúria romana, consolidant la posició dels fidels cans 

del senyor com a braç actiu del papat.  

  

 
 

                                                            
146 El cànon 13 s’expressa en els següents termes: “... por temor a que una variedad excesiva de órdenes  
religiosas produzca grave confusión en  la  iglesia de dios, prohibimos  formalmente  fundar en el  futuro 
cualquier nueva orden; todo aquel que crea sentirse  llamado a  la vida religiosa debe elegir una de  las 
órdenes ya aprobadas”. FOREVILLE, R., Historia de los concilios ecumenicos…, 1973, pàg. 170. 
147 MARTÍNEZ, Felicísimo. Domenico di Guzman. La gioia del vangelo. Salamanca: San Esteban, 2006, pàg. 
141; BORGHI, Beatrice. San Domenico. Un patrimonio secolare di arte, fede e cultura. Bologna: Minerva 
Edizioni, 2012, pàg. 41‐46. 
148 CREYTENS, Raymond. “Les constitutions des Frères Prêcheurs dans  la  rédaction de S. Raymond de 
Peñafort  (1241)”,  Archivium  Fratrum  Predicatorum,  XVIII  (1948),  pàg.  5‐68;  DENIFLE,  Heinrich.  “Die 
Constitutionen des Predigerordens  in der Redaction Raimunds von Peñafort”, Archiv  für Literatur‐ und 
Kirchengeschichte des Mittelalters, V, 1889, pàg. 530‐564.  
149 “... celebratum est Bononie capitulum generale in quo fuit electus in magistrum ordinis die translacionis 
beati  Dominici  fere  ab  omnibus  electoribus  frater  Raymundus  de  Penaforti  Cathalanus  nacione 
Barchinonensis  qui  fuerat  doctor  in  decretis  Bononie  domini  pape  capellanus  et  penitenciarius.  Qui 
mandante  domino  papa  Gregorio  IX  compilaverat  decretales.  Summam  de  casibus  seu  penitencia 
perutilem fecit”. El text relatiu al capítol d’elecció de Ramon de Penyafort es troba transcrit a: REICHERT, 
Benedictus Maria (ed.). Acta capitulorum generalium ordinis praedicatorum. Ab anno MCCXX usque ad 
annum MCCCIII [MOPH, 1]. Roma: Ex typographia Polyglotta S.C. de Propaganda Fide, 1898, pàg. 330  i 
seg. 
150 PELLEGRINI, Letizia. “I Manoscritti dei Predicatori”, Dissertationes Historicae, XXVI (1999), pàg. 82‐83. 
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2.2 Els intents de canonització medievals (1278‐1456) 

 

En el moment del seu òbit, la fama de Ramon de Penyafort s’assenta en tres pilars fonamentals: 

una producció jurídica de primer ordre, l’exercici d’importants càrrecs dins la cúria romana, i el 

prestigi d’haver estat tercer mestre general de l’orde de sant Domènec, i com a tal compilador 

de les constitucions de la seva religió.  

 

Si bé les constitucions raimundianes són decisives per a l’estructuració de l’Orde de Predicadors, 

la  seva  ortodòxia  queda  legitimada  simbòlicament  per  la  canonització  de  Domènec  de 

Guzmán151. El  sant  fundador mor el 6 d’agost de 1221,  i  tretze anys més  tard arriba  la  seva 

canonització152. Durant aquest període, els seus correligionaris guarden  la seva memòria  i el 

mestre general Jordà de Saxònia (c.1176‐ c.1237) compila una història dels orígens de l’Orde de 

Predicadors, incloent una extensa biografia del patriarca153. A més, els dominics erigeixen una 

primera tomba de marbre a  l’altar d’una capella  lateral de  l’església bolonyesa de San Nicolò 

delle Vigne, on  l’any 1233  traslladen el cos del  fundador des de  la seva sepultura original154. 

Concomitantment, els frares sol∙liciten l’obertura de la causa amb el suport del bisbe, el clergat, 

les autoritats civils i la universitat de Bologna. Gregori IX accepta la petició i delega comissaris 

per  recollir  els  testimonis  dels miracles  a  la  ciutat  emiliana  i  a  Toulouse.  La  documentació 

compilada s’envia a Roma, on és examinada i acceptada, i el 3 de juliol de 1234 es promulga la 

butlla  Fons  sapientiae,  en  la qual  el pontífex dóna proves  evidents de  la pròpia  satisfacció: 

“Gracias,  pues  a  la  gran  familiaridad  que  tuvo  con Nos  cuando  ocupábamos  un  cargo más 

                                                            
151 Gregori IX canonitza Francesc d’Assis (1228) i Domènec de Caleruega (1234). Sens dubte, l’elevació als 
altars dels sants fundadors és significativa de la direcció empresa per la política papal, vegeu: CANETTI, 
Luigi. L’invenzione della memòria. Il culto e l’immagine di Domenico nella storia dei primi frati predicatori. 
Spoleto:  Fondazione  CISAM,  1996;  PACIOCCO,  Roberto.  “Papato  e  santi  canonizzati  degli  Ordini 
mendicanti”. A: Il papato duecentesco e gli Ordini mendicanti. Spoleto: CISAM, 1998, pàg. 265‐341. 
152 La noticia queda recollida en una carta enviada per Jordà de Saxònia a la Beata Diana de Andalo durant 
el mes d’agost de 1234, en la quali li comunica com el mateix Ramon de Penyafort li ha donat la bonanova: 
“Carissima:  he  sabido  por  tu  carta  la  buena  y  grata  noticia,  el  anuncio  digno  de  todo  aplauso  de  la 
canonización de nuestro Santísimo padre (…) Nosotros, sin embargo, hemos conocido con anterioridad la 
noticia de la canonización de nuestro Padre, por medio de una carta de fray Raimundo, que vive en la Curia 
romana”. La carta és recollida i traduïda a: GALMES, Lorenzo; GOMEZ, Vito T (dirs.). Santo Domingo de 
Guzmán. Fuentes para su conocimiento. Madrid: La Editorial Católica, 1987, pàg. 131‐132. 
153 Un  resum del procés de canonització de sant Domènec es  troba a: GALMES, L.; GÓMEZ, V., Santo 
Domingo de Guzmán…, 1987, pàg. 137‐193.  
154 Inicialment sant Domènec fou sepultat a l’església de San Nicolò delle Vigne dins una caixa de fusta 
tancada amb claus, soterrada rere l’altar major i rodejada d’un petit mur de pedra per evitar profanacions. 
Una de les últimes publicacions sobre l’església de San Domenico de Bologna i la tomba del patriarca es 
troba a: BORGHI, B., San Domenico…., 2012, pàg. 108. 
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modesto  teníamos  ya  pruebas  de  su  santidad,  habiendo  podido  admirar  personalmente  su 

vida”155 

  

La canonització de sant Domènec representa als seus correligionaris un primer exemple dels 

procediments a tenir en compte per iniciar l’itinerari de la santedat. Així, es posen de manifest 

aspectes  com  la  necessitat  de  compilar  una  biografia  en  un moment  proper  a  la mort  del 

personatge per tal de demostrar  la seva existència  i virtuts en grau heroic, o  la conveniència 

d’erigir una tomba que dignifiqui el cos del candidat i fomenti el seu culte, sempre en paral∙lel 

als tràmits burocràtics156.  

 

A  partir  d’aquest moment,  i  continuant  la  tradició  iniciada  per  Jordà  de  Saxònia,  els  frares 

blanquinegres  es  preocuparan  tant  per  recollir  les  biografies,  com  per  fornir  un  abundant 

martirologi dels membres destacats de l’orde, com és el cas de Ramon de Penyafort. El mateix 

any del seu traspàs (1275),  el capítol general de Bologna destina 3 misses a la memòria del seu 

III mestre general, una decisió que es ratifica tres anys després al capítol de Milà, i al de París de 

1279. En les actes d’aquest últim, entre les Admonitiones, s’inclou el record de l’il∙lustre Tomàs 

d’Aquino  i dels mestres generals Ramon de Penyafort (1238‐1240), Joan de Wildeshausen, el 

Teutònic  (1241‐1252)  i  Humbert  de  Romans  (1254‐1263),  en  els  dies  dels  seus  òbits 

respectius157. 

 

L’Orde  de  Predicadors  pren  la  iniciativa  en  el  record  i  enaltiment  del  vir  sanctissimum  que 

proclamaven  les seves cròniques però, com  il∙lustrava  l’exemple de sant Domènec, també és 

necessari implicar les autoritats civils i eclesiàstiques dels territoris més vinculats al candidat a 

la santedat. 

 

                                                            
155 GALMES, L.; GÓMEZ, V., Santo Domingo de Guzmán…, 1987, pàg. 137 i seg. 
156 Sobre la canonització de sant Domènec de Guzmán, vegeu també: VAUCHEZ, André. Ordini mendicanti 
e società italiana. Milano: Mondadori, 1990, pàg. 27‐30. 
157 “Obitus magistrorum ordinis defunctorum; priores universo vel eorum vicarii  in martyrologiis suis. In 
diebus sui obitus conscribant [vel scribi] faciant diligenter. Et ut melius sciant. Quomodo scribi debeant; 
scribant  prout  inferius  continetur.  Fr.  Raymundus  de  Penna  forti magister  ordinis  tercius;  obit  in  die 
epiphanie. Fr. Ioannes Theutonicus. Magister ordinis quartus obit pridie nonas novembris. Fr. Hymbertus 
de  Romanis. Magister  ordinis  quintus;  obit  pridie  idus  iulii.”  La  versió  consultada  de  les  resolucions 
capitulars  és  el  recurs  digital  editat  per  l’Istituto  Storico  Domenicano  l’any  2002:  Istituto  Storico 
Domenicano (ed.). Costitutiones et Acta Capitulorum generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum (1232‐
2001).  Berlin: Directmedia,  2002.  [Recurs  digital  en  format  CD].  Les  actes  també  es  poden  trobar  a: 
REICHERT, B.M., Acta capitulorum generalium ordinis praedicatorum…, 1898, I, pàg. 198‐ 204. 
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Durant tota l’alta Edat Mitjana es donen les anomenades “canonitzacions episcopals”, és a dir, 

autoritzacions  de  cultes  atorgades  pels  bisbes  a  les  seves  diòcesis,  davant  l’evidència  d’un 

devoció i la constatació de fets miraculosos en un serf de Déu158. Aquestes conviuen des de finals 

del segle X amb les canonitzacions papals, que atorguen una rellevància suplementària als nous 

sants, però no són un requisit imprescindible159. És especialment a partir dels decrets de Gregori 

VII (1073‐1085) i del sínode Laterà de l’any 1078 quan el papat imposa la reserva sobre les causes 

dels sants, que passen a dependre exclusivament de la potestat dels pontífexs, tal com reafirma 

la  decretal Audivimus  (1170)  d’Alexandre  III:  “...  non  liceret  vobis  ipsum  pro  sancto  absque 

auctoritate Romanae ecclesiae venerari”160. 

 

Malgrat aquestes consideracions, la veneració als morts amb fama de santedat no reconeguts 

per Roma continua pràcticament fins al segle XIII. A partir de 1230 s’obliga als postuladors a 

compilar  enquestes  preliminars,  que  posteriorment  s’acompanyen  d’una  Summa  vitae,  i 

s’envien a la Santa Seu. Amb el placet del pontífex, s’encarrega al bisbe de la diòcesi interessada 

l’obertura  oficial  d’un  processus  o  informatio  in  partibus161  amb  la  corresponent  presa  de 

testimonis davant d’un notari públic,  i  l’examen de  la documentació a  la  cúria  romana. Així 

comencen a aparèixer els primers processos de canonització.  

 

Aquests  canvis  burocràtics,  sempre  més  escrupolosos  i  àvids  de  precisió,  comporten  un 

allargament general de les causes dels sants, que sovint s’aturen a la mort dels pontífexs, sense 

rebre el beneplàcit del següent successor de Sant Pere162. Per aquest motiu, com ja exposava el 

cas de sant Domènec,  les peticions de canonització a partir del segle XIII s’acompanyaran del 

suport de les autoritats civils i eclesiàstiques dels territoris on visqué el candidat, manifestant el 

                                                            
158 Sobre els processos de canonització en època medieval, vegeu: VAUCHEZ, A., La sainteté en occident…, 
1988; GÁBOR, Klaniczay. Procès de canonisation au Moyen Âge. Aspects  juridiques et  religieux. Roma: 
École Française de Rome, 2004; WERTZSTEIN, Thomas. Heilige vor Gericht. Das Kanonisationsverfahren 
im europäischen Spätmittelalter. Köln: Böhlau, 2004. 
159 La primera canonització pontifical és la d’Ulrich d’Augsbourg, proclamat sant a Roma per Joan XV l’any 
993.  El  terme  canonització  però,  apareixerà  lleugerament més  tard,  a  inicis  del  segle  XI.  Sobre  les 
anomenades “canonitzacions episcopals”, vegeu: PAPA, Giovanni. Le cause di canonizzazione nel primo 
periodo della Congregazione dei riti (1588‐1634). Roma: Urbaniana University Press, 2001, pàg. 175 i seg. 
160 VAUCHEZ, A. La sainteté en occident…, 1988, pàg. 26; KUTTNER, Stephan. “La réserve papale du droit 
de canonisation”, Revue historique de droit français et étranger, XVIII (1938), pàg. 172‐228.  
161 Sobre els orígens dels processos de canonització vegeu: VAUCHEZ, André. “Alle origini del proceso di 
canonizzazione”.  A:  MORELLO,  Giovanni;  PIAZZONI,  Ambroggio;  VIAN,  Paolo  (ed).  Diventare  Santo. 
Itinerari  e  riconoscimentidella  santita  tra  libri,  documenti  e  immagini.  Città  del  Vaticano‐Cagliari: 
Biblioteca Apostolica Vaticana e Events coeditori, 1998, pàg. 53‐58. 
162 Aquest canvi s’agreujarà durant la primera meitat del segle XV, de manera que entre 1418 i 1445 no 
s’institueix cap procés de canonització pel papat. VAUCHEZ, A., La sainteté en occident…, 1988, pàg. 78.  
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que André Vauchez va definir com “unió sacra” entorn a les causes dels sants. Comença a ser 

habitual l’aparició de reis i nobles com a postuladors, al costat dels prelats i ordes religiosos, ja 

que  la perseverança  i recursos exigits requereixen dels promotors més potentats. Aquest  fet 

converteix les canonitzacions en negocis summament costosos, que difícilment poden assumir 

les  petites  comunitats monàstiques,  però  també  dota  el  fenomen  d’una  dimensió  política 

imprescindible a l’hora d’afrontar el seu estudi163.  

 

2.2.1 Les primeres passes en temps de Pere II (1278‐1282) 

 

Si bé els dominics inscriuen Ramon de Penyafort ben aviat en el seu martirologi, les sol∙licituds 

oficials del reconeixement de la santedat parteixen de Catalunya. A finals de 1279 l’arquebisbe 

Bernat d’Olivella (1272‐1287) convoca el Concili provincial de la Tarraconense per tal de tractar 

el negotio de la canonització. A la trobada assisteixen els bisbes sufraganis de Girona, Saragossa, 

Urgell, Lleida, Barcelona, Vic, Osca i València, a més d’altres abats i prelats164. Tots ells envien 

una epístola al papa Nicolau III, datada el 13 de desembre de 1279, on es peticiona la instrucció 

d’un procés canònic sobre les virtuts i miracles de Ramon de Penyafort165.  

 

L’epístola s’inicia amb un elogi de les virtuts del dominic, que segueix de prop els relats biogràfics 

anteriors, però incorpora com a novetat diversos paràgrafs dedicats a la fama de santedat del 

personatge  i als fets miraculosos que Déu opera a través del seu serf. El document exposa  la 

molta devoció desfermada a  l’entorn del  seu  sepulcre  i  sol∙licita al pontífex  instruccions per 

investigar els fets i postular la canonització.  

 

Les peticions dels prelats de la Corona d’Aragó s’acompanyen d’una carta de Pere II el Gran, el 

qual anomena fra Berenguer de Cruïlles, poc després elevat al càrrec de penitencier papal, com 

a procurador de la causa. Segons Miquel Llot, en aquest moment també s’adjunta a la petició 

un  memorial  explicatiu  de  com  “Deum  meritis  sui  Sancti  Raymundi  quadraginta  mortuos 

                                                            
163 VAUCHEZ, A., La sainteté en occident…, 1988,  pàg. 49, 76, 77. 
164 “Arnaldus Barchinonensis, Berengarius Gerundensis, Raymundus Vicensis, Guillelmus Illerdensis, Petrus 
Urgellensis, Arnaldus dertusensis, Petrus Cesaraugustanus, Iacobus Oscensis, Iazbertus Valentinus”. RIUS 
I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 182. 
165 La importància del document com a primera sol∙licitud de la canonització de Ramon de Penyafort en 
una data tant primerenca com 1279 fa que s’hagi transcrit en nombroses obres posteriors, vegeu: RIUS I 
SERRA,  J., Diplomatario…, 1954, pàg. 182‐183.  L’epístola  també  s’incorpora al procés de  canonització 
d’època moderna: ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 219, fol. 49.  
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suscitasse,  quatuor  in  vita,  et  triginta  sex  post mortem”166.  Aquesta  relació,  confeccionada 

només quatre anys després de l’òbit de Ramon de Penyafort, ja inclou la considerable xifra de 

45 miracles. Probablement el memorial correspon a l’acta aixecada pel notari Jaume de Port el 

28 de gener de  1279. Malgrat haver perdut el document original, en coneixem el seu contingut 

gràcies  a  una  còpia  de  l’any  1359,  inclosa  en  el ms.  593  de  la  Biblioteca  de  Reserva  de  la 

Universitat de Barcelona167.  

 

El notari barceloní Jaume de Port recull un total de 145 miracles post‐mortem, que corresponen 

a  gent  de  totes  les  edats  i  condicions,  entre  els  quals  diversos  religiosos,  que  procedeixen 

majoritàriament de Barcelona, però  amb  casos de  tot Catalunya  (Sant  Esteve de Vilamajor, 

Hostalric, Riudarenes, Martorell, Santpedor, Montblanc...) 168. Com observa Rius i Serra, aquesta 

compilació  no  es  pot  considerar  pròpiament  com  un  procés,  ja  que  no  hi  ha  tribunal  ni 

interrogatoris amb preguntes  concretes a  les que els  testimonis han de  respondre, però en 

qualsevol cas vol ser una prova  irrefutable de  la gran devoció vers Ramon de Penyafort,  i  la 

voluntat de deixar‐ne constància169. 

 

Nicolau III mor el 22 d’agost de 1280 i el procés s’atura fins a l’elecció del nou pontífex Martí IV 

(1281‐1285), al qual Pere II envia una epístola l’any 1281 per sol∙licitar de nou l’establiment d’un 

procés de canonització170. El mateix monarca anomena el 26 de  febrer de 1282 al cap de  la 

comunicat dominica de Marsella, Hug de Mataplana, com a procurador a la cúria romana en pro 

de  la canonització171. En aquest moment es reuneix un nou expedient documental, amb una 

                                                            
166 LLOT DE RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem VIII…, 1595, pàg. 37‐38. 
167 ROSELL, Miquel.  Inventario general de manuscritos de  la biblioteca de  la Universidad de Barcelona. 
Madrid: Direcciones Generales de Enseñanza Universitaria y de Archivos y Bibliotecas, 1958, I, pàg. 131. 
D’aquesta  compilació  notarial  se’n  feren  diverses  còpies  a  finals  del  segle  XVI,  com  a  part  de  les 
compulsoriales del procés de canonització, que actualment es troben a: ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 
221, 222, 223.  
168 Tots els miracles han estat recollits per Jacob de Port excepte el primer, que tracta la resurrecció del 
fill de Guillem Andreu de Manresa, i és reportat el mateix 1279 a través del notari manresà Guillem d’Area. 
RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 287.  
169 Entre  les  invocacions veritablement  trobem  remeis per pràcticament qualsevol  tipus de dolències, 
especialment mals  de  cap,  febres,  problemes  de  vista,  úlceres  o  lavorantis  in  extremis;  però  també 
nombroses  guaricions  d’animals  i  de  pacificació  de  les  aigües  del mar.  Alguns  d’aquests miracles  es 
repetiran en el procés de canonització de 1318 i formaran part de la causa durant el segle XVI. El text es 
troba editat a: RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 286‐327. 
170 Les epístoles de 1280  i 1281, enviades per Pere II el Gran a Nicolau III i Martí IV respectivament, es 
coneixen gràcies a l’exhumació documental de Josep Baucells d’un document que les menciona, expedit 
a Lleida el 8 d’agost de 1281, vegeu: BAUCELLS I REIG, Josep. “Documentación inédita de San Ramón de 
Penyafort y cuestiones relativas al supuesto canonicato barcelonés”, Escritos del Vedat, VII (1977), pàg. 
75, 93, 94. 
171 ZURITA, Jerónimo. Anales de  la Corona de Aragón. Zaragoza: en el Colegio de S. Vicente Ferrer, por 
Lorenço de Robles, Impressor del mismo Reyno, 1610 (1562), Llibre IV, pàg. 239. El document s’envia des 
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relació de  la vida  i miracles atribuïts a  la  intercessió de Ramon de Penyafort, que s’envia a  la 

cúria romana i Martí IV autoritza la seva revisió per part d’una comissió de tres cardenals172. 

 

Malgrat que aquest resulta un avenç significatiu en el procés de canonització, es  tracta d’un 

intent no reeixit, doncs els prelats refusaren l’acceptació de la documentació. Com ha senyalat 

la crítica des de l’època moderna, l’oposició frontal entre la política de Pere II i la del papat feren 

aturar la causa de Ramon de Penyafort. Jerónimo Zurita senyalava als seus Anales de la Corona 

de Aragón (1562) com Nicolau III respongué al monarca recordant‐li que encara devia a l’Església 

el pagament del cens pactat amb Roma per Pere I el Catòlic, i fins que aquest no es veiés satisfet, 

no havia d’esperar‐ne cap gràcia173.  

 

Ara bé, el veritable conflicte  sorgeix el 31 de març de 1282 durant  les anomenades vespres 

sicilianes, que derroquen el govern de Carles I d’Anjou a Sicília, i donen pas a l’ocupació de l’illa 

i  la posterior coronació de Pere  II com a rei a Palerm. Aquesta situació contraposa  la Corona 

d’Aragó, aliada amb Bizanci, amb els interessos de França, Carles d’Anjou, el papat i bona part 

del col∙legi de cardenals. Les tensions desemboquen en l’excomunió del comte de Barcelona el 

18 de novembre de 1282  i  l’establiment d’una croada contra  la Corona d’Aragó (1284‐1286), 

que  comporta  la  invasió  francesa  de  la  Catalunya  nord. Malgrat  la  victòria  de  les  tropes 

aragoneses,  el monarca  no  recupera mai  el  favor  papal  i mor  l’any  1285  deixant  el  regne 

excomunicat. Així, el conflicte sicilià ha estat assenyalat per autors com Francisco de  la Peña 

(1601)  i més contemporàniament per Víctor Balaguer  (1861)  i  Josep Baucellls  (1977)  com el 

motiu principal per a la primera suspensió de la causa de Ramon de Penyafort174.  

                                                            
de València el 26 de febrer de 1282 i es troba transcrit a: PEÑA, F., Vita S. Raymvndi de Peniafort..., 1601, 
pàg. 198‐200; RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 184. 
172 La informació queda recollida en una carta enviada l’any 1298  pel prior de Santa Caterina a Bonifaci 
VIII:  “...  tandem  per  Dominum  Foelicis  recordationis  Martinum  papam,  facta  est  commisio  tribus 
Cardinalibus,  tu  per  oes  examinarentur  solum  quaelibus,  tu  per  eso  examinarentur  solum  quae 
proponebantur miracula, quia de vitae sanctitate nulla videbatur requirenda esse probatio, cuius notitiam 
odor mirae  fragantiae, circunquaque  fama volitante dispersat quam multorum de visu, pluriumque de 
auditu fidele testimonium comprobabat”. PONS, S., Historia de la vida..., 1597, pàg. 102. 
173 Pere  I el catòlic es coronà  l’any 1204 a  la basílica de San Pancraci de Roma pel papa  Inocenci  III  i 
prometé el pagament d’un cens anual a la Santa Seu. ZURITA, J., Anales de la Corona de Aragón…, 1610 
(1562), Llibre IV, pàg. 239. Sobre la coronació, vegeu: DURÁN GUDIOL, Antonio “El rito de la coronación 
del rey en Aragón”, Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 103 
(1989), pàg. 17‐40; SMITH, Damian  J.  “Motivo y  significado de  la  coronación de Pedro  II de Aragón”, 
Hispania: Revista española de historia, 60 (2000), pàg. 163‐179. 
174  L’auditor Francisco de  la Peña  recull algunes de  les epístoles posteriors que  vinculen directament 
l’enfrontament entre Pere II i el papat arran de la ocupació de Sicília, amb la dilació de la causa de Ramon 
de  Penyafort,  vegeu:  PEÑA,  F.,  Vita  S.  Raymvndi  de  Peniafort...,  1601,  pàg.  202‐203.  Vegeu  també: 
BALAGUER, Víctor. Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón. Barcelona, 1861, II, pàg. 529; BAUCELLS 
I REIG, J., “Documentación inédita de San Ramón de Penyafort...”, 1977, pàg. 93‐94. 
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2.2.2 Jaume II i el procés de canonització de 1318 

 

Durant el regnat d’Alfons II (1285‐1291) es gestiona la pau amb França i el papat, però l’acord 

més  estable  arriba  de  la mà  de  Jaume  II  (1267‐1327)  amb  la  Pau  d’Anagni  de  1295,  quan 

definitivament  es posa  fi  a  la  croada  contra  la Corona d’Aragó. A  finals de  l’any  següent el 

monarca es desplaça amb la seva esposa Blanca de Nàpols (1280‐1310) fins a Roma. L’objectiu 

primordial del viatge és la resolució de les tensions diplomàtiques entre el papat i la Corona, i 

l’aixecament de l’excomunicació que pesa sobre el rei com a usurpador del regne de Sicília, però 

també serveix per formular una nova petició per la causa raimundiana175. Poc abans de la seva 

arribada a la ciutat, el 10 de desembre de 1296, els consellers de Barcelona adrecen una epístola 

a Bonifaci VIII (1294‐1303) 176, on  forneixen una relació clara, elegant i completa de les virtuts 

de Ramon de Penyafort i especialment  de la seva “probatissimam sanctitatem”177. El document 

representa la primera intervenció de la corporació municipal en la causa, i vol deixar constància 

de  com el  els ex‐vots proliferen  al  venerable  sepulcre del dominic. Aquests  testimonien els 

favors estesos a homes, bèsties i navegants, així com l’olor de la santedat que atreu devots no 

únicament de Catalunya, sinó de tota Hispània178. Al final de la carta els consellers anuncien la 

visita reial a la cúria romana per implorar pel negoci de la canonització.  

  

La súplica reial també s’acompanya de lletres de suport emanades per les principals ciutats de 

la Corona d’Aragó. Els  consellers de Saragossa,  Lleida, Tarragona, Osca, Calatayud, València, 

Xàtiva, Tortosa i Girona s’unien als de Barcelona per subscriure una carta amb clara voluntat de 

                                                            
175  PEÑA,  F.,  Vita  S.  Raymvndi  de  Peniafort...,  1601,  pàg.  217‐218.  Sobre  els  motius  i  etapes  del 
desplegament, vegeu: DEL ESTAL, Juan Manuel. Itinerario de Jaime II de Aragón (1291‐1327). Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 2009, pàg. 142 i seg. 
176 La carta data del 10 de novembre de 1296 i els consellers de Barcelona són Pere Mallol, Bernat Burguet, 
Galceran Nagera, Bartomeu Burges  i Bernat  Sabater. ASV. Congr. Riti.  Processus, ms.  219,  fol.  53.  El 
document es troba editat a: LLOT DE RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem VIII…, 1595, pàg. 41‐43; PONS, S., 
Historia de la vida..., 1597, pàg. 88; PEÑA, F., Vita S. Raymvndi de Peniafort..., 1601, pàg. 204‐208; RIUS I 
SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 185‐187. 
177 Ídem.  
178  “… et  servi  sui probatissimam  sanctitatem  temple ad eius venerabile  sepulchrum  cerea pendentes, 
imagines non solum hominum, sed et brutor, navigionquibus solicitudinis obtenti (…) beneficii et sacram 
ipsius merita intuentibus testimonia prese ferunt manifesta Sante odor eius bonus, dum ad hue in carne 
degeret, non solum  latissimos Cathaloniae, ac  totius Hispania  fines, verum et universalis ecclesiae  iam 
dudum cuncta perem loca reperserat unde tanta est ad ipsius imploranda suffragia in populis oborta pie 
devotionis immensitas, tantusque frequentatur ad eius venerabile sepulchrum sexus utriusque concursus, 
quod liced tacuerimus, malitia temporis nostro peccati”. ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 4153, fol. 53‐53v. 
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mostrar el consens de tot els regnes en la causa de canonització, de la qual era ambaixador el 

propi monarca179.   

 

El 16 de juny de 1298 el prior del convent de Santa Caterina Bernat de Boixadors uneix la veu 

del  frares barcelonins a  les peticions del  regne  i dels prelats catalans,  i envia una missiva al 

col∙legi de cardenals. La carta fa veritable èmfasi en la gran devoció que desperta el sepulcre del 

dominic entre el poble i al mateix temps assenyala  les disputes entre els reis i l’invasió de Sicília 

com a causes principals de l’aturada del procés180. Finalment, Boixadors també recorda el nihil 

obstat de Nicolau III i les gestions de Martí IV, per tal d’animar l’autorització pontifícia181. 

 

El mateix any 1298 la sol∙licitud dels dominics barcelonins s’acompanya d’una altra epístola on 

els  responsables  dels  convents  de  Saragossa,  Osca,  Calatayud,  Lleida,  Mallorca,  València, 

Tarragona, Girona, Urgell i Xàtiva s’adrecen a Bonifaci VIII per secundar les peticions del prior 

barceloní  i sol∙licitar al pontífex que  restableixi  la pau: “...  reconciliare  fideles et per vestram 

industriam ac providentiam terris pace reddita” 182. 

 

Malgrat el silenci de Roma, Jaume II es mostra decidit a obtenir l’anhelada santedat, i el 27 de 

juny  de  1299  estén  un  diploma  “pro  constructione  et  edificiatione  capelle”  de  Ramon  de 

Penyafort183. Tal com havia fet Jordà de Saxònia en el cas de sant Domènec, el monarca promou 

                                                            
179 La carta va signada als idus de juny de 1298 i adopta una forma molt semblant a l’epístola emesa dos 
anys abans, remarcant els beneficis de Ramon de Penyafort a tota Catalunya i Hispània, així com la devoció 
i els nombrosos miracles. ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 219, fol. 55; ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 
4153, fol. 57‐59. El document es troba editat a: LLOT DE RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem VIII…, 1595, 
pàg. 43‐44; PEÑA, F., Vita S. Raymvndi de Peniafort..., 1601, pàg. 209‐213; RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 
1954, pàg. 189.  
180“Sic sane processu pendente nostris opposita desideriis inter reges est suborta dissensio, eo instigante, 
qui rex est super omnes filios superbie, qui dominum Petrum, Regem qd. Aragon, qui prius unus erat et 
precipuus inter supplicantes, occasione invasionis regni sicilie sic a communione et gratia sedis apostolice, 
peccatis exigentibus, separavit, quod ipsi et nobis ablata est omnis fiducia id et ecclesie sue reconciliare 
fideles”. ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 219, fol. 57v; ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 4153, fol. 57‐59. La 
carta es troba editada a: LLOT DE RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem VIII…, 1595, pàg. 50‐54; RIUS I SERRA, 
J., Diplomatario…, 1954, pàg. 190‐192. 
181 PEÑA, F., Vita S. Raymvndi de Peniafort..., 1601, pàg. 228‐232. 
182 ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 219, fol. 50v‐53; LLOT DE RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem VIII…, 1595, 
pàg. 45‐46; PEÑA, F., Vita S. Raymvndi de Peniafort..., 1601, pàg. 219‐224; RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 
1954, pàg. 192‐194. 
183 El document es troba transcrit a: RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 195‐196. 
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la dignificació de la tomba del serf de Déu com una operació més per evidenciar la seva pública 

veneració184.  

Per iniciativa del monarca, l’any 1314 el dominic Pere Marsili entrega solemnement a Jaume II 

la  Cronice  Illustrissimi  Regis  Aragonum  domini  Jacobi  victorissimi  principis185.  El  cronista  i 

diplomàtic reial havia elaborat una còpia llatina de la Crònica de Jaume I o Llibre dels Feits, on 

s’incorporen nous episodis al  relat original,  tres d’ells  relatius a  la vida, miracles  i procés de 

canonització de Ramon de Penyafort186. El manuscrit medieval més antic que conservem de la 

crònica de Marsili inclou a l’índex els tres capítols, però el text conservat comprèn únicament 

fins al capítol 45187, per tant, els episodis raimundians s’han perdut i hem d’esperar fins al segle 

XVI per trobar un primer exemplar on s’inclogui aquesta part del text188.  Amb tota la prudència 

del cas, cal  senyalar que els afegits de Marsili han estat considerats “sospitosos” per alguns 

                                                            
184 El cos de Ramon de Penyafort, inicialment sepultat al sòl de Santa Caterina, fou traslladat a un sepulcre 
elevat de pedra, situat en la primera capella funerària del dominic. Sobre aquesta intervenció, vegeu el 
capítol 3.2.1 de la present tesi, dedicat a la capella reial del convent dels dominics barcelonins.  
185 Pere Marsili  (c.1260‐c.1320)  fou  frare dominic del convent de Santa Caterina de Barcelona, a més 
d’home de confiança, cronista i diplomàtic a la cort de Jaume II. Segons Josep Maria Coll és possible que 
conegués personalment a Ramon de Penyafort quan era estudiant de Lògica a Santa Caterina. Sobre Pere 
Marsili i la seva crònica vegeu: COLL, José María. “La Crónica de Fr. Pedro Marsili y la «Vita Anonymi» de 
S. Ramón de Penyafort”, Analecta Sacra Tarraconensia, XXII (1949), pàg. 21‐30, 23; ROBLES, Laureano. 
Escritores dominicos de la Corona de Aragón: siglos XIII‐XV. Salamanca: Calatrava, 1972; DURAN, Eulàlia 
(dir.). Repertori de manuscrits catalans (1474‐1620). Barcelona:  I.E.C., 1998,  I, pàg. 253; FARNÉS JULIÀ, 
Soledad.  "Selección  de manuscritos  del  gótico  al  Renacimiento  en  algunos  archivos  y  bibliotecas  de 
Cataluña". A: Calligraphia et tipographia, arithmetica et numerica, cronologia. Barcelona: Universitat de 
Barcelona, 1998, pàg. 521‐559; QUADRADO, Jose María. Historia de la Conquista de Mallorca. Crónicas 
inéditas de Marsilio y de Desclot en su testo  lemosin, vertida  la primera al Castellano y adicionada con 
numerosas notas y documentos por José Maria Quadrado Archivero del Antiguo Reino. Palma: Imprenta y 
libreria de D. Estevan Trias, 1850, pàg. 5; MARTÍNEZ SAN PEDRO, María de los Desamparados. La Crónica 
latina de Jaime I. Edición crítica, estudio preliminar e índices. Almería, 1984, pàg. 17‐23. 
186 El Llibre dels feits comprèn el relat de les gestes de Jaume I des del seu naixement fins a la seva mort 
(1208‐1276), conservat actualment en set còpies d’entre els segles XIV i XV. ROBLES, Laureano. Escritores 
dominicos de la Corona de Aragón: siglos XIII‐XV. Salamanca: Calatrava, 1972, pàg. 87‐91.    
187 MARSILIUS, Pere. Cronice Illustrissimi Regis Aragonum domini Jacobi victorissimi principis. BRUB. Ms. 
64.  
188 MARSILIUS, Petrus. Incipiunt Cronice Illustrissimi Regis Aragonum domini Jacobi victorissimi principis. 
BC. Ms. 1018. Com indica el colofó de l’obra, el text de Marsili fou traduït de la llengua vulgar al llatí a 
l’entorn de 1313. La Crònica també compta amb comentaris autògrafs de Jerónimo Zurita, i a partir d’una 
nota sabem que fou entregada al rei Jaume II per Marsili el dia de la Trinitat de 1314. QUADRADO, Jose 
María. Historia de la Conquista de Mallorca. Crónicas inéditas de Marsilio y de Desclot en su testo lemosin, 
vertida la primera al Castellano y adicionada con numerosas notas y documentos por José Maria Quadrado 
Archivero del Antiguo Reino. Palma: Imprenta y libreria de D. Estevan Trias, 1850, pàg. 21, 25. El 18 de 
juny de 1313 Jaume II paga a través del notari Bernat d’Aversone “centum triginta solidos dicte monete 
pro  scripturis  gestorum  illustrissimi  domini  regis  Iacobi  felices  recordacionis  avi  nostri  (…)”.  FINKE, 
Heinrich. Acta Aragonensia Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spanischen, zur Kirchen‐ 
und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II (1291‐1327). Berlin und Leipzig: Dr. 
Walther  Rothschild,  1908,  II,  pàg.  899.  Sobre  la  crònica  de Marsili  I  els  diversos  exemplars,  vegeu: 
MARTÍNEZ SAN PEDRO, M. D., La Crónica latina de Jaime I…, 1984, pàg. 51‐53; COLL, J. M., “La Crónica de 
Fr. Pedro Marsili...”, 1949, pàg. 11. 



74 
 

historiadors,  que  han  suggerit  una  possible  manipulació  del  text  posterior,  efectuada  pel 

cronista dominic Francisco Diago (1562‐1615), el qual publica  la vida de Marsili  l’any 1601189. 

Atesa la llarga continuïtat i influència d’aquesta font literària sobre les publicacions posteriors, i 

que certament fra Pere Marsili va dedicar tres capítols a Ramon de Penyafort, al llarg de la nostra 

investigació ens referirem al text com a obra del cronista dominic, però creiem necessari  fer 

aquest advertiment.  

 

El  capítol 47 de  l’obra, De  felici obitu  venerabilis  fra Raimundi de Pennaforti  s’inicia  amb  la 

glorificació de la humilitat del sant “... tanta per totum orbem celebri fama diffusum”190. El seu 

itinerari biogràfic segueix les traces de Géraud de Frachet, destacant les tasques com a tercer 

general  dels  dominics  i  com  a  confessor  de Gregori  IX,  per  al  qual  compila  les Decretales. 

D’aquesta obra en destaca la claredat, l’admiració que desperta, i la seva funció “... ex peccatis 

oppressis et naufragantibus dare portum, et remedium salutare”191. 

 

Una de les novetats del relat de Marsili és la vinculació de Ramon de Penyafort amb els altres 

dos grans mestres dominics en Teologia i Filosofia: Albert Magne i Tomàs d’Aquino. En relació 

amb aquest últim, la narració explica com és fra Ramon qui insta a l’angèlic doctor a redactar la 

Summa contra gentiles (1261‐1264)192. D’aquesta manera s’equiparen els dos grans autors de 

l’Orde de Predicadors, morts amb  fama de santedat  i amb processos de canonització actius, 

promocionats respectivament per la casa d’Anjou i pels comtes de Barcelona193.   

 

                                                            
189 VOSE, Robin. Dominicans, Muslims and Jews in the Medieval Crown of Aragon. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009, pàg. 11‐12.  La  vida es publica a: DIAGO,  Francisco. Historia del beato  catalán 
barcelonés S. Raimundo de Peñafort. Barcelona: en casa Sebastian de Cormellas, 1601. 
190 MARSILIUS, P., Incipiunt Cronice Illustrissimi regis Aragonum… BC. Ms. 1018, pàg. 183v –187r.   
191 Íbidem, pàg. 184.  
192  “Conversionem  etiam  infidelium  ardenter  desiderans,  rogavit  eximium  doctorem  sacrae  paginae, 
magistrum in theologia fratrem Thomam de Aquino eiusdem ordinis, qui inter omnes huius mundi clericós, 
post fratrem Albertum philosophum, maximus habebatur, ut opus aliquod faceret contra Infidelium érores; 
per  quod  et  tenebrarum  tolleretur  caligo  et  veri  solis  doctrina  credere  nolentibus  panderetur.  Fecit 
magister ille quod tanti patris humilis deprecatio requirebat, et summam, quae contra gentiles intitulatur, 
condidit, quae pro illa materia non habuisse parem creditur”. MARSILIUS, P., Incipiunt Cronice Illustrissimi 
regis Aragonum… BC. Ms. 1018, pàg. 184. Aquesta informació ha estat un lloc comú en la historiografia 
tomista  i  raimundiana durant  segles,  fins que  fou desmentida per Gauthier, vegeu: GAUTHIER, René‐
Antoine.  Saint  Thomas  d’Aquin,  Somme  contre  les Gentils.  Introduction.  París:  Éditions universitaries, 
1993, pàg. 165‐176; VOSE, R., Dominicans, Muslims and Jews…, 2009, pàg. 53‐56.  
193 Cal senyalar que aquesta equiparació parteix del relat de fra Pere Marsili, sobre el qual ja hem esmentat 
les problemàtiques de la seva datació i contingut, i per tant, si es tracta d’una adició d’època moderna, 
hem de tenir present que sant Tomàs d’Aquino ja estava canonitzat des de 1323. 
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El relat amplia notablement els episodis referits a  l’estada del dominic a  la cúria romana  i  les 

renúncies  al  bisbat  de  Braga  i  l’arquebisbat  de  Tarragona,  que  Gregori  IX  ofereix  al  seu 

penitencier,  i aquest  refusa  com a mostra  inequívoca d’humilitat. A més,  la narració  també 

explica el retorn del jurista a Barcelona, on intervé en importants qüestions politico‐religioses 

com l’eradicació de l’heretgia que assetja al bisbat d’Urgell, destacant sempre els beneficis de la 

instauració dels frares predicadors en terres catalanes. 

 

El capítol 48, De miraculis que Deus operatus est per virum Dei fratrem Raimundus de Pennaforti, 

forneix la primera enumeració de fets miraculosos a l’entorn de la vida de Ramon de Penyafort, 

però també després de  la seva mort. Per primera vegada es narren alguns dels episodis més 

coneguts de  l’habiografia raimundiana com el miracle de Tossa,  les aparicions nocturnes dels 

àngels per exhortar al dominic a la pregària o la visió de Jesucrist en una hòstia elevada pel frare 

durant la santa missa194.  

 

Finalment,  els  objectius  de  la  crònica  s’evidencien  al  capítol  49,  De  petitione  concilis 

Tarraconensis super canonizatione fratris Raimundi. En aquest Marsili transcriu la carta enviada 

pel  Concili  de  Tarragona  l’any  1279  a  Nicolau  III  per  demanar  l’obertura  del  procés  de 

canonització de Ramon de Penyafort, que hem tractat anteriorment, i que marca l’inici del llarg 

camí vers el reconeixement de la santedat del dominic.  

 

El 7 d’agost de 1316 ocupa el soli pontifici Jacques Duèze, sota el nom de Joan XXII (1316‐1334). 

Cinc mesos després, el 18 de gener de 1317, el Concili Provincial de Tarragona envia una súplica 

al nou pontífex195. Segons Francisco Diago, el papa respon favorablement al concili i sol∙licita al 

bisbe de Barcelona  la formació d’un procés apostòlic196. El mateix 1317  la causa raimundiana 

                                                            
194 Aquests episodis posteriorment formen part del primer cicle hagiogràfic visual del dominic, esculpit al 
seu sepulcre, vegeu capítol 3.2.1.2.1 de la present tesi.  
195 L’epístola ve subscrita pels bisbes Martinus Oscensis, Berengarius Vicensis, fr. Raymundus Urgellensis, 
Guillelmus Gerundensis, fr. Guillelmus Illerdensis, Berengarius Dertusensis, Petrus Tirasonensis, a més de 
l’arquebisbe Ximeno Martínez de Luna, i altres abats i prelats.  ASV. Congr. Riti, ms. 219, fol. 59v; LLOT DE 
RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem VIII…, 1595, pàg. 55‐57; PEÑA, F., Vita S. Raymvndi de Peniafort..., 1601, 
pàg. 233‐234; RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 196‐197. 
196 DIAGO, Francisco. Historia de la provincia de Aragon de la Orden de Predicadores, desde su origen y 
principio hasta el año de mil y seyscientos : diuidida en dos libros. Barcelona: impressa por Sebastian de 
Cormellas en Sancta Catherina martyr: a costa de la prouincia, 1599, fol. 22. Malauradament aquesta dada 
ha estat discutida i la documentació no permet confirmar‐la: “(…) es verdad, que algunos dudan, que se 
haya  formado el dicho proceso por orden del Papa sino del obispo de Barcelona”. DOMENEC, Antonio 
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també rep el suport de les Corts reunides a Perpinyà, i especialment del capítol general de l’Orde 

de Predicadors celebrat a Pamplona197. Aquest últim anomena a l’inquisidor fra Arnau Burguet198 

com a procurador davant  la  cúria  romana,  i delegat per  suplicar de nou al monarca que es 

posicioni com a postulador de la mateixa199. Disposat a col∙laborar pro felici expeditione negotii, 

Jaume II sol∙licita el suport de Frederic de Sicília, i envia noves epístoles a Joan XXII, al Concili 

Provincial de Tarragona i al col∙legi de cardenals200. 

  

Josep Maria Coll cita una carta publicada per Heinrich Finke, en  la qual el cardenal de Santa 

Sabina respon al monarca des d’Avinyó el 27 d’octubre de 1317, explicant com els tres comissaris 

delegats per  la  causa han determinat   no presentar el procés al pontífex. El motiu principal 

d’aquesta decisió és, amb tota probabilitat, que malgrat haver exposat fets recents, bona part 

dels protagonistes beneficiats dels miracles ja han traspassat201. D’altra banda, és possible que 

la documentació presentada fos una còpia de la compilació del notari Jaume de Port de 1279 

que,  com  ja  hem  esmentat,  es  limita  a  una  recollida  de  testimonis  sense  preguntes, 

interrogatoris o  fórmules  judicials prèviament estipulades. Aquestes mancances  semblen un 

motiu suficient perquè es requerís un nou procés apostòlic.  

 

El 25 de març de 1318 el bisbe de Barcelona Ponç de Gualba (1303‐1334) obre el nou examen 

dels miracles atribuïts a  la  intercessió de Ramon de Penyafort. L’acompanyen el propi Arnau 

Burguet, el canonge barceloní i vicari reial Ramon de Vilalta i el notari públic Bartomeu Vilalta, 

encarregat d’aixecar  les actes202. La sessió de presa de testimonis s’obre amb  la  lectura de  la 

                                                            
Vicente.  Historia  General  de  los  Santos,  y  varones  illustres  en  santidad  del  Principado  de  Cataluña. 
Barcelona: en la Emprenta de Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1602, pàg. 32.  
197 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 197‐198.  
198 Arnau Burguet professa l’any 1291 l’Orde de Predicadors al convent de Santa Caterina de Barcelona. 
Després d’una brillant carrera a Bologna i a l’Estudi General de Barcelona, on exerceix l’any 1307 com a 
doctor en  teologia, Burguet és anomenat prior del convent de Sant Domènec de Palma de Mallorca  i 
posteriorment de Santa Caterina de Barcelona (1312). Un any més tard, Burguet accedeix al càrrec de 
mestre provincial d’Aragó, del qual fou rellevat pocs mesos més tard pel mestre Berenguer de Landora. 
Burguet fou escollit de nou com a provincial l’any 1320 i restà en el càrrec fins la seva mort l’any 1325. 
ROBLES,  L.,  Escritores  dominicos..., 1972, pàg. 92‐93; VARGAS, Michael A.  Taming a Brood of Vipers: 
Conflict and Change  in Fourteenth‐Century Dominican Convents. Leiden: Brill, 2011, pàg. 150‐157, 163, 
183, 217, 264‐268, 289. 
199  LLOT  DE  RIBERA, M.,  Ad  S.D.N.  Clementem  VIII…,  1595,  pàg.  57;  PEÑA,  F.,  Vita  S.  Raymvndi  de 
Peniafort...,  1601,  pàg.  235‐236;  RIUS  I  SERRA,  J.,  Diplomatario…,  1954,  pàg.  200;  GALMÉS,  L., 
“Biobibliografia de San Ramon de Penyafort”, 2002, pàg. 15; RIBAS QUINTANA, Bonaventura. Estudios 
históricos y bibliográficos sobre San Ramón de Penyafort: memorias leídas en la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. Barcelona: Imprenta Barcelonesa, 1890, pàg. 200.  
200 PEÑA, F., Vita S. Raymvndi de Peniafort..., 1601, pàg. 245. 
201 COLL, J.M., “La Crónica de Fr. Pedro Marsili…”, 1949, pàg. 18. 
202  Bartomeu  Vilalta  es  presenta  com  “(…)  de  civitate  et  dioecesi  Barchinonae  notario  publico  regia 
auctoritate dictae  civitatis et per  totam  terram et dominationem  Illmi. Domini  regis Aragonum”. ASV. 



77 
 

súplica del postulador Burguet, admesa protocol∙làriament pel vicari Vilalta, i el jurament de dos 

altres canonges de la Seu barcelonina com a testimonis: Petro Grumi i Berengario de la Seria203. 

Les  declaracions  comencen  el  dia  següent  i  s’allarguen  durant  sis  sessions,  en  les  quals 

s’analitzen 13 miracles narrats per 40 testimonis diferents204. Tots els testimonis s’inicien amb 

el jurament solemne sobre els quatre evangelis, abans de relatar el nom, professió, procedència, 

estat civil, vincles amb el protagonista del miracle i condició com a home o dona “bonae opinen 

et famae”, com a pas previ a la narració de les experiències205. Els miracles recollits corresponen 

fonamentalment a guaricions de dolències greus (febres, disenteries, paràlisis, lepra, dificultats 

en el part...) que afligeixen uns malalts heterogenis generalment postrats al llit, invàlids, sense 

poder  parlar  o  inconscients.  Per  tant,  en  primer  lloc  és  important  desestimar  la  possible 

intervenció  de metges  en  la  guarició.  A  tall  d’exemple,  Bernat Oliver  dóna  testimoni  de  la 

intercessió de Ramon de Penyafort en  la guarició de  la  infirmitate grave que  l’afligia en els 

següents termes:  

 

“Interrogatus si praedictam sanitatem recepit ex opere medicinae vel medicorum vel quia 
natura iuvaret eum, dixit quod non fuit curatus ex natura, arte, seu auxilio medicorum vel 
medicinae, seu aliter, praeterquam virtute Dei et meritis dicti fratris Raymundi”206. 

                                                            
Congr. Riti. Processus, ms. 219, fol.1v. El document compilat pel notari Vilalta no es conserva, però ell 
mateix declara que s’estructura en cinc pergamins units “sive  iunctis cum aqua picis” (ASV. Congr. Riti. 
Processus, ms. 4153, fol. 46v). L’any 1456 el notari públic Joan Branyó de Barcelona en realitza una còpia 
signada el dia 29 de juliol, també desapareguda, a partir de la qual es copien els dos exemplars més antics 
que es conserven a  l’arxiu de  la Congregació de Ritus. Un d’ells  (ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 219), 
realitzat per una mà ignota finals del segle XVI, i l’altre (ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 4153) compulsat 
l’any 1577 pels notaris barcelonins Pere Ferrer, Antic Çafont i Miquel Joan Cellers, els tres amb autoritat 
règia i apostòlica, tal com indiquen en una breu nota al final del text (ASV.Congr. Riti. Processus, ms. 4153, 
fol. 60v). Aquests exemplars, compilats durant  la preparació del procés de canonització que culminarà 
l’any 1601, també inclouen còpies de les cartes adreçades als pontífexs els anys 1279, 1298 i 1317, que 
hem anat  citant en el  text. A  finals del  segle XVI encara es  realitzaran altres  còpies  coetànies partint 
d’aquests manuscrits a la Biblioteca Vallicelliana de Roma (còdex H.142 i H.65). Com senyala Rius i Serra, 
aquests  documents  responen  a  la  necessitat  de  fornir  exemplars  dels  processos  que  poguessin  ser 
analitzats contemporàniament pels diversos Auditors de  la Rota durant els sumaris. El procés es troba 
editat  a:  LLOT  DE  RIBERA,  M.,  Ad  S.D.N.  Clementem  VIII…,  1595,  pàg.  83‐94;  RIUS  I  SERRA,  J., 
Diplomatario…, 1954, pàg. 207‐265. 
203 “Rev. In Christo P.P. Christo P.P.DD. Cardinalibus praedicti ordinis, et in Romana Curia faciendam, et ad 
aeternam  rei  memoriam,  et  de  morte,  vel  diuturna  testium  absentia  posit  perilitari  veritatis 
demonstration, vel perire, recipe et examinari facere testes producendos super miraculis, quae per divinam 
potentiam  facta  dudum  fuisse  asseruntur,  sanctitate,  precibus  et  meritis  dicti  fratris  Raymundi  de 
Penyaforti, quia, ut asseruit, multi testes in praedictis scientes iam diem clauserant extremum, qui sciebant 
multa de dictis miraculis et pauci superesse dicebantur, qui super praeditis possent perhibere testimonium 
veritatis”. ASV. Congr. Riti. Processus,  fol. 1v. El document  fou  revisat per Francesc Grum, en nom de 
l’absent vicari Ramon d’Orcau, certificat i segellat pel notari barceloní Bernat de Cumb, i amb els ciutadans 
de Barcelona Pere Noguer  i Jacob Ara com a testimonis. Així mateix, els altres signum corresponen als 
notaris regis de Barcelona Rafael de Riudor i Joan d’Osona. ASV.  Congr. Riti. Processus, fol. 47. 
204 Vegeu l’Annex documental de la present tesi, doc. 1.  
205 “(…) qui  iuraverunt per Deum et eius sancta quatuor Evangelia ab eis tacta deponere veritatem, et 
unusquisque eorum singulariter et sigillatim deposuit”. ASV. Congr. Riti. Processus, 4153, fol. 28. 
206 ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 4153, fol. 38. 
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Són abundants les referències als metges particulars de l’època, que apareixen retratats com a 

professionals escèptics, rendits davant l’evidència d’una malaltia “incurable”. Aquest és el cas 

de Jacob Servià, que anuncia la mort de Bartomeu de Déu, o dels mestres Bernat de Llimona i 

Esteve,  que  donen  a Miquel  Sala  per  difunt.  Entre  els  professionals  de  la medicina  resulta 

especialment  interessant  el  cas  de  mestre  Joan,  el  qual  declara  com  la  seva  pròpia  filla 

Margarida, de tres anys, després de molt de  temps amb  febre, pèrdues de sang  i disenteria, 

semblava que moria, “venit ad mortem”, i guarí miraculosament gràcies a la pregària devota de 

la seva mare Romia davant al sepulcre de Ramon de Penyafort207.   

 

Aquest últim és un element clau que sol aparèixer en els relats dels testimonis. Generalment 

són els propis malalts, o els seus pares i mares, els que reben notícies dels mèrits de Ramon de 

Penyafort  gràcies  al  consell d’un  amic,  veí o  familiar proper, que els  adreça  a  la  tomba del 

dominic. Per exemple, Subirana, filla de Guillem de Canet, queda invàlida dels peus  i del braç 

esquerre quan tenia quinze anys. Raymunda, la seva mare, després de sentir el cas del militar 

Guillem  de  Villaragut208,  que  havia  guarit  de  lepra  després  d’encomanar‐se  a  Ramon  de 

Penyafort, acudeix devotament a la tomba del dominic a resar i salvar així la vida de la seva filla. 

L’anada al sepulcre de Santa Caterina es converteix en un pas comú imprescindible i fonamental 

per  remarcar el protagonisme dels  frares predicadors  i de  la  ciutat en  la demostració de  la 

santedat. De fet, tots els miracles recollits en el procés de 1318 es produeixen en ciutadans de 

Barcelona, excepte el cas de Novella que venia d’Urgell. 

 

Tant  important com  l’anada al sepulcre de Santa Caterina és  l’oració sincera, devota  i regada 

amb abundants llàgrimes. Els relats remarquen la devoció cega i afectada dels malalts i dels seus 

familiars com un fet destinat a perdurar, i no com un unicum. En aquest sentit és especialment 

clar el mateix cas de Subirana, qui anualment portava a la tomba del sant un ex‐vot de cera amb 

la figura d’un invàlid per agrair la seva pròpia curació. Al cap de deu anys, Subirana oblidà aquest 

costum i caigué de nou impedida, fins que restituí la donació anual de cera.  

 

                                                            
207 ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 4153, fol. 33v. 
208 El militar Guillem de Villaragut emmalalteix de  lepra  i guareix gràcies a  l’oració devota a Ramon de 
Penyafort. El cas de Villaragut probablement  ja havia estat recollit anteriorment, però compta amb el 
testimoniatge de Bernat de Montmeló  i del prevere Jacob, que el 27 de març de 1318 declaren que el 
miracle havia ocorregut feia 45 anys aproximadament.  
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En altres ocasions es tracta de personatges que ja professen una devoció especial per l’Orde de 

Predicadors  i  la  seva  fe es veu  recompensada. Aquest és el cas de  Jaume Basset, que havia 

sol∙licitat  ser enterrat amb  l’hàbit dominic, o de Bernat Oliver, que  sempre havia estat molt 

devot de Ramon de Penyafort  i per aquest motiu no dubta en adreçar‐li  les seves súpliques 

davant la malaltia209. 

 

Habitualment  la  intercessió de Ramon de Penyafort s’acompanya d’oració devota  i confessió, 

obtenint un efecte tan contundent com immediat. Únicament Bartomeu de Déu declara haver 

tingut una visió mentre estava prostrat al seu llit. Aquesta consisteix en l’aparició d’un dimoni 

espantat per un àngel fent el signe de la creu, i per Ramon de Penyafort resant amb altres frares 

predicadors entre espelmes enceses210. De fet, el de Bartomeu de Déu és el primer dels miracles 

recollits per Vilalta, i un dels que compta amb més testimonis, vuit i el propi Bartomeu, ja que 

havia  transcorregut  feia  únicament  tres  anys.  Probablement  aquest  és  el motiu  de  la  seva 

extensió, doncs per reactivar la causa de canonització era imprescindible la constatació de nous 

miracles,  i  Bartomeu  complia  aquesta  funció  perfectament.  Entre  els  casos  de  miracles 

ocorreguts en dates properes a les declaracions de 1318 figuren els testimonis de Novella (set 

anys), Miquel Sala (dotze anys), Jaume Basset (disset anys) i Romia (divuit anys).  

 

Davant les interrogacions sobre les dates, les respostes sempre són vagues i aproximatives, però 

es narren miracles pràcticament des del traspàs de Ramon de Penyafort. En els dos casos més 

antics, Guillem de Villaragut i Maria, filla de Guillem Soler, no només han transcorregut més de 

40 anys, sinó que es tracta de testimonis que ja havien declarat anteriorment en el procés obert 

pel  bisbe  Arnau  de  Gurb  l’any  1279.  Tots  les  intervencions  finalitzen  declarant  la  pròpia 

honestedat del testimoni amb les següents paraules:  

“Item fuit interrogatus si est corruptus prece, precio, amore vel familiaritate aut aliter dixit 

quod non. Item fuit interrogatus si fuit huic testi aliquid datum vel promissum pro huiusmodi 

testimonio perhibendo, dixit quod non. Interrogatus si expectat inde aliquod commodum vel 

incommodum reportare, dixit quod non”211. 

 

                                                            
209 ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 4153, fol. 38. 
210 ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 4153, fol. 4v. 
211 Així  finalitza  la declaració de Bartomeu de Déu. Malgrat  tots els  testimonis usen una  fórmula molt 
similar, en aquest cas es desenvolupa més per tractar‐se d’un miracle experimentat en primera persona i 
recentment. ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 4153, fol. 5v. 
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El procediment correspon a les fórmules judicials reproduïdes en els processos contemporanis, 

i moltes de  les preguntes efectuades als  testimonis es mantindran a  les  interrogatio durant 

l’època moderna212. Aquest fet ens parla de la voluntat de crear un document oficial i rigorós, 

seguint una estructura unificada que pugui ser acceptada per la cúria romana.  

 

Un  cop  compilada  la documentació, Arnau Burghet viatja en diverses ocasions a Avinyó per 

entregar  la documentació a  Joan XXII  i portar endavant  la  canonització. A  la  ciutat  francesa 

coneix fra Bernard Gui213, al qual ens hem referit anteriorment per ser autor d’una biografia de 

Ramon de Penyafort. L’inquisidor tolosà havia estat anomenat  l’any 1317 procurador general 

dels dominics a la cúria pontifícia i, per tant, era personatge clau en la gestió de totes les causes 

de canonització  impulsades pels  frares predicadors. De  fet, el mateix Gui redacta  la Legenda 

Sancti  Thomae  de  Aquino  (1318‐1323)  a  partir  de  les  informacions  recollides  pel  notari 

Guglielmo de Tocco (1320), i impulsa la canonització de l’angèlic doctor, celebrada per Joan XXII 

el 18 de juliol de 1323214.  

 

Tal com havia fet Jordà de Saxònia amb sant Domènec, i Bernard Gui amb sant Tomàs, Arnau 

Burguet  també  necessita  compilar  una  biografia  que  estableixi  el  fonament  hagiogràfic  del 

candidat a  la  santedat. Aquest  relat  s’ha  identificat amb el que avui anomenem  com a Vita 

Antiqua o Vetus Vita. Lamentablement l’autoria del text i la seva datació romanen desconeguts, 

malgrat  la  tradicional  atribució  a  l’inquisidor  gironí  Nicolau  Eymerich  (1320‐1399), 

                                                            
212 “Quomodo sciunt, quo  tempore, quo mense, quo die, quibus praesentibus, ad cuius vocationem, et 
quibus  verbis  interpositis,  et  de  nominibus  illorum  circa  quos miracula  facta  dicuntur,  et  si  eos  ante 
cognoscebant et quot diebus ante  viderint eos  infirmos, et quanto  tempore  fuerint  infirmi,  et quanto 
tempore visi sunt sani, et de quo loco sunt oriundi”. RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 206. 
213 Durant una de les visites a Roma en motiu de la canonització de Ramon de Penyafort, Arnau Burguet 
coneix al dominic Bernat Gui i li demana que pregui per ell, a fi de guarir l’insomni que l’afligeix. Gràcies a 
la intercessió de l’inquisidor tolosà Burguet acaba guarint. Pierre, nebot de Gui, recull el relat  a la Brevis 
chronica de  vita  et moribus ac  scriptus  et operibus domini  episcope  Lodovensis, per  tal d’alimenar  la 
presumpta  fama  de  santedat  del  seu  oncle.  Vegeu: DELISLE,  Léopold.  “Notice  sur  les manuscrits  de 
Bernard Gui”, Notices et extraits des manuscrits de  la bibliothèque national et autres bibliothèques, 27 
(1879), pàg. 169‐455, 429‐430. L’episodi queda citat a: CALDWELL AMES, Christine. Righteous Persecution. 
Inquisition, Dominicans, and Christianity  in  the Middle Ages.   Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 2009, pàg. 56‐57. 
214 Sobre Bernard Gui i la seva producció escrita vegeu: DELISLE, L., “Notice sur les manuscrits de Bernard 
Gui”, 1879, pàg. 169–455; THOMAS, Antoine. “Bernard Gui, frère Prêcheur”. A: Histoire  littéraire de  la 
France, 1921, XXXV, pàg. 139–232; PALES‐GOBILLINARD, Annette. “Bernard Gui inquisiteur et auteur de 
la Practica”, Cahiers de Fanjeaux: Bernard Gui et son monde, 16 (1981), pàg. 253‐264; PAUL, Jacques. “La 
mentalité de l’inquisiteur chez Bernard Gui”. A: Cahiers de Fanjeaux: Bernard Gui et son monde, 16 (1981), 
pàg.  286‐292;  SEIFERT,  Petra;  PAWLIK, Manfred. Das Buch  der  Inquisition. Das Originalhandbuch des 
Inquisitors  Bernhard Gui,  Augsburg: Nikol  Verlagsges,  1999;  LAMARRIGUE,  Anne‐Marie.  Bernard Gui, 
1261‐1331:  un  historien  et  sa method.  Paris: Honoré Champion,  2000.  Sobre  la  canonització de  sant 
Tomàs, vegeu: VAUCHEZ, André. Ordini mendicanti…, 1990, pàg.  257‐274.  
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posteriorment  redreçada  al  propi  Arnau  Burguet  per  Josep Maria  Coll215.  Si  bé  no  es  pot 

confirmar documentalment aquesta hipòtesi, és plausible suposar que el prior de Santa Caterina 

fou com a mínim l’instigador de la biografia216.  

 

L’exemplar més antic del text que es conserva procedeix del convent de Santa Caterina de 

Barcelona i es troba a la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. El volum està 

relligat amb una còpia dels miracles recollits pel notari Jaume de Port l’any 1351 i amb un 

exemplar de la Legenda Sancti Thomae compilada per Bernard Gui217. 

 

La  Vita  Antiqua  parteix  de  les  informacions  contingudes  en  la  crònica  de  Pere  Marsili,  

desenvolupades extensament i estructurades en quaranta capítols encapçalats per un proemi.  

El text es converteix en el gran relat hagiogràfic de Ramon de Penyafort, capaç de traçar un ric 

itinerari  cronològic  des  del  naixement  del  dominic  fins  a  la  seva mort  al  convent  de  Santa 

Caterina l’any 1275. Ara bé, l’obra no únicament presenta un recorregut biogràfic, sinó també 

forneix una imatge del candidat a la santedat com un espill de virtuts en grau heroic, i inclou la 

descripció detallada d’alguns miracles fonamentals. 

 

Dins de l’activitat al convent de Santa Caterina, el text fa èmfasi en el perfil auster, devot i virtuós 

de Ramon de Penyafort com a perfecte dominic, el seu zel en  la visita a  les esglésies  i en  la 

conversió  dels  infidels,  per  als  quals  crea  estudis  de  llengua  hebraica  i  sarraïna218.  A més, 

s’esmenten  les  principals  obres  del  frare,  entre  les  quals  figura  la  confecció  de  De  forma 

                                                            
215 Aquesta atribució es basava en  la troballa del manuscrit raimundià entre els documents de Nicolau 
Eymerich, al costat de la vida del Beat Dalmau Moner que també se li atribueix. QUETIF, Jacques; ECHARD, 
Jacques. Scriptores Ordinis Praedicatorum. París: Ballard et Simart, 1719, I, pàg. 520‐521, 709‐717; TORRES 
AMAT, Fèlix, Memorias para ayudar a formar un diccionario critico de los escritores catalanes y dar alguna 
idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: J. Verdaguer, 1836, pàg. 378‐379. L’any 
1935, José María de Garganta ja havia plantejat els seus dubtes sobre la paternitat de l’obra: GARGANTA, 
Jose María.  “Entorno  a  los  orígenes mercedarios”,  Contemporánea, VIII  (1935), pàg.  169‐179.    Entre 
d’altres proves, Coll senyala la possibilitat que una de les protagonistas de la vita, la nena Burgueta filla 
de Ferrer Burghet, podria  ser germana del propi Arnau, vegeu: COLL,  J. M.,  “La Crónica de Fr. Pedro 
Marsili...”, 1949, pàg. 35‐50. 
216 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 269. 
217 Vita Antiqua..., BRUB. Ms. 593; ROSELL, M., Inventario general de manuscritos…, 1958, I, pàg. 130‐132. 
Actualment  existeixen  diverses  còpies  compulsades  de  la  Vita  Antiqua,  incloses  en  els  processos  de 
canonització de Ramon de Penyafort, i el text fou publicat també dins la biografia de Francisco de la Peña 
l’any 1601. RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 269‐285. 
218  Capítols De  studio  et  diligentia  circa  concilia, De  zelo  fidei  precipue  circa  Infideles  i De  cura  circa 
neophytos diligenti.  
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mercandi, dirigida als comerciants cristians perquè no caiguin en el vici del  lucre excessiu219. 

Després de narrar  l’elecció com a general dels dominics,  la crònica  fa un gir  intimista vers  la 

oració secreta i nocturna de fra Ramon, on frequenter lachrimis affluebat. En aquest punt el text 

dibuixa el perfil més virtuós del frare com a devot exemplar, que practica l’oració sincera fent 

missis privatis, on aplica el càstig físic i la flagel∙lació al seu cos amb severitat i reverència. El seu 

afany és recompensat per l’altíssim, que escolta les seves súpliques. 

 

Pel que fa als miracles,  la part final de  la Vita  inclou una compilació de set prodigis realitzats 

gràcies a la intercessió del dominic, entre els quals figura la guarició de la febre quartana que 

afligia Elisenda Eymerich, del mal de cap de Benet Romeu, o de  les nàusees d’una devota de 

Barcelona que  resta  anònima. Així mateix,  resulta  interessant  el primer  esment  d’un  capell 

taumatúrgic del dominic que actua com a relíquia. Aquest pertanyia a l’àvia de Burgeta Ferrarii, 

la  qual  tenia  una  taca  al  rostre  que  desaparegué  després  de  dormir  amb  el  capell  posat. 

Posteriorment la relíquia també serví per guarir altres mals de cap i febres. Els capítols finals de 

la crònica es dediquen a la fundació De Ordine Misericordie captivorum220 i a l’òbit del frare.  

 

La Vita Antiqua és un instrument fonamental en el reconeixement de la santedat de Ramon de 

Penyafort. D’una banda recull i amplia les informacions de les cròniques anteriors pel que fa a 

l’itinerari biogràfic del personatge, els  seus càrrecs  i  la seva producció escrita, perfeccionant 

l’obra engegada pels autors dominics precedents; de  l’altra, és  capaç de presentar una vida 

exemplar, on les virtuts en grau heroic de Ramon de Penyafort fan possible els favors celestials 

i la seva eficaç intercessió en fets miraculosos.  

 

La  causa de Ramon de Penyafort, malgrat haver estat  sol∙licitada anteriorment a  la de  sant 

Tomàs d’Aquino, disposar d’una nova i completa compilació notarial i del suport de l’Orde de 

Predicadors,  resta de nou arraconada mentre  contempla  l’èxit de  l’angèlic doctor221. Aquest 

                                                            
219 Contingut en els capítols: Quod potestati sibi concesse  renuntiavit, De  forma visitandi ecclesias, De 
forma mercandi, De Sobrietate, De communi loquutione i De horis ac officio divino. 
220 Sobre Ramon de Penyafort i la seva participació en la fundació de l’Orde de la Mercè, vegeu el capítol 
4.5 de la present tesi.  
221 De fet, tant el gruix de la comunitat dominica com el papa Joan XXII mostren preferència per la casa 
d’Anjou,  la qual es  troba donant  suport a  la canonització de  sant Tomàs, abans que el casal d’Aragó, 
patrocinador de la causa de fra Ramon. HODEL, Bernard. “La Canonisation de Saint Raymond”. A: Magíster 
Raimundus. Atti del convengo per  il  IV centenario della canonizzazione di  san Raimondo de Penyafort 
(1601‐2001). Roma: Instituto Storico Domenicano, 2002, pàg. 51‐59, 55. 
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segon  fracàs  en  l’elevació  als  altars  del  dominic  respon  a  diverses  causes.  En  primer  lloc, 

comparant ambdós processos veiem com és el papa  Joan XXII qui autoritza  la compilació de 

miracles del doctor partenopeu, mentre la iniciativa en el cas del dominic català parteix del bisbe 

de Barcelona, amb l’esperança d’obtenir posteriorment el beneplàcit de la cúria avinyonesa. En 

segon lloc, el procés de sant Tomàs resulta molt més rigorós i constant a nivell formal, amb les 

fórmules judicials fixades i repetides en la presa de tots testimonis, una disciplina mancada en 

la documentació d’Arnau Burguet222. Ara bé, en tercer lloc de nou hem d’esmentar les possibles 

raons polítiques d’enemistat entre el papat  i  la monarquia per explicar el  fracàs de  la causa 

raimundiana. Com hem esmentat anteriorment,  la  incorporació de Sicília a  la Corona d’Aragó 

comporta  una  clara  animadversió  de  la  Santa  Seu  vers  els  assumptes  dels  monarques 

aragonesos. En canvi, el principal benefactor de la causa de l’angèlic doctor era Robert I d’Anjou 

(1278‐1343), rei de Nàpols i hereu legítim del regne de Sicília a ulls de Joan XXII. Cal recordar 

com el pare de Robert, Carles II d’Anjou (1254‐1309), havia anomenat el mateix Jacques Duèze 

canceller del regne l’any 1310 i posteriorment arquebisbe de Cahors. De fet, la proximitat entre 

els Anjou i Joan XXII no únicament es visualitza amb l’elevació de sant Tomàs d’Aquino, sinó que 

poc després també afavoreix l’ascensió als altars de Lluís, germà de Robert I, que el 7 d’abril de 

1317 era canonitzat com sant Lluís de Tolosa223. 

 
 

2.2.3 La causa a finals de l’Edat Mitjana (1349‐1456) 

 

L’impuls donat a  la causa raimundiana queda emmirallat en  les cròniques  i històries gestades 

pels frares predicadors durant la baixa Edat Mitjana224. Si bé la major part d’elles parteixen del 

                                                            
222 Després de canonitzar sant Tomàs, el mateix Joan XXII declara: “... después de los Apóstoles y de los 
Padres, nadie ha  iluminado  la  Iglesia tanto como él”. La cita s’extreu de: ROBLES, Laureano. Tomás de 
Aquino. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1992, pàg. 229. Sobre la canonització de Tomàs d’Aquino 
vegeu els assajos d’Angelo Walz: WALZ, Angelo. “Historia canonizationis sancti Thomae de Aquino”. A: 
SZABÓ,  Sadoc  (ed.).  Xenia  Thomistica.  Tractatus  historico‐criticos  continens,  Roma:  Typis  Polyglottis 
Vaticanis,  1925,  III,  pàg.  105‐172; WALZ,  Angelo.  “Papst  Johannes  XXII.  und  Thomas  von  Aquin,  zur 
Geschichte der Heiligsprechung des Aquinaten”. A: MAURER, Arman (ed.). St Thomas Aquinas 1274‐1974: 
Commemorative  Studies.  Toronto:  Pontifical  Institute  of  Mediaeval  Studies,  1974,  I,  pàg.  29‐47; 
GERULAITIS, Leonardas V. “The Canonization of Saint Thomas Aquinas”, Vivarium, 5 (1967), pàg. 25‐46. 
223 Sobre la canonització i culte a Sant Lluís de Tolosa vegeu: TOYNBEE, Margaret. S. Louis of Toulouse and 
the Process of Canonization in the Fourteenth Century. Manchester: Manchester University Press, 1929; 
VIEILLE, Célestin. Saint Louis d’Anjou évêque de Toulouse, sa vie, son temps, son culte, Vanves: Imprimerie 
Franciscaine missionnaire, 1930; LAURENT, Marie‐Hyacinthe. Le culte de St. Louis d'Anjou à Marseille au 
XIVe siècle. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1954. 
224 Sense entrar en el debat de  les  regles que  regeixen  la crònica  i  la història,  i els seus orígens en  la 
producció d’Eusebi de Cesarea  i els models de  l’Antiguitat, senyalem com a finals de  l’Edat Mitjana  les 
fronteres entre ambdós gèneres es dilueixen, vegeu: ARNALDI, Girolamo. “Annali, cronache, storie”. A: Lo 
Spazio letterario del Medioevo. 1. Il Medioevo latino. Roma: Salerno, 1993, pàg. 463‐513. 
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perfil  biogràfic  traçat  per  Géraud  de  Frachet,  molts  dels  textos  ja  consideren  Ramon  de 

Penyafort  “... vir maxime  sanctitatis et  in utroque  jure perfectissimus, per quem Deus multa 

miracula ostendit” 225, i no dubten en assenyalar la seva sepultura a Barcelona “... ut post morten 

miraculorum gloria habitus sit insignis”226. 

 

Obres com la Historia Ecclesiastica Nova de Ptolomeo de Lucca (c.1317)227, la crònica de Nicholas 

Triveth (c.1328)228, la Chronica maior de Galvano della Flamma (c.1333)229 o el Mare Historiarum 

de Giovanni della Colonna (c.1338‐1343)230, esmenten les virtuts preclares del dominic català, 

però també l’estat del seu procés de canonització. Dins la primera meitat del segle XIV, amb una 

difusió més restringida, encara podem comptar relats d’aquest tipus inclosos en la crònica de 

                                                            
225 La cita s’extreu de la Historia Ecclesiastica Nova de Ptolomeo de Lucca, transcrita a: RIUS I SERRA, J., 
Diplomatario…, 1954, pàg. 337. 
226 La cita s’extreu de la Cronica de Nicolau de Triveth, transcrita a: RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, 
pàg. 337‐338. 
227 Bartolomeo Fiadoni, més conegut com Bartolomeo o Ptolomeo de Lucca, (c.1240‐1327) acaba la seva 
magna Historia Ecclesiastica Nova cap a 1317. En aquesta recull la història de l’Església des de Jesucrist 
fins l’any 1294, amb tres apèndix de les vides de Bonifaci VIII, Benet XI i Climent V. Els fragments relatius 
a Ramon de Penyafort es troben a: BALME, Fran; PABAN, Ceslaus; COLLOMB, Joachim. Raymundiana, seu 
Documenta quae pertinent ad S. Raymundum de Pennaforti vitam et scripta. Monumenta Ordinis fratrum 
Praedicatorum  Historica.  Roma:  In  Domo  Generalitia,  1898‐1901,  VI.2,  pàg.  7;  RIUS  I  SERRA,  J., 
Diplomatario…, 1954, pàg. 337. Sobre l’autor i les diverses edicions de les seves obres, vegeu: KAEPPELI, 
Thomas;  PANELLA,  Emilio.  Scriptores  Ordinis  Praedicatorum  Medii  Aevi.  Roma:  Istituto  Storico 
Domenicano, 1993, IV, pàg.  318‐325. 
228 Nicholas Triveth (c.1258‐1328), prior dels dominics de Londres i professor a Oxford, fou un magnífic 
comentarista  d’autors  clàssics  com  Titus  Livi,  Ovidi,  Sèneca  o  Aristòril.    La  seva  crònica  s’acaba 
aproximadament l’any de la seva defunció 1328. Els fragments relatius a Ramon de Penyafort es troben 
a: BALME, F.; PABAN, C.; COLLOMB, J, 1898‐1901, VI.2, pàg. 8; RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 
337‐338. Sobre la seva producció vegeu: CORREALE, Robert. “Chaucer’s Manuscript of Nicholas Trevet’s 
Les Cronicles”, The Chaucer Review: A Journal of Medieval Studies and Literary Criticism, 25.3 (1991), pàg. 
238‐265. 
229 Galvano della Flamma  (c.1283‐1344), dominic mestre en dret canònic, teologia  i  filosofia a més de 
capellà de Galeazzo Visconti, escrigué una història de l’Ordre dels Predicadors des de la seva fundació fins, 
aproximadament, 1333.  Inicialment aquest relat es contenia en  la Chronica maior, avui desapareguda. 
D’aquesta  en  conservem  certes  informacions  en una  obra  anterior,  la  Chronica  parva.  Els  fragments 
relatius a Ramon de Penyafort són transcrits a: BALME, F.; PABAN, C.; COLLOMB, J, 1898‐1901, VI.2, pàg. 
16‐17; RIUS  I SERRA,  J., Diplomatario…, 1954, pàg. 344‐345. Sobre Galvano della Flamma: CREYTENS, 
Raymond. “Les vicaires généraux de la congrègation dominicaine de Lombardie (1459‐1531)”, Archivium 
Fratrum Praedicatorum, XXXII (1962), pàg. 211‐284, 212; TOMEA, Paolo. Tradizione apostolica e coscienza 
cittadina a Milano nel Medioevo. La leggenda di s. Barnaba, Milano: Pubblicazioni dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 1993, pàg. 112‐127, 129‐135, 161‐162. 
230 Giovanni della Colonna  (c.1298‐c.1343) dedica un capítol a Ramon de Penyafort dins  la seva Mare 
Historiarum  (BNF, ms. Lat. 4914  i 4915), que pretenia ser una història universal dels orígens  fins  l’any 
1250, i queda interrompuda per la mort del personatge. La difusió de l’obra a Espanya es donà sobretot a 
partir de Fernán Pérez de Guzmán (1370‐c.1460), que publica una traducció al castellà sota el títol Mar de 
Historias, a Valladolid l’any 1512. El fragment relatiu a la vida de Ramon de Penyafort es troba publicat a: 
BALME, F.; PABAN, C.; COLLOMB, J, 1898‐1901, VI.1, pàg. 5‐7; RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 
337.  
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Giovanni  di Matteo  Caccia231,  els  documents  compilats  pel  cardenal Nicolau  Rosell232  o  les 

anònimes Cronica ordinis233. 

 

El procés de 1318,  i  les continuades pressions de Jaume II, esdevenen  l’intent més constant  i 

tenaç d’ascendir als altars a Ramon de Penyafort durant tota l’època medieval. Després d’aquest 

punt àlgid desapareixen  les notícies sobre  l’evolució de  la causa fins  l’any 1349, quan Pere III 

(1336‐1387) adreça una nova epístola al papa Climent VI (1342‐1352). El rei Cerimoniós sol∙licita 

de nou la inscripció del dominic al catàleg dels sants, fent esment a la seva devoció ben arrelada 

i  la  “sanctitatis  splendore”  que  destil∙len  els  miracles  continguts  en  els  documents  dels 

processos234. 

 

La  historiografia  raimundiana  que  s’ha  ocupat  del  procés  de  canonització  fins  al moment, 

després de la petició de 1349 obre un silenci de quasi dos segles, únicament trencat amb la butlla 

de 1542. Francisco Peña declara: “... spatio 180 annorum, praefuere Pontifices, quorum tempore, 

quid  in causa canonizationis actum  fuerit  incertum est”235. Com és notori,  la crisi que assolà 

Europa  durant  els  pontificats  dels  últims  papes  d’Avinyó,  els  conflictes  polítics  entre  els 

monarques cristians i el Cisma d’Occident no afavoreixen les causes dels sants236. Ara bé, des del 

nostre  punt  de  vista  aquest  silenci  s’ha  de  precisar  ja  que  d’una  banda  la  memòria  del 

                                                            
231 Giovanni di Matteo di Caccia redactà la Crònica del convent dominic d’Orvieto: MACTEI CACCIA, Jean; 
VIEL, Aimé‐Marie; GIRARDIN, Paul‐Marie  (eds.). Chronique du couvent des Prêcheurs d’Orvieto. Roma‐
Viterbo: sup. Agnesotti, 1907.   
232 El dominic mallorquí Nicolau Rossell  (1314‐1362) ostenta el  càrrec de gran  inquisidor d’Aragó  i és 
nomenat cardenal  l’any 1356. Fou enterrat al convent de Santa Caterina de Barcelona en un sepulcre 
esculpit per Pere Moragues. Els fragment relatius a Ramon de Penyafort dins la compilació documental 
de 1357 es  troben a: BALME,  F.; PABAN, C.; COLLOMB,  J, 1898‐1901, VI.2, pàg. 10; RIUS  I  SERRA,  J., 
Diplomatario…, 1954, pàg. 347. 
233 Ens referim a  la crònica anònima de San Domenico de Perugia  i als  textos que Carlo Longo cita en 
relació a Ramon de Penyafort: LONGO, Carlo. “San Raimondo maestro dell’Ordine Domenicano  (1238‐
1240)”.  A: Magíster  Raimundus.  Atti  del  convengo  per  il  IV  centenario  della  canonizzazione  di  san 
Raimondo de Penyafort (1601‐2001). Roma: Instituto Storico Domenicano, 2002, pàg. 36. Els fragments 
relatius al dominic català es troben transcrits a: BALME, F.; PABAN, C.; COLLOMB, J, 1898‐1901, VI.1, pàg. 
1‐3.   
234 ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 221, fol. 94. La carta també es troba entre la correspondència reial: 
ACA. Correspondència, Reg.25, fol. 210v. El document és transcrit per Salvador Pons, que el data al primer 
d’agost del mateix any 1349, citant com a font l’original conservat a l’Arxiu Reial de Barcelona i compulsat 
pel notari Miquel Joan Amat: PONS, S., Historia de la vida..., 1597, pàg. 96‐97. 
235 PEÑA, F., Vita S. Raymvndi de Peniafort..., 1601, pàg. 491. 
236 De nou resulta obligatòria la referència a: VAUCHEZ, A., La sainteté en occident…, 1988.  
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personatge i la seva difusió perdura en els relats compilats pels frares predicadors, i de l’altra hi 

ha prou indicis per hipotetitzar nous moviments en pro de la canonització.  

 

En  primer  lloc,  els  consellers  de  Barcelona  prossegueixen  amb  la  causa  i  nombren  nous 

procuradors  a  Roma237.  Desconeixem  quines  foren  exactament  les  seves  diligències  però 

probablement cal relacionar‐hi la còpia del procés compilat pel notari Jaume de Port l’any 1351, 

junt amb altres escriptures i cartes reials que es trobaven a Santa Caterina238.  En segon terme, 

la difusió  internacional de  la  figura de Ramon de Penyafort continua durant el segle XV dins 

d’obres amb voluntat historiogràfica com el Chronicon sive Summa historialis de Sant Antoní 

(1484)239 o en altres textos clarament hagiogràfics com la Chronica de Luís de Valladolid (1414), 

on s’indica com “... eius caonizacione aliquando tractatum est” 240. 

 

Durant el segle XV, l’any 1456 és una data desatesa per la historiografia raimundiana però prou 

important per  a  ser  tinguda en  compte. Els processos de  canonització de 1317 que  avui  es 

conserven a l’Arxiu de la Congregació de Ritus vaticana inclouen una nota on s’especifica com 

foren compulsats, a finals del segle XVI, a partir d’un exemplar copiat l’any 1456 pel notari públic 

barceloní  Joan Branyó241. Aquest mateix  any  també  es  copia  al ms. 593 de  la Biblioteca de 

Reserva de la Universitat de Barcelona l’acta De transitu per mare super cappam, on el notari 

Jaume Romeu  transcriu  el  testimoni  del  dominic  Jaume  de  Sant  Joan, mestre  en  teologia  i 

inquisidor de la diòcesi de Barcelona, que relata el viatge miraculós de Ramon de Penyafort de 

                                                            
237 GALMÉS, L., “Biobibliografia de San Ramon de Penyafort...”, 2001, pàg. 17. 
238 Aquesta  informació ens ha pervingut gràcies a  la nota  final del manuscrit 593 de  la Biblioteca de 
Reserva  de  la  Universitat  de  Barcelona:  “Supra  dicta  sunt  transumpta  a  quadam  cedula  reperta  in 
communi cascia conventus Barchinonae, ubi aliae scripturae et litterae regiae conservantur. XIIII kalendas 
Aprilis anno MCCC. Quinquagesimo primo”. Vita Antiqua..., BRUB. Ms. 593, fol. 57r. A l’edició del text de 
Josep Rius i Serra figura l’any 1352. RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 269.  
239 L’arquebisbe de Florència Antonino Pierozzi (1389‐1459), canonitzat l’any 1523, publica l’any 1484 a 
Nuremberg el seu Chronicon sive Summa historialis, que compta amb nombroses edicions. En el tercer 
volum d’aquesta obra esmenta Ramon de Penyafort en les seves funcions politicoreligioses al costat de 
Gregori IX. ORLANDI, Stefano. Bibliografia antoniniana. Descrizione dei manoscritti della vita e delle opere 
di S. Antonino O. P. Arcivescovo di Firenze, e degli studi stampati che  lo riguardano. Città del Vaticano: 
Tipografia Poliglotta Vaticana, 1961, pàg. 295‐331;  
240 Luís de Valladolid (†1434), frare del convent val∙lisoletà de Sant Pau, és autor de la  Chronica o Tabula 
quorundam doctorum Ordinis Praedicatorum (1414) on inclou les vides dels principals doctors de la seva 
religió, entre ells Ramon de Penyafort. La crònica és un dels pocs texts on queda recollit el dominic com a 
“Institutor ordinis, qui intitulatur sancte Eulalie de Barchinona, sub modo vivendi Predicatorum quodam 
regulam, consitutiones, officium ecclesie”. El text fou editat a: SHEEBEN, Heribert Christian. “Die Tabulae 
Ludovigs von Valladolit”, Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum, XX (1932), pàg. 223‐263; RIUS I 
SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 353. 
241 ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 4153, fol. 46v i ms. 219, fol. 48. 
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Mallorca a Barcelona sobre la seva capa242. La informació s’extreu, segons el relat de Sant Joan, 

de les contalles que ha escoltat durant la seva joventut a Sóller i a alguns venerables frares de 

Santa Caterina. Segons el propi document, el relat notarial es recull entre 1449  i 1450  i en el 

colofó s’indica com de nou és copiat l’any 1456243. El text també es transcriu a finals del segle 

XVI en els processos compulsorials de canonització a partir d’un original datat el mateix 1456244. 

 

Curiosament aquest primer relat de  la Transfretació de Ramon de Penyafort  inclou  també  la 

informació de com l’any jubilar de 1450 Nicolau V canonitza sant Bernardí de Siena, i com Alfons 

V (1416‐1458) informa al cardenal valencià Alfons de Borja,  futur Calixte III (1455‐1458), sobre 

les seves preocupacions per no veure canonitzat un home sant  i amb tants miracles atribuïts 

com el dominic català245. Aquesta referència, i la coincidència en les datacions, ens fa considerar 

una hipotètica  intervenció del Magnànim a  favor d’una elevació als altars del  frare  català a 

l’entorn de 1456. El  fet explicaria  la  realització de  còpies dels processos de  canonització en 

aquesta data, però també  l’aparició del nou miracle de  la Transfretació,  imprescindible per  la 

reobertura de la causa.  

 

Al  mateix  temps,  la  canonització  del  franciscà  Bernardino  de  Siena  (1450)  probablement 

alimenta  les esperances de  l’Orde de Predicadors davant d’un escenari procliu políticament. 

Després de  la conquesta de Nàpols  l’any 1442, es consolida  la  influència d’Alfons V sobre  la 

                                                            
242 Sobre  la Transfretació, o viatge miraculós de Ramon de Penyafort sobre  la seva capa de Mallorca a 
Barcelona, vegeu el capítol 4.4 de la present tesi.  
243 El text es troba al ms. 593 de la Biblioteca de Reserva de la UB, amb una nota que indica: “Scriptum est 
hoc Barchinone et in conventu Predicatorum, presente Magistro Petro de Queralt, in provintia aragoniae 
dicti ordinis priore Provintiali, in ipso toto Ordine presidente Magistro Martiali Auribelli, octava die mensis 
Iulii anno ab incarnatione domini MCCC quinquagesimo sexto”. BRUB. Ms. 593, fol. 57v‐58v. ROSELL, M., 
Inventario general de manuscritos…, 1958, I, pàg. 132.  
244 El text també es troba als processos compulsorials (ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 221,222 i 223, fol. 
71‐75) però en aquest cas figura la data errònia de 1446. Com corregí Villanueva, el text és de 1456, ja 
que s’esmenta compilat dins del pontificat de Calixte III (1455‐1458) i al final apareix el mateix colofó que 
al ms. 593 de la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. VILLANUEVA, Jaime. Viaje literario a 
las iglesias de España. Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851, XVIII, pàg. 300‐306. El 
text és editat a: RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 347‐352.  
245 “dom. Rege Alfonso in regno Aragoniae, et in utraque Sicilia, habui collocutiones quasdam de plurimis 
cum  Rmo. Dom.  Tinc  cardinali Valentinensi,  nunc  vero,  et  his  temporibus Divina  Clementia  universali 
ecclesiae  feliciter  praesidente,  Calixto  III  vocato;  dolebat  tunc  ipse  nunc  Sanctissimus  Dom.  Noster, 
mirabaturque  ac  dicebat  quod  tantus  doctor  et  tam  sanctus  qui  inter  cetera  plurima miracula,  quae 
fecerat,  etiam  illud  de  transitu maris  cum  cappa  de Maioricis  usque  Barchinonam,  sicque mentibus 
hominum  superis, mediis,  et  infirmis  sub mundi  climate militantibus  imbutis  et  retinentibus  ductum 
miraculum, ac de generationibus  in generationes  ipsum  recitantibus ad  vitandum  varietatem decrevit 
ipsum propria manu in scriptis redigere, ut sicut in libris mentium, sic in his veredicis scriptis, et in directione 
praedicantium reperiatur scriptum”. RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 352. 
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península itàlica i sobre Roma, una posició que l’any 1455 afavoreix l’ascens al soli pontifici del 

seu vicecanceller i conseller, el cardenal Alfons de Borja246.   

 

El pontificat de Calixte III (1455‐1458) obre una nova oportunitat per a les causes de la Corona 

d’Aragó  i per als  frares dominics, que compten amb membres  influents dins  la cúria com el 

cardenal  Juan de Torquemada  (1388‐1468) o  l’arquebisbe Antonino Pierozzi  (1389‐1459). Un 

dels millors reflexos de les renovades relacions és el fulgurant ascens a la santedat del dominic 

valencià Vicenç  Ferrer  (1455). Difunt  l’any 1419,  els  seus  correligionaris obren  el procés de 

canonització a instàncies de Nicolau V en el capítol general de 1453. Després de la recollida de 

testimonis  entre  Nàpols,  Avinyó,  Toulouse  i  Nantes,  la  documentació  s’entrega  al  papa  a 

principis de  l’any 1455  i pocs mesos després, el 29 de  juny de 1455, el pontífex canonitza al 

predicador247.   Sens dubte el breu període empleat en  l’anàlisi de  la documentació es deu als 

vincles entre el serf de Déu i els seus promotors. El mateix Calixte III celebra al frare que de molt 

jove li havia pronosticat el pontificat, i Alfons V promociona als altars a l’eloqüent orador que 

havia  intervingut en el Compromís de Casp a  favor del seu pare, Ferran d’Antequera, com a 

primer monarca Trastàmara de la Corona d’Aragó248.  

 

El pontificat de Calixte III fou breu  però procliu a les causes dels sants. Sant Osmund, sant Albert 

de Trapani i santa Rosa de Viterbo assoliren l’autorització del seu culte l’any 1457. Probablement 

aquests èxits animaren als frares de Santa Caterina a sol∙licitar una nova obertura de la causa a 

l’entorn de 1456 sota el patrocini d’Alfons V, però la mort d’aquest i del primer papa Borja l’any 

següent hauria esvaït les seves aspiracions. 

 

 
 

                                                            
246  Sobre  les estretes  relacions d’Alfons V amb els dominics de  la Corona d’Aragó,  vegeu: ESPONERA 
CERDÁN, Alfonso. “Alfonso V, el Magnánimo, y San Vicente Ferrer”, Debats. Alfonso el Magnánimo y su 
tiempo, 104 (2009), pàg. 103‐114. 
247 Entres les declaracions trobem la del propi monarca Alfons V i entre els cardenals delegats per revisar 
els  testimonis  també  figura Alfons de Borja,  futur  Calixte  III. Vegeu:  ESPONERA, Alfonso.  Proceso  de 
canonización de San Vicente Ferrer. Declaraciones de los testigos. Valencia, 2012, pàg. 15. 
248 GÓMEZ GARCÍA, Vito‐Tomás. “Alfonso el Magnánimo y la canonización de San Vicente Ferrer”, Debats. 
Alfonso el Magnánimo y su tiempo, 104 (2009), pàg. 115‐117.  
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2.3 Ac si esset canonizatus. El reconeixement de 1542.  

 

    “Del papa, del rey y de la Inquisición, chitón, chitón”249 

 

Després de la canonització de santa Caterina de Siena per Pius II (1461), les causes dels frares 

predicadors  romanen  aturades  durant més  de mitja  centúria.  La  crisi  religiosa  que  divideix 

Europa,  l’emergència  del  protestantisme  i  el  Concili  de  Trento,  no  foren  favorables  a  les 

proclamacions de  la  santedat durant el  segle XVI250. Malgrat aquest  fet, durant  les primeres 

dècades alguns sants assoleixen el seu reconeixement com Francesc de Paola (1519) o el dominic 

i arquebisbe de Florència Antonino Pierozzi (1523), el qual clausura la fabrica dels sants fins la 

seva reactivació l’any 1588 amb sant Dídac de Alcalá251. 

 

Durant  aquest  període  hi  ha  canvis  fonamentals  en  el  context  geopolític  del Mediterrani 

occidental.  La  conquesta  de Nàpols  per  part  d’Alfons  V  el Magnànim  (1441)  i  la  definitiva 

agregació de Ferran el Catòlic després de  la Batalla de Garellano  (1503), marquen una nova 

etapa  en  les  relacions  diplomàtiques  entre  la  Corona  d'Aragó  i  els  regnes  italians. Aquesta 

s’il∙lustra  simbòlicament  l’any 1486 durant  l’ambaixada extraordinària d’obediència oferta al 

papa Inocenci VIII per l’ambaixador Íñigo López de Mendoza y Quiñones, II comte de Tendilla252. 

La Monarquia Hispànica es converteix en una poderosa aliada militar, compromesa en la defensa 

dels Estats Pontificis. Aquesta nova posició es tradueix durant el pontificat d'Alexandre VI Borgia 

(1492‐1503)  en  l’adjudicació  d'una  sèrie  de  privilegis,  in  primis,  la  concessió  del  títol  de 

Catòliques Majestats a Ferran d'Aragó i Isabel de Castella, capaç de rivalitzar amb l'apel∙latiu de 

Rei Cristianíssim ostentat pels monarques francesos. Així mateix Alexandre VI també incrementa 

                                                            
249 Proverbi. Citat a: DÍEZ BORQUE, José Maria. La vida española en el Siglo de Oro según los extranjeros. 
Barcelona: Serbal, 1990, pàg. 107. 
250  Sobre  l’absència  de  canonitzacions  durant  el  segle  XVI,  resulta  fonamental  la  tesi  de  Christianne 
Renoux: RENOUX, Christiane. Sainteté et mystique féminines à l'âge baroque. Naissance et évolution d'un 
modèle en France et en Italie. París: Université Paris I, director J. Jacquart, 1995, pàg. 31‐45. [Consultat 
l’exemplar de la Biblioteca de l’École française de Rome]. 
251 Sobre la canonització de Sant Antoní de Florència i de Sant Francesc de Paula, vegeu: CORNELISON, 
Sally  J. Art and  the Relic Cult of St. Antoninus  in Renaissance Florence. Burlington: Ashgate Publishing, 
2012, pàg. 24‐25; GALLUZZI, Alessandro. “La canonizzazione dell’eremita di Paola”, Bollettino Ufficiale 
dell’Ordine dei Minimi, XV (1969), pàg. 17‐54. 
252 OCHOA BRUN, Miguel Ángel. “La diplomacia aragonesa en el reinado de Alfonso V”. A: ID. Historia de 
la diplomacia española. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1995, II, pàg. 200; CEPEDA ADAN, José. 
“Un caballero y un humanista en  la Corte de  los Reyes Católicos”, Cuadernos Hispanoamericanos, 238‐
240 (1969), pàg. 1‐29. 
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la  presència  hispànica  al  col∙legi  de  cardenals  fins  als  vuit  purpurats,  que  representen 

aproximadament un 20% del total.  

 

Les  festives  celebracions del  jubileu de  1500  a Roma  inclouen  la  consagració de  l'església  i 

convent franciscà de San Pietro in Montorio, reconstruït gràcies al patronatge de les Catòliques 

Majestats. L'acte és oficiat pel mateix Alexandre VI i suposa l'establiment d'un escenari estable 

a Roma on se celebra el prestigi de la Monarquia Hispànica253. En paral∙lel al patronatge generós 

i l’augment dels purpurats, també cal senyalar com des de mitjans del segle XV s’instal∙la a Roma 

un nombre considerable de  comerciants, especialment catalans, a  l’entorn de  les esglésies  i 

hospitals nacionals de San Giacomo degli Spagnuoli i Santa Maria di Monserrato254.  

 

Per tant, a la mort de Ferran el Catòlic i ascens de Carles I l’any 1517, ja està establerta la puixant 

influència ibèrica a Roma, que caracteritza tota la centúria i es consolida durant els papats de 

Lleó  X,  i  sobretot  d’Adrià  VI  (1522‐1523),  que  havia  estat  preceptor  i  regent  del  mateix 

emperador. El convuls papat de Climent VII (1523‐1534) ve marcat pel traumàtic Sacco de Roma 

(1527) i la indiscutible hegemonia imperial sobre Itàlia, simbolitzada per la solemne coronació 

de Bologna de 1530. A més, l’avenç del luteranisme a Alemanya i el cisma de l’església anglicana 

no fan sinó augmentar  les dificultats de  l’església romana, obrint el camí vers el pontificat de 

Pau III (1534‐1549), el papa que canviarà el destí del catolicisme amb l’obertura del concili de 

Trento (1545‐1563), i també el de Ramon de Penyafort. 

 

L’any 1542 el cardenal dominic Juan Álvarez de Toledo (1488‐1557), fill del II duc d’Alba Fadrique 

de Toledo (1460‐1531), i germà del virrei de Nàpols Pedro de Toledo (1532‐1553)255, féu estada 

al convent de Santa Caterina de Barcelona abans d’emprendre el seu camí de retorn a Roma. 

                                                            
253 L'any 1502 els reis catòlics financen el cèlebre tempietto de Donato Bramante també San Pietro  in 
Montorio. DANDELET, Thomas James. La Roma española (1500‐1700). Barcelona: Crítica, 2002, pàg. 44 
254 VAQUERO PINEIRO, Manuel. “Una realtà nazionale composita: Comunità e chiese spagnole a Roma. A: 
GENSINI, Sergio (ed.). Roma Capitale. Pisa: Pacini, 1994, pàg. 473‐491. 
255 Juan Álvarez abraça l’Orde de Predicadors l’any 1507 a Salamanca. Després de finalitzar els seus estudis 
al col∙legi de San Gregorio de Valladolid i a la Universitat de París, fou mestre en teologia al convent on 
havia professat.  La  seva brillant  carrera  li valgué el bisbat de Córdoba  (1523‐1537)  i  l’any 1537 el de 
Burgos. Aquest mateix any, gràcies a la influencia del seu germà, Pau III l’anomena cardenal. Álvarez rep 
el seu capell a Toledo en presencia de Carles V i fixa la seva residencia a Roma, malgrat els seus freqüents 
viatges.  La  seva  popularitat  dins  la  cúria  romana,  en  l’anomenat  partit  reformador,  li  valgué moltes 
simpaties i influències. Com anota Pastor, al conclave de 1550 on fou escollit Juli III, el cardenal Álvarez 
de Toledo aconseguí el favor de 20 dels 46 electors. Vegeu: PASTOR, Ludwig F. von. Historia de los papas 
desde fines de la Edad Media: compuesta utilizando el Archivo Secreto Pontificio y otros muchos archivos. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1921, VI.XIII, pàg. 50; ESPINEL, José Luís. San Esteban de Salamanca. Historia y 
guía (siglos XIII‐XX). Salamanca: Editorial San Esteban, 1995, pàg. 96‐97.  
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Durant aquests període, el prior Juan Izquierdo entregà al purpurat una sol∙licitud en nom de 

tota la comunitat dominica, en la qual els frares predicadors de la província d’Aragó demanaven 

al pontífex el privilegi de resar l’ofici en honor de Ramon de Penyafort256. Un cop arribat a Roma, 

el prelat presentà la petició a Pau III i aquest acceptà verbalment que els dominics aragonesos 

poguessin celebrar la missa en honor al seu correligionari tots els dies 7 de gener. La resposta 

del pontífex fou tramesa en una carta enviada a Barcelona pel cardenal Álvarez de Toledo el 3 

de juny del mateix 1542, en la qual s’especifica com després de veure una relació fidedigna sobre 

Ramon  de  Penyafort,  el  papa  autoritzà  “...  ac  si  esset  canonizatus,  officium  de  eo  etiam 

solemniter”257.  

 

No sabem quina fou exactament la relació de miracles que Álvarez de Toledo entregà a Pau III, 

però és probable que fos una còpia de la mateixa Vita Antiqua, o bé una nova composició que 

tingués en compte les, ja nombroses, vides contingudes en els escrits dels autors dominics. Entre 

aquests últims cal recordar com l’any 1517 Leandro Alberti (1479‐1552) publica a Bologna De 

viris illvstribvs ordinis praedicatorvm libri sex in vnvm congesti, on dedica un capítol a Raimundus 

de Penaforti cathalanus Magister Generalis tertius. La crònica es fa ressò dels principals fets de 

la vida del dominic català, però també esmenta al final diversos miracles realitzats en vida i post 

mortem, mencionant quaranta morts ressuscitats258. 

 

La  concessió  local  del  culte  és  celebrada  pels  dominics  aragonesos  com  una  beatificació, 

contemporània a la de l’eremita sicilià Guglielmo Cuffitella, i a les que havia atorgat Climent VII 

                                                            
256 La noticia s’extreu del Lumen Domus de Santa Caterina  (BRUB. Ms. 1005, fol.72v), vegeu: COLLELL, 
Albert. “Raymundiana”, Annalecta Sacra Tarraconensia, 30 (1957), pàg. 83‐90, 341‐58. 
257  “Hodie  Sanctissimus  in  Christo  Pater  et Dominus  noster, Dominus  Paulus,  divina  providentia  p.III., 
animadvertens,  sicut  ex  fidedignorum  relatione  intellexit,  beatum Raymundum de  Penyaforti,  predicti 
vestri Ordinis quondam Generalem, cuius corpus in monasterio predicatorum Barchinone requiescit, quam 
plurimis clarere miraculis, ac proppterea cupiens vestre et aliorum christi fidelium devotioni satisfacere, 
supplicationibus nostris inclinatus, bobis, ut die, quo emisit spiritum, singulis annis in vestris conventibus 
et monasteriis, ac si esset canonizatus, officium de eo etiam solemniter, ad laudem omnipotentis Dei, et 
vestri  Ordinis  decorem  facere,  et  dicere  possitis,  per  sue  vive  vocis  oraculum  nobis  desuper  factum, 
auctoritate apostolica indulsit”. La carta fou transcrita a Barcelona l’any 1595, tal com apareix al procés 
compulsorial. ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 221, fol. 88. Vegeu: RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, 
pàg. 201.  
258 ALBERTO,  Leandro. De viris  illvstribvs ordinis praedicatorvm  libri  sex  in vnvm  congesti. Bononia:  in 
aedibus Hieronymi Platonis, expensis Io. Baptistae Lapi, 1517, pàg. 35v‐36v.  
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a Lorenzo Giustiniani (1524), Jacint Odrowaz i Caterina de Bologna (1530)259. L’autorització és 

un pas previ de magna importància per a la canonització i els dominics barcelonins es disposen 

a preparar el primer ofici de Ramon de Penyafort. L’autor és un  jove fra Jaume Ferran de 23 

anys, que el 18 de desembre de 1521 en fa entrega al prior Gaspar Esteve. Posteriorment el 

mestre general Francisco Romero (1546‐1552) concedeix la definitiva autorització el 20 de juliol 

de  1551,  perquè  es  pugui  resar  en  tots  els  convents  de  la  Província  d’Aragó  de  l’Orde  de 

Predicadors260.  

 

La  petició  del  cardenal  Álvarez  de  Toledo  probablement  també  compta  amb  la  complicitat 

d’altres correligionaris d’indubtable influència a la cúria, com el modenès Tommaso Badia (1483‐

1547). El seu nomenament com a Maestro del Sacro Palazzo l’any 1529, convertia el dominic en 

el teòleg oficial de la cort papal i, per tant, jutge de l’ortodòxia dels escrits i opinions versades 

en matèria eclesiàstica.  A més, també cal tenir present que el mateix Badia, juntament amb el 

cardenals Álvarez de Toledo i Pietro Carafa, és un dels membres fundadors de la Congregació de 

la Sacra Romana i Universal Inquisició, instituïda el mateix 1542261.  

 

Sens dubte,  tant el papa  com els  fundadors del Sant Ofici  coneixien  la producció escrita de 

Ramon de Penyafort  i alguns detalls de  la seva biografia com el seu càrrec de penitencier,  la 

institució del tribunal inquisitorial a la Corona d’Aragó durant el segle XIII, o el zel en la persuasió 

i conversió dels infidels tant elogiat per les seves biografies262.  

 

                                                            
259 PAPA, Giovanni. Le cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei riti (1588‐1634). 
Roma: Urbaniana University Press, 2001, pàg. 20; GOTOR, Miguel. Chiesa e santità nell’Italia moderna. 
Roma: Laterza, 2004, pàg. 189. Sobre la institució de la beatificació i la seva consolidació a partir del segle 
XV vegeu: VERAJA, Fabian. La beatificazione. Storia, problemi, prospettive. Roma: Congregación para las 
causas de  los santos, 1983, pàg. 99‐108. L’any 1601 el  teòleg augustinià Angelo Rocca usarà el  terme 
“semicanonizatio” per  referir  casos  com per  casos  com  el de Ramon de  Penyafort,  referint‐se  a una 
autorització local del culte, vegeu: ROCCA, Angelo. De canonizatione sanctorum cummentarius, hoc est De 
definitione, auctoritate & antiquitate; deque causis & ordine iudiciario canonizandi sancto. Roma: apud 
Guillelmum faciottum, 1601, pàg. 92‐93. 
260 L’ofici resta actiu fins a la canonització de 1601 i és recollit per Fra Gaspar Vicenç (BRUB. Ms. 1009, fol. 
371 i seg.), vegeu: COLLELL, A., “Raymundiana”, 1957, pàg. 342‐346. 
261 MADALENA, Tomás. Manual de los dominicos, informe de los blasones más gloriosos de la religión de 
predicadores. Zaragoza: Francisco Moreno, 1746, pàg. 58. 
262 Des de la Vita Antiqua, totes les biografies del sant li han atribuït la fundació d’escoles de llengua àrab 
i  sarraïna, destinades a  formar  frares  capaços de  convertir als  infidels. Sobre aquesta qüestió podem 
proposar la comparació entre la historiografia més tradicional de Valls i Taberner, i les puntualitzacions 
històriques més recents de Robin Vose: VALLS  I TABERNER, F.   Sant Ramon de Penyafort, 1996 (1939), 
pàg. 161‐172; VOSE, R., Dominicans, Muslims and Jews…, 2009, pàg. 108. 
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Malgrat la mancança d’un testimoni documental directe, no podem passar per alt la correlació 

dels fets: Badia és ascendit al cardenalat el 2 de juny, el culte a Ramon de Penyafort s’autoritza 

al dia següent i el 21 de juliol del mateix 1542 Pau III estén la butlla Licet ab initio, que suposa la 

fundació  de  la  Inquisició  romana263.  Així  doncs,  més  enllà  de  la  influència  dels  cardenals 

dominics, la figura de Ramon de Penyafort com a pare del dret canònic i ferm lluitador contra 

l’heretgia,  entronca  amb  les  reformes  impulsades  pel  pontífex  que  també  atenyen 

concomitantment al Tribunal de la Sacra Rota i a la Penitenciaria papal. L’autorització del culte 

al dominic català evidencia la voluntat d’elevar als altars un model virtuós que il∙lustra la política 

papal contemporània. 

 

2.4 Nullo modo errare possit. El procés tridentí (1570‐1601) 

 

2.4.1 La santedat després de Trento 

 

El 3 de desembre de 1563 Pius IV tanca la vint‐i‐cinquena i última sessió del Concili de Trento, 

dedicada al purgatori i la veneració dels sants, les relíquies i les imatges sagrades. La malaltia del 

papa i la voluntat de concloure un concili que portava prop de vint anys en actiu, marcaren un 

ritme accelerat a  la discussió;  introduïda pels prínceps de  l’església francesos encapçalats per 

Charles de Guise,  cardenal de  Lorraine264.  Trento  fa  recaure  en  els bisbes  la  responsabilitat 

d’ensenyar als fidels la bondat i utilitat de la intercessió dels sants, la veneració de les relíquies 

i l’ús legítim de les imatges. El Concili decreta:  

 “... que piensan impíamente los que niegan que se deben invocar los santos que gozan en el 

Cielo de eterna felicidad; o los que afirman que los santos no ruegan por los hombres; o que es 

idolatría  invocarles,  para  que  rueguen  por  nosotros  (...)  Destiérrese  absolutamente  toda 

superstición en la invocación de los santos, en la veneración de las reliquias, y en el sagrado uso 

de las imágenes.”265 

                                                            
263 PASTOR, L. V., Storia dei papi..., 1931, V, pàg. 134, 266, 374, 674; WALZ, Angelo. I cardinali domenicani. 
Firenze: S. Maria Novella, 1940, pàg.  33. 
264 Els purpurats gals havien afrontat  la qüestió forçosament en els anys anteriors, degut a  la violència 
iconoclasta promoguda pels calvinistes durant les guerres de religió. L’any 1562 la facultat de teologia de 
París convoca  l’anomenat col∙loqui de Saint‐Germain per afrontar  la controvèrsia amb els protestants 
sobre  la veneració dels  sants. De  la  trobada emana una  sentència que  serveix de base a  la discussió 
conciliar. Sobre la intervenció del cardenal de Lorraine al Concili vegeu: EVENNETT, Henry Outram. The 
Cardinal  of  Lorraine  and  the  Council  of  Trent:  a  study  in  the  Counter‐Reformation.  Cambridge:  The 
University Press, 1930; JEDIN, Hubert. Historia del Concilio de Trento. Pamplona: Ediciones Universidad de 
Navarra, 1972‐1981 (1961), I, pàg. 523. 
265  Sobre  la historia  del  Concili  de  Trento  i  el  decret  sobre  la  santedat  vegeu:  JEDIN, H. Historia  del 
Concilio…, 1981, V, pàg. 117‐138, 235‐269; JEDIN, Hubert. “Genesi e portata del decreto tridentino sulla 
venerazione delle immagini”. A: Id. Chiesa della fede. Chiesa della storia. Brescia: Morcelliana, 1972, pàg. 
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Aquesta és l’enèrgica resposta del catolicisme romà a les acusacions d’idolatria i superstició 

enarborades pels protestants.  

 

L’any 1537 Martin Luther (1483‐1546) havia condemnat  la  invocació dels sants als articles de 

Schmalkalden, definint‐los com “un dels abusos introduïts per l’Anticrist” que aniquila i allunya 

als fidels de Crist, tot declarant: “No hem de considerar els sants com a salvadors, atribuir‐los 

individualment tot tipus de socors i imputar a cadascun d’ells una virtut particular com ensenyen 

i fan els papistes. Perquè això és idolatria”266 

 

La doctrina luterana propugna les anomenades cinc “solas” (sola scriptura, sola fide, sola gratia, 

solus Christus, soli Deo gloria) com a pilars de la teologia reformada i únics camins capaços de 

reunir el  fidel amb Déu267. Per aquest motiu  la  intercessió dels  sants,  i  tots els  instruments 

vinculats a la seva veneració com relíquies o imatges, condueixen a la idolatria268. Malgrat aquest 

judici, l’antic frare augustinià tolera i accepta la fabricació d’imatges, únicament com a mitjà que 

serveixi per a exemplificar visualment un comportament pietós, i sempre desvinculat del culte. 

En un sermó de l’any 1522 declara:  “El que és prohibit és l’adoració de les imatges, no la seva 

fabricació. També puc posseir imatges o fer‐ne però no he d’adorar‐les” 269.  

 

Molt més intransigent resulta la postura del teòleg francès Jean Cauvin (1509‐1564). L’any 1536 

a la Christianae religionis institutio condemna explícitament la creació, possessió i veneració de 

les  imatges, declarant‐les com una ofensa: “No és  lícit atribuir a Déu un aspecte visible: qui 

                                                            
346‐453;  BURSCHEL,  Peter.  “Imitatio  sanctorum. Overo:  quanto  era moderno  il  cielo  dei  santi  post‐
tridentino”. A: PRODI, Paolo; REINHARD, Wolfgang (eds.).  Il Concilio di Trento e  il moderno. Bologna:  Il 
Mulino, 1996, pàg. 309‐333. 
266 La traducció és nostra. La cita s’extreu de: DELUMEAU, Jean. “Les Réformateurs e la «superstition»”. 
A: Actes du Colloque L’Amiral de Coligny et son temps. París: Société d’histoire du protestantisme français, 
1974, pàg. 455.  
267 ALLEN, Michael. Reformed Theology. New York: T&T Clark International, 2010, pàg. 77. 
268 BERNARD, Carmen; GRUZINKI, Serge. De l’idolâtrie. Une archéologie des sciences religieuses. París: Le 
Seuil, 1988. 
269  La  traducció  és  nostra.  Per  al  coneixement  dels  sermons  de  Luter  referits  a  les  imatges 
cristianes, predicats  successivament els dies 11  i 12 de març de 1522, ens hem basat en  la 
traducció de: MENOZZI, Danielle. Les images. L’Église et les arts visuels. Paris: Cerf, 1991, pàg. 
164‐169.  
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construeix  imatges  es  rebel∙la  contra  Déu”270.  Set  anys  després  el  fundador  del  calvinisme 

publica una altra obra d’atac, específicament dedicada al culte de les relíquies. L’Inventaire de 

tous  les  corps  sainctz  (1543)  vol  ser  una  demostració  de  la  falsedat  i  incongruència  de  la 

veneració d’objectes i còssos sants, adduint l’absència de referències a la patrística i presentant 

nombroses fonts històriques i literàries per a la seva refutació271.   

 

Les crítiques reformistes d’Erasme, Luter, Calví o Zwingli a la veneració dels sants, les imatges i 

les  relíquies  formen  part  d’un  rerefons molt més  transcendental  teològicament,  com  és  la 

salvació  de  l’ànima.  En  línies  generals,  i  conscients  dels matisos  importants  que  no  podem 

afrontar  en  aquest  marc,  els  moviments  protestants  neguen  l’existència  del  purgatori, 

especialment després de  l’exposició dels  articles de  Schmalkalden  (1538).  En  conseqüència, 

desapareix la possibilitat d’un judici diví en el qual és necessària la intercessió dels sants com a 

advocats defensors de les ànimes pecadores.  

 

Com afirmaren els estudis clàssics d’Émile Mâle, de la controvèrsia entre catòlics i protestants 

nasqueren l’erudició i la història, en obres tant apassionades en la ferma defensa del paper dels 

sants, com en la seva detracció més punyent272. En aquest context d’encesa polèmica rau l’inici 

d’obres magnes  com  l’Ecclesiastica  Historia  dels  censors  de Magdeburg  (1560)  o  l’Examen 

Concilii Tridentini (Frankfurt, 1578), on el teòleg luterà Martin Chemnitz (1522‐1586) declara la 

veneració dels sants com “una horrible manifestació d’idolatria” que allunya als homes de Déu 

i de l’únic intercessor que és Crist273. 

 

                                                            
270 CALVIN, Jean. Institution de la religion chrétienne. Ed. Jean‐Daniel Benoît. Paris: Vrin, 1960, I, pàg. 119‐
139. 
271  SALLMANN,  Jean‐Michel.  Santi  barocchi: modelli  di  santità,  pratiche  devozionali  e  comportamenti 
religiosi nel regno di Napoli dal 1540‐1750. Lecce: Argo, cop. 1996, pàg. 123‐127. 
272 MÂLE, Émile. L’art religieux de la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Paris: Armand, 
1972 (1932), pàg. 21, 96. 
273  SALLMANN,  J‐M.,  Santi  barocchi...,  1996,  pàg.  132.  Entre  l’abundant  bibliografia  sobre  la  crítica 
protestant al culte dels sants: EIRE, Carlos M.N. War against the idols: the reformation of worship from 
Erasmus  to  Calvin.  Cambridge:  Cambridge University  Press,  1986,  pàg.  28‐53;  CHRISTIN, Olivier. Une 
révolution symbolique: l’iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique. Paris: Éditions de Minuit, 
1991; JOBLIN, Alain. “L’attitude des protestants face aux reliques”. A: BOZÓKY, Édina; HELVÉTIUS, Anne‐
Marie  (eds.).  Objets,  cultes,  symboles.  Turnhout:  Brepols  Publishers,  1999,  pàg.  123‐141;  PROSPERI, 
Adriano. “L’elemento storico nell polemiche sulla santita”. A: ZARRI, Gabriella (ed.). Finzione e santita tra 
Medioevo ed età moderna. Roma: Rosenberg & Sellier, 1991, pàg. 88‐118.  
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Davant  les  enèrgiques  crítiques  protestants,  el  Concili  de  Trento  no  únicament  reafirma  la 

presència del purgatori, sinó que també ratifica  l’elevat estament dels sants, que després del 

seu òbit ascendeixen a la vora de Crist i: “... reynan juntamente con Cristo, ruegan a Dios por los 

hombres” 274, i per aquest motiu “... es bueno y útil invocarles humildemenete, y recurrir a sus 

oraciones, intercesion, y auxilio” 275.  

 

A  la  clausura  de  Trento  no  es  féu  esperar  la  contraofensiva  catòlica.  Els  juristes  i  teòlegs 

dominics,  i posteriorment els  jesuïtes, es  convertiren en  el braç més  combatiu de  l’Església 

militant.  Una  de  les  veus més  contundents  aparegué  el mateix  1563  amb  la  publicació  a 

Salamanca de De locis Theologicis, del bisbe dominic Melchor Cano (1509‐1560). Enviat a Trento 

per l’emperador Carles I, Cano defensa l’autoritat de l’església universal contra els cismàtics:  

 

“Los luteranos, como quieren eludir los juicios de la iglesia, para no verse obligados a confesar 

que  los  pecadores  tienen  potestad  eclesiástica,  niegan  que  éstos  sean  parte  de  la  Iglesia. 

Entonces, se inventan una Iglesia que nadie puede ver, pues habita en las tinieblas inaccesibles, 

una Iglesia que yo no entiendo. Me daría vergüenza decir que no la entiendo, si la entendieran 

los mismos que la defienden. En realidad ésos quieren ocultar y oscurecer lo que Cristo ha puesto 

a la luz clara, para que parezca que no se han apartado de la unidad de la Iglesia Católica”276.  

 

Cano intenta distingir els diversos llocs o àmbits on es concentren les disputes teològiques com 

l’autoritat de  l’Església  romana, dels  concilis o dels  sants  antics.  L’erudició de  l’obra  i el  ric 

bagatge de l’autor queda reflexat en cadascun dels seus raonaments, on aplica una metodologia 

similar. Aquesta parteix de la presentació  dels principals arguments protestants, demostrant un 

coneixement aprofundit de  les fonts escrites, per passar en un segon terme a  la refutació de 

                                                            
274 LÓPEZ DE AYALA, Ignacio (trad.). El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento. Barcelona: Imprenta de 
D. Ramon Martin Indás, 1847, pàg. 328. 
275 Ídem.  
276 CANO, Melchor. De  locis theologicis. Ed. Juan Belda Plans. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
2006 (1563), pàg. 241. La idea d’església única i universal és una constant en els tractats postridentins. Un 
dels responsables de la seva definició és el cardenal Roberto Bellarmino, que refereix com l’Església una i 
única (la veritable) és aquella en la qual els homes confessen la veritable fe i estan entre ells en comunió 
sacramental (admeten i practiquen els set sagraments), i estan sotmesos (l’obeeixen) al pastor universal, 
al papa: “La nostra opinió és que hi ha una sola Església, no pas dues, i que aquesta és el conjunt d’homes 
aplegat per la professió de la mateixa fe cristiana i per la comunió dels mateixos sagraments, sota el règim 
dels legítims pastors i especialment del Romà pontífex, vicari a la terra de l’únic Crist. D’aquesta definició 
es pot deduir fàcilment quins homes pertanyen a l’Església i quins no hi pertanyen. En efecte, tres són les 
parts d’aquesta definició: professió de  la  fe  veritable,  comunió dels  sagraments  i  subjecció al  legítim 
pastor, el Romà pontífex”. SZABÓ, Ferenc. “Introducció”. A: BELLARMINO, Roberto; PÁZMÁNY, Péter (ed.). 
L’Església Militant. Cinc Belles Cartes. Barcelona: Proa, 1994 (1586‐1589), pàg. 7‐29, 16.  
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cadascun dels punts exposats anteriorment, i cloure el discurs amb la irrefutable validesa de la 

doctrina catòlica277. Així doncs, l’obra del catedràtic es convertia en una eina d’extrema utilitat 

per als futurs teòlegs en el manteniment de les seves discussions i la reafirmació confessional.  

 

L’obra de Cano forma part de l’anomenada Escuela de Salamanca, formada principalment per 

frares  procedents  de  l’Orde  de  Predicadors,  que marcarà  totes  les  disputes  en matèria  de 

teologia  i  cànons durant  la  segona meitat del  segle XVI. Entre els  seus protagonistes  també 

despunten els dominics Domingo de Soto (1494‐1560), Domingo Báñez (1528‐1604), i el famós 

jesuïta Francisco Suárez (1548‐1617)278. L’altre gran focus teològic durant la segona meitat del 

segle XVI es congrega a Roma a  l’entorn del cercle  intel∙lectual de Gregori XIII  i del cardenal  

Roberto Bellarmino (1542‐1621), canonitzat  l’any 1930 per Pius XI. Bellarmino promogué una 

de les més aferrissades defenses dels dogmes tridentins i del catolicisme romà, que li valgueren 

el sobrenom de “martell dels heretges”. L’any 1576 ocupà una nova càtedra al Collegio Romano 

i  fruit dels  seus ensenyaments nasqueren  les Disputationes de  controversiis  christianae  fidei 

adversus huius temporis haereticos (1586‐1593). L’aparició a Ingolstadt de la setena d’aquestes 

controvèrsies,  De  Ecclesia  Triumphante  (1587), marca  un  posicionament  definitiu  sobre  la 

qüestió de  la veneració dels sants, que serà abraçat pel catolicisme militant  i possibilita  l’any 

següent la definitiva reobertura de la fabbrica dei santi. Bellarmino inicia el seu relat recollint 

les  postures  herètiques  de  Calví,  Luter  i  els  censors  de Magdeburg,  però  és  conscient  de 

                                                            
277 Els deu llocs teològics que analitza Cano són: les Sagrades Escriptures, la Tradició, l’Església catòlica, 
els Concilis, el Papat, els Sants Pares, els Teòlegs  i Canonistes,  la Raó Natural, els Filòsofs  i Juristes  i  la 
Història Humana. Mentre els set primers són propis de la Teologia, els tres últims es fonamenten en la 
raó i el pensament. Sobre l’obra de Melchor Cano vegeu l’estudi introductori de l’última edició a càrrec 
de Juan Belda: CANO, M., De  locis theologicis..., 2006, pàg. XXI‐CXLI. També resulta molt  interessant el 
treball de Sara Nalle sobre la implantació dels dogmes de Trento a Castella la Manxa i el paper de Melchor 
Cano, vegeu: NALLE, Sara. God  in La Mancha: Religious Reform and  the People of Cuenca, 1500‐1650. 
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992. 
278 Les ensenyances de Cano segueixen l’estel del seu mestre, el canonista dominic Francisco de Vitoria 
(c.1486‐1546), que  l’any 1534  ja havia dedicat una de  les  seves Relecciones a De potestate papae et 
concilii. Onze anys abans de  l’obertura de Trento, Vitoria es basa en el dret  canònic per  subratllar  la 
primacia de l’autoritat papal i la licitud dels seus concilis sobre la cristiandat. A l’entorn de la seva càtedra 
a  la Universitat  de  Salamanca  floreix  el  que Martin Grabmann  defineix  com  “la  cuna  de  la  Teología 
Histórica”, que en Melchor Cano “... presenta una verdadera metodología de la Ciencia Divina y un modelo 
acabado de Teología Fundamental, en  la que alcanzan  su mejor  realización  los anhelos de Vitora por 
armonizar del mejor modo posible el Humanismo y la Escolástica”. GRABMANN, Martin; GUTIÉRREZ, David 
(trad.). Historia de la Teología Católica desde fines de la era patrística hasta nuestros días, basada en el 
compendio  de  M.J.  Scheeben.  Madrid:  Espasa  Calpe,  1940  (1933),  pàg.  192.  Sobre  la  producció  i 
pensament  de  Fra  Francisco  de  Vitoria  una  de  les  últimes  publicacions  és:  FRAYLE  DELGADO,  Luís. 
Pensamiento humanista de Francisco de Vitoria. Salamanca: San Esteban, 2004, pàg. 57‐60. Pel que fa als 
teòlegs  de  la  Escuela  de  Salamanca,  vegeu  una  visió  general  a:  BELDA  PLANS,  Juan.    La  Escuela  de 
Salamanca y la renovación de la teología en el siglo XVI. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2000. 
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l’existència de cultes locals dedicats a morts amb fama de santedat no reconeguts expressament 

per Roma, així com de fenòmens com les “sante vive”, que inquieten a la Santa Seu i són blanc 

de les crítiques protestants279. Ara bé, la seva resposta arriba trenta anys després de la clausura 

de Trento, uns anys fonamentals de discussió i d’argumentació teològica que preparen el terreny 

a l’expressió més madura de l’església triomfant, molt més assentada i segura de sí mateixa.  

 

El volum s’organitza en un primer  llibre dedicat a  la beatificació  i canonització dels sants, un 

segon a la veneració de relíquies i imatges, i un tercer a les qüestions pertanyents a l’edificació 

i  ornat  dels  edificis  sacres.  Per  tant,  la  pròpia  estructura  del  llibre  evidencia  la  interrelació 

d’aquests  tres  elements,  vinculats  entre  sí  i  com  a  part  d’un mateix  culte.  En  primer  lloc  

Bellarmino defineix el sant com la figura exemplar i virtuosa que a la seva mort té el privilegi de 

ser admès al costat de Déu, gaudint de la seva beatitud i intercedint pels homes280. Recollint la 

teoria escolàstica, el jesuïta propugna la jerarquia dels cultes des de la seva forma més elevada, 

la latria, únicament reservada a Déu, la hyper dulia tocant a la Verge, i en últim terme la dulia 

vinculada al culte dels sants281.  

 

El  cardenal  contempla dos  tipus de  reconeixement de  la  santedat, un primer delimitat a un 

territori concret i un segon amb validesa universal, definits segons dos modes de canonitzar:  

 

“... un modo particulariter, ita ut solum in una provincia, aut diocesi habeatur Sanctus, & colatus 

pro Sancto. Alio modo generaliter, ita ut in tota Ecclesia habeatur pro Sancto, nec ulli liceat de 

eius sanctitate dubitare” 282  

 

El purpurat defineix  la canonització com el reconeixement públic de  l’Església davant  la vera 

santedat,  dels  benaventurats  que  regnen  amb Déu  i  gaudeixen  de  set  honors  principals:  la 

inscripció al catàleg dels sants, la invocació pública, la dedicació de temples i altars, la celebració 

                                                            
279  SALLMANN,  J‐M.,  Santi  barocchi...,  1996,  pàg.  122.  Sobre  el  fenòmen  de  les  “sante  vive”  com  a 
profetesses  de cort vegeu: ZARRI,Gabriella. Le sante vive. Profezie di corte e devozione femminile tra ‘400 
e  ‘500. Torino: Rosenberg & Sellier, 1991; ZARRI, Gabriella. “Potere carismatico e potere politico nelle 
corti italiane del rinascimento”. A: PARAVICINI BAGLIANI, Agostino; VAUCHEZ, André. Poteri carismatici e 
informali: Chiesa e società medioevali. Palermo: Sellerio, 1992, pàg. 175‐191.  
280 “Sancti non sunt  immediati  intercessores nostri apud Deum, sed quiquid a Deo nobis  impetrant, per 
Christum impetrant”. BELLARMINO, R., Septima Controversia..., 1587, lib.1, cap. XVIII, pàg. 448.  
281 BELLARMINO, R., Septima Controversia..., 1587, pàg. 440‐463. 
282 Íbidem, pàg. 67‐68.  



99 
 

d’Eucaristies en honor de Déu, la celebració de la seva memòria en dies festius, la pintura de la 

seva  imatge rodejada de  llum en senyal de glòria celestial  i  la pública veneració de  les seves 

relíquies283.   

 

En qualsevol cas,  la potestat per a  la canonització recau directament en  la figura del pontífex 

com a únic intèrpret autoritzat (de iure divino) i infal∙lible en les fonts de la revelació, amb prou 

autoritat per jutjar qualsevol controvèrsia religiosa (de fide et moribus)284. Aquesta infal∙libilitat 

es basa per una banda en  la diligència  i rigorisme aplicats en  l’examen dels miracles  i de  les 

virtuts del candidat, però també en  la  invocació de  la  intervenció divina a través d’oracions  i 

dejunis, en pro d’una correcta decisió: “Credendum esse, Pontificem non errare  in Sanctorum 

canonizatione.”285  

 

L’obra de Bellarmino és sens dubte un puntal del catolicisme, elogiat pel cardenal Cesare Baronio 

com “... opera straordinaria con  la quale  la Chiesa avrebbe posseduto un baluardo simile alla 

torre costruita da David, coi parapetti da cui pendono centinaia di scudi ed ogni sorta di armi per 

gli eroi”286. Durant el segle XVII els plantejaments del purpurat, combinats amb les casuístiques 

particulars, influiran en els nombrosos tractats dedicats a la santedat, com els d’Angelo Rocca 

(1601), Luca Castellini (1630)287, Fortunato Scacchi (1639)288, Giovanni Battista Riccioli (1668)289 

o Carlo Felice de Matta (1678)290.  

 

Entre  tots  ells,  resulta  especialment  interessant  per  al  nostre  estudi  el  De  Canonizatione 

Sanctorum  commentarius,  publicat  pel  teòleg  augustinià  i mestre  del  Sacro  Palazzo Angelo 

Rocca (1545‐1620). Aquest apareix l’any 1601 poc després de l’elevació als altars de Ramon de 

Penyafort, i esdevé el primer tractat dedicat específicament a la canonització després del Concili 

                                                            
283 Íbidem, pàg. 68‐71.  
284 SZABÓ, F., “Introducció”, 1994, pàg. 16. 
285 BELLARMINO, R., Septima Controversia..., 1587, Lib. 1, cap. VIII, pàg. 69‐70. 
286  URBINATI,  Raffaello.  “La Meraviglia  della  santità”.  A:  DE MAIO,  Romeo  et  alii.  Bellarmino  e  la 
controriforma. Sora: Centro di Studi Sorani, 1990, pàg. 373‐384, 381.  
287  CASTELLINI,  Luca.  Compendiosus  tractatus  de  dilatione  in  longa  annorum  tempora magni  ardique 
negotii canonizationis sanctorum, elucidatorium theologicum. Napoli: Ottavio Beltrano, 1630. 
288  SCACCHI,  Fortunato.  De  cultu  et  veneratione  sanctorum  in  ordine  ad  beatificationem  et 
canonizationem. Roma: Mascardi, 1639. 
289 RICCIOLI, Giovanni Battista. Immunitas ab errore tam speculativo quam practico definitionum S. Sedis 
apostolicae in canonizatione Sanctorum. Bologna: Ferronio, 1668. 
290 DE MATTA, Carlo Felice. Novissimus de canonizatione sanctorum tractatus. Roma: Tinassio, 1678. 
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de Trento291. A  l’inici de  l’obra, Rocca  inclou un  índex bibliogràfic que esdevé un  llistat de 

referència de les principals autoritats en matèria de santedat a l’entorn de 1600. Entre els noms 

podem copsar clarament com predominen l’Orde de Predicadors i la Companyia de Jesús, de la 

mà dels canonistes Melchor Cano, Domingo Báñez i Giovanni da Napoli; i dels cardenals jesuïtes 

Cesare Baronio i Roberto Bellarmino. En últim terme però, Rocca també esmenta les biografies 

de  Pietro  Gallesini  i  Severino  de  Cracòvia,  dedicades  respectivament  als  dos  primers  sants 

canonitzats després de Trento, Dídac d’Alcalá (1588) i Jacint de Polònia, en les quals també figura 

una relació dels procediments per a les canonitzacions dels dos sants precedents292.  

 

El discurs de Rocca s’inicia exposant la definició de la canonització i el seu significat, fent un breu 

excursus per la història de la santedat, per acabar reafirmant l’autoritat pontifícia i conciliar en 

la matèria: “Sanctos canonizandi auctoritas ad solum Romanum Pontificem, vel ad Concilium 

legitime congregatum pertinet”293.  

 

Rocca subratlla en tot moment la importància de la investigació dels testimonis particulars dels 

miracles atribuïts als serfs de Déu, que gràcies al judici del romà pontífex adquireixen la garantia 

universal  de  la  santedat  i  esdevenen  “infal∙libles”:  “(…)  de  romani  Pontificis,  seu  Ecclesiae 

catholicae  infallibilitate,  quae  sanctam Dei  Ecclesiam  in  sanctorum  canonizatione,  quae  est 

quaedam fidei protestatio et professio, nullo modo errare possit”294. 

 

 

 

 

                                                            
291 ROCCA, Angelo. De canonizatione sanctorvm commentarivs. Roma: apud Guillelmum Facciottum, 1601.  
292 GALLESINI, Pietro. La vita, i miracoli, et la canonizatione di San Diego d’Alcala de Henares divisa in tre 
parti; et tradotta nella lingua italiana dal signor Francesco Avanzi Venetiano dalla latina di Monsig. Pietro 
Gallesini. Brescia: Vincenzo Salvi, 1593 (Roma, 1589); LUBOMLCZYK, Severino. De vita, miraculis et actis 
canonizationis sancti Hyacinthi confessoris. Romae: Ex Tipographia Gabbiana, 1594. 
293 ROCCA, A. De canonizatione sanctorvm..., 1601, pàg. 6. 
294  Entre  els  autors  que  segons  Rocca  “infallibilem  certitudinem  omnino  probat  ac  demonstrat”  es 
compten  Thomas Waldensis,  Agostino  Trionfo  o  el  dominic  Domingo  Bañez  de  Salamanca.  Sobre  la 
qüestió de  la  infal∙libilitat papal  resulta  imprescindible  la consulta del  treball de Pierluigi Giovannucci: 
GIOVANNUCCI,  Pierluigi.  Canonizzazioni  e  infallibilità  pontificia  in  età moderna.  Brescia: Morcelliana, 
2008, pàg. 128‐131.  Sobre l’elaboració dogmàtica de la intalibilitat papal, vegeu també: ROSA, Mario. “Il 
tribunale della  santità”. A: MORELLO, Giovanni; PIAZZONI, Ambrogio M; VIAN, Paolo  (eds.). Diventare 
santo. Itinerari e riconoscimenti della santità tra libri, documenti e immagini. Città del Vaticano‐Cagliari: 
Biblioteca Apostolica Vaticana e Eventscoeditori, 1998, pàg. 65. 
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2.4.2 El naixement de la Sagrada Congregació de Ritus  

 

Els decrets tridentins havien de ser el far que il∙luminés l’Església Catòlica, però es trobaven lluny 

de  ser  instruccions eclesiològiques precises en matèries  com  la penitència,  la  confessió o  la 

mateixa  veneració  dels  sants.  Per  aquest motiu  cal  considerar  un  període  immediatament 

posterior al Concili de Trento, on es porta a terme l’adaptació i aplicació dels nous dictats tant a 

les diverses realitats diocesanes, com a  les estructures eclesiàstiques, començant per  la Cúria 

Romana. Amb aquest propòsit, el 22 de gener de 1588 Sixte V Peretti  (1585‐1590) estén  la 

constitució Immensa Aeterni Dei, en la qual reorganitza els dicasteris curials 295.  

 

La  reordenació  respon  a  la  centralització del  govern  eclesiàstic  a  l’entorn del pontífex,  tant 

defensada per Bellarmino i els teòlegs postconciliars, però sobretot és un intent de reafirmació 

de la potestat de la Santa Seu sobre les pretensions jurisdiccionals dels estats moderns sobre les 

esglésies locals296. Com senyalà Von Pastor, la reforma expressa la forta personalitat de Sixte V 

i la seva lluita perspicaç per mantenir la independència del papat per sobre dels poders seculars, 

i particularment de Felip II. Al mateix temps, la nova arquitectura administrativa arrela en una 

visió cosmològica d’ordre i harmonia en l’Església militant com a nou paradigma de la Caelestis 

Hierusalem297. 

 

El nou organigrama divideix  la Cúria Romana en quinze congregacions, quatre de  les quals  ja 

existien: el Sant Ofici, instituït per Pau III (1542); la Congregació del Concili, creada per Pius IV 

(1564); la Congregació de  l’Índex, erigida per Pius V (1571); i la Congregació dels Bisbes i dels 

                                                            
295 El text de la constitució es troba a: Bullarium Romanum, 1863, pàg. 985‐999. Cal apuntar la controvèrsia 
entre els historiadors de l’eclesiologia sobre l’escala de la reforma sixtina. Mentre algunes veus accentuen 
el caràcter de la reforma i la creació d’una nova estructura, d’altres senyalen com molts organismes eren 
preexistents i únicament es doten de major estabilitat i definició jurídica, vegeu:  DALLA TORRE, Giuseppe. 
“La nascita della Congregazione dei Santi”. A: MORELLO, Giovanni; PIAZZONI, Ambrogio M; VIAN, Paolo 
(eds.). Diventare santo…, 1998, pàg. 59‐64, 59. 
296 La reforma fou criticada pel cardenal Gabriele Paleotti a De sacri consistorij consultationibus (1592), ja 
que impulsava un sistema de govern absolutista centrat en el pontífex, i una consecuent disminució de la 
importancia del  col∙legi de  cardenals. PRODI, Paolo.  Il  cardinale Gabriele Paleotti  (1522‐1597). Roma: 
Edizioni di Storia e letteratura, 1967, II, pàg. 433, 479‐526. 
297 PASTOR, Ludwig F. von. Historia de los papas: desde fines de la Edad Media: compuesta utilizando el 
Archivo Secreto Pontificio y otros muchos archivos. Barcelona: Gustavo Gili, 1928, XXI, pàg. 181. 
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Religiosos aixecada per Gregori XIII (1572‐1585). Entre les noves, una estava destinada a canviar 

la història de la santedat: la Congregatio pro Sacris Ritibus et Caeremoniis298.  

 

La nova Congregació de Ritus assumeix competències en  la  regulació dels actes  litúrgics  i el 

cerimonial eclesiàstic, però sobretot en el tractament de les causes dels sants299. El consistori 

neix de  la necessitat de donar una  resposta  contundent a  les  crítiques protestants  i  la  seva 

creació demostra com la santedat és una qüestió de primer ordre, que involucra directament 

l’ortodòxia catòlica, l’autoritat de la Santa Seu i la infal∙libilitat dels judicis del pontífex.  

 

Una  de  les  principals  novetats  introduïdes  pel  nou  organisme,  més  enllà  dels  aspectes 

burocràtics, és la capacitat de presentar nous models de santedat. Com han posat de manifest 

els estudis de Giulio Sodano,  l’atenció dels membres de  la Congregació de Ritus se centra en 

igual mesura en l’anàlisi dels miracles i en la valoració de les virtuts associades a la biografia del 

personatge. Així,  el  consistori privilegia no únicament  la  figura del  sant  com  a operador de 

miracles, sinó també la seva visió com a model virtuós i edificant de comportament300. 

 

D’aquesta manera se superaven algunes de  les concepcions més màgiques  i  fantasioses dels 

sants medievals, criticades pels protestants, mitjançant l’impuls de nous herois celestials amb 

conductes exemplars ben adequades per a  la  imitació dels fidels301. Uns nous models que es 

reglamenten a l’interior de la Congregació de Ritus i formen part del procés de disciplinament 

                                                            
298 Sobre  la  reforma de  la Cúria Romana vegeu: DEL RE, Nicola.  La  curia  romana.  Lineamenti  storico‐
giuridici. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1952, pàg. 92‐99; PRODI, Paolo. Il Sovrano Pontefice. Un 
corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna. Bologna: Il Mulino, 1982. 
299 Algunes  d’aquestes  competències  durant  les  primeres  dècades  del  segle  XVII  es  transferiren  a  la 
Congregació del Cerimonial i al Collegio de propaganda fide. PAPA, Giovanni. Le cause di canonizzazione 
nel primo periodo della Congregazione dei riti (1588‐1634). Roma: Urbaniana University Press, 2001, pàg. 
20; GOTOR, Miguel. Chiesa e santità nell’Italia moderna. Roma: Laterza, 2004, pàg. 35. 
300  L’expressió  “virtut  eroica”  s’usa  per  primera  vegada  en  una  carta  que  els  teòlegs  del  col∙legi  de 
Salamanca envien  l’any 1602 a Climent VIIII a propòsit de Teresa d’Àvila, però el concepte es troba  ja 
present a l’Edat Mitjana. Els auditors de la Rota incorporen la fórmula especialment a partir dels anys 20 
del s.XVII. SODANO, Giulio. Modelli e selezione del santo moderno. Periferia napoletana e centro romano. 
Napoli: Liguori, 2002, pàg. 137‐138. Sobre les virtuts dels sants en època postridentina, vegeu també: DE 
MAIO, Romeo. “L’ideale eroico nei processi di canonizzazione della controriforma”. A: DE MAIO, Romeo 
(ed.). Riforma e miti nella chiesa del Cinquecento. Napoli: Guida, 1992 (1972), pàg. 253‐274. L’anàlisi dels 
decrets amb l’ús de l’expressió de les virtuts en grau heroic és a: PAPA, Giovanni. “La Sacra Congregazione 
dei Riti nel primo periodo di attività  (1588‐1634)”. A: Miscellanea  in occasione del  IV centenario della 
Congregazione per le cause dei santi (1588‐1988). Città del Vaticano, 1988, pàg. 165‐170. 
301 DE MAIO, R., “L’ideale eroico…”, 1992, pàg. 257‐278. 
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social d’època moderna302. Així, el dicasteri atén  les necessitats de reafirmació  institucional  i 

reforma  interior de  l’Església tridentina, tot esdevenint el que Giuseppe dalla Torre anomenà 

una “matrice di santità”303. 

 

La historiografia defineix una primera etapa en el funcionament de la Congregació que abraça 

de  la  seva  fundació  (1588),  fins  als  decrets  emanats  per  Urbà  VIII  entre  1625  i  1642,  i 

principalment el breu Caelestis Hierusalem cives de 1634, que estableix la prohibició taxativa de 

la veneració dels serfs de Déu que no han tingut una solemne proclamació per part de la Santa 

Seu304. Durant aquest període ascendeixen als altars personatges medievals com Dídac d’Alcalà 

(1588), Jacint de Polònia (1594), Francesca Romana (1608), Isidre Llaurador (1622) o el mateix 

Ramon de Penyafort (1601); però també assoleixen la santedat els grans herois del catolicisme 

posttridentí  com  Carles  Borromeu  (1608),  Teresa  de  Jesús  (1622),  Ignasi  de  Loyola  (1622), 

Francesc Xavier (1622) o Felip Neri (1622).    

 

Els processos que fan possible l’adveniment d’aquests nous herois celestials es forgen a l’interior 

d’un  consistori  integrat  per  cinc  cardenals  nodrits  d’una  generosa  estructura  burocràtica 

encapçalada per un secretari, un protonotari, diversos assessors  i un Promotor fidei, conegut 

popularment  com  l’advocat del diable,  incorporat de  forma estable  l’any 1631305. Ara bé,  la 

constitució  sixtina  havia  deixat  unes  fronteres  força  permeables  legislativament  entre  les 

competències de la Congregació i d’altres organismes destinats al manteniment de l’ortodòxia 

de  la fe com  la Congregació de  l’Índex, el Sant Ofici  i, especialment, el Tribunal de  la Rota306. 

                                                            
302  CAFFIERO, Marina.  “Tra modelli  di  disciplinamento  e  autonomia  soggettiva”.  A:  BARONE,  Giulia; 
CAFFIERO, Marina; SCORZA BARCELLONA, Francesco (eds). Modelli di santità e modelli di comportamento. 
Torino: Rosenberg & Sellier, 1994, pàg. 265‐281. 
303 DALLA TORRE, G., “La nascita...”, 1998, pàg. 64. 
304 Fonamentalment els decrets prohibeixen la veneració d’imatges dels serfs de Déu no canonitzats, la 
seva representació amb atributs propis de la santedat com les aureoles, la publicació dels seus miracles 
sense autorització específica  i el dipòsit d’objectes votius com  làmpades o  figures de cera a  les seves 
tombes. Vegeu: GOTOR, Miguel.  I beati del papa.  Santità,  Inquisizione  e obbedienza  in  età moderna. 
Firenze: Leo S. Olschki, 2002, pàg. 137‐148.  
305  El  primer  consistori  l’integraven  el  prefecte  Alfonso  Gesualdo,  Agostino  Valier,  Vincenzo  Laureo, 
Federico Borromeo i Niccolò Sfondrati, futur Gregori XIV. Sobre els protagonistes de la Congregació i la 
seva estructura vegeu: SALLMANN, J‐M., Santi barocchi…, 1996, pàg. 152. 
306  Els  estudis  de  Miguel  Gotor  sobre  la  Congregació  dels  Beats  instituïda  oficialment  l’any  1602, 
evidencien com  la  Inquisició guanya progressivament terreny en  la matèria  i es consolida després dels 
decrets urbanians de l’any 1634: GOTOR, M., I beati del papa…, 2002. Cal advertir que l’obertura oficial 
de l’arxiu de la Santa Inquisició Romana el 22 de gener de 1998 ha obert un camp documental tant ric 
com complex en aquesta direcció. SASTRE SANTOS, Eutimio. “La apertura oficial del Archivo de la Santa 
Romana Inquisición y su significado archivístico”, Boletín de la ANABAD, 28.2 (1998), pàg. 133‐160. Sobre 
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Aquest últim havia estat creat al segle XIII a  fi d’administrar  la  justícia vaticana, però  també 

s’havia ocupat de la gestió de bona part dels processos de canonització durant l’Edat Mitjana. 

Els juristes de la Rota continuen analitzant la documentació de les primeres causes ateses per la 

Congregació, tot preparant les discussions dels cardenals a l’interior del dicasteri en casos com 

el del propi Ramon de Penyafort (1598), Carlo Borromeo (1609), Andrea Corsini (1616) o Tomàs 

de Vilanova (1618)307. Cal apuntar que durant la primera meitat del segle XVII el protagonisme 

en el reconeixement i gestió de la santedat bascularà del Tribunal de la Sacra Rota al Sant Ofici 

que, progressivament, guanyarà influència i serà especialment decisiu en època urbaniana.  

 

El caràcter permanent del nou dicasteri permet establir una regulació jurídica precisa sobre el 

reconeixement de  la  santedat  i el  culte als  serfs de Déu. Aquesta ha de  ser necessàriament 

rigorosa, doncs el seu objectiu final és fornir al pontífex un anàlisi minuciós que permeti inclinar 

el  seu  judici  infal∙lible  vers  la  inscripció  al  catàleg  dels  sants.  Es  tracta d’un procés  jurídic  i 

burocràtic evolutiu, que s’aferma progressivament durant les primeres causes ateses per la nova 

Congregació,  tal  com  han  evidenciat  els  estudis  de  Giovanni  Papa,  complementats  per  les 

aportacions de Miguel Gotor, Giuseppe Dalla Torre o Pierluigi Giovannucci 308. 

    

Ara bé,  la creació del nou organisme no únicament respon a necessitats  internes. No podem 

oblidar la pressió exercida per alguns ordes religiosos, principalment franciscans i dominics, que 

desitjosos d’ascendir a la glòria dels altars alguns dels seus correligionaris, anhelen la reactivació 

dels  engranatges  de  la  santedat309.  Així mateix,  tampoc  podem  menystenir  les  reiterades 

                                                            
els vincles entre el papat  i  la  Inquisició: PROSPERI, Adriano. L’Inquisizione  romana. Letture e  ricerche. 
Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2003. 
307  Aquestes  causes  són  analitzades minuciosament  per Giovanni  Papa:  PAPA, Giovanni.  Le  cause  di 
canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei riti (1588‐1634). Roma: Urbaniana University 
Press, 2001, pàg. 45‐46,134‐136,235‐236 i 246‐249. Sobre els auditors de Rota vegeu: GNAVI, Alessandro. 
“Carriere e curia romana: l’uditorato di Rota (1472‐1870)”. A: Mélanges de l’École française de Rome, CVI 
(1994), pàg. 161‐202. 
308 PAPA, G., “La Sacra Congregazione...”, 1988; PAPA, G. Le cause di canonizzazione..., 2001; GOTOR, M., 
I beati del papa.., 2002, pàg. 285‐334; DALLA TORRE, Giuseppe. Santità e Diritto. Sondaggi nella Storia del 
Diritto Canonico. Torino: Giappichelli, 2008, pàg. 74‐87; GIOVANNUCCI, P., Canonizzazioni e infallibilità…, 
2008. 
309 En el cas dels dominics resulta especialment significatiu l’impuls a la causa de Girolamo Savonarola, 
vegeu: VENCHI, Innocenzo. “Iniziative dell’ordine domenicano per promuovere la causa di beatificazione 
del  ven.  fra  Girolamo  Savonarola”.  A:  GARFAGNINI,  Giancarlo  (ed).  Studi  savonaroliano.  Verso  il  V 
centenario. Firenze: Sismel‐Edizioni Del Galluzzo, 1996, pàg. 93‐97;  GOTOR, M., I beati del papa…., 2002, 
pàg. 1‐25. 
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sol∙licituds  dels monarques,  especialment  Felip  II,  que  no  dubten  en  adreçar  als  pontífexs 

enceses epístoles per recordar les virtuts dels candidats dels seus regnes.  

 

El 10 de juliol de 1588, quasi sis mesos després de l’establiment de la Congregació de Ritus, Sixte 

V reobre la fabbrica dei santi i proclama el primer serf de Déu canonitzat en els últims 65 anys: 

sant Dídac d’Alcalá310. Difunt amb fama de santedat l’any 1463 a Alcalá de Henares, el franciscà 

sevillà  rep de  seguida el  suport  tant de  l’arquebisbe de Toledo, primat d’Espanya,  com dels 

representants de  la Ciutat d’Alcalà, de  la Província  franciscana de Castella  i de  la Universitat 

d’Alcalà311. Ara bé, la causa no es desencalla fins l’any 1562, quan el príncep Carles (1545‐1568) 

cau per les escales i les seves lesions guareixen en contacte amb el cos del difunt framenor. Felip 

II declara sant Dídac com a protector personal, tot sol∙licitant a Pius IV la seva canonització l’any 

1563. El pontífex comissiona el negoci a cinc bisbes espanyols, als que Pius V afegeix un sisè 

cardenal, perquè estableixin el procés a les respectives diòcesis, recollint els testimonis orals i 

documentals de la vida i miracles del framenor. La tasca es presentava especialment dificultosa, 

doncs no existien pràcticament dades sobre el personatge. Per aquest motiu Felip II investeix al 

professor de retòrica de la Universitat d’Alcalà Ambrosio Morales (1523‐1591), com a biògraf i 

procurador  de  la  causa  del  franciscà.  Fou  durant  el  pontificat  de  Sixte  V,  també  framenor 

conventual, quan la documentació es remet als Auditors de la Rota (1587) perquè examinin els 

actes de la vida i miracles del serf de Déu, i n’elaborin una relació extensa312. Després de la seva 

entrega al pontífex, aquesta és estudiada novament per vuit cardenals, abans de procedir als 

tres consistoris consecutius, tinguts els dies 20, 25 i 27 de juny, que decretaren la cerimònia i 

butlla de canonització el 2 de juliol del mateix 1588313.  

 

                                                            
310 Entre la nombrosa bibliografia dedicada a la fabbrica dei santi podem citar: GHERARDINI, Bruneo. “La 
santità della chiesa nella teologia dell’epoca post‐tridentina”. A: Miscellanea in occasione del IV centenario 
della Congregazione per le Cause dei santi (1588‐1988). Città del Vaticano: Congr. per le Cause dei Santi, 
1988, pàg. 89‐112; WOODWARD, Kenneth L. La fabbrica dei santi: La politica della canonizzazione nella 
chiesa cattolica. Milano: Rizzoli, 1991, pàg. 12.  
311 PEÑA, Francisco. De vita miraculis et actis canonizationis Sancti Didaci  libri tres. Romae :  in aedibus 
Populi Romani. Apud Georgium Ferrarium, 1589, pàg. 120. 
312 En aquest moment l’auditor Francisco de la Peña ja figura com un dels protagonistes en l’anàlisi de la 
causa de sant Dídac d’Alcalá, del qual publicarà una biografia oficial l’any següent, que juntament amb la 
de Gallesini forniran la principal Font d’informació hagiogràfica del nou sant: PEÑA, F., De vita Miraculis..., 
1589; GALESINI, Pietro. La vita, i miracoli, et la canonizatione di San Diego d’Alcala de Henares, trad. de 
Francesco Avanzi. Roma: ex Typographia Vaticana, 1589. 
313 Per una relació detallada dels passos de la canonització vegeu: PAPA, G., Le cause di canonizzazione…, 
2001, pàg. 27‐28, 34.  
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 La  causa  de  sant  Dídac  forneix  el  primer model  de  regulació  i  control  dels  processos  de 

canonització posttridentins, adoptat i perfeccionat posteriorment al sí de la nova Congregació 

de Ritus. Per aquest motiu, després de la seva fundació, l’organisme comença ipso facto la gestió 

de  les primeres peticions  seguint  l’exemple del  franciscà  castellà. Entre  les primeres  causes 

formalitzades  figuren  la  Beata  Margherita  di  Castello  (1287‐1320),  suplicada  pel  cardenal 

Alfonso Gesualdo  el mateix  1588,  i  els  dominics  Lluís Beltran  (1526‐1581)  i  Jacint Odrowaz 

(c.1185‐1257), aquest últim elevat als altars per Climent VIII el 17 d’abril de 1594, i com a tal 

precedent directe de Ramon de Penyafort314.  

 

2.4.3 Un candidat en temps de la Contrareforma  

 

L’any 1569, sis anys després de la clausura del Concili de Trento, el capítol general de l’Orde de 

Predicadors celebrat a Roma decideix reprendre la causa de Ramon de Penyafort. Els dominics 

encarreguen les gestions davant de la Santa Seu al seu flamant procurador, l’inquisidor Serafino 

Cavalli, que dos anys després és anomenat mestre general de la religió (1571‐1578)315. 

 

Els dominics  es  troben  animats per  un dels  seus moments de màxima  influència  a  la Cúria 

Romana. Durant el concili tridentí els frares predicadors han fornit un gran nombre de teòlegs i 

juristes, fet evidenciat l’any 1547 quan la reunió es trasllada a la casa mare de l’orde, al convent 

de San Domenico Maggiore de Bologna. A més, un dels seus correligionaris, Antonio Michele 

Ghislieri, havia ascendit tres anys abans al soli de Sant Pere amb el nom de Pius V (1566‐1572). 

El seu pontificat passa per un notable reforç del Sant Ofici romà, del qual havia estat anomenat 

Gran Inquisidor, la forja de la Santa Lliga contra el turc, i la implantació dels decrets tridentins. 

Decidit a acabar amb la “superstició” i les perversions de les litúrgies no autoritzades, Ghislieri 

promou la codificació i publicació del Catechismus Romanus ad parochos (1566) i del Breviarium 

Romanum (1568), que estableixen la regla dels oficis divins dins del ritu romà. La seva política 

de retorn a l’ortodòxia catòlica, d’enaltiment del papat i celebració dels seus fidels cans, tingué 

un dels moments culminants en la coronació de sant Tomàs d’Aquino com a doctor de l’Església 

universal l’any 1567.  

                                                            
314  Sobre  la  canonització  de  sant  Jacint  de  Polònia  i  les  diferències  aplicades  en  els  procediments 
burocràtics respecte als precedents: PAPA, G., Le cause di canonizzazione…, 2001, pàg. 35.  
315 PONS, Salvador. Historia de  la vida, y esclarecidos milagros del glorioso, y bienaventurado padre S. 
Raymundo de Peñafort, de nacion Catalan, de la sagrada orden de los predicatores. Tarragona: en casa de 
Phelipe Roberto, 1597, pàg. 106‐108. 
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Aquest context semblava el més fèrtil per al floriment d’un culte com el de Ramon de Penyafort, 

inquisidor com el propi Ghislieri, canonista de prestigi i baluard d’un dels sagraments defensats 

amb més èmfasi per Trento: la penitència. La sessió número 14 del Concili, celebrada el 25 de 

novembre de 1551, abordà extensament la qüestió del sagrament de la confessió i la penitència. 

El  conflicte  s’establia  directament  amb  les  crítiques  de  Luter,  que  havia  denunciat  com  el 

sagrament no havia estat instituït per Déu, sinó per l’Església. Tant ell, com Calví, promulguen 

l’esmena  de  la  conducta  vital  com  a  única  penitència  vàlida:  optima  poenitentia  nova  vita. 

Ambdós coincideixen en la utilitat i legitimitat de la confessió sempre que sigui lliure i voluntària, 

desqualificant la mala praxis dels papistes i propugnant que l’únic sagrament per la salvació de 

l’ànima és el baptisme316.  

 

La resposta del Concili és l’establiment de la confessió com una ordenació divina necessària per 

a reconciliar Déu amb l’home pecador. La jerarquia catòlica és conscient de les possibilitats de 

control que ofereix l’establiment de la confessió auricular obligatòria per als fidels. Per aquest 

motiu  es  promou  una  decidida  millorà  en  l’administració  del  sagrament,  estratificant‐lo  i 

reforçant l’autoritat del sacerdot o bisbe com a única figura autoritzada al seu exercici. D’altra 

banda, també s’estableix  la necessitat de  la contrició, o penediment sincer respecte al pecat 

comès, com un pas imprescindible per a la final absolució317.  

 

El problema  radicava en que,  anteriorment  a  Trento, el  sagrament  s’aplicava d’una manera 

irregular  i  molts  clergues  no  sabien  com  administrar‐lo  correctament318.  Aquesta  mateixa 

qüestió havia estat afrontada al segle XIII per Ramon de Penyafort en la seva Summa de casibus, 

també anomenada Summa de poenitentia, la qual continuà gaudint d’una gran difusió encara 

                                                            
316  OTT,  Ludwig.  Manual  de  teología  dogmánica.  Barcelona:  Herder,  1997,  pàg.  610;  GONZÁLEZ 
MARMOLEJO,  Jorge  René.  Sexo  y  confesión. México:  Plaza  y  Valdés,  2002,  pàg.  31‐41;  FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, Pedro. El sacramento de la Penitencia. Salamanca: San Esteban, 2000, pàg. 241‐261. 
317 Sobre  la confessió  i el control social vegeu: TENTLER, Thomas N. “The Summa  for confessors as an 
Instrument of social Control”. A: TRINKAUS, Charles; OBERMAN, Heiko (eds.). The Pursuit of Holiness in 
Late Medieval  and  Renaissance  Religion.  Leiden:  Brill,  1974,  pàg.  105.  Per  al  cas  hispànic  en  època 
moderna  vegeu:  GONZÁLEZ  POLVILLO,  Antonio.  El  Gobierno  de  los  otros.  Confesión  y  control  de  la 
conciencia en la España moderna. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. 
318 KAMEN, Henry. Canvi Cultural a la Societat del Segle d’Or. Catalunya i Castella, segles XVI‐XVII. Lleida: 
Pagès editors, 1998 (1993), pàg. 169. 
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durant els segles XVI, XVII i XVIII319. El text era perfectament conegut pels pares conciliars, així 

com  la  figura  del  dominic  català,  que  continuava  present  en  nombroses  hagiografies 

contemporànies. A més,  en  totes  elles  també  quedava  recollit  l’episodi  del  dominic  com  a 

penitencier del papa Gregori  IX,  fet que el convertia en un símbol del propi  sagrament, que 

quedà fixat en la iconografia raimundiana gràcies a l’atribut de les claus. 

  

No hem pogut determinar quines foren les accions concretes que el procurador Cavalli portà a 

terme per assolir la canonització. És possible que una d’elles fos transmetre oficialment el desig 

de la Cúria de l’Orde de Predicadors a l’ambaixador de la Catòlica Majestat a Roma. En aquest 

moment aquesta dignitat era ocupada per  Juan de Zúñiga  (1567‐1580), que  substituí al  seu 

germà, i futur heroi de la batalla de Lepanto, Lluís de Requesens (1563‐1567)320. Descendents 

d’una de  les  famílies més  il∙lustres de  la noblesa  catalana,  és probable que  els  aristòcrates 

estiguessin disposats a donar el seu suport a la causa d’un sant oriünd del mateix Principat on 

es  trobaven els orígens del  seu  llinatge  i  conservaven  feus  importants. En qualsevol  cas, els 

primers en respondre a les aspiracions dels dominics foren la Ciutat de Barcelona i la Diputació 

del General de Catalunya. Aquests  sol∙licitaren  la  canonització a Pius V en dues  cartes molt 

similars, adreçades des de Barcelona el dia 1 d’abril de 1570321.   

 

Tot  i  la  bona  acollida  de  les  peticions,  no  tenim  notícies  d’altres moviments  en  pro  de  la 

canonització fins al pontificat de Gregori XIII (1572‐1585). Ugo Buoncompagni, cèlebre professor 

de  jurisprudència  a  Bologna,  auditor  de  Trento  i  mestre  d’alumnes  il∙lustres  com  Carlo 

Borromeo, Alessandro Farnese o Reginald Pole, havia pujat al soli de Sant Pere l’any 1572 gràcies 

al suport de la facció espanyola de cardenals. La seva posició filohispànica i el suport de Felip II 

s’havien  forjat  l’any 1565, quan  vingué  a  la península  com  a delegat pontifici  en  el  cas del 

cardenal de Toledo Bartolomé Carranza. Com a jurista de prestigi, el seu papat també estigué 

marcat per la voluntat d’aplicar els cànons de Trento i per la reedició de l’obra fonamental del 

dret canònic: Les Decretales. 

 

                                                            
319 ROBLES, Laureano. Escritores dominicos de la Corona de Aragón: siglos XIII‐XV. Salamanca: Calatrava, 
1972, pàg. 15. 
320 MOLAS RIBALTA, Pere. L’alta noblesa catalana a l’Edat Moderna. Vic: Eumo Editorial, 2003, pàg. 26‐
29. 
321 PEÑA, F., Vita Sancti Raymundi..., 1601, pàg. 254‐256. 
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L’any 1582 es publica a Roma l’edició oficial del Corpus iuris canonici, cos normatiu de l’Església 

catòlic que comprenia els Decrets de Gracià (1140‐1142), el Liber Extra de Gregori IX compilat 

per  Ramon  de  Penyafort  (1234),  el  Liber  Sextus  de  Bonifaci  VIII  (1298),  les  Clementinae, 

promulgades per Climent V  (1314),  les Extravagantes de  Joan XXI  (1317)  i  les Extravagantes 

communes  publicades  per  Giovanni  di  Chappuis  (1503).  Aquesta  magna  compilació  és  el 

principal referent en el dret canònic fins  l’aparició del Codex  iuris canonici més de tres segles 

després (1917). El mateix Gregori XIII encarrega  l’edició de  l’obra al mestre del Sacro Palazzo 

Sisto  Fabri  (1540–1594),  que  l’any  següent  és  anomenat  mestre  general  de  l’Orde  de 

Predicadors (1583‐89), i al canonista aragonès Francisco de la Peña. Com observa Miguel Gotor, 

una modificació  important en aquesta nova edició de  les Decretales afectava directament un 

aspecte cabdal com la reserva pontifícia sobre les canonitzacions322. A nivell legal, el dret papal 

d’investir els sants arrela en la carta Aeterna et incommutabilis, adreçada per Alexandre III l’any 

1171 al rei Canut I de Suècia (1167‐1196). El text era una resposta del sant pare a la incipient 

veneració  vers  el  cos  del  seu  pare,  Erik  IX,  mort  l’any  1160.  El  pontífex  adverteix  de  la 

inconveniència d’oferir culte sense una autorització de l’església romana: “... pro sancto absque 

auctoritate Romanae Ecclesiae publice venerari”323. L’epístola es  converteix en un  important 

referent per  al  IV Concili  Laterà, on  es  cita  el document  canviant  la  fórmula per  “nisi prius 

auctoritate  romani pontificis”324,  fent  recaure  la potestat directament en  la  figura del papa. 

Quan Ramon de Penyafort recull el document a les Decretales (1234) d’una banda retorna a la 

fórmula  original  de  “l’autoritat  de  l’Església  Romana”,  però  suprimeix  l’expressió  “publice 

venerari”, de manera que quedaven subordinades  totes  les  formes de veneració, públiques  i 

privades, a  l’autorització de  la cúria  romana  i no únicament del pontífex. En  la versió de  les 

Decretales de 1582, es reprodueix de nou el text de l’Aeterna et incommutabilis a partir de la 

versió de Ramon de Penyafort, però recuperant el rol papal del IV Concili Laterà amb la següent 

fórmula: “Sine papae licentia non licet aliquem venerari pro sancto”325. En conseqüència, el dret 

                                                            
322 GOTOR, M., I beati del papa..., 2002, pàg. 165‐167. Un article de referència sobre la matèria es troba 
a: KUTTNER, Stephan. “La réserve papale du droit de canonisation”, Revue d’histoire de droit français et 
étranger, 17 (1938), pàg. 172‐228. 
323  Per  a  la  transcripció  del  text  i  el  seu  estudi  vegeu:  FOREVILLE,  Raymonde.  “Alexandre  III  et  la 
canonisation des Saints”. A: LIOTTA, Filippo; TOFANINI, Roberto  (eds.). Miscellanea Rolando Bandinelli 
Papa Alessandro  III. Siena: Accademia senese degli  Intronati, 1986, pàg. 217‐36; SOMERVILLE, Robert. 
“The Beginning of Alexander III's Pontificate. 'Aeterna et incommutabilis', and Scotland”. A: Ivi., 1986, pàg. 
355‐368.  
324 VAUCHEZ, André. La santità nel Medioevo. Bologna: Il Mulino, 2009, pàg. 38. 
325 Sobre l’impacte d’aquesta decretal vegeu: PACIOCCO, Roberto. “Sine papae licentia non licet aliquem 
venerari pro sancto”. A: Collectanea franciscana .La santità medievale tra processo romano‐canonico e 
diplomatica pontificia, 77 (2007), pàg. 265‐311. 
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canònic després de 1582  ratifica  la  indispensable potestat papal per  autoritzar  tot  tipus  de 

cultes.  

  

L’exemple  resulta prou  significatiu per  tal d’il∙lustrar  com  la  figura de Ramon de Penyafort, 

penitencier,  inquisidor  i  jurista,  forneix  un  candidat  adequat  als  interessos  de  Trento  i  a  la 

defensa de l’autoritat papal, i al mateix temps també celebra la unió entre la tradició canonista 

medieval  i  la moderna.  La  compilació de  les Decretales de 1234 havia ajudat a Gregori  IX a 

superar la crisi oberta en el sí de l’Església arran dels brots herètics càtars i albigesos, contra els 

quals havia dictaminat el  IV Concili Laterà,  i ara troba en Fabri  i Peña uns  intèrprets afins als 

interessos contemporanis del catolicisme tridentí. De fet l’obra jurídica raimundiana, com a part 

fonamental del Corpus iuris canonici, era la pedra de toc del dret canònic, blindada i immutable 

gràcies al breu Cum pro munere pastorali, emanat per Gregori XIII  l’any 1580. Així,  l’autoritat 

moral i legal de l’Església romana quedava assentada sobre el corpus jurídic al que tant havia 

contribuït  Ramon  de  Penyafort.  De  fet,  així  era  percebut  pels  catòlics  però  també  pels 

protestants, tal com mostra el gravat amb l’Al∙legoria de la tirania hispànica de Joris Hoefnagel 

(1570) (fig.1). La impressió se situa abans de la promulgació del Corpus iuris canonici, i dins del 

marc de la revolta holandesa contra el domini de Felip II. Aquesta havia estat reprimida amb mà 

de  ferro  per  Fernando  Álvarez  de  Toledo  y  Pimentel  (1507‐1582),  III  duc  d’Alba326.  En 

reconeixement a la seva tasca com a defensor del catolicisme, el papa Pius V li concedí la Rosa 

d’or, el bonet  i  l’espasa beneïdes pel mateix pontífex  l’any 1566, convertint‐lo en paradigma 

heroic del miles christi al servei de l’Església327.  

 

Després de la derrota de les tropes de Guillem d’Orange i de Lluís de Nassau (1568), el duc d’Alba 

sufocà durament la revolta contra Felip II. El gravat mostra el capità com un príncep de l’infern 

de  filiació bruegheliana, coronat amb banyes, bastó de comandament,  i dominant els Països 

Baixos  amb  cadenes  de  ferro.  Entre  els  seus  acòlits  apareixen  il∙lustrats  satíricament  els 

principals protagonistes de  l’estament  religiós: el  cardenal Charles de  Lorraine  (1524‐1574), 

volant amb ales de ratpenat i cos de serpent i el cardenal Antoine Perrenot de Granvelle (1517‐

1586), amb les garres traient el cap sota la túnica.  

                                                            
326 Sobre la imatge del III duc d’Alba, vegeu: FONTCUBERTA, Cristina. “La iconografía contra el III duque 
de Alba: sobre usos y recursos de las imágenes de oposición en la época moderna”. A: PALOS PEÑARROYA, 
Joan Lluís; CARRIÓ INVERNIZZI, Diana (coord.). La historia imaginada: construcciones visuales del pasado 
en la Época Moderna. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008, pàg. 207‐234. 
327 SAMPEDRO ESCOLAR, José Luis. La Casa de Alba. Madrid: La Esfera de los Libros, 2007, pàg. 97‐98. 
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L’aspecte més destacat per al nostre estudi és la representació del tron tirànic del duc d’Alba 

assentat sobre el  llibre de  les Decretales  i, per  tant, senyalat com a  instrument  repressiu en 

termes  religiosos  i  polítics.  A  l’hora,  aquest  descansa  sobre  els  caps  d’un militar,  un  frare 

predicador, un  teòleg  i una  figura amb una serp xiuxiuejant a  l’orella, que vol representar el 

bisbe  inquisidor Franciscus Sonnius  (1506‐1576). Per  tant,  la  imatge  fa èmfasi en els quatre 

poders  que,  gràcies  a  la  Inquisició  i  al  dret  canònic,  sostenien  el  govern  del  duc  d’Alba328. 

Contrastant  la notòria presència de  la compilació del dret canònic,  la Bíblia apareix al  terra, 

rebutjada  i  apartada  amb  el  peu  per  la  figura  de  l’inquisidor,  evocant  l’allunyament  entre 

l’Església romana i les sagrades escriptures329.  

 

El 4 d’octubre de 1583, un any després de la publicació de les Decretales raimundianes dins del 

nou Corpus iuris canonici, la causa del dominic català es desencalla definitivament. Aquesta data 

apareix, quasi miraculosament, la documentació medieval del procés de canonització a l’arxiu 

del convent romà de Santa Maria Sopra Minerva. Ramon de Penyafort torna al camí dels altars 

i  les plomes dels dominics reprenen  la construcció de  la seva santedat. Aquesta respon sens 

dubte a un perfil docte i intel∙lectual, però al mateix temps prou dòcil i obedient als mandats 

divins. En definitiva, un exemple de comportament virtuós a la base de pilars fonamentals de la 

cultura confessional posttridentina com  la penitència o el dret canònic. El mestre savi esdevé 

l’impecable confessor, adalil de  la  fe, venerable  inquisidor  i prudent defensor de  les  lleis de 

l’Església, que l’hagiografia contemporània convertirà en un perfecte model de santedat. 

 

 

 

 

                                                            
328 Sobre  la  inquisició  i el bisbe Sonnius: DUKE, Alastair C. Dissident  Identities  in the Early Modern Low 
Countries. Farnham: Ashgate Publishing, 2009, pàg. 113, 159.  
329 De fet la imatge es pot posar en relació amb diversos textos que promouen la independència del Països 
Baixos i alhora ataquen els abusos de la soldadesca i els mètodes despietats de la Inquisició. Entre aquests 
podem citar els pamflets anònims On the Unchristian, tyrannical Inquisition that Persecutes Belief, Written 
from  the  Netherlands  (Wittenberg,  1548),  The  Form  of  the  Spanish  Inquisition  Introduced  in  Lower 
Germany  in the Year 1550 (Magdeburg: Michael Lotter, 1550) o A Defence and true declaration of the 
things lately done in the lowe country (Londres: John Day, 1571), aquest últim presentat a la Dieta Imperial 
pels refugiats protestants. Per una  lectura iconogràfica del conjunt de  l’obra de Joris Hoefnagel vegeu: 
TANIS, James; HORST, Daniel. Images of Discord. A Graphic Interpretation of the Opening decades of the 
Eighty Years’War. Pennsylvania: Bryn Mawr College Library, 1993, pàg. 11‐23, 56‐60. 
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2.4.4 Els Àustries i el segle dels sants hispànics 

 

Un cop apareguda  la documentació medieval el 4 d’octubre de 1583 a  la Minerva, fou avisat 

immediatament  l’agent Palau, encarregat dels assumptes del Principat de Catalunya a Roma, 

que féu arribar  la notícia a Barcelona,  i posteriorment a  la Cort330. L’interès de  la Monarquia 

Hispànica  vers  les  causes  dels  sants  es  converteix  durant  el  segle  XVI  en  un  element 

indispensable per  tal d’engegar  la màquina  administrativa de  la  santedat. De  fet,  el  tractat 

d’Angelo Rocca de 1601, assenyala com el primer Actio per instaurar un procés de canonització 

passa per l’enviament de l’epístola suplicatòria del príncep al pontífex331. Així, l’inici oficial d’una 

causa requereix en primera instància del placet i la implicació del monarca com a cap i advocat 

del seu regne.  

 

L’apadrinament de les causes dels sants per part dels monarques cristians forma part del que 

Giovanni Botero anomena la “ragion di stato”. En la seva obra, publicada a Venècia l’any 1589, 

Botero adverteix al Príncep com ha d’”... umiliarsi innanzi la Divina Maestà, e da lei riconoscere 

il  regno e  l’obedienza de’popoli”332, conjugant sempre el bon govern amb  la  llei de Déu  i de 

l’Església333. Com  exposa  el  prevere piemontès,  la propagació de  la  religió  esdevé una  eina 

                                                            
330 Així ho explica l’auditor Peña: “Gregorio XIII. Pontífice anno 1583 die 4 octobris, Romae in Conventu 
Beatae Mariae Supra Minervam Ordinis praedicatorum inter antiquas scripturas in veteri, & cariosa arca 
recónditas repertae sunt illae eadem originales literae, quas Episcopi e Concilio Provinciali Tarraconensi 
ad Nicolaum  III &  Ioannem  XII  scripserant,  simul  cum  processu  barcinonis  facto,  procurante  Arnaldo 
Burgueti coram Vicario generali Episcopi Barcinonensis, haec cum interum atque iterum per legissem, ac 
deinde Paulus Constabilis eiusdem ordinis Magister generalis intellexisset, initoque inter nos consilio, quid 
fieri oporteret, mutuòque conferremus, visum tandem fuit, paulo diligentius expendere, quanta  fide, & 
probationis pondere instrumenta haec munirentur, cumque novis aliis scripturis conquisitis, & monumentis 
antiquitatis investigatis constitisset, magna quidem auctoritate fulciri, & si ea, quae desiderari videbantur, 
opportune adderentur, non fuisse amplius dubitandum, quin omnia ad Canonizationem necessaria parata 
viderentur, censuimus cum aliquot primariis viris Nationis praesertim Cathalanae comunicare:  in primis 
autem cum nobili viro N. Palau, qui tunc in Romana Curia Principatus Cataloniae nomine causas aliquot 
graves  apud  Pontificem  agebat,  cuius  industria  harum  rerum  certiores  redditi  Barcinonenses,  mox 
negotium libenter amplexi id se peroptare, quod maiores eorum tantopere desideraverant, non obscure 
significaverunt, quod cum pariter Philippo Regi eius nominis secundo, cui id Consules Barcinonenense, per 
literas denunciaverant, vehementer placuisset causa propterea  inchoari denuo cepit”. PEÑA, F., Vita S. 
Raymundi..., 1601, pàg. 256‐257. 
331 “Principes in primis, aut optimates cum Populis locorum Romano Pontifici canonizandum proponunt, 
eiusdem vitae probitatem, opera, & miracula explicantes. Id quod pluribus mensibus atque annis interiectis 
frequenter  ac  suppliciter  quidem  faciendum  censetur,  ut  ea  prorogatione  veritas  rei  clarius  in  dies 
elucescat”. ROCCA, A. De canonizatione sanctorvm..., 1601, pàg. 77. 
332 BOTERO, Giovanni. Della Ragione di Stato. Venezia: Gioliti, 1589, pàg. 89. 
333  L’obra Della  Ragion  di  Stato  de Giovanni  Botero  tingué  una  extraordinària  difusió,  esdevenint  el 
principal manual de geopolítica dels prínceps europeus durant el segle XVII. Després de la seva primera 
edició (Venècia: Gioliti, 1589), Felip II n’encarregà la traducció a Antonio de Herrera el 1593, publicant‐se 
a Madrid (Luis Sánchez, 1593) i Barcelona (Iayme Cendrat, 1599). Durant el segle XVII es publiquen fins a 
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imprescindible per garantir la pau i conservar els Estats. Així, en primer lloc s’han de desterrar 

les supersticions i les heretgies, però també retre el degut homenatge al Vicari de Crist i als seus 

ministres de  l’Església romana “... persuadendosi, che non è cosa più sciocca, né che arguisca 

maggior viltà d’animo, che l’attaccarsi co’ pontefici e con le persone religiose”334. Per tant, cal 

que el Príncep es rodegi de persones doctes i hàbils predicadors que l’ajudin a fomentar la fe en 

els seus regnes, i farà part de la seva magnificència l’erecció i restauració dels temples, ajudant 

al culte del Creador “... in tutti quei modi che potrà”335. Sens dubte, la Catòlica Majestat compleix 

amb les seves obligacions, propaga la religió i col∙labora en el culte diví a través de l’atenció i 

promoció de les devocions dels seus regnes.  

 

Durant l’època moderna els ordes religiosos es mantenen com a eficaços grups de pressió però 

les monarquies, i els seus aparells burocràtics, no ho són menys.  Aquesta reforçada dimensió 

política converteix la santedat en un instrument diplomàtic de primer ordre, i les canonitzacions 

en  un marc  incomparable  per  a  la  celebració  de  la  unió  entre  la  Santa  Seu  i  les  potències 

europees, especialment prolífic en el cas de la Monarquia Hispànica336.  

 

Partint de  les premisses anteriors,  la nació o pàtria del candidat, entesa estrictament en els 

termes de Covarrubias com el lloc de naixement, resulta fonamental en el desenvolupament del 

                                                            
seixanta edicions i traduccions al llatí (1596), alemany (1596), anglès (1601) i polonès (1609). HEADLEY, 
John M. “Geography and Empire  in the Late Renaissance: Botero´s Assignment, Western Universalism, 
and the Civilizing Process”, Renaissance Quarterly, 53.4 (2000), pàg. 1119‐1155; FIRPO, Luigi. “La «Ragion 
di Stato» di Giovanni Botero: redazione, rifacimenti, fortuna”. A: CLIVIO, Gianrenzo; MASSANO, Ricardo 
(eds.). Civiltà del Piemonte. Studi  in onore di Renzo Gandolfo nel suo settantacinquesimo compleanno. 
Torino: Centro  studi piemontesi, 1975,  I, pàg. 139‐164; BALDINI, Enzo.  “Bibliografia boteriana”. A:  Id. 
Botero e la 'Ragion di Stato’. Atti del convegno in memoria di Luigi Firpo. Firenze: Olschki, 1992, pàg. 503‐
553. 
334 BOTERO, G., Della Ragione di Stato, 1589, pàg. 94. 
335 Íbidem, pàg. 94. 
336 Entre la nombrosa bibliografia podem citar: DANDELET, Thomas James. “Celestiali eroi e lo splendor 
d’Iberia. La canonizzazione dei santi spagnoli a Roma in età moderna”. A: Il santo patrono e la città. San 
Benedetto il Moro: culti devozioni, strategie in età moderna. Venècia: Saggi Marsilio, 2000, pàg. 183‐198; 
ANSELMI, Alessandra. “Roma celebra  la monarchia spagnola:  il  teatro per  la canonizzazione di  Isidoro 
Agricola, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa di Gesù e Filippo Neri (1622)”. A: Arte y diplomacia 
de  la Monarquía Hispánica en el siglo XVII. Madrid: Fernando Villaverde, 2003, pàg. 221‐236; GOTOR, 
Miguel. “Le canonizzazioni dei santi spagnoli nella roma barocca”. A: HERNANDO SÁNCHEZ, Carlos José 
(coord.) Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna. Madrid: Sociedad Estatal 
para la acción cultural exterior, 2007, pàg. 621‐639; BOITEUX, Martine. “Le rituel romain de canonisation 
et ses représentations  à l’époque moderne”. A: KLANICZAY, Gábor (dir.). Procès de canonisation au moyen 
Âge. Roma: École Française de Rome, 2004, pàg. 327‐355. 
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seu negotio337. En aquest sentit, Miguel Gotor analitzà  la demografia de  la santedat entre  la 

canonització de sant Francesc de Paola (1519) i la fi del pontificat de Benet XIV (1758). L’estudi 

permet  a  l’historiador  romà  constatar  com  entre  les  52  canonitzacions  hi  havia  una  clara 

predilecció pels candidats italians (25), seguits dels  ibèrics (19), i ben allunyats dels tres sants 

francesos,  dos  polonesos,  dos  alemanys  i  un  bohemi338.  Ara  bé,  quan  aquestes  dades  es 

restringeixen exclusivament al segle XVII, veiem com 15 de  les 26 canonitzacions realitzades, 

quasi el 60%, pertanyen a sants hispànics, seguits de 9 italians i només 2 transalpins339. Aquest 

èxit de la santedat ibèrica durant el Seicento queda inaugurat solemnement l’any 1601 per sant 

Ramon de Penyafort. 

  

Analitzar les nombroses causes que feren possible el triomf dels herois celestials hispànics sens 

dubte depassa els  límits d’aquest estudi. Tot  i així, ens fermarem en alguns aspectes que ens 

ajudin a emmarcar el context que  féu possible  la canonització del dominic català. En primer 

terme cal atendre el canvi en  les relacions diplomàtiques durant els segles XVI  i XVII entre  la 

Monarquia Hispànica i la Santa Seu, que possibilità el que els historiadors han anomenat la Roma 

spagnola. Giuseppe Galasso definí aquest concepte com: 

 

 “... un elemento vivo e attivo della storia europa nei secoli XVI e XVII: spagnola nel senso 

che nella Corte romana l’orientamento filospagnolo dal regno di Filippo II a quello di Carlo II 

prevalse complessivamente e continuamente su quello opposto, sia nel senso che quella che 

potremmo  definire  la  dimensione  romana  della  politica  europea  fu  a Madrid  percepita 

meglio e fu più coltivata che in altre Corti europee”340. 

 

                                                            
337 El capellà de Felip III Sebastián de Covarrubias publica l’any 1611 el Tesoro de la lengua castellana o 
española, on defineix “patria” exclusivament com “la tierra donde uno ha nacido”, mentre que el terme 
“nación” equival al “Reino o Provincia estendida, como la nación española”. COVARRUBIAS, Santiago de. 
Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid: Por Luis Sanchez, impresor del Rey N.S., 1611, pàg. 
1158  i  1200.  Sobre  els  conceptes  de  pàtria  i  nació  en  època moderna,  i  particularment  pels  casos 
d’Espanya i Catalunya, vegeu: GIL PUJOL, Xavier. “Un rey, una fe, muchas naciones. Patria y nación en la 
España de los siglos XVI y XVII”. A: ÁLVAREZ‐OSSORIO ALVARIÑO, Antonio; GARCÍA GARCÍA, Bernardo J 
(eds.). La Monarquía de  las naciones. Patria, nación y naturaleza en  la Monarquía de España. Madrid: 
Fundación Carlos de Amberes, 2004, pàg. 39‐76. 
338 GOTOR,M., Chiesa e Santità…, 2004, pàg. 93‐95. 
339 GOTOR, M. “Le canonizzazioni dei santi spagnoli…”, 2007, pàg. 621‐622. El mateix Gotor explica com 
les dades s’extreuen de: PAPA, G., Le cause di canonizzazione…, 2001, pàg. 6‐7; DITCHFIELD, Simon. “Il 
mondo della Riforma e della Controriforma”. A: Storia della santità nel cristianesimo occidentale. Roma: 
Viella, 2005, pàg. 261‐329. 
340 Giuseppe Galasso. “Roma papale e monarchia cattolica nei secoli XVI‐XVII”. A: HERNANDO SÁNCHEZ, 
Carlos José (coord.). Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna. Madrid: Sociedad 
Estatal para la acción cultural exterior, 2007, pàg. 45‐51, 50.  
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Aquesta influència rau en la confessionalització de la Monarquia Hispànica com a punta de llança 

de la Contrareforma, però també en el domini militar i polític sobre la península itàlica. Carles V 

havia llegat al seu fill no únicament els regnes del sud, Nàpols, Sicília i Sardenya, sinó també el 

ducat de Milà, incorporat l’any 1536, i el control sobre Gènova, Siena, Florència i Màntua. Tal 

com indicava l’ancià emperador Carles en el seu testament adreçat a Felip II, Roma i els Estats 

Pontificis quedaven  rodejats per  les possessions controlades pels Habsburgs, quasi  fent‐li de 

Corona: “... li stati della chiesa son posti nel centro d’Italia ma cinti dalli vostri di sorte che si po 

dire che gli faccino Corona”341. Per aquest motiu, era necessari controlar l’elecció dels successors 

de  Sant  Pere:  “...  que  la  elección  de  futuro  Pontífice  se  haga  como  lo  requiere  la  gran  de 

necesidad de la Cristiandad (…) que no se pretende otro, ni tengo otro fin, sino que se haga buena 

elección y se obvie a las pláticas contrarias”342.  

 

L’any 1556 Felip II succeeix al seu pare com a nou monarca hispànic i ben aviat pot comprovar 

la importància de la Santa Seu per al manteniment dels seus estats. L’any següent arriben a la 

Cort notícies de l’aliança entre Pau IV (1555‐1559) i Enric II de França (1519‐1559) per envair el 

regne de Nàpols.  L’ocupació  fou  sufocada pel virrei partenopeu  Fadrique Álvarez de Toledo 

(1537‐1583), IV duc d’Alba, que desplegà les tropes filipistes a Grottaferrata, un emplaçament 

prou proper a Roma per fer reviure l’amenaça d’un nou sacco. Tal com han posat de manifest 

en  les  últimes  dècades  estudiosos  com  Thomas  James  Dandelet,  Giuseppe  Galasso, Maria 

Antonietta Visceglia o Gianvittorio Signorotto, la pau de 1557 reconeix a Felip II com a legítim 

rei de Nàpols  i obre un període de  renovat domini hispànic  sobre Roma, no desafiat  fins al 

pontificat d’Urbà VIII343. Aquest es consolida després del Concili de Trento, quan Pius IV (1559‐

                                                            
341 Ragionamento di Carlo V Imperatore al Re Filippo suo figliuolo nella consignatione del governo de suoi 
stati e regni dove si contiene come debba governare in tempo della pace e della guerra. Biblioteca de El 
Escorial, ms. 1.3.30‐31, fol. 24‐112r. Extret de: DANDELET, Thomas James. La Roma española (1500‐1700). 
Barcelona: Crítica, 2002, pàg. 61. 
342 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel. (ed.) Corpus de Carlos V. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1975, 
II, pàg. 569‐592. 
343  Entre  la  nombrosa  bibliografia  de  referència:    SIGNOROTTO,  Gianvittorio.  L’Italia  degli  Austrias: 
monarchia  cattolica  e  domini  italiani  nei  secoli  XVI  e  XVII. Mantova:  Centro  Federico Odorici,  1993; 
SIGNOROTTO,  Gianvittorio;  VISCEGLIA,   Maria  Antonietta.  La  Corte  di  Roma  tra  Cinque  e  Seicento. 
“Teatro”  della  política  europea.  Roma:  Bulzoni  Editore,  1998;  DANDELET,  Thomas  James.  La  Roma 
española  (1500‐1700).  Barcelona:  Crítica,  2002;  HERNANDO  SÁNCHEZ,  Carlos  José  (coord.)  Roma  y 
España. Un crisol de  la cultura europea en  la Edad Moderna. Madrid: Sociedad Estatal para  la Acción 
Cultural Exterior, 2007; DANDELET, Thomas James; MARINO, John A. (eds.). Spain in Italy. Politics, Society 
and Religion 1500‐1700. Leiden‐Boston: Brill, 2007; VISCEGLIA, Maria Antonietta. Roma papale e Spagna. 
Diplomatici, nobili e religiosi tra due corti. Roma: Bulzoni Editore, 2010. Per un estat de la qüestió vegeu: 
VISCEGLIA, Maria Antonietta. “Roma e la Monarchia Cattolica nell’età dell’egemonia spagnola in Italia: un 
bilancio  storiografico”. A: HERNANDO  SÁNCHEZ, Carlos  José  (coord.) Roma  y  España. Un  crisol  de  la 
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1565) enalteix el paper preponderant de  la Catòlica Majestat com el governant “... en solo el 

cual colocaba toda su confianza”344.  

 

Els nous vents filohispànics continuen bufant a favor de les veles pontifícies durant el papat de 

Pius V, el qual acompanya les victòries militars a Flandes amb cants del Te Deum laudamus per 

totes les esglésies de la ciutat, convertint la glòria hispànica en el triomf de la vera Església. Així 

mateix,  els  Àustries  es  converteixen  en  els  principals  defensors  dels  estats  italians  davant 

l’amenaça  turca, una  imatge que queda  reforçada després de  la victòria de  Lepanto  (1571), 

festejada a Roma amb l’erecció d’arcs triomfals, on el nom de Felip II brilla al costat del papa i 

del dux venecià345. 

 

Després de la mort de Sixte V (1590) Felip II decideix assolir un control menys subtil i més efectiu 

sobre  els  conclaves,  per  tal  d’assegurar  l’elecció  d’un  candidat  acceptable  per  als  seus 

interessos. Per aquest motiu acosta tropes i galeres del regne de Nàpols als voltants de Roma, 

mentre la facció espanyola de prínceps de l’església, liderada pel cardenal Sfondrato, assegura 

el nomenament del malaguanyat Urbà VII  (15‐27 de setembre de 1590),  i posteriorment del 

propi Sfondrato, amb el nom de Gregori XIV (1590‐1591), que obre el període de màxim apogeu 

del poder polític hispànic sobre la península itàlica.   

 

Com assenyalà Dandelet, la major contribució de Felip II a l’anomenada “Roma spagnola” és la 

creació d’una poderosa comunitat hispànica a la ciutat, que a finals del segle XVI podia arribar a 

representar fins a un 25% de la població346. Aquesta estava liderada per l’ambaixador espanyol 

que, a més d’exercir la representació del rei catòlic i la gestió dels seus interessos davant la Santa 

Seu, té com a principal missió acumular el màxim de poder, lleialtats i influència possible per al 

                                                            
cultura europea en la Edad Moderna. Madrid: Sociedad Estatal para la acción cultural exterior, 2007, pàg. 
49‐77.  
344 PASTOR, Ludwig F. von; ORIA, Antonio (trad.). Historia de los papas : desde fines de la Edad Media : 
compuesta utilizando el Archivo Secreto Pontificio y otros muchos archivos. Barcelona: Gustavo Gili, 1961, 
15, pàg. 197. Sobre la influència dels teòlegs espanyols i la Monarquia Hispànica a Trento vegeu: LLORCA, 
Bernardino. “Participación de España en el Concilio de Trento”. A: GARCÍA‐VILLOSLADA, Ricardo  (dir.). 
Historia  de  la  Iglesia  en  España, Madrid:  Biblioteca  de  Autores  Cristianos,  1979,  3.1,  pàg.  453‐500; 
GUTIÉRREZ, Carlos. Españoles en Trento. Valladolid: Instituto Jerónimo Zurita ‐ CSIC, 1951.  
345 BAV. Urb. Lat. 1042, fol. 158‐159r; ELLIOTT, John. La España Imperial. Barcelona: Vicenç Vives, 2012 
(1963), pàg. 214. 
346 DANDELET, T.J., La Roma española…, 2002, pàg. 151‐152. 
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seu sobirà dins un sistema de base clientelar347. Entre el papat i la Corona hispànica s’estableix 

un complex joc d’interessos que passa per la concessió pontifícia de les tres gracias (subsidio, 

cruzada  i excusado),  i  l’assignació  reial de  riques pensions als prelats  i  jerarques de  la  cúria 

romana. A més, la Santa Seu es beneficia directament dels 7.000 escuts anuals de l’homenatge 

de la Chinea, que representa simbòlicament el pagament de les rendes del regne de Nàpols, i de 

moltes altres prebendes procedents del tresor del rei catòlic, que esdevenen una part essencial 

de l’economia cortesana de Roma348. Així mateix, dels regnes hispànics sorgien indulgències per 

a la construcció de la Basílica de Sant Pere i nombroses partides de gra per alimentar la ciutat. 

Habitualment aquestes es carregaven  sobre  les  reserves del Regne de Sicília, però  també hi 

podia haver donatius extraordinaris. Per exemple, l’any 1595 Climent VIII sol∙licità a Felip II: “... 

para proveerse dellos alguna abundantia de trigo, y subvenir con ella la grande necesidad que 

en Roma hay del”. En aquest cas s’envien 20.000 cafissos de blat del regne d’Aragó i els diputats 

del General de Catalunya autoritzen, tal com els demanava el rei prudent, la seva sortida a través 

de Tortosa sense gravar‐hi cap impost349.  

 

L’any 1591 Antonio Fernández de Córdoba i Cardona (1550‐1606), duc de Sessa, Somma i Baena, 

arriba com a nou ambaixador de la Catòlica Majestat a Roma (1591‐1603). El seu període a la 

ciutat coincideix amb  la canonització de Ramon de Penyafort  (1601)  i estigué ben nodrit de 

conflictes diplomàtics350. Ben aviat hagué de fer front al conclave establert a la mort d’Inocenci 

IX (1591). Si bé aquest partia amb el cardenal Santoro com a favorit, la tiara s’assentà finalment 

sobre el cap d’Ippolito Aldobrandini, futur Climent VIII (1592‐1605)351.  Aldobrandini no era el 

                                                            
347  LANDÉ, Carl.  “The Dyadic Basis of Clientelism”. A: SCHMIDT, Steffen et alii. Friends, Followers and 
Factions: A Reader in Political Clientelism. Berkeley: University of 
California Press, 1977, pàg. 13‐37, 32. 
348 DANDELET, T.J., La Roma española…, 2002, pàg. 104‐105. L’homenatge de  la Chinea consistia en el 
pagament simbòlic de les rendes del regne de Nàpols com a feu papal. El nom procedeix d’una chinea o 
cavall blanc, que també s’oferia com a tribut al pontífex. A partir del segle XVI el pagament dels tributs 
s’acompanyava d’elements festius amb arquitectures efímeres i focs artificials, convertint‐se en una de 
les  solemnitats  del  calendari  romà  amb  un  caràcter  hispànic més marcat.  Sobre  la  festa  i  les  seves 
arquitectures efímeres vegeu: GORI SASSOLI, Mario. Della chinea e di altre "macchine di gioia": apparati 
architettonici per fuochi d'artificio a Roma nel Settecento. Roma: Charta, 1994. 
349  La Deliberació es  féu el 22 de desembre de 1595, després d’haver examinat  la carta de Felip  II al 
Lloctinent d’Aragó Beltrán III de la Cueva, duc d’Alburquerque. Així mateix els diputats també especifiquen 
que surtin els 20.000 cafissos que sol∙licita el rei, però ni un més. ACA. Generalitat, Sèrie general (N), 166. 
Deliberacions del Consistori. Trienni 1596‐1599, Part 1a.  
350 Per una visió general dels conflictes entre la Monarquia Hispànica i la Santa Seu en època moderna: 
VISCEGLIA, Maria Antonietta. “Convergencias y conflictos. La Monarquía católica y la Santa Sede (Siglos 
XV‐XVIII)”, Estudios históricos de Historia Moderna, 26 (2004), pàg. 155‐190. 
351 Sobre el confús conclave que havia d’erigir per adoració al cardenal Santoro, del qual finalment sortí 
escollit Aldobrandini, vegeu: PASTOR, Ludving von. Storia dei Papi. Roma: Desclée, 1929, XI, pàg. 8‐10. 
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favorit de la Corona hispànica, però els seus orígens florentins i el suport del cardenal Farnese 

el  convertien  en  una  opció  acceptable  per  a  la  facció  hispànica352.  De  fet  les  relacions 

iberopontifícies  continuaren  en una  tònica més o menys  continuista  fins  1595. Aquest  any, 

aprofitant la precària situació econòmica de la hisenda pública hispànica, que l’any següent faria 

fallida,  la dèbil  salut de Felip  II,  i  la minvada  influència de  la  facció espanyola de  cardenals, 

Climent VIII concedí l’absolució a Enric IV de Navarra, abraçant la seva conversió al catolicisme. 

Malgrat  l’ofensiva diplomàtica hispànica, encapçalada pel propi duc de  Sessa  i per  l’auditor 

Francisco Peña, la Catòlica Majestat perd la incontestable influència hegemònica sobre la Santa 

Seu. L’any 1598, i després d’una important tasca de mediació pontifícia, Felip II signa la Pau de 

Vervins, que tanca la intervenció del monarca en les guerres gales de religió353.  

 

Tot  i  la  importància d’aquest  fet,  la  influència de  la Monarquia Hispànica a Roma encara es 

perllongà en les dècades posteriors. L’any següent Climent VIII nomenà dos cardenals espanyols 

més: Hernando Niño de Guevara i Francisco de Ávila, i el duc de Sessa inicià la  reconstrucció de 

la poderosa facció de purpurats  panhispànics, continuada pel seu successor, l’ambaixador català 

Gastó  de  Montcada  (1554–1626),  II  marquès  d’Aitona.  Si  bé  al  principi  de  1600  la 

correspondència  de  l’ambaixada  enumera  únicament  els  cardenals  Ávila,  Zappata,  Doria, 

Madruzzo  i Dietrichstein com a molt fidels al rei catòlic, durant el pontificat de Pau V  (1605‐

1621) el partit hispànic recuperà la seva influència354.  

 

D’altra banda, durant els regnats de Felip II i Felip III, la presència hispànica a Roma no pot llegir‐

se  únicament  en  termes  polítics, militars  o  de  patronatge.  L’anomenada  “nación  española” 

s’estableix a la ciutat eterna com el grup estranger més influent355. Formada per un heterogeni 

grup de nobles, religiosos, comerciants i artistes, la comunitat s’aplegava a l’entorn de les dues 

grans  esglésies  nacionals:  San Giacomo  degli  Spagnoli  i  Santa Maria  di Monserrato  per  als 

naturals de la Corona d’Aragó. Ambdues fundacions, d’origen medieval, presentaven les seves 

                                                            
352 MARTÍNEZ MILLÁN, José (ed). Instituciones y élites del poder en la monarquía hispana durante el siglo 
XVI. Madrid: Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1992, pàg. 37. 
353  ANDRETTA,  Stefano.  “La Monarquia  Spagnola  e  la mediazone  potificia  nella  pace  di  Vervins”.  A: 
HERNANDO SÁNCHEZ, Carlos José (coord.). Roma y España. Un crisol de  la cultura europea en  la Edad 
Moderna. Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2007, pàg. 435‐445. 
354 PASTOR, L.v., Historia de los papas…, 1961, XXIII, pàg. 194. 
355 DANDELET, T.J., La Roma española…, 2002, pàg. 138. 
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pròpies rivalitats i a finals del segle XVI es renoven sota la intervenció i influència cada cop major 

dels ambaixadors hispànics356.   

 

Les comunitats ibèriques arrelen profundament en el teixit polític, econòmic i social romà, però 

també en  la vida religiosa,  inserint‐se en els rituals urbans  i especialment en  les celebracions 

que prenen com a escenari l’església de San Giacomo. Entre les grans solemnitats destacaven 

les processons de Corpus Domini i Pascua a Piazza Navona. Si bé aquestes eren part del calendari 

festiu ordinari, no eren menys espectaculars  les celebracions extraordinàries per celebrar  les 

victòries militars,  les entrades dels ambaixadors,  l’homenatge de  la Chinea o  les ambaixades 

d’obediència  i  els  principals  esdeveniments  de  la  família  reial,  especialment  naixements  i 

exèquies fúnebres. En aquestes ocasions la “nación española” desplegava tots els mecanismes 

de  la  festa  entre  música,  focs  artificials,  arquitectures  efímeres,  justes  literàries,  jocs  de 

cavallers,  cavalcades  i  solemnes  desfilades  revestides  dels  oripells  barrocs més  retòrics.  Els 

súbdits de la Catòlica Majestat s’exhibeixen al centre de la cristiandat com el poble més devot, 

ostentant  el  nacionalcatolicisme  de  la  pròpia  Monarquia  Hispànica  com  a  protectora  de 

l’Església romana.  

 

Com apuntà Peter Burke, la màxima expressió de la pietat cívica hispànica foren les fastuoses 

celebracions dels 15  sants hispànics canonitzats entre 1588  i 1690357. Aquest èxit no només 

                                                            
356  Sobre  les  esglésies  nacionals  i  els  seus  orígens  vegeu:  FERNÁNDEZ  ALONSO,  Justo.  “Las  iglesias 
nacionales de España en Roma, sus orígenes”, Anthologica Annua, 4 (1956), pàg. 9‐96; ID. “Santiago de 
los Españoles, de Roma, en el  siglo XVI”,  Ivi, 6  (1958), pàg. 9‐122;  ID  “Santiago de  los Españoles y  la 
Archicofradía de  la  Santísima Resurrección  en Roma hasta 1750”,  Ivi, 8  (1960), pàg. 279‐329; VINKE, 
Johannes. “Inicios del Hospitale Cathalanorum et Aragoniensum en Roma”, Hispania Sacra, 11  (1958), 
pàg. 139‐156; BATLLORI, Miguel. “El catalán como lengua de corte en Roma durante los pontificados de 
Calixto III y Alejandro VI”. A: ID. Humanismo y Renacimiento. Estudios hispano‐europeos. Barcelona, 1987, 
pàg. 61‐72; VAQUERO PIÑEIRO, Manuel. “L’ospedale della nazione castigliana in Roma tra Medioevo ed 
età moderna”, Roma moderna e contemporánea. Rivista interdisciplinare, 1 (1993), pàg. 57‐81; ID. “Una 
realtà nazionale composita: comunità e chiese “spagnole” a Roma. A: GENSINI, Sergio (ed.). Roma capitale 
(1447‐1527). Atti del IV Convegno del Centro di Studi sulla civiltà del tardo medioevo. Pisa: Pacini Editore, 
1994, pàg. 473‐492; BARRIO GONZALO, Maximiliano.  “La Real Casa de Santiago y  san  Ildefonso de  la 
Nación Española de Roma a mediados del Setecientos”,  Ivi, 41  (1994), pàg. 281‐309;  ID.  “Las  iglesias 
nacionales de España en Roma en el siglo XVII”. A: HERNANDO SÁNCHEZ, Carlos José (coord.). Roma y 
España. Un crisol de  la cultura europea en  la Edad Moderna. Madrid: Sociedad Estatal para  la acción 
cultural exterior, 2007, pàg. 641‐665; ID. “La iglesia nacional de la Corona de Aragón en Roma y el poder 
real en los siglos modernos”, Manuscrits, 26 (2008), pàg. 135‐163; GARCÍA HERNÁN, Enrique. “La iglesia 
de Santiago de  los Españoles en Roma. Trayectoria de una  institución”, Anthologica Annua, 42  (1995), 
pàg. 297‐363.  
357 BURKE, Peter. The historical anthropology of early modern  italy. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1987, pàg. 49. 
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marca un canvi de  signe en el  catolicisme  romà,  sinó que probablement  fou  la victòria més 

duradora dels Àustries a  la  ciutat eterna.  Fins  i  tot en el  regnat de Carles  II, havent perdut 

l’hegemonia militar i econòmica europea, els regnes hispànics continuaran elevant als altars els 

seus herois celestials.   

 

Durant l’època medieval els únics sants ibèrics reconeguts foren sant Vicenç Ferrer i el patriarca 

Domènec  de  Guzmán,  aquest  últim  impulsat  sobretot  pels  seus  correligionaris  italians  i 

francesos358.  El  regnat  de  Felip  II  inverteix  radicalment  aquesta  tendència.  La  instauració 

contrareformista del purgatori reforça la necessitat del sant com a patronus i per aquest motiu 

es  comencen  a multiplicar  les  veus  que  reclamen  el  reconeixement  del  culte  als  advocats 

celestials de  la península  ibèrica, en un moviment apadrinat en el  seu vèrtex més alt per  la 

Catòlica Majestat, que incorpora aquestes aspiracions al seu programa polític359. Aquest afany 

no estarà exempt de recels, particularment l’any 1622, quan la quíntuple canonització atorgada 

per Gregori XV féu córrer de boca en boca que s’havien elevat als altars “quatre espanyols i un 

sant”360.  

 

La canonització de sant Dídac esdevé un símbol de la influència i domini de Felip II a Roma. Les 

nombroses peticions de la Catòlica Majestat des de 1563 obliguen a Sixte V a reobrir la fabbrica 

dei santi poc abans de la creació de la Congregació de Ritus361. L’exemple del franciscà castellà 

féu palès com l’habilitat diplomàtica de Felip II per pressionar la burocràcia papal a través dels 

seus agents a Roma podia fer prosperar una causa. Al mateix temps, també es ratifica com el 

pontífex és  l’únic amb  la suficient potestat per elevar als altars a un serf de Déu,  i per tant  la 

seva decisió pot convertir‐se en una important moneda de canvi en les relacions diplomàtiques 

del que Pierre Delooz anomenà el segle de les canonitzacions espanyoles362.  

 

 

                                                            
358 VAUCHEZ, A., La sainteté en occident…,1988, pàg. 308. 
359 BROWN, Peter. The Cult of the Saints. Chicago: Chicago University Press, 1981, pàg. 65. 
360  Evidentment  el  sant  era  Felip Neri, mentre  els  espanyols  eren  Teresa  de  Jesús,  Isidre  Llaurador, 
Francesc Xavier i Ignasi de Loiola. 
361 BURKE, Peter. “How to be a counter Reformation Saint”. A: ID. The Historical Anthropology of Early 
Modern  Italy. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, pàg. 48‐62; DELOOZ, Pierre. Sociologie et 
canonizations. Liège: Faculté de droit, 1969, pàg. 127. 
362 DELOOZ, P., Sociologie et canonizations…, 1969, pàg. 252. 
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2.4.4.1 La intervenció de l’auditor Francisco de la Peña 

 

Al costat de la indubtable presència política i diplomàtica de la Monarquia Hispànica a Roma, 

l’èxit  en  les  canonitzacions  dels  sants  ibèrics  també  rau  en  el  control  sobre  els  propis 

mecanismes burocràtics i judicials de la santedat. En aquest sentit, durant les primeres dècades 

del  segle  XVII  és  indiscutible  la  influència  de  la  Catòlica Majestat  sobre  un  dels  principals 

organismes en el tractament de les causes dels sants: el Tribunal de la Sacra Rota.  

 

En primer lloc, de les 12 cadires que composen el tribunal, 3 son controlades directament per 

Felip  II, doncs corresponen als regnes de Castella, Aragó  i al ducat de Milà363. Així doncs, els 

auditors poden privilegiar el desenvolupament de les causes apadrinades pel monarca hispànic. 

Entre tots ells és obligat l’esment a un personatge decididament transcendent en tots els negocis 

que atenyen als interessos de la Corona a Roma des de finals del segle XVI: l’auditor Francisco 

de la Peña (1538‐1612).  

 

Nascut  l’any 1538 a Villarroya de  los Pinares  (Terol) en el  sí d’una  família humil, Peña cursà 

estudis de dret canònic a València i Bologna, arribant a la ciutat dels papes cap a 1577. Dins de 

la  jurisprudència  eclesiàstica,  Peña  s’especialitzà  en  el  dret  inquisitorial,  editant  nombrosos 

manuals medievals com el Directorium inquisitorum de Nicolau Eimerich (1578), o els tractats 

d’Ambrogio da Vignate (1581), Juan de Rojas (1583) o Bernardo da Como (1584)364.  

 

La seva erudició i fidelitat fou recompensada per Felip II amb l’ascens a l’auditorat de Rota l’any 

1588365. El palazzo del jurista, davant de l’església de San Luigi dei Francesi, és un veritable nòdul 

burocràtic que acull entre d’altres al cardenal Filippo Filonardo i al seu germà, l’inquisidor Paolo 

                                                            
363 Sobre el tribunal de la Rota romana vegeu: GNAVI, A. “Carriere e curia romana…”, 1994, pàg. 161‐202; 
RIUS I SERRA, José. “Auditores españoles en la Rota romana”, Revista española de derecho canónico, II 
(1948), pàg. 767‐781. 
364 El perfil de  l’auditor Peña encara manca d’un estudi aprofundit  i de  conjunt,  vegeu: BORROMEO, 
Agostino.  “A  proposito  del  «Directorum  Inquisitorum»  di  Nicolas  Eymerich  e  delle  sue  edizioni 
cinquecentesche”,  Critica  Storica,  XX  (1983),  pàg.  499‐547;  508‐516;  FRAJESE,  Vittorio.  “Regno 
ecclesiastico e Stato moderno. La controversia tra Francisco Peña e Roberto Bellarmino sull’esenzione dei 
chierici”,  Annali  dell’Istituto  Storico  italo‐germanico  di  Trento,  XIV  (1998),  pàg.  273‐339;  ID.  Nascita 
dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma. Brescia: Morcelliana, 2006, pàg. 
163‐166; GODMAN, Peter. The Saint as Censor. Robert Bellarmine betwen Inquissition and Index. Leiden‐
Boston‐Köln: Brill, 2000, pàg. 90‐119, 135, 167 i 180. 
365 Sacra Romana Rota. Roma, 1858, pàg. 4. Biblioteca Casanatense, Vol. Misc. 8369B. 
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Emilio Filonardo, al doctor en  lleis Lucas Anton Visilai  i al pare Lemos366. Aquesta estructura, 

sostinguda  per  les  opulentes  rendes  de  l’aragonès,  permet  a  Peña  desenvolupar  les  seves 

tasques com a assessor del Sant Ofici i de la Congregació de l’Índex, i a l’hora participar en totes 

les qüestions que impliquen els interessos espanyols amb la Santa Seu, fins al punt que Felip II 

dóna instruccions als seus ambaixadors “... de guiarse en todo por su consejo”367. 

 

Entre els nombrosos negocis tractats com a agent de la Corona hispànica, destaca l’actuació en  

contra de  la  reconciliació entre el Climent VIII  i Enric  IV de Navarra.  L’any 1593 el monarca 

francès  havia  declarat  la  seva  conversió  al  catolicisme,  tot  esperant  l’absolució  papal  i  el 

reconeixement com a monarca cristià. Aquest apropament era vist amb hostilitat per la Catòlica 

Majestat, ja que podia fer perillar la seva influència incontestable sobre la Santa Seu. El gener 

de 1595 Enric IV declarava  la guerra a Felip II,  i  la diplomàcia hispànica  llençava una ofensiva 

sobre el pontífex, a fi d’evitar l’avientesa. Una part crucial de l’estratègia fou la publicació de dos 

escrits, on l’auditor Peña titllava la conversió del rei Borbó de falsa i oportunista, doncs a la seva 

cort  es  toleraven  calvinistes  i  heretges.  Al  juliol  d’aquest  mateix  any,  per  indicació  de 

l’ambaixador duc de Sessa, l’aragonès iniciava una ronda de visites personalment als membres 

del col∙legi de cardenals presents a la ciutat, a fi de dissuadir‐los del seu suport a la causa368. La 

posició intransigent de Peña topà amb la bona disposició de Climent VIII, jesuïtes i oratorians, 

que s’havien declarat obertament a favor del perdó del monarca francès. Finalment, el 17 de 

setembre de 1595 Enric IV era absolt i reconciliat definitvament amb Roma369. 

 

Les  afirmacions  de  Peña  foren  condemnades  pels  jesuïtes,  i  particularment  pels  cardenals 

Baronio i Toledo, que les declararen herètiques el 24 d’agost del mateix 1595. La reputació de 

Peña com a jurista quedava en entredit i definitivament estava exclòs de qualsevol possibilitat 

d’ascens a  la dignitat  cardenalícia370. Ara bé, aquest només és un dels nombrosos conflictes 

                                                            
366 DANDELET, T.J., La Roma española…, 2002, pàg. 180. 
367 Citat a: BORROMEO, A., “A proposito del Directorum...”, 1983, pàg. 511.  
368 Els arguments de Peña queden recollits a la: Relación sumaria para los cardenales. Archivo General de 
Simancas, E. Leg. 965. Sobre el document vegeu: BORROMEO, Agostino. “Il Cardinale Cesare Baronio e la 
Corona spagnola”. A: Baronio Storico e la controriforma. Atti del convegno internazionale di studi. Sora: 
Centro di studi sorani, 1979, pàg. 75‐77.  
369 TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio “La absolución de herejía de Enrique IV de Francia por Clemente 
VIII. Un caso moral, canónico y político conflictivo”, Revista española de derecho canónico, 58 (150), 2001, 
pàg. 51‐93. 
370 La clara oposició de Climent VIII al cardenalat de Peña queda recollida en una carta de l’ambaixador 
duc de Sessa a Felip II, signada a Roma el 3 de gener de 1596, vegeu: BORROMEO, A., “ A proposito del 
Directorium...”, 1983, pàg. 513, nota 45. 
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contemporanis entre  l’auditor aragonès  i  la Companyia de  Jesús  i els oratorians. Com  relata 

Prospero  Lambertini,  futur  Benet  XIV  (1740‐1758),  fou  l’auditor  Peña  qui  començà  a 

escandalitzar determinats sectors de  la Cúria  romana sobre els honors  i  la pública veneració 

d’alguns morts amb fama de santedat com Felip Neri, Ignasi de Loyola o Carlo Borromeo, que 

no  havien  rebut  un  reconeixement  oficial  del  seu  culte  per  part  del  pontífex371.  L’aragonès 

presentava  aquests  fets  com  un  ultratge  contra  la  potestat  pontifícia,  obrint  un  debat  que 

afectava directament aspectes ben transcendents per al catolicisme posttridentí com la potestat 

pontifícia o el culte dels sants. Les discussions es desenvoluparen a  la base de  la Congregació 

dels Beats, creada  l’any 1602 com a organisme destinat al  reconeixement de  la santedat no 

canonitzada ni beatificada372. En aquests debats, influïts per la  contemporània controvèrsia De 

auxilii373,  es  forjà  l’aliança  entre  els  dominics  i  l’auditor  Peña,  que  acabà  imposant‐se,  amb 

l’amonestació de Bellarmino per part de Climent VIII i el consegüent allunyament de Roma374. 

Aquest  acostament  responia  d’una  banda  al  comú  tradicionalisme  religiós  que  en  ocasions 

                                                            
371  LAMBERTINI,  Prospero.  De  servorum  Dei  beatificatione  et  canonizatione.  Napoli:  Paci,  Giovanni 
Francesco; Migliaccio, Andrea, 1773, pàg. 57; GODMAN, P., The saint as censor…, 2000, pàg. 457. 
372 GOTOR, M., I Beati del papa…, 2002, pàg. 138‐151. 
373 La disputa s’inicia amb la publicació de la Concordia liberi arbitrio cum gratia donis, divina praescientia, 
providentia praedestinatione et reprobatione (1588) del jesuïta Luís de Molina, en la qual es proposa la 
gràcia divina com un auxili particular a  l’acció humana, que pot preservar  la consciència  i  llibertat de 
l’individu. Aquestes opinions, compartides per bona part de la Companyia, són reprovades pels dominics 
que, enrocats en el tomisme, defensen a ultrança la omnipotència, el determinisme i la causalitat divina. 
Els  frares predicadors postulen que  l’ésser humà no es pot despendre de  la voluntat de  l’Altíssim,  tot 
proclamant  que  qualsevol  altra  postura  suposa  una  delimitació  del  poder  de  Déu.  Inicialment  el 
pensament de Molina fou rebatut per Domingo Báñez, catedràtic de  la Universitat de Salamanca,  i pel 
mercedari  Francisco  Zumel.  L’any 1595  els  frares predicadors manifesten  el  text de Molina  com una 
blasfèmia  contra  sant  Agustí  i  sant  Tomàs  i  entreguen  l’obra  col∙lectiva  Apología  de  los  Hermanos 
Dominicos al tribunal de la Santa Inquisició373. La discussió prengué embranzida i el que començà com una 
disputa teològica a  l’interior de  la universitat de Salamanca, acabà sent una agra discussió entre ordes 
religiosos.  L’any  1597,  a  instàncies  de  Climent  VIII,  es  crea  una  congregació  presidida  pel  cardenal 
Madruzzo  a  l’interior  de  la  cúria  romana  per  tractar  la  qüestió.  Les  noves  dimensions  del  problema 
animaren  la  intervenció de  Felip  III, que  l’any 1600  sol∙licità  a  través del  seu  ambaixador  a Roma  la 
resolució del conflicte. Finalment, la controvèrsia fou tancada per Pau V l’any 1607 sense una inclinació 
vers  cap  de  les  postures  defensades.  Sobre  l’apologia  dels  dominics  salmantins  al  molinisme  i  el 
desenvolupament de la controversia De auxilii, vegeu: PASTOR, L., Historia de los papas..., 1910‐1961, XI, 
pàg.  571‐573;  BAÑEZ,  Domingo;  HEVIA  ECHEVARRÍA,  Juan  Antonio  (ed).  Apología  de  los  hermanos 
dominicos contra  la Concordia de Luis de Molina. Oviedo: Pentalfa Ediciones, 2002, pàg. 9‐25; GARCIA 
CUADRADO,  Jose  Ángel.  “La  obra  filosófica  y  teológica  de  Domingo  Báñez  (1528‐1604”,  Anuario  de 
Historia de la Iglesia, 7 (1998), pàg. 209‐227. Per un resum de la qüestió amb la bibliografia principal i la 
postura adoptada per la casa d’Àustria davant la controvèrsia vegeu: MARTÍNEZ MILLÁN, José; VISCEGLIA, 
Mª Antonietta (eds.). La monarquía de Felipe III: la Casa del Rey. Madrid: Fundación Mapfre. Instituto de 
Cultura, 2008, pàg. 107‐110; ILLANES, José Luís; SARANYANA, Josep‐Ignasi. Historia de la Teología. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1995, pàg. 144‐152; BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente. Domingo Bañez y las 
Controversias sobre la gracia. Textos y Documentos. Madrid: CSIC, 1968; BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente. 
“Los manuscritos de los teólogos de la Esculea de Salamanca”, La Ciencia tomista, 40 (1930), pàg. 343‐
345;  EHRLE,  Franz.  “Los manuscritos  vaticanos  de  los  teólogos  salmantinos  del  siglo  XVI”,  Estudios 
Eclesiásticos, 11 (1930), pàg. 145‐187. 
374 GODMAN, P., The saint as censor…, 2000, pàg. 457. 
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afavorí la unitat entre els ordes tradicionals (franciscans, mercedaris, dominics...) enfront de les 

noves  fundacions,  i  principalment  els  jesuïtes,  que  amenaçaven  l’hegemonia  dels  frares 

predicadors en aspectes com el dret canònic o l’ensenyança superior. Al mateix temps però, en 

l’actitud de Peña també afloren raons més profundes de contrast polític i personal, traduït en 

un odi visceral vers els seguidors de Sant Ignasi375. En aquest aspecte, Agostino Borromeo recull 

una  informació  enviada  per  l’ambaixador Duc  de  Sessa  a  Felip  III,  en  la  qual  remarca  com 

l’auditor Peña és digne de confiança en la defensa dels interessos de la Corona, excepte en tot 

el  que  “...  tocará  a  los  padres  jesuitas,  porque  verdaderamente  se  le  conoce  que  está muy 

apasionado en esto”376. Tot i així, la seva vàlua com a agent de la Catòlica Majestat a Roma era 

inqüestionable. Com a recompensa Felip II li concedí la naturaleza de Castella l’any 1592, i Felip 

III una pensió de dos mil ducats en agraïment als serveis prestats a la Corona377.  

 

En  una  memòria  diplomàtica  datada  el  22  de  setembre  de  1591  Felip  II  sol∙licita  al  seu 

ambaixador a Roma que afavoreixi els processos dels franciscans Giacomo della Marca i Nicolau 

Factor, del dominic Luís Beltrán i del benedictí Juan de Sahagún, especificant com Francisco de 

la Peña coneix l’estat de les causes378. Com a auditor del Tribunal de la Sacra Rota i expert jurista, 

l’aragonès no únicament sap en quin punt exacte es troben els respectius processos, sinó que 

també pot aconsellar sobre els procediments  i pressions necessàries per assolir  l’èxit. De fet, 

una ullada a la seva trajectòria després de 1588 confirma com Peña participa en les discussions 

de la vida i miracles de tots els sants autoritzats per la Congregació de Ritus fins a la seva mort 

l’any 1612. Aquesta posició li garanteix l’accés a la documentació dels processos de canonització, 

a partir de  la qual elabora  les biografies oficials de sant Dídac d’Alcalá  (1588), sant  Jacint de 

Polònia (1598), sant Ramon de Penyafort (1601), santa Francesca Romana (1608) i sant Carles 

Borromeu  (1612)379.  Entre  tots ells,  fou  especialment  significativa  la  implicació  en el  cas de 

                                                            
375 GOTOR, M., I beati del papa…, 2002, pàg. 139‐141 
376 BORROMEO, A., “A proposito del Directorum...”, 1983, pàg. 14. 
377 DANDELET, T.J., La Roma española…, 2002, pàg. 171, BORROMEO, A., “A proposito del Directorum...”, 
1983, pàg. 513, nota 42 i 43.  
378 Biblioteca Nacional de España, ms. 38329, fol. 156r. Publicat a: GOTOR,M. “Le canonizzazioni dei santi 
spagnoli…”, 2007, pàg. 621. 
379 PEÑA, Francisco. De vita miraculis et actis canonizationis Sancti Didaci  libri tres. Romae :  in aedibus 
Populi Romani. Apud Georgium Ferrarium, 1589; PEÑA, Francisco. Sanctissimo D.N. Clementi 8. pontifici 
max. cracouien. canonizationis beati Iacinthi Poloni ord. praed. relatio trium Rotæ auditorum, Seraphini 
Oliuarii Razzalii, Laurentii Blanchetti, & Francisci Peniæ. Romae: ex typographia Nicolai Mutij , 1597; PEÑA, 
Francisco. Vita s. Raymundi de Peniafort a vetusto scriptore olim breuiter collecta, nunc a Francisco Penia 
Rotae auitore notis  illustrata, et duobus  libellis aicta. Roma: apud hæredes Nicolai Mutij, 1601; PEÑA, 
Francisco. Relatione summaria della vita, santita, miracoli, et atti della canonizatione di santa Francesca 
romana o De Pontiani. Cauata fedelmente dalli processi autentici di questa causa, da monsig. Francesco 
Penia auditor di Rota. Et di varie figure ornata ad ogni suo miracolo. In Roma : per Bartolomeo Zannetti, 
1608; PEÑA, Francisco. Relatione sommaria della vita, santita, miracoli, & atti della canonizatione di S. 
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Ramon de Penyafort, amb qui l’auditor aragonès podia establir diversos vincles professionals, 

personals i nacionals380. 

 

Si bé és cert que la causa del dominic és un negoci apadrinat per la Monarquia Hispànica a partir 

de l’any 1596, l’interès de Peña per l’obra del jurista medieval es remunta com a mínim a l’any 

1582, quan emprèn la reedició de les Decretales. Com a màxim representant del dret canònic, 

inquisidor i penitencier, la figura de Ramon de Penyafort era coneguda i admirada per l’auditor, 

que també era expert en tractats de dret canònic tardomedievals i, com hem esmentat, tenia 

fortes relacions amb l’Orde de Predicadors.  

 

Fins  i tot el propi Peña podia  identificar‐se a nivell personal amb Ramon de Penyafort, ja que 

ambdós eren juristes procedents dels territoris de la Corona d’Aragó, però també cal subratllar 

que fou el propi auditor qui en la seva biografia del dominic esmentà per primera vegada que 

havia format part, com ell mateix, del Tribunal de la Sacra Rota381. Aquesta informació no apareix 

en cap altre relat anterior, i probablement fou una invenció intencionada de Peña, en un intent 

de dignificar la legitimitat del propi tribunal382. 

 

De fet, al llarg del text es vol reivindicar la important tasca de la Rota romana en el propi procés 

de  canonització,  en  un  moment  d’indubtable  pèrdua  de  protagonisme  del  mateix383.  La 

constitució  sixtina  de  1588  havia  desplaçat  la  supremacia  del  tribunal  vers  les  nombroses 

congregacions  i  podem  sospitar  que  Peña,  que  el  1606  esdevindrà  degà  de  l’organisme, 

pretengui evidenciar per tots els mitjans la seva importància a fi de perllongar‐ne la influencia. 

Aquest  fet  es  fa  especialment  palès  en  l’àmbit  de  la  santedat.  Com  ja  hem  anunciat 

                                                            
Carlo Borromeo  cardinale del  titolo di Santa Prassede arciuescouo di Milano. Cauate  fedelmente da  i 
processi autentici di questa causa da monsignor Francesco Penia decano della Sacra Rota romana. Napoli: 
stampata in Roma, & ristampata in Napoli, per Lucretio Nucci, 1612. 
380 Com apunta Giovanni Papa, després de la troballa de la documentació al convent de Santa Maria Sopra 
Minerva, la causa del dominic català es reprengué “... in seguito a segnalazioni di grazie e favori celesti 
ascritti all’intercessione di Raimondo, a partire dal 1587 per interessamento dell’uditore di Rota Francesco 
Peña”. PAPA, G. Le cause di canonizzazione..., 2001, pàg. 37. 
381 Així mateix ho  ratifica el propi Peña en  la  seva biografia del dominic  català: PEÑA,  F., Vita  Sancti 
Raymundi..., 1601, pàg. 216. 
382 La biografia de l’auditor Francisco de la Peña conté un relat extens del procés de canonització, on es 
remarquen amb especial vehemència els passos gestats pel tribunal de la Rota. Sobre la posició de Ramon 
de Penyafort com a auditor, vegeu: PEÑA, F., Vita Sancti Raymundi..., 1601, pàg. 16. 
383 GODMAN, P., The saint as censor…, 2000, pàg. 90‐119. 
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anteriorment, els membres de la Rota integraven les comissions temporals destinades a l’estudi 

de les causes dels sants en època medieval. Amb l’arribada de la Congregació de Ritus, el seu 

paper continua sent essencial en la preparació de les primeres causes però progressivament hi 

ha un major intervencionisme del Sant Ofici, que en època urbaniana desplaça definitivament el 

paper dels auditors384. Davant d’aquest context, l’ascensió als altars d’un auditor de la Rota com 

Ramon de Penyafort reivindica la tradició del propi tribunal i dignifica la seva importància dins 

la cúria romana.  

 

2.4.5 Un nou ciutadà del cel. El procés modern de canonització (1583‐1601).  

 

L’any 1995 Simon Ditchfield assenyalava el procés de canonització de Ramon de Penyafort com 

la “primera expressió madura” de les noves regles de la santedat impulsades per la Congregació 

de Ritus385. Probablement el cas del dominic català ja era percebut pels seus contemporanis com 

a  fruit  d’un  nou  temps  i  procediment  en  l’ascensió  als  altars  dels  serfs  de Déu. De  fet,  la 

canonització de sant Jacint de Polònia s’havia portat a terme el 1594, només sis anys després de 

la creació de la pròpia Congregació; en canvi, el procés de Ramon de Penyafort és acollit per un 

consistori molt més assentat i amb més presència, que si bé continua molts aspectes heretats 

de  la  tradició medieval,  també  incorpora  elements  nous  com  una  decidida  participació  del 

procurador  fiscal.  Per  aquest motiu,  tots  els  passos  en  la  canonització  queden  recollits  en 

documents coetanis com la pròpia butlla estesa per Climent VIII, el tractat d’Angelo Rocca, o la 

biografia de  l’auditor Francisco de  la Peña386. Aquests  relats estan destinats no únicament a 

propugnar els nous mecanismes de la santedat a l’interior de la nova Congregació, sinó també a 

certificar el rigor i validesa dels mateixos, responent així en últim terme als ultratges protestants.   

 

                                                            
384 PAPA, G. Le cause di canonizzazione..., 2001, pàg. 45‐46 
385  DITCHFIELD,  Simon.  Liturgy,  sanctity  and  history  in  Tridentine  Italy:  Pietro Maria  Campi  and  the 
preservation of the particular. Cambridge: Cambridge University, 1995, pàg. 218. 
386 A la dedicatòria del seu tractat, Angelo Rocca esmenta la proximitat de la canonització de sant Ramon 
de  Penyafort:  “Meum  de  Sanctorum  Canonizatione  Commentarium  [Beatissime  P.]  oportuna  Beatum 
Raymundum canonizandi occasione  ...”. ROCCA, A. De canonizatione sanctorvm..., 1601, pàg.  III; PEÑA, 
Francisco. Vita S. Raymvndi de Peniafort. Roma: apud haeredes Nicolai Mutij, 1601, pàg. 178‐345. Per la 
butlla  de  canonització:  CLEMENTE VIII.  “Canonizatio  S.  Raymundi  Barchinonensis,  professoris Ordinis 
fratrum S. Dominici, eiusque  relatio  in numerum  Ss. Confessorum: et  institutio  festivitatis pro die VII 
mensis ianuarii”. A: Bullarum Diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis 
editio. Augustae Taurinorum: Sebastiano franco et filiis editoribus, 1865, vol.10, pàg. 687‐705. 
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La troballa de la documentació medieval del procés de Ramon de Penyafort el 4 d’octubre de 

1583 l’arxiu de Santa Maria Sopra Minerva produeix un punt d’inflexió en la causa del dominic387. 

Segons Salvador Pons, aquesta descoberta s’havia portat a terme “pro industria y diligencia” del 

duc de Sessa, ambaixador de Felip II a Roma388. Ara bé, la causa no es reprèn formalment fins al 

capítol dominic de  la Província d’Aragó, celebrat a Tarragona el primer de maig de 1594, que 

comptà amb la influent presència de l’arquebisbe Joan Terès i Borrull (1538‐1603)389. 

 

Nascut a Verdú el 29 de setembre de 1538, Terès havia estat administrador del col∙legi jesuïta 

de Tarragona i rector del seminari de la mateixa ciutat, erigit l’any 1575 i pioner en l’aplicació de 

les disposicions de Trento. Conseller de Felip II i Felip III, Terès  s’havia guanyat la confiança dels 

monarques hispànics com a hàbil diplomàtic i l’any 1587 fou nomenat arquebisbe de Tarragona. 

Entre els seves tasques el prelat no descuidà les causes dels sants, intervenint activament l’any 

1592 en la beatificació de Sant Ignasi de Loyola, a favor de la qual envià una súplica a la Santa 

Seu390.  

 

L’actuació de  Terès  en  la  causa de Ramon  de  Penyafort  sens  dubte  és  conscient  dels  nous 

procediments  instituïts per  la Congregació de Ritus,  i de  l’exemple de sant Dídac. Per aquest 

motiu s’ofereix a sufragar econòmicament els costos del procés, però sobretot procura la unió 

entre els diversos promotors de la causa sota l’aixopluc de la Catòlica Majestat.   

 

Primerament  l’arquebisbe  insta  als magnífics  consellers de Barcelona perquè,  al  costat dels 

diputats del General, sol∙licitin el suport de  la Corona mitjançant  l’enviament de dos sentides 

suplicatòries pràcticament  idèntiques391. Datades el 24 de  juliol de 1594,  les epístoles són un 

curiós testimoni del complex joc d’interessos entre les institucions locals i el seu monarca. En 

primer  lloc  consellers  i  diputats  es  presenten  com  a  pietosos  peticionaris  davant  del  rei, 

                                                            
387 PEÑA, Francisco. Vita S. Raymundi…, 1601, pàg. 256. 
388 PONS, S., Historia de la vida..., 1597, pàg. 107. 
389 Sobre l’arquebisbe Terès: BOLEDA I CASES, Ramon. “Joan Terès i Borrull, arquebisbe i virrei”, Recerques 
Terres de Ponent, III (1982), pàg. 35‐48. 
390 SOLÀ, Joan M. Vida de San Pedro Claver. Barcelona: Impremta i llibreria de V.E.H. De J. Subirana, 1888, 
pàg. 552. 
391 Annex Documental, doc. 8. ACA. Consejo de Aragón, Leg. 0265,nº 013. Les cartes es troven transcrites 
a: LLOT DE RIBERA, Miquel. Ad S.D.N. Clementem VIII Pont. Maximum de laudabili vita & de actis hactenus 
in Curia Romana pro  canonizatione R.P.F. Raymundi de Peniaforti  enarratio. Romae  :  ex  typographia 
Dominici Giliotti, 1595, pàg. 71; PONS, S., Historia de la vida..., 1597, pàg. 107‐108.  
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subratllant veladament la seva potestat sobre els assumptes religiosos locals, i particularment 

sobre els  sants autòctons, abans de  sol∙licitar  la  influència de  la Catòlica Majestat  i del  seu 

ambaixador. Per tal de  justificar  les seves rogatives, els consellers argumenten  les diligències 

que anteriorment prengué la ciutat “... ab los altres Serenissims Reys predecessors de vostra Real 

Magestat”, és a dir, amb els antics monarques de la Corona d’Aragó. Així, els dirigents catalans 

reconeixen a Felip  II com a  legítim continuador dinàstic al tron, davant del qual es presenten 

com a humils servidors, tot oferint lleialtat i gratitud: “... ab tot axo aquesta sua ciutat y tot lo 

Regne de Cathalunya restara sempre molt obligat a vostra Magestat, per tan gran benefici”392. 

En altres termes, l’assumpció de la causa d’un sant natural de Catalunya renovarà la fidelitat i el 

vassallatge  entre  els  catalans  i  el  seu monarca,  permetent  visualitzar  al  rei  com  a  cap  del 

Principat, al qual “ses reals mans besen”393. 

 

Les epístoles dels representants municipals s’acompanyaren de peticions expedides pel prior 

Bernat Sarrià del convent de Santa Caterina de Barcelona, i pel virrei de Catalunya Bernardino 

de Cárdenas Portugal (1592‐1596), duc de Maqueda394. Aquest última intervenia no únicament 

com a representant del monarca al Principat, sinó també a títol personal doncs la seva esposa, 

Luisa Manrique de Lara (1609‐1627), duquessa de Nájera, havia rebut una gracia del dominic. 

Estant embarassada, l’aristòcrata sentí uns dolors tant forts al ventre que fins i tot la donaven 

per morta, però després d’encomanar‐se devotament a Ramon de Penyafort, les seves angoixes 

cessaren i pogué donar a llum a la seva filla, a la qual anomenà Raimunda395.  

 

A finals de 1594 les bones arts de l’arquebisbe fructificaren i Felip II decidí prendre partit a favor 

de la causa de Ramon de Penyafort. El 19 de desembre d’aquell mateix any el rei prudent envià 

un  lligall de cartes al seu ambaixador a Roma, Antonio Fernández de Córdoba, duc de Sessa. 

Aquestes van precedides d’unes instruccions del monarca al diplomàtic, en les quals es fa palès 

com la Catòlica Majestat assumeix la causa, però els seus veritables promotors són els dominics 

i la ciutat de Barcelona, disposats a activar de nou el procés: “... porque de nuevo quieren embiar 

personas que  insten dicha  canonizacion”396. Ara bé,  la  implicació  reial és  indiscutible, doncs 

                                                            
392 Ídem. 
393 Ídem. 
394 ACA. Consejo de Aragón, Leg. 0265, n. 004 i 013.  
395 ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 220, fol.12; LLOT DE RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem VIII..., 1595, pàg. 
72‐73. 
396 Annex documental, doc. 9. ACA. Consejo de Aragón, Leg. 0264, n. 004. El document es troba transcrit 
a: LLOT DE RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem VIII..., 1595, pàg. 76. 
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converteix la canonització en una qüestió d’estat, que cal tractar a través dels més alts aparells 

diplomàtics  davant  la  Santa  Seu,  tal  com  indica  el  final  de  l’epístola,  on  se  sol∙liciten  de 

l’ambaixador “...  todas  las diligencias y esfuerço que  fuere necessario, afin que conforme  los 

meritos del processo dicha canonizacion tenga effecto”397.  

 

La documentació enviada a Roma per Felip  II  inclou  tres  cartes adreçades al papa pel propi 

sobirà, per la ciutat de Barcelona i pels diputats del General respectivament398. Així mateix, per 

tal d’encaminar el judici del pontífex, el monarca hispànic també envià epístoles per sol∙licitar la 

intervenció  dels  cardenals  Gabriele  Paleotti, Michele  Bonelli,  Pedro  de  Deza,  Anton Maria 

Salviati,  Scipione  Lancellotti, Gregorio  Petrocchini, Ottavio  Paravicini,  Benedetto Giustiniani, 

Federico  Borromeo,  Alessandro  Peretti  di Montalto,  Ascanio  Colonna,  Pietro  Aldobrandini, 

Cinzio Passeri Aldobrandini i Francisco de Toledo. Tot i que Salvador Pons assenyala que Felip II 

escollí als purpurats per ser “... catorze Cardenales de su Devoción”399, de cap manera podem 

assumir que en tots els casos es tractés de membres filohispànics del col∙legi. L’anàlisi d’aquesta 

elecció sens dubte depassa els límits del nostre estudi, entrant en el complex joc d’interessos de 

les faccions cardenalícies durant el pontificat de Climent VIII400. Ara bé, sí que és cert que entre 

els prelats hi  trobem  alguns dels prínceps de  l’Església més poderosos del moment;  alguns 

procedents de les grans famílies nobiliàries romanes, com els Colonna o els Aldobrandini, altres 

d’origen espanyol com els cardenals Deza o Toledo, que exerceixen directament la representació 

de Felip II.  

 

Entre tots els purpurats, el rei prudent dirigí una epístola especial a un dels personatges claus 

de la influència hispànica a la cúria romana del moment, el cardenal i príncep de Venosa Alfonso 

Gesualdo401. El prelat, “... muy caro y muy amado amigo” de Felip II, havia gaudit d’una brillant 

carrera eclesiàstica que culminà pocs mesos abans de l’arribada de les instruccions del monarca, 

amb l’accés al preuat arquebisbat de Nàpols402. Gesualdo es trobava en el punt àlgid de la seva 

                                                            
397 Ídem. 
398 Annex documental, doc. 10. ACA. Consejo de Aragón, Leg. 0264, n. 005. Les cartes de Felip II, la ciutat 
de Barcelona i els diputats del General es troben transcrites a: LLOT DE RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem 
VIII..., 1595, pàg. 75‐82.  
399 PONS, S., Historia de la vida..., 1597, pàg. 110‐111. 
400 Sobre aquesta qüestió vegeu: DANDELET, T.J., La Roma española…, 2002, pàg. 167‐168; GOTOR, M. “Le 
canonizzazioni dei santi spagnoli…”, 2007, pàg. 624. 
401 Vegeu la carta a l’Annex documental, doc. 2. 
402 Alfonso Gesualdo (1540‐1603) és anomenat cardenal l’any 1561. Després d’ocupar els bisbats d’Òstia 
i Velletri, el 1591 és   escollit prefecte de  la Congregació de Ritus, a més de Degà del Sacre Col∙legi de 
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influència a la Cúria Romana com a degà del col∙legi de Cardenals i president de la Congregació 

de Ritus, en la qual havia supervisat tant el cerimonial com el desenvolupament de les primeres 

causes de canonització403.  

 

Paral∙lelament els dominics  començaren  a moure els engranatges burocràtics  a  l’entorn del 

convent  de  Santa  Maria  Sopra  Minerva.  La  documentació  dels  processos  de  canonització 

medievals fou analitzada pel mestre general Sixto Fabri (1583‐1589)  i per  l’auditor de  la Rota 

Francisco  de  la  Peña.  Veient  les  possibilitats  de  la  causa,  i  amb  proves  documentals  de  la 

santedat del personatge  tant valuoses  com  la Vita Antiqua, el mestre general dels dominics 

Ippolito Maria Beccaria nomenà al frare català Miquel Llot com a procurador de la causa.  

 

Miquel Llot de Ribera (1555 ‐ 1611) havia estat prior del convent dominic de Perpinyà i catedràtic 

de Teologia a la Universitat de la mateixa ciutat abans d’arribar a Roma404. El capítol general dels 

frares predicadors de l’any 1600 l’anomena Regent dels Estudis de Santa Caterina de Barcelona, 

i  l’any  següent  de  Tortosa.  Com  a  Procurator  in  causa  constitutus,  l’any  1595  presenta  la 

documentació de  la causa de canonització davant d’una comissió  investida especialment per 

Climent VIII  i conformada pel  fiscal general Giovanni Giacomo Nerotti  i onze cardenals de  la 

                                                            
cardenals  i  protector  del  Regne  de Nàpols.  L’any  1596,  després  de  la  renúncia  del  cardenal  Claudio 
Acquaviva, general dels jesuïtes, és anomenat per Climent VIII arquebisbe de Nàpols. Dins de la seva acció 
pastoral  a  la  ciutat  partenopea  destaca  la  reforma  de  les  parròquies  i  l’aplicació  dels  decrets 
posttridentins.  Gesualdo és enaltit per Torquato Tasso en alguns versos de la Gerusalemme Conquistata, 
on li augurava “l’insegna del cielo”, és a dir, el pontificat.  Entre els seves nombroses comissions artístiques 
destaquen  la  promoció  de  l’església  de  Sant’Andrea  della  Valle  dels  Teatins  de  Roma  i  les  diverses 
intervencions al Duomo de Nàpols, entre les quals cal comptar la reforma de l’absis, l’encàrrec dels frescs  
a  Giovanni  Balducci  i  el  seu  propi monument  sepulcral.  La  figura  de  Gesualdo  encara manca  d’una 
biografia, vegeu: RICCIARDI, Emilio. “Appunti per una biografia di Alfonso Gesualdo (1540‐1603)”, Archivio 
Storico per le Province Napoletane, CXXI (2003), pàg. 149‐171; STRAZZULLO, Franco. Restauri del Duomo 
di Napoli tra  '400 e  '800. Napoli: Edizioni fondazione Pasquale Corsicato, 1991, pàg. 21‐32; SAVARESE, 
Silvana. Francesco Grimaldi e l'architettura della Controriforma a Napoli. Roma: Officina Edizioni, 1986, 
pàg. 93‐104.  
403 ANSELMI, Alessandra. “Theaters for the canonization of saints”. A: St. Peter’s in the Vatican. Cambridge: 
University  Press,  2005,  pàg.  244‐269,  254.  Donat  que  la  Congregació  de  Ritus  en  els  seus  inicis  no 
disposava d’una seu, sabem que en els tres casos els consistoris se celebraren a l’interior de la residència 
del cardenal, emplaçada a l’actual Palazzo Rondanini de Roma. Per al cas concret de Ramon de Penyafort 
i la intervenció del cardenal Gesualdo en la instrucció del procés vegeu: LLOT DE RIBERA, M., Ad S.D.N. 
Clementem VIII..., 1595, pàg. 73‐81. 
404 De  l’autor conservem diverses obres dedicades als miracles de  la relíquia de Sant  Joan Baptista de 
Perpinyà, la translació dels màrtirs Sant Abdó i Senén, i la compilació en dret canònic Epitome sive collectio 
eorum Omnuium quae a Petro Lombardo Sententiarum Magistro. Una relació complerta de les obres es 
troba  a:  COLLELL  COSTA,  Alberto.  Escritores  dominicos  del  Principado  de  Cataluña.  Barcelona:  Casa 
Provincial de Caridad, 1965, pàg. 163‐164.  
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Congregació de Ritus: Alfonso Gesualdo, Innico Avalos d’Aragona, Gabriele Paleotti, Alessandro 

de Medici, François de Joyeuse, Agostino Alier, Francesco Maria del Monte, Domenico Pinelli, 

Ascanio Colonna, Odoardo Farnese i Giovanni Antonio Facchinetti405. 

 

Per  facilitar  l’examen de  la comissió, Llot publica a Roma el conjunt documental de  la causa 

raimundiana. A més dels  textos medievals,  se  citen  com a  fonts els  treballs de  sant Antoní, 

Jeronimo Zurita o Hernando del Castillo, però sobretot la Vita Antiqua, que Llot considera obra 

de  l’inquisidor  gironí  Nicolau  Eimeric.  L’obra  s’adreça  a  Climent  VIII  i  compta  amb  una 

dedicatòria al cardenal Carlo Michele Bonelli (1541‐1598), nepote de Pius V, protector de l’Orde 

de Predicadors en aquest moment,  i defensor de  l’obertura del procés apostòlic davant del 

pontífex i dels altres purpurats. 

En els onze capítols inicials s’inclou la biografia del serf de Déu, seguida de la història del procés 

de  canonització des dels  primers  intents  en  temps de Nicolau  III406.  La narració  intercala  la 

transcripció de nombrosos documents, com les peticions adreçades a Bonifaci VIII, Joan XXII o 

la  concessió  de  l’ofici  de  Pau  III;  seguits  de  la  súplica  adreçada  a  Pius V  pels  consellers  de 

Barcelona i l’impuls donat contemporàniament a la causa per Felip II i l’arquebisbe Joan Terès. 

L’última part de l’obra relata en cinc capítols els miracles del sant, recollits tots ells en la Vita 

Antiqua i el procés de 1318 que el propi Llot havia analitzat407. 

 

Paral∙lelament, els dominics barcelonins també havien sol∙licitat la intercessió d’un personatge 

que podia resultar decisiu en el desenvolupament del negoci: l’ambaixador duc de Sessa. Antoni 

Fernández de Córdoba i Cardona (1551‐1606) formava part de la branca de la família Cardona 

senyors de Bellpuig d’Urgell, on nasqué  l’any 1550408. Segon  fill de Ferran Folch de Cardona 

                                                            
405 GALMÉS,  Lorenzo.  “Biobibliografia de  San  Ramon  de  Penyafort”. A: Magíster Raimundus. Atti  del 
convengo per  il  IV centenario della canonizzazione di  san Raimondo de Penyafort  (1601‐2001). Roma: 
Instituto Storico Domenicano, 2002, pàg. 20‐21. Sobre els cardenals, vegeu: GULIK, Wilhelm H. H.; EUBEL, 
Konrad. Hierarchia catholica Medii et recentioris Aevi, Münster: Monasterii, sumptibus et typis librariae 
Regensbergianae, 1923, III, pàg. 38‐42, 46‐47, 51‐54. 
406 El relat s’inicia al capítol 12 i transcriu a continuació la carta enviada pel concili de Tarragona de 1279, 
tal i com ja havia fet la Crònica de Pere Marsili. LLOT DE RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem VIII..., 1595, 
pàg. 33‐37. 
407 LLOT DE RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem VIII..., 1595, pàg. 83‐117. 
408 MOLAS RIBALTA, Pere. L’alta noblesa catalana a l’Edat Moderna. Vic: Eumo Editorial, 2003, pàg. 48‐
49. Sobre la genealogia dels Cardona vegeu: YEGUAS I GASSÓ, Joan. “El testament de Luis II Fernández de 
Córdoba”, Quaderns  de  El  Pregoner  d’Urgell,  17  (2004),  pàg.  49‐82; NICOLINI,  Fausto.  “Una  famiglia 
ispano‐italiana nel cinquecento”. A: Aspetti delle vite italo‐spagnuola nel cinque e seicento. Napoli: Alfredo 
Guida Libraio editore, 1934, pàg. 25‐30. 
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Anglesola i Requesens i de Beatriz de Figueroa, durant la seva joventut Antoni estigué a la Cort, 

a Milà  i  lluitant contra els  turcs a Tunis  i  la Goleta. L’any 1578 es casà a Torà amb  Juana de 

Córdova i Aragón (doc. 1577 ‐ 1638), filla de Diego Fernández de Córdoba (1524‐1601), marquès 

de Comares, i de Joana de Cardona (c. 1542‐1608), V duquessa de Cardona409. L’any 1590 Antoni 

hereta de la seva tia Francisca Fernández de Córdoba el ducat partenopeu de Sessa Aurunca410, 

que unit als importants feus de Baena a Andalusia, representaven una de les hisendes més riques 

del regne, valorada en uns 100.000 ducats anuals411.  

 

El duc de Sessa es converteix en un dels homes de confiança del nou rei Felip III, participant al 

matrimoni per poders de 1599 entre Isabel Clara Eugenia  i  l’arxiduc Albert d’Àustria. Aquesta 

proximitat a la Corona i la seva intervenció en tots els assumptes hispànics davant la Santa Seu 

animà  als  frares  de  Santa  Caterina  a  sol∙licitar  la  seva  influència.  Segons  relata  el  dominic 

Salvador  Pons,  la  petició  es  formulà  a  través  de  la  seva  sogra  Joana  de  Cardona  i Aragón, 

duquessa de Cardona i de Sogorb, a la qual escrigueren els predicadors barcelonins: 

 

 “... proponiendole la grande devocion que su Excellencia y todos sus progenitores han tenido 

siempre a la Orden de Sancto Domingo, suplicando le se acordasse que todos los Duques de 

Cardona se an preciado hasta oy del renombre tan esclarescido qual es el de Raymundo, 

porque todos se llaman y an de llamar don Raymundo Folc”412.   

 

Per  tant, els dominics  recorren  a  la protecció de  la duquessa de Cardona  invocant els  seus 

il∙lustres avantpassats anomenats Ramon, i sobretot Ramon Folch IV de Cardona (1446‐1513), 

que havia obtingut el ducat per als seus successors. Així doncs, els frares recordaren a Cardona 

la seva condició d’hereva d’un dels casals nobiliaris més insignes del Principat, abans d’invocar 

la mediació  davant  la  filla  Joana,  esposa  de  l’ambaixador.  Sempre  segons  el  relat  de  Pons, 

                                                            
409 MOLAS RIBALTA, P., L’alta noblesa catalana..., 2003, pàg. 32‐55. 
410 FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, 
Casa Real y Grandes de España. Madrid : Enrique Teodoro‐Jaime Ratés, 1897‐1920, VII, pàg. 110‐116. 
411 ELLIOTT, John. La España Imperial, 2012 (1963), pàg. 340. Tot i la solvència econòmica, cal apuntar com 
les extraordinàries despeses de representació pròpies de l’ambaixador a Roma fulminen el seu patrimoni. 
L’any 1602 el duc de Sessa torna a la Cort de Valladolid, on s’anomena conseller d’Estat i majordom de la 
reina.  L’any  1606 mor  ple  de  deutes,  contrets  durant  la  seva  carrera  diplomàtica  “para  sostener  la 
decencia”,  deixant  els  seus  ducats  en  una  situació  compromesa. MOLAS  RIBALTA,  P.,  L’alta  noblesa 
catalana..., 2003, pàg. 49.  
412 PONS, S., Historia de la vida..., 1597, pàg. 112. 
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aquesta  s’hauria dirigit al  seu marit “... mandandole que emprendiesse con  todas veras este 

negocio como proprio, y de sus mayores”413.  

 

El duc de Sessa acontentà les seves obligacions amb el monarca hispànic i amb la seva pròpia 

família,  i el 17 de maig de 1595 entregà solemnement el  lligall de cartes enviat per Felip  II a 

Climent VIII. Després d’analitzar la documentació, el pontífex i els seus purpurats donaren curs 

a la petició el 24 d’octubre de 1595, i el 5 de desembre del mateix any sol∙licitaren a l’arquebisbe 

de Tarragona Joan Terès l’obertura d’un procés apostòlic mitjançant l’enviament de les lletres 

remissoriales i compulsoriales414.  

 

A diferència de sant Dídac, en el cas de Ramon de Penyafort ja existia una vida d’època medieval 

i un procés notarial de  l’any 1318, en el qual se certificaven una sèrie de miracles. Aquestes 

circumstàncies havien d’alleugerir  indubtablement els tràmits burocràtics de  la causa, vigilats 

de  prop  per  l’eficient  auditor  Peña.  A més,  les  pressions  de  la  Catòlica Majestat  i  la  bona 

predisposició  de  cardenals  poderosos  com  Alfonso  Gesualdo,  Ascanio  Colonna  o  Odoardo 

Farnese  poden  fer  pensar  en  una  ràpida  resolució  del  negotio.  Ara  bé,  el  fet  d’existir  una 

documentació medieval no eximeix de cap manera l’establiment d’un nou procés apostòlic a la 

diòcesi del candidat i, a més, en contra de Ramon de Penyafort jugaven les moltes altres causes 

que  contemporàniament  estaven  col∙lapsant  els mecanismes  de  la  pròpia  Congregació.  Cal 

recordar que Felip II  intercedeix contemporàniament pel laic madrileny Isidre, la mare Teresa 

de Jesús, el dominic Lluís Beltran o el jesuïta Ignasi de Loyola, i a partir de 1601 Felip III ho fa pel 

franciscà Nicolau Factor, l’augustinià Juan de Sahagún o el cardenal milanès Carlo Borromeo. A 

més, entre 1597  i 1598  se  sol∙licita a  la Congregació el  seu  favor vers  les  causes dels beats 

Giovanni Bono, Giacomo della Marca o Torello de Popi, amb els quals ha de competir el dominic 

català415.  

 

 

                                                            
413 Ídem.  
414  PEÑA, Vita  S.  Raymundi…,  1601,  pàg.  266.  Les  cartes  remissoriales  es  troben  a: ASV.  Congr.  Riti. 
Processus, ms. 220, fol.2‐4. Dins el mateix arxiu de la Sacra Congregació de Ritus hi ha una altra còpia en 
el volum ms. 224. 
415 PAPA, G. Le cause di canonizzazione..., 2001, pàg. 40‐41. 
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2.4.5.1 Les cartes remissoriales i compulsoriales. 

 

El 6 de març de 1596 es reuneixen al convent de Santa Caterina de Barcelona l’arquebisbe de 

Tarragona Joan Terès, i els bisbes Joan Dimes Loris de Barcelona i Pere Jaume de Vic. Els prelats 

procedeixen a l’obertura del tub de llautó arribat de Roma on es contenen les instruccions de 

les  lletres  remissoriales  i  compulsoriales.  Aquestes  s’acompanyen  d’una  carta  del  cardenal 

Gesualdo que, com a cap de la Congregació de Ritus, autoritza l’establiment del procés apostòlic 

a Barcelona, i d’un instrument mitjançant el qual el fiscal general del procés Giacomo Nerotti, 

delega  les  seves  funcions  d’advocat  del  diable  en  l’ardiaca  Francesc  Oliva  i  els  canonges 

barcelonins Frederic de Sarrià i Pere Pau Cassador416. Per la seva banda, el mestre general dels 

dominics Ippolito Maria Beccaria investeix com a procurador a fra Bernat Sarrià, prior de Santa 

Caterina, mentre Felip II nomena com a fiscal regi a Pere Alós417.   

 

Reunits tots a la casa dels frares predicadors, el dia 18 de març de 1596 expedeixen una nota a 

totes  les persones que havien de prestar declaració durant el procés. La citació s’adreça a 90 

testimonis,  procedents  de  tots  els  estrats  de  la  societat  catalana  i  barcelonina418.  Entre  les 

personalitats de més renom apareixen alguns dels jerarques eclesiàstics del Principat, com els 

bisbes d’Elna i Solsona, els abats de Sant Cugat i Sant Pere de Rodes, o diversos canonges de la 

Seu de Barcelona. Així mateix el llistat també inclou una nodrida representació de la noblesa i el 

patriciat  català,  amb  noms  il∙lustres  com  Joaquim  Carroz  de  Centelles,  compte  de Quiroga, 

Onofre Doms, Miquel Meca, Alexandre d’Alentorn, Francesc Marimón de Caldes o Miquel Amat, 

al  costat de  càrrecs polítics de  relleu  com  Joan  Icart, batlle  general de Catalunya.  Entre  els 

estaments mitjos destaquen professionals  liberals, particularment doctors en medicina,  lleis  i 

arts, i fins i tot catedràtics de l’Estudi General de Barcelona, entre ells el rector Francesc Calça. 

Finalment  la  relació  també  inclou  noms  de mariners, mercaders  i membres  de  les  classes 

d’artesans i menestrals més humils i anònimes.  

 

Dos dies després, el 20 de març de 1596, s’inicien les declaracions al convent de Santa Caterina. 

Les jornades estan presidides pel propi arquebisbe Terès i pels prelats Dimas Loris i Pere Jaume, 

                                                            
416 Vegeu Annex documental, docs. 4 i 5. ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 220, fol. 4‐5v. 
417 El nomenament es comunica a  través d’una carta reial, atorgada al monestir de San Lorenzo de El 
Escorial, el 2 de setembre de 1594. ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 220, fol. 17v‐19v. 
418 Annex documental, doc. 5. ASV. Congr. Riti, Processus, ms.220, fol. 23‐24. 
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davant dels quals els procuradors i fiscals de la causa interroguen els testimonis, recollits pels 

notaris públics barcelonins Francesc Pedralbes, Pau Çalopa i Joan Terès419.  

 

Tots els participants inicien la seva declaració jurant amb una mà al pit i proclamant sobre les 

santes escriptures que el seu  testimoni és veritable, pur  i sincer,  responent sense coacció ni 

moguts per sentiments de temor, favor, ira, odi rancúnia o qualsevol altra maquinació sinistra420. 

A  continuació,  el procurador  fiscal  inicia  l’interrogatori. Aquest  segueix  les  rigoroses pautes 

marcades pel  fiscal general Giacomo Nerotti, que havia  fet arribar un document amb quinze 

punts,  sobre  els quals  s’havien de  fer  les demandes  als  testimonis del procés421.    Els  jurats 

manifestaven en primer lloc les seves dades personals, la seva residència i la puresa de la seva 

declaració, sense coaccions i havent‐se confessat, abans de relatar quan, on i com havien sentit 

a  parlar  de  Ramon  de  Penyafort  i  de  la  seva  fama  de  santedat.  Posteriorment,  s’inquiria 

directament al declarant sobre els fets miraculosos que volia exposar, o sobre els quals havia 

sentit a parlar, insistint en l’últim punt sobre si creien en la veracitat dels mateixos422. Certament, 

les pautes de Nerotti ens ajuden a  configurar una  idea del  funcionament dels processos de 

canonització, on  sovint prima el  consens entre els participants per davant de  les narracions 

detallades de fets miraculosos experimentats en primera persona.  

 

A més, el protonotari apostòlic Anselmo Dandino també havia enviat als procuradors fiscals un 

document amb 33 punts destinats a la verificació tant de la biografia de Ramon de Penyafort, 

                                                            
419 Convé no confondre el notari Joan Terès, amb  l’arquebisbe Joan Terès i Borrull (1538‐1603)  i el seu 
nebot Antoni Clarassó i Terès (†1611), citat sovint com Antoni Terès, que fou canonge de la Catedral de 
Barcelona, mestre racional de la Seu de Tarragona i vicari general del seu oncle a l’arxidiòcesi tarragonina.  
420 “Ponendo   manus  in pectore, caeteri verò santis scripturis manibus  ipsos  testium, et cuius  libet eso 
corporalitur factis de veritate pure et syncere dicenda in his, in quibus examinabentur, et interrogabantur 
super arbitis et causa tota omni prece, prececio, dolo, fraude, timore, amore, favore, ira, odio, rancore, et 
qualibet  alia  sinistra  machinatione  in  praemisis  postpositis,  et  penitus  semotis”.  ASV.  Congr.  Riti. 
Processus, ms. 220, fol. 24v. 
421  Interrogatia pro parte fischi archiepiscopi remisoriae super cnaonizatione B. Raymundi a Penyafort. 
ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 220, fol. 7v‐8v. Annex documental, doc.3. 
422  “Interrogetur quilibet  Testis, an  sciat,  vel audiverit miracula, quae dicuntur  facta à domino  Fratre 
Raymundo, fuise vera, vel potius ficta, et an duo, vel plura, et frequentia, dicatque diem , in quo vidit, vel 
andivit  fuise  factum miraculum, vel miracula ab  ipso Teste  testificatum, et asertum. Et cum deventum 
fuerit ad Articulos, Judex, seu Judices, quibus commisum fuerit hoc negotium in quolibet dicto cuius libet 
arli, si Testis interrogatus dixent, se nihil scire, et negative responderit, ulterius non interrogetur, si vero 
aliquid deposuevit,  tunc Testis  interrogetur de  scientia,  et  causa  sicentiae, de  loco,  et  tempore,  et de 
contestibus, et in fine cuius libet arli interrogetur, an sit possibile, quod veritas aliter se habeat, quam ipse 
dixerit”. ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 220, fol. 7v‐8v.  
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com de  l’arrelament del seu culte423. La majoria d’ells eren informacions fornides pel dominic 

Miquel  Llot,  que  calia  corroborar  amb  els  actes  i  escriptures  antigues.  En  canvi,  altres 

demanaven  la  inspecció  directa  de  fets  coetanis  com  la  presència  d’ex‐vots  a  l’entorn  del 

sepulcre del dominic,  l’aparició de  la  terra negra que brollava miraculosament de  la primera 

sepultura del beat, o la seva invocació contra els mals de cap i els perills dels parts424.  

 

La indagació en els mecanismes i declaracions dels testimonis depassa els límits d’aquesta tesi, 

però  no  podem  deixar  de  subratllar  la  solemnitat  amb  que  foren  revestits. Uns  dies  abans 

d’iniciar  la presa de testimonis, el 9 de març de 1596,  l’arquebisbe Terès envià al seu nebot  i 

vicari general Antoni Terès, acompanyat dels notaris Çalopa, Terès i Pedralbes, a comunicar la 

prompta arribada de les lletres remissoriales de Roma, i demanar als consellers barcelonins “... 

com  volien  entendrer  y  passar  avant  en  rebrer  la  dita  informatio”425.  En  resposta,  la  Ciutat 

anuncià a l’arquebisbe com “... estave molt contenta y satisfeta”426 amb el bon procedir de la 

canonització, i el compromís d’aportar sis mil lliures per a les despeses que caldrà fer a Roma 

per a la “... bona directio del negoci”427. Ara bé, la corporació municipal decidí no intervenir en 

les sessions de presa de testimonis “... pus  lo  interes principal ere de tot  lo orde y religio del 

glorios pare sanct Domingo, y que la ciutat fins assi en dit negoci no havia fet sino intercedir ab 

letres a sa sanctedad y a sa magestat pera que se fes y procuras la dita canonitzacio”428.  

 

Per tant, la ciutat facilità el bon desenvolupament de la causa de Ramon de Penyafort i col∙laborà 

econòmicament  en  les  seves  despeses,  però  no  intervingué  directament  en  les  parts més 

burocràtiques del procés, que deixà en mans dels  frares predicadors. No així, els  consellers 

participaren ben activament en la cerimònia d’obertura del sepulcre i revisió de les despulles del 

dominic. Aquesta  s’entenia  com  un  dels moments  culminants  del  procés  de  canonització  a 

Barcelona, destinat no únicament a corroborar l’existència del beat, sinó també la veracitat de 

les seves relíquies com a  font  inesgotable de beneficis per a  la ciutat, que després de segles 

tornava a entrar en contacte amb el cos del seu il∙lustre protector. L’ocasió exigia una cerimònia 

                                                            
423 ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 220, fol. 8v‐13. 
424  La  resposta oferta pels  comissaris  apostòlics  s’inclou  en un document  titulat De  vita  sanctissima, 
moribus, virtutibus atque miraculis S. Raymundi de Penyafort.  Información del Rey,  los dominicos y de 
Barcelona, acerca de treinta y seis puntos. BRUB. Miscelánea Histórica, ms. 753, fol. 48‐52. 
425 Dissabte 9 de març 1596. Manual de Novells Ardits…, 6, pàg.  539. 
426 Divendres 29 de març 1596. Manual de Novells Ardits…, 6, pàg. 552‐554. 
427 Ídem. 
428 Ídem. 
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a l’alçada de  la seva transcendència, que comptà amb la deguda representació institucional i, 

per tant, amb els  inherents conflictes de precedències. Si bé  l’acte havia d’estar presidit pels 

prelats catalans com a comissaris apostòlics, també manifestaren  la seva  intenció d’assistir a 

l’esdeveniment els  inquisidors, els diputats del General  i els doctors de  la Reial Audiència de 

Catalunya.  

 

El dia 1 d’abril de 1596 s’informa als consellers de la finalització de la informatio, requerint la 

seva presència per a l’obertura del sepulcre. La qüestió no és senzilla, la capella del beat resulta 

massa petita  i els  comissaris apostòlics adverteixen que  tots els assistents  convidats hauran 

d’estar dempeus429. Els únics que  tenen  la seva presència garantida són els propis consellers 

que,  com  a  representants  de  la  ciutat,  tenen  el  privilegi  d’exercir  com  a  amfitrions,  una 

preeminència que també reclamen els diputats del General, adduint  la seva  intervenció en  la 

causa mitjançant  l’enviament  de  lletres  suplicatòries  al  pontífex.  D’altra  banda,  també  els 

inquisidors volen trobar el seu protagonisme tot reivindicant al beat com a fundador del Sant 

Ofici i, al mateix temps, reclamen la competència del tribunal en matèria de reconeixement de 

la santedat. Per si fos poc, els doctors de la Reial Audiència, com a màxim òrgan judicial i braç 

actiu  del  govern  virregnal  al  Principat,  també  al∙leguen  la  seva  part  en  l’acte.  Davant  la 

impossibilitat  d’acontentar  les  aspiracions  de  tots  aquests  sectors,  i  l’imminent  desgavell 

protocol∙lari que podia ocasionar, el 2 d’abril de 1596 els consellers sol∙liciten instruccions a Felip 

II. Com a  resposta, el monarca  insta als barcelonins a disposar de  les cadires seguint  l’ordre 

acostumat, recordant: 

  

“… ya teneis entendido que en auctos publicos los inquisidores ni diputados no tienen lugar 

cierto. Y assi caso que quieran assistir al tiempo de abrir dicho sepulchro, procurareis que 

primero se trate y concierte entrellos el que cada uno ha de tener, y quando no se avinieren 

dareis orden en que el   Arçobispo no  llame a  los  Inquisidores ni assistan a ello, para que 

desta manera se excussen las differencias que podrian suceder …”430. 

 

Així  doncs,  davant  les  possibles  desavinences,  el  monarca  es  decanta  calladament  per  la 

participació  de  la  Reial Audiència. Arribat  el  dia  de  la  cerimònia,  els  consellers  envien  una 

ambaixada  al  governador  Enric  de  Cardona,  màxim  representant  del  rei  en  absència  del 

lloctinent, per sol∙licitar que dissuadeixi als egregis doctors de  les seves pretensions. Res més 

                                                            
429 Íbidem, pàg. 554. 
430 Íbidem, pàg. 615. Vegeu Annex documental, doc. 6. 
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allunyat de les seves intencions, doncs Cardona manifesta la seva voluntat d’assistir acompanyat 

de la Reial Audiència i de posar‐se “... al costat dels Srs. Consellers, prenent los a la ma squerra 

com se acostuma y los doctors del dit real consell se posarien a la altra ma sua, de manera que 

no stiguessen separats de ell per fer tots un cors”431. Aquesta resposta era  intolerable per als 

consellers, que veien com els juristes assolirien una presència protocol∙làriament ben destacada, 

amb el perill d’assentar un precedent. Davant la impossibilitat d’arribar a un acord, els consellers 

suplicaren  a  l’arquebisbe  que  posposés  l’obertura  del  sepulcre,  però  aquest  respongué 

negativament per ser última hora.  

 

Finalment, el dia 4 d’abril de 1596 a les dues de la tarda s’ajuntaren a Santa Caterina l’arquebisbe 

Joan Terès, i els bisbes Joan Dimas Loris de Barcelona, Pere Jaume de Vic, Francesc Robuster i 

Sala d’Elna, i Lluís Sans de Solsona, acompanyats de consellers, diputats, magistrats, prohoms i 

gran multitud de curiosos. Després de fer oració a l’altar major, els consellers travessaren el cor 

de l’església i pujaren al cadafal que s’havia aixecat per a l’ocasió a l’entorn del sepulcre del beat, 

ocupant la part dreta de la capella, mentre els diputats s’ubicaren a la part esquerra. En aquesta 

posició estigueren els dirigents catalans durant dues hores, esperant l’arribada del governador 

Cardona i de la Reial Audiència. Veient la no compareixença d’aquests, finalment l’arquebisbe 

Terès decidí iniciar l’acte sense la seva presència.  

 

Els mitrats  formaren processó des de  la sagristia de Santa Caterina  fins a  la capella del beat 

Ramon de Penyafort, on pujaren al cadafal  i  feren oració agenollats davant del  sepulcre. En 

acabat, el mestre de cases Montserrat Santacana i el mestre fuster Miquel Sobra alçaren “... set 

o vuit pams”432    la  tapa de pedra que cobria el sarcòfag, mitjançant unes cordes d’espart. A 

continuació l’arquebisbe inspeccionà l’interior, on hi havia una caixa de fusta amb les despulles 

del beat. Aquestes anaven cobertes per una tela “... molt blancha y molt neta y sens ninguna 

taca, feta a modo de una coxinera”433, dins la qual reposaven els ossos del dominic. El prelat, 

amb les mans cobertes per una tela, començà a extreure les relíquies i a mostrar‐les als presents, 

començant pel crani. Tots els ossos foren identificats pel doctor en medicina Pere Benet Soler, i 

puntualment recollits pels notaris delegats de la causa. Gràcies a la seva descripció, sabem que 

                                                            
431 Íbidem, pàg. 556. 
432 Íbidem, pàg. 559. 
433 Ídem.  
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el cos de Ramon de Penyafort es trobava pràcticament complet en aquest moment, sense faltar‐

hi les parts més importants com la calavera, els fèmurs i els ossos de les mans.  

 

Barcelona podia vanagloriar‐se de tenir dins dels seus murs un cos sant que es trobava sencer, 

motiu  pel  qual  l’arquebisbe  declarà  que  no  se’n  podien  extreure  parts  “...  sub  poena 

excomunicationis maioris”434. Tot  i així, no era un cos  incorrupte. Per suplir aquesta carència,  

símbol  inequívoc de santedat,  la relació dels notaris es preocupà molt de fer constar com  les 

teles que l’envolten estan immaculades i cobertes amb la terra miraculosa que també brollava 

de la primera sepultura del sant i tants miracles havia proporcionat. Ara bé, els beneficis de les 

relíquies del dominic quedaren provats en el mateix moment de l’obertura del sepulcre, quan 

diversos testimonis sentiren un olor suau  i dolç, que no podia ser altre que el de  la santedat. 

L’efecte més destacat fou la guarició del cavaller Lluís de Claramunt, que estava sense olfacte 

des de 1580,  i ara recuperava el sentit gràcies a  la  intercessió del beat, tal com presenciaren 

diversos testimonis i quedà recollit pels notaris del procés apostòlic435.  

 

Un cop  reconegut el cos prosseguiren els  interrogatoris  i, en paral∙lel, es confeccionaren  les 

cartes compulsoriales. Aquestes eren  fonamentalment un recull de  transcripcions de  tots els 

documents destinats a compilar la història del procés de canonització de Ramon de Penyafort, i 

certificar la seva vida i santedat. L’acte de compulsa es portà a terme el dia 6 d’abril de 1596 pel 

notari barceloní Francesc Aquiles, amb la supervisió de Lluís de Copons, ardiaca de la Catedral 

de Lleida i canceller de Sa Majestat. Com a testimonis prengueren els ciutadans il∙lustres Jeroni 

Cassador i Francesc d’Ivorra, mentre el prior Benat Sarrià actuà de nou com a procurador delegat 

de la causa pel mestre general dels dominics Ippolito Maria Beccaria.  

 

Entre el llistat d’escriptures es copien els onze miracles recollits en el procés de 1318, que són 

verificats i compulsats436. A més també es transcriu un llibre de l’any 1357 atribuït al cardenal 

de San Sixto, en el qual es narra la instal∙lació dels dominics a Barcelona i l’ingrés de Ramon de 

Penyafort a la comunitat, el Liber Aniversariorum del convent de Santa Caterina, la Vita Antiqua, 

                                                            
434 ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 220, fol. 273. 
435 Íbidem, fol. 321‐322.  
436 CECOTTI DA COTOGNOLA, Girolamo. Alcuni miracoli di S. Raimundo confessore. Roma, 1601, fol. 270‐
273v. 
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diversos  instruments  notarials  de  provança  dels  miracles  del  dominic,  especialment  de  la 

transfretació, i les cartes enviades als pontífexs des de l’any 1279 en pro de la canonització437. 

 

Un cop compilada, la documentació del procés apostòlic s’envia a Roma i a la Cort438. Per tal de 

reobrir els debats sobre la santedat del dominic català, els promotors de la causa adrecen noves 

epístoles postulatòries a Climent VIII i als cardenals de la Congregació de Ritus. La primera carta 

fou la de la Catòlica Majestat (22 de juny de 1596), seguida de la de l’arquebisbe de Tarragona i 

els bisbes de Barcelona i Vic, els diputats de Catalunya i els consellers de Barcelona (7 d’agost 

de 1596)439.  

 

En aquest moment la causa raimundiana també rep un nou suport inesperat: l’emperador del 

Sacre  imperi440.  Rodolf  II  d’Habsburg  (1552‐1612),  fill  de Maximilià  II  i  de Maria  d’Àustria  i 

Portugal, era nebot de Felip II i aliat, en termes generals, de la Catòlica Majestat. Aquest però 

no sembla un argument prou satisfactori per explicar el seu suport a la causa del dominic català. 

De fet, Climent VIII era un enemic declarat de l’emperador, a qui retreia la permissivitat amb els 

heretges  dins  del  seu  regne,  on  fins  i  tot  Jan  Zelinsky,  obertament  protestant,  havia  estat 

ascendit al càrrec de vicecanceller. Les tensions amb el papat havien arribat a cotes ben elevades 

durant la legació del cardenal Filippo Spinelli, el qual declarà que Zelinsky pretenia extirpar el 

catolicisme de Bohèmia441.  

 

Un conflicte obert entre el Sacre Imperi i la Santa Seu deixaria en molt mala posició a Felip II, 

que hauria de surar entre el seu aliat polític i la seva condició de defensor del catolicisme romà. 

Per  tal  d’evitar  aquesta  situació  compromesa  el  rei  prudent  possiblement  advertí  al  seu 

                                                            
437 Del procés compulsorial se’n conserven tres còpies a l’Arxiu Secret Vaticà: ASV. Congr. Riti. Processus, 
ms. 221, 222 i 223.  
438 PEÑA, Vita S. Raymundi…, 1601, pàg. 271‐276.La còpia expedida a Madrid avui es troba a: Biblioteca 
Nacional de España. Copia del proceso de canonización de San Raimundo de Peñafort, autorizada por 
Francisco Aquiles, notario de Barcelona, en el año 1596, ms. 731. Altres còpies de la documentació foren 
elaborades a Roma per a  l’examen dels auditors de Rota, dos de  les quals es conserven a: Biblioteca 
Vallicelliana, còdex H.142 i H.65. 
439 Archivio Storico di Santa Maria Sopra Minerva. Provincia Romana di S. Caterina da Siena (ASSMSM), 
ms. III.307, fol. 1. 
440 Concretament, la seva carta postulatòria de la causa de Ramon de Penyafort arriba el dia 20 de febrer 
de 1597 i es conserva, com les altres cartes, a: ASV. Congr. Riti. Raimondo de P. Inventarium, nums. 191‐
197. 
441 ERLANGER, Philippe. L’Empereur insolite. Rodolphe II de Habsbourg. Paris: Albin Michel, 1971, pàg. 143‐
150. 
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ambaixador a  la cort  imperial, el noble català Guillem Ramon de Sant Climent  i de Centelles 

(1581‐1608), de la necessitat de fer un acostament entre ambdues posicions i reforçar, encara 

que fos aparentment, la confessionalització del Sacre Emperador. Tal com apunta Robert J.W. 

Evans, Sant Climent era lloat pels seus contemporanis com a cavaller i home d’estat, durant la 

seva  estada  a  la  cort  va  gaudir de  gran  influència  i  la  seva moderació  va  evitar nombroses 

disputes entre Espanya i l’Imperi442. A més, Sant Climent coneixia de ben a prop la figura del beat 

Ramon de Penyafort. El seu nom és lloat en una composició literària com un dels benefactors 

del sant i el seu panteó familiar era al convent de Santa Caterina de Barcelona, on fou enterrat 

amb  tota solemnitat després de  la seva mort  l’any 1608443. Tot  i que es  tracta només d’una 

hipòtesi,  certament  resulta  plausible  que  fos  l’ambaixador  qui  suggerís  a  l’emperador  els 

beneficis diplomàtics del suport a la causa del dominic català, que reforçaria a l’hora els lligams 

amb Felip II i amb la Santa Seu.  

 

Tal com apunta la butlla de canonització, el dia 10 de gener de 1597 el postulador de la causa 

Miquel Llot exposà  la documentació del procés apostòlic als membres de  la Congregació de 

Ritus, en una  sessió  tinguda al palazzo del  cardenal  Innico Avalos d’Aragona444. Climent VIII 

sol∙licità l’anàlisi de la documentació a tres membres del Tribunal de la Rota: el degà Serafino 

Olivario  Rezzaglio  i  els  auditors  Pietro  Francesco  Gypsio  i  Francisco  de  la  Peña445.  Després 

d’examinar  detalladament  el  procés  apostòlic  de  Barcelona,  els  auditors  arriben  a  tres 

                                                            
442 EVANS, Robert J.W. Rudolf II and his world: A study in intellectual history, 1576‐1612. Oxford: Clarendon 
Press,  1973,  pàg.  72‐78.  Sobre  les  relacions  entre  els Àustries Hispànics  i  l’Imperi  vegeu: GONZÁLEZ 
CUERVA,  Rubén.  “La mediación  entre  las  dos  cortes  de  la  Casa  de  Austria:  Baltasar  de  Zúñiga”.  A: 
MARTÍNEZ MILLÁN, José (coord.). La dinastía de los Austria. Madrid: Polifemo, 2011, pàg.  479‐506. 
443 La mort de Sant Climent i les seves exèquies queden recollides a: PUJADES, Jeroni; CASA HOMS, Josep 
Maria  (ed.). Dietari. Barcelona: Fundación Salvador Vives Casajuana, 1975, pàg. 135, 158, 161‐163. La 
tomba de Guillem de Sant Climent ha estat identificada per l’arqueologia a l’església de Santa Caterina, 
vegeu: AGUELO MAS, Jordi; HUERTAS ARROYO, Josefa. “Les reformes del convent de Santa Caterina de 
Barcelona als segles XVI‐XVIII. Els resultats de  la recerca arqueológica”, Pedralbes, 23 (2003), pàg. 749‐
762;  Sobre  l’ambaixada a  la  cort  imperial  vegeu: MOLAS RIBALT, Pere. Catalunya  i  la Casa d’Àustria. 
Barcelona: Curial, 1996, pàg. 33‐36; MAREK, Pavel. La embajada española en  la corte  imperial  (1558‐
1641). Praga: Editorial Karolinum, 2013, pàg. 82‐96. La composició en honor al noble Sant Climent es troba 
a: MALACRIDAE, Martii. Divus Raymundus. Romae: Apud Aloysium Zannettum, 1601, pàg. 41. 
444 Bullarum Diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio. Augustae 
Taurinorum: Sebastiano franco et filiis editoribus, 1865, 10, pàg. 700. 
445 Serafino Olivario Rezzaglio havia estat clergue de  Lyon  i doctor en ambdós drets abans d’entrar a 
l’auditorat de Rota l’any 1565. L’any 1602 fou anomenat Patriarca d’Alexandria i dos anys després li fou 
atorgada la porpra cardenalícia. Rezzaglio ostentà el càrrec de degà del Tribunal de la Rota des de l’any 
1590 fins a la seva mort l’any 1609, quan fou substituït per Francisco de la Peña. Procedent d’una família 
de l’aristocràcia bolonyesa, Pietro Francesco Gypsio entrà l’any 1581 a l’auditorat de Rota, on romangué 
fins a la seva mort l’any 1599. CERCHIARI, Emmanuele. Capellani papae et apostolicae sedis Auditores seu 
Sacra Romana Rota. Roma: typis polyglottis Vaticanis, 1919‐1921, I, pàg. 294; II, pàg. 13, 117‐118.  
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conclusions principals. La primera és que el procés s’ha portat a terme de manera legítima, i les 

seves  informacions  i escriptures són  rellevants. En segon  lloc, els auditors consideren que  la 

santedat  del  beat  Ramon  de  Penyafort  ha  estat  suficientment  provada  i,  finalment,  també 

manifesten que hi ha prou evidències de la seva beatitud després de mort, així com dels seus 

miracles fets en vida, per portar endavant la canonització446. 

 

Malgrat el nihil obstat unànime del Tribunal de la Sacra Rota, la causa raimundiana encara es 

troba lluny de la seva conclusió. A principis de 1598 Climent VIII es desplaça fins a Ferrara, on 

entra triomfalment per celebrar la seva  incorporació als Estats Pontificis gràcies al suport d’Enric 

IV de Navarra447. La prolongada absència del pontífex, no retornà a Roma fins el 19 de desembre, 

fa  perillar  la  continuació  de  la  causa,  obligant  al  procurador  Miquel  Llot  a  traslladar‐se, 

juntament amb tota la documentació, fins a la ciutat emiliana448. Tal com comenta l’ambaixador 

d’Urbino el 14 de març de 1598:  

 

“La  canonizzazione  del  beato  Raimondo,  che molti  anni  fa  per  le mani  delli  car.li  della 

Congregazione deputata, dicono essere stata  rimessa a Ferrara, per non  lasciare attione 

alcuna solita a farsi a Roma, che non sia fatta in quella città”449.  

 

                                                            
446 “Prima est processus  fuisse  legitime  factos, et  testes, quos dicta  in eis continentur, paucis exceptis, 
prout in relatione explicatur, fuisse rite examinatos, et scripturas esser relevantes; secunda est Beati huius 
viri Raymundi sanctitatem, sine qua nem canonizari potest, plenè et concludenter esse probatam, tu  in 
articulo 2º2ª partis; tertia est Beatum virum nedum post mortem, sicut ut esse necessarium requiritum ad 
sanctos  canonizandos,  sed  etiam  in  vita  fecisse miracula,  tu  constat  ex  articulo  Xº  et  XIº  2a  partis”. 
ASSMSM. Barcinonensis canonizationis Beati Raymundi de Penyafort Ordinis Praedicatorum, ms. III.307, 
fol.2. La Relatio dels auditors de la Rota, segons ells mateixos expliquen, té com a propòsit “Attamen, an 
probationes  in  eis  contentae  essent  sufficientes  ad  probandam  constantem  Raymundi  fidem  et 
excellentiam, seu sanctitatem vitae, sine quibus nemo potest canonizari, et miracula quae sunt  inditia 
sanctitatis, sine quibus Sedes Apostolica neminem canonizare consuevit”. El document s’estructura en dos 
parts diferenciades. Primerament s’analitza la documentació dels processos antics de canonització (fol. 4‐
16)  i de  les  informacions  fornides pels recents processos remissoriales  i compulsoriales  (fol.16‐30), tot 
valorant la seva legitimitat. En canvi, el segon bloc s’ocupa més específicament de la vida, virtuts i miracles 
del personatge, tot valorant la seva “existentia” (fol. 31), “excellentia vitae, sive de santitate” (fol.32‐45) i 
el  “felici obitu” del beat  (fol. 45‐47). Ara bé,  la major part d’aquest  segon bloc es dedica  a analitzar 
específicament  vuit  miracles  concrets,  que  són  els  més  ben  documentats  a  ulls  dels  auditors. 
Barcinonensis canonizationis Beati Raymundi de Penyafort Ordinis Praedicatorum. ASSMSM, ms. III.307. 
Una altra còpia de  les discussions mantingudes pels auditors es troba a: Biblioteca Apostòlica Vaticana 
(BAV). Vat. Lat., 14091. 
447 Felicissima entrata di N. S. PP. Clemente VIII. nell'inclita città di Ferrara : con gli apparati publici fatti 
nell città, terre, castelli, doue S.S. è passata, dopò  la Sua partita di Roma. Roma: apresso Lepico Facij, 
1598.   
448 PEÑA, F., Vita Sancti Raymundi..., 1601, pàg. 289. 
449 BAV. Urbin. Lat., 1066, fol. 296v. 
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Ara bé, com recullen els dominics barcelonins en el seu Lumen Domus, la principal dificultat de 

l’any  1598  fou  la mort d’un bon nombre de  sostenidors de  la  causa,  entre  ells  el bisbe  de 

Barcelona Joan Dimes Loris i la Catòlica Majestat de Felip II450. L’òbit del rei prudent, el 13 de 

setembre d’aquell any, obligà a  la suspensió temporal de tots els negocis hispànics davant  la 

Santa Seu, entre ells les canonitzacions, a l’espera de la implicació del nou monarca.  

 

El  procurador Miquel  Llot  escriu  el  9  de  novembre  de  1598  a  Felip  III,  donant  relació  de 

l’audiència mantinguda amb Climent VIIII el 29 d’octubre proppassat, en la qual havia sol∙licitat 

la solemnitat de  la canonització, a  la qual obtingué com a resposta “... que  la relation de  los 

cardenales no era hecha y que havia de tener un consistorio secreto y otro publico que le havian 

de causar trabajo resolvio que en Roma se havia de hazer”451.  

 

Per  tant  la causa ha d’esperar el  retorn del pontífex a  la ciutat eterna. El 29 d’abril de 1599 

Miquel Llot informa a Sa Majestat:  

 

“El negotio de la canonization del bienaventurado Padre fray Ramon de Peniafort, que hazia 

mas de quatro annios baixo el Real nombre de V. Mag. Prosiguió en esta corte con la venida 

del  cardenal  Gesualdo  en  ella  de  orden  de  su  Santidad  se  va  construyendo  en  las 

congregationes que sobre esto hazen los cardenales sobre la sentencia dieron los auditores 

de Rotta en favor de este santo”452.  

 

Llot també exposa al monarca que “... aunque el duque de Sessa lo haze muy bien en valerme y 

en affavorescer esta causa”453, és convenient que Felip  III torni a escriure a Sa Santedat  i als 

cardenals de la Congregació per resoldre de la manera més convenient el negotio.  

 

De fet, les epístoles que sol∙licita Miquel Llot ja havien estat expedides a principis d’aquell mateix 

mes. El 7 d’abril de 1599 Felip III envia un reguitzell de cartes al seu ambaixador a Roma, en les 

                                                            
450 “Certament que aquest any es estat molt contrari a la fortuna perque un rey en espanya es mort, dos 
cardenals en roma, dos Concellers en Barcelona, dos diputats en Catalunya, tres bisbes en Catalunya de 
Barcelona, Girona  i de Vich”. Lumen Domus o Annals del convent de Santa caterina Verge  i Màrtir de 
Barcelona Ordre de Predicadors. BRUB. Ms. 1005, I, pàg. 151. 
451 Archivo y Biblioteca de Francisco Zabálburu (ABFZ). Fondo Altamira, 178, D.55/1. 
452 ABFZ. Fondo Altamira, 178, D.56/1. 
453 Ídem.  
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quals li comunica com “... Al rei mi Padre, i Señor, que haya gloria he sucedido en la devocion de 

San Ramon  de  Peñafort”454,  tot  donant  instruccions  per  instar  al  papa  i  als  cardenals  de  la 

Congregació de Ritus perquè finalitzin el negoci: “... y sobre ello hareys todos los buenos officios, 

que seran menester, hasta conseguirlo”455. Per tal d’assolir  l’objectiu, el sobirà adjunta cartes 

dirigides a Climent VIII i als cardenals de la consistori, pregant‐los que el procés “... se acabe con 

quanta mayor brevedad fuere possible”456.  

 

Un cop adoptada la causa pel nou monarca hispànic, els engranatges de la santedat es posen de 

nou en marxa per resoldre els Dubia457. Els dies 23 de maig, 20 de juliol i 3 d’agost de 1599 el 

procés de canonització aprovat pels auditors de Rota és examinat de nou pels cardenals de la 

Congregació de Ritus, als quals  s’afegeix un nou procurador  fiscal, Pompeo Molella,  i  cinc 5 

prínceps  de  l’església:  Federico  Borromeo,  Antonio  Maria  Gallo,  Cesare  Baronio,  Silvio 

Antoniano i Andrea Peretti458. Un cop finalitzades les reunions, la causa enfila la recta final. 

 

A principis de l’any jubilar de 1600 Fernando Ruiz de Castro, VI comte de Lemos i virrei de Nàpols 

(1599‐1601), porta a terme l’ambaixada d’obediència del nou monarca hispànic davant del papa 

Climent VIII459. La seva estada a la ciutat s’acompanya de fastuoses festes, focs artificials, jocs de 

cavallers  i  els més  diversos  enginys  destinats  a  celebrar  la  Catòlica Majestat  de  Felip  III460. 

Algunes epístoles contemporànies comenten arran de l’estada de Ruiz de Castro al gran teatro 

del mondo: 

 

                                                            
454 PEÑA, F., Vita Sancti Raymundi..., 1601, pàg. 293. 
455 Ídem. 
456 Les cartes adreçades per Felip III als cardenals de la Congregació de Ritus i al papa es troben transcrites 
a: PEÑA, F., Vita Sancti Raymundi..., 1601, pàg. 290‐292. 
457 PAPA, G. Le cause di canonizzazione..., 2001, pàg. 40. 
458 ASV. Congr. Riti. F. Antico, 6263. 
459 ENCISO, Isabel. “La embajada de obediencia del VI Conde de Lemos: ceremonial diplomático y política 
virreinal”. A: HERNANDO SÁNCHEZ, Carlos José (coord.) Roma y España. Un crisol de la cultura europea 
en la Edad Moderna. Madrid: SEACEX, 2007, pàg. 471‐513. 
460 Jornada que hizo a Roma el Conde de Lemos para ganar el jubileo. Biblioteca Nacional de España, ms. 
6150. Fernando Ruiz de Castro Andrade i Portugal, VI comte de Lemos (1548‐1601) i cunyat del duc de 
Lerma, entra  solemnement a Nàpols el 17 de  juliol de 1599 com a nou virrei    i mor a  la  ciutat el 19 
d’octubre de 1601. Sobre el virregnat de Lemos vegeu: ENCISO ALONSO‐MUÑUMER,  Isabel. “Filiación 
cortesana  y  muerte  en  Nápoles:  La  trayectoria  política  del  VI  conde  de  Lemos”.  A:  Felipe  II  y  el 
Mediterráneo. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos 
V, 1998, III, pàg. 539‐541.  
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 “... s'aspetta qui per questa quaresima il Viceré di Napoli per prestar obbedienza al Papa in 

nome del suo Re, et per intervenire alla cerimonia della canonizatione del Beato Raimondo”461. 

 

Atenent  la data de  la carta, 22 de gener de 1600,  i  l’estat avançat de  la causa de Ramon de 

Penyafort,  resulta  factible pensar que el  flamant diplomàtic espanyol esperés  l’anunci de  la 

imminent  canonització  enmig  d’unes  ostentoses  festes  destinades  a  lloar  l’aliança  entre  la 

Monarquia Hispànica i el papat. La documentació vaticana encara ens reporta un altre testimoni 

arran de la dilatació temporal del comte de Lemos a Roma en una epístola del 26 de febrer del 

mateix any: 

 

“... perché  Il Vicerè no  sarebbe partito  senza  fatta quaresima questa novita  volino alcuni 

perche dicto Viceré ha dissignato restar a Roma perche sara fatta la canonizazione del beato 

Raimundo spagnolo nato in Valenza dell'ordine di San Domenico, et secundo si crede nel debe 

essere primera ben digerita tutta la materia del suo processo …”462. 

 

I encara en una altra informació de l’1 de març de 1600 podem llegir:  

 

“... la venuta del V. Re di Napoli è ressoluta, che sarà fatta Pasqua (…) et starando qua oltre 

un mese perche venande assitere alla ceremonia della canonizatione del Beato Raimondo”463. 

 

Malgrat  les fonamentades expectatives,  la tant desitjada canonització encara ha d’esperar un 

any per completar el seu  itinerari burocràtic. Per tal d’alleugerir el procés, Felip III sol∙licita al 

vicecanceller del Consell d’Aragó que concedeixi 300 ducats al dominic Rafael Salou i Sterder pel 

seu  viatge  a  Roma  “...  para  acelerar  la  canonización  de  fray  Raymundo  de  Peñafort”464. 

Posteriorment, una carta datada el 28 de juliol de 1600 i adreçada al duc de Lerma, comunica al 

valido de Sa Majestat que s’ha fet entrega de la mencionada quantitat al religiós465.  

 

                                                            
461 Carta enviada a Roma el 22 de Gener de 1600. BAV. Ms. Urb. Lat., 1068, fol. 73v. 
462 Carta enviada a Roma el 26 de febrer de 1600. BAV. Ms. Urb. Lat., 1068, fol. 127‐128. Cal advertir l’error 
en la procedència del dominic català, que no és de València, sinó de Barcelona.  
463 Carta enviada a Roma l’1 de març de 1600. BAV. Ms. Urb. Lat., 1068, fol. 135v. 
464 ACA. Consejo de Aragón, Leg. 0266, n. 110. 
465 ACA. Consejo de Aragón, Leg. 0266, n. 193. 
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Després del posicionament favorable dels auditors de la Rota i dels cardenals de la Congregació 

de Ritus, Climent VIII sol∙licita l’examen personal de la documentació abans de respondre al duc 

de  Sessa  “...  que  se  contentava  de  proceder  adelante  en  esta  causa”466  i  per  aquest motiu 

convoca els tres últims consistoris de cardenals que han de determinar la canonització.  

 

El primer, de caràcter secret, es convocà el 4 de desembre de 1600 a Sant Pere del Vaticà. A 

l’acte  assistiren  36  cardenals  i  el mateix  pontífex,  als  quals  Alfonso  Gesualdo  expressà  la 

determinació dels auditors de Rota i de la Congregació de Ritus a inscriure al beat Ramon dins 

el catàleg dels sants. Climent VIII decretà continuar endavant amb el procés “... i los esortó, que 

con sus oraciones, ayunos  i  limosnas rogassen a Dios, paraque  les ayudasse,  i no permitiesse 

errar a su santa Iglesia en negocio tan grave”467.  

 

El segon consistori, de format públic, es portà a terme el 16 de desembre a  la Sala Regia dels 

palaus vaticans. La reunió, presidida pel Sant Pare, comptà amb la presència no únicament dels 

cardenals, sinó també de patriarques, arquebisbes, bisbes, auditors de Rota, prelats, familiars 

del Papa, els ambaixadors de l’Emperador, de Venècia i Saboia, i molts altres nobles i religiosos. 

En aquesta ocasió fou l’advocat consistorial milanès Bernardino Scotto qui, en representació de 

la Catòlica Majestat, exposà “... una grave, i elegante oracion”468 de la vida i miracles del dominic. 

En acabat, el  lletrat s’agenollà davant de Climent VII  i suplicà per  la causa en nom dels seus 

promotors: 

 

“... al fin de ella puesto de rodillas, suplicó a su santidad con palabras de mucho afecto, en 

nombre del  rey Felipe  III de España, que  fuese servido de canonizar este santo, por cuya 

canonización también había intercedido el rey Felipe Segundo su padre, i suplicaba Rodulfo 

eleto Emperador de Romanos, el Principado de Cataluña, la Ciudad de Barcelona, y toda la 

orden de Sto. Domingo”469.  

  

En resposta, el secretari papal Marcello Vestrio Barbiano manifestà que: 

 

                                                            
466 PEÑA, F., Relación sumaria…, 1601, pàg. 40. 
467 PEÑA, F., Relación sumaria…, 1601, pàg. 43; PAPA, G. Le cause di canonizzazione..., 2001, pàg. 46‐48. 
468 PEÑA, F., Relación sumaria…, 1601, pàg. 44. 
469 Íbidem, pàg. 44. 
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“... siendo esta causa de las mas graves, i arduas, que suele ofrecerse a la Sede Apostolica, 

por averse de declarar en la tierra, que hombre mortal, i caduco, es Ciudadano del Cielo, i 

goza con los Angeles de la gloria, que los escogidos tienen, i an de tener, aunque lo que se 

avia  entendido,  i  visto  de  las  costumbres  santas,  vida  exemplar,  i  pura,  i  esclarecidos 

milagros del Beato Raymundo, eran tales, que podian  induzir a Canonizarle, toda via por 

tratarse de cosas, que encedian las fuerças umanas, su Santidad queria considerarlas aun 

mas maduramente”470. 

 

La resposta donada per boca de Sa Santedat resumeix molt bé la posició del catolicisme romà 

vers l’elevació dels sants i el rol del romà pontífex com a vicari de Crist a la terra. Les paraules 

de  Vestrio  justifiquen  veladament  la  importància  d’establir  processos  cada  vegada  més 

complexes i allargats en el temps com a garantia de rigor, però també fan recaure en la figura 

del pontífex tota l’autoritat per interpretar la voluntat de l’altíssim i elevar els homes a gloriosos 

“ciutadans del cel”. 

 

Tot  i que  l’itinerari de  la causa quedava subjugat exclusivament a  la voluntat del pontífex,  la 

celebració  d’aquest  segon  consistori  només  podia  considerar‐se  com  una  victòria  per  als 

promotors de la causa, doncs marcava un camí de no retorn en l’ascensió als altars del dominic 

català. La voluntat de transcendència i solemnitat de l’acte queda reflectida en la relació llegida 

per l’advocat Scotto, que fou impresa contemporàniament a Roma471. L’elegant composició de 

Scotto sintetitza magistralment  les  informacions destil∙lades de  tres‐cents anys de procés de 

canonització i, al final, inclou també les paraules del pontífex pronunciades pel secretari Vestrio. 

És precisament en aquestes últimes on s’inclou una caplletra amb  la  inicial Q, que  il∙lustra  la 

única imatge vinculada directament amb els procés burocràtic del dominic (fig.2). Es tracta d’una 

modesta  xilografia  reutilitzada,  tal  com  delaten  els  contorns  tallats,  que  mostra  una 

representació idealitzada de l’advocat consistorial exposant davant del pontífex la seva relació, 

en una sala plena de prelats i prínceps de l’Església, mentre un notari pren nota de l’acte.  

    

Finalment, el 22 de desembre de 1600  es reuneix el tercer consistori semipúblic a la Sala Ducal 

del palau vaticà  i es procedeix a  la votació dels 37 delegats, composats per cardenals, bisbes, 

                                                            
470 Íbidem, pàg. 44‐45. 
471 Oratio Bernardini Scotti aulae  consistorialis ac  sereniss. Et potentiss. D. Philippi  III Hispaniarum Ac 
Indiarum regis Catholici Advocati. Habita Coram SS.D.N.D. Clemente Papa VIII. Cum eiusdem PHILIPPI Regis 
nomine,  in publico consistorio pro canonizatione B. RAYMUNDI Barcinonensis  instaret. Die decimasexta 
Decembris Anno Iubilei 1600. Roma: Apud Typographos Camerales, 1601. 
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arquebisbes, auditors de Rota, el secretari Vestrio i el procurador fiscal Pompeo Molella472. Amb 

l’assentiment unànime, Climent VIII decreta  la canonització de Ramon de Penyafort per a  la 

domenica in albis del 29 d’abril de 1601. 

 

2.5 Esta canonization tant gloriosa qual nunca se ha visto.  

 

La primera funció d’una canonització és la inscripció formal d’un serf de Déu al catàleg dels sants 

i la publicació del breu pontifici que així ho certifica. Després de la reobertura de la fabbrica dei 

santi,  i  l’elevació als altars de Dídac de Alcalá  l’any 1588,  l’Església  romana opta per  rituals 

progressivament més  elaborats  i destinats  a  transformar  la basílica de  Sant  Pere  en  el que 

Alessandra Anselmi  va  definir  com  “una máquina  de  producir  ortodoxia”473.  Els  cerimonials 

assumeixen cotes sempre més elevades de pompa i complexitat, valent‐se d’aparells decoratius 

brillants  i  sumptuosos que arriben al  seu punt àlgid amb  les  intervencions de Gian  Lorenzo 

Bernini durant el pontificat d’Alexandre VII Chigi. Com apunta Martine Boiteux, les cerimònies 

de canonització preparen l’apoteosi del sant enmig d’una església metamorfosejada a través de 

la profusió de  llums, perfums, colors  i música destinades a evocar el paradís, una  Jerusalem 

celestial reconstruïda al cor de la cristiandat474.  

 

Aquestes pomposes solemnitats es transformen en veritables imatges de poder i celebració de 

l’autoritat del pontífex, que manté en tot moment l’epicentre de la composició com a vicari de 

Crist. El cerimonial fomenta l’abraçada dels fidels a l’entorn de l’Església a través d’artificiosos 

escenaris, on totes les arts del barroc es posen al servei de la litúrgia i la persuasió del sentits. 

És  així  que  les  canonitzacions  esdevenen  veritables  actes  de  pública  confessionalització  a 

l’entorn  d’un  nou  heroi  celestial,  on  s’evidencia  l’error  de  les  heretgies  i  el  triomf  del 

catolicisme475.  

                                                            
472 Un llistat de totes les autoritats que intervingueren en la votació es troba publicat a: PEÑA, F., Relación 
sumaria…, 1601, pàg. 46‐48. 
473 ANSELMI, A., “Roma celebra la monarchia spagnola…”, 2003, pàg. 211‐246. 
474 BOITEUX, Martine. “Le Bernin, les fêtes et l'architecture éphémère à Rome au début du XVIIe siècle”. 
A: BONFAIT, Olivier; COLIVA, Anna. (coord.). Bernini dai Borghese ai Barberini: la cultura a Roma intorno 
agli anni venti. Roma: De Luca, 2004, pàg. 76‐91. 
475 Sobre aquesta qüestió, vegeu: CASALE, Vittorio. “La basilica di S. Pietro nelle cerimonie di beatificazione 
e  di  canonizzazione  del  Seicento”.  A: MORELLO,  Giovanni  (ed.).  La  Basilica  di  San  Pietro.  Fortuna  e 
immagine. Roma: Gangemi Editore, 2012, pàg. 445‐454. 
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Durant l’època moderna les canonitzacions no es confinen dins els murs de Sant Pere, sinó que 

s’expandeixen centrífugament al conjunt de Roma capital, on proliferen les festes, processons i 

mostres de pública joia. En aquest escenari urbà s’entrecreuen les esferes del profà i el sacre, 

de la terra i el cel, com a part del que Maria Antonietta Visceglia anomena la città rituale476. Ara 

bé, aquesta estructura també conviu amb la concepció del cerimonial com a espill d’un ordre 

sociopolític garantit per la figura del Sant Pare i els prínceps de l’Església. Així, Roma esdevé un 

escenari on la ritualitat excepcional transforma els llocs, però també la cronologia, esdevenint 

el que Maurizio Fagiolo dell’Arco va senyalar com “una forma simbolica di sospensione spazio‐

temporale”477. 

 

Si bé el procés de canonització de Ramon de Penyafort és el primer completat plenament a 

l’interior de la nova Congregació de Ritus, la seva elevació als altars inaugura la nova basílica de 

Sant Pere com a espai per a  les cerimònies de canonització478. En aquest moment  la  fàbrica 

vaticana porta pràcticament un segle de reformes des de  l’inici de  la demolició de  la  factura 

constantiniana  durant  el  pontificat  de  Juli  II  (1503‐1513)  i  el  bastiment  de  la  capçalera, 

projectada en primer terme per l’arquitecte Donato Bramante (1444‐1514) i posteriorment per 

Michelangelo  Buonarroti  (1475‐1564)479.  El  geni  florentí  havia  fet  prosperar  la  construcció 

recuperant  la  idea bramantiana d’una planta centralitzada, presidia per una cúpula  imponent 

assentada  sobre  els  rotunds  pilars  centrals,  dels  quals  havien  de  néixer  quatre  braços 

equidistants480. A la mort de l’arquitecte, les obres continuen sota la direcció de Pirro Ligorio i, 

                                                            
476 VISCEGLIA, Maria Antonietta. La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna. Roma: Viella, 
2002. 
477  FAGIOLO  DELL’ARCO,  Maurizio.  “La  festa  effimera  ovvero  il  barocco”.  A:  FAGIOLO  DELL’ARCO, 
Maurizio; CARADINI, Silvia. L 'effímero barocco. Strutture dellafesta nella Roma del '600. Roma: Bulzoni 
Editore, 1977‐1978, II, pàg. 5. 
478 Així ho fa constar Francisco de la Peña: PEÑA, F., Relación sumaria…, 1601, pàg. 61. 
479  Aquesta  decisió  fou  precedida  per  les  diverses  temptatives  de  renovació  de Nicolau  V  i  es  donà 
principalment  a  causa  de  l’estat  de  conservació  de  la  gran  nau  i  de  la  necessitat  d’espai  per  a  les 
cerimònies, especialment en la zona de l’àbsis. AMENDOLA, Aurelio; CONTARDI, Bruno. Saint‐Pierre. Milà: 
Actes Sud/Motta, 1998, pàg. 9; THOENES, Christof. “Renaissance St. Peter’s”. A: TRONZO, William (ed.). 
St. Peter’s in the Vatican. Cambridge: University Press, 2005, pàg. 64‐92. 
480 No és fins l’any 1607 quan Pau V (1605‐1621) decidirà organitzar un concurs per tal de prolongar la 
nau oriental i rematar‐la amb la façana davant la plaça de Sant Pere que coneixem actualment i que fou 
conclosa sota la direcció de Carlo Maderno l’any 1614. 
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des de 1573, de Giacomo della Porta (c.1540‐1602) que conclou la magnífica cúpula i la llanterna 

l’any 1593481.  

 

La basílica de 1601 té tancada la volta del braç oest de la cúpula,  malgrat continuar lligada a la 

nau  paleocristiana  a  través  del murus  diversorius  erigit  per  Pau  III,  i  compta  al  centre  del 

transepte amb l’Altare de la Confessione, dissenyat per Della Porta i consagrat per Climent VIII 

el 26 de juny de 1594 (fig. 5, 6 i 7)482. Així doncs, els promotors de la causa raimundiana es poden 

vantar no únicament d’haver completat el primer procés “madur” de canonització segons els 

mecanismes de  la Congregació de Ritus, sinó  també d’inaugurar  l’ascensió als altars del nou 

heroi celestial a la chiesa nuova483.  

 

La cerimònia de canonització de Ramon de Penyafort compta amb els clars precedents de sant 

Jacint de Polònia (1594)  i de sant Dídac d’Alcalá (1588). La canonització del franciscà castellà 

s’havia portat a terme el 2 de  juliol de 1588484. De  les escasses representacions que ens han 

pervingut,  la més detallada és el fresc atribuït a Cesare Conti (fig.3), que decora  la galeria de 

Sixte V a  la Biblioteca Apostòlica Vaticana,  . L’obra mostra clarament com davant del murus 

diversorius de la basílica de Sant Pere s’havia disposat l’anomenada suggestum, una estructura 

de  fusta  coberta  amb  luxosos  brocats  verds,  destinada  a  la  celebració  de  l’estricte  ritual. 

L’arquitectura efímera s’havia creat sota la supervisió del cardenal Gesualdo segons la tradició 

heretada  del  segle  XVI.  Com  ha  estudiat  Alessandra  Anselmi,  durant  la  següent  centúria 

l’estructura s’adaptarà tant als estrictes protocols  litúrgics, com a  les creixents demandes de 

visibilitat i participació, a fi d’atorgar sempre un major èmfasi en l’autoritat papal485.  

 

                                                            
481 MILLON, Henry A. “Michelangelo to Marchionni, 1546‐1784”. A: TRONZO, William (ed.). St. Peter’s in 
the Vatican. Cambridge: University Press, 2005, pàg. 93‐110. 
482 BELLINI, Federico. “La moderna Confessione”. A: PERGOLIZZI, Alfredo Maria (ed.). La Confessione: nella 
Basilica di San Pietro in Vaticano. Cinisello Balsamo: Silvana, 1999, pàg. 42‐55; PINELLI, Antonio (ed.). La 
Basilica di San Pietro  in Vaticano. Modena: Panini, 2000; MORELLO, Giovanni  (ed.). La Basilica di San 
Pietro. Fortuna e immagine. Roma: Gangemi Editore, 2012, pàg. 446. 
483 Així ho fa constar Francisco de la Peña: PEÑA, F., Relación sumaria…, 1601, pàg. 61.  
484 Per la canonització de sant Dídac: PEÑA, Francisco.�De vita miraculis..., 1589, pàg. 158‐161; Relatione 
della canonizatione di San Diego di Alcala di Henares. In Roma et ristampata in Milano: Pacifico Pontio, 
1588; GALESINI, Pietro. Sancti Didaci Complutensis canonizatio. Roma: Ex Typographia Vaticana, 1588; 
COLONNA, Marco Antonio. Relatio de vita et miraculis B. F. Didaci de S. Nicolao. Roma: Ex Typographia 
Vaticana, 1588.  
485 ANSELMI, A., “Theaters for the canonization of saints...”, 2005, pàg. 244‐269. 
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Al centre de la composició apareix l’altar major flanquejat per dues taules més baixes amb els 

ornaments  litúrgics. Sixte V apareix solemnement en el moment de  la petitio canonizationis, 

assentat sota un dosser al costat de l’evangeli. Al seu davant un altre tron era destinat a acollir 

el pontífex durant  la vestició  litúrgica, mentre els purpurats es disposen al voltant dels altres 

murs interiors de l’estructura, deixant el públic a la part exterior486.  

 

Pel que fa a l’ornamentació interior, la part més vistosa són els famosos arazzi dissenyats per 

Rafaello  Sanzio,  que  formaven  part  del  guarda‐roba  pontifici,  i  ara  els  trobem  disposats  a 

l’entorn de  les parets de  la basílica per solemnitzar  la cerimònia487. A sobre es disposa un fris 

amb escuts, entre els quals es distingeixen clarament els de la Catòlica Majestat, de Sant Pere i 

del  Papa,  rematats  a  la  part  superior  per  una  línia  de  candeles  enceses  que  són  la  única 

il∙luminació interior del temple.  

 

De la cerimònia de canonització de sant Jacint de Polònia conservem una representació pintada 

al fresc per Federico Zuccari a  la capella del sant a  la basílica romana de Santa Sabina (fig.4). 

L’escena permet observar al papa Climent VIII acceptant  la  inscripció del frare al catàleg dels 

sants,  amb  els  tres  promotors  de  la  causa  agenollats  al  seu  davant488.  Malgrat  l’evident 

idealització  d’arrel  manierista,  la  imatge  transmet  la  solemnitat  de  l’acte,  i  sobretot  la 

sumptuositat de l’espai cobert de nou per a l’ocasió amb els rics tapissos penjats a les parets. 

Cal tenir en compte que la cerimònia del dominic polac es porta a terme a la Capella Gregoriana, 

al costat de l’epístola de l’altar major de Sant Pere, que es troba encara impracticable degut a la 

construcció dels rics mosaics del terra.  

 

En el cas de Ramon de Penyafort no conservem cap representació fidedigna de  la cerimònia, 

doncs únicament tenim notícia del marbre de Giovanni Paracca al que més tard ens referirem 

(fig.11). Tot i així, és possible reconstruir el seu aparell efímer  gràcies als relats inclosos en els 

Diaria dels mestres de cerimònies pontifícies Paulo Alaleone i Giovanni Paolo Mucazio, a més de 

                                                            
486  CASALE, Vittorio.  L’Arte  per  le  Canonizzazioni.  L’attività  artistica  intorno  alle  canonizzazioni  e  alle 
beatificazioni nel Seicento. Torino: Allemandi, 2011, pàg. 35. 
487 Íbidem, pàg. 33.  
488  Sobre  la  iconografia  de  l’obra  vegeu:  RASMUSSEN,  Niels  Krogh.  Iconography  and  Liturgy  at  the 
Canonization of Charles Borromeo. Denmark: Analecta Romana, 1985, pàg. 123.  



152 
 

la minuciosa descripció continguda en la biografia de Francisco de la Peña489. Mentre la primera 

d’aquestes  fonts  escrites  té  la  voluntat  de  fixar  els  detalls  cerimonials  per  tal  d’obtenir  un 

referent vàlid de cara a l’organització de futures canonitzacions, la narració de Peña actua com 

una  relació  de  successos,  destinada  a  fixar  la  cerimònia  de  canonització  com  a  apogeu  i 

culminació de la vida del sant. Tal com apunta Vittorio Casale, la relació de Francisco de la Peña 

és molt  procliu  a  les  descripcions,  però  evita  els  judicis  de  valor  i  prescindeix  dels  efectes 

sensorials, més enllà dels esments a les riqueses o els luxes de les decoracions. L’auditor obvia 

el component “psicogògic” de les imatges en les seves descripcions, que es teoritzarà lúcidament 

durant el segle XVII i serà un ingredient imprescindible en les relacions escrites posteriors490.  

 

En el llibre tercer de la Vita llatina de l’auditor Peña, es dediquen 7 dels 43 capítols al ritual i a 

l’ornat  interior de  la basílica vaticana. Per  tant, els  capítols ocupen una porció  relativament 

petita  dins  el  conjunt  del  text.  En  canvi,  les  traduccions  de  l’obra  amplien  notablement  el 

protagonisme d’aquesta descripció, en detriment de les altres parts. Així, en la versió italiana la 

narració del cerimonial ocupa 29 de les 71 pàgines, un 40,8% del llibre, mentre en la traducció 

al castellà  s’arriba  les 36 pàgines, que  suposen un 41,4%. Probablement  la publicació de  les 

versions italiana i castellana de l’obra es devia a la voluntat de l’Orde de Predicadors de divulgar 

la figura del seu nou heroi celestial. Ara bé, el substancial increment de l’aparell descriptiu de 

les  festes no  respon únicament a  la  voluntat de difondre unes  solemnitats privades al gran 

públic. També conté un component més pràctic adreçat als promotors de la causa, que podien 

informar‐se  i  satisfer  la  curiositat,  veient  invertits  els  fruits  de  les  seves  aportacions 

econòmiques en tant magnífiques celebracions.  

                                                            
489  En  aquest moment  el màxim  responsable  del  cerimonial  vaticà  és  el  Cardenal  Alfonso Gesualdo, 
prefecte de  la Congregació de Ritus, mentre el primer mestre de cerimònies és Paulo Alaleone  (1599‐
1612) i el segon Giovan Paolo Mucazio (1599‐1602). Aquest últim és anomenat secretari de la Congregació 
de Ritus l’any 1609, càrrec que exerceix fins l’any 1617. Durant aquest període, també és el responsable 
de  la  organització  de  l’arxiu  de  la  Congregació.  Les  referències  a  la  canonització  de  sant  Ramon  de 
Penyafort es troven a: Diario Paolo Alaleone. Archivio delle Ceremonie Pontifice (ACP), vol. 430, fol. 94v‐
102v; Diario di Giovanni Paolo Mucanzio Romano dal 1601 al 1602. ACP, vol. 424, pàg. 44‐71. Una còpia 
del text amb la relació de la canonizació de sant Ramon de Penyafort es troba en una relació enviada pel 
mateix Mucazio  al  cardenal  Scipione  Borghese: Diariorum  IO:  Pauli Mucantii. Magistri  Caeremoniae. 
TOM.V. Ab anno 1599 per totum annum 1602. ASV. Fondo Borghese,  Serie I, 801. Recordem que l’auditor 
de la Rota va composar la seva obra en llatí, però el mateix 1601 també va publicar traduccions al castellà 
i l’italià: PEÑA, F., Vita Sancti Raymundi..., 1601, pàg. 352‐380; PEÑA, F., Relación sumaria…, 1601, pàg. 
51‐87; PEGNA, Francesco. Relatione Sumaria della Vita, de’Miracoli, & delli Atti della canonizatione di S. 
Raimondo di Pegnafort. Scritta da Monsignor Francesco Pegna Auditore di Rota. Roma: Nicolò Mutii, in 
Piazza Capranica, 1600 (1601), pàg. 42‐71. 
490 CASALE, V., L’Arte per le Canonizzazioni..., 2011, pàg. 99. 
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Ara  bé,  tampoc  podem  desatendre  altres  factor  directament  vinculats  amb  el  propi 

funcionament de  l’obra de Francisco de  la Peña com a gènere  literari. En primer  lloc hem de 

tenir present que la redacció i publicació d’una relació de successos és una constant habitual en 

les grans festivitats públiques durant  l’època moderna. De fet és una part  inherent a  la festa, 

doncs  permet  completar‐ne  el  discurs  i  crear  una  imatge  mental  a  l’espectador/lector. 

Precisament aquest és un dels aspectes més importants de la pròpia relació, doncs la utilització 

d’escenografies cada vegada més sumptuoses per celebrar els nous herois celestials respon a la 

necessitat d’ostentació com a símbol de magnificència, una virtut que en termes aristotèlics era 

imprescindible a qualsevol sobirà o governant. Així,  la  lectura de  les minucioses descripcions 

d’ornaments  litúrgics,  vestits,  pintures  o  il∙luminacions  permetien  reafirmar  la  imatge  de  la 

supremacia del papat romà, però també de la potència benefactora de la Monarquia Hispànica 

sobre tots els seus regnes. En últim terme però, com declara el mateix Peña al colofó de la seva 

obra, tots els esforços s’uneixen en  la solemníssima canonització per demostrar  la validesa al 

culte dels sants, i l’error dels heretges: “... en el acto desta solemníssima Canonizacion, en que 

se vee, i conoce bien, con quanta inquisicion, diligencia, consejo, examen, i madurez procede la 

Santa Sede Apostolica, en declarar uno por Santo”491. 

 

Les decoracions de Sant Pere s’iniciaven a  la plaça que presidia  la basílica, on els tres pòrtics 

s’havien guarnit amb flors i fistons pintats, que acompanyaven tres imatges de sant Ramon de 

Penyafort a la part superior. Aquestes estaven rodejades de teles pintades amb les armes del 

sant, del papa, del rei catòlic, del col∙legi de cardenals, de  la ciutat de Roma, del Principat de 

Catalunya, de  la Ciutat de Barcelona, de  l’Orde de Predicadors  i del  capítol de Sant Pere492. 

També les cinc portes del nàrtex, o paradís, de la basílica paleocristiana s’havien guarnit amb un 

sistema  similar  a  partir  de  garlandes  i  imatges  del  nou  sant  de  sis  pams  d’alçada.  Aquest 

desplegament  emblemàtic  permetia  als  visitants  copsar  ràpidament  qui  eren  els múltiples 

promotors de la causa, però la seva disposició sens dubte venia marcada per l’estricte ordre de 

precedències, doncs  els  accessos  centrals  sempre  celebraven  les  armes del  pontífex  i  de  la 

Catòlica Majestat.  

 

                                                            
491 PEÑA, F., Relación..., 1601, pàg. 87. 
492 PEÑA, F., Relación…, 1601, pàg. 66. 
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Un cop superat l’accés del murus divisorum, la chiesa nuova desplegava la part més rica de la 

decoració a l’entorn de l’altar major. Els finestrals de Sant Pere havien estat coberts i substituïts 

per un magnífic aparell format per 360 candelers de fusta pintats i daurats, que sostenien atxes 

de cera blanca enceses i disposades en tota la gran cornisa superior del temple. Ara bé, l’element 

més singular de  la  il∙luminació  interior del  temple  foren els quatre grans  lampadaris ovalats, 

suspesos en cadascuna de les obertures de la cúpula miquelangelesca. Aquests incorporaven a 

la  part  superior  la  tiara  papal  amb  dues  grans  claus,  una  daurada  i  una  altra  platejada,  i 

disposaven de 13 làmpades penjades, fetes de vidre i decorades amb les armes de Climent VIII, 

de  la Corona d’Aragó, de Barcelona, de  la Casa de Penyafort, del Principat de Catalunya  i de 

l’Orde de Predicadors  “come usano  in  Spagna”493. Un  segon nivell  inferior  incorporava més 

làmpades decorades amb els escuts de la família Aldobrandini i dels quatre regnes de l’antiga 

Corona  d’Aragó:  Sardenya,  Mallorca,  Menorca  i  Nàpols.  Segons  el  mestre  Mucazio  les 

composicions “facevano bella et superba vista in quei vani grandi della Croce della Chiesa”494 i al 

mateix temps unien simbòlicament la pàtria del sant, la Catòlica Majestat i el papa Aldobrandini.  

 

Sota el gran cornicione superior s’havia disposat un fris de 1300 pams que rodejava el perímetre 

del temple i mostrava imatges del sant, i de nou els escuts del capítol de Sant Pere, del papa, de 

Felip III, de l’Orde de Predicadors, del Principat de Catalunya i de la Ciutat de Barcelona, entre 

fistons pintats i vegetals495. Del fris penjaven tres nivells de tapissos que segons Peña procedien 

dels guarda‐robes del propi pontífex, del duc de Sessa i també de molts altres cardenals i nobles 

romans que els cediren per a l’ocasió496.  Per tant, no eren obres fetes ex profeso, sinó que es 

tractava  de  peces  reaprofitades,  de  les  quals  només  coneixem  alguns  temes  gràcies  a  la 

descripció del mestre Mucanzio. Així, sabem que en el mur d’accés hi havia un Sant Sopar, que 

habitualment decorava la Sala dei Duchi el dijous sant, acompanyat de brocats verds i vermells 

teixits amb fils d’or i d’argent. Altres tapissos representaven la Pentecosta, l’aparició de Jesús a 

la Magdalena, la nativitat, la Crucifixió en glòria, la resurrecció, l’ascensió, la baixada als llimbs, 

la presentació al temple, el sopar a casa d’Emmaús, la matança dels innocents o l’epifania497. 

 

                                                            
493 MUCANZIO, Giovanni Paolo. Diariorum  IO: Pauli Mucantii. Magistri Caeremoniae. TOM.V. Ab anno 
1599 per totum annum 1602. ASV. Fondo Borghese,  Serie I, 801, fol. 596v‐598. 
494 Íbidem, fol. 598. 
495 Íbidem, fol. 592v. 
496 PEÑA, F., Relación…, 1601, pàg. 68. 
497 MUCANZIO, G.P., Diariorum…, 1601, fol. 593‐595. 
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Tot i que l’absència d’imatges fa difícil reconstruir el programa, es fa palès com alguns dels temes 

també estaven  representats en els  tapissos que acompanyen  la  canonització de  sant Dídac, 

il∙lustrada al fresc de Cesare Conti (fig.3). Per tant, és probable que de nou sortissin del guarda‐

robes pontifici els tapissos, que tretze anys abans havien acompanyat la cerimònia del franciscà 

castellà.  

 

La principal  intervenció es porta a  terme al voltant dels pilars  sustentants de  la cúpula, que 

inclouen per a l’ocasió imatges del nou sant a l’interior dels nínxols. El magnificent teatrum es 

composa a partir d’una sumptuós cancell de fusta rodejat de guàrdies vestits alla tudesca, “per 

diffendere, et reprimere  la moltitudine del Popolo”498. La  luxosa empal∙liada de fusta daurada 

que rodeja el perímetre de la cúpula i disposa d’obertures davant de la nau principal i les capelles 

Clementina i Gregoriana, respectivament al costat de l’evangeli i de l’epístola de l’àbsis. Al seu 

interior s’aixeca la suggestum, que engloba el conjunt d’objectes i arquitectures efímeres on es 

desenvolupa la litúrgia. Aquesta estava presidida a l’àbsis pel soli pontifici, cobert amb un teixit 

d’or i seda blanca que incorporava en cada angle els escuts dels promotors de la causa i anava 

coronat per un dosser de color porpra. Aquest estava elevat sobre unes grades que descendien 

progressivament fins a l’altar de Sant Pere, a l’entorn de les quals es disposarien els cardenals, 

bisbes, arquebisbes i altres dignitats assistents a l’acte: 

 

“... un tablado grande de ciento y veinte palmos de largo y sesenta y seis de ancho en esta 

forma:  donde  estaba  la  silla  de  su  santidad,  tenia  de  alto  este  tablado  cuatro  palmos,  y 

después proporcionalment iba el llano del disminuiendo hasta llegar a las gradas o escalones 

del dicho altar de San Pedro, i al juntarse con ellas, venia a quedar de un palmo y dos tercios 

de alto solamente”499.  

 

Segons el mestre Mucanzio, aquesta estructura acabava elevant el soli pontifici uns cinc 

pams:  

 

“... dove stava il solio del Papa veniva ad essere alto da terra circa palmi quattro et questo fu 

fatto con arte, perche havendosi da celebrare sopra l'altare maggiore se il palco fosse stato 

eguale non vi sarebbe stato proportione conveniente en vi sarebbe potuto celebrare sopra”500. 

                                                            
498 Íbidem, fol. 598. 
499 PEÑA, F., Relación…, 1601, pàg. 63. 
500 MUCANZIO, G.P., Diariorum…, 1601, fol. 599. 
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L’altar major havia estat ornat per a l’ocasió amb luxosos frontals que incorporaven la imatge 

de sant Ramon de Penyafort amb les claus i el llibre a la mà, flanquejada pels escuts del papa, 

de Felip III, de Barcelona, de Catalunya i de l’Orde de Predicadors. Aquestes mateixes armes van 

decorar també el cobricel de  l’altar, elevat a partir de quatre columnes a mode de baldaquí, 

construint una clara prefiguració de l’obra de Gian Lorenzo Bernini, que s’inaugurarà l’any 1634.  

 

A la dreta de l’altar, a uns 30 pams de distància, es disposa el soli on el papa vestirà els hàbits 

pontificals durant la cerimònia sobre tres grades cobertes de teixit rogenc, i flanquejat per dos 

bancs destinats als cardenals diaques. Al costat s’havia disposat una  taula amb els elements 

necessaris per a l’ofertori, mentre a mà dreta i esquerra de l’altar hi havia dos aparadors amb 

els objectes emprats en la litúrgia, entre els quals destacava el calze, els candelers i especialment 

el faristol amb el Missal i els llibres de les Epístoles i de l’Evangeliari, que de nou havien estat 

ricament decorats  amb  les  imatges del  sant  i  les  cinc  armes dels promotors de  la  causa501. 

Finalment  el  conjunt  es  completava  amb  les  dos  tribunes  elevades  davant  dels  pilars  de  la 

cúpula, destinades a la comitiva de nobles i patricis laics, encapçalats per l’ambaixador duc de 

Sessa  i  el  general  pontifici  Giovan  Francesco  Aldobrandini  (1545‐1601),  amb  les  seves 

respectives famílies502.  

 

Certament  els  ornaments  tèxtils  foren  una  part  fonamental  en  la  luxosa  ambientació  que 

embolcallava el conjunt, i que retrobarem en les cerimònies de canonització posteriors, tal com 

mostra el fresc amb  la canonització de santa Francesca Romana, pintat per Giovanni Battista 

Ricci da Novara l’any 1608 a la Galleria Borghese del Palazzo Vaticano (fig. 8). La imatge mostra 

no únicament les teles que cobrien la suggestum, sinó també la riquesa dels ornaments litúrgics 

i del frontal que cobria l’altar major, on també figurava la imatge del sant (fig. 9). La relació de 

l’auditor Peña posa un especial interès en la descripció del pontífex, vestit amb una capa: 

 

 “... de brocado, el fondo de plata tirada, i altos, o, rizos de oro hilado a flores, mui llenos de 

oro hermosissimos, con las çenefas hechas de passamanos anchos dos dedos, el fondo de 

oro,  i  rizos de plata,  i  la  capilla  con  los mesmos passamanos,  i  fluecos anchos de oro à 

                                                            
501 PEÑA, F., Relación…, 1601, pàg. 57. Evidentment les armes són les de Climent VIII, Felip III, la ciutat de 
Barcelona, el Principat de Catalunya i l’Orde de Predicadors, tal com apareixen anteriorment.  
502 ANSELMI, A., “Theaters for the canonization of saints...”, 2005, pàg. 250‐251. 
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passamanos, i rizo de plata, i seda blanca debaxo, con dos armas de su Santidad bordadas 

en als puntas, i el manto forrado en tafetan carmesí con tres corchetes, i seis mallas de oro 

maciço para el pectoral”503. 

 

La descripció exemplifica la minuciositat preciosista amb que l’auditor delecta als seus lectors, 

evocant exhaustivament  la  riquesa dels elements  cerimonials  fins  a  l’últim detall. A  la  capa 

segueixen  les  narracions  de  l’estola,  la  casulla,  el  manípul,  la  tunicel∙la  i  el  gremial  que 

completaven la indumentària pontifícia504.  

 

Un dels elements més lloats del conjunt foren els riquíssims brocats verds que revestien la fusta 

emprada en les tarimes. Aquests s’havien encarregat a Milà per l’esposa de l’ambaixador, Juana 

de Córdoba i Aragón, i foren elogiats pel seu valor i bellesa “... que hasta hoy no se halla memoria 

en estos Archivos, ni en los Diarios de los maestros de Ceremonias de su Santidad, de otros más 

ricos, ni más costosos ornamentos, ni aun con muchos quilates se puedan igualar con estos, los 

de otras canonizaciones”505.  

 

La  decoració  de  Sant  Pere  també  fou  jutjada  pel mestre  de  cerimònies Mucanzio  com  “... 

splendidissimamente, et suntuosissimamante ornata, meglio che mai sia stato fatto ini simili, o 

in altra occasione“506. De fet tot l’ornat interior de la basílica s’havia disposat únicament en una 

setmana  però,  tal  com  deixa  entreveure  la  documentació  econòmica,  aquesta  havia  estat 

preparada des de finals de l’any 1600.  

 

La primera referència que hem trobat sobre el finançament de la canonització de sant Ramon 

de Penyafort es remunta a l’any 1595, quan el virrei de Catalunya duc de Maqueda comunica als 

consellers de Barcelona que és voluntat de Felip  II que  la ciutat col∙labori en el sufragi de  les 

despeses507. Ara bé, no és fins a la sessió del Consell de Cent celebrada el 23 de març de 1596, 

quan es delibera: 

 

                                                            
503 PEÑA, F., Relación…, 1601, pàg. 53‐54. 
504 Íbidem, pàg. 53‐56. 
505 Íbidem, pàg. 52. 
506 MUCANZIO, G.P., Diariorum…, 1601, fol. 558‐558v. 
507 Manual de Novells Ardits…, 6, pàg. 37.  
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“... que  la ciutat de Barcelona ajuda per a  la canonizatio fahedora del Glorios Pare Sanct 

Ramon feta que sie en la Cort Romana de sis milia liures pagadores en Barcelona del present 

mes expedit a qui tindra llegitim i bastant poder per poder rebre aquelles i que la ciutat non 

fasse part en dita canonizatio en Roma ni assi en ninguna manera”508. 

 

Barcelona aporta 6000 lliures per tal de sufragar els dispendis de la canonització, acordant que 

cap  dels  representants  de  la  ciutat  es  desplaçarà  per  aquest motiu  a  Roma509.  La  primera 

reclamació dels diners arriba als consellers el 7 de juliol de 1597. En aquesta data els dominics 

fra Rafael Riffos i Vicenç Manlleu de Santa Caterina, i el lloctinent duc de Maqueda, presenten 

una carta de l’ambaixador duc de Sessa en la qual s’informa de la imminent proclamació de la 

canonització, i de la urgent necessitat d’enviar les pecúnies a Roma. Les súpliques obtenen com 

a resposta per part del consellers que: “La ciutat se oblich de pagar aquelles encontinent assi y 

no mes avant y ques responga per los Srs. Consellers a les Cartes sobre asso rebudes”510.  

 

Per tant, la ciutat reconeix el seu compromís de 6.000 lliures, però declara que únicament seran 

alliberades de les seves arques quan s’hagi portat a terme la canonització, i no abans. L’any 1599, 

durant  l’estada de Felip  III a Barcelona  i  la celebració de  les Corts Generals de Catalunya, es 

ratifica l’acord de pagament de les despeses de la canonització a petició dels frares predicadors. 

Aquest s’havia de sufragar a partir d’un fons comú integrat per sis mil ducats de la Corona, del 

Consell de Cent i de la Diputació del General, als quals s’afegien mil ducats més de l’arquebisbe 

Terès de Tarragona,  i  la  resta es  costejaria  amb  les  aportacions dels  convents de  l’Orde de 

Predicadors511.  

 

El 12 d’abril de 1601, poc més de dos setmanes abans de la canonització, el dominic Miquel Llot 

reclama en una carta adreçada al secretari reial Jeroni Gassol, que la Diputació faci entrega dels 

                                                            
508 CONSELL DE CENT. Registre de deliberacions del Consell de Cent. 23 de març de 1596. AHCB. Registre 
de deliberacions del Consell de Cent, 1B II‐105, pàg. 69.  
509 Manual de Novells Ardits…, 6, pàg. 552.  
510 CONSELL DE CENT. Registre de deliberacions del Consell de Cent. 6 de juliol de 1597. AHCB. Registre de 
deliberacions del Consell de Cent, 1B II‐106, pàg. 87v. 
511 Cal  tenir present que hi ha discrepàncies en  les unitats monetàries,  ja que segons el notari Esteve 
Gelabert  Bruniquer  es  tractaria  de  lliures,  mentre  el  dominic  Rebullosa  afirma  que  son  ducats: 
BRUNIQUER, Esteve Gilabert. Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial dels Magnífics Consellers y Regiment 
de la Ciutat de Barcelona. Barcelona: Henrich i cía., 1912, III, pàg. 166; REBULLOSA, Iayme. Relacion de las 
grandes fiestas que en esta ciudad de Barcelona se han echo à la canonizacion de su hijo San Ramon de 
Peñafort de la Orden de Predicadores. Barcelona: Iayme Cendrat, 1601, pàg. 17.  
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6.000  escuts  promesos512.  Ara  bé,  no  és  fins  un  cop  celebrada  la  cerimònia,  concretament 

dimarts 24 de juliol de 1601, quan els diputats del General reconeixen l’acord acceptat per les 

Corts, tal com figura en el seu registre de deliberacions: 

 

“Mes ab dita  interventio atenten y  consideran que per  los  tres braços de  la ultima  cort 

general celebrada en la present ciutat en lo any 1599 fonc feta merce y charitat al monastir 

y convent de Predicadors de la present ciutat de Barcelona de sis milia liures barceloneses 

per ajuda de  la canonitzatio del glorios St. Ramon de Penyafort,  la qual  fonc  feta per Sa 

Santedat en roma la dominica in albis propassada y per dita causa se son fetes les maiors 

festes y regocijos que ya mes per ninguna canonizatio se sien fetes, de la qual gratia y merce 

son estades tretes letres patents per los tres notaris dels braços de dita cort, y firmades per 

los tres presidents de dits braços, dades en Barcelona sots dos calendaris lo primer dels quals 

es a 20 de juny, y altre a 7 de juliol de dit any 1599.”513 

 

Els diputats sol∙liciten al mestre racional Antoni Ferrer i al notari escriba major Pere Pau Vidal 

que revisin la documentació i, no trobant‐hi dissentiments, deliberen que s’entregui una àpoca 

notarial al prior i convent de Santa Caterina, per tal que rebin les 6000 lliures barcelonines.  

 

Per  tant  la documentació  institucional  fa ben palès com  la causa de Ramon de Penyafort és 

promoguda i subvencionada equitativament entre la Catòlica Majestat, la Ciutat de Barcelona, 

la Diputació del General de Catalunya i l’Orde de Predicados. Aquesta repartició era una novetat, 

doncs en el precedent immediat de sant Dídac havia estat Felip II qui havia assumit el cost total 

de més de 20.000 ducats514. En el cas del dominic català, el fons fou administrat a Roma pel 

mateix postulador de  la causa Miquel Llot, que portà el registre comptable  i efectuà  la major 

part de  les despeses necessàries. Bona prova d’aquesta condició és el memorial de comptes 

enviat pel frare a l’ambaixador duc de Sessa, revisat pel seu secretari Pedro Fernández de Salinas 

el 2 de  setembre de 1602, en el qual es dóna notícia del balanç entre  ingressos  i despeses 

després de la cerimònia del 29 d’abril de 1601515. El document fou publicat per fra Alfonso de 

Andrés,  però  hem  consultat  la  documentació  original,  avui  custodiada  al Archivo Biblioteca 

                                                            
512 Carta de Miquel Llot al secretari reial Jeroni Gassol, 12 d'abril de 1601. ABFZ. Fondo Altamira, 178, DG1, 
D.59. 
513 Dimarts 24 de  juliol de 1601. ACA. Generalitat, Sèrie general  (N), 166. Deliberacions del Consistori. 
Trienni 1599‐1602, Part 2a, fol. 439v‐440.  
514 Archivo General de Simancas (AGS). Estado, Roma, leg.947, s. fol.    
515 Annex documental, doc. 7. El cost  total de  la canonització, estimat sobre els 25.000 escuts,  també 
queda reflexat a: BAV. Urb. Lat. 1069, fol. 273. 
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Francisco de Zabálburu de Madrid, per  tal de resoldre alguns dubtes  i analitzar  també altres 

documents directament relacionats i fins avui inèdits516.  

 

En primer  lloc veiem com una part  important de  les despeses, més de 7.400 escuts, estigué 

destinada a teixits, brocats i filats d’or i plata, que havien de decorar tant l’interior de la basílica 

vaticana, com la indumentària pontifical i els objectes litúrgics. Lamentablement no figuren els 

noms  dels  tallers  concrets  que  proporcionaren  les  teles,  doncs  només  s’esmenta  la  seva 

procedència de Roma i Milà.     

 

A continuació, la relació inclou una depesa de més de 2.300 escuts invertits en la confecció dels 

estendards amb la imatge del sant, dels que després ens ocuparem, les teles del dosser papal i 

del cobricel de l’altar major de Sant Pere. Tot seguit figuren els pagaments de “el aparato de San 

Pedro”, és a dir, de la decoració i de l’arquitectura efímera erigida a l’interior de l’església per al 

desenvolupament de la litúrgia. Aquesta comprenia:  

 

“... los tablados en que se hizo, y celebró la canonización, y el solio del Papa, aparadores, 

pasadiços, atajos,  tablados para  los que  estuvieron a  ver,  y para  los  cantores,  y  cuatro 

lampadarios grandes, y  toda  la obra de madera, que  se puso para colgar, y otras cosas 

2.600v,  tasada  por  Jacobo  de  la  porta,  arquitecto mayor,  y  la madera  se  queda  a  los 

canónigos”517.  

 

Per tant, aquest fragment ens  informa de  la complexitat de  la pròpia estructura, però també 

anuncia la implicació de Giacomo della Porta, que apareix com a tassador i “arquitecto mayor” 

de l’obra. De fet probablement fou un dels seus últims encàrrecs, doncs moria a la ciutat l’any 

següent.  

 

L’informe també inclou les propines als 12 cardenals de la Congregació de Ritus en agraïment 

de les seves gestions, als mestres de cerimònies, als notaris i a la soldadesca que participà en el 

desenvolupament  de  l’acte.  A més,  d’aquest  fons  comú  també  es  pagaren  altres  impresos 

                                                            
516 ANDRES, Alfonso O.S.B. “Gastos de la canonización de San Raimundo de Peñafort”, Hispania Sacra, 3 
(1950), pàg. 163‐171. 
517 Archivo y Biblioteca Francisco de Zabálburu (ABFZ). Fondo Altamira, 212‐114, fol. 2v. 
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publicats a l’entorn de la festa com el  llibre de Francisco de la Peña, l’estampa oficial del nou 

sant o la impetració de les butlles amb segells d’or.  

 

El document acumula 23.696 escuts en despeses, als quals es contraposen 6.810 escuts remesos 

per Felip III a través del virrei de Sicília, i les aportacions dels diputats del General i dels consellers 

a  través  de  cartes  de  pagament  atorgades  a  Jaume  Bru.  Aquestes  proporcionaren 

respectivament 5.367  i 5.166 escuts, cobrats a través del banc de Juan Enríquez de Herrera  i 

Ottavio Costa, al qual s’havia demanat un crèdit per poder fer  front a totes  les despeses. En 

total, els recursos a l’abast de Miquel Llot eren de 17.343 escuts i, per tant, arrossegava un deute 

de 6.353 escuts. Com a futurs  incentius capaços d’eixugar parcialment aquesta suma, Miquel 

Llot únicament comptava amb els beneficis de  la venda dels 1.100 exemplars del  llibre de  la 

Summa Raimundiana, que havia estat reeditat en motiu de la canonització, i amb una partida 

de mil  lliures promesa per  l’arquebisbe  Joan  Terès, que  fou destinada per pagar  el préstec 

contret amb el banc d’Herrera i Costa518.  

 

El memorial és una prova fefaent de la implicació de Miquel Llot, doncs el dominic català havia 

assumit personalment fins a 1.500 escuts per fer front a les despeses menudes com els sous dels 

seus  criats,  dels  jornalers  que  aixequen  la  decoració  de  Sant  Pere,  o  dels  funcionaris  que 

confeccionen escriptures, memorials i còpies necessàries per al desenvolupament burocràtic de 

la  causa.  Llot  havia  endeutat  “Dinero  de  sus  parientes  y  de  negocios  propios”519  i  la  seva 

esgotadora tasca es fa palesa als seus contemporanis, doncs el mateix 29 d’agost de 1601 el 

cardenal Montepulciano escriu a Felip III: 

 

“Il Padre Michele llot de Predicatori Maestro in teologia, il quale ha havuto pensiero della 

canonizatione  di  S.  Raimondo  s'è  portato  in  questo  negotio  grave  cosi  bene  et 

honoratamente,  che  ne  viene  generalmente  laudato,  sendo  passate  le  cose  con molto 

splendore, e pietà”520. 

 

                                                            
518 PENYAFORT, Ramon de. Summa S. Raymundi a Penia Fort. Romae: ex  typographia Dominici Lilioti, 
1600.  
519 ABFZ. Fondo Altamira, 212‐114, fol. 4v. 
520 Carta del cardenal Montepulciano a Felip III, 29 d'agost 1601. ABFZ. Fondo Altamira, 229, D.96. 
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Aquesta  situació  havia  transformat  a  Llot  en  un  home  assetjat  pels  creditors.  Bona  prova 

d’aquesta situació és  la carta enviada pel frare el 26 de maig de 1601, un mes després de  la 

canonització, al secretari del Regne d’Aragó Jeroni Gassol, en la qual declara: 

 

“Despues de haver hecho  la  canonization de  san Raymundo assi por  los  largos  tratados 

pasados como por los presentes de pagar y dar satisfaction a todos me vistio Dios de una 

enfermedad tan grave  de una febre continua que toda Roma tenia por cierta mi muerte y 

en  ella  tres  vezes  me  mando  el  papa  visitar  por  su  secretario  imbiandome  su  Santa 

benediction ha sido el señor servido de usar comigo de misericordia y dexarme para mas 

servirle  y  assi  escrivo  esta  como  puedo  a  V.M.  supplicando  sea  parte  y medio  con  su 

magestad me mande  imbiar alguna ayuda de costa porque quedo deviendo tres o cuatro 

mil escudos por haver hecho esta canonization tant gloriosa qual nunca se ha visto ni creo 

se spera mas solemne como devia toda forma y dara testimonio de ello no pido otra cosa a 

su magestad  en  remuneration  de mis  llargos  trabajos  sino  que me  valga  en  esta mi 

necesidad que es muy grande siendo pobre frayle y haviendo dado redito todo el mundo a 

mi i dandome su hazienda que tratados el señor por los meritos de S. Raymundo me valga y 

ayude pues siempre me ha affavorescido. Los diputados no me han asistido con los seis mil 

que buena falta me han hecho V.M. me perdone que mi necesidad me haze ser molesto“521. 

 

Certament  la  lletra  tremolosa del document ens  informa d’una persona malalta  i dèbil, que 

reclama una urgent necessitat de diner. Al mateix temps, també sabem que la Diputació encara 

no havia enviat els 6.000 escuts promesos, que no tardaran en arribar, doncs sí que figuren al 

memorial del 2 de setembre d’aquell mateix any.  

 

Probablement el problema principal era el canvi de moneda, doncs consellers i diputats havien 

expedit 6.000 lliures barcelonines, però la seva transformació en escuts i florins romans havia 

comportat la pèrdua de quasi una sisena part del seu valor. Llot havia rebut uns 1.400 escuts 

menys dels previstos, veient‐se  literalment atrapat enmig d’una pugna de difícil resolució. El 

mateix ambaixador duc de Sessa acudeix al seu ajut sol∙licitant un préstec de 2.000 escuts per 

fer front als pagaments més immediats, però el 9 de setembre d’aquell mateix 1601 la situació 

havia empitjorat de tal manera que el dominic escriu una súplica desesperada a Felip III, en la 

qual li comunica que es troba confinat a la seva residència ja que: 

 

 “... los arreadores a quienes se debe por razon de los gastos de dicha canonization hoyeron 

instantia para que no me fuesse de esta corte hasta tanto fuessen pagados y viendo tenian 

                                                            
521 Carta de Miquel Llot a Jerónimo Gassol, 26 de maig 1601. ABFZ. Fondo Altamira, 178, D.60. 
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razon y justicia y porque no se perdiese nada de la gloria y honra se havia ganado con la 

gloriosa y muy sumptuosa canonization determine de quedarme”522. 

 

La qüestió de les despeses encara cuejarà durant tot l’any 1602. Finalment, Climent VIII decideix 

intervenir en  l’assumpte  i el 26 de setembre de 1602 envia una  lletra apostòlica a través del 

Cardenal Silvio Antoniano, en la qual justifica la magnífica actuació de Miquel Llot i la necessitat 

de  les  despeses  de  la  canonització  per mantenir  del  decorum  propi  de  l’ocasió.  Davant  la 

urgència de realitzar els pagaments als nombrosos mercaders i oficials que han portat a terme 

la decoració vaticana, i ara es troben en una situació compromesa, el pontífex decideix liquidar 

el problema dividint el deute entre la Corona, la Ciutat de Barcelona i la Diputació del General523. 

Per  la  seva banda, els dominics  també  faran  front a  les despeses  romanents, que al  capítol 

general celebrat l’any 1605 a Valladolid es repartiran entre les diverses províncies de l’Orde de 

Predicadors524.   

 

La reconstrucció de les peripècies de Miquel Llot i de la documentació vinculada amb els costos 

de la canonització resulta tant interessant per conèixer els deutors com els creditors. És a dir, 

d’una banda es perfila  la  figura de Llot  i del duc de Sessa com a agents  intermediaris en els 

encàrrecs per a la decoració de Sant Pere; i de l’altra, també tenim notícia d’alguns dels artífex 

que intervenen en la gloriosa cerimònia. 

 

En  primer  lloc  hem  mencionat  anteriorment  la  presència  de  Giacomo  della  Porta  com  a 

“arquitecte major”. No  resulta  estrany  que  se  sol∙licitin  els  seus  serveis  a  l’hora  d’erigir  el 

teatrum, doncs es tractava d’una estructura novedosa, que s’hauria d’adaptar als dictats de la 

de la Congregació de Ritus i de la fabrica de Sant Pere, de la qual era primer arquitecte des de 

1574. Ara bé, la despesa més gran després de l’arquitectura efímera eren les teles destinades a 

la decoració i la indumentària dels prelats. Com a artesans tèxtils els únics noms que figuren al 

llistat són el de “Scintio bordador”, que  teixeix els escuts  i  la  figura del sant “... en  todos  los 

frontales y paramentos”525;  i de Domenico Cechareli, que havia acumulat un dels deutes més 

                                                            
522 Carta de Miquel Llot a Felip III. 9 de setembre de 1601. ABFZ. Fondo Altamira, 178, DG1, D.58. 
523 Letra apostólica de Clemente VIII a los diputados del General sobre los gastos de la canonización de 
Raimundo de Penyafort. ACA. Generalitat, Pergaminos, Carpeta 69, Perg.1473. 
524  Sobre  les  aportacions  dels  convents  de  l’Orde  de  Predicadors  per  fer  front  a  les  despeses  de  la 
canonització, vegeu el capítol 3.2.4 de la present tesi. 
525 ABFZ. Fondo Altamira, 212‐114, fol. 1. Aquest artista sembla coincidir amb el “Cintio recamatore”, que 
contemporàniament apareix documentat a les listes dels membres de la Confraria de San Luca, a la qual 
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grans, de 700 escuts,  i proporciona els acabats ornamentals en forma de botons, borles d’or, 

franges o cordills de seda, en peces importants com el dosser, el soli pontifici o els estendards526. 

   

Pel que fa als artistes plàstics, s’especifica  la participació dels pintors Marco Antonio Boschi  i 

Pietro Contini, ambdós establerts a Roma i membres de la confraria de San Luca, que agrupava 

la major part dels artistes527. Segons el memorial de Miquel Llot, Marco Antonio havia pintat dos 

dels estendards de la canonització, però sobretot havia executat la decoració d’escuts i figures 

del  sant  que  decorava  les  portes  d’ingrés  de  la  basílica  de  Sant  Pere,  i  el  fris  superior  que 

circumdava  la  chiesa  nuova.  En  canvi,  a  Pietro  Contini  (c.1555‐1636)  se  li  havien  afidat 

especialment tasques de daurat i platejat dels candelers, lampadaris i estendards. Cal senyalar 

que l’any 1601 Contini era un mestre pintor i daurador conegut pels seus contemporanis, que 

havia treballat en encàrrecs importants com el sostre de San Giovanni in Laterano o la decoració 

de San Giovanni in Carcere. A partir de 1602 es troba documentat com a cap d’un taller proper 

a Santa Maria e Gregorio in Valicella, en una illa de cases a la qual dóna l’apel∙latiu de l’”Isola del 

m.o  Pietro  Pittore”528.  Entre  els membres  del  seu  petit  taller  figuren  els  seus  fills  Angelo  i 

Francesco, pintor i arquitecte respectivament, i també els pintors Giulio Cesare Belvisi da Pesaro 

i Carlo Zaccagnini. Contini fou membre de l’Accademia di San Luca entre 1588 i 1635, i després 

de la canonització continuà treballant en importants comissions artístiques com el catafalc de 

Giovan  Francesco  Aldobrandini  a  la  Minerva  o  la  decoració  de  San  Gregorio  al  Celio 

promocionada pel cardenal Cesare Baronio529.  

                                                            
pertanyien la major part dels artistas romans del momento. El seu nom es documenta en les almoines de 
cera  com  a mínim des de 1591,  vegeu:  SALVAGNI,  Isabella.  “Appendice documentaria.  Tra  Società  e 
Accademia  di  San  Luca:  gli  elenchi  di  «Pittori  et  alii»  (1593‐1608)”.  A:  FRATARCANGELI, Margherita. 
Intorno a Caravaggio. Roma: Campisano, 2008, pàg. 83‐114, 84, 89. 
526 ABFZ. Fondo Altamira, 212‐114, fol. 1‐2. A diferència de Scintio bordador, no hem pogut localitzar el 
nom de Domenico Cechareli  entre  els  artífex de  l’Accademia di  San  Luca.  Tot  i  així,  la  seva  activitat 
prossegueix a Roma durant les properes dècades, i l’any 1622 participa en la ornamentació de la quíntuple 
canonització  de  Santa  Teresa,  Sant  Ignasi,  Sant  Francesc  Xavier,  Sant  Isidre  i  Sant  Felip Neri,  vegeu: 
ANSELMI, A., “Roma celebra la monarchia spagnola...”, 2003, pàg. 232,236.  
527 Tant Pietro Contini com Marco Antonio Boschi figuren a les llistes de la solemnitat de les  Quarantore 
de la Confraria de San Luca des de l’any 1579 i 1581 respectivament, vegeu: PAMPALONE, Antonella. “La 
lista delle Quarantore del 1597 per la Festa di San Luca: Nuovi Documenti e precisazioni”, Roma Moderna 
e Contemporanea, 19.2 (2011), pàg. 213‐235, 228,233‐234; SALVAGNI, Isabella. “Tra Società e Accademia 
di San Luca...”, 2008, pàg. 81, 99, 114; MASETTI ZANNINI, Gian Ludovico. Pittori della seconda metà del 
Cinquecento in Roma. Roma: De Luca Editore, 1974, pàg. 15, 24, 128.  
528 Així és denominat en el recompte de l’estat de les ànimes pel capellà titular de la parroquia de Santa 
Maria e Gregorio in Valicella. VODRET, Rossella (ed.). Alla ricerca di “Ghiongrat”. Studi sui libri parrochiali 
romani (1600‐1630). Roma: L'Erma di Bretschneider, 2011, pàg. 148, 167.  
529 BERTOLOTTI, Antonio. Artisti subalpini  in Roma nei secoli XVI, XVI e XVII. Mantua: Tip.  lit. Mondovi, 
1884, pàg. 158; WAGA, Halina. Vita nota e  ignota dei Virtuosi al Pantheon. Contributi alla storia della 
Pontificia Accademia Artisitca dei Virtuosi al Pantheon. Roma: Arte della Stampa, 1992, pàg. 236.  
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A  excepció de Giacomo della  Porta, no hem pogut  vincular  a  la  canonització de Ramon de 

Penyafort  els  grans  noms  de  l’escena  artística  romana  del  moment,  com  puguin  ser 

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Federico Zuccari, Annibale Carracci, el Cavaliere d’Arpino o 

Cesare Nebbia. Probablement aquest fet es deu a les característiques específiques de l’encàrrec, 

doncs  els muntatge  requeria  d’un  conjunt  ben  coordinat  d’artífexs,  que  haguessin  elaborat 

muntatges similars amb anterioritat, i fossin capaços de treballar ràpidament, a baix cost i amb 

materials  fungibles.  Tot  i  així, Miquel  Llot  i  el  duc  de  Sessa  procuraren  per  a  l’ocasió  que 

intervinguessin artistes professionals, que trobem documentats a l’entorn de l’Accademia di San 

Luca, i contribuïren a la brillant decoració efímera que embolcallà la cerimònia i fou tant lloada 

pels contemporanis.  

 

La solemne canonització es convertí en una de les grans gestes del pontificat de Climent VIII, i 

per aquest motiu fou representada al seu monument funerari a Santa Maria Maggiore, dissenyat 

per Flaminio Ponzio i finalitzat cap a 1611 (fig.10). El relleu forma part del programa iconogràfic 

dedicat  a  glorificar  el  pontificat  del  papa  Aldobrandini  i  en  ell  intervingueren  alguns  dels 

principals escultors del moment com Pietro Bernini, Ambrogio Bonvicino o Silla de Viggiu530. La 

imatge  que  ens  ocupa  es  troba  a  l’àtic,  presidit  per  la  coronació  del  difunt,  flanquejada  a 

l’esquerra per la reconciliació entre Felip II i Enric IV a la pau de Vervins, i el relleu identificat a 

la cartela inferior: 

“HIACYNTHYM POLONUM ET RAYMUNDUM HISPANUM 
EX PRAEDICATORUM FAMILIA 

VIRTUTE ET MIRACULIS CLAROS SANCTORUM NUMERO ADSCRIPSIT” 
 

Així doncs, el relleu vol il∙lustrar la representació d’ambdós sants. No obstant, una lectura atenta 

de la imatge permet veure la cerimònia de canonització del dominic català, i no la del polac. En 

primer  terme obren  l’escena els nombrosos  guàrdies, que Peña  identifica  com  “...  tudescos 

                                                            
530  El  programa  disposa  al  centre  una  escultura  orant  de  Climent  VIII,  tallada  per  Silla  da  Viggiu  i 
flanquejada per dos  grans  relleus que  il∙lustren  la  conquesta de  Ferrara, d’Ambroggio Bonvicino,  i  la 
creació de  la Lliga Santa contra el  turc de Camilo Mariani. L’àtic és presidit per  la coronació del papa 
Aldobrandini de Pietro Bernini, i als costats els relleus amb la pacificació entre Enric IV i Felip II d’Ippolito 
Buzi,  i de  la canonització de sant Ramon  i sant  Jacint de Giovan Antonio Paracca. Sobre el monument 
funerari, vegeu: FERRARI, Oreste; PAPALDO, Serenita. Le sculture del Seicento a Roma. Roma: Ugo Bozzi, 
1999, pàg. 249; REARDON, Wendy J. Deaths of the popes. Jefferson: McFarland & co., 2004, pàg. 201. 
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armados  para  estorvar  la  entrada  confusa  de  la  gente”531.  La  seva  presència  per  guardar  i 

mantenir  l’ordre a  l’entorn del teatrum és habitualment representada, tal com podíem veure 

també en la canonització de sant Dídac (fig.11). A continuació, apareix l’altar major aparellat per 

a la litúrgia, i perfectament alineat amb el pontífex, disposat al seu davant sobre el seu soli i al 

capdamunt de la suggestum. Aquesta disposició, com hem mencionat anteriorment, no havia 

estat possible fins a la canonització de 1601, quan es fa servir per primera vegada la chiesa nuova 

de  sant  Pere  i,  per  tant,  el  relleu  ha  de  pertànyer  a  la  cerimònia  raimundiana.  El  papa 

Aldobrandini, rodejat d’una nodrida comitiva de prelats, es mostra en el clímax de la cerimònia, 

durant la declamació de la fórmula canònica per inscriure Ramon de Penyafort en el catàleg dels 

sants, que llegeix d’un llibre suportat per un acòlit al seu davant532.  

 

El marbre fou tallat per Giovanni Antonio Paracca da Vasoldo, il Giovane, més conegut com “Il 

Vasoldino” (†1642). Malgrat l’habilitat tècnica demostrada, i el detallisme en alguns acabats, la 

imatge es configura deu anys després de  la canonització  i té una voluntat més evocativa que 

testimonial. De fet, el mateix Vasoldino executa quatre anys més tard un nou relleu, en aquest 

cas  per  al  monument  funerari  de  Pau  V  també  a  Santa  Maria  Maggiore,  on  il∙lustra  la 

canonització  de  santa  Francesca  Romana  amb  els mateixos  elements  i  una  disposició molt 

similar.  

 

Tot i que no coneixem més representacions, comptem amb els referents gràfics fornits per altres 

canonitzacions ben properes. De fet, sabem que alguns dels mestres que intervingueren en la 

cerimònia  de  sant  Ramon  de  Penyafort,  posteriorment  es  converteixen  en  col∙laboradors 

habituals de les grans decoracions efímeres vaticanes durant les primeres dècades del segle XVII. 

Aquest és el cas de Domenico Cechareli i Pietro Contini que, entre d’altres, també intervenen en 

la quíntuple canonització de sants hispànics de l’any 1622533. Així doncs, la continuïtat dels tallers 

                                                            
531 PEÑA, F., Relación..., 1601, pàg. 63. Al llarg de la descripció es veu un zel especial en guardar la intimitat 
i l’interior del recinte on es porta a terme la cerimònia, de manera que aquesta només pugui ser observada 
pels assistents a la cerimònia i no per la massa popular.  
532  “Ad  honorem  sanctam,  et  Individuae  Trinitatis  exaltationem  fidei  Cattholicam,  ac  Christianam 
Religionis augmenti, acutoritate eiudem Dei omnipotentis Patris et filii, et spiritus Beatos Petri et Pauli, et 
nostra de fratum nostrorum Consilio ferimus decernimus, et diffinimus bonae memoriae RAIMUNDUM de 
Peniafort  Barcinonensem  ordinis  fratrum  praedicatorum  sanctum  essio,  et  sanctorum  Cathalogo 
ascribendimo  ipsiumque  Cathalogo  huiusmodi  ascribimus  statuentes,  tu  ab  universali  Ecclesia  anno 
quolibet die 7ª Januarii festum ipsius et officius sicut pro uno confessore non Pontifice devote et solemniter 
celebretur”. MUCANZIO, G.P., Diariorum..., fol. 664‐664v. 
533 ANSELMI, A., “Theaters for the canonization...”, 2005, pàg. 232, 236, 239. 
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participants en aquestes comissions artístiques fa suposar que molts elements de la canonització 

del dominic català podien elaborar‐se d’una manera similar en cerimònies posteriors.  

 

Entre  les obres  conservades  resulten  força  interessants  les  calcografies d’Antonio Tempesta 

amb  una  detallada  il∙lustració  de  tots  els  passos  de  la  cerimònia  de  canonització  de  santa 

Francesca Romana de 1608 (fig.12), i especialment l’obra de gran format de Matthaeus Greuter 

dedicada a san Carlo Borromeo l’any 1610 (fig.13). La calcografia mostra de manera minuciosa 

tots els elements decoratius de la cerimònia, identificats a la llegenda de la part inferior de la 

impressió. Tot i que  la fàbrica de Sant Pere es trobava bastant més avançada que  l’any 1601, 

veiem com el teatrum té  la mateixa disposició a l’entorn dels pilars de la cúpula. Ara bé, com 

apunta Alessandra Anselmi, en el cas de Carles Borromeu, Girolamo Rainaldi erigí un sumptuós 

perímetre a partir d’arcs de mig punt amb motius clàssics que permetia allotjar al seu interior a 

la nombrosa concurrència534.  

 

Entre els objectes més destacats trobem les nombroses candeles que il∙luminen l’escena, els dos 

lampadaris, que en aquesta ocasió sostenen dos grans estendards amb la imatge del sant, i la 

suggestum ascendint fins a l’àbsis amb el soli pontifici, tots ells elements que també fornien les 

descripcions de la cerimònia raimundiana.  

 

Un esquema similar es repeteix en els gravats dedicats a la quíntuple canonització de sant Isidre, 

santa Teresa, sant Ignasi de Loyola, sant Francesc Xavier i sant Felip Neri, autoritzada per Gregori 

XV el 12 de març de 1622 (figs. 14,15,16). De nou es tracta de canonitzacions apadrinades per la 

Monarquia  Hispànica,  i  destinades  a  celebrar  alguns  dels  principals  herois  del  catolicisme 

posttridentí, fundadors dels nous ordes religiosos, i també al laic Isidre, patró de la capital dels 

Àustries  hispànics.  En  un  principi  Isidre  havia  de  ser  l’únic  sant  elevat  als  altars  durant  la 

cerimònia, però finalment la intervenció papal establí una insòlita quíntuple canonització, en un 

teatrum  que  ja  s’havia  començat  a  elaborar,  i  fou  costejat  fonamentalment  per  la  Catòlica 

Majestat. Per aquest motiu l’escena és dominada pels emblemes del sant agricultor madrileny, 

tal com permeten veure en detall els dibuixos de Paolo Guidotto Borghese (fig. 16). 

 

                                                            
534 Íbidem, pàg. 251‐252. 
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No podem oblidar que  les  imatges que recullen  les cerimònies de canonització, especialment 

durant  la primera meitat del segle XVII,  també volen proclamar el  triomf del catolicisme  i  la 

celebració dels seus nous herois celestials, destinats a contrarestar les crítiques protestants. Per 

tal d’assolir aquest objectiu,  les  representacions han de concentrar de  la manera més eficaç 

possible l’instant precís que pugui donar el significat global de la imatge, transmetent de manera 

inequívoca el seu missatge. Per tal d’aconseguir‐ho, veiem com el relleu del Vasoldino (fig. 11), 

les estampes de 1610  i 1622  (fig. 13  i 14) o els  frescs de Giovanni Ricci  i Cesase Conti  a  la 

Biblioteca Apostòlica Vaticana (fig. 3 i 8), opten per representar l’instant precís del Decernimus, 

o  consentiment  papal  per  a  la  inscripció  del  serf  de Déu  al  catàleg  dels  sants.  Aquest  pot 

il∙lustrar‐se a través del papa pronunciant la fórmula protocol∙lària de la inscripció, com el cas 

del relleu del Vasoldino, o bé a partir de tres peticionaris agenollats davant del pontífex, com en 

els  altres  casos.  Aquests  tres  personatges  representen  les  tres  instàncies  formulades  per 

l’advocat  consistorial:  instanter,  instantius,  instantissime.  Mentre  les  dos  primeres  són 

rebutjades pel pontífex, tot invocant la llum de l’Esperit Sant per a la bona conclusió del negoci, 

la tercera és la que atorgar el seu consentiment.  

 

Així  doncs,  el Decernimus  també  culmina  la  llarga  cerimònia  de  canonització  de  Ramon  de 

Penyafort, detalladament descrita pel mestre Giovan Paolo Mucanzio535. Aquesta comença el 29 

d’abril a les 11 del matí amb una missa oficiada per Climent VIII a la Capella Sixtina, que compta 

amb  l’assistència dels cardenals, patriarques, arquebisbes, bisbes, abats, penitenciers  i altres 

prelats que han d’intervenir a l’acte.  

 

En el cas de sant Dídac, el purpurat que exercí com a procurador de Felip II fou el cardenal Deza, 

protector de Castella, però en la cerimònia raimundiana es tractava d’un sant català, i per tant 

havia  d’actuar  el  cardenal  protector  de  la  Corona  d’Aragó,  càrrec  que  ostentava  a  l’època 

Odoardo  Farnese  (1573‐1626)536. A  la  fi  dels  oficis,  Farnese  féu  entrega  al  pontífex  de  tres 

                                                            
535 MUCANZIO, G.P., Diariorum…, 1601, fol. 603v‐667v. 
536 A més  també  cal  tenir present que a  l’època  l’Orde de Predicadors no disposava de  cap  cardenal 
protector. L’últim havia estat Michele Bonelli, mort l’any 1598, i el càrrec roman vacant fins l’any 1606, 
quan assumeix aquesta tasca Scipione Caffarelli Borghese. Sobre la qüestió dels dominics i els cardenals 
protectors,  vegeu:  FORTE,  Stephen  L. O.P.  The  Cardinal‐protector  of  the Dominican Order.  Roma:  S. 
Sabinae, 1959, pàg. 36. Hem de tenir present que la qüestió del funcionament dels cardenals protectors 
dels regnes i la seva designació encara és un objecte d’estudi poc aprofundit per la historiografia. Tot i 
així, podem senyalar com Farnese, que havia estat nomenat cardenal per Gregori XIV l’any 1591, era un 
clar aliat del monarca hispànic a Roma, i no ha de sorprendre la seva designació com a procurador de Felip 
III en la canonització. Cal recordar com la família Farnese estava vinculada amb llaços de parentiu amb la 
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espelmes, que alhora  les oferí als ambaixadors del Sacre  Imperi  i de  la República de Venècia, 

quedant‐se una candela per portar‐la sí mateix en processó537.  

 

Al so de l’himne Ave Maris Stella el pontífex s’asseu a la cadira gestatòria i la comitiva comença 

a descendir per  la Scala Reggia fins a  la plaça de Sant Pere. La processó anava precedida pel 

procurador Miquel  Llot  amb  una  companyia  de  300  zitelle  sperse  i  orfes  de  l’Ospedale  dei 

Letterati, vestits per a l’ocasió amb túniques verdes que portaven al pit les armes de la ciutat de 

Barcelona i del Principat de Catalunya538. Certament aquesta obertura pregonava la pàtria del 

sant, que quedava ben representada malgrat l’absència dels seus governants locals, fins al punt 

que el mateix mestre Mucanzio anotava: “... che per quanto ho inteso hanno fatto la maggior 

parte della spesa di questa cannonizatione”539. 

 

El clergat regular i secular de Roma esperava al pontífex davant la porta del Palau Apostòlic, i 

amb  la  seva arribada  sortí per  la porta principal “...  i dio buelta por  la plaça de San Pedro  i 

llegando al patio, que esta antes del portico de  la  Iglesia vieja se paro segun  la cerimonia de 

aqueste acto, i hecha ala de una parte, i de otra, pasó por medio la procesión de su Santidad”540.  

 

Després dels oficials del servei domèstic del papa, escuders i cambrers, els trompetes donaren 

pas  als  procuradors  dels  religiosos  regulars,  entre  els  quals  destacava  el  de  l’Orde  de 

Predicadors, que portava un estendard gran amb la imatge del sant, acompanyat de sis frares 

                                                            
Corona hispànica des del matrimoni de 1538 entre Margarida de Parma, filla natural de Carles I, i Ottavio 
Farnese. Els contactes entre el príncep de l’església i els ambaixadors espanyols són constants, tal com 
demostra l’abundant correspondència amb el duc de Sessa o l’estada de diversos anys de l’ambaixador 
Marquès de Villena al Palazzo Farnese. De  fet,  també cal  recordar com el 19 de  febrer de  l’any 1600 
Climent VIII, amb el beneplàcit de la Catòlica Majestat, havia investit Farnese com a cardenal protector 
d’Anglaterra  i,  poc  després,  el  7  de maig  de  1600,  la  nepote Margherita Aldobrandini,  s’unia  al  duc 
Ranuccio Farnese, unint les dues famílies. Sobre el cardenal Farnese i els seus vincles amb el papat i els 
monarques hispànics vegeu: ZAPPERI, Roberto. “Odoardo Farnese”. A: Dizionario Biografico degli italiani. 
Roma:  Enciclopedia  italiana,  1995,  pàg.  112‐116;  ZAPPERI,  Roberto.  “Odoardo  Farnese.  Principe  e 
Cardinale”. A: GRAMACCINI, Norberto.  Les Carrache et  les décors profanes. Roma: École  française de 
Rome,  1988, pàg.  335‐358;  ZAPPERI, Roberto.  Eros  e  controriforma.  Preistoria  della  galleria  Farnese. 
Roma: Bollati Boringhieri, 1994, pàg. 28‐26; POZZI, Gian Pietro. Le porpore di Casa Farnese. Piacenza: Casa 
di Risparmio di Piacenza e Vigevano, 1995, pàg. 217‐241.  
537 Peña anomena als ambaixadors com Raimundo de la Torre i Juan Mocenigo respectivament. PEÑA, F., 
Relación…, 1601, pàg. 71‐72. 
538 Aquestes també estaven contemplades al memorial de despeses de Miquel Llot i costaren 1.170 escuts. 
ABFZ. Fondo Altamira, 212‐114, fol. 4r. 
539 MUCANZIO, G.P., Diariorum…, 1601, fol. 605v‐606. 
540 ABFZ. Fondo Altamira, 212‐114, fol. 4r. 
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amb casulles i els capellans pontificis, que portaven les mitres usades per Climent VIII durant la 

cerimònia. A continuació la capella de música anunciava l’arribada dels funcionaris de la cúria,  

els auditors de la Rota, el mestre del Sacro Palazzo i els subdiaques i acòlits sostenint una creu. 

Aquesta els separava dels penitenciers, abats, bisbes i, finalment, els cardenals preveres i bisbes 

vestits amb  capes, mitres  i espelmes escenes a  les mans. Tot  seguit venia una delegació de 

nobles i conservadors de Roma, que finalitzava amb els ambaixadors i el governador de la ciutat. 

El grup immediatament anterior al pontífex eren els cardenals diaques, que havien d’assistir al 

papa durant  la cerimònia,  i els ambaixadors del Sacre Emperador  i de Venècia amb els ciris 

mencionats anteriorment.  

 

El baldaquí que  coronava  la  cadira gestatòria era  sostingut per ambaixadors  i  cavallers, que 

anaven  seguits d’un  col∙lectiu  format  pels  cambrers  secrets de  sa  santedat,  el  vicedegà del 

Tribunal de  la Rota, els protonotaris apostòlics  i els generals dels ordes  religiosos,  tancats al 

darrera pels macers amb les armes pontifícies.   

 

Un cop entrats a Sant Pere per la porta principal, Sa Santedat fou acomodada al seu soli i s’inicià 

l’obediència  de  tots  els  cardenals,  patriarques,  arquebisbes,  abats  i  penitenciers.  Seguint 

l’estricte  ordre  de  precedències  acostumat,  els  cardenals  li  besaren  la mà;  els  patriarques, 

arquebisbes  i bisbes, el genoll;  i  finalment els abats  i penitenciers, els peus541. En acabat, el 

primer mestre de cerimònies Paulo Alaleone cridà al cardenal Odoardo Farnese per efectuar la 

primera  petitio  per  a  la  canonització  en  nom  de  la  Catòlica Majestat.  Seguint  els  protocols 

establerts, el purpurat es posà a l’últim esgraó davant del soli pontifici, mentre la fórmula fou 

recitada per l’advocat consistorial Bernardino Scotto, agenollat al seu costat: 

 

“Beatissime  Pater  Reverendissimus  Dominus  cardinalis  Farnesius    hic  presens  nomine 

Cattholica  maiestatis  Philippi  tertii  hispaniarum  Regis  instanter  petit  per  Sanctitatem 

vestram pronunciari Beatum Raymundus Barcenonensem ordinis Praedicatorum Cathalogo 

Sanctorum  domini  nostri  Iesu  Christi  ascribendum  ac  tanquam  sanctum  venerandus  ab 

universis Christi fidelibus”542. 

  

                                                            
541 Per una visió de conjunt del ritual de la canonització vegeu: DELL’ORO, Ferdinando. Beatificazione e 
canonizzazione. “Excursus” storico‐liturgico. Roma: Edizioni Liturgiche, 1997, pàg. 33‐159. 
542 MUCANZIO, G.P., Diariorum…, 1601, fol. 618‐618v. 
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En acabat, el secretari Marcello Vestrio, vestit amb roquet i capa, respongué en nom del pontífex 

que la gravetat del negoci requeria d’una oració col∙lectiva, perquè l’acció començada a glòria i 

honra de nostre Senyor fos afavorida per la seva misericòrdia543. Finalitzada la resposta, Climent 

VIII descendí del soli i romangué agenollat amb la mitra al cap, mentre la capella de música cantà 

les lletanies.  

 

La segona  instància per a  la canonització s’efectuà d’un mode similar a  la primera,  i amb una 

resposta de nou  formulada pel  secretari Vestrio, que ara  invocava  la  llum de  l’Esperit Sant. 

Aquesta també s’acompanyava de la oració del pontífex sota el soli, aquest cop sense la mitra al 

cap,  i  del  cant  de  l’himne Veni  Creator  Spiritus  i  del  vers  Emisse  Spiritum  tuum,  que  foren 

respostos per Climent VIII amb la oració Deus qui corda fidelium.  

 

Tornat al  seu  soli, el  cardenal  Farnese  i  l’advocat  Scotto  realitzaren  la  tercera petitio per  la 

canonització en nom del rei catòlic544. Aquest cop els prelats assistents portaren a Climent VIII 

el llibre on es contenia la sentència protocol∙lària per a la inscripció de Ramon de Penyafort en 

el catàleg dels sants confessors, decretant la seva veneració universal com a sant i ordenant la 

seva festa el dia 6 de gener amb l’ofici de Sant Confessor, permetent la intitulació d’esglésies i 

altars en el seu nom, i concedint al convent de Santa Caterina totes les indulgències, privilegis i 

gràcies concedides a l’Orde de Predicadors.  

 

A continuació Sa Santedat pronuncià el Decernimus a la butlla de canonització, que fou aportada 

pel notari Anselmo Dandino i els protonotaris presents. Un cop ratificada, el cardenal Farnese 

besà les mans del pontífex, mentre un gran estrèpit de música d’orgue, trompetes, campanes i 

dispars d’artilleria a la plaça de Sant Pere i al Castel Sant’Angelo s’apoderà de Roma: Ramon de 

Penyafort havia ascendit definitivament a la glòria dels altars.  

 

 

 

                                                            
543 Un resum de la resposta en castellà es troba a: PEÑA, F., Relación…, 1601, pàg. 78; mentre la versió 
completa en llatí fou recollida per Mucanzio: MUCANZIO, G.P., Diariorum…, 1601, fol. 618‐622v. 
544 LUNADORO, Girolamo. Relatione della Corte di Roma. Venetia: Gio. Francesco Vavaserse, 1672, pàg. 
70. 
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2.5.1 Les festes romanes i la translació dels estendards. 

 

 

En el marc de la romana cerimònia de canonització de 1601, el secretari del col∙legi de cardenals 

Marzio Malacrida publica Divus Raymundus, text destinat a lloar en igual mesura al nou sant i 

als seus patrocinadors. La narració hagiogràfica va precedida de diversos pròlegs elaborats per 

alguns dels alts funcionaris de la cúria romana que havien intervingut en la causa raimundiana 

com el doctor en lleis Giuseppe Castiglione, el jesuïta Bernardo Colnago, els secretari apostòlic 

Ottaviano Vestri Barbiani o l’omnipresent auditor Francisco de la Peña545.  

 

Entre  les composicions poètiques, una celebra el nou heroi celestial com  l’ésser virtuós on es 

reuneixen  totes  les arts, equiparant els  seus mèrits als  talents de Michelangelo, Rafaello, el 

Cavalier d’Arpino o Federico Zuccaro: 

 

“Haec quoque plus solito nunc exornata decore, 
Et rerum novitate oculos, mentemque; moratur, 

Dum tibi thura, parat, sacrosque; indicere honores, 
Et tua vult CLEMENS totum vulgare per orbem 
Facta pater RAYMUNDE; tuo sub numine maius 
Nacta decus, seriem demonstrat temporis acti 
Nescio qua faciente manu, sed doctior illa 

Non alias visa est; omni felicior arte, 
Et mortale supra: qualis fuit aut Bonarottae, 
Aut Urbinatis superae manus aemula dextrae, 
Et en prisca loquar, quales praesentia saecla 
Te decus Arpini, & te Friderice tulere”546. 

 

Els versos resulten un testimoni prou eloqüent de com un home de gust educat i en contacte 

quotidià  amb  les  grans  comissions  artístiques  contemporànies  com  és  Marzio  Malacrida, 

considera  aquests  artífexs  com  els més  excelsos  del  seu  temps,  però  sobretot  de  la  seva 

implicació directa en la santedat com un do diví. Ara bé, si avancem en el text, un altre aspecte 

singular és l’aparició de composicions, no menys dignes d’encomi, dedicades a enaltir les bones 

arts d’alguns dels servidors de la Catòlica Majestat més poderosos i rellevants del moment. El 

text celebra in primis a l’ambaixador hispànic a Roma, Antonio Fernández de Córdoba547, però 

                                                            
545 MALACRIDAE, M., Divus Raymundus..., 1601. 
546 Íbidem, pàg. 13. 
547 “Te sine non audet tumido se credere ponto, 
Et tanti ad solium Principis ire Liber. 
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també al seu homòleg a la cort del Sacre Emperador, Guillem de Sant Climent548, al governador 

de Milà  Pedro  Enríquez  de  Toledo,  comte  de  Fuentes549,  i  fins  i  tot  al  valido  Francisco  de 

Sandoval, duc de Lerma550. 

 

Totes aquestes distincions es coronen a  la dedicatòria del  llibre a Felip III, en una composició 

que clarament busca l’adulació no únicament del monarca, sinó també dels homes forts del seu 

govern encapçalats pel duc de Lerma i els representants del rei a Roma, Milà i el Sacre Imperi. 

Per tant, els secretari Malacrida més enllà d’una poc amagada captatio benevolentia, expressa 

la canonització de Ramon de Penyafort com un èxit més del govern hispànic. Aquest fet es fa 

palès en la segona part de la cerimònia de canonització, però sobretot en les festes destinades 

a celebrar‐la als carrers de Roma.  

 

Un cop reconeguda la santedat de Ramon de Penyafort, es porta a terme la presentació de la 

nova devoció i els seus oficis. Climent VIII entona el Te Deum laudamus acompanyat de la capella 

de música i recita la oració del nou sant, que segons l’auditor Peña “... se havia ordenado pocos 

                                                            
Tu potis Antoni cunctantem impellere dextra, 
Et facere, tu felix per mare currat inter. 
Ille tuo iussu lucis migravit in oras, 
Ille tuo vivet iurè patrocinio.” 
MALACRIDAE, M., Divus Raymundus..., 1601, pàg. 10‐13. 
548 “Per medios victor Guillelmus duceret hostes? 
Ille sciens pugnae, bello versatus in omni 
sive pedes, seu iuvit equo certare, vel undis, 
inter utrunque tulit tempus victricia serta. 
A non praeclaro natus de sanguine gentis 
Cardonae, miles primis Antonius annis 
Strenuus, & primis idem Dux inclytus annis 
grande decus patriae, nomenque; augeret avitum.” 
MALACRIDAE, M., Divus Raymundus..., 1601, pàg.  41. 
549 “Quid belli fulmen clara de stirpe Toleti? 
Belgica non unquam tellus satiata cruore 
nunc quoque quod timet, atque; absentis nomine PETRI 
Territa, vallo arces, & fossis agmina munit? 
MALACRIDAE, M., Divus Raymundus..., 1601, pàg. 42. 
550 “Hesperiae columen Franciscus, sanguine clarus, 
Et pietate simul, quem Sandovalius heros 
Progenuit, tanto & firmavit pignore regnum. 
Pugnandi imperium cui tu comittere possis, 
Elige qui placeat de multis, elige multos, 
victor eris: pietas alios tua magna secundat” 
MALACRIDAE, M., Divus Raymundus..., 1601, pàg. 42. 
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días  antes  con mucho  cuidado”551.  Posteriorment  el  pontífex  procedeix  a  la  vestició  de  la 

indumentària preparada per a la missa a l’Altare della Confessione.  

 

Després  dels  oficis  es  porta  a  terme  l’ofertori  segons  el  ritu  propi  als  sants  confessors.  La 

solemne entrega dels presents és oficiada per una comitiva de quatre cardenals acompanyats 

de gentilhomes precedits per macers amb  les armes pontifícies  i pel mestres de cerimònies. 

Primerament el cardenal bisbe besa les mans de Sa Santedat i li ofereix dos ciris amb la imatge 

del  sant,  després  el  cardenal  Farnese  li  lliura  un  ciri  daurat  i  un  cistell  amb  tórtores, 

posteriorment el cardenal prevere entrega un pa daurat  i un altre platejat amb  les armes de 

Climent VIII i Felip III respectivament. Tot seguit, de nou el cardenal Farnese ofereix un segon 

ciri daurat i un altre cistell platejat amb coloms vius a l’interior, i en últim terme el cardenal diaca 

presenta dues petites botes de vi daurades i platejades, besant sempre la mà i el genoll del papa. 

Aquest ritual es repeteix uns anys després en la canonització de sant Carles Borromeu (1610), 

de la qual queda una representació pintada per Giovan Battista Ricci da Novara a la Biblioteca 

Apostòlica Vaticana  (fig.  18).  En  ella podem observar detalladament  i  en primer  terme  a  la 

comitiva de nobles i prelats sostenint les ofrenes davant del pontífex.  

 

L’ofertori és  la una de  les parts on  la  litúrgia adquireix un  component més polític, doncs el 

pontífex accepta davant de tots els assistents, inclosos els ambaixadors estrangers, unes ofrenes 

en  nom  de  la  Catòlica  Majestat,  marcades  amb  els  seus  emblemes  i  portades  pels  seus 

representants. A més, hi hagué una notable alteració del protocol preestablert, que coneixem a 

través  d’una  carta  de  l’agent  del  duc  d’Urbino  al  seu  senyor.  En  aquesta  l’informa  que  les 

tórtores  i  els  coloms  no  foren  alliberats  pel  pontífex,  com  habitualment  succeïa,  sinó  que 

s’oferiren al conestable Colonna, general de Sa Santedat, en un gest que honorava el seu talent 

militar,  la  seva  grandesa  d’Espanya,  i  la  seva  prestigiosa  família  lligada  a  la  Monarquia 

Hispànica552.  

 

                                                            
551 La oració és al següent: “Deus, qui Beatum Raymundum poenitentiae sacramenti insignem ministrum 
elegits, & per maris undas mirabiliter traduxisti, concedí, ut eius intercessione, dinos poenitentiae fructus 
facere, & ad aeterna salutis portum pervenire valeamus. Per Dominum Nostrum &c.”. PEÑA, F., Relación..., 
1601, pàg. 82. 
552 La carta de l’ambaixador d’Urbino porta la data del 3 de maig de 1601 i es troba transcrita a: PAPA, G., 
Le cause di canonizzazione..., 2001, pàg. 47. 
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Acabat l’ofertori, la missa prosseguí amb la oració Secreta i la Poscommunion pròpies del sant, 

que  tancaren  la cerimònia amb  l’habitual publicació de  la  indulgència plenària per a  tots els 

assistents. Amb  la remissió dels pecats atorgada pel vicari de Crist conclou definitivament un 

procés de canonització de més de tres‐cents anys i comencen els festeigs en honor de la nova 

santedat. Roma acull tres dies de focs artificials, lluminàries i mostres de pública alegria per la 

nova  de  la  canonització  de  sant  Ramon  de  Penyafort.  Els  escenaris  que  abraçaren  les 

celebracions  foren  sobretot  la  plaça  del  convent  de  la Minerva  i  les  residències  de  devots 

particulars de la natione spagnola, la primera d’elles el palau de l’ambaixador duc de Sessa, que 

a l’època era al final de la via del Corso553. També el Palazzo Farnese, casa del cardenal protector 

del sant, ofereix focs artificials els tres dies i s’uneix als festeigs com una victòria més del llinatge 

romà i dels seus purpurats. De fet, és possible que en aquest moment el cardenal també adquirís 

la pintura de sant Ramon de Penyafort que figura en l’inventari del palau de 1644554.  

 

La part més destacada de les celebracions romanes fou la processó de translació dels estendards 

feta dimarts 1 de maig de 1601. Els estendards, pendons o gonfanons, són teles de gran format 

generalment  confeccionades  amb  un  entramat  de  seda  porpra  profusament  decorada  amb 

brodats daurats i platejats, en les quals es pinta la imatge del sant acompanyada dels emblemes 

heràldics dels promotors de la causa. 

 

Gràcies al memorial de despeses enviat per Miquel Llot sabem que en total es confeccionaren 

nou estendards sobre seda carmesí que, juntament amb el dosser papal i el cobricel de l’altar 

major, costaren la gens menyspreable xifra de 2.328 escuts i 52 florins. Els estendards mostraven 

                                                            
553 Així ho referencia el mestre Paolo Mucanzio: “La sera seguente con doi altre sere appresso cioè lunedi 
e martedi sera furono fatti molti fuochi, e posse molte lumi alle finestre, et abbniggiate molte botti, cosi 
dalli frati di San domenico nella piazza loro avanti la chiesa di santa maria sorpa minerva, come dall'Illmo. 
Dmon. Signore cardinale farnese, e dall'Ecmo. Signore Ambasciatore di Spagna e da altri devoti a questo 
glorioso santo, et alla Natione Spagnola avanti di loro Palazzi, et Case”. MUCANZIO, Giovanni Paolo. Diario 
di Giovanni Paolo Mucanzio Romano dal 1601 al 1602. ACP, vol. 424, pàg. 71. 
554 Sobre  les festes al Palazzo Farnese, vegeu: BOITEUX, Martine. “Feste e vita a palazzo tra XVI e XVIII 
secolo”. A: BURANELLI, Francesco (coord.). Palazzo farnèse. Dalle collezioni rinascimentali ad Ambasciata 
di Francia. Roma: Giunti, pàg. 233‐235. En l’inventari dels béns del Palazzo Farnese de 1644 figuren “Due 
quadri in tela, uno di S. Raiomondo senza cornice, et l’atro di S. Diego cornice nera con fiori d’oro”. Les 
obres es trobaven dipositades a la “stanza scura a mano dritta” del Guardamobles de palau, i compartien 
escenari amb altres pintures de sants postridentins com sant Jacint, sant Ignasi, sant Carles Borromeu, 
sant Dídac d’Alcalá,  sant  Felip Neri,  santa  Francesca Romana o  sant Tomàs de Vilanova, per  tant, és 
probable que primer el cardenal Odoardo,  i posteriorment els seus successors, adquirissin retrats dels 
sants  a  mesura  que  s’anaven  canonitzant  oficialment.  Archivio  di  Stato  di  Napoli  (ASN).  Archivio 
Farnesiano, 1853 (II), fasc. VIII. El document es troba transcrit a: JESTAZ, Bertrand. L’inventaire du palais 
et des propriétés Farnèse à Rome en 1644. Roma: École Française de Rome, 1994, pàg. 56. 
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la figura del sant pintada en ambdues cares, i rodejada de decoracions daurades que penjaven 

a  la part  inferior. El document menciona  com dos  estendards  foren pintats  i daurats pel  ja 

mencionat pintor Marco Antonio Boschi, mentre els altres set foren daurats per Pietro Contini i 

la pintura de les figures estigué a càrrec de “Maestro Guillermo pintor”. Amb aquesta succinta 

informació és difícil establir atribucions. No obstant, tal com hem fet anteriorment amb Pietro 

Contini i Marco Antonio Boschi, també hem intentat localitzar aquest mestre entre els pintors 

vinculats  contemporàniament  amb  l’Accademia  di  San  Luca.  En  els  llistats  contemporanis 

consultats únicament apareix un pintor vinculat amb aquesta institució que podria correspondre 

amb “Maestro Guillermo”: Guglielmo Terra, nom italianitzat del flamenc Willem I van Nieulandt 

(c.1561‐1626)555. 

 

Tot i que existeixen poques notícies sobre aquest artífex, sabem que es troba entre la nombrosa 

comunitat  d’artistes  flamencs  instal∙lats  a  Roma  i  proper  al  taller  de  Paul Brill.  Fruit  de  les 

recerques de Joan Bosch, sabem que el mes de febrer de  l’any 1601, dos mesos abans de  la 

canonització  de  sant  Ramon  de  Penyafort,  és  contractat  juntament  al mestre  Brill, Wenzel 

Cobergher i Jacob Frankaert, per a la realització d’una sèrie de pintures d’ermitans i “Huomini 

Illustri”556.  L’encàrrec  és  comissionat  per Don  Pedro  de  Toledo  (1546‐1627),  V marquès  de 

Villafranca, futur gobernador de Milà, Grande de España  i home de confiança de Felip III.   En 

qualsevol cas, la proximitat entre les dates d’aquest encàrrec i de la canonització confirmarien 

un contacte entre l’elit política hispànica a Roma, i el pintor flamenc, que podria haver executat 

també les obres dedicades a sant Ramon de Penyafort.  

 

Malgrat la pèrdua d’aquests objectes, podem establir paral∙lels amb altres peces conservades. 

En primer lloc cal citar l’estendard de la canonització de sant Jacint de Polònia (fig. 19), conservat 

al priorat de la Santíssima Trinitat de Cracòvia, però elaborat originalment per la cerimònia de 

canonització de 1594. La tela es confecciona a partir d’una de base seda carmesí, amb brodats 

daurats  rematats a  la part  inferior pels escuts dels promotors de  la  causa  i  flocadures amb 

                                                            
555 SALVAGNI,  Isabella.  “Appendice documentaria. Tra Società e Accademia di San  Luca: gli elenchi di 
«Pittori et alii» (1593‐1608)”. A: PAMPALONE, Antonella.  Inquietudine e malinconia  in Francesco Cozza 
calabrese. Roma: Campisano, 2008, pàg. 83‐114, 92. 
556 Trenta pintures de la sèrie amb anacoretes es conserven al convent de l’Anunciada de Villafranca del 
Bierzo.  BOSCH,  Joan.  “Paul  Bril, Wenzel  Coberher,  Jacob  Frankaert  I, Willem  I  van  Nieulandt  y  los 
ermitaños de Pedro de Toledo, V marqués de Villafranca”, Locus Amoenus, 9 (2007‐2008), pàg. 127‐154. 
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cordills  de  seda.  Per  tant,  l’obra  conté  els  mateixos  elements  que  eren  mencionats  en 

l’estendard de sant Ramon de Penyafort descrit al memorial de Miquel Llot.  

 

L’any 2014 es restaurà l’estendard confeccionat per a la canonització de santa Teresa de Jesús 

(1622), avui custodiat al convent carmelita descalç d’Alba de Tormes  (fig. 20). Malgrat haver 

transcorregut quasi  trenta  anys  respecte  a  la  cerimònia del dominic polonès,  veiem  com  la 

configuració és essencialment la mateixa. La peça es configura a partir d’una gran tela de seda 

carmesí on apareix pintada la figura de la santa rodejada de filigranes daurades, mentre la part 

inferior es destina a les armes dels promotors de la causa. Aquest estendard compartí escenari 

durant la quíntuple canonització de 1622 amb una altra obra conservada, l’estendard de sant 

Felip Neri, avui a Santa Maria in Valicella (fig. 21 i 22). En aquest cas l’obra ha perdut bona part 

de les decoracions inferiors, però es manté la figura del sant orant i dirigit a la Verge Maria amb 

els brodats daurats al voltant. El teixit s’atribueix a les manufactures medicees de Florència i fou 

restaurat l’any 1993557.  

 

En tots els casos som davant de peces reverenciades i dotades d’un fort contingut simbòlic dins 

del món de la santedat, doncs assisteixen a les cerimònies de canonització i la seva presència 

proporciona una imatge oficial del sant validada per la Santa Seu com a part del nou culte. De 

fet els estendards ocupaven una part privilegiada dins la decoració de la basílica de Sant Pere, 

doncs  solien  penjar‐se  a  l’entorn  de  la  cúpula  i  quedar  suspesos  sobre  el  teatrum  de  la 

canonització. El seu paper queda reflectit en totes les representacions de les cerimònies, on es 

poden veure amb facilitat penjant del llanternó de la cúpula o dels lampadaris del sostre.  

 

Mestre Mucanzio descriu els estendards de Ramon de Penyafort amb els següents termes:  

 

“Novem  item perpulchra  vescilla  ex  serico  rubra  confecta,  et auro, ac argento ornata a 

summo templi becto pendebant, in quibus singulis Imago sancti Raymundi stantis depicta 

cernebatur  qui  clavem  unam  manum  dextera  gestabat,  in  signis  per  officium 

poenitaentiariae  vuiens  exercuit,  et  sinistra  librum  tenebat  ex  quo,  ipsum  Decretalium 

compilatorem  fuisse  declarabatur  horum  vexillorum  unum  caeteris  maius  a  Summo 

Pontificae  Pinaculo  templi  super  altare  Apostolorum  pendebat,  et  levi  auram  que,  illue 

voluebatur cetera octo minora competenti proportione distincta, duo in qualibet Ecclesiae 

                                                            
557 COSTAMAGNA, Alba. “S. Filippo Neri e la Madonna con il Bambino Gesù fra angeli”. A: La regola e la 
fama. San Filippo Neri e l’arte. Roma: Electa,1995, pàg. 456‐458; FRANCOLINI, Stefano (ed.). Lo stendardo 
di San Filippo Neri a Firenze. Firenze: Sillabe, 2006. 
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parte  quasi  Crucem  facientua,  locata  fuerunt,  et  in  aerio media  parte,  inter  tectum,  et 

pavimentum suspensas, quam suavi vobitatione et pulchro, ac venerando Imaginis aspectu 

non minorem aspesentius oculis dilectates quam fidelius cordibus devotionem erga sanctum 

ipsum Canonizandum excitabant.”558 

 

Per a  la  canonització  s’havien elaborat nou estendards,  cinc més  grans  i quatre menors  “... 

aunque  de  la misma manera,  lavor  i  guarnición”559.  Les  paraules  del mestre  de  cerimònies 

descriuen detalladament els nou estendards, pintats amb  la  representació  canònica del nou 

sant, vestit de dominic, amb les claus de penitencier a la mà dreta i el llibre de les Decretales a 

l’esquerra. Entre  totes  les  confeccions, destacava  la que estava penjada  sobre  l’altar major, 

mentre les altres vuit s’estenien pels braços de la cúpula fent una creu.  

 

La part més  interessant de  la descripció de Mucanzio  són  les  referències  a  la disposició de 

l’estendard, just a mitja alçada entre el paviment i el sostre de la basílica, simbolitzant la figura 

del sant entre el cel i la terra. La imatge recreava l’ascensió del nou sant a la glòria celestial i el 

seu  apoteosi,  una  il∙lusió  que  les  arts  barroques  s’havien  ocupat  d’emfatitzar  a  través  de 

l’ambientació de  la basílica. Cal recordar com  l’interior de Sant Pere s’havia privat de  la  llum 

natural, disposant únicament de  la  claredat aportada pels  lampadaris  i els  candelers  situats 

sobre la gran cornisa superior de la nau, l’absis i la cúpula. Per tant, literalment la imatge del nou 

sant quedava suspesa enmig de la foscor i es dirigia vers el cercle il∙luminat a la base de la cúpula, 

creant una imatge de l’apoteosi del sant en presència de tots els fidels. Aquesta s’acompanyava 

dels  refinats efectes  lumínics, creats a partir del  foc de  torxes, candeles  i espelmes  refulgint 

sobre les teles brillants i reverberant en els nombrosos elements daurats presents en brodats i 

candelers. Si emmarquem aquesta imatge sobre la figura del pontífex oficiant el ritual, rodejat 

dels més luxosos ornaments litúrgics, l’exuberant decoració de la basílica, les cremes constants 

d’encens i la multitud de nobles i prelats vestits amb les més solemnes indumentàries possibles, 

tot plegat devia crear un simulacre ben convincent on la figura del nou sant ascendia cap a la 

llum divina i entrava al regne del cel. Per subratllar aquest efecte, les representacions dels sants 

es disposen amb els rostres encarats al cel i adreçats directament a la Mare de Déu amb el nen, 

que  acull  les  seves  intercessions  creant  una  imatge  alhora  seductora,  persuasiva  i  de  fort 

contingut dogmàtic.  

 

                                                            
558 MUCANZIO, G.P., Diariorum....,1601, fol. 658‐659. 
559 PEÑA,F., Relación…, 1601, pàg. 61. 
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Un cop utilitzats en  la cerimònia de canonització, els estendards es converteixen en preuats 

obsequis destinats a recordar les encomiables accions dels promotors de la causa. Així, una de 

les obres fou enviada a Barcelona i una altra a la Cort de Valladolid560. Com no podia ser d’una 

altra manera, el portador havia de ser el procurador Miquel Llot. En una carta datada el 8 de 

setembre de 1601, el dominic comunica a Felip III que: 

 

“... a la que estava de partida para ir a bessar las reales manos de vuestra majestad y llevar 

el  estandarte de  la  canonizacion de  St. Raymundo  tan propicia de  vuestra majestad  los 

arreadores  a  quienes  se  debe  por  razon  de  los  gastos  de  dicha  canonization  hoyeron 

instantia para que no me fuesse de esta corte hasta tanto fuessen pagados ...”561. 

 

Així doncs, el dominic es lamenta una vegada més de l’assetjament al que viu sotmès, en aquest 

cas pels operaris del teatre de la canonització que encara no han vist satisfets els seus salaris, i 

la  impossibilitat de portar el magnífic estendard a  la Cort. Llot és conscient de  la  importància 

simbòlica d’aquest element i per aquest motiu sol∙licita a la Catòlica Majestat que pressioni als 

consellers barcelonins perquè enviïn els seus pagaments, doncs així obtindrà un gran servei “... 

del Santo que tant grande protector de los reynos de vuestra majestad como vera en las guerras 

contra el turco llevando las vuestra majestad en adelante“562. 

 

Finalment Llot portà ambdós estendards a la península i els entregà a la ciutat de Barcelona i a 

Felip III563. La tenacitat del dominic fou premiada pel monarca hispànic, que continuà valent‐se 

dels seus favors durant uns quants anys més, doncs l’any 1606 reapareix de nou com a agent de 

la Catòlica Majestat a Nàpols564.  

 

A més d’aquests dos estendards enviats a la península, n’hi hagué dos més, un de major i un de 

menor, que foren protagonistes de les festes del nou sant, organitzades a Roma per Miquel Llot 

i costejades pel fons comú dels promotors de la causa. Les solemnitats queden recollides en dos 

                                                            
560 Ídem. Altres estendards sabem que van a parar a les esglésies romanes de Santa Maria Sopra Minerva 
i Santa Maria di Monserrato, tal com exposarem més tard, un tercer fou portat per l’auditor Francisco de 
la Peña a la parroquial de Villarroya de los Pinares, dels altres estendards no en tenim més notícia.  
561 BAFZ. Fondo Altamira, 178, DG1, D.58. 
562 Ídem. 
563 BAV. Urb. Lat. 1069, fol. 244r. 
564 Així queda documentat en una lletra enviada des de la ciutat a Felip III, datada el 4 de març de 1606. 
BAFZ, Fondo Altamira, 478, D.65.  
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folis de la biografia llatina de l'auditor Peña565, però sobretot en un breu Raguaglio, inclòs a la 

vita de  sant Ramon de Penyafort  composada pel  frare de  la Minerva Bastiano Castelletti566. 

L’obra es dedica al cardenal nepote Pietro Aldobrandini, al qual Castelleti vol agrair  “... il debito, 

che tengo feco, per le molte gratie, e singolarissimi favori, che da lei hò ricevuti“567, ja que “... 

dedicandole la vita di San Raimondo, altro non faccio, che inalzare ad honor di V.S. Illustrissima 

una statua, una colonna, un arco …”568.  

 

El  dia  1  de maig  de  1601  s’organitza  una  solemne  processó  destinada  a  despenjar  els  dos 

estendards pendents del sostre de la basílica vaticana i traslladar‐los fins a les esglésies de Santa 

Maria in Monserrato i Santa Maria Sopra Minerva. Els frares predicadors parteixen del convent 

de la Minerva precedits per les zitelle sperse i pels putti de l’Ospedale dei Letterati, vestits amb 

les  robes que ostentaven  les armes de  la  ciutat de Barcelona  i del Principat de Catalunya,  i 

acompanyats també dels frares de San Francesco in Trastevere, Santa Maria in Aracoeli i dels 

mercedaris, que ocupaven aquesta posició “... per riconoscere, & honorare (conforme al debito) 

il loro fondatore”569.  

 

Un cop arribats a Sant Pere, els assistents penetraren al temple portant torxes de cera blanca a 

les mans. A l’interior de la Basílica acudeixen els canonges i clergat romà vestits amb les capes 

pluvials i, després de cantar l'antífona i la oració del nou sant, entreguen els dos estendards de 

seda carmesí als frares dominics. Un cop recollides,  les  imatges de sant Ramon de Penyafort 

desfilen  solemnement  per  Roma  en  una  processó  que  segueix  el mateix  ordre  d’entrada. 

Aquesta vegada però,  la processó compta amb  la presència dels procuradors dominics Paolo 

Isarerio Mirandola  i Miquel Llot de Ribera, seguits d’una nodrida comitiva amb “... tum natio 

Hispanica, &  presertim  Regni Aragonie,  Valentiae, &  Principatus  Cataloniae  ingenti  numero 

congregata  cum  facibus  incedebat  accensis”570.  Per  tant,  els  compatricis  del  sant  també 

volgueren celebrar pels carrers de la ciutat eterna la seva canonització, acompanyats d’una cobla 

de músics i una coral que harmonitzava composicions en el seu honor.     

                                                            
565 PEÑA, F., Vita S. Raymundi..., 1601, pàg. 380‐381. 
566 CASTELLETTI, Bastiano. “Ragguaglio della Traslatione de gli stendardi di S. Raimondo dalla nuova chiesa 
di  S.  Pietro  alla Madonna di Monserrato, &  alla  chiesa della Minerva”. A:  Id.  La  vita  di  S. Raimondo 
dell'Ordine de Predicatori. Roma: appresso Luigi Zannetti, 1601, pàg. 41‐42. 
567 CASTELLETTI, B., “Raguaglio della Traslatione…”, 1601, pàg. 42. 
568 Ídem.  
569 Ídem.  
570 PEÑA, F., Vita S. Raymundi…, 1601, pàg. 381. 
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La comitiva estigué flanquejada per guàrdies suïssos fins al Castel Sant’Angelo, on fou rebuda al 

so de les cornetes i amb multitud de torxes enceses a les llotges que “... non potevano no render 

pomposa conforme alla grandezza del Santo una tal processione”571. El recorregut s’encamina 

posteriorment per la Via dei Banchi fins a l’església de Santa Maria in Monserrato “... nella qual 

Chiesa  son  suoni,  canti,  &  apparati  superbissimi  fu  lasciato  uno  stendardo”572.  Així  doncs, 

l’església nacional de la Corona d’Aragó s’havia vestit de festa per acollir el simbòlic estendard 

menor del seu nou compatrici celestial.  

 

Posteriorment la processó parteix de nou fins a Campo de’Fiori i, per davant del Gesù, arriba fins 

a  Santa  Maria  Sopra  Minerva.  La  multitud  congregada  davant  del  convent  dominic  rep 

l’estendard  major  amb  un  terrabastall  de  música  i  focs  artificials  disparats  amb  petites 

bombardette, que s’acompanyaven del so de cornetes, trompes i tambors. L’interior del temple 

s'havia decorat amb festons i teles de colors per acollir de la manera més solemne i emotiva la 

penjada de l’estendard al creuer del temple. Lamentablement no disposem d’imatges que ens 

ajudin a il∙lustrar l’ambient que descriu el raguaglio de Castelletti. Salvant les distàncies però, 

resulta molt evocadora la pintura d’Andrea Sacchi amb la cerimònia d'erecció de l’estendard de 

sant Felip Neri a Santa Maria in Valicella (fig.23). Hem de tenir present que estem parlant d’una 

cerimònia que es porta a terme 21 anys després de la canonització de sant Ramon de Penyafort, 

i el fet que es tracta d’un sant fundador, però l’exuberància decorativa i l’ambient pietós que 

envolta la concurrència, refinat i festiu al mateix temps, són elements que devien ser presents 

també a l’interior de la Minerva aquell primer de maig de 1601.  

 

Aquestes primeres festes dedicades al nou sant també foren sufragades pel fons econòmic comú 

gestionat pel procurador Miquel Llot que, com hem vist, assisteix en un  lloc ben honrat a  la 

processó. Ara bé, en aquest cas l'element festiu prima amb força per sobre del ritual. L'estricte 

cerimonial deixa pas a les celebracions de la santedat, on irromp amb força el protagonisme dels 

promotors de la causa. La processó dels estendards es pot considerar en la línia de les festivitats 

de Pasqua, les ambaixades d'obediència o l'homenatge de la Chinea, com un exemple més del 

triomfalisme hispànic a Roma. El desplegament de música i focs artificials, unit amb la solemnitat 

de la processó que s'apodera dels carrers i places de la ciutat eterna, evocant simbòlicament els 

                                                            
571 CASTELLETTI, B., “Raguaglio della Traslatione…”, 1601, pàg. 2. 
572 Ídem. 
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tant  celebrats  triomfi  de  l'antiguitat,  ara  confessionalitzats  en  clau  catòlica  i  destinats  a 

commemorar els estendards com a  trofeus victoriosos de  la Catòlica Majestat, de  l’Orde de 

Predicadors  i  del  Principat  de  Catalunya.  Les  imatges  del  nou  sant  són  proves  fefaents  del 

poderós heroi  ingressat a  la nòmina celestial  i  la seva desfilada per Roma permet a  la nación 

española, i particularment a les nacions congregades a l'església de Montserrato, ostentar el seu 

triomf com en poques altres ocasions.  

 

En aquest punt cal recordar com Francisco de  la Peña, oriünd del Maestrat, és el personatge 

procedent dels regnes de la Corona d’Aragó amb més autoritat a Roma. En conseqüència, segons 

els estatuts de 1589, esdevé també el governador i màxim representant de l’església nacional 

de Montserrat573. Així,  la pàtria del  sant guanya protagonisme no únicament a  través de  les 

representacions emblemàtiques, sinó també a partir de la seva visualització en el teixit social i 

polític romà encapçalat per  l’auditor Peña, que celebra  la seva autoritat  i pot vantar‐se de  la 

seva influència en l’elevació als altars d’un sant de la seva nació. Si bé en els casos de sant Dídac 

i de sant Isidre els estendards es dipositen a San Giacomo degli Spagnoli, l’entrega de la imatge 

de sant Ramon de Penyafort a  l’església de Monserrato visualitza  la pàtria del sant més que 

qualsevol altre gest, distingint dins la pluralitat de la nación española, als naturals de la Corona 

d’Aragó respecte als altres territoris de la monarquia574. 

 

La major part de  les  celebracions del nou  sant a Roma giraren a  l’entorn del  convent de  la 

Minerva, on hi hagué un major desplegament de mitjans, d’enginys festius i de concurrència. Els 

dominics celebraven com després d’una tenaç promoció de més de tres segles, finalment havia 

estat ascendit a la glòria dels altars el seu correligionari. La canonització dignifica no únicament 

al nou heroi celestial, sinó també a tot l’Orde de Predicadors que, per segona vegada després 

                                                            
573 Aquesta agrupava a “todos los naturales de la Corona de Aragón“ i es regeix per cinc consellers que 
representen  cadascun  dels  cinc  regnes:  Aragó,  Catalunya,  València, Mallorca  i  Sardenya.  Estatutos 
Reformados, y de nuevo instituidos, con los quales se ha de governar la Iglesia,  hospital de Nuestra Señora 
de Monserrat de Roma de la Corona de Aragon. En Bracciano, por Andres Phey Impressor Ducal. Año 1626, 
pàg. 4‐5.  
574 Cal recordar com en el cas dels sants procedents dels altres territoris de la monarquia, el seu estendard 
era dipositat a  l’església de San Giacomo degli Spagnoli, com és el cas de sant Dídac o de sant  Isidre, 
l’estendard del qual  arriba processionalment  el 13 de març de 1622,  vegeu: Relatione  sommaria del 
Solenne apparato, e cerimonia, fatta nella Basilica di S. Pietro di Roma per  la cnaonizatione de Gloriosi 
santi Isidoro di Madrid, Ignatio di Loiola, Frnacesco Xaverio, Teresa di Giesù, e filippo Nerio Fiorentino... 
composta per giovanni briccio Romano ad istanza di lodovico Dozza Bolognese. Roma: Andrea Frei, 1622.  
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de la clausura de Trento, pot ostentar la seva influència i prestigi enfront de la noblesa i el poble 

romà, però sobretot davant de les noves religions.  

 

Cal recordar com l’any 1601 carmelites descalços, jesuïtes o oratorians encara no compten amb 

cap  membre  inscrit  al  catàleg  dels  sants.  Aquest  fet  s’ha  de  considerar  especialment 

transcendent, doncs  els dominics  ja han perdut  l’hegemonia  absoluta  en  espais que havien 

ocupat  tradicionalment  com  el món  judicial  o  la  Santa  Inquisició,  on  s’havien  començat  a 

posicionar els nous ordes religiosos nascuts al segle XVI, especialment els jesuïtes. Per aquest 

motiu, en  les  canonitzacions es  juga una partida especialment  transcendent entre els ordes 

tradicionals,  com  franciscans  o  dominics,  que  encara  poden  ostentar  durant  les  primeres 

dècades els seus prestigiosos llinatges i la seva influència, visualitzada a través de l’ascensió als 

altars d’un membre de la seva religió.  
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3. UNA DEVOCIÓ EN EXPANSIÓ.  

Festa, culte i identitat raimundiana en època moderna 
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La cerimònia de canonització de sant Ramon de Penyafort al Vaticà clou solemnement un periple 

de més de tres‐cents anys, en els quals els esforços de  l’Orde de Predicadors, de  la ciutat de 

Barcelona  i  la Diputació del General de Catalunya,  sota  l’aixopluc de Felip  III, aconsegueixen 

elevar el tercer sant després del Concili de Trento, el segon de l’Orde de sant Domènec i el primer 

procedent dels regnes de l’antiga Corona d’Aragó.  

 

Abans de 1601, hem observat com la fama de santedat de Ramon de Penyafort quedava reclosa 

a l’entorn de la seva capella funerària al convent de Santa Caterina de Barcelona. El procés de 

canonització permet a Roma exercir de matriu de la santedat, fabricant la imatge, l’hagiografia 

i els miracles del nou heroi celestial, que queden impetrats en la butlla pontifícia.  

 

Si bé  la romana cerimònia de canonització ascendeix a  la glòria dels altars al serf de Déu,  la 

presentació oficial del nou sant al conjunt dels fidels es porta a terme a través de les solemnes 

festes que conmemoren aquesta canonització primer a Roma  i, posteriorment, a  la  resta de 

territoris adscrits al catolicisme durant l’època moderna. La devoció raimundiana entra així en 

un  procés  d’expansió  que  de  cap manera  podem  concebre  com  una  implantació  passiva  i 

uniforme, ni com una mera emulació dels fasts romans; ans al contrari, la irradiació de la devoció 

atén a les circumstàncies i paràmetres particulars de cadascun dels territoris que l’acullen. Per 

aquest motiu aquest segon bloc de la tesi s’inicia amb l’estudi de les festes de canonització de 

sant Ramon de Penyafort a Barcelona. La ciutat comtal, com a pàtria del nou sant  i principal 

promotora  del  seu  reconeixement,  es  converteix  en  el  primer  indret  on  se  celebra  la  nova 

canonització  fora de Roma, assentant un precedent que posteriorment seguiran altres viles  i 

ciutats de Catalunya, però també de la península ibèrica i del conjunt de regnes de la Monarquia 

Hispànica. Així doncs, els  següents apartats es  concentraran en  l’anàlisi   de  les  celebracions 

raimundianes portades a terme en aquests indrets, cloent el discurs amb les festes cortesanes 

celebrades a Valladolid l’any 1602 en presència de Felip III. 

 

Ara bé, si les festes de canonització esdevenen una presentació del nou sant als fidels, hem de 

tenir present que  són múltiples els  factors que afavoreixen  la proliferació  i arrelament d’un 

culte, així com diversos els interessos que el fan possible. L’examen d’un procés d’implantació 

devota  d’aquesta  índole  requereix  d’un  treball  transversal  que  passa  necessàriament  per 

qüestions com la divulgació dels relats hagiogràfics, el drama sacre, la predicació, la difusió de 

la imatge o la circulació de relíquies. Tots aquests elements s’aniran tractant de forma puntual 

al llarg del nostre estudi però, atesa la inscripció d’aquesta tesi dins del camp de la Història de 

l’Art, hem primat la observació i l’anàlisi de les noves fundacions i patronatges en honor del sant 
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que, igual que les festes de canonització, és un element que implica a sant Ramon de Penyafort 

amb nous encàrrecs artístics. Així,  la segona part d’aquest bloc s’inicia amb  la observació del 

floriment de noves capelles dedicades al sant dins del Principat de Catalunya, centrant la nostra 

atenció especialment en la reial capella funerària de Santa Caterina i la seva evolució artística, i 

en la implantació de la devoció raimundiana al Penedès com a pàtria xica del nou sant.  

 

Finalment, els últims apartats d’aquest capítol es destinaran a  la observació del sorgiment de 

noves  capelles  i altars dedicats a  sant Ramon de Penyafort  fora de Catalunya,  tot distingint 

aquells portats a terme dins del territori ibèric i sota el control de la Catòlica Majestat; d’aquells 

altres, principalment italians, que formen part de l’anomenat Mediterrani catòlic.  

 

3.1 Celebrar la santedat 

 

Alégrate toda España 
mucho más tu Barcelona, 
saca el regocijo a fuera 

y no quepa en la persona 
Aplaza fiestas y justas 
y regocijos pregona, 

haz alarde de contentos 

y los gozos amontona575 
 

 

Com han fet palesos diversos estudis centrats en l’època moderna, al costat dels ordes religiosos 

i dels monarques europeus, a  l’hora d’analitzar  l’èxit d’una causa de canonització, no podem 

menystenir  les  actuacions  de  les  diòcesis  i  ciutats  vinculades  al  futur  sant576.  A  propòsit 

d’aquestes, cal destacar com sovint les institucions locals assumeixen una substanciosa part dels 

costos derivats del procés de canonització i de les seves festes, com és ben conegut en els casos 

de Roma i Francesca Romana (1608) o de Milà i Carlo Borromeo (1610)577. En conseqüència, més 

enllà de les capacitats taumatúrgiques o de la devoció desfermada per un serf de Déu, la seva 

                                                            
575Dos romances nuevos en alabança del glorioso bienauenturado Cathalan Barcelones S. Raymundo de 
Peñafort de  la orden de Predicadores, y cuerpo santo de  la ciudad de Barcelona. Barcelona: En casa de 
Honofre Anglada, 1606, s. pàg.  
576Com adverteix Miguel Gotor, les ciutats que donen suport a les causes no sempre coincideixen amb el 
lloc de naixement. També poden ser els llocs on es forja la fama de santedat o es troba enterrat el cos 
sant, vegeu: GOTOR, M., “Le canonizzazioni dei santi spagnoli…”, 2007, pàg. 621‐639, 630. 
577PÉLISSIER, Léon‐Gabriel. “Le spese d’una canonizzazione a Roma nel MDCVIII”, Archivio della R. società 
romana di storia patria 16 (1893), pàg. 236‐240; VIANELLO, Carlo Antonio. “L’amministrazione civica di 
Milano per la canonizzazione di S. Carlo borromeo”, Archivio storico lombardo, 5 (1940), pàg. 264‐269. 
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nació  o  pàtria  pot  convertir‐se  en  un  element  fonamental  per  al  desenvolupament  del  seu 

negotio.  

 

D’altra banda,  les nacions europees adscrites al catolicisme veuen en  la santedat un element 

capaç  de  proporcionar  cohesió  i  identitat  a  un  territori578.  Per  aquest  motiu,  resulta 

imprescindible analitzar no únicament la pressió exercida per les urbs en pro de la canonització 

dels seus sants, sinó també el seu comportament un cop elevats a la glòria dels altars.  

 

En  el  present  apartat  de  la  tesi  proposem  l’estudi  de  les  festes  en  commemoració  de  la 

canonització de sant Ramon de Penyafort tingudes l’any 1601 a Barcelona a partir dels vincles 

entre  la  festa,  la  pàtria  i  la  santedat579.  Com  senyala  Henry  Kamen,  “...  en  la  Cataluña 

preindustrial el ocio ocupava la misma cantidad de tiempo que el Trabajo”580, per tant, l’estudi 

del fenòmen festiu català esdevé crucial per copsar no únicament les pràctiques devotes, sinó 

també els temps  i modus vivendi de  la societat siscentista. A tall d’exemple, sabem que  l’any 

1684 els catalans observaren un total de 110 festes, entre les quals cal distingir les pròpies del 

calendari  que  es  repeteixen  anualment,  d’aquelles  “extraordinàries”,  com  visites  dels 

monarques, grans ocasions de  la  família  reial com naixements o defuncions,  translacions de 

relíquies,  reestabliments de  la  salut del  rei,  i dins d’aquest bloc,  també hem de comptar  les 

cerimònies de canonització i de beatificació581. 

 

                                                            
578BOESCH GAJANO, Sofia; MICHETTI, Raimondo  (eds.). Europa Sacra. Raccolte agiografiche e  identità 
politiche in Europa fra Medioevo ed Età moderna. Roma: Carocci editore, 2002. 
579És important aclarir que el concepte de “pàtria” al que ens referim s’entén segons la definició aportada 
per Sebastián de Covarrubias com “la tierra donde uno ha nacido”, mentre que el terme “nació” equival 
al “Reino o Provincia extendida, como  la nación española”. Així doncs,  l’ús d’aquests  termes es  troba 
allunyat de  les connotacions atribuïdes pel Romanticisme, doncs més enllà del seu component ètnic o 
lingüístic, present en major o menor mesura, es basa sobretot en  la defensa d’uns privilegis  i  llibertats 
impulsades per les institucions autòctones. COVARRUBIAS, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana o 
española. Madrid: Por Luis Sanchez, impresor del Rey N.S., 1611, pàg. 1158, 1200. Sobre els conceptes de 
pàtria i nació a l’Espanya d’època moderna, vegeu: KAGAN, Richard L. “Nación y patria en la historiografía 
de la época austriaca”. A: TALLON, Alain (ed.). Le sentiment national dans l'Europe méridionale aux XVIe 
et  XVIIe  siècles  (France,  Espagne,  Italie).  Madrid:  Casa  de  Velázquez,  2007,  pàg.  205‐225.  Més 
específicament per  als  casos d’Espanya  i Catalunya  resulta  fonamental:  TORRES, Xavier. Naciones  sin 
nacionalismo.  Cataluña  en  la  monarquía  hispánica  (siglos  XVI‐XVII).  Valencia:  Publicacions  de  la 
Universitat de València, 2008, pàg. 89‐90; GIL PUJOL, Xavier. “Un rey, una fe, muchas naciones. Patria y 
nación en la España de los siglos XVI y XVII”. A: ÁLVAREZ‐OSSORIO, Antonio; GARCÍA GARCÍA, Bernardo 
(eds.). La Monarquía de las naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España.  
Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 2004, pàg. 39‐76. 
580 KAMEN, Henry. Cambio cultural en  la Sociedad del Siglo de Oro. Madrid: Siglo Veintiuno de España 
Editores, 1998, pàg. 162 i 185.  
581 GARCÍA ESPUCHE, Albert. La festa..., 2010, pàg. 21 – 22. 
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Així doncs, en primer lloc hem d’afrontar les festes de canonització com un fet excepcional, que 

ocupà durant més de tres mesos les vides dels barcelonins l’any 1601. Dins d’aquest període, 

distingirem  els promotors de  les  celebracions,  analitzarem de quins  recursos  es  valgueren  i 

observarem quin fou el seu impacte en l’espai urbà. Tot seguit, completarem la visió de les festes 

barcelonines tot confrontant‐les amb les solemnitats raimundianes tingudes en altres contexts 

geopolítics, que ens permetin considerar les especificitats del cas barceloní i fer un balanç del 

seu posicionament en el context de la festa sacra d’època moderna.   

 

3.1.1 Les festes de canonització a Barcelona (1601)   

 

“Claramente andava la mano de Dios en ello,  
aparejando los passos y caminos  

para el presente triumpho de nuestro Santo”582 
 

 

Dijous 10 de maig de 1601 Joan Hyanyes, criat de l’ambaixador duc de Sessa, entra a Barcelona 

cavalcant a tota pressa des de Roma. El seu destí és el convent de Santa Caterina Verge i Màrtir, 

on té indicacions precises de dipositar una carta en mans del prior583. De la casa dels dominics 

no tarden en sortir delegacions a la Seu, als diputats del General, als consellers, al lloctinent i als 

més distingits “Señores de  título”584 de  la ciutat. Dos hores després, el bisbe Alonso Coloma 

ordena una repicada de campanes en totes les esglésies, parròquies i monestirs per revelar el 

contingut  de  l’epístola,  en  la  qual  l’auditor  de  la  Rota  Francisco  de  la  Peña  comunica  als 

barcelonins la romana canonització de Ramon de Penyafort585. 

 

S’inicia  així un període  de  tres mesos  on Barcelona desplega  els protocols  cerimonials més 

solemnes i la festa abraça en un instant efímer totes les arts. La música, el bestiari, les alimàries, 

                                                            
582 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 193. 
583 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 18. Els comptes de la Diputació del General 
també confirmen aquesta vinguda, doncs determinen: “(…) sien donades y pagades a Joan Hyanyes criat 
del señor duc de Cessa qui es vingut a la posta ab molta diligentia de Roma, sinquanta ducats barcelonesos 
valents sexanta liures, per tres plics de letras los ha aportades y liurades vuy [10 de maig] de matí de Roma 
la hu del señor duc de Cessa, y laltra dels agents del General e altre de fra Llot, en que es la nova ab ells 
de la canonitzatio feta a 29 del passat del glorios pare St. Ramon de Penyafort, y de certs negocis de les 
Encomandes de St. Joan corrents”. ACA. Generalitat, Sèrie general (N), 166. Deliberacions del Consistori. 
Trienni 1599‐1602, Part 2a, fol. 267.  
584REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 19. 
585 ACB. Exemplaria. Llibre de Solemnitats de la Catedral de Barcelona, II, fol. 41. Alonso Coloma (1556‐
1606) fou fill del capità general i virrey de Sardenya Joan Coloma i Cardona, I comte d’Elda, i de la seva 
última esposa Isabel de Sáa. El seu nomenament al capdavant de la mitra barcelonina fou l’any 1599, quan 
substituí a Joan Dimes Lloris, i es mantingué en el càrrec fins l’any 1603, quan esdevingué el nou bisbe de 
Cartagena.  
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la poesia, la pintura, els jocs de cavallers i un llarg etcètera, atreuen i sorprenen a una creixent 

congregació de  fidels, arribats a  la  ciutat d’arreu de Catalunya per participar d’allò que mai 

s’havia vist ni es recordava: l’ascensió als altars d’un sant català. Així, del menestral més humil 

al cavaller més encimbellat participen d’unes celebracions que alhora es consideren un triomf 

de  la  pàtria  que,  després  de  tres  segles  d’espera,  veu  joiosa  com  es  culminen  les  seves 

aspiracions. 

 

En aquest capítol proposem l’anàlisi de la recepció de la notícia de la canonització de Ramon de 

Penyafort i el seu impacte a Barcelona. La nostra mirada es fixa en la ciutat com a cap i casal del 

Principat de Catalunya, per tal de copsar quina és  la  incidència real de  la nova devoció en el 

territori, on el culte raimundià havia estat autoritzat des de 1542, però restringit als murs dels 

convents  dominics.  L’estudi  té  la  voluntat  de  reconstruir  els  principals  trets  d’aquestes 

celebracions,  intentant discernir quins  són els elements de  continuïtat  i de novetat dins del 

context de la festa religiosa a Catalunya durant l’època moderna. A més, també volem identificar 

els principals promotors i receptors del fenomen, així com el marc geogràfic i polític en el qual 

s’inscriuen.  

 

Durant  la nostra  recerca hem  constatat  l’absència d’uns  referents  gràfics que  il∙lustrin d’un 

mode fefaent les actuacions pietoses i festives de 1601. Aquesta carència s’ha de relacionar amb 

les circumstàncies que rodejen l’encorament de la impremta d’ençà el darrer terç del segle XVI 

a  Catalunya.  Entre  aquestes  cal  esmentar  la  reiteració  de  la  xilografia,  amb  un  abundant 

reaprofitament de  les matrius, que dominarà el món gràfic català durant bona part del segle 

XVII,  així  com el desenvolupament  tardà de  la  calcografia  com  a mitjà per  il∙lustrar  la  festa 

efímera586.  Fet  aquest  incís,  intentarem  reconstruir  la  fesomia de  les  festes barcelonines de 

1601, a partir de les diverses fonts escrites que ens han arribat.  

 

                                                            
586Sobre  el  desenvolupament  de  l’emprempta  a  Barcelona  durant  el  segle  XVI,  vegeu:  LAMARCA, 
Montserrat. La impremta a Barcelona (1501‐1600). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura, 2015. La qüestió de la festa efímera a Catalunya i la seva il∙lustració gràfica ha estat tractada a: 
TRIADÓ TUR, Joan Ramon. “La festa i les manifestacions efímeres a la Catalunya del segle XVIII. Proposta 
d’Estudi i d’anàlisi”. A: Miscel.lània en homenatge a Joan Ainaud de Lasarte. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1999, II, pàg. 135‐142; QUÍLEZ I CORELLA, Francesc (coord.). La màscara Reial. 
Festa i alegoría a Barcelona l’any 1764. Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2001, pàg. 13‐14;  
GARCIA ESPUCHE, Albert. La ciutat del Born. Economia i vida quotidiana a barcelona (segles XIV a XVIII). 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2009, pàg. 492‐544; MARTÍ I PALAU, Albert; MERCADER, Santi. El 
Eterno efímero. Grabados y dibujos conmemorativos del siglo XVI al XIX. Barcelona: Albert Martí i Palau, 
2009;  GARGANTÉ  I  LLANES, M.,  Festa,  arquitectura  i  devoció  a  la  Catalunya  del  Barroc.  Barcelona: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011.  
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Primerament cal citar  les  cròniques  i dietaris oficials de  les  institucions que participen en  la 

organització  dels  fasts  barcelonins.  Entre  aquestes  cal  destacar  les  notícies  del Manual  de 

Novells  Ardits,  on  es  recull  l’activitat  diària  del  consellers  de  la  ciutat;  dels  Dietaris  de  la 

Generalitat de Catalunya, on consten  les principals actuacions dels diputats catalans;  i també 

dels  Exemplaria o  Llibres  de  Solemnitats de  la Catedral de Barcelona, on  es  fan palesos  els 

principals esdeveniments que  compten amb  la presència del bisbe  i mensa  capitular587. Així 

mateix,  també  hem  aplegat  les  nombroses  informacions  presents  en  els  registres  de 

deliberacions dels respectius consistoris, combinant la seva lectura amb la documentació més 

primària en forma de memorials de comptes, que han permès identificar minuciosament alguns 

dels principals encàrrecs portats a terme durant les festes588. 

 

En  segon  lloc,  hem  consultat  altres  testimonis  coetanis  no  promoguts  directament  per  les 

institucions del Principat de Catalunya  com el Diari del  cèlebre  jurista  Jeroni Pujadas  (1568‐

1635), o la relació dels successos del poeta català Alexandre Amargós, impresa en un breu fullet 

pensat per a la seva venda entre els fidels durant les pròpies celebracions589.  

 

Finalment,  entre  les  cròniques més  extenses  de  les  festes  raimundianes  cal  citar  els  textos 

elaborats pels dominics, com: els capítols finals de  la Historia del beato catalán barcelonés S. 

Raymundo de Peñafort, de Francisco Diago590 i, especialment, l’extensa Relacion de las grandes 

fiestas que en esta ciudad de Barcelona se han echo a la canonizacion de su hijo San Ramon de 

Peñafort de la Orden de Predicadores, compilada pel prior del convent de frares predicadors de 

Balaguer, Jaume Rebullosa591. Aquesta obra, dedicada als consellers de Barcelona, recull a mode 

de diari totes les processons, festeigs públics, justes poètiques i jocs de cavallers que es porten 

                                                            
587 Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari de l’Antich Consell barceloní, ed. Francesc Carreras. 
Barcelona: Imprempta de Henrich y Companyía, 1898 (1601), 7, pàg. 305‐363; Dietaris de la Generalitat 
de Catalunya, ed. Josep Maria Sans Travé. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1997‐2007 (1601), III, pàg. 
389‐401; ACB. Exemplaria, II, fols.41 i seg.  
588Els registres de deliberacions que atenyen a les festes raimundianes efectuats pel Consell de Cent es 
troben a: AHCB. Registre de deliberacions del Consell de Cent, Sèrie II‐ 110 (30‐11‐1600 / 30‐11‐1601). Pel 
que fa a les decisions preses per la Diputació del General, queden registrades a: ACA. Generalitat, Sèrie 
general (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 2a, fol. 267 i seg. Així mateix, també 
hem localitzat un lligall que aplega diverses factures i memorials de comptes dels encàrrecs efectuats en 
motiu de les festes: Alimares per les entrades del rei i del príncep de Savoia, canonització de Ramon de 
Penyafort  i naixement de  l'hereu. Regents  los Comptes:  Joan Pau Serra  i  Joan Pla de Montornès. ACA. 
Generalitat, Sèrie R, 39, s. fol.   
589PUJADES, Jeroni; CASA HOMS, Josep Maria (ed.). Dietari. Barcelona: FSVC, 1975‐1976 (1601‐1630), pàg. 
91‐154; AMARGÓS, Alexandre. Relacio de  la solemne professo ques feu en Barcelona a 24 de Maig del 
corrent any 1601 per la canonizacio de Sant Ramon de Penyafort. Barcelona: en casa de Gabriel Graells y 
Giraldo, 1601. 
590DIAGO, Francisco. Historia del beato catalán barcelonés…, 1601, pàg. 181‐200. 
591REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601. 
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a  terme en honor a  sant Ramon de Penyafort entre els mesos de maig  i agost de 1601. Cal 

subratllar com el  text, de quasi 500  folis, esdevé el primer exemple del gènere de  la  relació 

festiva extensa en llengua castellana tant a Catalunya com a la península ibèrica i, segons el seu 

autor, forneix una narració que resulta “…tan arrimada a la verdad, que si las ha visto, dirás no 

hay hipérbole que la ofenda”. 

 

3.1.1.1 Una canonització desitjada, una festa global 

 
“Se feren les sobredites professons i ab molta mes magestat festa i orde  

que no esta escrit nis pot di”592 
 

 

Un  cop  rebuda  la nova de  la  canonització, els dominics de Santa Caterina  improvisaren una 

processó, hissaren un estendard al campanar “... en que estava pintado el glorioso San Ramon 

passando la mar sobre la capa”593, i s’afanyaren a decorar el seu temple:  

 

“Ya con la prissa que la ocasion pidia y lo mejor á que el tiempo dio lugar aviamos colgado 
toda la yglesia a dos ordenes de muy ricos damascos de diferentes colores; que como ella de 
suyo allende de ser muy grande es de las mas hermosas de España, con este adereço parecia 
admirablemente.”594 

 

Els frares obriren el sepulcre del sant i les seves despulles quedaren cobertes únicament per “(…) 

una red de oro muy clara y muy rica(…)”595. El cos del dominic, custodiat a Santa Caterina, esdevé 

el  fulcre de  la devoció  i  l’epicentre de  la  festa. Per  tal de  facilitar  la veneració de  les santes 

relíquies, els predicadors aixequen un entarimat de fusta a l’entorn del sepulcre“(…) el cual se 

cubrió luego de ricos tapetes y alfombras”596. A més, la capella del sant també es guarneix amb 

dos grans brandoneres de plata amb ciris procedents de la capella de la Casa de la Diputació, 

tres brandoneres i quatre canelobres més de la Casa de la Ciutat i altres donacions particulars 

com la dels clergues de l’església del Palau de la Comtessa, que cedeixen “... la plata de su Yglesia 

que es mucha y muy rica”597. 

 

                                                            
592 ACB. Exemplaria, II, fol. 46v. 
593 Lamentablement la font no esmenta si es tractava d’un dels estendards efectuats per a la cerimònia 
de canonització a Roma, que en aquest cas podria haver enviat el duc de Sessa a Barcelona. REBULLOSA, 
I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 19. 
594Íbidem, pàg. 20. 
595Íbidem, pàg. 26. 
596Ídem. 
597REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 99. 
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La primera comitiva en arribar fou la dels consellers de Barcelona, que foren rebuts pels frares 

amb dispars d’artilleria  i, després d’una oració a  l’altar major, entonaren el cant del Te Deum 

laudamus mentre es dirigien a la capella funerària de sant Ramon de Penyafort, “... que estava 

muy ricamente colgada, con muchisimas luzes que perpetuamente ardian en ella, mucha plata 

y muchas flores”598. Després d’una devota oració, els religiosos cantaren “... canciones en lengua 

Catalana que aca llaman Gozos, en alabança del mismo Santo”599, adoraren la relíquia del sant 

i tornaren en el mateix ordre i concert a la casa de la ciutat. Amb una estructura molt similar, 

poc després arribà una comitiva encapçalada pels diputats del General acompanyats de molts 

nobles i cavallers. 

 

Durant tota la jornada Barcelona es vestí de festa, els músics de la ciutat no pararen de sonar 

als  volts  de  Santa  Caterina  i  a  les  cases  de  la  Diputació  i  de  la  Ciutat,  on  es  penjaren  els 

estendards, banderoles, flàmules i gallardets a les finestres, balcons i torres. A més, la Torre de 

Montjuïc,  protagonista  del  principal miracle  de  sant  Ramon  de  Penyafort,  “...  hizo  diversos 

señales  de  navios,  como  representado  la milagrosa  venida  del  Santo  desde Mallorca  esta 

Ciudad”600. Ara bé, el punt més brillant del dia fou el capvespre, quan els cavallers catalans i el 

braç militar encapçalat pel comte de Savallà i baró de Valmoll, Bernat de Boixadors, delectaren 

als fidels amb una “encamisada”, on els genets desfilaren ricament abillats amb teles d’or, plata 

i brocats sobre cavalls ornats, portant torxes i acompanyats de música i focs d’artifici.  

 

La narració de Rebullosa empra un estil clar i entenedor, que combina la cerimoniosa retòrica 

dels sermons i les composicions en alabança del sant, amb el relat de les pròpies festes, on els 

fets  s’enfilen harmoniosament  i esdevenen una  forma  codificada d’un discurs  ideològic que 

pretén passar per ser la fidel descripció d’un esdeveniment, seguint un ordre natural i delectant 

al lector amb detalls especialment sensuals com les textures dels vestits, la riquesa de l’utillatge 

litúrgic o la solemnitat cuidada i meticulosa de les comitives601. Ara bé, cal tenir present que el 

llibre estigué costejat pels consellers,  i  la seva narració no és extradiegètica, sinó que adopta 

únicament el punt de vista de Rebullosa com a frare de Santa Caterina, prescindint d’altres fets 

                                                            
598Íbidem, pàg. 21. 
599Ídem. 
600Íbidem, pàg. 22. 
601Sobre la retòrica emprada a les relacions festives d’època moderna, vegeu: RODRÍGUEZ DE LA FLOR, 
Fernando. “Economía simbólica de la relación de conmemoración fúnebre en el Antiguo Régimen: gasto, 
derroche  y  dilapidación  del  bien  cultural”.  A:  LÓPEZ  POZA,  Sagrario  (coord.).  La  fiesta:  actas  del  II 
Seminario de Relaciones de Suceso. A Coruña, 1999, pàgs. 121‐132, 125; LEDDA, Giuseppina. “Informar, 
celebrar, elaborar ideológicamente. Sucesos y «casos» en Relaciones de los Siglos XVI y XVII”. A: LÓPEZ 
POZA, Sagrario; PENA SUEIRO, Nieves (eds.). La Fiesta. Actas del II Seminario de Relaciones de Sucesos. El 
Ferrol: Sociedad de Cultura Valle Inclán, 1990, pàg. 201‐212. 
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aliens a la casa dels dominics. A tall d’exemple, sabem que el mateix 10 de maig el bisbe i capítol 

de  la Seu de Barcelona  també organitzaren una  solemne processó   a  l’entorn de  la catedral 

“conforme lo dia de Sant Pere”602, en la qual participaren els consellers acompanyats del virrei 

duc de Feria. La comitiva entrà a la Seu pel portal major i s’aturà davant la imatge de sant Ramon 

de Penyafort que hi havia a la capella de Sant Domènec i Santa Marta, on “... la cantoria para i 

canta un motet ha cant de orgue i lo Sr. Bisbe digue una oratio de St. Ramon que ere propria i la 

que avia enviada de Roma”603. 

 

També hem pogut constatar com tots els passos narrats per Rebullosa no eren espontanis, doncs 

es trobaven pactats prèviament pels consellers de Barcelona des de feia mesos. El 7 de gener de 

1601 els representants de la ciutat decideixen canviar la seva habitual visita al convent de Sant 

Agustí per assistir a la missa en honor al dominic català del convent de Santa Caterina604. Nou 

dies després, els consellers assumeixen  la organització de  les  festes  i envien ambaixades als 

diputats del General, als cònsols de la Llotja i als cavallers del braç militar per demanar‐los que, 

quan arribi  la notícia de  la definitiva canonització, tinguin a bé “...  fer  les demonstrations de 

alegria que en semblants occasions y altres tant lloablement y magnificament acostumen fer”605. 

 

Les preparacions festives es tracten especialment amb el bisbe i capítol catedralici. Els consellers 

anomenen  al  cavaller  Felip  Pol  i  al  ciutadà  honrat  Joaquim  Setantí, mentre  els  capitulars 

deleguen la qüestió en els canonges Pere Pau Cassador i Miquel Ferrer de Busquets, que exposen 

la seva proposta davant del Trentenari el 22 de gener de 1601606. Segons aquesta, la notícia de 

la canonització s’havia d’acompanyar d’una solemne processó i missa de pontifical per visitar el 

cos del sant. Aquesta es portà a terme la tarda del 10 de maig de 1601 i estigué encapçalada per 

la gran bandera de Santa Eulàlia precedint el clergat de totes  les parròquies barcelonines, els 

consellers  i el bisbe Alonso Coloma607. Per a major  lluïment de  la  festa, els capitulars  també 

                                                            
602ACB. Exemplaria, II, fol. 39. 
603En  aquest moment  la  capella  de  Sant Domènec  i  Santa Marta  de  la  Catedral  de Barcelona  era  la 
cinquena del costat de l’epístola. ACB. Exemplaria, II, fol. 44.  
604 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 268. 
605Els consellers comencen a organitzar les festes en aquesta data perquè reben una carta de Roma, en la 
qual s’anuncia que s’ha celebrat el consistori secret de cardenals i, per tant, la canonització és imminent. 
Dissabte 27 de gener Jaume Despuny i Jaume Dalmau compareixen davant dels diputats del general, i el 
notari Joan Sala ho fa davant dels cònsols de  la Llotja. El dia següent el conseller Miquel Çarrovira  i el 
prohom Jaume d’Aguilar ho fan a la reunió del braç militar tinguda a la Catedral. En les tres ocasions les 
respostes es mostren positives però prudents, per exemple els cònsols de Llotja declaren “ques faria tot 
allo ques poria fer”. Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 271, 279‐280. 
606Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 271; AHCB. Registre de deliberacions del Consell de Cent, Sèrie II‐ 
110, fol. 18v. 
607Íbidem, fol. 26v. 
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sol∙liciten als consellers que “... se sien venuts  tots  los musics ab ministrils,  trompeters, com 

tambe los de violes de arch, i ab aquests i los demes que troben a la ciutat”608. 

 

Els dies principals de les festes de canonització foren el 23, 24 i 25 de maig de 1601, però cal 

tenir present que durant els mesos de maig,  juny  i  juliol de 1601 el  cos  sant de Ramon de 

Penyafort fou venerat per un inenarrable nombre de fidels, que s’atançaren a Santa Caterina a 

nivell individual, però també en forma de processons integrades per les parròquies, els gremis 

professionals  i  les corporacions municipals, però també per delegacions foranies609. Aquestes 

queden registrades tant al Manual de Novells Ardits com a la crònica de fra Jaume Rebullosa, i 

ens han servit com a eina de treball per fer un balanç dels elements més destacats d’aquests 

tres mesos de festes, excloent la processó general del dia 24 de maig que tractarem per separat, 

però també dels seus protagonistes.  

 

El primer que sorprèn és el nombre elevat de processons, n’hem pogut documentar fins a 138 

dedicades a sant Ramon de Penyafort entre els dies 9 de maig i 3 d’agost de 1601, data en que 

el bisbe decretà que no se’n fessin més610. Entre totes les processons destaquen pel seu lluïment 

i concurrència aquelles promogudes per les institucions del poder polític a Catalunya. El Consell 

de Cent de Barcelona és el més assidu, organitzant un total de quatre grans seguicis per visitar 

el  cos  de  Ramon  de  Penyafort, mentre  la Diputació  del  general  acudeix  solemnement  tres 

vegades a Santa Caterina, una d’elles amb el  lloctinent  i capità general de Catalunya Lorenzo  

Suárez  de  Figueroa,  duc  de  Feria,  el  qual  també  honora  al  dominic  català  amb  una  visita 

acompanyat de la Reial Audiència de Catalunya el dia 11 de maig. Cal subratllar la importància 

d’aquests  tres  organismes,  doncs  havien  estat  els  protagonistes  en  l’elevació  als  altars  del 

dominic, efectuant les peticions per a la canonització o en representació de la Corona, i ara es 

disposaven a celebrar el triomf del sant com una victòria pròpia.  

 

Ara bé, les festes raimundianes de 1601 a Barcelona no s’han de considerar ni de bon tros com 

un fet exclusivament  institucional, en el qual bona part de  la població es  limita a ser un mer 

                                                            
608Íbidem, fols. 26‐27v. El recorregut d’aquesta processó segueix el traçat de la de Corpus Christi, sortint 
de la catedral pel portal major, girant pel palau del bisbe i per la plaça de sant Jaume, baixant pel carrer 
del Regomir fins al carrer ample, on trenca cap a l’esquerra fins a Santa Maria del Mar, des d’on puja pel 
carrer Montcada fins a la capella d’en Marcús i entra a Santa Caterina pel carrer de les Semoleres.  
609“... no entendían en la Ciudad en todos estos días sino en acudir a visitar al glorioso Canonizado y tratar 
de como y que fiesta le devian hazer, apercibiendose cada uno segun su qualidad”. REBULLOSA, I., Relacion 
de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 97. 
610“Llego esto de las procesiones a tal estremo, que por serlo, mando Monseñor que no se hiziessen mas”. 
REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 474. 
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espectador passiu. De fet, el propi Consell de Cent exhorta als seus conciutadans a participar en 

les solemnitats alliberant‐los durant tres dies de les seves obligacions611. Així doncs, més aviat 

hem d’entendre el  fenòmen com una construcció global que  implica volgudament a  tots els 

estrats socials de la ciutat.  

 

Com  adverteix  Rebullosa,  són  nombroses  les  processons  de  carrers,  veïns  i  particulars  de 

modesta  condició que  s’organitzen en  seguicis “menors”  i es dirigeixen devotament a Santa 

Caterina    per  fer  una  ofrena  al  sant.  Així mateix,  durant  els  tres mesos  de  les  festes  de 

canonització acudeixen a Santa Caterina  les principals confraries  i associacions professionals, 

totes les parròquies i bona part dels ordes religiosos establerts a la ciutat. De fet, seguint sempre 

les  dades  del Manual  de  Novells  Ardits  i  de  la  Relación  de  Jaume  Rebullosa,  hem  pogut 

comptabilitzar  un  total  de  45  d’aquests  seguicis,  la major  part  de  les  quals  corresponen  a 

confraries associades als gremis professionals.  

 

Les comitives anaven precedides dels respectius estendards entre música de tabals, trompetes, 

gralles i ministrils. A continuació apareixien les peces de bestiari, si n’hi havia, i era habitual la 

presència de nens petits i joves donzelles amb túniques blanques, garlandes i espelmes, algunes 

d’elles vinculades amb els beneficis de la confraria612. Els confrares solien cloure les comitives 

sostenint atxes i espelmes blanques, mentre els germans majors es distingien gràcies a les vares 

de colors que portaven a les mans. Les ofrenes solien concretar‐se en ciris i espelmes marcats 

per les pròpies insígnies de la confraria però en ocasions podien ser aportacions més riques com 

la dels taverners, que oferiren al sant una  llàntia de plata per valor de 66 escuts  i mig; o els 

llibreters, que el 20 d’agost regalaren un missal als frares dominics.   

 

Les  confraries  podien  acompanyar‐se  també  de  les  comunitats  dels  temples  on  tenien  les 

respectives capelles, com en el cas de la confraria de Sant Julià dels mercaders de teles o dels 

flequers, que apareixen amb els frares de Sant Agustí; els boters, escudellers i teixidors, amb els 

mercedaris de Santa Eulàlia; els garbelladors, amb els framenors de Sant Francesc; els flassaders, 

                                                            
611 La decisió fou presa en la sessió del Trentenari duta a terme el 22 de gener de 1601. El 22 de maig de 
1601 es publicà una crida “... exortant a tots los poblats de la present ciutat vullan y tingan a be los tres 
dies  immediadament  seguents  que  eran  dijous,  divendres  y  dissapte,  de  cessar  de  totes  les  feynes 
temporals, aplicant se a les spirituals y en honrar la tant desijada canonitsatio del glorios pare St. Ramon”. 
Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 320. 
612A tal d’exemple, els flequers de Sant Agustí porten un gegant sobre dos xanques amb una gran pica  a 
les mans i, dins del seguici distingeixen específicament sis donzelles ricament vestides amb sedes de colors 
i moltes joies d’or i perles, que havien estat agraciades amb vint escuts d’almoina com a dot per als seus 
matrimonis. 
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amb la parròquia de Santa Maria del Mar; els revenedors, ollers i hortolans amb la parròquia de 

Santa Maria del Pi; els daguers i beiners, amb la parròquia de Sant Just i Pastor; o els tintorers, 

amb la parròquia de Sant Pere de les Puelles. 

 

Per tant, l’estudi del conjunt processional també ens aporta una radiografia del teixit gremial a 

la Barcelona de 1601. Ara bé, hem de  tenir present que en altres ocasions  les associacions 

professionals que visiten el cos del sant no apareixen com a entitats formalment constituïdes, 

tal com ocorre en el cas dels soldats de les Drassanes, dels alabarders de la guàrdia del virrei o 

dels  joves aprenents d’assaonadors  i de  cordoners.  Són  justament aquestes  agrupacions on 

imperen els joves professionals, com els estudiants de batxiller en arts, els corredors d’orella i 

de trompeta o els practicants de notari, algunes de les que plauen més a fra Jaume Rebullosa. A 

tall d’exemple, sobre la processó de Moços, pages y lacayos de Cavalleros y Señores, el dominic 

comenta: 

 

“... es dezir la Ioventud mas verde, y que de ordinario suele vivir mas llena de olvidos de dios 
y mas embuelta en juegos, lascivias, y todos genero de peccados, proprios frutos de la ociosa 
libertad de las casas donde se crian. Que si bien muchas dellas compiten con los conventos 
y Monasterios mas  reformados y  recogidos, a quien no es  razon, ni puede offender esta 
censura; plegue a Dios no tenga occasion este Reyno, con los demas (que en esto temo anda 
ya el mundo de una misma suerte) para con lagrymas dezir, son ellas las Academias donde 
cursan sus estudios los ladrones, los salteadores, y los perniciosos y escandalosos bandoleros 
tan famosos en infamias. Quanto se ponga esto mas en su punto, bien visto es se celebra 
tambien mas la devocion y Cristiandad de este Reyno para con nuestro Santo; pues en tales 
pechos pudo hazer presa, y juntamente la religiosa virtud, de que los criados en tal escuela 
y vida dieron este dia tan ilustre muestra a esta Ciudad. Salio toda ella a verlos, gozosa sin 
duda de verse con tales hijos, que ya como hazian officio de Angeles  los acompanyava  la 

Clerecia de la Parroquia de San Miguel de esta Ciudad.”613 

 

El  testimoni  fa palesa  la preocupació  social dels catalans vers un  fenomen  tant greu  com el 

bandolerisme, que havien tractat fins i tot les Corts de 1599614. Tot i que l’autor és prou prudent 

per assenyalar excepcions, les seves paraules són una ferma denúncia de la laxitud moral i de 

costums de  la baixa noblesa i dels cavallers catalans, que emparen i promouen els bandolers.  

L’objectiu final d’aquesta crítica, poc velada, és enaltir una vegada més la funció de les festes de 

canonització com a mitjans per a l’edificació moral dels catalans.  

                                                            
613 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 110. 
614 ELLIOTT, John H. La revolta catalana 1589‐1640. Barcelona: Editorial Vicens‐Vives, 1989 (1963), pàg. 
46.  Sobre  la  qüestió  del  bandolerisme  a  Catalunya,  vegeu:  LLADONOSA,  Josep.  El  Bandolerisme  a  la 
Catalunya occidental: 1473‐1616. Barcelona: Rafael Dalmau, 1972; GRUP DE RECERCA DE LES TERRES DE 
PONENT. Bandolerisme, bandolers i bandositats: actes de la XXXVIII Jornada de Treball. Barbens: Grup de 
Recerques de  les Terres de Ponent, 2008; CASALS, Àngel  (dir.). El Bandolerisme a  la Corona d’Aragó. 
Cabrera de Mar: Galerada, 2012. 
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També el Sant Ofici de Barcelona organitzà una festa el 10 de juny de 1601 per celebrar al seu 

sant fundador a  la Corona d’Aragó. En aquesta desfilaren més de 120 comissaris, secretaris  i 

consultors precedits pels  familiars del  tribunal  i pels  inquisidors Alonso Marques de Prado  i 

Alonso Manzanedo de Quiñones. Així mateix, un dels col∙lectius que celebrà amb més fruïció la 

canonització  raimundiana  fou el dels  juristes, que organitzà una  festa el dia 11 de  juny. Els 

professionals  legislatius de Catalunya honraren al  sant  com a  representant del dret  canònic 

oferint‐li un ofici solemne a l’interior de Santa Caterina, al qual fou convidat el virrei duc de Feria 

acompanyat del canceller i dels membres de la Reial Audiència.  

 

Al  costat  dels  gremis,  les  confraries  i  les  associacions  professionals,  també  algunes  de  les 

principals institucions establertes a la ciutat oferiren jornades festives en honor del sant com la 

Batllia, l’Estudi General de Barcelona, el Col∙legi de Notaris, la Casa de la moneda o la Llotja de 

Mar, que el 12 de  juny organitzà una  lluïda processó. De fet aquestes  institucions agrupaven 

bona part dels mercaders més potentats, del patriciat urbà i de les classes més benestants de 

Barcelona. 

 

Pel que fa a l’estament militar, cal subratllar la participació en l’anomenada processó dels “fills 

de  la  ciutat”. Aquesta  es  composava  dels  cavallers  catalans més  il∙lustres,  que  partiren  del 

Baluard de Llevant i oferiren al sant una bandera quadrada de tafetà blanc, en la qual una creu 

roja dividia les armes de Barcelona i l’orde militar a la part superior615. Les esposes dels cavallers 

també organitzaren  la seva pròpia festa el dia 2 de  juliol, amb una processó encapçalada per 

Violant de Cardona, muller d’Enric de Cardona,  governador de  Catalunya  i  cavaller de  Sant 

Jaume. A més d’enramar l’església, i de la pertinent ofrena de cera, les dames “... procuraron 

este dia sacar a plaça lo mejor de sus galas y riqueza”616, assistint a una missa solemne oficiada 

pel bisbe de Barcelona, a la qual també fou convidat el virrei duc de Feria. 

 

També hem de  tenir present que durant el mes de maig de 1601  la capital del Principat de 

Catalunya,  habitualment  poblada  entre  30.000  i  40.000  habitants,  augmenta  de  manera 

espectacular i el 24 de maig arriba a contenir fins a 100.000 ànimes. Aquest increment es deu 

                                                            
615Les restes de l’antic Baluard de Llevant del segle XVI han estat recentment descobertes i estudiades, i 
formen part de  l’actual recinte del zoo de Barcelona. La descripció que fra Rebullosa ofereix d’aquesta 
processó és especialmente lluïda pel que fa als vestits i indumentàries portades pel capità Joan d’Encontra 
i del sergent major Josep de Bellafilla. REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 244‐
245. 
616REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 456; Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 262.  
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principalment a l’arribada de delegacions procedents de tota Catalunya, i particularment de la 

diòcesi de Barcelona, doncs el bisbe Alonso Coloma envia una missiva a  totes  les parròquies 

anunciant‐los  la nova de  la  canonització  i  exhortant‐los  a participar de  les  festes  i  venir  en 

processó a la ciutat comtal. La crida tingué una resposta formidable. El relat de Rebullosa recull 

les visites de 51 vil∙les de la diòcesi, inclosos els nuclis més destacats com Martorell, Sabadell, 

Terrassa o Mataró . 

 

Totes  aquestes  comitives  arriben  a  Barcelona  seguint  un  esquema  processional  similar, 

encapçalat per una cobla de músics i dos pendons damasquinats amb les armes de la població. 

A continuació desfilen les creus de les parròquies i el seu clergat abillat amb les millors capes de 

brocat  i  les  capelles  de  cant.  El  nucli  de  les  processons  es  composa  del  sotsdiaca,  que 

generalment sosté la vera creu flanquejat per dos acòlits, i del Rector de la parròquia vestit amb 

capa pluvial  i acompanyat del diaca  i un  sacerdot  assistent. Tancant el  seguici  se  situen els 

feligresos, separats en homes i dones, portant atxes enceses, espelmes i ciris blancs a les mans.  

 

Si  bé  aquest  és  l’esquema  més  habitual,  cada  població  hi  podia  introduir  el  nombre  de 

participants i d’elements més convenients per ressaltar el propi estament. A tall d’exemple, la 

delegació  de  l’Hospitalet  inclou  la  presència  de  set  clergues  vestits  amb  riques  capes  i  dos 

ceptres de plata; o  la comitiva de Badalona del dia 20 de maig, que compta amb 14 homes 

sostenint  ciris  blancs molt  gruixuts  de  cera  groga,  seguits  d’uns  altres  182  amb  espelmes 

enceses, 36 donzelles vestides amb túniques blanques i garlandes de roses al cabell i dos més 

portant mitja roda  i una creu com a símbols de Santa Eulàlia  i Santa Caterina, acompanyades 

d’altres  64  donzelles més  escampant  cèdules  amb  la  inscripció  “Laudat  Betulo  Barcinonis 

gloriam” . 

 

En nombre de visitants destacaren algunes de  les poblacions més properes a Barcelona com 

Sant Joan Despí, amb una comitiva integrada per més de 300 membres, Sarrià amb 290 homes 

i 180 dones, o bé Sant Cugat amb un total de 700 feligresos. Ara bé, les processons més vistoses 

foren  les de  les principals  ciutats de  la diòcesi, en  les quals  també  s’incorporaven peces de 

bestiari, tabernacles, confraries o clergues regulars procedents dels seus convents .  

 

Volem destacar el cas de la comitiva de Mataró, precedida per un carro amb ginesta i roses que 

s’escampaven durant el recorregut per seduir  l’olfacte de  tots els devots. Aquesta comptava 

amb una petita delegació de dotze frares carmelites descalços sostenint atxes blanques, a més 

dels membres de les confraries dels sastres i sabaters, dels llauradors i del Roser. Ara bé, el punt 
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més destacat era el cap de la processó, on l’Àliga de Mataró dansava al so dels ministrils i d’una 

cobla d’instruments de corda vestits amb albes i dalmàtiques de seda. La bèstia donava pas a:  

 

“... un tabernaculo de hermosissima hechura y con mucha riqueza, llevado de quatro moços 
con  sus  guirnaldas,  y  revestidos  con  albas  y  dalmaticas,  en  el  qual  estava  San  Ramon 
passando el mar dexandose a tras  la Isla de Mallorca que estava alli de bulto con mucho 
primor,  y  acercandose  a Barcelona  que  tanbien  estava  de  bulto  con  su Monjuy  al  lado 
señalando navios, tan al natural, que era muy de ver”617.  

 

La descripció és un privilegiat testimoni de l’expansió del culte raimundià en territori català, com 

també ho és la referència de la vila de Caldes, que aporta una custòdia on s’especifica: “ ... dins 

dita Custodia un sanct Ramon de bulto ab abit”618. Lamentablement no hem pogut recollir més 

notícies sobre aquestes obres, però sabem que en ambdós casos es presentaven acompanyades 

de nens músics vestits amb ales d’àngel, moltes joies i peces d’or .  

 

Totes les comitives entren a Barcelona pel Portal de l’Àngel i es dirigeixen al Palau del Bisbe, on 

el prelat  les saluda des de  la finestra. El recorregut prossegueix per davant de  les cases de  la 

Diputació i de la Ciutat abans d’enfilar el camí vers el convent de Santa Caterina. Un cop rebuda 

la  processó  pels  frares  a  les  portes  del  convent,  al  seu  interior  es  recullen  les  ofrenes. 

Habitualment es fa entrega de ciris per a la capella del sant abans de celebrar una missa solemne 

a l’altar major, que conclou amb la oració i cant dels goigs davant del sepulcre de sant Ramon 

de Penyafort .  

 

L’elecció d’aquest itinerari, i la seva repetició, permet honorar als frares blanquinegres com a 

custodis del  cos del  seu  correligionari, però  també  visualitza  clarament  l’autoritat del bisbe 

sobre la seva diòcesi, doncs és el primer en ser visitat per la població que arriba a Barcelona. A 

l’hora, el trajecte també enalteix degudament a consellers i diputats com a responsables de la 

santedat de Ramon de Penyafort i amfitrions de la seva renovada devoció. 

 

Si bé podem detectar elements  comuns en  totes aquestes processons,  com  la presència de 

músics anunciant les entrades o la celebració d’oficis solemnitzats amb orgue i capella de cant; 

certament  les  intervencions més pomposes  foren  la  festa del 25 de maig, organitzada per  la 

                                                            
617 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 123. 
618 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 352. Malauradament  es  tracta d’una  escultura  actualment no 
identificada. 
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Diputació del General,  i  la del dia 23 de maig, en  la qual el Consell de Cent oferí al sant unes 

vespres “conforme les diuen la vigilia de Corpus”619. 

 

Els cinc consellers barcelonins es reuniren amb els seus prohoms al porxo de la desapareguda 

església de Sant Jaume, des d’on partiren vers el convent de Santa Caterina. La processó anava 

precedida  dels  sonadors  de  tabals  a  cavall  vestits  “a  la  tudesca”620,  seguits  de molts  altres 

trompetes i ministrils que feien ballotejar el bestiari. Aquest anava encapçalat pels gegants de 

la ciutat amb piques, diversos dimonis vestits amb màscares, cascavells a les cames i maces a les 

mans per disparar coets, el Drac i la Víbria llençant espurnes per la boca, i una comitiva de cavalls 

cotoners que dansaven sacsejant llurs picarols, dagues, llances i banderins.  

 

Aquests  elements  formaven  part  de  la  tradició  festiva  catalana medieval  i  es  documenten 

especialment a partir del segle XV, quan es cristianitzen convenientment i l’Església els incorpora 

a les processons de Corpus i als entremesos litúrgics621. Hem de tenir present que les peces de 

bestiari infernal, com el Drac o la Vívria, disparaven constantment coets encesos i, juntament 

amb els diablots, formaven un conjunt de personatges grotescs que simulaven l’avern rodejat 

de foc. De fet, el seu posicionament al capdavant de la processó parlava del mal escampat a la 

terra, que seria ritualment vençut a  l’altre extrem de  la processó de Corpus per  la  imatge de 

l’Església  triomfant sustentant  la custòdia amb  la sagrada  forma, símbol de  la  redempció de 

Crist, ajudada per les autoritats religioses i polítiques de la ciutat622.  

 

                                                            
619REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 118‐119.  
620 La indumentària “a la tudesca” o “tedesca” es caracteritzava per l´ús d’una capa curta amb mànigues 
que es portaba sobre les espatlles. El seu origen rau en la moda cortesana alemanya i es popularitza a la 
península  ibérica durant el segle XVI. Vegeu:  JUÁREZ ALMENDROS, Encarnación. El cuerpo vestido y  la 
construcción de la identidad en las narrativas autobiográficas del Siglo de Oro. Londres: Tamesis, 2006, 
pàg. 189. 
621Sobre  bestiari  i  imatgeria  popular  a  Catalunya  resulta  ineludible  la  referencia  als  estudis  de  Joan 
Amades: AMADES,  Joan. Folklore de Catalunya. Barcelona: Selecta, 1979‐1980; AMADES,  Joan. Apunts 
d'imatgeria popular. Palma de Mallorca‐Barcelona: José J. de Olañeta, 1983; AMADES, Joan. L’Origine des 
bêtes: petite cosmogonie catalane. Carcasonne: Garae‐Hesiode, 1988; AMADES, Joan; CARBÓ, Amadeu; 
SERÉS, Antoni. Corpus. L’Auca de la Processó. Un Passeig per la Història i per al Festa. Tarragona: El Mèdol, 
1997. Pel que fa als gegants, el primer que trobem documentat a Barcelona és la figura de Goliat lluitant 
contra el rei David en un entremès de la processó de Corpus de 1424. Ara bé, des de finals del segle XVI 
els gegants catalans apareixen freqüentment abillats amb uniformes de cabdills musulmans i, per tant, 
representant  l’heretgia  com  a  part  de  la  imatge  malèfica  posteriorment  vençuda  pel  cristianisme. 
L’amenaça  turca  tant  present  durant  el  segle  XVI  i  XVII  en  el Mediterrani  occidental  també  estava 
representada en el conjunt folklòric a partir dels cavallets cotoners, en els quals s’evocaven les lluites de 
turcs i cristians. Sobre els gegants a Catalunya, vegeu: GRAU, Jan. Gegants. Barcelona: Columna, 1996. 
622GRAU, Jan. “Els col∙lectius de  les figures de  la festa”. A: SOLER  I AMIGÓ, Joan (coord.). Tradicionari: 
enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005‐2008, IV, pàg. 89‐
97. 
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Més  enllà  de  la  lectures  de  caire  antropològic,  el  pòsit  de  costums  ancestrals  o  la  funció 

pedagògica  i  doctrinal  que  contenen  aquestes  peces,  cal  remarcar  en  el  seu  component 

identitari de la comunitat a la qual pertanyen, en aquest cas la ciutat de Barcelona i el conjunt 

de la seva estructura social623. Cal tenir present que l’aparició de les figures solia dependre del 

Consell de Cent però estaven afidades als diversos gremis professionals que en tenien cura  i 

s’ocupaven de fer‐les dansar  i, per tant, formaven part del teixit social de  la pròpia ciutat624. 

D’altra  banda,  eren  elements  profundament  arrelats  a  la  cultura  visual  dels  barcelonins, 

aportaven vistositat a  la  festa  i  li donaven una  inequívoca solemnitat. Aquesta  forta càrrega 

simbòlica reservava el bestiari per a  les grans  festes del calendari religiós, però  també per a 

altres esdeveniments excepcionals, com era la canonització d’un sant català625. 

 

L’estima professada pels barcelonins al seu bestiari provocava que també altres institucions el 

sol∙licitessin per a  les  seves  festes. A  tall d’exemple, el 27 de maig de 1601  la Diputació del 

General demana al Consell de Cent “... tots  los ornatos de professo de  la ciutat”626, entre els 

quals  s’especifiquen  les  figures  dels  “Angels  apostols,  aguila,  drac  i  diablots,  cavalls  i  les 

demés”627. Cal subratllar com  la documentació relativa a  les festes raimundianes és una font 

valuosíssima per a l’estudi del folklore català, encara no prou estudiat. Entre les informacions 

que hem pogut analitzar, destaca un dels primers  registres de pagaments a particulars que 

permeten  conèixer  tant  els  noms  dels  responsables,  com  el  funcionament  de  les  colles 

responsables de fer ballar el bestiari l’any 1601628.  

                                                            
623 Per una  lectura de  conjunt dels  elements de bestiari  tradicional  resulta  suggerent  la proposta de 
Yolanda  Pérez  Carrasco,  que  analitza  la  coneguda  auca  del  Sol  i  la  Lluna,  vegeu:  PEREZ  CARRASCO, 
Yolanda. “Espejos de culturas:  los enigmas de  la emblemática en  la cultura popular del siglo XVII”. A: 
GARCÍA MAHÍQUES, Rafael; ZURIAGA SENENT, Vicent (eds.).  Imagen y Cultura. La  Interpretación de  las 
Imágenes como Historia Cultural.Valencia: Generalitat Valenciana, 2008, pàg. 1237‐1245. 
624A tall d’exemple, la primera referència als cavalls cotoners de Barcelona consta l’any 1424 dins del Llibre 
de Solemnitats de  la ciutat, on  s’esmenta com pertanyen al Consell de Cent,  i més endavant aquesta 
mateixa  font  indica  com  l’any 1437  s’afiden  al  gremi de Cotoners perquè  en  tinguin  cura. GARRICH, 
Montserrat. Els Cavallets Cotoners de Barcelona: cavallets, cavallins i cotonines. Barcelona: Esbart Català 
de Dansaires, 2002. 
625Per continuar amb l’exemple dels cavalls cotoners, sabem que l’any 1443 formen part dels “entremeses 
de los catalanes” que participen a l’entrada triomfal d’Alfons V el Magnànim a Nàpols, mentre l’any 1701 
i 1703 fan part  les rebudes de Felip de Borbó  i de Carles d’Àustria respectivament,  i  l’any 1807 també 
participen a les festes de beatificació de sant Josep Oriol. MASSIP, Francesc. “De ritu social a espectacle 
del poder: l’entrada triomfal d’Alfons el Magnànim a Nàpols (1443) entre la tradició catalana i la innovació 
humanística”. A: La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico‐istituzionali. La 
circolazione degli uomini, delle idee e delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume, XVI Congresso 
internazionale di storia della Corona d’Aragona. Napoli: Paparo, 2000, pàg. 1859‐1889. 
626Deliberació  del  26  de  maig  de  1601.  ACA.  Generalitat,  Sèrie  general  (N),  166.  Deliberacions  del 
Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 2a, fol.397.  
627Ídem. 
628El 2 de juny de 1601 els diputats autoritzen el pagament de 22 lliures i 7 sous al mercader Jaume Losada 
per pagar cavalls cotoners, diablots  i altres prevists per a  la processó del dia 27 de maig, malgrat que 
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La gran protagonista del bestiari barceloní era l’Àliga629. Aquesta simbolitzava la dignitat reial de 

Barcelona i era la peça més estretament identificada amb el Consell de Cent, que propicia les 

seves visites al convent de Santa Caterina  fins a set vegades acompanyada dels músics de  la 

ciutat. Les aparicions de l’Àliga sempre revestien una gran solemnitat, doncs esdevenia un alter 

ego de la pròpia ciutat, rebuda amb tots els honors pels frares de Santa Caterina, i era la única 

figura privilegiada per accedir als espais més sacres, com l’altar major o el sepulcre del sant: 

 

“Era ya muy noche quando acompañada de quatro achas llego el Aguila de la Ciudad, que 
es una figura muy hermosa y bien acabada, y tan grande que con ser hueca y de materia 
muy ligera, pesa cinco arrobas; anda con las alas tendidas, una paloma viva en el pico, su 
corona real en la cabeça, toda echa una ascua de oro, y el que la lleva para dançarla metido 
dentro della hasta la cinta con los muslos, piernas, pies y uñas de aguila. Subio en el tablado, 
que como avemos dicho esta delante  la capilla del Santo; y después de averle echo  tres 
reverencias, tañeron los menestriles quatro danças que fue muy de ver la gracia y brio con 

que las danço, después de las quales echa otras tres reverencias se fue.”630 
 

La descripció fornida pel pare Rebullosa és una de  les primeres que tenim de la  imatge, en la 

qual  s’especifica  com es  tractava d’una estructura buida  i de matèria molt  lleugera. Aquest 

comentari  ens  fa  pensar  que  potser  estava  confeccionada  amb  pasta  de  paper  enguixada, 

                                                            
aquesta no es féu a causa de  la pluja. El memorial  indica com participaren 12 homes dansant amb els 
cavalls cotoners, altres 9 llençant coets vestits de diables, i els més ben pagats foren els responsables de 
fer ballar la Vívria, el Drac i l’Àliga de la ciutat. Així ho recull el registre de deliberacions de la Diputació: 
“Mes deliberen que per dit Mn.  Joan Pau Serra Regent  los  comptes del general y del  compte de  les 
alimaries  y  festes  de  la  canonitzatio  del  glorios  St.  Ramon  sien  donades  y  pagades  a  Jaume  Losada 
mercader vint y dues liures set sous per tantes ne ha distribuides y pagades per dites festes conforme un 
memorial per ell donat  lo qual es del tenor seguent, memorial del que deuen  los senyors deputats del 
General de Cathalunya a mi Jaume Losada mercader per lo que tinc pagat als devall scrits cavalls, cotoners 
y diablots, y altres per lo que foren amprats per fer la professo lo diumenge a 27 del mes de maig propassat 
1601. La qual professo nos feu per haver plogut molt. Primo a Francesc Peyro cavall cotoner 12 sous; més 
a Antoni Angons per dita raó 12 sous; més a Jaume Balle per dita raó 12 sous; més a Joan Font per dita 
raó 12 sous; més a Damia Arnan per dita raó 12 sous; més a Francesc Oller per dita raó 12 sous; més a 
Pere Julià per dita raó 12 sous; més a Bernat Bartra per dita raó 12 sous; més a Francesc Matheu per dita 
raó 12 sous; més a Joan Martí Avella per dita raó 12 sous; més a Pons Fina per dita raó 12 sous; més a 
Joan Restoll per dita raó 12 sous; més a Jaume Esbert diablot, 6 sous; més a Bernat Burgues per dita raó 
6 sous; més a Antoni Marat per dita raó 6 sous; més a Antoni Joan Vidal per dita raó 6 sous; més a Guillem 
Labac per dita raó 6 sous; més a Antoni Joan Monço per dita raó 6 sous; més a Antoni Artes per dita raó 
6 sous; més a Llorens Soler per dita raó 6 sous; més a Luis Pasqual per dita raó 6 sous. Per lo que suma la 
plana de atrás 9 liures 18 sous. Més a Joan Pau Eres per a portar la Bivria 2 liures 8 sous; més a Joan Bosc 
per a portar lo drac 1 liura 10 sous; més a E. Pont per lo dansar del aliga y per lo colom y ram per la Corona 
per  la vigilia y festa  (…)”. ACA. Generalitat, Sèrie general  (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 
1599‐1602, Part 2a, fols. 401‐401v.  
629Aquesta  ja es documenta  l’any 1399, quan es desplaça  juntament amb  la Víbria fins a Saragossa per 
solemnitzar la coronació del rei Martí l’Humà. GRAU, Jan. “Els col∙lectius de les figures de la festa...”, 2005, 
IV, pàg. 90.  
630La descripció correspon al vespre del dia 12 de maig. REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 
1601, pàg. 40. Era tal la dignitat de l’Àliga que el dia 16 de maig, en el qual no hi hagué cap processó degut 
a la gran pluja, per tal de fer alguna demostració de solemnitat, els consellers enviaren la figura davant 
del sepulcre del sant per ballar al so dels músics de la Casa de la Ciutat i de la Diputació. 
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pintada i daurada, o bé combinada amb algunes parts de fusta com la testa, que anava rematada 

per  una  sumptuosa  corona  d’or  i  un  colom  viu  a  la  boca.  La  dansa  evocava  moviments 

cerimoniosos, que sintetitzaven tota la dignitat, orgull i majestat de Barcelona davant del seu 

nou heroi celestial.  

 

La brillant mise‐en‐scène proporcionada pel bestiari no únicament delectava els espectadors, 

sinó  que  també  preparava  l’aparició  de  l’element  central  de  la  processó  en  la  figura  dels 

consellers.  En  aquest moment  els  càrrecs  eren  ostentats  pel  cavaller  Francesc  Gualbes  de 

Corbera, el ciutadà honrat Esteve Monfar Sorts, el doctor en dret Joan Eroles, el mercader Rafael 

Jordà i el manyà Joan Torres, que apareixien acompanyats dels seus cinc prohoms: els cavallers 

Jaume Aguilar Peralta i de Camporells, Joan Palau i Martí Joan Despuny; i els ciutadans honrats 

Miquel Çarrovira i Francesc Gamis631.  

 

El Consell de Cent barceloní havia determinat en  la reunió del 19 de maig proppassat que els 

seus  representants  s’engalanessin  amb  les  gramalles  cerimonials.  Aquestes  eren  vestits 

sumptuosos realitzats a partir de  llargues teles de domàs carmesí folrades de brocat d’or, fet 

nou per a l’ocasió, doncs el consistori havia deliberat atorgar cinquanta lliures a cadascun dels 

consellers per aquest efecte632. Així, els governants estrenaven  les  luxoses robes per senyalar 

una  vegada  més  la  solemnitat  de  festa  i  la  dignitat  de  la  pròpia  institució,  que  anava 

acompanyada  per  una  gran multitud  d’oficials,  cavallers  i  ciutadans  de  Barcelona.  Un  cop 

arribats a Santa Caterina, se celebrà l’ofici de vespres a l’altar major i posteriorment una oració 

davant del sepulcre de sant Ramon de Penyafort acompanyada del cant dels goigs, després del 

qual es tornà a la plaça de Sant Jaume: 

 

 “(…) ajuntats tota la musica de tabals, trompetes y menestrils an sonat, y la aguila es vinguda 
aquí y a dansat devant dits Ss. consellers e, tambe  isque  lo drach y  la bibria, gegant, cavalls 
cotoners y diables, per la plassa de St. Jaume anaven tirant cuets conforme se fa la vigilia de 
Corpus, y tot a honor y servey del glorios St. pera que per sa intersessio nos vulla Deu tenir de 

sa ma.”633 
 

                                                            
631L’enumeració  dels  cinc  consellers  és  la  protocol∙lària  començant  pel  conseller  en  cap,  i  així 
successivament fins al cinquè membre. El consistori havia estat escollit l’any anterior, amb excepció de 
Francesc de Gualbes de Corbera, que fou escollit el 17 de gener de 1601 durant la festa de Sant Antoni 
per substituir al difunt Miquel Ferrer. Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 272, 321. 
632“Lo consell ha feta deliberatio que als senors consellers peraque las gramallas de domas se las pugan 
posar en dita jornada de st. Ramon los sian donades i pagades a cascun sinquata liures”. AHCB. Registre 
de deliberacions del Consell de Cent, Sèrie II – 110, fol. 94v. 
633Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 320. 
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El testimoni incorpora, una vegada més, una al∙lusió a Corpus Christi com a model per a les festes 

raimundianes. En realitat  la documentació és rica en referències a altres festivitats com Sant 

Pere o Santa Eulàlia com a exemples a  l’hora de disposar el foc,  la música, els pendons o  les 

decoracions florals. Un altre referent fonamental és  la festa de Sant Jordi, durant  la qual, els 

cavallers catalans oferien cavalcades i jocs cortesans al Born, tal com feren el dia 3 de juny dins 

les festes raimundianes634. La plaça es decora per a l’ocasió amb una font artificial i, a l’extrem 

proper al carrer dels Flassaders, amb una penya coronada per un castellet amb un au fènix que 

bat les ales artificialment635. El torneig, anomenat De la defensa del Passo Venturoso, consisteix 

en  la defensa  al∙legòrica  de  la  fe  i de  la  relíquia de  sant Ramon de  Penyafort,  atacada  per 

esquadres ben gallardes de militars abillats amb indumentàries plenes de riquesa i exotisme que 

representaven  cavallers procedents dels  grans  regnes  estrangers  com  Pèrsia, Mèxic o  Japó, 

papers  interpretats  pels  membres  més  destacats  de  l’estament  militar  del  Principat.  Les 

esquadres s’enfrontaven gentilment entre sí, posant‐se sota  la protecció d’un pendó amb  la 

imatge  de  sant  Ramon  de  Penyafort.  En  acabar  el  torneig,  l’au  fènix  es  cremà  amb  grans 

flamerades, s’obrí la penya i aparegué un minyó vestit com el sant, que beneí al poble i finalitzà 

la lluïda festa636. 

 

Aquest  no  fou  l’únic  espectacle  protagonitzat  per  l’estament militar.  El  dia  15  de  juny  els 

cavallers de Tarragona penjaren un escrit a les portes de l’església de Santa Caterina, en el qual 

desafiaven als nobles barcelonins a participar en una justa, que es portà a terme dos dies després 

en l’anomenada Iusta Partida, i encara el dia 1 de juliol també se celebrà El Juego del Faquin y 

                                                            
634ACA. Generalitat, Sèrie general (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 2a, fol. 
386v. En realitat, la Diputació pagava l’escenografia i les llances del torneig, però cada cavaller costejava 
la seva pròpia indumentària. Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 343. 
635El pagament per les obres de la font fou de 10 lliures i 10 sous a Alexandre Amargós, mentre l’enginy 
de la penya amb l’au fénix s’abonà a Alonso de Torres i costà 48 lliures. L’imaginaire Bernat Montaner i el 
pintor Gabriel Duran també reberen les pecúnies corresponents per l’elaboració d’un estaferm que costà 
5 lliures. ACA. Generalitat, Sèrie general (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 2a, 
fols. 407,415.  
636La complexitat dels significats al∙legòrics de la festa i la riquesa de les descripcions que ens n’han arribat, 
fan que no puguem analitzar el seu contingut en profunditat en aquesta tesi. No obstant, probablement 
fou una de les activitats més vistoses i brillants de les festes, on es congregà un gran nombre de públic 
per contemplar el  joc dels cavallers. A més, gràcies al memorial  inclòs en el Manual de Novells Ardits, 
tenim un registre minuciós de tots els seus participants, que suposa un llistat de la noblesa i el patriciat 
urbà  més  destacat  del  Principat  de  Catalunya  l’any  1601,  trobant‐hi  noms  de  càrrecs  i  veritables 
personalitats del moment com Josep de Bellafilla, Julià de Navel, Guillem Yvorra, Rafael Agullana o Joan 
de  Paguera,  que  són  destacats  representants  del  braç militar.  Així mateix,  també  apareixen  Jaume 
d’Aguilar, Joan Burguès i de So, Berenguer de Paguera, Alonso Meca, Francesch Cosma Fivaller, Pere de 
Sant Climent i de Pinós o Francesc d’Erill, que també apareixen entre les dignitats més destacades de la 
Diputació del General  i del Reial Consell. Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 343‐347; REBULLOSA,  I., 
Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 259‐280. 
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sortija637. Totes aquestes celebracions no deixaven de ser un pòsit de la tradició baixmedieval, 

però  alhora  també  pretenien  una  certa  emulació  de  les  festes  cortesanes,  resignificades 

degudament en clau devota. De fet, la figura del sant sempre era present enmig dels torneig i, 

abans  d’arribar  a  la  plaça  del  Born,  els  cavallers  presentaven  el  degut  acatament  a  l’altar 

instal∙lat al pati de Santa Caterina, on figurava una imatge de sant Ramon de Penyafort de plata 

coberta amb moltes pedres precioses638. Els fasts cavallerescs foren sufragats per la Diputació 

del General, que aportà les pecúnies necessàries per a la seva organització i comprà els premis 

per als més audaços, però cal advertir que cadascun dels participants féu front a les despeses 

de la pròpia indumentària639. 

 

Així doncs, és innegable l’aplicació de models festius consolidats i d’elements tradicionals propis 

de  les  solemnitats  barcelonines,  però  tampoc  hem  de  deixar  d’observar  les  celebracions 

ciutadanes com una mostra excepcional de pietat cívica, que el poeta català  Josep Fontellas 

equipara amb els fasts de la mateixa Roma:   

 

“Mírate cuidad famosa / Que bien con Raymundo ganas 

Que en procesiones y gentes / Ya son de Roma tus plaças”640. 
 

 

De  fet un element  fonamental en  la construcció d’aquesta  imatge de Barcelona com a nova 

Roma és la producció poètica generada a l’entorn de les festes de canonització raimundianes641. 

Algunes de les composicions apareixien de manera espontània a les portes del convent de Santa 

                                                            
637REBULLOSA,  I., Relacion de  las grandes  fiestas…, 1601, pàg. 336, 443‐445, 451; Manual de Novells 
Ardits…, 7, pàg. 292, 362. 
638Probablement es tracta de la mateixa figura de plata que presideix l’entrega de premis del certamen 
literari de  la Ciutat a Santa Caterina que hem esmentat anteriorment. REBULLOSA,  I., Relacion de  las 
grandes fiestas…, 1601, pàg. 252. 
639En els registres de pagaments dels premis hem pogut localitzar una ploma d’or esmaltada amb perles 
de 15 lliures, un sàtir d’or de 15 lliures, dos cavalls d’or de 7 lliures i 12 sous, tres gemes d’or amb llunes 
de cristall de 22 lliures i 8 sous, un joiell d’or amb tres perles per penjar de 7 lliures,un cavall d’or i un sàtir 
d’or de 18 lliures i 14 sous, una sirena d’or de 16 lliures, un dofí d’or de 12 lliures, un gosset amb un coixí 
i un altre sàtir d’or de 23  lliures  i 12 sous.Entre els proveïdors, s’especifica el pagament als argenters 
barcelonins Balebezar Jordana, Pere Aguilera, Joan Avella i Antic Alevall. ACA. Generalitat, Sèrie general 
(N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 2a, fols. 402, 421.  
640 FONTELLAS, Iuseppe. A la insigne y venturosa ciudad de Barcelona Romance. Barcelona: Sebastian de 
Cormellas, 1601, s. pàg. 
641“Esta noche uvo fuegos, arcabuzaços, y coetes como precedentes sobre la Yglesia. Ni dexaron los Poetas 
de acudir hoy con su tributo a las puertas della; aunque me recelo se tendrá por mal aguero, ver que ayan 
escogido por su Parnasso un puesto tan de coxos, mancos, estropeados, y de todo genero de miserables; 
pero la devocion los salva y disculpa sino fue interes el que les dio alas de hormiga a muchos. No entran 
en este alarde estos Saphycos y Adonicos, que por su devoción sacó este dia Bernardo Aymerich Sacerdote 
y Theologo; sino muy digno de que esta Relacion nuestra los defienda del Olvido”. REBULLOSA, I., Relacion 
de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 106. 
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Caterina, i així queden recollides a la crònica de Rebullosa, però moltes altres feren part de les 

justes literàries organitzades els dies 16 i 17 de juny pel Consell de Cent i per l’Estudi General de 

Barcelona respectivament. 

 

La resolució del concurs literari organitzat per la ciutat es dugué a terme a l’església del convent 

de Santa Caterina642. La cerimònia comptà amb la predicació de dos pares de la Companyia de 

Jesús, que precediren la lectura dels versos catalans, llatins i castellans, després dels quals dos 

minyons,  un  d’ells  representant  al  deu Mercuri,  declamaren  les  jeroglífiques643.  Els  premis 

s’atorgaren al cèlebre  jurista Jeroni Pujades pels versos catalans, mentre els  llatins tingueren 

tres guanyadors: un pare jesuïta, el mestre Joan Dorda i el prevere portuguès Alexandre Almena. 

Pel que fa a les jeroglífiques, aquestes agraciaren a Josep Fontells de Castellar, Diego de Vera i 

Carlos Olivo. Tots ells foren obsequiats amb un joiell d’or644. 

 

L’Estudi General de Barcelona també volgué oferir una festa en honor del nou sant el dia 17 de 

juny. Les alimàries no faltaren a les escoles de la Universitat durant tota la nit, il∙luminades amb 

focs de  teia  i  resina,  llums  a  les  teulades,  coets  i dispars  amenitzats  amb música de pifres, 

tambors, trompetes i ministrils. En aquest cas la processó vingué precedida pels estudiants i per 

dos  bidells  vestits  amb  robes morades  i  les masses  altes  amb  les  armes  institucionals  que 

donaven pas al govern universitari. Aquest  incorporava tots els catedràtics  i doctors agregats 

amb  togues de  tafetà negre en  les quals es distingien  les  insígnies de  les diverses  facultats, 

mentre els caps anaven coberts amb birrets  i borles de colors que depenien de  les diverses 

branques  del  coneixement645.  Al  cap  de  la  comitiva  anaven  el  bisbe  de  Barcelona,  com  a 

Canceller de la Universitat, i a la seva esquerra el Rector. 

 

Acabats els oficis religiosos, l’Estudi General organitzà el certamen poètic en honor del sant. En 

primer  lloc  foren premiats els versos en català de  l’estudiant Ramon Havem, en castellà del 

                                                            
642Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 356. Els jutges del concurs eren: Onofre Pau Cellers, degà de la Seu, 
Francesc del Olivo, ardiaca de Santa Maria del Mar, els cavallers T. Setantí i Cosme Francesc Fiveller,  i els 
ciutadans Francesc Calla, T. Albanell i Julià de Navel.  
643Tot  i que  les participacions de  la Companyia de  Jesús en  les  festes  raimundianes no queda massa 
especificada pel dominic Rebullosa, sabem que el dia 14 de juny els consellers havíen convidat als pares 
jesuïtes a  fer una de  les  seves  conegudes comedies de  sants a dalt d’un empostissat. REBULLOSA,  I., 
Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 335. 
644El relat dels guanyadors del concurs es troba a: REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, 
pàg. 338; Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 356. 
645 En aquest moment els mestres de gramàtica van amb capirot de ras negre, els de retòrica el porten de 
color lleoní, els de filosofia morat, els metges groc, els juristes vermell, els canonistes verd i els teòlegs 
blanc. Actualment la Universitat de Barcelona manté els colors groc per identificar als professionals de la 
medicina i el vermell per als juristes, els altres ensenyaments han estat modificats al llarg del temps.  
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prevere tortosí Joan Dessi, i en llatí de Don Alexandre d’Almeida. La segona categoria premiava 

els jeroglífics i enginyoses composicions de pintura i poesia que havien estat exposades davant 

la capella del sant, i tingué com a vencedors a l’estudiant Jeroni Mongay i al doctor en dret Anton 

Barray. Finalment, també obtingueren premis la lira de Carles Guillem, els tercets de Jerónimo 

de Heredia, el sonet de Rodríguez de Madrid i les gloses del propi Josep Fontellas646.  

 

3.1.1.2 I Barcelona pareixie un paradís. La sacralització de l’espai urbà. 

 
“Cubrio la muerte y tiempo la luz bella 

de tu rayo divino Norte Hermoso, 
tres siglos en el mar de su Occidente; 
oy merecido tu Reyno venturoso, 
gozar tu refulgente y viva estrella; 
mas que el fogoso Sol del Oriente; 

merced del Cielo y del Pastor Clemente 
A tu valor devida y a tu tierra, 

pues tu preciosa prenda 
que Barcelona rica alegre encierra, 
para que el enemigo no la offenda, 

eterniza tu historia; 
y quiere el Cielo que la tierra entienda, 
que de sus Santos tiene Dios memoria, 

y les da en el Cielo y tierra eterna gloria.”647 
 

Amb  aquests  versos,  el  prevere  tortosí  Juan  Dessi  havia  aconseguit  el  premi  a  la  millor 

composició en llengua castellana dins del certamen literari organitzat el dia 17 de juny de 1601 

per l’Estudi General de Barcelona. Una atenta lectura a les rimes denota com els elogis del sant 

s’incardinen amb    lloança al seu regne  i a  la seva ciutat, sortosa  i beneficiada custòdia de  les 

seves preuades relíquies. Volem fixar‐nos també en les últimes estrofes, que evoquen una glòria 

dual, celestial i terrenal, un doble victòria sagrada sobre l’heretgia que, com ha apuntat Cécile 

Vincent‐Cassy, converteix les festes de canonització en un doble triomf: la festa terrenal només 

és un reflex de la celestial, on el sant canonitzat pel papa –el Pastor Clemente de Dessi‐ és acollit 

al regne del cel648. Així ho recull el pare Juan de Marieta, que elogia les festes com a veritable 

entronització del sant a la Jerusalem celestial, i així és percebut pels contemporanis, que veuen 

                                                            
646 Tant la sentencia del certamen, com els poemes i composicions guanyadores foren publicades a l’obra 
de fra Jaume Rebullosa, juntament amb altes composicions literàries escollides per l’autor, com la curiosa 
jeroglífica presentada pel doctor en filosofía i medicina Rafael Mox, o els versos de la única dona que hem 
pogut localitzar, Caterina Cardona. Tot i que aquestes composicions poètiques no són l’objecte del nostre 
estudi, és innegable el seu valor i abundancia com a compendi de testimonis poètics barcelonins a l’inici 
del segle XVII. REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 403‐443. 
647REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 114.  
648VINCENT‐ CASSY, Cécile. “Los santos, la poesía y la patria. Fiestas de beatificación y de canonización en 
España en el primer tercio del siglo XVII”, Revista de historia Jerónimo Zurita, 85 (2010), pàg. 75‐94. 
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en Barcelona una analogia del mateix paradís: “(…) estave tal Barcelona que parexie que totom 

rebentave de pler i contento i que estaven en un paradís.”649 

 

Així doncs,  cal preguntar‐se quins  foren els elements,  recursos  i estratègies que propiciaren 

aquesta  visió  paradisíaca  de  Barcelona  i,  especialment,  quins  foren  els  seus  promotors.  En 

primer lloc, cal assenyalar com dins del conjunt de processons que visiten el cos de sant Ramon 

de Penyafort durant els mesos de maig, juny i juliol de 1601, és habitual la presència de grups 

de nens  i donzelles  vestits de blanc,  amb  garlandes  florals  i  candeles  enceses, que desfilen 

ordenadament  imitant  àngels,  verges  i  sants,  aquests  últims  identificats  a  partir  dels  seus 

atributs. Entre aquestes comitives, la més nombrosa fou la de la parròquia de Santa Maria del 

Mar, en la qual anaven més de dos mil nenes amb corones de roses i clavells al cabell. Ara bé, 

segons el pare Rebullosa la processó que feia “ ... notoria venjata a la de las otras procesiones 

juntas”650 era la de la parròquia de Sant Miquel. Aquesta portava 16 nenes amb vestits daurats, 

cadenes al coll i corones amb peces d’or, diamants i perles representant diverses santes amb les 

insígnies a les mans; 55 nens cantant els goigs de sant Ramon de Penyafort; 120 donzelles amb 

garlandes de  flors, de  les quals 25 anaven amb  teles de brocat, or  i plata, portant corones  i 

cadenes d’or, collarets i cintes amb diamants i diverses insígnies de santes particulars; 10 nens 

que sostenien escuts amb els noms dels àngels als que representaven;  i  finalment 10 àngels 

músics més  sonant  instruments  i  portant  ales  daurades.  El  simulacre  celestial  havia  de  ser 

indiscutiblement  colpidor  tant  pel  nombre  de  participants,  com  per  la  riquesa  de  les  seves 

indumentàries.  

 

En altres ocasions, les comitives eren més reduïdes i centrades en els sants patrons, com en el 

cas de santa Àgata, sant Abdó i Senén, que desfilaven entre els hortolans; o bé sant Pere i sant 

Andreu,  amb  la  confraria  de  pescadors.  Les  santes més  representades  eren  les  vinculades 

directament amb la ciutat com santa Eulàlia, santa Caterina, santa Elena o santa Madrona, que 

apareixen, per posar alguns exemples, en les comitives de Santa Maria del Mar, Santa Maria del 

Pi o  la  vila  de Badalona. Així mateix,  els  convents  barcelonins  també  podien  vestir  algunes 

donzelles  de  les  seves  devocions  més  venerades,  com  en  el  cas  dels  mercedaris,  que 

                                                            
649“Donde no solamente en Roma, sino en toda la yglesia le haze y aclama el papa, y los fieles, por santo, 
y como a tal le pregonan, no en cavallo, sino en el Real trono donde encumbra Dios, y ensalça a sus siervos, 
quando los recibe en el Reyno de la celestial Ierusalem, haziendole fiestas en la tierra, cantandole hymnos, 
y alabanças  invocandole, y pidiendole favor, como a Principe favorecido, y privado de Dios”. MARIETA, 
Juan de. “Prólogo”. A: Historia de la vida, muerte, milagros y canonizacion de san Raymundo de Peñafort. 
Madrid: Pedro Madrigal, 1601, s. pàg.; ACB. Exemplaria, II, fol. 47v. 
650REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 447. 
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incorporaren una Verge de la Soledat; els benedictins de Sant Pere de les Puelles, que portaven 

una santa Escolàstica; o els servites de Santa Madrona, que desfilaven amb una  figura de  la 

Justícia acompanyada de dotze santes, a més dels sants Fructuós, Auguri  i Eulogi, dels quals 

custodiaven les despulles.  

 

Per tal que el simulacre celestial fos efectiu, no era suficient amb el transvestiment d’infants i 

donzelles amb abillaments ostentosos, ni tampoc amb les plomes persuasives dels poetes, calia 

construir un escenari prou convincent als ulls dels devots. En aquest punt és on tingueren un 

paper  ben  destacat  les  institucions  de  la  terra,  que  vestiren  la  ciutat  amb  alimàries,  focs 

artificials, música, decoracions florals i solemnes processons a major glòria del nou sant.  

 

Per tal de sufragar els dispendis, ja el 21 de gener de 1601 el Consell de Cent aprovà la creació 

d’un compte extraordinari de 4000 lliures gestionades pel notari Galceran Sever Pedralbes, que 

començà a efectuar els primers pagaments a partir del dia 11 de maig651. Posteriorment, per tal 

de  fer  front  a  les  despeses  imminents,  el mateix  Consell  alliberà  10.000  lliures  al  clavari 

procedents del compte de  la Universitat652. Probablement aquesta quantitat  incloïa  les 6000 

lliures enviades a Roma per costejar la cerimònia pontifícia de canonització, mentre les altres 

4.000 es reservaren per als festeigs barcelonins653. 

 

El 7 de febrer de 1601, els consellers determinaren: 

 
“... ques  fassen alimaries ab graeles enseses ab  teya  com  lanternas ab oli posantne  los 
magnifics consellers en ses cases i posant graelles en los publichs de la ciutat i lanternas i 
graeles en los campanars  torres i altres parts altas dexant ho tot a discretio de dits Mag. 

Consellers i que per part de la Ciutat se fasse professo molt solemne.”654 

 

També la Diputació del General tractà la organització de les festes raimundianes com un afer de 

màxima importància, que ocupa bona part de les reunions tingudes al sí de la institució a partir 

del 10 de maig de 1601655. Els diputats crearen una comissió especialment delegada per tractar 

                                                            
651 AHCB. Registre de deliberacions del Consell de Cent, Sèrie II ‐ 110, fol. 87v. 
652 AHCB. Registre de deliberacions del Consell de Cent, Sèrie II ‐ 110, fol. 95. 
653Després de diverses negociacions entre els consellers i el clavari, el 18 de maig de 1601 es determinà 
que els pagaments s’efectuarien a partir de pòlisses signades al darrera pels senyors consellers i els oficials 
del clavari, creant un llibre extraordinari per registrar els comptes i despeses de les festes. AHCB. Registre 
de deliberacions del Consell de Cent, Sèrie II ‐ 110, fols. 89, 93.  
654 AHCB. Registre de deliberacions del Consell de Cent, Sèrie II ‐ 110, fol. 40.  
655Els consellers adreçaren una epístola als diputats per sol∙licitar  la seva contribució a  les decoracions 
urbanes: “Ya saben vs. ms.  lo grandissim conteno y alegria han rebut aquest principat y comtats y  los 
habitants en ell de la felice nova es vinguda de la canonizatio del glorios Pare St. Ramon de Penyafort feta 
per sa Santedat a 29 del passat, y de les grans festes y regosijos se fan y esperen fer axi spirituals com 
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la  qüestió,  integrada  pel  bisbe  Alonso  Coloma  de  Barcelona  i  l’ardiaca  Doms,  per  part  de 

l’estament eclesiàstic; Berenguer de Paguera, Ramon Blanes, Joan Palau, Alexandre d’Alentorn 

i Guerau de Marimon, pel militar; i Jeroni Oller, Francesc Reart, Bernat Romeu i Cebrià Queralps, 

pel reial656.  

 

Diputats i consellers es prengueren seriosament els seus dictàmens, doncs les grans lluminàries 

foren elogiades pel capítol catedralici com una veritable imatge del paradís: 

 

“... de manera que entre la Ciutat i General Barcelona estave feta de dia i de nit un parais 
de musica de tant differents manestrils com se pot desijar i de nit axi mateix i clara com lo 
dia per les moltes allimaries se feian que no feia falta la claror del sol antestot causave mes 

contento i allegria per ser la ocasio de regosijarse tant gran”657. 
 

L’efecte devia ser aclaparador si observem el memorial de despeses de les alimàries, en el qual 

es  recull  la  repartició  jeràrquica de  l’oli,  les candeles d’enceb  i  les  llanternes als més de 120 

responsables i oficials de la Diputació, per tal d’il∙luminar les seves cases particulars, repartir‐les 

entre amics i familiars, i assistir a les processons pertinents658.  

                                                            
temporals ab professons, alimaries y altres festes per dita causa per tots los tribunals desta Ciutat y fora 
della, y en particular per ser cathala y de aquesta diocesi, e per part dels Magnifics Concellers desta ciutat 
ab diverses Embaxades sens ha fet a saber y dit, fecem lo matex, e com dit cas sie molt extraordinari, y no 
trobat per exemplar per no haverhy memoria de homens de semblant cas e, axi suplican a vs.ms. sien 
servits de aconsellarlos  lo que degan  fer acerca de dites  coses, al  servey de deu y de dit St. honra y 
reputatio del Principat y desta casa com es acostumat en altres ocasions”. ACA. Generalitat, Sèrie general 
(N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 2a, fols. 372v ‐ 373.  
656 L’elecció es portà a terme divendres 18 de maig de 1601. Els diputats també acordaren: “... sien fetes 
alimaries en occasions acostumades, axi en les cases publiques del General de Cathalunya, com també en 
les dels officials y ministres del dit General,  tots  los dies que per  la present ciutat y altres  tribunals y 
capitols  seran  fetes  aquelles”.  ACA.  Generalitat,  Sèrie  general  (N),  166.  Deliberacions  del  Consistori. 
Trienni 1599‐1602, Part 2a, fol. 387.  
657ACB. Exemplaria, II, fol. 53v. 
658Els tres diputats  i oïdors de comptes prengueren  les candeles de major pes, 30 quartons d’oli  i 200 
llanternes cadascun, mentre la resta d’alts càrrecs, oficials i mecànics de la Casa de la Diputació i de la 
Casa de la Bolla reberen quantitats menors en funció del seu rang professional. Seguint l’ordre de major 
a menor, el llistat inclou els següents noms: Pere Aylla Assesor, Francesc Olzina, Josep assessor fiscal, Pere 
Pau Vidal escriba major, Joan Pau Serra regent dels comptes, Romual Ribot, Mestre Taverner defenedor, 
Guerau Despalau drassaner, Joan Serra Extractor, Francesc Castellar, Joan Bas, Pere Pau Besturs, Jaume 
Forges, Pau Catha, Melchor Pagès, Antoni Vidal, Melchor Arpi, Miquel Alemany, Marc Antoni Carreras, 
Jaume  Losada,  Pere Mas,  Francesc Montalt  síndic,  Joaquim  Setantí, Miquel Orpí,  Jaume  Bosc,  Felip 
Ferrandis  correu,  Felip  Besturs,  Jaume  Ferriol,  Bernabé  Icart,  Francesc  Font  andador,  Jaume  Lyra 
sobrecollidor. Dins dels oficials que s’especifiquen a la Casa del General:  Pere Oller, Jaume Pi albaraner, 
Pere  Orriol,  Joan  Benavent,  Pere  Figueres,  Pere  Ferrer,  Jaume  Ferrer, Martí  Xarles,  Joan  Pi,  Joseph 
Pregamines, Gaspar Aguilera, Antoni Cornellana. Entre els oficials de la Casa de la Bolla figuren: Melchor 
Bertrola, Damià Vilardaga, Francesc  Juliol, Hieronim Ganer, Felip Mas, Pere Masmija,  Joan Palau, Pere 
Montserrat,  Pere  Antic, mossèn  Jorba,  Jaume  Losada,  Sebastià Martí, Guiamet,  Cristòfol Montserrat 
Montaner, Jaume Genovès, Jeroni Lucià, Francesc Montaner andador, Jeroni Matxi andador, Pere Joan 
Cellers  arxiver,  Jeroni  Thalaneca,  Jeroni Bosch donzell, mossèn  Simó Canyet.  I  específicament  com  a 
oficials mecànics apareixen: Joan Soldevila, Pere Ferrer, Ramon Puig, Pau Duran, Bernat Gorí matalasser, 
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Entre els edificis públics del govern català, l’enviament més significatiu fou el de la Casa de la 

Diputació, per a la qual es reservaren 80 quartans d’oli i 1.800 llanternes per a la part antiga, i 

uns altres 1.800 per a la part nova, que correspondria amb l’ampliació dissenyada per Pere Blai 

a  l’actual  plaça  de  Sant  Jaume.  Entre  els  altres  edificis  il∙luminats  per  la Diputació,  el més 

beneficiat fou el Palau Reial Major, al qual s’enviaren 40 quartans d’oli i 1.000 llanternes, seguit 

de l’Arxiu, la Casa de la Bolla, les Drassanes, els Deposadors del General, el Portal de Mar  i el 

Portal de Sant Antoni. Pel que  fa als  focs artificials, els diputats autoritzaren un  repartiment 

similar, però classificat a partir del cost dels coets ja fossin d’un, de dos o de sis diners, i restringit 

als edificis de govern i als càrrecs més representatius659.  

 

El model d’aquestes lluminàries i focs artificials és el de la festa de Sant Jordi, però també són 

ben presents  les  celebracions vinculades amb  la  família  reial660.  L’exemple més proper és  la 

rebuda que Barcelona havia ofert a Felip III en motiu de la visita reial l’any 1599, però també 

hem de tenir present que unes alimàries molt similars s’oferirien a finals de setembre del mateix 

                                                            
Genovès  llibreter,  Burges  manyà,  Torres  Ferrer,  Guillem  Cases  hortolà,  Tamarit  aiguader,  Albanell 
calceter,  Miquel  Carmmi,  Estopinyà  ventaller,  Joan  Baro,  Miquel  Pont,  Santa Maria  baixador,  Mas 
calderer, mossèn  Ramon músic,  Deu  candeler,  Rafael  Vila  esparter,  Verdaguer  corredor,  Barthomeu 
Managuerra, Himyrgo corredor, Serra corredor, Carbonell sastre, Mercader boter, Huguet ferrater, Joan 
estanyer, Bernat Gili, Francesc Totasans, Morató gerrer.Cal tenir present que si bé aquests són els noms 
particulars que apareixen al  llistat,  també se n’inclouen altres com a “receptor” o “candeler”, que no 
comptabilitzem. D’altra banda, no podem deixar de subratllar la importància històrica del document per 
conèixer  els  principals  integrants  de  l’administració  pública  catalana  de  l’any  1601,  però  també  els 
principals proveïdors dels diputats, que foren obsequiats amb oli, candeles i llanternes per alegrar millor 
les festes. ACA. Generalitat, Sèrie general (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 
2a, fols. 388 ‐ 389v. És difícil establir el nombre exacte d’elements encarregats per fer les lluminàries, tot 
i que en el cas de les llanternes, sabem que foren de paper i les confeccionà el llibreter Jeroni Genovès, al 
qual es pagaren 201 lliures i 12 sous per 12.500 llanternes. Alimares per les entrades del rei i del príncep 
de Savoia, canonització de Ramon de Penyafort  i naixement de  l'hereu. Regents  los Comptes: Joan Pau 
Serra i Joan Pla de Montornès. ACA. Generalitat, Sèrie R., 39, s. fol. D’altra banda, també cal assenyalar 
que la major part d’aquestes il∙luminacions es portaren a terme el dia 24 de maig, dia en el qual Jaume 
Rebullosa recull aquesta afirmació: “... atestiguan los Cereros de esta Ciudad, que la cera blanca que hasta 
esta procesion se ha gastado por San Ramon, passa de diez y seis mil escudos su valor”. REBULLOSA, I., 
Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 207.  
659 En aquest cas, entre els càrrecs es compten únicament els diputats delegats, els oïdors de comptes, els 
dos assessors, l’advocat fiscal, l’escriba major, el regent dels comptes i el mestre racional. Pel que fa als 
edificis, de nou la major part dels coets es destinen a la Casa de la Diputació,  però també se n’envien a la 
Casa de  la Bolla, a  les Drassanes  i al Palau Reial Major. El memorial de despeses amb la repartició dels 
coets es troba a: ACA. Generalitat, Sèrie general (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, 
Part 2a, fols. 391v ‐ 392.  
660 Sobre  les  lluminàries  i  la festa barroca a Barcelona, vegeu: GARCIA ESPUCHE, Albert et alii. Festes  i 
celebracions. Barcelona 1700. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura, 2010, pàg. 58 – 
64. 
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any 1601 per celebrar el natalici de  la princesa Ana Maria Mauricia (1601‐1665), acompanyat 

d’un repartiment similar d’oli, candeles, teies i coets661. 

 

La música  també  jugà  un  paper  fonamental  en  la  festa.  Seguint  de  nou  el  testimoni  dels 

Exemplaria de la catedral de Barcelona: “En tots los carrers ha hont passave la professo i avie 

una dos cobles de musichs en sos catalas demanera que ere cosa que no se donave un pas que 

no  se  sentissin  los menestrills musichs ab  tanta melodia que parexie ere un paradis”662. Els 

dispendis musicals foren grans, doncs s’havien erigit entarimats amb músics sonant per tots els 

carrers per on discorria la processó, però fou especialment a la plaça de Sant Jaume i al convent 

de  Santa  Caterina  on  no  deixaren  de  sentir‐se  les  harmonioses melodies  de  les  cobles  de 

ministrils de nit i de dia663.  

 

Els edificis  institucionals també es decoraren amb fruïció per generar noves perspectives que 

acollissin la festa amb major solemnitat, especialment a l’entorn del porxo de la desapareguda 

església de Sant  Jaume, que era el  lloc on  solien  trobar‐se  consellers  i diputats per anar en 

processó. Així, la façana de la Casa de la Ciutat es decorà amb banderoles i amb l’estendard del 

sant que desfilà a  la processó,  i  tenia ministrils,  trompetes  i  tabals sonant en  totes  les seves 

finestres.  

 

Pel que fa al Palau de la Generalitat, els diputats ornaren la seva nova façana vers la plaça amb 

decoracions florals cada dia diferents, a base de ginesta, taronger, roses, romaní, rams de flors 

petits i poms de roses, i s’havien contractat deu perfums diversos per anar‐los aplicant i delectar 

així a la concurrència664. La façana servia com a teló de fons del magnífic altar disposat davant la 

                                                            
661En motiu de  la visita reial de 1599  la Diputació havia  il∙luminat  la ciutat  i establert cobles de  joglars 
sonant  instruments a  la Casa de  la Diputació, al Palau Reial  i a  la Casa de  la Bolla. La deliberació dels 
diputats diu: “Primo que los tres dies se faran les dites festes, sien fetes les alimaries acostumades fer per 
lo General axi de oli, candeles, cera, cuets graelles, y conforme se feren en lo any 1599 exceptat lo dels 
Jutglars, y em lo dels Jutglars que si haja tres cobles, ço es en la present casa, una, y ala bolla altra, y en la 
casa del palau real estan los senors deputats, altra que per tots son tres cobles”. ACA. Generalitat, Sèrie 
general (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 2a, fol. 386.  
Per  al  repartiment  d’oli,  candeles,  teies  i  coets  als ministres  i  oficials  de  la  Diputació  en motiu  del 
naixement  de  la  princesa  Ana  María  Mauricia,  vegeu:  ACA.  Generalitat,  Sèrie  general  (N),  166. 
Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 2a, fols. 466 ‐ 467.  
662ACB. Exemplaria, II, fol. 60. 
663En els comptes a càrrec de la Diputació del General, el músic que figura més vegades és Antoni Ramon, 
que representava diverses cobles de músics destinades a amenitzar les alimàries, però també a un conjunt 
de 18 músics de corda que sonava constantment davant la façana del Palau de la Generalitat. Els comptes 
amb els pagaments es troben a: Alimaries per les entrades... ACA. Generalitat, Sèrie R, 39, s. fol 
664 Ídem; ACA. Generalitat, Sèrie general (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 2a, 
fol. 393. 
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porta principal. Aquest anava cobert per un dosser  i contenia tota  la plata de  la capella dels 

diputats. El poeta Alexandre Amargós dedicà alguns versos a aquesta composició, en els quals 

subratllava la sumptuositat del conjunt: 

 

Perque viu coses / tant sumptuoses 
y encumbrades / que sent vegades 

me vaig senyar 
Vaig ben mirar / un parador 

de plata y or / de molts quilats 
que els Diputats / feren parar 
no se contar / lo que valia 

Se que y havia / moltes figures 
riques pintures / de gran haver 

y un bell docer / que les cubria665. 
 
 

A més dels edificis institucionals, també es vestiren de festa els carrers i places de la ciutat pels 

que havia de circular la processó: 

 

“(…) y es de advertir que per los carrers, plasses y llochs per hont dita proffesso es passada 
staven tant adornats de tapisseria, sedas, brocats, domassos, retratos de diverses figures 
que  fins als  terrats y porxos de  les cases arribave y  stave  tot entapissat, que  fonch una 
jornada digna de esser vista, y de molta recordatio y memoria qual may se sia vista y se 

spere veura millor y de molta benaventuransa dels qui semblant jornada an vist.”666 

 

El Consell de Cent havia organitzat un concurs per premiar el carrer més ben ornat, de manera 

que  els  barcelonins  s’esmerçaren  també  en  vestir  llurs  domicilis  i  vies  de  la millor manera 

possible. El guanyador del premi fou el carrer Comtal, en el qual: 

 
“...  con ser harto grande y ancha estuvo toldada de paños de seda de unos tejados a otros, 
de  los quales en dos puestos diferentes colgaven  las armas reales en su escudo muy bien 
hecho. Todas las ventanes y paredes della, estavan con muy ricas colgaduras de sedas de 
varios colores. Avia en ella a la esquina de la calle de las Muelas, un devoto oratorio con el 
nascimiento  de  Christo  nuestro  Señor,  y  en  la  de  la  calle  de  Amargòs  estava Monjuy 
señalando la venida de S. Ramon, cuya historia estava con mucha curiosidad y invención en 
un altar de enfrente desta suerte. Estava el altar allende de su frontal de brocado, muy bien 
puesto con una grada encima y en ella muchos Santos de plata, fuentes y aguamaniles y 
otras pieças de mucho valor, doze candeleros tanbien de plata con sus velas de cera blanca, 
y muchos quadros de pinzell ricamente guarnescidos. Encima desto, estava  a una parte un 
San  Ramon  de  bulto  tan  grande  como  un  hombre  quando  le  davant  el  abito  de  Santo 

                                                            
665 AMARGÓS, Alexandre. Relacio de la solemne professo ques feu en Barcelona a 24 de Maig del corrent 
any 1601 per la canonizacio de Sant Ramon de Penyafort. Barcelona: en casa de Gabriel Graells y Giraldo, 
1601, s. pàg. Segons Rebullosa: “Al  lado de  la Puerta estava adereçado un altar con tanta riqueza, que 
tengo  por major  partido  no  descrivirlo,  por  no  dexarlo  agraviado,  y  para  quien  le  paresciere  pesado 
encarescimiento, este modo de procedir, sin acordarse que es Altar que lo hizo la Diputacion y de Cataluña 
y en una ocasion qual esta, advierta que entre otras pieças estava en el la Cruz de un relicario apreciado 
en muchos millares de ducados”. REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 204. 
666 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 338. 



215 
 

Domingo, y a la otra parte confesando al Rey Don Iayme; y todo esto sembrado con mucho 
orden de quadros pequeños. En lo mas alto de todo y tambien de bulto y del mismo tamaño 
estava el Santo realmente navegando sobre su capa por el mar, de  la suerte que vino de 
Mallorca, todo tan al natural que engañava la vista. Rematavase este grande y curioso altar 
con un muy rico dosel de brocado en  lo mas alto, con sus goteres y franjas de oro y seda 
encarnada, y los lados del altar de alto abaxo, con muy buenas colgaduras. En medio de la 
calle y enfrente del mismo altar, estava colgado un grande estandarte, bordado en el un 
Christo crucificado con un san Lorenço y santa Eulalia en medio de una bandera blanca con 
la figura de nuestra Señora del rosario, y otra de la Confraria de los Carpinteros, y lo restante 
de la calle hasta el Monasterio de Iunqueras, colgado de muy galanas y vistosas sedas de 

varios colores”667. 
 

Ens excusem per la longitud de la cita, que volem emprar com a testimoni on es recullen els tres 

elements principals de les decoracions urbanes: les teles i domassos a les façanes, els altars, i 

els enginys en honor al sant.  Pel que fa a les primeres, ens donen una idea del desplegament 

heràldic  que  acompanyava  a  les  festivitats,  fins  i  tot  quan  no  anaven  promogudes  per  els 

institucions polítiques, doncs veiem les armes reials, però també els estendards que assenyalen 

a les confraries com a probables promotores de les decoracions.  

 

Ara bé, els elements més presents en  les ornamentacions dels carrers  i places són els altars, 

estiguin o no dedicats al sant. Probablement el del carrer Comtal era un dels més elaborats, 

doncs  combinava  escenes  pictòriques  amb  escultures  d’alçada  natural,  rematades  per 

l’inquietant simulacre de “ ... el Santo realmente navegando sobre su capa por el mar”.  

 

Entre tots els relats de la processó del dia 24 de maig, hem pogut comptabilitzar un total de 22 

altars parats als carrers de Barcelona668. Entre aquests, només dos corresponen a edificis de 

govern, com són  la Casa de  la Diputació  i el Palau del Virrei al carrer Ample, davant del qual 

també s’havia desplegat un sumptuós altar presidit per un dosser  i frontal amb  les armes del 

duc de Feria, que també fou lloat per Amargós: 

 

“Vam admirar / lo gran tresor 
de plata y or / del Duch de Feria 
o que materia / sem aparella 
per maravella / es abundant 
viu tot davant / de plata fet 
un gran bufet / viu mil vexells 

                                                            
667 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 199‐200. 
668 Es documenten altars davant la capella d’en Marcús, Santa Maria del Mar, les esglésies dels convents 
de Montsió, Santa Maria de Jonqueres, Sant Bernat i Santa Magdalena a la riera de Sant Joan, la Casa de 
la Diputació, el palau del virrei al carrer Ample, la casa de Jeroni Cassador al carrer Montcada, el Palau de 
la Comtessa, la casa Gralla, la casa del conceller Eroles, dos a la placeta del final del carrer Montcada, dos 
al carrer Ample, a l’inici del carrer de Simó Oller, a les desaparegudes places d’en Campredó i de la Trinitat, 
dos al desaparegut carrer del Governador i un a la Plaça Nova.  
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que grans que bells / que ben daurats 
y que adressats / los Sants retaules 
que bones taules / de blanc marfil 

y joyes mil / de molta estima”669 
 

Altres altars estigueren parats davant d’edificis religiosos com Santa Maria del Mar, la capella 

d’en Marcús, o els  convents de Santa Maria de  Jonqueres, Sant Bernat, Santa Magdalena o 

Montsió. Aquest últim oferí un dels desplegaments més lluïts, doncs es tractava d’una comunitat 

femenina dominica, davant la qual sonava una cobla de ministrils en un entarimat presidit per 

les armes de la casa de Cardona670.  

 

També alguns ciutadans  il∙lustres decidiren ornar  les seves residències, com el conseller Joan 

Eroles, el marquès d’Aitona a  la casa Gralla  i, especialment,  la duquessa de Benavent. El que 

havia estat Palau Reial Menor pertanyia a  l’època a Mencia de Requesens  i Zúñiga,  filla del 

comanador major de Castella  i heroi de  Lepanto  Lluís de Requesens,  i de  Jerònima Gralla;  i 

esposa de Juan Alonso Pimentel de Herrera, V duc de Benavent. El portal del palau era flanquejat 

per dos grans boles de jaspi amb nimfes de marbre, sobre les quals una cornisa guardava el gran 

escut de Lluís de Requesens, sota el qual s’havia parat un altar. Aquest contenia una imatge de 

sant Ramon de Penyafort rodejada de molts altres elements, entre els quals figura una pintura 

amb el davallament de  la creu, vuit busts de sants i un reliquiari de la santa espina que havia 

pertangut a Pius V671. 

 

També cal considerar separadament les invencions en honor del sant que apareixen en diversos 

punts del recorregut. Entre aquestes hi havia una composició situada davant del palau de Jeroni 

Cassador al  carrer Montcada, en  la qual hi havia  les principals empreses del  sant defensant 

al∙legòricament una ciutat de Barcelona assetjada per lleons, tigres, ossos,llops, dracs, serpents 

i  altres bestioles672. Així mateix,  a  l’entrada del  carrer Ample  també es  va disposar un  gran 

mascaró del qual sortia un rètol amb els versos “No desitx mes de aquest mon / Pus è vist a Sant 

Ramon”, i poc més enllà hi havia una nimfa vestida de romana que movia els ulls com si estigués 

viva673.  

 

                                                            
669 AMARGÓS, A., Relacio de la solemne professo…, 1601, s. pàg.  
670 De fet els Cardona eren protectors de la comunitat i probables patrocinadors de la música. REBULLOSA, 
I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 198. 
671 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 196.  
672 Íbidem, pàg. 193. 
673 Íbidem, pàg. 195. 
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Un dels enginys que devia delectar més a la concurrència era el de la plaça del monestir de Santa 

Maria de Jonqueres, on les monges havien creat un gran cadafal des del qual poder observar la 

processó sense veure’s exposades. A sota d’aquest havien creat un bosc amb diverses plantes 

que creaven un laberint, a l’interior del qual hi havia un brollador d’aigua pel que navegava sant 

Ramon de Penyafort sobre la seva capa en direcció a Montjuïc674.  

 

3.1.1.3 El zenit de la festa, la processó general del 24 de maig de 1601 

 

Un cop enllestits tots els preparatius, l’obertura oficial de les festes de canonització tingué lloc 

el 23 de maig a les 12 del migdia: 

 

“... para cuyo principio en dando hoy el relox las doze de medio dia, aprescio undirse toda 
ella, jugando la artilleria que avia encavalcado en las murallas de la mar con las de los tres 
bauartes y torres. Enarbolaronse muchas banderas, estandartes, flamulas, y gallardetes, por 
todos los lugares vistosos; y por orden de la Ciudad y mandado de su Señoria se repicaron 
en todas las yglesias y monasterios las campanas, y salieron tres caxas de guerra con sus 
pifanos dando bueltas sobre nuestra Yglesia, que parescio en este punto rodeada por encima 
de mas de cinquenta gallardetes blancos, roxos y amarillos, que hazian una muy hermosa 

prospectiva”675. 
 

Així doncs, la obertura estigué marcada pels dispars d’artilleria que sacsejaren tota la ciutat, el 

repic de campanes i la penjada de domassos i estendards en els principals edificis de govern, a 

més del convent de Santa Caterina, vestit per a la ocasió amb banderins blancs, vermells i grocs, 

colors imperants en les armes de la ciutat de Barcelona i del Principat de Catalunya676. En aquest 

punt, els preparatius efectuats per les institucions polítiques i religioses es posaven en marxa, i 

s’activava  el mecanisme  per  convertir  Barcelona  en  un  veritable  simulacre  de  la  Jerusalem 

Celestial. El punt culminant de les festes era la processó del 24 de maig, que es portà a terme 

entre els tres de la tarda i les onze de la nit, en la qual les santes relíquies del sant beneirien la 

ciutat i tots els seus fidels.  

 

Mentre  consellers  i  diputats  havien  acordat  les  decoracions  urbanes,  la  organització  de  la 

processó  era  fruit  del  pacte  tàcit  entre  la  Ciutat  i  la  Catedral.  Els  capitulars  barcelonins 

determinaren que  totes  les decisions  s’havien de  prendre  en presència del  bisbe Coloma,  i 

escolliren com a representants als canonges Pere Pau Cassador i Miquel Ferrer de Busquets, a 

més d’encarregar  l’ordre processional al cabiscol Juli Cordelles  i una memòria acurada de  les 

                                                            
674 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 335‐336. 
675 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 113. 
676 Ídem. 
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solemnitats a l’arxiver Enric de Paguera677. A la gran processó del 24 de maig estaven convidades 

totes les parròquies, gremis i confraries, els principals ordes religiosos i també els jerarques de 

l’Església catalana encapçalats per  l’arquebisbe de Tarragona i els bisbes d’Urgell, Vic, Solsona i 

Lleida, a més dels diversos abats, tot i que: 

 

 “... no vingueren ningu en la professo per respecte dels Ss. bisbes per causa que ni ha molts 
ho los demes que aurien hagut de portar mitra i avien tingut lloch immediatament dels Ss. 
bisbes i nos foren coneguts ab los abits bisbes ni abats, si be los bisbes digueren que lo Rnt. 
capitol no volie donar  lloch que presidissen al Rnt. capitol encara que aportassen mitra,  i 
asso no saberen los Ss. canonges enfins fonch feta la professo del que restaren molt sentits, 

i si aguessen dit i entes abans ho aurien rectificat.”678 

 

El testimoni il∙lustra com una de les principals dificultats a l’hora d’organitzar la processó era el 

correcte establiment de les precedències, una qüestió sobre la qual tornarem més endavant, ja 

que no únicament afectava als diferents col∙lectius religiosos, sinó al conjunt dels grups amb 

representació gremial i política del Principat.  

 

Tampoc devia resultar senzill  l’establiment del recorregut (fig. 24). Finalment s’acordà que el 

seguici partís de la Catedral i passés per davant del palau de la Inquisició i de la Plaça del Rei fins 

al carrer de la Bòria i de les Semoleres, des d’on entraria  al convent de Santa Caterina pel portal 

major. Un cop allà la processó prenia el cos de sant Ramon de Penyafort i sortia al carrer de la 

Bòria pel portal de Sant Jacint, girava per la capella d’en Marcús i enfilava el carrer Montcada. 

El recorregut rodejava l’església de Santa Maria del Mar, prenent el carrer dels Canvis vells i el 

carrer Ample fins a l’alçada del carrer de Simó Oller, on girava cap a la dreta i rodejava l’antic 

Palau  Reial Menor,  el  qual  fou  enderrocat  l’any  1866, modificant  el  traçat  urbanístic  de  la 

zona679. En qualsevol cas, la comitiva prosseguia per les desaparegudes placetes d’en Campredó 

i de la Santíssima Trinitat, on prenia el carrer dels Banys Nous fins al carrer del Pi, la plaça i el 

carrer de la Cucurulla, la plaça de Santa Ana, el carrer Comtal, la plaça del monestir de Jonqueres, 

Riera  de  Sant  Joan,  carrer  de  Copons,  carrer  de  Ripoll,  carrer  de  Sellers,  carrer  del  bou  i, 

finalment, de nou a la Plaça Nova on el seguici transcorria per davant del Palau del bisbe i de la 

Casa de l’Ardiaca fins que entrava a la Seu pel portal major. A continuació la processó havia de 

tornar el cos de sant Ramon al seu sepulcre, sortint pel portal de la Pietat, enfilant el carrer del 

                                                            
677 Fruit de la memoria elaborada pel canonge Paguera és el text que s’inclou als Exemplaria custodiats a 
l’Arxiu de la Catedral de Barcelona. ACB. Exemplaria, II, fols. 48‐60. 
678 ACB. Exemplaria, II, fol. 50. 
679 Sobre el traçat de l’antic Palau Reial menor i la seva traducció urbanística actual, vegeu: BONET COSTA, 
Carles.  Conseqüències  de  l’enderrocament  del  Palau  Reial  Menor  de  Barcelona.  Anàlisi  des  d’una 
perspectiva patrimonial, histórica  i urbanística. Treball de Final de Carrera. Llicenciatura d’Humanitats. 
Universitat Oberta de Catalunya, 2012. 
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bisbe fins a la Plaça de Sant Jaume i girant pel carrer de la Llibreteria fins als carrers de la Bòria i 

de les Semoleres, des d’on entrava de nou a Santa Caterina680. Un cop restituïdes les relíquies, 

la processó tornava a la Catedral, passant pel carrer dels Mercaders, i a l’interior del temple es 

dissoldria (fig.).  

 

El recorregut no manca de precedents, doncs hi trobem la influència del model de Corpus Christi 

heredat de la tradició tardomedieval, però també podríem fer referència als seguicis marcats en 

les visites reials,  les entrades dels  lloctinents o  les rebudes dels “Grandes” efectuades per  la 

Ciutat681.  No  obstant,  l’elecció  d’aquest  itinerari  és  fruit  d’un  pacte  tàcit  entre  el  capítol 

catedralici, els dominics i la Ciutat; i el seu traçat traspua un fort contingut simbòlic. 

 

En primer lloc cal senyalar com la processó esdevé en certa mesura una metàfora de la ciutat, 

doncs uneix els principals centres de poder polític, econòmic i religiós. Així, l’itinerari entrellaça 

les cases de la Diputació i del Consell de Cent amb els altres edificis de govern com el Palau Reial 

Major i la casa del virrei al carrer Ample, abraçant alhora l’àrea del Born i del carrer Ample, on 

es troben bona part dels establiments comercials i de les residències de la noblesa i el patriciat 

urbà. 

 

                                                            
680 Recordem que el recorregut fou proposat per la ciutat i ratificat pel capítol catedralici. El pacte per al 
traçat de la processó queda recollit a: ACB. Exemplaria, II, fol.50. 
681 Les primeres processons de Corpus Christi a Barcelona es documenten cap a 1320, sobre  la qüestió 
vegeu: DURAN, Agustí. La fiesta del Corpus. Barcelona: Aymà, 1943; LLOMPART, Gabriel. “La fiesta del 
Corpus Christi en Barcelona y Mallorca y representaciones religiosas”, Analecta Sacra Tarraconensia, 39 
(1966), pàg. 25‐45; AMADES,  Joan; SERÉS, Antoni; CARBÓ, Amadeu. Corpus. L’Auca de  la Processó. Un 
passeig  per  la  història  i  la  Festa.  Tarragona:  El  Mèdol,  1997;  RAUFAST  CHICO,  Miguel.  “Itineraris 
processionals a la Barcelona baixmedieval”, Revista d’Etnologia de Catalunya, 29 (2006), pàg. 134 ‐ 146. 
No podem deixar d’assenyalar també una comparació amb el cas madrileny: PORTÚS, Javier. La antigua 
procesión del Corpus Christi en Madrid. Madrid: Consejería de Educación y Cultura, 1993. Pel que fa als 
antecedents de les entrades reials, virreinals i nobiliàries en el context cerimonial i festiu català, vegeu: 
KOVÁCS,  Lenke.  “La  ciutat  com a escenari:  les entrades  reials  i  la  festa urbana”, Barcelona Quaderns 
d’Història,  9  (2003),  pàg.  71‐82; MOLAS  RIBALTA,  Pere.  “Com  es  rebia  un  «Grande»  a  Barcelona”, 
Pedralbes, 23 (2003), pàg. 375‐394; RAUFAST CHICO, Miguel. “Ceremonia y conflicto. Entradas reales en 
Barcelona en el contexto dela Guerra Civil Catalana (1460‐1473)”, Anuario de Estudios Medievales, 38.2 
(2008), pàg. 1037‐1085; MASSIP, Francesc. A cos de rei. Festa cívica i espectacle del poder reial a la Corona 
d’Aragó. Valls: Cossetània edicions, 2010; GARGANTÉ I LLANES, Maria. Festa, arquitectura i devoció a la 
Catalunya del Barroc. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011; PÉREZ SAMPER, María de 
los Ángeles. “Virreyes de Cataluña: rituales y ceremonias”. A: CARDIM, Pedro; PALOS, Joan‐Lluís (eds.). El 
mundo  de  los  virreyes  en  las monarquías  de  España  y  Portugal. Madrid‐Frankfurt:  Iberoamericana, 
Vervuert, 2012, pàg. 415‐442; CHAMORRO ESTEBAN, Alfredo. Ceremonial monárquico y rituales cívicos. 
Las visitas reales a Barcelona desde el siglo XV hasta el XVII. Tesi de doctorat. Barcelona: Universitat de 
Barcelona.  Facultat  de  Geografia  i  Història,  2014  [Tesis  doctorals  en  xarxa: 
http://hdl.handle.net/10803/130018]. 
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 En segon terme, el recorregut centra el clímax festiu en el convent de Santa Caterina Verge  i 

Màrtir  com  a  custòdia  del  cos  sant,  una  posició  que  sens  dubte  havia  de  plaure  als  frares 

dominics, que esdevenien així l’epicentre de les festes i exhibien una vegada més els beneficis 

de Déu a través dels fills de sant Domènec i del seu nou heroi celestial. Així, malgrat que el traçat 

passa  per  davant  d’algunes  de  les  principals  parròquies  de  la  ciutat  i  d’altres  establiments 

religiosos com Santa Maria de Jonqueres, l’itinerari privilegia el pas per la casa dels dominics i 

també per davant del principal enclavament femení de l’orde, el desaparegut convent de Santa 

Maria de Montsió a la Plaça de Santa Ana. Una mirada més especulativa també denota l’exclusió 

en l’itinerari dels centres religiosos rivals, com el convent de Santa Eulàlia dels mercedaris o el 

de Sant Francesc dels framenors. Ara bé, potser l’absència més notòria d’aquest recorregut és 

la Rambla, que durant el segle XVI havi erigit l’Estudi General de Barcelona (1536), però també 

alguns dels principals establiments religiosos de l’època moderna com el Col∙legi i convent de 

Betlem  dels  jesuïtes  (1543),  el  convent de  Sant  Josep dels  carmelites descalços  (1586) o  el 

Col∙legi de Sant Àngel dels carmelites calçats  (1593). A més de  la conventualització d’aquest 

espai, també cal recordar el seu paper com a escenari de les entrades reials. L’any 1599 Felip III 

féu el seu solemne ingrés a la ciutat pel portal de Sant Antoni, descendint per la Rambla fins al 

convent de Sant Francesc, proper al palau del duc de Sessa al carrer Ample, on es fixà la seva 

residència682. Malgrat aquest solemne precedent, el recorregut de 1601 opta per excloure  la 

Rambla  i decantar‐se per un  traçat que  recorre  la  ciutat medieval  i  remarca  encara més  el 

protagonisme dels dominics.  

 

Finalment, el recorregut  també subratlla la importància de la Catedral, que marca el principi i 

final, però també és l’únic temple pel qual transita el cos sant per l’interior. Així la Seu remarcava 

al mateix  temps  la  seva  posició  al  capdavant  de  l’església  barcelonina,  el  seu  paper  com  a 

promotora de la canonització i els vincles identitaris amb el propi Ramon de Penyafort que, com 

ja  hem  esmentat,  es  considerava  canonge  catedralici  abans  del  seu  ingrés  a  l’Orde  de 

Predicadors. 

 

L’interior de  la catedral s’havia guarnit amb  la opulència de  les més esplèndides cerimònies, 

presidida  per  l’altar major  cobert  per  un  frontal  de  brocat,  sobre  el  qual  reposaven  cinc 

                                                            
682  CHAMORRO,  Alfredo.  “Un  éxito  efímero:  la  visita  de  Felipe  III  a  Barcelona  en  1599”.  A: MATA 
INDURÁIN, Carlos; SÁEZ PAMPLONA, Adrián J. (eds.). Scripta manent. Actas del I Congreso Internacional 
Jóvenes Investigadores Siglo de Oro. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
2012, pàg. 81‐103. 
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graonades plenes de  reliquiaris d’or  i plata683.  Entre  la ornamentació  també  destacaven  els 

anomenats “imperials”, que consistien en grans teles de vellut brodades en or i plata amb els 

escuts dels monarques de la Corona d’Aragó, dels bisbes i de la ciutat de Barcelona. Aquests es 

disposaven  als  costats  del  presbiteri  durant  les  grans  solemnitats,  especialment  durant  les 

exèquies del monarques, i completaven la sumptuosa decoració interior amb el dosser de brocat 

vermell del rei Martí l’Humà, situat al púlpit, i amb la tapisseria d’or i seda amb històries del vell 

testament  i  dels  set  sagraments,  que  havia  estat  oferta  pel  duc  de  Cardona  per  cobrir  el 

rerecor684.  Cal  remarcar  una  vegada més  com malgrat  tractar‐se  de  decoracions  prèvies  i 

conegudes pels barcelonins,  la superba  imatge del conjunt era percebuda més com una visió 

celestial que  terrenal: “... con  tales adereços en  los altares, colgaduras en  las paredes, y con 

tantas luzes, olores y flores, que parescia un retrato del cielo”685.  

 

Els primers actors d’aquest “retrat del cel” foren els consellers, que arribaren amb els respectius 

prohoms després de dinar, i poc després ho féu també el lloctinent duc de Feria. Un cop reunits 

a la Seu, l’Àliga de la Ciutat dansà a l’altar major i, en acabat, partí la processó de les portes del 

temple. Al capdavant anaven el Drac,  la Víbria, una dotzena de diablots  i una altra de cavalls 

cotoners  “...  dansant  i  ballant  i  fent  fer  lloch  a  la  gent”686.  Tampoc  faltaren  el Gegant  i  la 

Gegantessa de la ciutat, acompanyats d’un Goliat amb moltes armes fetes a partir de planxes 

metàl∙liques  daurades687. Darrera  seu,  dotze  trompetes  vestits  de  domàs  amb  flocs  grocs  i 

carmesins donaven pas a un bidell amb  les maces catedralícies  i a  la gran bandera de Santa 

Eulàlia688. Aquesta  era  sostinguda  pel  sacerdot  beneficiat  Pere  Baró,  que  portava  una  gran 

                                                            
683 Rebullosa declara: “... que con ser tantas que no lo se dezir ay muchas pieças en quien se ve claramente 
triumphas el arte de la materia”. REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 145. 
684 Els imperials eren grans teles brodades amb or i plata que solia oferir la ciutat a la catedral cada vegada 
que moria un monarca o membre de la família reial de la Corona d’Aragó, per posar sobre el túmul durant 
les seves exèquies. Així mateix, durant els funerals dels bisbes barcelonins, la ciutat també solia oferir un 
imperial amb les seves armes, i de les propietats del finat se’n confeccionava un segon que també s’oferia 
al temple.  En els casos dels monarques, les teles presentaven els escuts dels seus regnes intercalats amb 
les armes de  la ciutat, mentre els bisbes  incorporaven també  les armes pontifícies al conjunt heràldic.  
Durant la cerimònia de canonització de sant Ramon de Penyafort consten a la part dreta els imperials de 
la reina Ana d’Àustria, dels bisbes Martínez del Villar i Guillem Cassador, del príncep Carles, fill de Felip I 
d’Aragó, de l’emperadriu Isabel de Portugal, esposa de Carles I d’Espanya i de la reina Joana, aquest últim 
amb les armes dels Reis Catòlics. A la part esquerra de l’altar figuraven els imperials de Carles I d’Espanya, 
dels bisbes Martínez del Villar i Guillem Cassador, de la reina Maria, primera esposa de Felip I d’Aragó, del 
rei Ferran el Catòlic i de la reina Isabel de Valois. REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, 
pàg. 144‐148. 
685 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 144. 
686 ACB. Exemplaria, II, fol. 55v. 
687Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 323. 
688 Els cinc preveres beneficiats de la catedral l’any 1601 són Joan Barba, Joan Xirau, Salvador Coromina, 
Miquel Vidal i Joaquim Ràfols. Rebullosa descriu la bandera com “… la grande bandera de Santa Eulalia, 
famosa por su valor y bellerza, y mucho mas sin duda por  la ceremonia que en semejantes actos suele 
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corona al cap rematada per una creu en aspa, i anava ricament vestit amb les armes de la ciutat 

i  la dalmàtica reial que serví en  la coronació del rei Martí  l’humà. El personatge cavalcava un 

magnífic corser guarnit amb les armes dels reis de la Corona d’Aragó i de la ciutat de Barcelona, 

que representaven “...  la forma y modo que los Reyes de Aragon y Condes de Barcelona tenian, 

quando entravan en alguna batalla”689. 

 

Per tant, la imatge evocava un record dels antics monarques catalanoaragonesos, però també 

fornia una visió triomfant de la pietat cívica catalana com a vencedora de les forces infernals, 

representades pel bestiari. A continuació venien els munyidors, encarregats de disciplinar  la 

processó,  acompanyats  de  set  parelles  de  gonfanons  amb  els  pendons  de  la  catedral  i  les 

parròquies de  la ciutat,  i una comitiva de 40 orfes de  l’Hospital General  i de  la Misericòrdia, 

acompanyats dels confrares de Sant Esperit dels cecs690. 

 

Tot  seguit  s’iniciava  la  desfilada  de  confraries  gremials  amb  els  paraires  i  fusters,  que 

acompanyaven la Mulassa de la ciutat, sobre la qual un minyó anava vestit de sant Ramon de 

Penyafort  i simulava el miracle de  la Transfretació, amb el sant arribant al port de Barcelona, 

simbolitzat per la torre de Montjuïc sobre la testa de la bèstia691. Després venien els blanquers 

amb el seu gran Lleó daurat  i coronat, que rugia acompanyat de 17 animals salvatges al seu 

                                                            
llevarse. Es de tafetán carmesí, con flocadura y rapacejos de oro y seda del mismo color, y en el campo 
pintado  al  olio  con  oro  y  varios  colores  de muy  delicado  pinzel  un  curioso  tabernáculo,  y  en  el  una 
hermosissima Santa Eulalia, con  las armas de  la Ciudad baxo de sus pies, y en el cabo de  la hasta una 
imagen de la misma hecha de plata de martillo”. REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, 
pàg. 149‐150. Aquest mateix any Jeroni Pujades descriu la bandera al seu Dietari amb un camper de color 
carmesí, amb la imatge de Santa Eulàlia pintada al mig i acompanyada de l’escut de la ciutat i del capítol 
catedralici. És possible que  la bandera descrita correspongui a  la que van encarregar els consellers de 
Barcelona l’any 1581 als pintors Antoni Toreno i Benet Sanxes Galindo per portar processionalment durant 
les  festes de Corpus. Sobre  la bandera de Santa Eulàlia  i  la seva  iconografía d’època moderna, vegeu:  
GARRIGA, Joaquim. “Benet Sanxes Galindo, pintor i poeta del segle XVI a Catalunya”, Estudi General, 21 
(2001), pàg. 69‐129; BRACONS, Josep. “La bandera de Santa Eulàlia”, Butlletí MUHBA, 26 (2012), pàg. 8; 
FONTCUBERTA FAMADAS, Cristina.  "«La capitana en campanya»:  la  imatge de Santa Eulàlia en època 
moderna. Usos polítics i transformacions iconogràfiques d’un culte medieval". A: ALCOY, Rosa (ed.). L'art 
medieval en joc. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2016, pàg. 213‐ 229. 
689De  la  gran  bandera  també  penjaven  quatre  cordons  sostinguts  per  altres  preveres  beneficiats. 
REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 150. 
690  L’ordre  seguía  les  estrictes precedències  entre  les parròquies barcelonines, de major  a menor:  la 
Catedral, Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, Sant Just i Pastor, Sant Pere de les Puelles, Sant Miquel, 
Sant Jaume i Sant Cugat. 
691 “La Mulaza, que es una figura como mula, muy grande, hueca, llevada por tres o quatro hombres que 
van dentro, muy engualdrapada, volviendo el cuello a todas partes, con que haze varios visajes, tocada 
conforme el abuso de las damas con grande alçacuello, almirante y copete, tirando por la boca grandes 
coetes de trueno, y sirve de lo que las demás figuras monstruosas que van al principio, allende que es la 
divisa particular de  la Cofradia de  los Pelayres desta Ciudad”. REBULLOSA,  I., Relacion de  las grandes 
fiestas…, 1601, pàg. 151. 
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entorn. La processó seguia amb els hortolans, traginers de mar, bastaixos de capsana, daguers, 

garbelladors,  mariners,  pescadors,  esparters,  corredors  de  bèsties,  revenedors,  corders, 

flassaders, boters, matalassers, hostalers, pallers, hortolans del Portal Nou i del Portal de Sant 

Antoni, carnissers, espasers, teixidors de llana, passamaners, la confraria de Sant Julià, calceters, 

cotoners, jovers teixidors de lli, mestres teixidors de lli, mestres de cases i molers, escudellers, 

cambrers,  gerrers,  ferrers,  calderers,  forners,  joves  sastres,  tapiners,  manyans,  mestres 

sabaters, joves sabaters, sastres i esteves. 

 

Totes aquestes comitives anaven precedides de les respectives banderes amb les armes de les 

confraries i amb els seus membres sostenint ciris i atxes enceses. A més de les peces de bestiari, 

també hi havia molts gremis que portaven tabernacles amb les imatges dels sants titulars com 

els esparters, que portaven un tabernacle daurat amb Sant Bernardí; els hostalers, amb Sant 

Miquel rodejat de diablots tirant coets  i postrant‐se als peus de  l’arcàngel derrotats; o bé els 

hortolans, que anaven amb dos nens vestits com els sants Abdó  i Senén,  i altres dos amb  les 

testes dels mateixos a les mans692.  

 

Els  seguicis que delectaren més a  la  concurrència  foren els d’aquells gremis que elaboraren 

enginys més sofisticats en honor del sant, com la confraria dels mariners, que portaven al mig 

un vaixell amb les veles desplegades, dins del qual uns minyons removien les aigües plenes de 

peixos vius, o el dels julians, que crearen un jardí:  

 

“... en medio de todos  los cofrades traían una montaña tan bien hecha que parecía más 
natural que artificiosa; porque estaba sembrada de muchos árboles, hiervas y flores; y por 
entre ellas se veían vivos  los conejos, ardas,  liebres, tortugas, búhos, picaças, codornices, 
palomas y otras aves y animales, y despedían volando de cuando en cuando muchos pájaros 
que parecía muy bien, y por la falda de ella iba su patrón San Julián a caballo con su halcón 
en el puño cazando, en lo más alto estaba S. Ramon como venia sobre su capa por mar, con 
una torre de Monjuïc delante señalando naves”693. 

 

La confraria havia creat una invenció on es barrejava el miracle de la Transfretació raimundiana 

amb l’episodi més conegut del patró Sant Julià. En aquest cas, sabem que també es repartien 

versos en llatí, castellà i català per tal d’aclarir el significat de la composició, a l’igual que ocorre 

                                                            
692 Altres exemples que podríem citar són els dels calceters, amb el tabernacle daurat de Sant Sebastià; 
els manyans, amb el dels sants carmelites; els bastaixos, amb el de Santa Tecla; o el dels boters, amb Sant 
Joan Baptista. També cal subratllar el cas dels matalassers, que aportaven un tabernacle amb la imatge 
de sant Ramon de Penyafort transfretant sobre la seva capa. 
693REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 154‐155. Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 
326. 
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en el cas de la invenció portada pels manyans de la confraria de Sant Eloi i la seva penya poblada 

de virtuts i sants dominics: 

 

“Una peña muy bien figurada, símbolo claro de nuestro S. Ramon de Peñafort, sostenida de 
tres muy hermosas columnas, que por las letras de cada una dellas se hechava de ver eran 
las tres virtudes Theologales Fe, Esperança, y Caridad, que son las que lo an levantado del 
suelo al Cielo. En lo mas alto de la Peña estaba assentada una coluna, de quien colgava una 
llave  plateada  propia  insignia  del mismo  S.  Ramon  con  esta  letra,  NON  PLUS  ULTRA. 
Alrededor de la peña estaban siete colunas jaspeadas todas con las basas plateadas, y su 
corona de rosas sobre los chapiteles también plateados, que según los letreros que cada una 
tenia  significavan  a  nuestro  patriarca  y  Padre  Santo  Domingo,  San  Pedro martyr,  San 
Antonino, Santo Thomas de Aquino, San Vicente Ferrer, San Hyacinto y Santa Catherina de 

Sena, todos Santos Canonizados de nuestra Sagrada Religion”694. 

 

Cal recordar que el Consell de Cent havia esperonat la creació d’aquests enginys a partir de la 

convocatòria d’un concurs per premiar les millors invencions de creus i tabernacles. Els 

guanyadors foren els membres de la confraria dels escudellers, els quals sostenien: 

 

“... un castillo de cuatro esquinas, que con cuatro ruedas que tenia dentro lo hacían andar 
con tal artificio que parecía moverse por si solo (...) encima de él estaba un globo del mundo 
muy bien acabado,  sobre el  cuál  como  saliendo de una nube  se mostraba  la  Imagen de 
nuestra Señora muy hermosa, apareciendo a San Ramón y a Nolasco que estaban a un lado 
del Castillo, para que se fundase  la religión de  la merced de Redención de cautivos, yvan 
estos acompañados de la Penitencia y Confession apoyos fuertes de su Santa y milagrosa 
vida: aquella vestida de saco llevando en las manos unas disciplinas y una calavera, y esta 
como  clérigo  con  su  sobrepelliz.  Al  otro  lado  del  Castillo  como  triumphante  por  la 
Canonizacion de su hijo se mostraba la Ciudad de Barcelona en figura de una muy hermosa 
Nimpha, vestida de carmesí, con muchos recamos de oro por la ropa, y sembrados muy ricos 
ojales y pieças de oro, y perlas por ella, y a sus dos lados muy ricamente vestidos la Fama y 
el  Tiempo,  como  prometiéndole  aquella  celebrar  su  triumpho  por  todo  el  orbe,  y  este 
defenderlo del olvido: a la puerta estaban dos Angeles como guardas della y delante dellos 
yva armado de punta en blanco San Hypolito Cavallero y Martyr que es el patrón de esta 

Cofradia”695. 
 

L’escena il∙lustra un episodi prou conegut per als barcelonins com era l’aparició de la Verge a 

Ramon de Penyafort, Pere Nolasc i Jaume I, per tal d’exhortar‐los a la fundació de l’Orde de la 

Mercè de redempció de captius. A més de les nombroses figures al∙legòriques, entre les quals 

destaca la Confessió i la Penitència, en al∙lusió a la producció escrita del dominic, la seva inserció 

                                                            
694 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 160‐162. El significat d’aquesta composició 
no  passà  desapercebut  als  contemporanis,  doncs  els  Exemplaria  de  la  catedral  de  Barcelona  també 
señalen com portaven “(…) un roser que tot significave set sants del orde de predicadors tots canonitzats 
qui ab llur religio mantenen lo Sant Roser”. ACB. Exemplaria, II, fol.57v. 
695REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 158‐160. El premi al millor carrer fou atorgat 
al carrer comtal, mentre els escudellers  i els manyans guanyaren  les millors  invencions de  la processó 
general del 24 de maig,  i també foren premiats els carmelites calçats  i els frares de Sant Francesc per 
aportar les millors decoracions a les creus i tabernacles. Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 356. 
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en el  cicle mercedari permetia  recordar els vincles del  sant amb  la  ciutat,  i de nou amb els 

monarques de la Corona d’Aragó i el seu culte a la Verge de la Mercè696. 

 

A continuació desfilaren les creus processionals de la catedral i les parròquies barcelonines que, 

segons Rebullosa:  “... en ser todas a una mano ricas y grandes, exceden las desta Ciudad a las 

demas de España”697.  Aquestes anaven ordenades segons la seva antiguitat, i seguides de les 

creus dels convents de  la ciutat: carmelites descalços, servites de Santa Madrona, caputxins, 

mínims, trinitaris, mercedaris, carmelites calçats, agustins i franciscans. 

 

Les creus també havien estat guarnides per a l’ocasió amb rams de flors, sedes, campanetes i 

detalls d’oripell, a més d’enginyoses  composicions  com  la dels  servites, que havien  situat  la 

ciutat de Mallorca en un extrem de  la creu, Barcelona a  l’altre,  i al capdamunt una  torre de 

Montjuïc que disparava “... muy buenos tiros de quando en quando la torre y las dos Ciudades 

de unas pequeñas culebrinas que en ellas avia”698. També és digna de menció la creu del convent 

de Sant Agustí, en la qual s’havia situat una nau amb sants de la seva religió, i especialment la 

dels carmelites, que guanyà el premi dels consellers a  la creu més ben guarnida: “... trahia el 

triumpho de su Orden con muchos santos Religiosos della todos con su abito muy bien hechos, y 

nuestra Señora en lo mas alto con el escapulario en las manos, como dandoseles”699.  

 

A continuació apareixia el clergat de totes les parròquies, seguit dels frares de tots els convents 

barcelonins  sostenint  tabernacles. Tal  com expressa el pare Rebullosa, aquests havien estat 

preparats “a petición nuestra”700, és a dir per encàrrec dels dominics, doncs constituïen un elogi 

magnífic a l’Orde de Predicadors i als seus herois celestials, malgrat anar portats per membres 

de  les  altres  religions701.  A més,  hem  de  tenir  present  que  probablement  alguns  d’aquests 

tabernacles s’havien realitzat ex novo, però la majoria eren imatges presents en el convent de 

Santa Caterina, que ara sortien en processó sobre les sumptuoses peanyes cobertes de sedes, 

                                                            
696 Sobre els conflictes entre mercedaris i dominics, vegeu el capítol corresponent a l’apartat iconogràfic 
dedicat a la fundació mercedària, així com: DILLA MARTÍ, Ramon. “Imatge i conflicte entre mercedaris i 
dominics. La fundació de l’Orde de Redempció de Captius”. A: CANALDA, Sílvia; FONTCUBERTA, Cristina 
(eds.). Imatge, devoció i identitat a l’època moderna. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat 
de Barcelona, 2013, pàg. 117‐134. 
697 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 163. L’ordre protocolari establert entre les 
creus comprèn: la Catedral, Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, Sant Just i Pastor, Sant Pere de les 
Puelles, Sant Miquel, Sant Jaume i Sant Cugat. 
698 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 164. 
699 Ídem. 
700 Íbidem, pàg. 166, 177. 
701 La única excepció és la dels servites de Santa Madrona, que porten un tabernacle amb els set sants 
fundadors de la seva religió.  
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domassos, brillants, perles i joiells que “... sacaron este dia a plaça las damas de la Ciudad de 

Barcelona que tienen muchas, y en ocasiones de tanto honor qual esta, ni saben hazer poco ni 

conocen”702. 

 

Moltes de les riqueses que guarnien les devocions blanquinegres havien estat cedides per dames 

nobles de la ciutat, tal com constata Rebullosa. El primer tabernacle portava la figura de santa 

Caterina màrtir, titular del convent, i havia estat adreçada per les cunyades Paula i Mariana de 

Valgornera. El  segon  sostenia  la  imatge de  santa Caterina de Siena, guarnida per  la priora  i 

religioses  del  monestir  de  Montsió  i  portada  en  processó  pels  pares  servites  de  Santa 

Madrona703. Tot seguit desfilava sant Jacint, portat pels caputxins i ornat amb els joiells d’Isabel 

d’Agullana;  i  també  sant  Vicenç  Ferrer,  adreçat  per  l’aristòcrata  Ana  de Meca  i  d’Ivorra,  i 

sostingut pels frares mínims de Sant Francesc de Paula. A continuació venia el tabernacle de sant 

Antoní Pius, guarnit per Victòria i Dorotea de Queralt, germanes del comte de Santa Coloma i 

religioses de Montsió, que  era portat  pels  frares de  la  Santíssima  Trinitat,  i donava pas  als 

mercedaris, els quals il∙lustraven: 

 

“... como saliendo e una hermosa nube se mostrava nuestra Señora de bulto con manto y 
vestido de blanco; y en  los pechos bordadas de canutillo de oro y plata  las armas de su 
Religion; un escapulario de tafetan blanco y con las mismas armas en las manos, que lo dava 
en presencia de San Ramon al Rey don Iayme el conquistador, y aPedro Nolasco Mercader 
de Barcelona, que  fue el primer Religioso della;  significando que  la Virgen  sacratissima, 

havia aparescido a estos tres personages”704. 
 

Tot seguit venien els frares carmelites a la dreta i els augustins a l’esquerra. Mentre els segons 

havien fet un tabernacle amb el sant fundador i sant Tomàs, els carmelites portaven: 

 

 “... diversos sancts de bulto de la Religio del Carme vestits ab lo abit, y dins de la montanya 
staven recullits molts animalons com son squirols, cunillets y altres y ausellets, los quals de 

quant en quant anaven sercant y vogint la montanya significant lo monte Carmelo”705. 
 

Finalment, les dos religions més grans de Barcelona tancaven les comitives amb un tabernacle 

dedicat a sant Pere Màrtir, sostingut pels dominics  i adreçat per Estefania de Cruïlles  i Maria 

Jover de Mediona; i un altre dedicat a l’abraçada entre Sant Francesc i Sant Domènec. Aquest 

                                                            
702 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 180. 
703 El Manual de Novells Ardits altera l’ordre i diu que santa Caterina de Siena era portada pels carmelites 
descalços, mentre santa Caterina màrtir era sostinguda pels frares de Santa Madrona. Manual de Novells 
Ardits…, 7, pàg. 327‐328. 
704 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 165. 
705 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 328. A  l’igual que els  servites, els  carmelites  també porten un 
tabernacle amb els propis sants, i no amb sants dominics. 
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últim, portat pels framenors, era el més destacat de tota la processó, i també guanyà el premi 

del  Consell  de  Cent.  L’arquitectura  del  tabernacle  s’organitzava  a  partir  d’una  cúpula 

semiesfèrica rematada per un cimbori sostingut per àngels i nimfes amb atributs i cartel∙les en 

al∙lusió a sant Ramon de Penyafort706. A l’interior es disposaven dos escultures de set pams i mig 

d’alçada, que representaven als sants fundadors sostenint una església com a imatge del somni 

d’Honori  III,  i  trepitjaven  una  serp  amb  quatre  testes  femenines,  identificades  a  partir 

d’inscripcions amb la infidelitat dels gentils, la ceguesa del judaisme, la perfídia del pagans i la 

malícia dels heretges707. La composició era un dels muntatges efímers més elaborats de totes 

les festes de canonització, en la qual podem copsar diversos nivells de lectura. D’una banda, els 

espectadors menys doctes podien reconèixer en Domènec i Francesc dos de les devocions més 

freqüents a la ciutat, mentre aquells més lletrats podien interpretar la iconografia de l’abraçada 

entre religions i el triomf dels sants sobre les monstruoses heretgies, tal com anotava el notari 

Joan Esteve Mir :  

                                                            
706 “La una llevaba dos mitras Archiepiscopales, una en cada mano, significando, los dos Arçobispados que 
el Santo y glorioso Raymundo por humildad no quiso aceptar (…)  la otra  llevava en  las manos muchas 
ofrendas o presentallas de plata y oro, asi de ojos como piernas y braços, en señal de los muchos milagros 
con que resplandescio y resplandesce el glorioso S. Raymundo (…) la otra llevaba en la mano derecha una 
vela y en la izquierda un libro, significando lo mucho que el Santo resplandescio en vida y doctrina (…) la 
otra llevaba en la mano derecha una llave de oro levantada, y en lizquierda otra de plata hechada de llano 
significando la que tuvo el Santo en la tierra siendo confessor y Penitenciario del Sumo Pontifice, y la que 
tiene  hoy  en  el  Cielo,  pues Dios  por  sus meritos  obra  y  a  obrado  tantas maravillas  y milagros  (…)”. 
REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 167‐168. 
707  “Dentro  iban  los  bultos  de  los  Santos  Patriarcas,  el  glorioso Domingo  y  el  Seraphico  Francisco  de 
estatura de siete palmos y medio; davanse las manos en señal de la hermandad que vuo entre ellos, y ay 
entre sus Religiones, y llevaban scritas la smismas palabras que se dixeron, quando viéndose en Roma la 
vez primera se abraçaron que son las que dixo el padre Santo Domingo; Iungimur & stabili certemus corde 
sodales, Y las que dixo el Padre San Francisco. Quos nunquam poterit solvere livoredax. Yvan los Santos 
sustentando la Yglesia en señal de la visión que vio el Sumo Pontifice Honorio III que estos dos santos la 
sustentaban, y sobre  la Yglesia avia una  letra que dezia Portae  inferí non praevalebunt adversus eam. 
Tenían baxo de los pies una serpiente de quatro cabeças con rostros de mujeres; significando la una que 
era  negra,  la  infidelidad  de  los Gentiles;  y asi  llevaba  sobre  la  cabeça una  letra que dezia  Infidelitas 
politicorum. La otra que era vieja con los ojos ciegos y sangrientos significava la ceguedad de los Iudios, y 
ansi mismo llevaba sobre la cabeça una letra que dezia Caecitas Iudeorum. La otra que era de color morena 
significava  la perfidia de  los paganos y Moros, y  llevaba sobre  la cabeça otra  letra que dezia: Perfidia 
paganorum; y la ultima que tenia la cara consumida y espantable, con una larga lengua sacada fuera d e 
la boca y los ojos alterados y encendidos, significava la malícia de los hereges, y tenia también sobre su 
cabeça otra letra que dezia, Malicia hereticorum. Y no solo pisaban los santos esta monstruosa serpiente, 
pero y aun  llevaban todas sus cabeças presas con cadenas, mostrando como ellos y  los Religiosos hijos 
suyos, con el continuo estudio de las sagradas letras, y exemplo de santas vidas, rinden y sujetan, estos 
pérfidos errores y falsas sectas: la dicha serpiente llevaba en los pechos unos versos de la Sibila Erithrea 
en los quales profetizo levantarse esta pésima fiera contra la iglesia y que avia de ser vencida y destruyda, 
por estos Santos Patriarcas llamándolos estrellas, y asi lo fueron, porque el glorioso Padre Santo Domingo 
fue visto con una resplandeciente estrella en la frente, y el Padre S. Francisco con la figura del Tau también 
muy respandeciente como estrella, y ansi las llevaban los dos Santos en sus frentes y dezian los versos de 
la Sibilla. Oriente patet quam ledens pessima fera / Serpens qui tot destruet nostros / Nascentur Telluri 
duae micantes stellae / Conterent sua  lumina capita”. REBULLOSA, I., Relacion de  las grandes fiestas…, 
1601, pàg. 168. 
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“... eran de bulto Sanct Domingo i Sanct Francesch molt adressats de moltes joyes y perles 
riquissimes, y posave lo peu quiscun sanct sobre de una serpent de la qual exian tres caps 
que significaven tres grandissimes aretgies, que los enemichs de la sancta fe catolica havian 
seminades en temps dels dits gloriosos sancts, y per ells foren stirpades.”708 

 

Els  espectadors més  doctes  fins  i  tot  podien  estar  familiaritzats  amb  alguns  dels  atributs 

raimundians, que eren citats amb freqüència des dels púlpits. Ara bé, la lectura més complexa 

de les múltiples al∙legories estava reservada únicament a una elit culta capaç d’interpretar les 

inscripcions llatines, però sobretot aquella que podria completar‐ne el seu significat a posteriori 

gràcies al relat del pare Rebullosa.  

 

El seguici processional continuava amb els seminaristes, el clergat catedralici, els rectors de les 

parròquies  del  bisbat  de  Barcelona,  els  pabordes  i  doctors  en  teologia,  els  cabiscols  i  els 

canonges de les catedrals catalanes709. Certament, la visió d’una representació tant ben nodrida 

de l’estament eclesiàstic del Principat dotava de solemnitat i magnificència la processó, doncs 

hi participaven més de 200  sacerdots  vestits  amb  les  seves millors  capes pluvials de  seda  i 

                                                            
708Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 329. 
709 La descripció inclosa en el Manual de Novells Ardits forneix un preciós testimoni de tots els noms dels 
dignataris presents en la processó, creant una fotografía irrepetible de l’estament eclesiàstic català l’any 
1601: “… e apres dells venien los pabordes y doctors en teologia aportant capes quiscu dells es asaber, a 
la un cor de Sanct Pere lo Rnts. mossen Pere Borrell, mossen Joan Miquel Llaudes, mossen Anthoni Oller, 
mossen Antohi busquets, mossen Dionis de Jorba, mossen Joan Barba, mossen Gabriel Pallarols, mossen 
Agusti Prunera, e altro cor de sanct Joan los Rnts. Mossen Jaume Riera, mossen Pere Collantes, mossen 
Miquel Calopa, mossen Jaume Aguilera, mossen Llorens Pere Magarola y mossen Monserrat Barba, y los 
cabiscols de les parrochies son, mossen Sebastia Illa y mossen Anthoni Busquets ab capes y bordons, e 
immediadament apres dells venien los molt Rnts. Srs. Canonges aportant capes molt riques y de molta 
valua anant fent cor a la una part los molt Rnts. Srs. Hieronim Vilana, lo Sr. Enrich Pau Cassador,f lo Sr. 
Joan Prats de Bigues, lo Sr. Miquel Ferrer de Busquets, lo Sr. bernat Oliva, lo Sr. francesch Regas, lo Sr. 
Anthoni Seguer, lo Sr. Joachim Palau, lo Sr. Jaume Nabot, lo Sr. Joan Çafont, lo Sr. Pere Pla, lo Sr. Raffel 
Riera, lo Sr. Ramon Cornet y lo Sr. Pere Castilla, e, a laltra part los molt Rnts Srs. Francesch Olivo Ardiaca 
de la mar, lo Sr. Paulo Pla, lo Sr. Anthon Teres, lo Sr. Joan Maria de Çorribes, lo Sr. Phederich de Sarria, lo 
Sr. Pau de Barthomeu, lo Sr. Gabriel Cerda, lo Sr. Miquel Boldo, lo Sr. Pere Germa Garbi, lo Sr. Francesch 
Pons, lo Sr. Galceran Mas, lo Sr. Joan Garcia, lo Sr. Pere Font, lo Sr. Pere Tarroja, lo Sr. Pere Dalmau y lo 
Sr. miquel Cassador, tots canonges de dita seu de Barcelona e, apres de dits Ss. Canonges isqueren los 
tenint dignitats y obtenits canonicats de les catedrals del present principat de Cathalunya qui presents se 
trobaren en  la present ciutat de Barcelona en aquest die de  la  festa del glorios pare Sanct Ramon de 
Penyafort que son los seguents, los molt Rnts. ss. sagrista Junyent, lo Sr. canonge Delpas de la seu de Elna, 
lo Sr. canonge Vila, lo Sr. Canonge don Cristòfol Queralt, lo Sr. ardiaca Homs de la seu de Tarragona, lo Sr. 
ardiaca Duran,  lo Sr. canonge Castallo,  lo Sr. canonge Margalef,  lo Sr. Canonge Savares,  lo Sr. canonge 
Agell, lo Sr. ardiaca Bru de la seu de Vich, lo Sr. Cabiscol Feu, lo Sr. dega Ferrus de Solsona, lo Sr. Canonge 
Castellví, lo Sr. canonge Dionís Babau de la seu de Lleyda, lo Sr. canonge Folcra, lo Sr. Canonge Masdeu, 
lo Sr. daga de Vich y lo Sr. Jaume de Agullana ardiaca major de la seu de Gerona, tots ab capes molt riques 
e, al mig dels quals dos cors anaven los cabiscols majors que son los molt Rnts. Ss. Julio Cordelles, lo Sr. 
Pere Guialmar, lo Sr. Sebestia Saleta y lo Sr. Enrich Paguera, tots ab capes de domàs blanch y bordons e, 
per lo semblant isqueren apres los beneficiats de dita seu que aportaven atxes blanques que entre tots 
son vint y quatre”. Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 329‐330.  
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brocats. A continuació, aparegueren 24 personatges vestits amb corones,  llargues cabelleres 

blanques i albes de colors, que il∙lustraven els reis de l’apocalipsi de Sant Joan, acompanyats de 

músics  vestits  amb  corones,  dalmàtiques,  albes  i  ales  d’àngels,  que  feien  sonar  la melodia 

celestial a partir de violons, arpes, llaüts i instruments de corda.  

 

Tot seguit dansava majestuosa l’Àliga de la ciutat, acompanyada de ministrils i de la capella de 

cant  d’orgue  entonant  el  Te Deum  laudamus.  En  aquest  cas  la  figura  no  acompanyava  els 

consellers de la ciutat sinó els seus oficials de rang més superior: l’escriva racional Joan Esteve 

Mir i els notaris Esteve Gelabert Bruniquer i Jaume Gelabert710.  

 

Posteriorment desfilaven Bernat Guerau de Boixadors i d’Erill, I comte de Savallà, acompanyat 

del seu fill Lluís de Boixadors  i de fra Frederic Meca. Aquests tres personatges eren els únics 

representants de  la Diputació del General que assistien a  la processó  i, per  tant, reclamaven 

també el protagonisme d’aquesta institució en la causa del dominic català, i la seva promoció de 

la pietat cívica al Principat711. Els nobles sostenien un estendard  “... el cual era de tafetan blanco, 

pintado al olio en el un San Ramon passando la mar sobre su capa, un escudo con las armas de 

la Ciudad a cada parte, y la hasta dorada”712. Malgrat aquesta succinta descripció, és possible 

que no es tractés d’un dels estendards confeccionats per a la cerimònia de canonització del sant, 

doncs mancarien els escuts de la Diputació i, sobretot, les armes de la Corona i dels dominics713. 

                                                            
710 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 330. 
711 Bernat Guerau de Boixadors i d’Erill fou un heroi de la Batalla de Lepanto, nomenat l’any 1571 comte 
de Savallà per Felip II. Casat l’any 1576 amb Isabel de Burguès i de Pacs, senyora de la vila i baronia de 
Vallmoll, tingueren com a hereu a Lluís de Boixadors. En aquest moment Bernat Guerau també ostentava 
el càrrec de lloctinent de capità general, és a dir, de màxim responsable de l’estament militar del Principat 
de Catalunya després del virrei. Pel que fa a fra Frederic Meca, aquest exercí el càrrec de diputat i oïdor 
de comtes del braç eclesiàstic i, a més, fou comanador de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem de Vilafranca 
del Penedès, a més de coronel de l’exèrcit del General i gran conservador de la religió de Sant Joan. JUAN 
VIDAL,  Josep.  Els  Burgues.  Una  nissaga  de  poder.  Mallorca,  2003,  pag.  156‐157;  Dietaris  de  la 
Generalitat…, III, pàg. 996. 
712 REBULLOSA,  I., Relacion de  las grandes  fiestas…, 1601, pàg. 171‐172. Sabem que aquest estendard 
havia estat entregat solemnement al noble Boixadors pel conseller en cap a  la catedral de Barcelona, 
abans d’iniciar la processó. Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 331. 
713 Tot i que diputats i consellers esperaven l’arribada dels estendards de canonització del sant, aquests 
no van venir amb la noticia de la canonització del dia 10 de maig. Vuit diez després els diputats encara 
estan esperant “… per al die arribara de Roma lo estandart del glorios St. Ramon que ha de envia sa Sd.”. 
ACA. Generalitat, Sèrie general (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 2a, fol. 387v. 
El primer estendard de la cerimònia de canonització que podem documentar a Barcelona arriba el dia 11 
d’agost de 1606 de  la mà del procurador  fra Miquel Llot. És possible que  la  tardança en  l’arribada de 
l’estendard  es  degui  als  greus  conflictes  econòmics  sorgits  entre  diputats,  consellers  i  el  mateix 
procurador Llot, tal com hem expressat en la primera part de la tesi. En canvi, aquest fet no desestima de 
cap manera  que  els  frares  dominics  sí  que  disposessin  del  seu  propi  estendard.  En  qualsevol  cas, 
l’estendard és rebut l’any 1606 amb molt goig pels barcelonins: “En aquest die fra Miquel Llot qui, fou 
procurador de la canonitzatio de sant Ramon de Penyafort venint de Roma, liura als consellers un standart 
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En qualsevol cas, sabem que l’objecte pertanyia al Consell de Cent i fou entregat solemnement 

pel conseller en cap als  noble Boixadors abans de sortir de la catedral de Barcelona.  

 

L’estendard i els seus portants donaven pas a al nucli central de la processó, on anava la imatge 

de sant Ramon de Penyafort sota un pali confeccionat pels consellers, en el qual lluïen les armes 

reials de la Corona d’Aragó i de Barcelona sobre una rica tela de vellut amb brocats d’or. El pali 

anava sostingut pels cinc consellers i el virrei, que acompanyaven el tabernacle amb l’escultura 

del sant: 

 

 “... tan ricamente vestido como se podia esperar de  la natural nobleza compañada de  la 
devocion y gusto con que suplicandoseles este nuestro Convento, lo emprendieron aderezar 
las  señoras monjas  del  abito  de  Santiago  del monasterio  de  Iunqueras.  Y  aunque  dezir 
solamente que estas damas emprendieron aderezarlo, y que pusieron en el cinquenta y dos 
dozenas de ojales de oro, piedras y perlas, vieynte y ocho dozenas de puntas de oro y perlas, 
diez y seys dozenas de botones de oro y ambar; cinco cintas, quatro collares, treze cadenas, 
doze veneras y treynta y cinco brincos de oro, quarenta y nueve camafeos, dos cuentas de 
ambar, un collar de cristal guarnecido de oro, una cruz de esmeraldas y dos de muchos 
diamantes, sin otras muchas pieças de grande valor.”714 

 

La talla, procedent de Santa Caterina, havia estat vestida per a  l’ocasió amb  l’hàbit negre de 

tafetà,  i adreçada per  les monges del monestir de Santa Maria de  Jonqueres amb una gran 

riquesa de maragdes,  robins, diamants, perles  i  joiells diversos.  L’opulència de  la  imatge  es 

completava amb l’aureola daurada i plena de brillants, sobre la qual planejava una gran corona 

de  cristall penjada de  la  “maravillosa arquitectura”715 del  tabernacle,  construït a partir d’un 

cimbori sobre quatre columnes revestit de tafetà blau, en el qual també hi havia nombroses 

joies i pedres precioses encastades. 

 

La imatge era l’element central de la processó, i donava pas a la magnífica comitiva de bisbes 

catalans,  amb  els  prelats  de  Vic,  Solsona  i  Lleida  al  capdavant, mentre  al  darrera  hi  havia 

l’arquebisbe de Tarragona  i els mitrats de Barcelona  i Urgell716. Tot  seguit es disposaven els 

                                                            
de tafeta carmesi ab la efigie de Sanct Ramon y ab las armas del sanct y del papa y del rey y de la ciutat y 
de la deputatio, lo qual dix ser hu dels standarts de la canonitzatio del sanct beneyt per lo papa ab moltas 
indulgentias”. Manual de Novells Ardits…, VIII, pàg. 297. 
714 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 172‐173. 
715 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 173. 
716  Els  prelats  asistents  foren  l’arquebisbe  Joan  Terès  de  Barcelona,  i  els  bisbes  Alonso  Coloma  de 
Barcelona, Andreu Capella d’Urgell, Francesc Robuster i Sala de Vic, Lluís Sans de Solsona i Francesc Virgili 
de  Lleida. Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 331. Segons el  testimoni del Manual de Novells Ardits, 
l’arquebisbe  i  els  bisbes  de  Barcelona  i  Urgell  sostenien  el  tradicional  gremial, mentre  el  relat  dels 
Exemplaria  especifica  que  anaven  “sens  gremial”. ACB.  Exemplaria,  II,  fol.  59.  Pel  que  fa  al  relat  de 
Rebullosa, sempre tant exhaustiu i detallat, no fa cap esment al gremial, però cal advertir que certament 



231 
 

doctors de la Reial Audiència encapçalats pel canceller Rafael de Rovirola i pel regent Josep de 

Mur, seguits de molts cavallers  i més de 140  lletrats  i artesans sostenint atxes blanques a  les 

mans. Cloent el conjunt, de nou documentem una comitiva de donzelles descalces vestides de 

blanc amb garlandes de flors i una infinita multitud d’homes i dones de tots els estrats socials 

“que seguia con devoción inexplicable”717. 

 

Un  cop  adreçada  a  les portes de  la  catedral,  la  solemne processó partí  en direcció  a  Santa 

Caterina.  Davant  del  Palau  Reial  Major,  els  diputats  del  General  havien  erigit  un  cadafal 

entapissat on sonaven ministrils, dos altars  i un simulacre de  la Transfretació del sant en una 

font real d’aigua, tal com recullen els versos del poeta Alexandre Amargós: 

 

“Alli al entorn / viu Sant Ramon 
dintre del mar / y navegar 
sense vexell / no ere pinsell 

lo ques mostrave / que a molts banyava 
la aygua ques veye / y totom deye 

o que be esta”718 

 

Un cop a Santa Caterina, els dominics aportaren a la processó els tabernacles que hem esmentat 

anteriorment, i tingué lloc la incorporació del cos sant al seguici.  Arribat el comte de Savallà, el 

virrei i els consellers, tots junts s’agenollen a l’entorn del sepulcre del sant i l’arquebisbe Terès 

pronuncià l’inici del salm 70: Deus in adjutorium meum intende, que fou contestat per la capella 

de cant amb l’oració del nou sant:  Deus qui beatum Raymundum penitentie sacramenti insignem 

ministrum elegisti, et per maris undas mirabiliter traduxisti, concede tu eius intercesione dignos 

penitentie fructus facere ad aeterne salutis portum pervenire valeamus, per Christum dominum 

nostrum etc. Amen719. 

 

Després els mestres dominics Rafael Rifós i Salvador Pons pujaren a l’empostissat i els operaris 

aixecaren, mitjançant un sistema de corrioles, la pedra que cobria el sepulcre del sant. La urna 

amb  les despulles del sant es  traslladà a una arca preparada pels consellers. Aquesta estava 

decorada amb una cimera reial i anava coberta per una tela de seda i or, en la qual figuraven 

brodades les armes de la ciutat de Barcelona i de l’Orde de Predicadors. Un cop el cos del sant 

fou dipositat en la urna processional, la festa arribà al seu clímax: 

                                                            
no  presta  gaire  atenció  a  aquest  cap  de  la  processó  ja  que  probablement  es  trobava  amb  els  seus 
correligionaris i no el va veure.  
717 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 176. 
718 AMARGÓS, A., Relacio de la solemne professo…, 1601, s. pàg. 
719 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 333. 
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“... en esto dispararon con grande estruendo muchos y muy gruessos tiros de fuego sobre la 
Yglesia y en el patio, y el Arçobispo y Obispos, con el virrey, Conde de Savallà, y Conselleres, 
se llegaron con mucha humildad y reverencia y no sin lagrimas en los ojos, a adorar el arca 
en que yva el Santo cuerpo.”720 

 

L’explosió de l’artilleria disposada en tota la muralla i baluards de la ciutat marcava el punt àlgid 

de  la processió, congregant  la màxima atenció  i  intensitat  festiva, que  fou seguida d’un gran 

terrabastall musical. Les santes relíquies s’incorporen a la processó portades en tot moment per 

vuit frares de  l’Orde de Predicadors vestits amb casulles d’or  i seda, sota el pali sostingut pel 

virrei  i els cinc consellers barcelonins, que precedien el cap de  la processó amb  l’arquebisbe 

Terès  i els bisbes catalans. L’exhibició del cos sant era el triomf sagrat de Barcelona  i  la seva 

consagració com a ciutat santa, un estament que s’evidenciava als fidels a través dels nombrosos 

miracles ocorreguts durant els dies de les festes, quan nombrosos tolits recuperaren la mobilitat 

gràcies a la intercessió del dominic721. 

 

Anteriorment ja hem assenyalat el recorregut de la processó i el seu magnífic escenari, que es 

tornà encara més aparatós amb la caiguda del sol, quan començaren les lluminàries nocturnes. 

Un dels moments culminants fou el trànsit de les relíquies per l’interior de la catedral: “... que 

como era tan noche parescia un Cielo con tantes luzes por todas las capillas y blandones”722. 

 

La processó  entrà de nou  a  Santa Caterina pel portal de  Sant  Jacint  i  retornà  el  cos  al  seu 

sepulcre, recuperant el tabernacle del sant sota el pali, que fou portat pel seguici fins a la seva 

última entrada a la catedral723. Tancat i segellat el cos de Ramon de Penyafort en el seu descans 

                                                            
720 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 191. 
721 Aquest és el cas de la filla del gironí Pau Bas, que recuperà la mobilitat tot i tenir la columna vertebral 
trencada, o de la dona de Barba de Castellar, que pogué abandonar el llit on estaba postrada durant anys 
gràcies als mèrits del sant. Ara bé, el miracle més curiós que hem pogut recollir és el d’un  lladre que, 
aprofitant la multitud congregada a l’església de Santa Caterina, robà una bossa amb molts diners però el 
sant féu que no trobés la sortida del temple fins que restituí la rapinya. Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 
310, 311, 314. 
722 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 203. 
723 Arran de  la sortida processional a través del portal de Sant Jacint, Rebullosa  inclou una  interessant 
anotació  sobre  les  recents obres  al  cenobi, on  el  to providencialista del dominic deixa  entreveure  la 
canonització del frare polac com una prefiguració anunciada de  la del català: “... salio  la Procession de 
nuestra yglesia por la puerta de San Hyacinto; que por lo que en esta ocasion avemos visto, paresce fue 
traça de Dios el abrirla estos años atras en ella, como tambien el ensanchar estos meses atras la puerta 
mayor; porque a no hazerse, no sabe alcançar el entendimiento humano, como se pudiera dar expediente 
a tantas processiones y gente (...) claramente nos dize, andava la mano de Dios en ello, aparejando los 
passos y caminos para el presente triunpho de nuestro Santo”. REBULLOSA,  I., Relacion de  las grandes 
fiestas…, 1601, pàg. 192. 
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etern,  la  glòria del  sant  es  féu  ben  visible  en  la  seva  ciutat, on  s’encengueren magnífiques 

alimàries: 

 

 “... por todas las Yglesias, torres y lugares altos de la Ciudad, y aun por los texados, açoteas 
y desvanes de las más casas de los particulares della, que parescia toda abrasarse, allende 
de las muchas teas y fuegos que por las mas calles y esquinas se encendieron, y los muchos 
coetes y fuegos artificales que en muchas partes se arrojavan.”724 

 

Al centre de la ciutat inflamada de devoció destacava la casa dels dominics, en la qual sonaven 

els pifres, i els mosqueters disparaven infinits coets per les teulades i la torre. Per sobre de tots 

ells,  la  part més  espectacular  de  la  ígnia  decoració  era  sobre  la  teulada  de  l’església,  on 

s’encengué una gran corona reial:  

 

“Sin esto por todo alrededor de encima de  la Yglesia se avia hecho de madera una como 
corona real con sus puntas en triangulo muy grandes diferencias de otras mayors que hazian 
una  Cruz  sobre  cada  triangulo  y  por  todas  las  puntas  de  los  triangulos  puestos  unos 
gallardetes de varios colores como arriba diximos, que por sola la architectura, aun de dia 
hazia  hermosa  prospectiva.  En  estos  triangulos  assentavan  mil  y  seyscientos  faroles, 
haziendo  una  hermosisima  corona  real  de  luzes  que  parescia  admirablemente  de  bien 
acompañando esta gala  la musica de  los menestriles y cornetes que  tañian dentro de  la 
corona, con gran suavidad. La misma traça de corona real, esta de piedra en el chapitel de 
la torre donde se encendieron tambien muchos faroles y luzes y muchos y de muy grandes 
fuegos de tea.”725 

 

Els frares blanquinegres havíen coronat literalment el seu convent per sobre de tots els edificis 

de Barcelona, ostentant així tant els favors divins, com aquells reials, que tant havien augmentat 

la glòria dels dominics barcelonins i del seu nou heroi celestial.   

 

3.1.1.4 Ordres i desordres 

 

La gran  corona  reial gravitant  sobre  la  teulada del  convent de  Santa Caterina  recordava  als 

barcelonins la protecció del monarca que, tot i la seva absència, vetllava pel bon govern terrenal 

i celestial dels seus súbdits, als quals afavoria amb un nou sant intercessor. Així, l’artefacte encès 

es  convertia en un eficient emblema  identitari del poder, que evocava  sobre  les  testes dels 

barcelonins l’ordre establert726. 

 

                                                            
724 Íbidem, pàg. 205. 
725 Íbidem, pàg. 205‐206. 
726 Entre la nombrosa bibliografia dedicada a les imatges del poder, una de les referències més recents és: 
CÁMARA  MUÑOZ,  Alicia  et  alii.  Imágenes  del  poder  en  la  Edad  Moderna.  Madrid:  Uned‐Editorial 
Universitaria Ramón Areces, 2015.  
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Cal recordar com en aquest moment la Corona d’Aragó, integrada pels regnes d’Aragó, València, 

Mallorca, Sardenya i el Principat de Catalunya, conforma una realitat administrativa autònoma 

dins de  la Monarquia Hispànica. El sistema polític, de base pactista, es renova a través de  les 

Corts, en les quals es regulen i concreten legislativament les relacions entre les institucions locals 

i els monarques. A nivell governatiu, en cada territori existeix un representant del monarca, a 

Catalunya anomenat virrei o  lloctinent, que es serveix especialment del Reial Consell o Reial 

Audiència per desenvolupar les seves funcions principals727. 

 

Entre  les  institucions autòctones del Principat de Catalunya destaca  la Diputació del General, 

conformada a partir dels tres braços (eclesiàstic, militar i reial), que recullen els tres estaments 

principals de la societat dirigent: el clergat, la noblesa i les ciutats. Entre les funcions d’aquest 

organisme trobem la recaptació i administració d’impostos de l’erari públic, així com la defensa 

dels drets garantits a les Corts.  

 

Barcelona com a cap i casal, es regeix pel Consell de Cent, format per 144 membres electes, la 

meitat dels quals són renovats cada any per insaculació. El consistori es conforma a partir de 48 

ciutadans, 32 mercaders escollits per la Llotja, 32 artistes i 32 menestrals. Cal senyalar com en 

certa mesura Barcelona domina Catalunya, doncs  les mateixes famílies del patriciat urbà que 

nodreixen el braç militar, sovint també esdevenen membres del Consell de Cent i, per tant, la 

seva influència és decisiva. Entre el centenar de membres de la corporació s’escull una delegació 

de cinc membres presidits pel conseller en cap, que  s’encarreguen dels assumptes diaris de 

govern i representació de la ciutat728.  

 

Aquest plantejament administratiu  teòric, que  fa part del que  John H. Elliott definí  com  ”la 

societat ordenada”729, freqüentment relegava les elits provincials a un lloc perifèric davant de 

les entitats més properes a la Corona. Aquest fet contribuí, entre d’altres, a veritables conflictes 

com els aixecaments de València (1520)  i Aragó (1591). A Catalunya, malgrat no haver‐hi una 

                                                            
727 FERRO, Víctor. El dret públic català. Les  institucions a Catalunya  fins al Decret de Nova Planta. Vic: 
EUMO, 1987, pàg. 108‐19; MOLAS RIBALTA, Pere. Catalunya i la Casa d’Àustria. Barcelona: Curial, 1996, 
cap. 2; REGLÀ, Joan. Els virreis de Catalunya. Els segles XVI i XVII. Barcelona: Teide, 1961, pàg. 100‐131. 
728 Entre la nombrosa historiografia dedicada a les institucions catalanes durant l’època moderna i l’encaix 
amb  la Monarquia dels Àustries, vegeu: GIL PUJOL, Xavier. “La  integración de Aragón en  la monarquía 
hispánica del siglo XVII a través de la administración pública”, Estudios, 7 (1978), pàg. 239‐265; GARCÍA 
CÁRCEL, Ricardo.  Felipe  II  y  Cataluña. Valladolid:  Secretariado de  Publicaciones  de  la Universidad de 
Valladolid,  1997;  PÉREZ  BUSTAMANTE,  Ciriaco.  La  España  de  Felipe  III. Madrid:  Espasa‐Calpe,  1979; 
PALOS,  Joan  Lluís. Catalunya a  l’Imperi dels Àustria.  Lleida: Pagès Editors, 1994, pàg. 229‐230; PÉREZ 
LATRE, Miquel. Entre el rei i la terra. El poder polític a Catalunya al segle XVI. Vic: Eumo Editorial, 2003. 
729 ELLIOTT, J. H. La revolta catalana…, 1989 (1963), pàg. 21‐45. 
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veritable  insurrecció  fins a  l’inici de  la Guerra dels Segadors  (1640‐1652), són nombrosos els 

incidents a destacar durant tot el segle XVI. Un dels més greus tingué lloc l’any 1579, quan els 

germans Pere i Francesc Caçador, parents del bisbe Guillem Caçador de Barcelona (1561‐1570), 

foren detinguts pel tèrbol intent d’assassinat del virrei Fernando Álvarez de Toledo i de la seva 

mà dreta Joan Franquesa, màxim exponent de la facció reialista a Catalunya730. 

 

Com  senyala  Ignasi  Fernández  Terricabras,  no  sempre  fou  fàcil  traslladar  aquesta  tensa 

correlació de poders al pla cerimonial731. Malgrat que el virrei gaudia de la màxima precedència 

com a beneficiari dels honors que corresponien al monarca, els conflictes protocol∙laris amb les 

institucions  de  la  terra  foren  constants  durant  l’època  moderna.  De  cap  manera  podem 

interpretar aquestes renyines únicament com a fruit de la vanitat personal, sinó més aviat com 

a  espill  de  les  veritables  tensions  entre  organismes  polítics  en  defensa  de  les  seves 

competències.  

 

El cas de  les  festes de canonització de  sant Ramon de Penyafort era especialment  complex, 

doncs l’èxit de la causa havia estat fruit de la unió de les institucions de la terra amb la Corona i 

els dominics, i tots ells podien vanagloriar‐se del seu triomf personal i corporatiu. Fins al moment 

hem assenyalat el protagonisme del Consell de Cent barceloní i de la Diputació del General en 

la organització de les festes raimundianes. Ara bé, tampoc podem oblidar el paper de la jerarquia 

eclesiàstica catalana, i particularment del bisbe i capítol barceloní, ni tampoc el rol que havien 

de jugar els dominics de Santa Caterina com a renovat epicentre devot i custòdia de les santes 

relíquies.  

 

La Corona havia estat protagonista de la romana canonització a través de l’ambaixador duc de 

Sessa. A Catalunya, les iniciatives del monarca havien estat secundades pel lloctinent Bernardino 

de Cárdenas, duc de Maqueda, que havia participat en el procés apostòlic com a representant 

de Felip  II però també a títol personal, doncs  la seva esposa Luisa Manrique havia rebut una 

gràcia de Ramon de Penyafort i pogué superar les dificultats del seu part, donant a llum a una 

nena,  a  la  qual  posaren  Raimunda732.  En  temps  de  les  festes  de  canonització,  el  càrrec  de 

                                                            
730 TORRAS RIBÉ, Josep Maria. Poders i relacions clientelars a la Catalunya dels Àustria. Vic: Eumo Editorial, 
1998, pàg. 52. 
731 En el cas de les processons raimundianes i els conflictes entre el virrei i les intitucions catalanes, vegeu: 
FERNÁNDEZ TERRICABRAS,  Ignasi.  “El virrey en  la procesión. Poder del Rey y poder de  la  tierra en el 
ceremonial  de  Cataluña  (1601‐1608)”.  A:  CARDIM,  Pedro;  PALOS,  Joan‐Lluís  (eds.).  El Mundo  de  los 
virreyes en las monarquías de España y Portugal. Madrid: Iberoamericana‐Vervuert, 2012, pàg. 443‐465. 
732 ASV. Congr. Riti. Processus, 220, fol. 121. 
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lloctinent era ostentat per Lorenzo Suárez de Figueroa (1560‐1607), II duc de Feria. Procedent 

d’una de les famílies més il∙lustres entre els Grandes de España, Lorenzo havia estat ambaixador 

de Felip II a Roma (1591‐1592) i portaveu als Estats Generals de París (1593), abans de prendre 

possessió del càrrec de virrei de Catalunya el 19 de novembre de 1596. Durant el seu període al 

Principat (1596‐1602), el lloctinent general afrontà les controvertides Corts de 1599 i fou rellevat 

del càrrec  l’any 1602 per convertir‐se en virrei de Sicília  (1602‐1606)733. A diferència del seu 

predecessor, no hem pogut constatar que el duc de Feria hagués rebut una gràcia del nou sant, 

però hem de tenir present que, sens dubte, hi havia establert un lligam personal. En primer lloc, 

cal tenir en compte que existien vincles de parentiu entre el duc de Maqueda i el duc de Feria, 

que  s’havia  casat  en  primeres  núpcies  amb  Isabel  de  Cárdenas,  filla  del  primer.  Ara  bé,  el 

document on es revela més forta aquesta devoció del lloctinent a sant Ramon de Penyafort és 

el seu testament, redactat a Nàpols el gener de 1607, en el qual disposa que  la seva capella 

funerària es posi sota l’advocació del sant “... de quien yo soy muy devoto por haverme hallado 

Birrey de Catalunia a el tiempo de su canoniciaçion y servir en ella lo que pude”734 

 
 

Per  tant,  l’elecció del sant català responia a criteris de devoció personal, però  també era un 

mode de glorificar un dels moments culminants de la seva carrera diplomàtica al Principat de 

Catalunya. Aquesta doble inclinació, personal i diplomàtica, del duc de Feria vers sant Ramon de 

Penyafort es materialitza en la seva participació en les solemnes processons i cerimonials, i de 

fet la crònica de fra Jaume Rebullosa no perd ocasió en mostrar les pies intencions del lloctinent 

com a benefactor del Principat i del seu monarca:  

 

“Su  excellencia mando  esta  tarde  con  grande  acuerdo  guardar  toda  la  tierra  para  que 
estuviessen los caminos todos estos días sin sospecha de ladrones, y pudiesse acudir la gente 
con  toda  seguridad a ver  las  fiestas y galas que  la Ciudad aparejava para esta ocasión. 
Aunque  no  dexare  de  dezir  han  observado  hombres  gravissimos  y  aun  predicadolo  por 
pulpitos como casi milagro, que mientras se hizieron estas fiestas no sucedio escandalo ni 
muerte desastrada de dia ni de noche en toda esta Ciudad ni sus contornos que parece que 
nuestro Santo abrio con su Canonizacion las puertas de la paz y quietud en esta Ciudad y 
Reyno,  para  que  la  celestial  innocencia  y  limpieza  de  tantas  niñas  y  doncellas  que  su 
devoción trahia de tantas  leguas, pudiesse venir segura de  los reçelos ordinarios con que 
solian andarse los caminos, sino por falta de iusticia, alomenos por sobra de peccados.”735 

 

                                                            
733 Per una  síntesi  recent de  l’itinerari biogràfic del personatge,  vegeu:  FERNÁNDEZ  LUZÓN, Antonio. 
“Suárez de Figueroa, Lorenzo”. A: Diccionario Biográfico Español. Madrid: Real Academia de la Historia, 
2009‐2013, 47, pàg. 384‐ 386. 
734 Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Feria, leg.57‐22. Citat a: RUBIO MASA, Juan Carlos. El mecenazgo 
artístico de la Casa Ducal de Feria. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2001, pàg. 217, 333. 
735 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 97. 
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Amb aquestes paraules Rebullosa aconseguia  incardinar  l’acció de govern del  lloctinent  reial 

amb el favor del sant vers la seva pàtria. Per tal d’emfatitzar la clara influència celestial, l’autor 

no dubta en contraposar‐la amb les festes per la vinguda de Felip III de 1599, on malgrat el zel 

de consellers i diputats, mancà la sacra protecció i foren nombrosos els desordres:  

 

“... y que se viesse en la Ciudad donde en años atras para festejar como fidelissimos vassalos 
la desseada venida y casimiento de su Rey y Señor natural, a penas en anocheciendo osavan 
salir de sus casas, amilanados de los escandalos que las mas noches se cometian en las calles 
della; que ya con  la deseada nueva de S. Ramon Canonizado, tenían en el un tan seguro 
amparo, que podían toda la noche yr por las calles en su servicio, con el poco reçelo que por 
su casa, como verdaderemtne  lo avemos visto, y es de mayor ponderación que  la que yo 
puedo darle para quien sabe el humor de la tierra.”736 

 

La  Relación  de  Rebullosa  permetia  rememorar  i  donar  a  conèixer  al  lector  com  Barcelona 

celebrava als seus carrers la victòria sagrada sobre l’heretgia, doncs el dominic justifica els grans 

dispendis festius “(…) para que de esa suerte queden consolados los Católicos, y los miserables 

Herejes confundidos y avergonzados de ver lo poco que sus tinieblas y errores pueden contra la 

luz de la verdad(…)”737. La cita és un clar testimoni de la consciencia del cerimonial i la festa sacra 

com a instrument per a la persuasió i la defensa de la fe. Alhora però, i prenent les paraules de 

José  Jaime García Bernal, el  text  també està destinat a ser un epíleg  retòric que completi  la 

pròpia festa738. La publicació havia estat costejada pel Consell de Cent i la seva funció era també 

una última exhibició d’identitat i demostració de potencia corporativa municipal739. Per aquest 

motiu,  tots els passos dels seus  representants es  troben descrits detalladament dia a dia, al 

costat de les abundants referències a l’elit social i política catalana. A tall d’exemple, podem citar 

la descripció de la indumentària que porta el capità general Joan d’Encontra en la processó dels 

“fills de la ciutat”, que Rebullosa remata amb les següents paraules:“(…) y su dorado arcabuz al 

hombro con tan gentil donayre que mostraba bien quan hecho estaba a traherlo con veras en 

servicio de Dios, de su ley y de su Rey”740. I poc després, l’autor dominic finalitza la narració de la 

processó amb un poema coetani, que li dedica Rafael Cordellas: 

 

                                                            
736 Íbidem, pàg. 97. 
737 REBULLOSA, I., “Prólogo al lector”, Relacion de las grandes fiestas…, 1601, s.pàg. 
738 GARCÍA BERNAL,  José  Jaime. “El ritual urbano y  la  invención de  la cultura pública”. A: GUILLAMÓN 
ÁLVAREZ,  Francisco  Javier;  RUIZ  IBÁÑEZ,  José  Javier  (eds.).  Lo  conflictivo  y  lo  consensual  en  Castilla. 
Sociedad y poder político (1521‐1715). Múrcia: Universidad de Murcia, 2001, pàg. 233‐260. 
739 Dins del registre de deliberacions del Consell de Cent apareix una petició dels dominics el dia 15 de 
maig d’una aportació de  la Ciutat per a  la “Publicación de un  libro  laudatorio”, que posteriorment és 
ajornada i no torna a sortir reflexada a les actes del consistori. AHCB. Registre de deliberacions del Consell 
de Cent, Sèrie II ‐ 110, fol. 93 i 112v.  
740 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 245. 



238 
 

 

“Desta gente es Capitan / y ocupa el lugar primero 
El gallardo y bravo Encontra / moço en fuerça, en saber viejo. 

De cuyo valor, / y grandes merescimientos 
Dio muy claro testimonio / el gran Philipo Rey nuestro, 
Y cuyo valiente braço / en mil dudosos encuentros 

Mostro que era Cathalan, / y Cathalanes sus hechos”741 

 

El romanç de Cordellas, convenientment  inserit en el relat de Rebullosa, podia entrellaçar  la 

lloança als cavallers com a pietosos devots del sant i com a nobles servidors de la Corona, en 

una laudatio conjunta al bon govern de Felip III sobre les seus súbdits catalans. De fet, la inclusió 

de noms i cognoms propis amplien la fotografia als més alts estaments del Principat, que queden 

així fixats per a la posteritat a la memòria històrica i sagrada de la ciutat. A l’hora, el relat també 

permetia als consellers barcelonins exportar  les  festes  i  facilitar  la  seva narració, de manera 

dirigida i controlada, fora del Principat i especialment a la Cort, on sa Majestat podria veure com 

la seva intervenció en pro del nou sant era secundada pel seu virrei i per les institucions de la 

terra.  

 

També hem de pensar en el lector. En termes de mercat la inclusió de nombroses referències 

personals i familiars, o l’ús de la llengua castellana, podia ser també una estratègia comercial del 

propi Rebullosa per atreure clients. En qualsevol cas, més enllà del seu innegable valor com a 

testimoni històric, la Relación contribueix a la creació d’una icona mental en el lector, que evoca 

de nou una “societat ordenada”, recuperant el terme de Elliott742.  

 

La visualització d’aquesta comunitat ideal, pacífica, en certa mesura “paradisíaca”, que ens ha 

llegat  la Relación de  fra  Jaume Rebullosa, evoca  la base del sistema polític  i  social de  l’antic 

règim. Ara bé, el seu relat ben aviat presenta dissidències quan el confrontem amb  les altres 

fonts escrites que ens han arribat, i que documenten com les disputes estigueren presents  des 

de    l’arribada  de  la  notícia  de  la  canonització  a  Barcelona.  De  fet,  l’etern  conflicte  de 

precedències en les desfilades urbanes acabà excloent al virrei de la processó organitzada per la 

Ciutat el dia 10 de maig de 1601. En aquest cas, el lloctinent assistí a la missa i al sermó des de 

darrera les gelosies de l’altar major de Santa Caterina, posició que ocupà també durant els dies 

següents743.  

                                                            
741 Íbidem, pàg. 247. 
742 ELLIOTT, J. H. La revolta catalana…, 1989 (1963), pàg. 21‐45. 
743Així queda recollit al Manual de Novells Ardits: “… y lo Sr. duch de Feria stave en les jelosias del altar 
major sens dosser y ditas jalosias tancades”. Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 309. El testimoni queda 
corroborat als Exemplaria catedralicis, on el 10 de maig s’anota: “Per certes resputes, no convidaren lo 
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La processó general del 24 de maig, més que qualsevol altre acte, era l’espina dorsal de les festes 

i, per tant, la màxima expressió del poder les institucions. El cerimonial que s’hi desplegaria havia 

de  visualitzar  l’ordre polític  i  religiós estratificat del Principat  i, per  aquest motiu,  també hi 

sorgiren els majors enfrontaments744. En primer lloc, els capitulars de la Seu criticaren agrament 

el protagonisme de  la corporació municipal  i exigiren  la seva potestat a  l’hora d’organitzar el 

recorregut745. El debat no és anecdòtic, doncs es tractava de defensar els interessos del capítol 

catedralici  pel  que  fa  a  les  prerrogatives  processionals,  fins  al  punt  que  en  un  moment 

determinat  els  canonges  replicaren  als  consellers  irònicament  que  “...  pus  ells  volien  deixa 

manera ordenar que ells fessen la professo”746. El conflicte es va resoldre després de diverses 

ambaixades i la mediació del bisbe Coloma, que delegà als capitulars Pere Pau Cassador i Miquel 

Ferrer de Busquets per tractar  la qüestió  i finalment acceptar bona part de  les propostes del 

Consell de Cent, això sí, advertint‐los que no podien prendre altra decisió sense consultar‐los. 

 

Com féu patent l’estudi de Maria José del Río Barredo a propòsit de les processons de Corpus 

Christi a Madrid durant  la primera meitat del segle XVII, a  l’entorn de  l’element més sagrat  ‐

l’eucaristia en aquest cas‐ s’establia la jerarquia d’honor de les corporacions que prenien part 

dels seguicis747.  Just davant de  la custodia se situaven els consells  reials segons el seu ordre 

ascendent en importància, i darrera es trobava la familia reial i els seus servidors, seguits dels 

consellers d’Estat. En el cas de  la processó de sant Ramon,  les relíquies del sant ocupaven  la 

baula  principal,  i  al  seu  entorn  es  disposava  la  jerarquia  institucional  en  estricte  ordre  de 

precedència. De  fet, una de  les primeres disputes  sorgí precisament a  l’hora de plantejar  la 

presència del cos sant en el seguici.  Inicialment, el capítol catedralici resolgué que  les santes 

relíquies havien d’anar en processó,  i  instà als consellers a efectuar  la petició als dominics en 

nom de tota la Ciutat748. La sol∙licitud fou desestimada pels frares predicadors, que únicament 

                                                            
senyor virrey en esta professo i aixi noy hana si be acodi en Sta. Chaterina i oir la missa i lo sermo estant 
secretament en la tribuna es dins del cancell de Sta. Chaterina”. Més endavant segueix una altra anotació 
que confirma l’absència en les processons organitzades per la Ciutat durant els dies següents: “No asisti 
en  la missa nen  lo sermó  lo Excm Sr duch de Feria virrey de Catalunya per certes resputes ni en  lo dia 
primer ni en los demes dies”. ACB. Exemplaria, II, fol. 46v‐59.  
744 BENIGNO, Francesco. “Leggere il Cerimoniale nella Sicilia Spagnola”, Mediterranea. Ricerche storiche, 
V  (2008),  pàg.  133‐148.  Sobre  el  cerimonial  festiu  a  Catalunya  durant  els  segles  del  barroc,  vegeu: 
GARGANTÉ LLANES, M., Festa, arquitectura i devoció…, 2011. 
745 Els capitulars “...  feren molt gran admirasio que sabent  los srs. concellers  i ciutat que en qualsevol 
professo quisfasse que sols a la Ciutat i que supplicar se fasse i lo rnt. Capítol resol quant i com se ha de 
fer quan mes se devie guardar en esta que era de tanta importancia”. ACB.Exemplaria, II, fols. 48‐48v.  
746 ACB. Exemplaria, II, fol. 48v.  
747 DEL RÍO BARREDO, María José. Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica. 
Madrid: Marcial Pons, 2000, pàg. 215‐233. 
748Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 271.  
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acceptaren la proposta després que el Consell de Cent aixequés una acta notarial on prometien 

tornar totes les relíquies el mateix dia de la processó.  

 

Encara hi hagué un segon punt de fricció amb el capítol catedralici, que sol∙licitava que el cos 

sant havia de passar per l’interior de la Seu de Barcelona, “... pus en la edat pueril del sant servi 

criat en la dita iglesia cathedral, i ab lo temps vingue a ser canonge della i ardiacha ho paborde 

que es  lo mes cert”749. Els dominics, recelosos que  la Catedral pretengués apropiar‐se del cos 

sant durant el seu pas per l’interior del temple, refusaren la proposta i els capitulars amenaçaren 

als frares amb la no celebració de la processó. Finalment, de nou gràcies a la mediació del bisbe 

Coloma  i  dels  consellers,  els  predicadors  accediren  a  canvi  d’una  nova  acta  notarial  on  els 

capitulars  renunciaven  a  la  propietat  de  les  relíquies,  que  serien  transportades  per  frares 

dominics en tot moment750. 

 

Malgrat els pactes previs entre la Ciutat i el Capítol catedralici, els dominics també intentaren 

apoderar‐se de la organització de les processons des del primer dia. El mateix 9 de maig per la 

tarda, quan arribà  la comitiva a  les portes del convent de Santa Caterina hi havia dos  frares 

vestits amb capels pluvials i bordons ocupant el lloc dels cabiscols, és a dir, dels responsables 

d’ordenar el seguici. La Catedral s’havia reservat el dret d’ostentar aquest càrrec en totes  les 

processons  on  participava  i  els  canonges  reprengueren  als  dominics  i  “...  los manaren  sen 

tornassen dins que alli no podie estar i que no podrien tenir alli capes ni bordons i que sols, los 

cabiscols de la Seu podien tenir bordons i no altres, i encontinent los frares sen anaren tots dos 

sols”751. 

 

Evidentment les hàbils estratègies dels dominics estaven destinades a garantir en tot moment 

la  posició  preeminent  dels  frares  blanquinegres  al  cor  de  la  comitiva  i  sota  el  tàlem,  un 

protagonisme del que no pogueren gaudir els diputats del General que, malgrat haver sufragat 

bona part dels dispendis festius, foren exclosos de  la processó del 24 de maig  i hagueren de 

conformar‐se  en  veure  passar  la  comitiva  des  de  la  Plaça  del  Rei752.  Aquest  fet  es  degué 

                                                            
749 ACB. Exemplaria, II, fols.50‐50v.  
750Ara bé, si el cos no es podia aturar a l’interior de la Catedral calia solventar una nova dificultat: Què 
aniria sota el tàlem sostingut pels consellers i el virrei abans d’arribar a Santa Caterina? En aquest cas es 
resolgué que “...  los frares fessen fer un St. Ramon de bulto  i que aquell posassen en una civera  i quel 
fessen aportar en la Seu per anar en la professo i aixi los frares lo feren fer a les ss. monges del monestir 
de junqueres”. ACB. Exemplaria, II, fols.51, 52.  
751 ACB. Exemplaria, II, fol. 45. 
752 Per tal de compensar aquesta absència, s’ocuparen de la organització de la festa del 27 de maig, en la 
qual acudiren precedits de tot el bestiari festiu de  la ciutat  i acompanyats del virrei duc de Feria. ACA. 
Generalitat, Sèrie general (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 2a, fols. 397, 401. 
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principalment a la impossibilitat d’ocupar un espai preeminent, proper al cos del sant, dins la 

comitiva, doncs la part immediatament anterior al tàlem fou ocupada pels canonges catalans, i 

aquella posterior fou acaparada pels doctors de la Reial Audiència de Catalunya com a organisme 

privilegiat pel virrei.  

 

Un conflicte similar sorgí a l’hora de posicionar als 134 membres del Consell de Cent. Aquests 

representaven a la corporació municipal i reivindicaven el seu dret a tenir un lloc en consonància 

amb  la seva dignitat  institucional en  la processó. El capítol de  la Seu rebutjà  la seva primera 

proposta  d’anar  en  el  lloc  immediatament  anterior  al  tàlem,  al∙ludint  que  era  una  posició 

reservada  als  canonges  i  dignitats  catedralícies753.  No més  complaent  fou  la  resposta  del 

lloctinent,  que  només  estigué  disposat  a  cedir  el  lloc  de  la  Reial Audiència,  després  de  les 

relíquies  del  sant,  si  els  consellers  desistien  en  portar  el  tàlem.  Aquesta  resposta  era 

inacceptable  pels  representants  municipals,  que  haurien  de  renunciar  a  la  posició  més 

preeminent  en  la  processó,  sota  el  pali  que  ells mateixos  havien  costejat754.  Finalment,  els 

membres del Consell de Cent refusaren de mal grat a sortir en processó  i, al dia següent, no 

convidaren al virrei duc de Feria a la missa celebrada per l’arquebisbe Terès i els bisbes catalans 

a Santa Caterina755.  

 

Les  disputes  no  se  cenyiren  únicament  a  les  processons  i  misses,  un  dels  fets  que  més 

escandalitzà a les autoritats sorgí durant l’entrega de premis del certamen poètic organitzat per 

la Ciutat el dia 16 de  juny. La cerimònia  tingué  lloc a  l’església de Santa Caterina, en  la qual 

s’havia disposat un empostissat amb escons revestits de vellut per al bisbe, consellers i jutges 

del concurs. El conflicte sorgí quan Joan Gallego, doctor de la Reial Audiència, fent faramalla de 

la seva dignitat, segué en una d’aquestes cadires reservades al jurat. Els consellers es retiraren 

a la sagristia i es negaren a ocupar les seves posicions fins que micer Gallero es retirés del lloc 

que no li pertocava. El conflicte únicament se solucionà amb la intervenció del propi lloctinent 

que, a través del verguer Lluís Riera, requerí la presència de Gallego756.  

 

Malgrat el caràcter anecdòtic que avui podem atorgar a aquesta petita batussa, al seu darrera 

es  troba una vegada més  la  importància del protocol  com a eina de visualització de  l’ordre 

                                                            
753 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 317. 
754 Íbidem, pàg. 318. 
755 Íbidem, pàg. 339. 
756 Íbidem, pàg. 356‐357. 
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establert, així com les tensions i prerrogatives que defensen a ultrança tant les institucions de la 

terra, com aquelles més properes a la Corona. 

 

3.1.2  No  ha  quedado  ciudad,  ni  villa  populosa  donde  no  se  hayan  hecho  grandes 

demostraciones del interior contento. 

 

“Luz verdadera del mundo, honra de nuestra España,  
lustre y ornato de la Real Corona de Aragon.”757 

 

Si bé  les festes de canonització celebrades a Barcelona foren  les primeres després de Roma  i 

estigueren  dotades  d’una  insòlita  fastuositat,  ben  aviat  s’iniciaren  altres  celebracions  per 

commemorar l’ascensió als altars del nou sant fora de la ciutat comtal. De fet el mateix Consell 

de Cent  i  la Diputació  del General  exhortaren  a  les principals  viles  i  ciutats  de Catalunya  a 

celebrar la nova758. Com recull el mateix Rebullosa: 

 

“Luego  que  esta  ciudad  tuvo  la  nueva  tan  deseada  de  la  canonizacion  de  su  santo,  no 
cabiendole  el  contento  en  el  pecho,  despacho  correos  con  cartas  para  las  ciudades  y 
comunidades del reyno, comunciandolas su felice suerte y exortandolas a que por la parte 
que las cabia, las celebrassen con particulares fiestas y demonstraciones de regozijo”759. 

 

Un dels exemples més destacats d’aquestes  festes és el de Vic, on el 16 de  juny de 1601 el 

conseller en cap de la ciutat Joan Ponsic exposa: 

 

“... que  tots  saben o han  entès  les  festes  y  regozijos que Barcelona ha  fet per  la nova 
canonizatio del gloriós san Ramon de Penyafort y les que també han fetes altres Universitats 
com es raho deure quiscuna Universitat de cathalunya honrar lo dit gloriós sant cathala”760. 

 

                                                            
757 SAIZ, Jacinto. Sermon predicado en el convento de Santo Domingo el Real de la villa de madrid, en la 
solene fiesta que el Sacro, Supremo, y Real consejo de Aragon hizo al Glorioso Padre San Raymundo de 
Peñafort, de  la Orden de Predicadores en su proprio dia, a siete del mes de enero del presente año, de 
1628. Madrid: por la viuda de Alonso Martin, 1628, pàg. 6. 
758Tal com recull Bruniquer: “A 10 de maig 1601 vingué lo avís de roma de la canonització de St. Ramon, 
veuhense en registre de letres las que scrigueren a Prelats, y a Ciutats, y Viles, y a persones principals.” 
BRUNIQUER, Esteve Gelabert. Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial dels Magnífics Consellers y Regiment 
de la Ciutat de Barcelona. Barcelona: Impr. d'Henrich, 1912, I, pàg. 267. 
759 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 128. 
760 Els consellers de Barcelona havien adreçat la carta als vigatans el 13 d’abril de 1601. El document es 
conserva a: Arxiu Municipal de Vic  (AMV). Correspondència  rebuda per  la ciutat de Vic, v. 1600‐1605. 
L’epístola es troba transcrita a: ABRIL VILAMALA, Irene. “Les taules de sant Ramon de Penyafort del Museu 
Episcopal de Vic. Una nova mostra de la pintura del taller dels Huguet”, Quaderns del MEV, V (2011‐2012), 
pàg.97‐116, 101. Pel que fa a l’acord dels consellers del dia 16 d’abril, es troba a: AMV. Llibre d’acords, 
v.1601‐1605. El text fou publicat a: SERRA CAMPDELACREU, Joseph. “Festes de canonització de S. Ramon 
de Penyafort en Vich (1601)”, La Veu del Montserrat, 23 (12 de juny de 1880), pàg. 202‐204, 210‐211. 
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Per tant, és deure dels vigatans celebrar al nou heroi celestial dels catalans, i així ho delibera el 

magnífic Consell, que organitza una solemne processó per al 13 de  juliol de 1601, en  la qual 

participen totes  les confraries, religions, clergat  i  institucions més principals encapçalades pel 

bisbe  Francesc  Robuster  i  Sala  (1598‐1607),  que  també  havia  estat  present  als  festeigs 

barcelonins. Al  centre de  la  comitiva  anava un  tabernacle  amb  la  figura de  sant Ramon  de 

Penyafort sota el tàlem portat pel veguer, consellers i mostassaf de Vic761. Malgrat l’absència de 

notícies d’aquesta imatge, ni de la seva procedència, és possible que estigués custodiada en el 

convent de Sant Domènec de la ciutat, regentat des de l’any 1570 per una comunitat de frares 

predicadors, on a més sabem que existia una capella dedicada al sant762.  

 

Ara bé, les festes de canonització de sant Ramon de Penyafort no es circumscriuen únicament 

al Principat de Catalunya. El 3 de novembre de 1601 Felip III estén dos reials cèdules en les quals 

ordena als arquebisbes i a les ciutats més importants dels seus regnes d’ultramar – de Filipines 

a Perú‐  la organització de  festes per celebrar  la nova de  la canonització763. Tot  i que  l’anàlisi 

d’aquestes festes requeriria l’estudi dels casos particulars, i depassaria els límits d’aquesta tesi, 

tenim notícies de la magnífica processó amb lluminàries i dances que organitzaren els dominics 

a l’església del Santo Rosario de Llima el 19 d’octubre de 1602764, i també volem citar el cas de 

la ciutat de Quito, que el 20 d’abril de 1604 envià a sa Majestat una carta en els següents termes: 

 

“Tuvo por muy señalada merced esta Ciudad la que Vuestra magestad le hizo de mandar, 

de soleniçar la fiesta del sancto san Reymundo cuya festividad se admitió y celebro con el 

cuydado y ventaja que constara por la relacion que va con esta y para corresponder a lo que 

Vuesta magestad lo estimo por su Real Cedula esta Ciudad lo cometió al Ilustrisimo Francisco 

de Sotomayor teniente General de corregidor desta Ciudad”765. 

 

                                                            
761 SERRA CAMPDELACREU, J., “Festes de canonització de S. Ramon de Penyafort...”, 1880, pàg. 202‐204, 
210‐211. 
762 BARRAQUER I ROVIRALTA, C., Las casas de religiosos..., 1906, pàg. 55. 
763 El document es dirigeix al consell, justícia i regidors de les ciutats de Lima, Manila, Santa Fe de Nueva 
Granada, Granada de Nicaragua, Guadalajara de Nueva Galicia, Santiago de Chile, Puebla de los Ángeles 
de Nueva España,  La Plata, Cartagena de  Indias, Popayán, Chiapa,  La  Imperial de Chile, Santa Marta, 
Antequera de Nueva España, Santiago de Guatemala, San Juan de Puerto Rico, Panamá, San Francisco de 
Quito, San Cristóbal de La Habana, Santo Domingo de La Española, Cuzco, Mérida de Yucatán, Valladolid 
de Michoacán. I als arquebisbes de Lima, Manila, Santa Fe de Nueva Granada, Santo Domingo, Guatemala, 
Yucatán, Venezuela, Tucumán, Río de la Plata, Nueva Galicia, Puerto Rico, Tlaxcala, Popayán, Antequera 
del Valle de Oaxaca, Quito, Cuzco, Nicaragua, Panamá, Cuba, Chiapa, La Imperial de Chile, Santa Marta, 
Michoacán, Verapaz, Santiago de Chile, Cartagena de  Indias  i Charcas. Les Reials Cèdules es  troben a: 
Archivo General de Indias, Indiferente, 427, l.30, fols. 487v ‐ 489.  
764 CANTÙ, Francesca. “Ordini religiosi, santità e culti nel nuovo mondo”. A: PELLEGRINO, Bruno. Ordini 
religiosi, santi e culti tra Europa, Mediterraneo e Nuovo Mondo (secoli XV‐XVII). Salento: Congedo Editore, 
2003, pàg. 39‐76, 54. 
765AGI. Quito, 26, n.42. 
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Aquest encapçalament de  la carta d’una banda anuncia  la celebració de  la festa, però també 

esmenta  una  “relacion”  que  s’adjunta  amb  l’epístola,  en  la  qual  s’explica  al  monarca 

específicament quins fasts s’han desplegat. Lamentablement hem perdut el document, però és 

probable que  la  seva  confecció  fos habitual, doncs era un mode eficaç d’informar  sobre  les 

festes, afalagar la política de Felip III i al mateix temps exposar la fidelitat dels seus representants 

en territoris tant allunyats de la Cort com Quito. De fet, la carta prossegueix lloant les actuacions 

del  corregidor  Sotomayor  a  la  ciutat,  i  acaba  sol∙licitant  que  el  Consell  d’Índies  “...  vea  sus 

recaudos y se le gratifiquen sus Servicios” 766. 

 

La troballa d’aquests documents revela d’una manera prou eloqüent el desig de la Corona de 

celebrar la canonització de sant Ramon de Penyafort com un èxit extensible a tots els dominis 

de l’imperi, que es val del nou heroi celestial com a element de cohesió de tots els regnes de la 

Catòlica Majestat. També cal tenir present que aquesta no era una operació nova, doncs l’any 

1595 Felip II ja havia ordenat la celebració de festes per commemorar la canonització de sant 

Jacint en tots els territoris de  l’imperi  i, per tant, sant Ramon de Penyafort donava  l’ocasió a 

Felip III de repetir l’estratègia i presentar‐se com a principal benefactor dels seus súbdits a nivell 

terrenal  i  celestial.  Així  mateix,  aquesta  maniobra  també  es  repetirà  en  el  cas  de  les 

canonitzacions espanyoles de 1622, quan Felip  IV  també ordenarà  la celebració de  festes en 

totes les seves possessions, inclosos els virregnats d’ultramar767.  

 

Com hem esmentat anteriorment, el propi monarca posseïa relíquies del sant i, tal com recull el 

capellà major i conseller d’Estat don Diego de Guzmán i Haro: 

 

“...  no  solo  besavan  sus Magestades  los  polvos  y  relíquies  de  los  Santos,  sinó  tambien 

tomavan y recebian en bevidas la tierra de sus sepulcros (como lo hizo el Rey N.S. estando 

enfermo  en Valladolid,  por  el mes  de  Setiembre  del  año  1602  adonde  tomo  polvos  del 

sepulcro de S. Reymundo, que bastaron a darle salud”768. 

 

                                                            
766 Ídem. 
767 Sobre  les festes de beatificació  i canonització a Nova Espanya, vegeu: RAGON, Pierre. “Les fêtes de 
Béatification et de canonisation en Nouvelle‐Espagne (XVIIe‐XVIIIesiècles)”. A: DOMPNIER, Bernard (dir.). 
Les céremonies extraordinaires du catolicisme Baroque. Clermont‐Ferrand: Presses Universitaires Blaise‐
Pascal,  2009,  pàg.  563‐577.  Per  una  visió més  àmplia  de  la  festa  barroca  als  virregnats  d’ultramar: 
MÍNGUEZ, Víctor et alii. La fiesta barroca: los virreinatos americanos (1560 – 1808). Castelló de la Plana: 
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2012. 
768 GUZMÁN, Diego. Reyna católica. Vida y muerte de D. Margarita de Austria Reyna de Espanna. Madrid: 
Luís Sánchez, 1617, fol. 131v. 
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El fragment forma part del panegíric que el propi Guzmán publicà després de la mort de la reina 

Margarida d’Àustria  l’any  1611. Més  enllà de  la possible devoció  sincera  i personal que  els 

monarques poguessin professar  vers  la  figura del dominic  català,  la  seva  veneració passa  a 

formar part de  la pietosa  imatge de  la família reial. No deixa de ser simptomàtic que el propi 

Felip III encomanés la seva reial persona al sant que ell mateix havia contribuït a elevar als altars 

i a declarar com a protector dels seus dominis. A més, cal tenir present que el fet tingué  lloc 

després que bona part de  les ciutats  i arxidiòcesis de  l’imperi haguessin  rebut  les ordres de 

celebrar la canonització raimundiana, i posteriorment a les festes cortesanes que tingueren lloc 

a Valladolid l’any 1602, de les quals ens ocuparem més endavant.  

 

A més dels regnes d’ultramar, a partir del mes de juliol de l’any 1601 la Corona també esperonà 

festes  raimundianes  en  les  principals  ciutats  i  arxidiòcesis  de  la  península  ibèrica.  A  tall 

d’exemple sabem que la ciutat, bisbe i capítol de Toledo celebrà una gran festa i processó en 

honor del sant el dia 12 de setembre de 1601769, i poc després també ho féu la ciutat de Zamora, 

tal com recull el cronista Cesáreo Fernández a les seves Memorias Históricas, on l’any 1601 anota 

com es portaren a terme “Fiestas por órden del Rey, con procesión, todos y otros regocijos por 

la canonización de San Raimundo de Peñafort”770.  

 

En les ciutats hispàniques on es duien a terme aquestes celebracions els convents de l’Orde de 

Predicadors esdevenien protagonistes dels fasts en honor del seu correligionari, i en ocasions 

també  propiciaven  la  publicació  dels  sermons  que  certificaven  el  lluïment  de  les  pròpies 

festivitats.  Aquest  és  el  cas  de  dos  interessants  testimonis  predicats  durant  les  festes  de 

canonització de l’any 1601 al convent dominic de San Pablo de Sevilla, i l’any 1602 al de Santa 

Cruz  la Real de Granada. En ambdós casos es tracta de composicions elaborades  i predicades 

per  frares  augustinians,  convidats  a  participar  en  les  festes  raimundianes  pels  religiosos 

dominics. En el primer cas es tracta d’un sermó ofert per fra Pedro Valderrama, definidor de 

l’orde de sant Agustí a Andalusia, on l’orador fa èmfasi en els poders taumatúrgics de la pols del 

sepulcre del sant: 

 

“Y assi no es maravilla que vuestro cuerpo enterrado en la tierra, como rayz de Mandragora 

embuelta en ella, aya dado tal olor, que todo el mundo viniesse a querer llevar de vuestra 

                                                            
769 DEL RÍO BARREDO, María José. “Fray Domingo de Mendoza, Artífice de fiestas religiosas en el Madrid 
de la Contrarreforma”, Chronica Nova, 39 (2013), pàg. 47‐73, 60. 
770 FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo. Memorias Históricas de  la Ciudad de Zamora, su provincia y obispado.  
Madrid: Establecimiento tipográfico de los sucesores de Rivadeneyra, Impresores de la Real Casa, 1882, 
pàg. 353.  
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tierra, teniendose por dichosos si alcançavan, no dos cofines della como llevo Naaman de la 

que pisava Eliseo, si no siquiera una poquita para traer en el pecho. Que tan gran tesoro no 

se podia dar a cargas”771. 

 

En el segon cas, es tracta d’un sermó predicat pel lector en Teologia del convent de San Agustín 

de Granada, Francisco Castillejo. El text es dedica al bisbe Juan de Fonseca i comença exposant 

els cinc motius que l’identifiquen i omplen d’orgull com a frare augustinià a l’hora de celebrar la 

canonització del dominic català. Les quatre argumentacions giren a l’entorn de l’esplendor de 

Ramon de Penyafort dins  la República Cristiana,  la pàtria  comuna espanyola,  la participació 

d’una  vida  religiosa,  la  professió  d’un  ordre  mendicant  i  la  fraternitat  entre  dominics  i 

augustinians que es regeixen per la regla del patriarca sant Agustí. Les quatre raons queden molt 

ben resumides al final del text, on Castillejo declara: “De suerte, que es fiesta de nosotros la de 

oy, por todos estos titulos, por Christianos, por Españoles, por Religiosos, por mendicantes, y mas 

en particular por frayles Augustinos”772. 

 

El sermó de Castillejo destaca especialment el paper de Ramon de Penyafort dins la història de 

la santedat, com a esglaó que anuncia les futures noves glòries celestials hispàniques: 

 

“Señores admiraos de ver que la fiesta de la canonizacion de un frayle, sea como Vigilia de 

la fiesta de Canonizacion de otro frayle. Ayer S. Iacinto, oy sant Raymundo, el otro dia Sant 

Diego, el otro año sant Nicolas de Tolentino, y mañana que saldran a luz, un S. Gonçalo de 

Amarante en Portugal, de aquesta mesma orden. Un sant Iuan de Sahagun, en Salamanca, 

de  la orden de nuestro padre Sancto Augustin. Un sant Andreas Fesulano de  la orden de 

nuestra Señora de Montecarmelo en Florencia, y en sola  la Ciudad de Valencia otros tres 

frayles sanctus, de cuyas beatificaciones se trata Fray Luis Beltran,  frayle Dominico, Fray 

Nicolas Fator, frayle Franciscano, y don Fray Thomas de Villanueva, Illustrissimo Arçobispo 

de aquella sede, Fraile Augustino”773. 

 

Els  sermons  andalusos  denoten  la  ràpida  divulgació  de  l’hagiografia  raimundiana  entre  els 

centres de l’Orde de Predicadors, així com la prolífica circulació de la pols del sepulcre del sant 

fora de les fronteres de Catalunya com a mitjà per a nombrosos miracles i guaricions. Al mateix 

temps, també constaten la voluntat d’aplicar diversos nivells de lectura religiosa i nacional a la 

                                                            
771 VALDERRAMA, Pedro. Sermon que predico el padre maestro frai Pedro de Valderrama, definidor de la 
Orden de  San Augustin  en Andaluzia,  en  san Pablo de  Sevilla,  en  la  fiesta de  la  canonizacion de  san 
Raymundo. Dedicado a Don Phelipe de Haro. Provisor y Vicario general, en el Arçobispado de Sevilla. 
Sevilla: en casa de Francisco Pere Impressor, 1601, s. pàg. 
772 CASTILLEJO, Francisco. Sermon en  la fiesta de  la canonizacion de S. Raymundo, que se celebro en el 
convento de sancta Cruz la Real de Granada. Granada: por Fernando Diaz de Montoya, 1602, s. pàg. 
773 Ídem. 
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figura  del  sant,  per  tal  de  fer‐lo  esdevenir  una  glòria  celestial  no  únicament  de  l’Orde  de 

Predicadors,  sinó  del  conjunt  de  les  religions  ibèriques,  que  veuen  en  la  canonització 

raimundiana una epifania dels propis candidats a la santedat.  

 

Entre totes les celebracions foren especialment lluïdes les de la vila de Madrid. Malgrat que no 

hem pogut localitzar cap relació de successos que reculli les festes, aquestes foren estudiades 

per Maria José del Río Barredo, que senyalà a fra Domingo de Mendoza com un dels principals 

ideòlegs de l’esdeveniment774. Mendoza, dominic del convent madrileny de Nuestra Señora de 

Atocha, és un dels principals impulsors de noves devocions a Madrid durant les últimes dècades 

del segle XVI, quan comença a destacar com a audaç promotor de festivitats religioses i artífex 

de la sacralització de la vila, en plena pugna per esdevenir la capital de la Monarquia Hispànica.   

El dia 1 de setembre de 1601, Mendoza exhortà a Felip III a celebrar una gran processó general 

en honor del nou sant dominic, doncs es tractava d’un “... santo natural y patrono de ellos”775. 

La  petició  s’acompanyà  d’un  plànol  on  es  detallaven minuciosament  tots  els  elements  que 

havien de composar el seguici, com a columna vertebral d’unes festivitats esteses durant vuit 

dies. En el cas de Madrid,  igual que a Barcelona, és difícil parlar d’un nou model festiu. Com 

apunta Del Río,  el memorial  de Mendoza  fa  referència  a  algunes  de  les  grans  celebracions 

religioses  de  la  última  dècada,  com  són  els  trasllats  de  les  relíquies  de  sant  Eugeni  i  santa 

Leocadia a Toledo, i dels màrtirs Just i Pastor a Alcalá de Henares, però sobretot les festes de 

canonització de sant Dídac a Alcalá i de sant Jacint a Madrid, aquesta última ocorreguda el 29 

de gener de 1595.  

 

Atès el desplaçament de la família reial i la cort a Valladolid, la resposta del monarca fou donada 

a través del confessor reial fra Gaspar de Córdoba. Aquest féu arribar el plànol i les instruccions 

a l’emperadriu Maria d’Àustria (1528‐1603), que a l’època residia al convent madrileny de les 

Descalzas Reales, encarregada d’organitzar les festes “... con la solemnidad que tan gran santo 

merece”776. 

                                                            
774 DEL RÍO BARREDO, M.J., “Fray Domingo de Mendoza...”, 2013, pàg. 58‐65. Hem revisat els compendis 
d’Alenda  i Díaz sense trobar cap referent: ALENDA MIRA, Jenaro. Relaciones de solemnidades y fiestas 
públicas de España. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1903; DÍAZ, José Simón (ed.). Relaciones breves 
de actos públicos celebrados en Madrid de 1541 a 1650. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1982. 
775 British Library (BL), Addenda, 284228, fol.330. DEL RÍO BARREDO, M.J., “Fray Domingo de Mendoza...”, 
2013, pàg. 63. 
776 El document es composa d’una carta, enviada pel confessor reial fra Gaspar de Córdoba a fra Domingo 
de Mendoza, amb data de 3 de setembre de 1601. BL, Add. 28428, fol. 327. El plec de  la planta de  la 
processó,  signat per Mendoza al Colegio de Santo Tomás es  troba als  fols. 330‐331. El document  fou 
estudiat per María José del Río Barredo, vegeu: DEL RÍO BARREDO, M.J., “Fray Domingo de Mendoza...”, 
2013, pàg. 58‐65. 
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La  corporació  municipal  madrilenya  s’ocupà  de  convidar  als  membres  de  les  principals 

institucions  urbanes,  així  com  de  costejar  les  despeses  de  la  festa,  inclosa  la  cera,  els  focs 

artificials i una justa literària amb premis per a les millors composicions en alabança del sant, del 

papa, de les reials persones, dels santuaris i de la vila de Madrid.  

 

El dia 23 de setembre de 1601 començaren les solemnitats amb una gran repicada general de 

campanes i lluminàries nocturnes en totes les torres i carrers de Madrid per on havia de passar 

la gran processó general, dissenyada pels dominics Colegio de  Santo Tomás. Aquesta anava 

precedida per un grup de pobres  i  joves orfes, vestits tots ells amb  les  insígnies de  l’Orde de 

Predicadors al pit, i rosaris i espelmes a les mans. A continuació desfilaven les confraries de la 

vila, el clergat de les parròquies i els ordes religiosos madrilenys dotats de creus i cantant l’himne 

del sant. Com havia passat a Barcelona, a cada institució religiosa se li adjudicà un pas o “triunfo” 

dedicat a un sant dominic, l’últim dels quals representava al patriarca sant Domènec rebent el 

rosari de la Verge i predicant a reis i papes. A continuació una comitiva de ministrils i trompetes 

anunciava  l’estendard de  la Verge del Roser portat per un cavaller al servei de  l’emperadriu  i 

escoltat per advocats i lletrats de Madrid, dels quals sant Ramon de Penyafort era patró. 

 

El nucli central de la processó anava presidit per la imatge del sant titular precedida per les creus 

de  l’església major de Santa Maria de Madrid  i de  l’Orde de Predicadors, seguides dels frares 

dominics d’Atocha i de Santo Tomás. Aquests donaven pas a l’estendard de la cerimònia, que 

comptava amb  l’efígie de sant Ramon de Penyafort rodejada de  les armes de sant Domènec, 

l’emperadriu, el rei, l’inquisidor general, el Sant Ofici i la Vila de Madrid. El teixit anava sostingut 

pel pare  superior del Colegio de Santo Tomás  i altres dos dominics escoltats per comissaris, 

ministres i familiars del Sant Ofici.  

 

Finalment, el seguici es cloïa amb els prelats que havien de portar a terme la litúrgia encapçalats 

per l’oficiant, que sostenia una relíquia de la capa de sant Ramon de Penyafort, flanquejat per 

l’arquebisbe de Toledo i el vicari general de Madrid, darrera del qual desfilarien el corregidor i 

regidors del consistori municipal disposats segons la seva jerarquia.  

 

El dia 23 de setembre el recorregut partia del Colegio de Santo Tomás i es dirigia fins al convent 

de  Santo Domingo  el  Real  passant  per  davant  de  l’establiment  de  las Descalzas  Reales,  on 
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l’emperadriu Maria veuria desfilar  la processó777. Davant dels tres convents blanquinegres es 

portaren a terme focs artificials i lluminàries, que visualitzaren un cop mes als frares dominics i 

a  la Corona com a responsables de  les festivitats dins  l’escenari urbà. La  imatge del sant fou 

acollida  a  les  portes  del  convent  de  Santo  Domingo  per  una  escultura  del  patriarca  sant 

Domènec,  que  l’acompanyà  fins  al  tabernacle  preparat  a  l’interior  de  l’església.  La  talla 

romangué en aquest espai fins al 30 de setembre, quan una nova processó de cloenda de les 

festivitats  retornà  l’escultura de  sant Ramon de Penyafort  fins al convent d’Atocha, aquesta 

vegada circulant per davant del carrer i plaça major de Madrid.  

 

Un altre exemple destacat dins l’àmbit hispànic és el de València, on l’ascensió als altars del sant 

fou acompanyada d’esplèndides jornades festives recollides en la Relación de las famosas fiestas 

que hizo la Ciudad de Valencia a la canonizacion del bienaventurado S. Raymundo de Peñafort, 

composada pel dominic Vicente Gómez778.  

 

Com en el llibre de Jaume Rebullosa, l’obra també inclou una biografia del sant, un recull dels 

sermons predicats, nombroses composicions literàries en honor del sant i va dedicada als jurats 

de  la  ciutat.  L’anàlisi  d’aquesta  Dedicatoria  als  regidors  municipals  resulta  especialment 

interessant, doncs en ella s’exposen els motius que, als ulls de Gómez, han de moure als polítics 

a celebrar la santedat de Ramon de Penyafort. El text s’inicia recordant el vincle històric entre 

el convent de Sant Domènec de València i els representants municipals, tot recordant com tant 

Vicenç Ferrer com Lluís Bertran, eren fills d’il∙lustres jurats de la ciutat. Així mateix, l’autor no 

dubta en senyalar  la obligació que  tenen els  frares blanquinegres de celebrar  la santedat de 

Ramon de Penyafort “por ser santo” i “por ser nuestro”, però també els jurats valencians, que 

així podran fer ostentació “del valor de Vs. SS”779.  

 

D’aquesta manera  la  dedicatòria  Gómez  glorificava  hàbilment  el  patronatge  de  les  festes 

efectuat per la ciutat com una operació que secundava la política religiosa de Felip III i celebrava 

el triomf de l’Orde de Predicadors i de la seva província aragonesa. Aquest últim aspecte es fa 

especialment palès en el pròleg de l’obra, on Gómez elogia al sant com a nou “... árbol divino del 

                                                            
777El convent de Santo Domingo el Real de Madrid era el més antic que l’Orde de Predicadors havia fundat 
a  la ciutat  i per aquest motiu es convertia habitualment en punt de  referència de  les processons que 
partien de Nuestra Señora de Atocha i del Colegio de Santo Tomás.  
778 GÓMEZ, Vicente. Relacion de las famosas fiestas que hizo la Ciudad de Valencia a la canonización del 
bienaventurado S. Raymundo de Peñafort. Valencia: en casa de Iuan Chrysostomo Gárriz, junto al molino 
de Rouella, 1602.  
779 Les  tres cites s’extreuen de: GÓMEZ, V., “Dedicatoria”, Relacion de  las  famosas  fiestas que hizo  la 
Ciudad de Valencia..., 1602, s. pàg. 
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Jardín Miliante [que] campea en el cielo”780, i que renova les santes vides que han crescut dins 

la província. A més, l’autor dominic no perd ocasió per recordar els nous miracles que cada dia 

obra el nou sant canonitzat, i com el favor diví propicia la fama del sant a la terra “... pues no ha 

quedado ciudadd, ni villa populosa do no se hayan hecho grandes demostracions del  interior 

contento”781.  

 

En el mateix pròleg Gómez també senyala com les festes valencianes són un retorn de les que 

efectuà la ciutat de Barcelona en motiu de la canonització de sant Vicenç Ferrer, subratllant així 

novament  els  vincles  fraternals  entre  els  establiments dominics  i  els  territoris de  la Corona 

d’Aragó.  

 

3.1.3 Les festes cortesanes a Valladolid de 1602: cerimonial i conflicte. 

 

Les relacions entre Catalunya i Felip III vingueren marcades per la reial visita a Barcelona de l’any 

1599. En el transcurs d’aquesta, concretament el dia 6 de juny, el nou monarca visità el convent 

de  Santa  Caterina  acompanyat  de  la  seva  esposa  Margarida,  l’arxiduquessa  mare  Maria 

d’Àustria, l’arxiduc Albert, la infanta Isabel Clara Eugenia i el valido Francisco de Sandoval i Rojas, 

marquès de Dènia  i futur duc de Lerma. A  la mort de Felip II, el favor del nou monarca havia 

estat  suplicat  pels  consellers  barcelonins,  els  diputats  de  Catalunya  i  els  dominics,  per  a 

continuar  la causa de Ramon de Penyafort782. Un dels documents més eloqüents és  la carta 

enviada el 9 de novembre de 1598 pel postulador  fra Miquel  Llot al  jove  sobirà, en  la qual 

implora: 

 

“Doy aviso de ello a V. Magd. para que en el nuevo govierno de los Reynos, de nuevo ayude 
y ampare la conclusion en esta causa tan justa y santa. Porque siendo tales y tan grandes 
los meritos  de  este  singular  sievo  de  dios,  como  la  continuation  en  la  operation  de  los 
milagros de trescientos y sesenta anyos con la devotion de los Reynos en Aragon de V. Magd. 
han manifestado sera nuevo y singular protector en el prospero y felicissimo govierno en los 
Reynos de V. Magd. pues esto y mucho mas pueden los santos delante de dios en el cielo 
donde ha tenido copiosa remuneration por  los meritos del mesmo santo de  los favores y 
mercedes que hizo siempre a esta su causa el padre de vuestra Magd. honrrandole dios en 
el cielo pues por tan propia tuvo siempre la honra de los siervos de Jesucristo en la tierra”783. 

 

                                                            
780 GÓMEZ, V., “Prólogo”, Relacion de las famosas fiestas que hizo la Ciudad de Valencia..., 1602, pàg. 4. 
781 Ídem. 
782 Cal recordar com en les epístoles enviades pels consellers a Felip II l’any 1594, els dirigents catalans 
sol∙licitaven  la  seva  influència  reconeixent‐lo  com  a  legítim  successor  dinàstic  de  la  Corona  d’Aragó, 
recordant‐li que: “… ab  tot axo aquesta  sua ciutat y  tot  lo Regne de Cathalunya  restara  sempre molt 
obligat a vostra Magestat, per tan gran benefici …”. ACA. Consejo de Aragón, leg. 0265, núm. 013.  
783 ABFZ. Fondo Altamira, 178, GD.1/Altamira, 178, D.55/1. 
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Així doncs, tal com expressa fra Miquel Llot, el suport de Felip III a la canonització de Ramon de 

Penyafort no únicament el convertirà en digne successor del seu progenitor, sinó que també li 

tributarà un nou sant protector de la reial persona i del seus regnes. El monarca abraçà la causa 

del sant i el 7 d’abril de 1599, quasi cinc mesos després, en la seva carta enviada a l’ambaixador 

duc de Sessa, declarava com “Al rei mi Padre, i Señor, que haya gloria he sucedido en la devocion 

de San Ramon de Peñafort”784.  

 

La  promoció  de  la  causa  raimundiana  simbolitzava  el  favor  de  Felip  III  vers  el  Principat  de 

Catalunya, un compromís que es féu més explícit durant la visita al convent de Santa Caterina, 

quan el monarca venerà el  cos del  serf de Déu, acompanyat del nunci Camilo Gaetano  i de 

l’arquebisbe Joan Terès. Els frares obriren el sepulcre del seu correligionari i aixecaren un cadafal 

al seu voltant, en el qual es van disposar els il∙lustres convidats. El pare prior extragué la calavera 

del beat de  la  caixa  i  la disposà davant de  les persones  reials, que  l’adoraren  “...  ab molta 

reverentia i ab alguna inclinatio”785 i, posteriorment, oferí al monarca la possibilitat d’emportar‐

se qualsevol relíquia del sepulcre, ja que així havia estat promès al seu pare. No obstant, Felip III 

respongué prudentment que “  ... en estar canonizado decidiría”786, tot  i que s’emportà altres 

relíquies  formades  per  un  tros  de  la  tela  que  embolcallava  el  cos  i  una  caixa  amb  la  terra 

miraculosa del sant. 

 

Ara bé, l’inici del regnat de Felip III no sempre havia estat tant beneficiós pels catalans. De fet 

l’any  1598  el  flamant monarca havia  ofès  a  consellers  i  diputats quan  es  va desdir del  seu 

compromís  de  celebrar  el matrimoni  amb Margarida  d’Àustria  a  la  ciutat  comtal787. D’altra 

banda, l’objectiu principal de l’estada del jove sobirà a la ciutat comtal era la celebració de les 

Corts  de  1599.  Certament  el  rei  sabé  afalagar  als  patricis  catalans  amb  la  concessió  de 

nombroses mercès que  sumaren 60 nomenaments  com a  cavallers, 81  títols de noblesa  i 8 

dignitats comtals788. Els representants catalans, potser un xic enlluernats, concediren al monarca 

                                                            
784 PEÑA, F., Vita Sancti Raymundi..., 1601, pàg. 293. 
785 Lumen Domus... BRUB. Ms. 1005, I, fol. 156. Sobre la visita de Felip III a Barcelona de 1599: CHAMORRO, 
A., “Un éxito efímero...”, 2012, pàg. 81 ‐ 103. 
786 Lumen Domus... BRUB. Ms. fol. 156. 
787 El monarca havia tancat un compromís en ferm amb la Ciutat per celebrar‐hi el seu proper matrimoni. 
Des de finals de 1598 consellers i diputats havien començat a elaborar els preparatius de la reial estada 
però  al  cap de poc  temps el marquès de Dènia  va desdir‐se del  compromís.  Finalment  l’enllaç es  va 
celebrar  a  València,  ciutat  ben  propera  als  estats  de  Sandoval,  on  gaudia  d’una  ben  nodrida  xarxa 
clientelar.  Sobre el viatge a Aragó, València i Catalunya de Felip III: PALOS, J. L., Catalunya a l’imperi dels 
Àustria…, 1994, pàg. 229‐230. 
788 AMELAG, James. La formación de una clase dirigente: Barcelona, 1490‐1714, Barcelona: Ariel, 1986, 
pàg. 46‐47. L’ennobliment de les clases benestants catalanes era una fita important, doncs cal recordar 
com a Catalunya els grans casals com els Requesens, els Montcada o els Cardona des del segle XVI s’havien 
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un donatiu de 1.100.000 lliures, una xifra certament excepcional si la comparem amb les 500.000 

que s’havien concedit a Felip II en les últimes Corts789. Ara bé, el veritable conflicte sorgí quan el 

monarca abandonà la ciutat sense haver signat les constitucions aprovades per les Corts. Quan 

el  text  definitiu  fou  presentat  als  diputats  per  tal  de  procedir  a  la  seva  impressió,  aquests 

s’adonaren de la inclusió intencionada de cinc punts que no havien estat acordats. Alguns d’ells 

eren de notòria  importància per a  l’aristocràcia  local, doncs  incloïen aspectes com el dret del 

virrei  a  fer  proclames,  o  la  prohibició  als  cavallers  per  portar  determinades  armes  de  foc 

(pedrenyals)790.  

 

Un  grup  de  nobles  encapçalats  per Nofre  d’Alentorn  i Gispert  de Guimerà  s’oposaren  a  la 

promulgació de  les noves  lleis  i  la Diputació del General es dividí, sobretot en el braç militar, 

presidit a  l’època per Diego Fernández de Córdoba, marquès de Comares, espòs de Joana de 

Cardona i fidel servidor de la Corona791. El conflicte s’agreujà durant els mesos de juny i juliol de 

1601, poc després de les festes raimundianes, quan els diputats expressaren el seu malestar i sa 

Majestat respongué a través del virrei duc de Feria. El 2 de juliol de 1601 el lloctinent convocava 

els diputats al seu palau: 

 

 “… y los explica la crehensa de una carta que lo Rey nostre señor los enviava, per lo secretari 
Alsina, y en effecte los digue com sa mag. Manava rebessen les constitutions en la foma que 
a deset de febrer los eren estades dades sens alterar una tilla y dins tres dies comensaren a 

                                                            
apropat a la Cort i havien establert forts lligams de parentiu amb l’aristocràcia castellana, espaiant cada 
vegada més les seves visites al Principat.  
789A més del donatiu,  també es contemplaven  regals al duc de Lerma  (10.000  lliures), al vicecanceller 
(6.000 lliures), al regent (3.000 lliures) i al secretari (2.000 lliures) del Consell d’Aragó. El pagament s’havia 
de dur a terme en cinc anys, iniciant el termini al cap d’un any de la cloenda de les Corts. Sembla que de 
les 700.000 lliures del monarca, només 280.000 foren enviades entre finals del 1600 i l’estiu de 1601. El 
tercer termini de 140.000  lliures s’atorgà abans de 1604  i, d’aquesta quantitat, 114.000  lliures anaren 
directament al futur duc de Lerma.  PÉREZ LATRE, Miquel. Entre el rei i la terra. El poder polític a Catalunya 
al  segle XVI. Vic: Eumo Editorial, 2003, pàg. 246‐258; VALLS  I TABERNER,  Ferran;  SOLDEVILA,  Ferran. 
Història de Catalunya. Barcelona: Publicacions de  l’Abadia de Montserrat, 2002, pàg. 447. Els diversos 
pagaments queden recollits excrupulosament en el registre de deliberacions de  la Generalitat. A a tall 
d’exemple, el dia 24 de juliol els diputats anoten: “... en lo any 1599 fou fet servey a sa Magt. per dita cort 
de un Milió Cent Milia liures, pagadores de pecunies de dit General, ço es trescentes milia de present e 
set centes milia dins sinc anys desde leshores primers vinent en sinc iguals pagues ço es cent quaranta 
milia  liures per cada paga, e  les restants cent milia  liures en  les pagues de greuges, com appar ab  los 
procesos de dita cort y ab lo quern autentic de les constitutions y capitols de cort enviats per sa Magd. y 
los  seus Prothonotaris”. ACA. Generalitat, Sèrie general  (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 
1599‐1602, Part 2a, fols. 438v ‐ 439.  
790Cal senyalar com ja les corts de Montsó de 1585, presidides per Felip II, havíen presentat discrepàncies 
i notables alteracions en el seu text un cop estampat. En aquesta operació manipuladora aparegueren 
implicats diversos membres de  la  família Franquesa  i del seu entorn. TORRAS RIBÉ,  Josep M. Poders  i 
relacions clientelars a la Catalunya dels Àustria. Vic: Eumo Editorial, 1998, pàg.75‐79. 
791  ELLIOTT,  J.  H.  La  revolta  catalana…,  1989  (1963),  pàg.  47; MOLAS  RIBALTA,  Pere.  L’alta  noblesa 
catalana a l’Edat Moderna. Vic: Eumo Editorial, 2003, pàg. 36. 
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imprimirles, que altrament se procehiria contra dells en bens y en persones, cosa inaudita 
en Catalunya, fen en llevar acte.”792 

 

En  realitat  la  discòrdia  s’estengué  fins  l’any  1603,  quan  finalment  es  promulgaren  les 

constitucions. El conflicte esdevingué una de les friccions més fortes entre Catalunya i la Corona 

durant la primera meitat del segle XVII, i sens dubte s’ha de situar entre els nombroses causes 

que portaren a la insurrecció de la dècada dels anys 40793. La veritable col∙lisió tingué lloc el 2 de 

març de 1602, quan el virrei duc de Feria pretengué resoldre la qüestió empresonant al diputat 

militar Joan de Vilanova,  i a  l’oïdor de comtes Josep de Castellvell794. Lluny de tenir un efecte 

dissuasiu,  l’acció del  lloctinent situà el conflicte en un punt de no retorn  i el Consell de Cent 

s’oferí com a mediador en  la disputa. Així, el 6 de març de 1602 el conseller segon Josep de 

Bellafilla encapçalà una esplèndida ambaixada a  la Cort, en  la qual s’acompanyà de diversos 

consellers,  dels  cònsols  de  la  Llotja  i  de  nombrosos  cavallers795.  El  seguici  fou  rebut 

cerimonialment a  les ciutats  i viles de Sant Feliu,  Igualada, Cervera, Bellpuig, Lleida, Osera,  i 

especialment a Saragossa. Poc abans d’arribar a la ciutat, una comitiva de cavallers encapçalats 

per Gastó de Montcada  i Gralla, marquès d’Aitona, acudí a donar  la benvinguda al conseller. 

Aitona pregonà els tres motius que l’havien impulsat: “... la primera per obligacio de deute, la 

segona com ha amich de tota la vida y la tercera per obligacio natural per ser tan catala y aver 

de acudir en tot lo que es servey y honra de la ciutat de Barcelona”796 

 

Així,  el  noble  feia  ostentació  dels  orígens  catalans  del  seu  llinatge,  i  preparava  l’entrada  a 

Saragossa, on els jurats de la ciutat i els ciutadans d’estament acolliren a Bellafilla entre música, 

“... y donaren la volta per lo millor de la ciutat per las plassas y carrers mes publichs ab tant gran 

multitut de gent de la ciutat que exian a veurer lo senyor conceller y la entrada se li feia, que era 

cosa de mirar”797. 

 

                                                            
792 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 363. 
793 ELLIOTT, J. H. La revolta catalana…, 1989 (1963), pàg. 47; ROVIRA I VIRGILI, Antoni. Història Nacional 
de Catalunya. Barcelona: Pàtria, 1922‐1934, VII, pàg. 643‐645; SOLDEVILA, Ferran. Història de Catalunya. 
Barcelona: Aloha, 1962‐1963, II, pàg. 951‐974; REGLÀ, Joan. Felip II i Catalunya. Barcelona: Aedos, 1956, 
pàg. 189. 
794 PUJADES, Jeroni; CASA HOMS, Josep Maria (ed.). Dietari. Barcelona: FSVC, 1975‐1976, 1, pàg. 90. 
795 Íbidem, pàg. 92v. El 30 de novembre de 1602 havíen estat escollits com a nous consellers el ciutadà 
Lluís Salaverdenya, el militar Josep de Bellafilla, el doctor en dret Joan Morell, el mercader Pere Pau Rifós 
i  l’apotecari  Jeroni Roig. Els  consellers elaboraren un dietari de  l’ambaixada de Bellafilla a Valladolid, 
vegeu: Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 506‐540.  
796 Íbidem, pàg. 510.  
797 Ídem. 
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Al dia  següent Bellafilla assistí a  l’ofici  solemne de  la Basílica del Pilar  i a  l’església de Santa 

Engracia, partint a  l’endemà  vers  la Cort. El  viatge  s’aturà de nou a  la  vila d’Olivares, on el 

conseller fou advertit que si volia entrar cerimonialment a la capital hauria d’esperar i per aquest 

motiu el  seguici es  retirà  fins a  la vila de Tudela. Finalment, el 29 de març Bellafilla entrà a 

Valladolid, seu de la Cort entre 1601 i 1606, on l’esperava una magnífica comitiva d’eclesiàstics 

i 300 cavallers sobre corsers. El conseller  fou  flanquejat pel gendre del duc de Lerma, Diego 

López  de  Zúñiga Avellaneda,  i  per  Luís  Fernández  de  Córdoba,  fill  del  duc  de  Sessa,  i  junts 

travessaren  la ciutat  fins al Palau Reial, on el  rei  i  la  reina contemplaren  la desfilada des de 

darrera les gelosies.  

 

Sobre aquesta entrada, el cronista Luís Cabrera de Córdoba anota: 

 

“…  entró  aquí  un  canciller  de  Barcelona  con  embajada  de  aquella  ciudad,  al  cual  se  le 
permitió entrar  con  la gramalla, que es el vestido de  su oficio, y  con maceros delante y 
mucho acompañamiento que salió a recebirle, y de la misma manera fue a tener audiencia 
con S.M. al tercer dia que llegó. El cual viene sobre la prision que se ha mandado hacer por 
S.M.  de  dos  deputados  de  aquel  principado,  porque  no  quieren  admitir  cinco  de  las 
constituciones que se hicieron en  las Cortes pasadas, diciendo que no se otorgaron en  la 
forma que se les mandan obedecer, y S.M. ha remitido el negocio al conde de Miranda y al 
vice‐chanciller de Aragon: entiendese que se tomarà algun medio en ello.”798 

 

Per tant, sembla que als ulls dels val∙lisoletans no hi havia dubte sobre les disputes que havien 

motivat  l’ambaixada.  Ara  bé,  la  presentació  de  Bellafilla,  que  havia  estat  costejada  per  la  

Diputació del General, era  la  imatge de  la ciutat de Barcelona  i havia de revestir tota  la seva 

dignitat i magnificència. Com recull una carta enviada a Barcelona, la recepció a la Cort fou tant 

esplèndida que: 

 
“… los mateixos cavallers principals i titulars d’aquesta Cort diuen que no s’ha fet mai tal 
rebuda  ni  al  propi  nunci  de  sa  santedat  ni  a  l’ambaixador  de  l’emperador  ni  d’altres 
potentats, en tant que los mateixos castellans estaven admirats i espantats, dient és posible 
que a un ambaixador vassall del Rei se li faci tan gran honra”799.  

 

El propi conseller vestia les gramalles cerimonials i anava proveït en tot moment de dos patges 

sostenint  les masses  altes  amb  els  escuts  de  la  ciutat  al  capdavant800.  Aquests  emblemes 

                                                            
798 CABRERA DE CÓRDOBA, Luís. Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 
1614. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1997 (facs.), pàg. 140‐141. 
799AHCB. Correspondència dels Consellers, 1600‐1603, fols. 62‐63v; ELLIOTT, J. H. La revolta catalana…, 
1989 (1963), pàg. 155. 
800 “… sien pagades dos centes liures barceloneses per tantes na bestretes y pagades per motiu de la anada 
feu en cort de sa Magestat per los negocis y afers del general per lo de la captura dels srs. Deputat y oidor 
militars”. ACA. Generalitat, Sèrie general (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 
2a, fol. 546v.  
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evocaven  la  puixança  de  Barcelona  davant  la  Cort,  visualitzaven  les  llibertats  de  la  ciutat  i 

recordaven els seus privilegis garantits per les ultratjades constitucions. Creaven, en definitiva, 

una visió del poder corporatiu de la ciutat.  

 

La desitjada audiència amb Felip  III es produí el dia 1 d’abril, quan Bellafilla entregà al rei un 

memorial dels desacords amb les constitucions i sol∙licità l’alliberament dels diputats. Al terme 

de la seva intervenció, el monarca respongué “Que quería mucho a la ciudad de Barcelona y que 

acudiesse con el vice Canceller y que lo mandaría ver y visto lo mandaria despachar”801. 

 

Com a mostra de la seva estima al Principat, Felip III decidí afalagar a la delegació catalana amb 

la celebració d’unes festes per commemorar  la canonització de sant Ramon de Penyafort. La 

Cort probablement coneixia els fasts barcelonins de 1601 gràcies a la Relación del pare Rebullosa 

i  la  presencia  del  representant  de  Barcelona  fornia  una  ocasió  immillorable  per  festejar 

l’ascensió als altars del dominic català.  

 

Les solemnitats tingueren lloc el dia 11 d’abril a l’església major de Santa Maria, coneguda avui 

com Santa María la Antigua. A l’acte acudiren gran nombre de nobles i cortesans, a més del propi 

Felip III i de la seva esposa Margarida, que assistiren als oficis sota un dosser situat a l’altar major. 

El conseller Bellafilla arribà acompanyat del seu seguici  i penetrà en el temple vestit amb  les 

gramalles i “ab sos verguers devant ab les masses altes conforme es us y costum”802 i fou conduit 

pel mestre de cerimònies a “un boníssim y honrat assiento”803 que es trobava en un banc a la 

part de l’evangeli de l’altar, al costat de l’estendard del sant. Aquesta era una de les peces que 

procedien de la romana cerimònia de canonització i sabem que era “... gran ab la figura del sant, 

y lo tall dell quadrat com un ganfano y la hasta molt grossa y mal acomodada pera portar”804.  

 

Acabada la missa, s’organitzà una solemne processó que comptà amb la participació de Felip III 

i la seva esposa, tots els ordes religiosos i clergat de la ciutat, balls, danses i tots els reials consells 

“... cada hu en son  lloch comforme se es acostumat”805. El monarca novament homenatjà al 

conseller Bellafilla  fent‐li entrega del preuadíssim estendard per a que el portés en processó 

darrera de dos macers amb els escuts de la ciutat comtal en alt, i sostenint els cordons laterals 

els cavallers de  l’Orde de Sant  Jaume Gómez de Luna  i Martín Cerón. El dietari elaborat pel 

                                                            
801 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 521. 
802 Íbidem, pàg. 525. 
803 Dietaris de la Generalitat de Catalunya..., III, fol. 209v. 
804 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 525. 
805 Ídem. 
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Consell de Cent destaca en tot moment  la presencia dels dos macers amb  les armes altes de 

Barcelona al davant, doncs “… era molt gran grandesa de sa Magestat que tingues vassals que 

devant sa real presentia meresquessen tenir aquella honra”806.  El gest ofert per Felip III era sens 

dubte un  afalac  a  la  ciutat dins de  la  festa  raimundiana  i de  cap manera pot  considerar‐se 

anecdòtic, ans el contrari, fou rebut a Barcelona com un precedent que, en el futur, seria reprès 

com a exemple dins les nombroses disputes sobre el cerimonial de la ciutat. Potser el testimoni 

més  eloqüent  de  la  importància  d’aquest  fet  queda  recollit  en  un memorial  i  recurs  dels 

consellers al  rei elaborat  l’any 1707, en el qual els  representants de  la Ciutat  reclamaven  la 

potestat per  portar  les masses  altes durant  les processons,  i  un dels  casos precedents  que 

argumentaven era precisament com:  

 

“En el año 1602 hallandose Joseph de Bellafilla Conseller en Cap de Barcelona en Valladolid, 
corte del Serenissimo Señor Rey Don Felipe Segundo en las solemnes fiestas de canonización 
de Sn. Raymundo de Peñafort Patrón de Barcelona, y Procession que por este Motivo se hizo, 
asistiendo  su Magestad  con  sus Reales Consejos,  llevando dicho Conseller asistido de  la 
bandera de la corte el estandarte del Santo de algunas contradicciones, se resolvió que en 
presencia de su Magestad los vergueros que iban delante del Conseller llevasen las masas 

altas como se executó.”807 
 

En qualsevol cas, el seguici de la processó de sant Ramon de Penyafort prosseguí el seu itinerari 

fins a  l’església dominica de San Pablo, situada  just davant del Palau Reial. En aquest punt sa 

Majestat tornà a peu a les seves estances acompanyat del propi conseller Bellafilla, el marquès 

de Villena, el duc d’Escalona, el duc d’Alburquerque i el duc de Lerma808. 

 

Finalment, el 17 de maig Bellafilla obtingué una última audiència amb Felip III per despedir‐se 

de  sa Magestat  “... ab  les  insignies y ab  tota  la  cerimonia”809, en  la qual    també estigueren 

presents el comte de Miranda, el duc de Lerma i dels seus principals suports polítics a la Cort: 

Pere de  Franquesa  i Rodrigo Calderón. El  representant de Barcelona emprengué el  camí de 

tornada  amb  la  seva  comitiva  i  fou  rebut  amb  gran  pompa  a  València,  on  l’afalagaren  els 

principals nobles de la ciutat, molts d’ells amb forts vincles amb Catalunya, com els comtes de 

                                                            
806 Ídem. 
807 Sis  còpies d’un memorial  i  recurs dels Consellers al  rei,  reclamant  la  confirmació del privilegi de  la 
utilització de les insígnies consulars i també la de les maces pels vergues o macers en tots els actes en que 
el cerimonial ciutadà ho prescriu. En l’exposició assignen a l’època romana l’origen del costum de desfilar 
amb les maces i són citats de 1404 a 1706 tot un seguit d’esdeveniments en els que es van fer paleses les 
esmentades prerrogatives. AHCB. 1C.XXII‐1/63. 
808No hem de menystenir el paper d’aquests nobles funcionaris dins l’aparell burocràtic, doncs tots ells 
tingueren entrevistes amb el conseller Bellafilla durant els dies següents per tal de tractar la qüestió de 
l’empresonament dels diputats. 
809 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 534‐535. 
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Benavent, el marquès dels Velez, el marquès d’Aitona i els jurats de la ciutat. Finalment Bellafilla 

entrà de nou a Barcelona el dia 11 de maig de 1602. 

 

Les  festes val∙lisoletanes  i  les deferències de  la Catòlica Majestat  foren percebudes amb una 

certa desconfiança inicial a la capital del Principat. El cronista Pujades anota al seu diari: “Crec 

que.ns  passan  com  a  minyons  ab  afalagos”810.  No  obstant,  el  conflicte  es  resolgué  amb 

l’allunyament del duc de Feria, que  fou promogut al virregnat de Sicília,  i  l’alliberament dels 

diputats empresonats el 6 de juliol de 1602811.  

 

Així mateix, per tal de rebaixar les tensions diplomàtiques amb el Principat, Felip III nomenà com 

a  nou  lloctinent  un  vell  devot  de  sant  Ramon  de  Penyafort  i  fidel  servidor  de  la  Corona: 

l’arquebisbe Joan Terès. Natural de Catalunya i amb un talant més moderat, el prelat accedí al 

càrrec el 16 d’abril de 1602,  contribuint així a  tancar  la  crisi812.  Finalment,  les  constitucions 

proveïdes  pel  rei  foren  impreses,  tot  especificant  que  els  cinc  capítols  en  discòrdia  no 

s’aplicarien com a lleis fins a les noves Corts813. 

 

D’aquesta manera  el  conflicte  quedà  superat  i  l’ordre  reinstaurat.  Fins  i  tot  el  sant  semblà 

content amb la reconciliació entre la seva pàtria i la Corona, doncs cinc mesos més tard obrà un 

miracle en la reial persona: Felip III recobrà la salut el mes de setembre de 1602 després d’ingerir 

la terra procedent del sepulcre barceloní de sant Ramon de Penyafort814. 

 

3.1.4 S. Ramon honra, y gloria dels Catalans 

 

“… pues en materia de santidad y virtud, ay tantos Santos en Cathaluña, que son innumerables, cuyos 
cuerpos y sagradas reliquias, tienen enriquecidas sus Iglesias, que apenas ay ciudad, villa o lugar de 

consideracion, donde no tengan cuerpos, o reliquias de Santos Cathalanes.”815 

 

                                                            
810 PUJADES, Jeroni; CASA HOMS, Josep Maria (ed.). Dietari. Barcelona: FSVC, 1975‐1976, 1, pàg. 100. 
811 Íbidem, pàg. 192. 
812 BOLEDA I CASES, Ramon. Joan Terés i Borrull. Arquebisbe i Virrei. Solsona: Publicacions de la Delegació 
diocesana de Mitjans de Comunicació Social Solsona, 1982, pàg. 16. 
813 Dietaris de la Generalitat de Catalunya..., III, fol. 429; ARRIETA ALBERDI, Jon. “La disputa en torno a la 
jurisdicción  real  en  Cataluña  (1585‐1640):  de  la  acumulación  de  la  tensión  a  la  explosión  bélica”, 
Pedralbes, 15 (1995), pàg. 33‐93. 
814GUZMÁN, Diego. Reyna católica. Vida y muerte de D. Margarita de Austria Reyna de Espanna. Madrid: 
Luís Sánchez, 1617, pàg. 131v. 
815 SAIZ, Jacinto. Sermon predicado en el convento de Santo Domingo el Real de la villa de madrid, en la 
solene fiesta que el Sacro, Supremo, y Real consejo de Aragon hizo al Glorioso Padre San Raymundo de 
Peñafort, de  la Orden de Predicadores en su proprio dia, a siete del mes de enero del presente año, de 
1628. Madrid: por la viuda de Alonso Martin, 1628, pàg. 11. 
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Com molt bé ha senyalat Xavier Torres, entre finals del segle XVI i inicis del segle XVII es desferma 

a  Barcelona  un  gran  interès  pels  cossos  sants  i  les  seves  hagiografies816.  Fruit  d’aquesta 

fascinació  sorgeixen  diverses  corografies  dedicades  als  herois  celestials  locals,  en  les  quals 

s’uneixen inextricablement la historia urbana i sacra de la ciutat, sota l’influx intel∙lectual i moral 

del catolicisme posttridentí. Aquestes composicions, a mig camí entre la historiografia patriòtica 

i l’hagiografia devota, s’han de veure com un producte fruit de la pietat cívica  impulsada per les 

elits polítiques  i  religioses  locals, però  també com un mecanisme de projecció exterior de  la 

imatge de la ciutat santa i devota817.  En aquest procés la figura de Ramon de Penyafort juga un 

rol fonamental, doncs el dominic no únicament havia llegat el seu cos a la ciutat, sinó que també 

hi havia viscut durant molts anys, extremant‐ne els beneficis. 

 

Una  de  les  primeres  obres  corogràfiques  barcelonines  on  apareix  la  figura  de  Ramon  de 

Penyafort és la Descripción de las excelencias de la muy insigne ciudad de Barcelona del jurista 

Dionís Jeroni de Jorba. Publicada l’any 1589, el text ja enumera al beat juntament amb les altres 

devocions locals: els bisbes Pacià i Sever, i els màrtirs Eulàlia i Cugat818. L’obra apareix dos anys 

després  del  descobriment  del  procés medieval  de  canonització  a Roma  i  forma  part  de  les 

accions  impulsades pel bisbe Dimes  Loris en pro de  la  reobertura de  la  causa  raimundiana. 

Tampoc podem descuidar que, en paral∙lel, el propi prelat  també engega  la campanya per a 

obtenir el reconeixement del culte d’Oleguer i Pacià, predecessors seus al capdavant de la mitra 

barcelonina, i també presents en l’obra de Jorba.  

 

A l’entorn de 1600 sorgeixen altres dos reculls dels sants catalans que també inclouen la figura 

de Ramon de Penyafort, ja ben proper a la seva canonització. Es tracta de les Vides de sants de 

Cathalunya compilades pel jesuïta Pere Gil, en la qual es proposava compilar una obra en la línia 

del Martirologio  Romano  de  Baronio,  per  tal  d’eradicar  les  llegendes  apòcrifes  dels  sants 

                                                            
816 TORRES, Xavier. “La ciutat dels sants: Barcelona  i  la historiografia de  la Contrareforma”. A: GRAU  I 
FERNÁNDEZ,  Ramon  (coord.).  Recurs  al  passat  i modalitats  historiogràfiques  a  Barcelona.  Barcelona 
Quaderns d’Història. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2014, pàg. 77‐104. 
817 Com  exposà  Xavier  Torras,  tant  consellers  com diputats  seguien una  agenda ben nodrida d’actes 
religiosos, doncs eren nombroses  les festivitats en  les que asistien tant a  la catedral com als diferents 
convents i parròquies barcelonines. En el cas del convent de Santa Caterina Verge i Màrtir, era habitual 
l’assistència als oficis durant la festa de la santa titular i del patriarca sant Domènec, així com per la diada 
de Sant Tomàs d’Aquino, que també era celebrada amb lluminàries i justes literàries per l’Estudi General 
de Barcelona. TORRES SANS, Xavier. “La guerra de Cataluña desde el púlpito (1640‐1652). A propósito de 
un sermón inmaculista de Alexandro de Ros”. A: MELE, Giuseppe (ed.). Tra Italia e Spagna. Studi e ricerche 
in onore di Francesco Manconi. Cagliari: CUEC Editrice, 2012, pàg. 249‐266. Sobre el concepte de pietat 
cívica  i  la  seva pràctica: VAUCHEZ, André  (dir.).  La  religión  civique  a  l’époque médiévale  et moderne 
(Crétienté et Islam). Roma: École Française de Roma, 1995. 
818 DE JORBA, Dionisio Hieronimo. Descripción de las excelencias de la muy insigne ciudad de Barcelona. 
Barcelona: Gotard, 1589, fols. 3‐13. 
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catalans819. Ara bé, entre tots els autors del gènere, el que acull amb més entusiasme a sant 

Ramon de Penyafort és el dominic Antoni Vicenç Domènec, que li dedica una vintena de pàgines 

dins  la  seva Historia  general de  los  Santos  y Varones  ilustres  en  santidad del Principado  de 

Cataluña (1602)820. 

 

Al  costat d’aquestes  compilacions, des de  finals del  segle  XVI havien  anat  apareixent  altres 

hagiografies raimundianes a Catalunya. Entre les més primerenques cal comptar les del dominic 

català Salvador Pons  (1547‐1620), que  ja  l’any 1593 publica Slibre de  la vida y miracles dels 

gloriosos  sants,  Sancta  Eularia  Patrona  de Barcelona,  y  S.  Ramon  de  Penyafort  del  orde  de 

Predicadors821, dedicada a Lluís Ramon d’Aragó Folch de Cardona i Córdoba, X comte de Prades 

(1557‐1596).  Pons,  catedràtic  de  Teologia  a  l’Estudi  General  de  Barcelona,  publica  la  seva 

biografia vuit anys abans de la canonització però no dubta en atorgar el títol de sant a Ramon 

de  Penyafort,  i  equiparar‐lo  a  la  patrona  barcelonina  Santa  Eulàlia.  Sovint  la  importància 

d’aquesta publicació tant prematura ha passat desapercebuda, doncs el mateix autor composa 

quatre anys després la Historia de la vida, y esclarecidos milagros del glorioso, y bienaventurado 

padre S. Raymundo de Peñafort (1597), molt més divulgada i traduïda l’any 1602 a l’alemany822. 

 

                                                            
819 L’obra finalment restà inèdita i el manuscrit original es conserva a la Biblioteca del Seminari Conciliar 
de Barcelona. Sobre el text, vegeu: FÀBREGA GRAU, Àngel. “El P. Pedro Gil SI (+1622) y su colección de 
vidas de santos”, Analecta Sacra Tarraconensia, XXXI (1958), pàg. 5‐25. 
820  DOMENEC,  Antonio  Vicente.  Historia  General  de  los  Santos,  y  varones  illustres  en  santidad  del 
Principado de Cataluña. Barcelona: en la Emprenta de Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1602, II, pàg. 24‐34.   
821 PONS, Salvador. Slibre de la vida y miracles dels gloriosos sants, Sancta Eularia Patrona de Barcelona, 
y S. Ramon de Penyafort del orde de Predicadors Dirigit al illustrissim senyor don Luys Ramon Folch y de 
Cardona olim de Cardona y Arago, Compte de Prades. Barcelona: En casa de Noel Banessom, Estamper, 
1593.  Natural  de  Barcelona,  Pons  ingressà  al  convent  de  Santa  Caterina  l’any  1565,  on  esdevingué 
catedràtic en Teologia. Personatge preeminent dins  l’Ordre dels Predicadors,  l’any 1588 fundà amb fra 
Pere Joan Guasch l’Academia de Sant Tomàs dins el convent dominic de la Ciutat, i tingué un paper ben 
destacat en les festes de canonització raimundianes. Dins de la seva producció literària també cal comptar 
altres textos de caràcter hagiogràfic dedicats a santa Madrona, sant Celdoni i Armenter i sant Fructuós, a 
més de  la publicació del salm Miserere mei Deus  i d’un tractat sobre  la penitència. Sobre els textos de 
Pons, vegeu: COLLELL COSTA, Alberto. Escritores dominicos del Principado de Cataluña. Barcelona: Casa 
Provincial de Caridad, 1965, pàg. 212‐214. 
822PONS, Salvador. Historia de  la vida, y esclarecidos milagros del glorioso, y bienaventura do padre S. 
Raymundo de Peñafort, de nacion Catalan, de la sagrada orden de los predicatores. Tarragona: en casa de 
Phelipe  Roberto,  1597;  PONS,  Salvator.  Histori  von  dem  Leben  und  Wunderwercken  dess  heyligen 
Raymundi  de  Peniaforte;  samptzweyen  Predigen  von  der  solitudine  oder  Einsambkeitunserer  lieben 
Frawen; wie auch von dem Lob des heyligen Preutiams Christi und Patriarchen Josephs; durch S. Pons... in 
Hispanischer Sprache beschrieben, un durch AE. Albertinum... verteutscht. München, 1602.  
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El  text de 1593 parteix de  la Vita Antiqua  i de  la documentació preparada a  l’arxiu de Santa 

Caterina per  tal d’obtenir  l’obertura del procés de  canonització823.  En  el pròleg de  l’obra  ja 

s’especifica  com  “...  ara  pocs  dies  fa  se  sia  trobat  en  la  cúria  romana  lo  procés  fet  per  la 

canonització  del  benaventurat  sant  Ramon”824,  i  per  tant,  “...  no  se  dilatara  la  sua 

canonització”825. En qualsevol cas, el text estructura la narració hagiogràfica en tres grans blocs 

dedicats  a  la  vida,  els miracles  i  la  història  del  procés  de  canonització,  un  esquema  que 

assumeixen bona part de les publicacions posteriors. A més, l’obra gaudeix de les Aprovatio del 

prior dominic Pau Ginoves, per encàrrec del provincial Joan Vicens, del lector en Teologia Pere 

Joan Guasch, del jesuïta Pere Gil, i del bisbe Joan Dimes Loris de Barcelona.  

 

Dins  la  dedicatòria  al  lector  Pons  adverteix  que  “...  lo  subjecte  d’aquesta  obra  es  de  sants 

catalans, en llengua catalana i per autor català composta”826, destil∙lant un to nacionalista que 

impregna tota  la narració  i es  justifica per ser “S. Ramon honra, y gloria dels Catalans,  llum  i 

corona de  la Religió Dominicana”827. Així doncs, a més del relat de  la santedat de Ramon de 

Penyafort,  Pons  estableix  els  dos  nivells  identitaris  fortament  presents  en  la  narració:  la 

pertinença del sant a  l’Orde de Predicadors  i  la seva catalanitat. Aquests es fan especialment 

presents  en  els  vuit  primers  capítols  de  l’obra,  dedicats  a  la  vida  i  virtuts  del  personatge, 

especialment amplis en el redactat dels nobles orígens del sant, i en el seu paper com a confessor 

de  Jaume  I, dos aspectes poc celebrats per  les cròniques medievals  i ara enaltits com a sant 

“Català de nació i natural de la insigne ciutat de Barcelona, del noble llinatge dels Penyaforts”828. 

 

Pel que fa al text de 1597, aquest de nou reclama la protecció dels Cardona en la figura d’Enric 

Ramon Folch de Cardona, Córdoba i Aragón, V duc de Sogorb (1588‐1640). En aquest cas, l’obra 

compta amb  l’aprovació del mestre en Sacra Telogia Rafael Rifós, per comissió del provincial 

dominic  Jerónimo  Bautista  de  la  Nuza,  i  del  mateix  arquebisbe  Joan  Terès,  que 

contemporàniament es troba  impulsant  la canonització. Tot  i tractar‐se d’una obra publicada 

quatre anys abans de la canonització de 1601, ja inclou set composicions poètiques destinades 

a  lloar  al  sant,  a  l’arquebisbe  Terès  i,  de manera  poc modesta,  al  propi  autor.  Respecte  la 

publicació de 1593, aquesta hagiografia incorpora alguns miracles sorgits del procés apostòlic 

                                                            
823 Entre la bibliografia consultada per Pons figuren les obres de Leandro Alberti, Fernando del Castillo i 
l’exemplar de la Vita Antiqua amb les relacions dels miracles preses pels notaris Bartomeu Vilalta i Jaume 
Port que era al convent de Santa Caterina.  
824 PONS, S., Slibre de la vida…, 1593, s. pàg. 
825 Ídem. 
826 Ídem.  
827 Ídem. 
828 Íbidem, pàg. 20. 
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de  1596,  però  sobretot  una  detallada  relació  dels  passos  seguits  fins  al  moment  en  la 

canonització. 

 

Un altre actiu constructor de l’hagiografia raimundiana és el cronista dominic Francisco Diago 

(c.1560‐  1615),  autor  d’una  extensa  producció  literària  en  la  qual  destaca  la monumental 

Historia de  la Provincia de Aragón de Orden de Predicadores, publicada al convent de Santa 

Caterina de Barcelona l’any 1599829. En aquesta obra Diago ja inclou al dominic entre els “Santos 

Confesores”, i li dedica una extensa biografia i un gran nombre de miracles. Entre les seves fonts 

el cronista cita explícitament  la Vita Antiqua, el relat de Pere Marsili o  la crònica de Leandro 

Alberti. Diago no amaga la seva dependència del llibre de l’auditor Francisco de la Peña, que “... 

agora se está estampando en Roma”830, i que el dominic adquireix ràpidament, doncs l’any 1601 

declara com l’auditor “... me la embio los días passados, y debe de ser la primera que ha entrado 

en España”831. 

 

Aquesta referència evidencia una vegada més el contacte constant entre l’auditor de la Sacra 

Rota i els dominics de Barcelona, que ja coneixen el relat de Francisco de la Peña prèviament a 

la seva impressió de l’any 1600. Diago publica l’any 1601 la Historia del B. Catalán Barcelonés S. 

Raymundo de Peñafort832. El títol és prou  indicatiu del veritable èmfasi que atorga el cronista 

valencià a la identiat nacional del nou sant com a català i barceloní, fet que es pot constatar en 

la dedicatòria de l’obra als consellers, on l’autor declara com Barcelona: 

 

“Madre es de muchos Santos, y criado los ha ella a sus pechos. No tengo ahora lugar para 
ponerlos a todos en lista. Pero es averiguado entran en ella la benditissima Virgen y Martir 
santa Eulalia, y el bienaventurado Obispo y Martir Sant Server, y el  felicissimo Confessor 
Sant Raymundo de Peñafort. En Barcelona nascieron, y (lo que mas es) en ella murieron, y a 

                                                            
829 DIAGO, Francisco. Historia de la provincia de Aragon de la Orden de Predicadores, desde su origen y 
principio hasta el año de mil y seyscientos: diuidida en dos  libros. Barcelona:  impresa por Sebastian de 
Cormellas en Sancta Catherina, 1599, pàg. 110‐136. L’autor es presenta com a oriünd de la vil∙la de Viver 
(València), ingressant a l’Ordre de Predicadors l’any 1578 al convent de Sant Onofre de Museros (Castelló). 
A inicis de la dècada de 1590 parteix a Sardenya, on esdevé prior i lector en Teologia a Cagliari a més de 
vicari general i visitador dels convents de l’illa. Posteriorment arribà a ser mestre en  Teologia del convent 
de Santa Caterina de Barcelona i vicari del convent de Segorbe, fundat el 1612. El prestigi i l’autoritat dels 
escrits de Diago el  convertiren en  cronista major de  la Corona d’Aragó  i  calificador del  Sant Ofici de 
València  i Aragó. Una  relació de  totes  les obres de  Francisco Diago  es  troba  a:  FUENTES, Celedonio. 
Escritores dominicos del Reino de Valencia. Valencia: Angeles Pitarch, 1930, pàg. 99‐107. 
830 DIAGO, F., Historia de la provincia de Aragon…, 1599, pàg. 136. 
831 DIAGO, F., “Prologo”. A: ID. Historia del B. cathalan barcelones S. Raymundo de Peñafort de la Orden 
de Predicadores:  con vna  relacion de  la  canonizacion del Sancto y de  las  fiestas que  se han hecho en 
Barcelona:  y  cô  la  vida  que  del  sieruo  de Dios  compuso  en  latin  el  antiguo  Fray  Pedro Marsilio.  En 
Barcelona: en casa de Sebastian de Cormellas, 1601, s. p. 
832 DIAGO, F., Historia del B. cathalan barcelones..., 1601. 
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ella hizieron heredera y señora de sus Santos cuerpos hasta el día de la resurreccion universal 
de la carne”833. 

 

Diago situa Ramon de Penyafort dins del pantheon celestial dels sants barcelonins al costat de 

la màrtir Eulàlia i del bisbe Sever, destacant el tresor i els beneficis dels seu cos sant. Ara bé, no 

es tracta d’una equiparació igualitària: 

 

“La que le viene por san Raymundo, aunque postrera en tiempo, es a mi parecer la primera 
en dignidad y nobleza, si se tiene memoria de  lo que escrito queda arriba. Porque santa 
Eulalia muriendo de tiernos años, y sant Sever no de tantos con mucho como san Raymundo, 
que passo desta vida a la eterna siendo de asi ciento, no pudieron con su presencia y exemplo 
honrarla y beneficiarla tanto como el”834. 

 

Per tant, en el cas de Ramon de Penyafort els beneficis a  la ciutat són molt superiors als dels 

altres dos sants,  ja que no únicament es conserva el seu cos sant, sinó que  també hi visqué 

durant molts més anys. Ara bé, el veritable vincle paternalista entre el sant, la pàtria i els seus 

governants s’expressa al final del text, on Diago anomena als consellers de la ciutat com a “... 

padres  de  tan  feliz  y  dichosa  patria”835,  i  alhora  defensa  la  veracitat  de  les  informacions 

aportades  en  la  seva  obra,  que  “...  será  preciada  de  la  nación  Catalana,  que  con  razón  ha 

mostrado ofenderse en esta era de los que sin la certeza que conviene sacan algo a la luz”836. De 

fet els vincles entre el sant  i Catalunya s’amplien encara més en els  tres primers capítols de 

l’obra, dedicats a  la gloriosa estirp dels Penyafort  i el seu parentiu amb els antics comtes de 

Barcelona, narrant fins  i tot  la  llegenda de  la creació de  l’escut heràldic del Principat amb  les 

quatre barres per part del  comte Guifré  el Pilós,  i donant  testimoni de  la  seva presència  al 

sepulcre del sant837.  

 

Resulta molt  interessant  l’estructura adoptada pel  llibre, doncs a més del pròleg  i d’aquests 

capítols inicials, Diago també tradueix al castellà el relat original de la Transfretació del sant, i la 

vida medieval  de  Pere Marsili,  a més  d’incloure  una  narració  de  les  festes  barcelonines  de 

canonització. Així, l’obra del cronista dominic presenta sant Ramon de Penyafort com una figura 

                                                            
833 DIAGO, F., “Prólogo”. A: ID. Historia del B. cathalan barcelones S. Raymundo de Peñafort..., 1601, s. 
pàg. 
834 Ídem. 
835 DIAGO, F., Historia del beato catalán barcelonés…, 1601, pàg. 10. 
836 Ídem. 
837 De fet, aquests vincles es tornen a exposar l’any 1603 en els capítols dedicats per Diago a sant Ramon 
de  Penyafort  dins  de  la  seva  Història  dels  comtes  de  Barcelona:  DIAGO,  Francisco.  Historia  de  los 
victoriosissimos antiguos condes de Barcelona: diuidida en tres libros: en la qual allende de lo mucho que 
de todos ellos y de su descende[n]cia, hazañas y conquistas se escriue, se trata tambien de la fundacion 
de  la  ciudad  de  Barcelona  y  de muchos  successos  y  guerras  suyas.  Barcelona:  en  casa  Sebastian  de 
Cormellas, 1603, pàg. 275.  
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que cohesiona als catalans a través de  la seva devoció  i alhora reforça els  llaços del moment 

contemporani amb la gloriosa epopeia medieval de Catalunya. 

 

Acompanyades  de  l’hagiografia  local,  les  festes  de  canonització  fomenten  un  sentiment 

d’identitat col∙lectiva de naturalesa corporativa i catòlica que també impregna la Relación de fra 

Jaume Rebullosa, en la qual l’autor ratifica no únicament els seus vincles identitaris amb el sant, 

sinó els de tots els catalans:  

 

“... he trabajado, escrito e impreso porque soy Catalan, Frayle de Santo Domingo, e hijo de 
la mesma casa que lo fue San Ramón (…) Que si el escribir esta Relacion de tanta gloria para 
Cataluña, para procurar, sepa todo el mundo, lo mucho en que este Reyno lo estima”838.  

 

Per  tant Rebullosa  considera  les  festes de  sant Ramon de Penyafort  com una  celebració no 

únicament  acotada  a  la  ciutat  de  Barcelona,  o  a  la  seva  diòcesi,  sinó  a  tot  el  Principat  de 

Catalunya, la memòria sagrada del qual quedarà fixada en el text839.  

 

D’altra banda, quan passem a l’anàlisi de la documentació generada per les institucions trobem 

com el Consell de Cent de Barcelona justifica els grans dispendis de les festes raimundianes amb 

els següents mots: 

 

“… la present Ciutat de Barcelona per la gran obligatio que te, ha tant mostrar la tant gran 
merce li es estada feta (que a ninguna provincia de la cristiandat se sia feta tant gran) aixi 
per ser dit glorios sant Ramon natural de Barcelona, com per ser mort en ella y tenir lo seu 
sanct cors”840 

 

L’entusiasme dels  representants barcelonins  també  fa partícips als diputats del General, que 

pocs dies abans havien deliberat la necessitat de celebrar:  

 
“Les grans festes i regosijos se fan y esperen fer aixi espirituals com temporals ab profesons 
alimaries y altres festes per dita causa per tots los tribunals desta Ciutat y fora della, y en 
particular per ser cathala y de aquesta diocesi”841. 

                                                            
838 REBULLOSA, I., “Prólogo al lector”, Relacion de las grandes fiestas…, 1601, s. pàg. 
839 GARCÍA BERNAL,  José  Jaime.  “Perpetuo Milagro:  la memoria prestigiosa  y perdurable de  la  fiesta 
religiosa barroca (1590‐1630)”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 
39 (2013), pàg. 75‐114. Sobre la qüestió de les festes, la identitat i la creació de la Història urbana, volem 
señalar  també  els  fonamentals  estudis  de: HOBSBAWN,  Eric.  The  Invention  of  Tradition.  Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983; DELGADO, Manuel. “La Ciudad y la fiesta. Afirmación y disolución de la 
identidad”. A: GARCÍA CASTAÑO, A. (ed.). Fiesta, tradición y cambio. Granada: Proyecto Sur, 2000, pàg. 
73‐96. 
840 Manual de Novells Ardits…, 7, pàg. 323. 
841 La sentència s’extreu de la proposició aprobada per la Diputació del General el 15 de maig de 1601. 
ACA. Generalitat, Sèrie general (N), 166. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, Part 2a, fols. 372‐
373. 
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I encara volem citar un tercer exemple derivat dels Exemplaria de la Seu de Barcelona, on a més 

dels propis vincles amb el sant, també es ratifica la seva naturalesa catalana i barcelonina en: 

 

 “Les  festes se  feren en  la Seu de Barcelona per  la Canonizacio del glorios St. Ramon de 
Pennafort del Orde del glorios St. Domingo, lo qual fonch abans canonge i Paborde de dita 
Seu, fou natural de Catalunya i nasque en la Insigne Ciutat de Barcelona.”842 

 

Els testimonis fan palès com les institucions del Principat s’esmercen en subratllar el component 

identitari de Ramon de Penyafort com a català  i barceloní, una condició que reverbera en els 

registres  de  deliberacions,  les  hagiografies  i  les  relacions  de  successos,  però  també  era 

vociferada  en  les  justes  literàries  impulsades  per  la  Ciutat843.  Com  és  d’esperar,  els  versos 

curullen d’elogis al nou advocat celestial de Catalunya, però al mateix temps també accentuen 

el  component  identitari  nacional  de  Ramon  de  Penyafort,  especialment  en  aquelles  obres 

escrites en català:  

 

“Digne de etern recort / a Catalans honra y gloria 
teniu nos sempre memoria / S. Ramon de Penyafort. 

Ab raó gran Barcelona / La rica tots anomenen 
Molt digna desta corona / Pux tal sanct en ella tenen 
Sent cosa certa y notoria / Ser un thesor de gran sort 

Teniu nos sempre en memoria /S. Ramon de Penyafort”844 

 

Si bé la referencia a la ciutat com “la rica” és un lloc comú en les cròniques i descripcions del 

moment, sens dubte el seu tresor havia augmentat exponencialment amb el nou sant i les seves 

relíquies, els beneficis de les quals són lloats amb escreix:  

 

“Aquí Mirmidon divino / Tus reliquias soberanas 
Dan vida a quien no la tiene / Y salud a quien la llama. 

Marmor de eterno consuelo /Mas tienes que el mundo encierra 
Pues que cabe en ti la tierra / Que no cupo en todo el suelo 

Aquí iaze aquel Raymundo / Fuerte que de peña es 
Sagrado Barcelones / Faz del Cielo y Rey del mundo”845 

 

                                                            
842 ACB. Exemplaria, II, fol. 41.  
843  La  impressió  dels  versos  en  els  tres  idiomes  dins  d’una  obra  escrita  íntegrament  en  castellà, 
probablement també era una manera d’atreure al patriciat urbà com a futur lector i comprador de l’obra. 
Així, el llibre no únicament permetia rememorar les festes, sinó també proporcionar un producte atractiu 
per als devots del sant en la seva pròpia llengua. 
844 Goigs y alabances del glorios sant Ramon de Peñafort. Cathala, del Orde de Predicadors. Compost per 
un religios Cathala de dit Orde. Barcelona: Iaume Cendrat, 1601, s. pàg. 
845 Romance a la Reliquia del Bienaventurado San Ramon de Peñafort. Barcelona: Ioan Amello, 1601. 
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En realitat la composició feia referencia a la pols sorgida de l’enterrament del sant al convent de 

Santa Caterina, l’eficiència de la qual havia quedat autoritzada per la butlla de canonització i era 

enaltida  com  “las  indias de  su patria”846. Aquesta petita porció de  sòl barceloní era un pou 

inesgotable de miracles que beneïen constantment la ciutat i augmentaven les seves riqueses 

espirituals, contribuint novament a la fusió ‐ literalment fagocitada‐ entre la pàtria i el seu sant.  

 

L’exaltació de sant Ramon de Penyafort com a sant català queda ben palesa en bona part de les 

composicions  literàries sorgides a Barcelona a  l’entorn de 1601, però també hi podem trobar 

algunes referències hispàniques. A tall d’exemple, dins l’obra de Rebullosa es recull un romanç 

anònim a les relíquies del sant, en el qual podem llegir:  

 

“Cuya fama asombra al mundo / y engrandesce las Españas, 
de un nombre Barcelones / en la Gotolania patria, 
iazen de un Santo varon / unas reliquias sagradas, 

cuya manantial grandeza /es del Cielo, ved que tanta”847 

 

Els versos exalten la triple pàtria del sant com a hispànic, barceloní i català. Ara bé, en les obres 

on resulta més interessant la comparació en el tractament identitari són aquelles publicades a 

Castella, on els elogis als orígens catalans del sant passen pràcticament desapercebuts en pro 

de la hispanitat i la pertinença a l’Orde de Predicadors. Un bon exemple és el pròleg de la Historia 

de la vida, muerte, milagros y canonizacion de san Raymundo de Peñafort, publicada a Madrid 

l’any 1601, on el dominic  Juan de Marieta conclou  la qüestió declarant:   “De este  tan  ilustre 

santo Español, y discípulo de tan gran padre, como Santo Domingo, trata esta historia”848.  

 

La promoció de  les  festes de canonització  raimundianes en  les principals viles  i ciutats de  la 

Monarquia Hispànica propicià sens dubte la divulgació de la figura del sant i dels seus miracles 

recollides en hagiografies com la del mateix Juan de Marieta i, especialment la d’Andrés Pérez 

(Salamanca,  1601).  Pérez,  lector  en  teologia  del  Colegio  de  San  Pablo  i  San  Gregorio  de 

Valladolid,  inclou  un  pròleg  dirigit  al  lector  de  l’obra  “...  en  que  se  persuade,  con  razones 

efficaces,  la  devocion a  San Raymundo;  y  el gusto  con que  todos deven  leer  su historia,  en 

especial los Españoles”849. 

                                                            
846 FONTELLAS, Iuseppe. A la insigne y venturosa ciudad de Barcelona. Barcelona: Sebastian de Cormellas, 
1601, s. pàg. 
847 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 98. 
848 MARIETA, Juan de. “Prólogo”. A: Historia de la vida, muerte, milagros y canonizacion de san Raymundo 
de Peñafort. Madrid: Pedro Madrigal, 1601, s. pàg. 
849 PÉREZ, Andrés. Historia de  la vida y milagros del glorioso Sant Raymundo de Peñafort. Salamanca: 
Pedro Lasso, 1601, pàg. 1. L’obra de  fra Andrés Pérez compta amb  l’aprovació del provincial dominic 
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L’autor s’erigia en adalil dels dominics de la província d’Espanya en la reivindicació de la nació 

espanyola del nou sant, responent així a les publicacions barcelonines com les de Salvador Pons 

o la Historia del beato catalán barcelonés de Francisco Diago, que exaltaven la identitat nacional 

del sant com a català850. Així queda palès en el propi pròleg de l’obra: 

 

“Es San Raymundo de Peñafort, Sancto Español, del claro linage de los Inclitos Reyes 
de Aragon, progenitores de nuestro muy catholico Rey don Felipe tercero. Authorizaron 
sus padres, su nacion Española, asistiendo en las guerras y defensa de estos Reynos, y 
el los authorizo asistiendo ante Dios, con continuas oraciones, endereçadas al cielo, a 
fin  de defender  en  paz  la  republica  espritual  y  la  Christiandad de  España. Visito  a 
España a pie, y en ella hizo officio de gran padre de almas, confessando, predicando, 
absolviendo y enseñando, con obras y palabras. Y en la corte romana authorizo esta 

nacion, luziendo en ella como el sol en el mundo.”851 

 

En aquestes línies fra Andrés Pérez justifica la nacionalitat espanyola de Ramon de Penyafort a 

partir de dos fets del seu periple biogràfic: els orígens del seu  llinatge vinculat amb els antics 

monarques de la Corona d’Aragó, que presenta com a progènie dels Àustries contemporanis, i 

la participació del dominic en la legació del cardenal Jean d’Abbeville a la península ibèrica852. 

Cal  recordar que aquest és  l’únic episodi de  l’hagiografia  raimundiana que ocorre en  terres 

castellanes  i, per  tant, el seu esment recorda com el conjunt de  la “nacion Española”  també 

gaudí dels beneficis de la confessió i la predicació del dominic català. 

 

El discurs de Pérez exhortava al pietós lector a venerar Ramon de Penyafort com a sant hispànic 

i dominic,  fomentant  la seva devoció emmig de  les  festes de canonització que coetàniament 

proliferaven en  tots els  racons de  l’imperi. Ara bé, mentre  les celebracions barcelonines són 

objecte d’extenses relacions que ens permeten conèixer detalladament els actes duts a terme, 

les festes raimundianes que es porten a terme en els altres indrets peninsulars semblen molt 

més discretes. De fet, la principal diferència entre les festes de Barcelona i aquelles de la resta 

de l’imperi hispànic és que es tracta d’un sant local. Les festes de canonització fora de Catalunya 

són  un  esdeveniment  promocionat  pe  la  Corona  i  els  dominics,  en  el  qual  les  institucions 

                                                            
d’Espanya Andrés de Caso i del Colegio de San Gregorio de Valladolid. La dedicatòria del text s’adreça a la 
noble Isabel de Acuña, fundadora del convent dominic de Santa Catalina de Cisneros. Pérez estableix una 
analogia entre l’aristòcrata i el sant en termes de santedat, noblesa i humilitat demostrada a partir de la 
renúncia a les glòries temporals. 
850 Així ho senyalà Jaime García Bernal, vegeu: GARCÍA BERNAL, J. J., “Perpetuo Milagro…”, 2013, pàg. 93‐
94. 
851Ídem. 
852 El capítol ja figura en la Vita Antiqua del dominic, vegeu: RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. 
273. 
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autòctones secunden la voluntat de Felip III. En canvi, a la ciutat comtal hi ha una implicació molt 

forta en la organització d’aquestes festes per part de les institucions de la terra.  

 

En primer  lloc,  els dominics de  Santa Caterina pugnen  en  tot moment per mantenir  el  seu 

protagonisme, sempre al costat del cos del seu correligionari i no perdent ocasió per demostrar 

la major glòria  i prestigi de  la  seva  religió. En aquest aspecte  cal  remarcar  com  la  casa dels 

dominics  barcelonins  acull  la major  part  dels  actes  festius,  esdevenint  el  cap  de  totes  les 

processons, però també cal subratllar dues victòries més en el seguici general del dia 24 de maig: 

els  frares predicadors  van  al  centre de  la  comitiva  com  a portants de  les  santes  relíquies,  i 

aconsegueixen imposar un programa ideològic a la processó, en la qual els tabernacles dels sants 

dominics esdevenen els gran protagonistes, sostinguts per totes les religions urbanes. 

  

En segon terme, cal fer èmfasi en l’actuació del bisbe i capítol catedralici. Aquests havien estat 

els  responsables  del  procés  apostòlic  de  1596  i  consideraven  Ramon  de  Penyafort  com  a 

canonge de la Seu barcelonina. A més, la Catedral defensava la seva prerrogativa d’ordenar els 

seguicis processionals de la ciutat, ordenats a través dels cabiscols. En el plànol cerimonial, el 

protagonisme de la Seu va quedar remarcat a la processó general com a principi i fi de l’acte, 

però sobretot durant el trànsit del cos sant per l’interior del temple. 

 

D’altra  banda,  l’anàlisi  dels  registres  de  deliberacions  i  de  la  documentació  gestada  des  de 

principis de 1601 per la Diputació del General també denota com en tot moment les celebracions 

raimundianes copen l’atenció del consistori i es consideren un afer de màxima importància per 

al Principat. Tot i la forçada absència de la Diputació en la gran processó del 24 de maig, la seva 

representació és constantment present a la ciutat, on sufraga alimàries, músics i decoracions en 

els principals edificis del govern. 

 

Si bé  l’actuació dels diputats és decisiva a  l’hora de crear  l’ambientació festiva,  la Ciutat és  la 

gran protagonista en  l’organització de  les festes de canonització, sol∙licitant  la  intervenció de 

totes les altres entitats implicades i gestant els preparatius durant mesos. De fet el Consell de 

Cent és també l’organisme mediador, capaç de reunir a totes les parròquies, confraries i gremis 

en  la processó del 24 de maig, a més d’implicar als barcelonins de tot estament a través dels 

diversos concursos destinats a premiar les millors decoracions de carrers, creus i tabernacles, 

sense comptar els concorreguts concursos literaris.  
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Un cop  identificades aquestes quatre institucions promotores, inevitablement ens preguntem 

quin és el nexe comú, quin és el vincle que congrega tots els esforços en d’aquestes entitats en 

una mateixa actuació que, malgrat les tensions i dissidències, esdevé conjunta? La resposta sens 

dubte és  complexa  i polièdrica, però  volem  remarcar dos aspectes principals que, al nostre 

entendre, són decisius: 

 

En primer  lloc,  les quatre havien establert  forts vincles  identitaris amb el  sant.  La Ciutat, el 

Principat, el Capítol i l’Orde de Predicadors reclamaven les facetes de Ramon de Penyafort com 

a barceloní,  català, canonge de  la Seu  i  frare predicador, uns  lligams que difícilment podien 

establir les corporacions municipals o virregnals forànies. En segon terme, aquest aspecte conviu 

amb la voluntat de remarcar el prestigi de les institucions i reclamar l’èxit de la canonització com 

un triomf propi.  

 

D’altra banda, un balanç de les celebracions raimundianes de 1601 dins del món de la festa a 

Catalunya durant l’època moderna denota com encara es tracta d’un fenòmen molt primerenc 

i vinculat amb els models tardomedievals, que difícilment podem titllar de “barroc”. De fet, l’únic 

referent que podien tenir les festes de canonització dins l’àmbit hispànic és el de les celebracions 

de la canonització de sant Dídac a la ciutat d’Alcalá de Henares. Les cròniques de fra Gabriel de 

Mata (1589) i de fra Melchor de Cetina (1609) recullen la processó del dia 10 d’abril de 1589, en 

la qual la ciutat d’Alcalá fou sacralitzada mitjançant la desfilada del cos del seu sant patró posat 

en una arca, tal com dotze anys després ho seria el de sant Ramon de Penyafort a Barcelona853. 

Les  relíquies  del  frare  s’acompanyen  d’un  solemne  seguici,  en  el  qual  participen  totes  les 

religions de la ciutat amb les seves creus, acompanyades de les autoritats civils i universitàries, 

mentre els poetes lloen al nou sant en els tornejos literaris. Ara bé, malgrat la solemnitat de les 

festes  i  de  l’assistència de  la  família  reial  encapçalada per  Felip  II,  en  cap moment  trobem 

documentat  l’ús  d’abundants  perspectives, màquines  festives  o  exhuberants  arquitectures 

efímeres854.  

 

A Barcelona,  les  alimàries nocturnes,  la dansa del  bestiari,  l’abundant participació d’àngels, 

verges, sants i santes transvestits, els torneigs cavallerescs o les justes literàries, són aspectes 

                                                            
853  DE MATA,  fray  Gabriel.  Vida, muerte  y milagros  de  S.  Diego  de  Alcala  en  octava  rima…  con  las 
Hieroglyphicas y versos que en albança del Sancto se hizieron en Alcala para su procession y fiesta. Alcalá 
de Henares: Juan Gracián, 1589; DE CETINA, fray Melchor. Discursos sobre la vida y milagros del glorioso 
padre San Diego, de la orden del Serafico padre S. Francisco. Madrid: Luis Sánchez, 1609. 
854 Sobre  les festes de canonització de sant Dídac a Alcalá, vegeu: ALASTRUÉ CAMPO,  Isabel. Alcalá de 
Henares y sus fiestas públicas (1503‐1675). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 1990, pàg. 177‐182. 
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ben presents en les grans solemnitats del calendari festiu de la ciutat com Sant Pere, Sant Jordi 

i,  especialment,  Corpus  Christi;  i  de  fet,  són  elements  que  continuaran  ben  present  en  les 

celebracions de la ciutat durant tot el segle XVII. L’any 1709 el cèlebre cronista Narcís Feliu de la 

Penya inclou en els seus Anales de Cataluña una relació de les principals festes celebrades pels 

barcelonins, tant d’aquelles que es porten a terme anualment, com d’aquelles “extraordinàries”, 

entre  les quals esmenta  les principals festes de canonització  i beatificació dels sants catalans 

durant el segle XVII855. A més de les festes de canonització raimundianes de 1601, l’autor recull 

les  celebracions per  les  canonitzacions de  santa  Teresa de  Jesús,  sant  Ignasi,  sant  Francesc 

Xavier, sant Isidre i sant Felip Neri (1622), sant Tomàs de Vilanova (1658), sant Pere d’Alcàntara 

(1669), el servita Felip Benizzi (1670), sant Francesc de Borja (1671), sant Lluís Beltran (1691), 

santa  Rosa  de  Llima  (1671),  sant  Oleguer  (1675)  i  santa  Maria  de  Cervelló  (1693);  les 

beatificacions de Pius V (1672) i sant Joan de la Creu (1675); el culte immemorial de sant Pere 

Pasqual (1673); i la declaració de sant Pere Nolasc com a patró de Barcelona (1676).  

 

En les descripcions de les festes, el relat de Nacís de la Penya es fa ressò dels mateixos elements 

presents en  les festes raimundianes de 1601: lluminàries, focs artificials, decoracions urbanes 

amb altars,  llargues processons amb creus  i tabernacles,  justes  literàries, etc. Per tant, molts 

d’aquests components, profundament arrelats a la cultura visual dels barcelonins, perviuen i es 

perpetuen encara durant tota la centúria. Ara bé, hem de senyalar que també hi trobem diverses 

novetats que denoten l’arribada i consolidació del món festiu barroc a Barcelona. 

 

Un canvi fonamental és la creació de nous escenaris urbans, sempre dotats de major simbolisme 

i d’un aparell festiu més ambiciós. En aquest sentit, ja resulta significatiu el canvi introduït en les 

festes per a la canonització de la mare Teresa de Jesús portades a terme l’any 1622 i recollides 

pel doctor Josep Dalmau de la Reial Audiència de Catalunya856. En aquesta ocasió, el centre de 

les  festes  fou el convent de Sant  Josep dels carmelites descalços  i  la Rambla, decorada amb 

lluminàries i més de cinquanta empostissats on se succeïen les cobles de músics. Si bé l’autor 

subratlla la magnificència de les lluminàries, “... que ni en las fiestas del bienaventurado padre 

san Raymundo de Peñafort, ni en  las de algun Rey o Principe (...) se han visto en esta ciudad 

tantas, ni tan curiosas”857, l’aspecte més destacable fou l’escenografia del passeig.  

                                                            
855 DE LA PENYA, Narcís Feliu. Annales de Cataluña y epiologo breve de los progresos, y famosos hechos 
de  la nación catalana, de sus Santos, Reliquias, Conventos, y singulares Grandezas… Barcelona: Joseph 
Llopis, 1709, 3 vol. 
856 DALMAU, Josep. Relacion de la Solemnidad con que se han celebrado en la Ciudad de Barcelona, las 
fiestas a la Beatificacion de la Madre S. Teresa de Iesus.... Barcelona: Sebastian Matevad, 1615. 
857 Íbidem, s. p. 
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La imatge de la santa desfilà per tota la Rambla des del Pla d’en Llull (al barri del Born) fins al 

desaparegut convent de Sant Josep (actual mercat de la Boqueria). Durant el trajecte, la santa 

anà acompanyada d’una cuadrilla de cavallers i d’un carro amb una cobla de ministrils, que la 

flanquejaren mentre  ella  lluitava  simbòlicament  “...  contra  el  Castillo  y  nave  de  herejes  i 

apostatas” que l’esperaven al llarg de la Rambla. El punt culminant de la batalla fou davant de 

la Porta Ferrisa, on s’havia situat un enginy amb un cocodril que aparegué davant la santa “... 

volando por el aire, y meneando unas alas artificiales, que le avian puesto, como un demonio”. 

L’artefacte exclatà “... y todo su cuerpo estava lleno de artificios de fuego, por la boca y garganta 

tenia una muy grande bomba de fuego, y otras quatro repartidas por los braços y piernas (...) 

entre  todas  llegarian a mil  coetes  voladores  y  todo el  cuerpo desde  la  cola hasta  la  cabeza 

cubierto de tronadores y piulas”858.  

 

Aquestes ús de  les perspectives urbanes  transformades és un  fenòmen que  sembla  anar  in 

crescendo durant el Sis‐cents català. A tall d’exemple, podem citar la gran muntanya instal∙lada 

pels jesuïtes de Betlem a la plaça del Born en ocasió de la canonització de sant Tomàs de Vilanova 

(1658): “... que arribava a  les  teulades mes altes del Born  feta durant quatre dies amb gran 

quantitat  de  pedres,  amb  sants,  capelles,  ermites,  ermitans  i  un  fènix  que  cremava  al 

capdamunt, i amb la seva base enriquida amb múltiples roquetes decorades amb eben, marfil, 

corall, etc.”859. 

 

Lamentablement  no  disposem  d’impatges  que  il∙lustrin  el  text.  De  fet,  com  apunta  Henry 

Ettinghausen, malgrat que Barcelona es converteix en un important centre productor, receptor 

i divulgador de relacions festives durant el segle XVII, les publicacions dels impressors catalans 

poques vegades s’acompanyen d’imatges que il∙lustrin les pròpies celebracions. De fet, en tota 

la centúria només coneixem  la notable excepció del gravat desplegable amb  la processó del 

gremi dels  argenters per  celebrar  el nomenament de  Joan d’Àustria  com  a primer ministre 

(1677), obra de Josep Solà i Segura860.  

 

                                                            
858 Ídem.  
859 Miquel Parets, De molts successos que han succeït dins Barcelona  i molts altres  llocs de Catalunya 
dignes de memoria, Llibre segon, pàg. 148v. El manuscrit original es troba a: BC. Ms. 502. El text es troba 
citat a: GARCÍA ESPUCHE, A. et alii. Festes i celebracions..., 2010, pàg. 85.   
860 ETTINGHAUSEN, Henry. “Barcelona, centre mediàtic del segle XVII, i les seves relacions de festes”. A: 
GARCÍA ESPUCHE, A. et alii. Festes i celebracions..., 2010, pàg. 199 – 275. 
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Aquesta  situació  contrasta amb  les publicacions  sorgides en altres  centres gràfics europeus, 

particularment Roma, que consoliden les representacions associades a les grans solemnitats ja 

durant el primer terç del segle XVI861. En el context hispànic, el clímax de la calcografia d’imatges 

festives arriba l’any 1672 en la publicació de las Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana, y patriarcal 

de Sevilla, al nuevo culto del Señor Rey S. Fernando el tercero de Castilla y de Leon (Sevilla: en 

casa de la viuda de Nicolás Rodriguez, 1672), composat per Fernando de la Torre Farfán i imprès 

a la ciutat del Guadalquivir en motiu de la canonització del sant monarca862. L’obra, finançada 

per la Catedral de Sevilla, inclou nombrosos gravats que despleguen tot el dispositiu festiu amb 

imatges de l’itinerari de la processó, i de les màquines i arquitectures efímeres de erigides a llaor 

del sant i dels seus promotors. En definitiva, una publicació que evidencia la pobresa gràfica de 

les publicacions barcelonines siscentistes.  

 

D’altra banda, la comparació de les celebracions en honor a sant Ferran III a Sevilla l’any 1671, i 

d’aquelles  portades  a  terme  a  Barcelona  l’any  1601  resulta  pertinent  per  tres  aspectes 

principals. En ambdós casos es tracta de personatges difunts en olor de santedat al segle XIII i 

enterrats a les ciutats, el cos del monarca reposa des de l’any 1252 a la catedral sevillana; els 

seus cultes són promocionats per les institucions locals i per les Catòliques Majestats, en el cas 

de  Ferran  III  són  Felip  IV  i  l’arquebisbe de  Sevilla els patrocinadors de  la  causa davant dels 

pontífexs des de la dècada de 1620; i tots dos personatges gaudeixen de festes de canonització 

en tota la península, però són venerats especialment com a sants locals, assolint el patronatge 

de les respectives ciutats.  

 

Ara bé, les actuacions portades a terme en abdós casos disten set dècades, en les quals el món 

barroc ha arrelat profundament en el teixit social i cultural de la península, així com en la pràctica 

de  la  seva pietat cívica. Així,  l’elevació als altars del  sant monarca ocupà  fins a 98 mestres  i 

oficials, entre els quals destaquen noms com els de Bartomé Esteban Murillo, Juan de Valdés 

Leal,  Francisco  de  Ribas,  Pedro  Roldán  o  Bernardo  Simón  de  Pineda.  Aquests  artífexs 

transformaren  l’espai urbà mitjançant  la creació d’elaborades perspectives amb  sumptuosos 

altars  i arquitectures efímeres tant a  l’exterior com a  l’interior de  la Catedral de Sevilla, arcs 

                                                            
861  FAGIOLO, Maurizio  (ed.).  La  Festa  a  Roma:  dal  Rinascimento  al  1870.  Torino:  Edito  da Umberto 
Allemandi per J. Sands, 1997.  
862 L’aparell gràfic del llibre fou afidat a Matías de Arteaga i a Juan de Valdés Leal, servint‐se de les pintures 
elaborades per a la ocasió per Juan de Herrera i Bartolomé Esteban Murillo. Vegeu l’edició facsímil, amb 
l’estudi de Sagrario López Poza: DE LA TORRE FARFÁN, Fernando. Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana, y 
patriarcal de Sevilla, al nuevo culto del Señor Rey S. Fernando el tercero de Castilla y de Leon. La Coruña: 
Euringra, 1991. 
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triomfals en honor del sant i dels seus promotors pels principals carrers i places, jeroglífics, i una 

gran “máquina triunfal”, aixecada a proposta de Valdés Leal863.  

 

Malgrat que 1601 és una data massa primerenca per al desenvolupament d’aquests artificis en 

el seu context, el que fa que les festes de sant Ramon de Penyafort siguin excepcionals és, d’una 

banda, l’extraordinària afluència de públic i pietosa concentració de seguicis i actes lúdics a llaor 

del sant, que marquen una apoteosi processional sense precedents;  i de  l’altra,  l’èmfasi en  la 

construcció d’un convincent simulacre celestial en els carrers i places de la ciutat. Aquesta visió 

paradisíaca estava destinada a persuadir al fidel, delectar els seus sentits, emocionar‐lo i fer‐lo 

sentir partícip de la comunitat, sempre dins d’un marc de pública confessionalització dirigida en 

tot moment per les institucions a major glòria del poder establert.   

   

                                                            
863 Sobre les festes de canonització de sant Ferran III de Castella, vegeu: QUILES GARCIA, Fernando. Por 
los caminos de Roma. Hacia una configuración de la imagen sacra en el barroco sevillano. Madrid‐Buenos 
Aires: Miño y Dávila, 2007, pàg. 57‐102; VINCENT‐CASSY, Cécile. “Les joyaux de la Couronne. Sainteté et 
Monarquie  en  Espagne  après  le  concile  de  Trente”.  A:  DUCREUX,  Marie‐Élizabeth.  Dévotion  et 
légitimation. Patronages sacres dans l’Europe des Habsbourg. Liège: Presses Universitaires de Liège, 2016, 
pàg. 41‐56. 
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3.2 L’arrelament d’una devoció: noves fundacions i patronatges 

 

Com hem esmentat en l’apartat anterior, les festes en commemoració de la canonització de sant 

Ramon de Penyafort també havien esdevingut una presentació oficial del nou sant al conjunt 

dels fidels. El dominic havia ascendit a la glòria dels altars i s’havien obert les portes de la seva 

devoció, que començava a arrelar en els territoris a l’òrbita del catolicisme. En aquest capítol de 

la  tesi proposem  l’anàlisi d’aquesta expansió de  la devoció   a  través de  l’estudi de  les noves 

capelles i altars que emergeixen sota l’advocació del dominic català. Si bé la nostra proposta no 

pretén elaborar un  inventari exhaustiu de  totes aquelles noves  fundacions dedicades al sant 

durant l’època moderna, sí que té la voluntat d’assenyalar aquells exemples més significatius en 

funció del nostre àmbit d’estudi, basant‐nos en dos criteris fonamentals: la seva qualitat artística 

i la seva rellevància com a testimonis devots. Seguint aquests paràmetres, hem estructurat el 

discurs en tres àmbits geogràfics que parteixen del Principat de Catalunya, s’amplien al conjunt 

de la península ibèrica, i finalment expandeixen la mirada fins a Itàlia, tot completant el conjunt 

de  territoris que conformen  l’anomenat Mediterrani catòlic durant  l’època moderna. Alhora, 

l’adopció d’aquesta cartografia també deriva de la necessitat d’observar de manera separada, 

però interrelacionada, les àrees d’influència que depenen dels tres grans promotors de la causa 

raimundiana: les institucions catalanes, la Monarquia Hispànica i l’Orde de Predicadors.  

 

3.2.1 La reial capella de Santa Caterina 

“Morireu dia dels Reys, 
Qual Rey en nom y sanch pura, 

Y si a Reys donareu lleys, 
Reys vos feren sepultura, 

Puix fins que ella fonch cumplida 
De Aragò assisti la Cort, 

Socorreu aquell queus crida 
Sant Ramon de Peñafort”864 

 
 

La  canonització  de  Ramon  de  Penyafort  visualitza  Barcelona  com  a  ciutat  del  sant,  plena 

d’indrets que recorden la seva presència, però també al convent de Santa Caterina com a fulcre 

privilegiat de la seva devoció i custòdia de les seves relíquies. En el present apartat proposem 

una anàlisi de  la història de  la  capella  funerària de Ramon de Penyafort des del  seu primer 

bastiment  fins  a  la  definitiva  destrucció  de  l’any  1837.  Dins  d’aquest  itinerari  intentarem 

reconstruir  els  elements  principals  d’aquest  espai  a  partir  de  l’únic  testimoni  preservat,  el 

                                                            
864 Goigs  en  albança  del  gloriòs  Pare  sant Ramon de  Peñafort,  ques  cantan  en  la  sua  santa  Capella. 
Barcelona: en la Estampa administrada per Sebastià de Cormellas, al Call, 1663.  
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sepulcre del sant, i sobretot de la documentació que hem aplegat al llarg de la nostra recerca. 

Així mateix, la nostra proposta divideix l’evolució de la capella en un primer període que abraça 

des del seu primer bastiment fins a la canonització de 1601, un segon que comprèn l’erecció de 

la capella dissenyada per Pere Blai  l’any 1602  i el seu mobiliari,  i un apartat final dedicat a  la 

cerimònia de translació del cos sant a la seva nova capella en presència de Felip IV, que marca 

la definitiva inauguració de l’espai l’any 1626.  

 

A més d’observar l’evolució de l’espai i els principals encàrrecs artístics suscitats al seu entorn, 

en els propers capítols també volem donar prioritat a dos qüestions fonamentals per al nostre 

estudi: la santedat i el patronatge. Així, d’una banda observarem els vincles entre les diverses 

etapes del procés de  canonització de Ramon de Penyafort  i el  seu  impacte  sobre  la  capella 

funerària; i de l’altra també analitzarem el patronatge reial de Jaume II en època medieval, però 

també  la  seva continuació durant els  regnats de Felip  III  i Felip  IV, que no només posseiran 

relíquies del sant, sinó que fins i tot obtindran una clau del seu sepulcre.  

 

3.2.1.1 Ramon de Penyafort i el convent de Santa Caterina 

 

Segons el Lumen Domus, o Annals de Santa Caterina, la primera comunitat de frares predicadors 

arriba a Barcelona l’any 1219, és a dir, tres anys després que el papa Honori III aprovi oficialment 

la fundació de l’orde de sant Domènec865. Aquesta mateixa font assenyala com la irrupció dels 

dominics a la ciutat comtal es féu a instàncies del bisbe Berenguer de Palou que, després d’una 

estada a Roma, coneix Domènec de Guzmán (1170‐1221) i els seus seguidors a Bologna. Durant 

la seva etapa a la ciutat emiliana, el prelat també entra en contacte amb Ramon de Penyafort, 

que en aquell moment exerceix com a catedràtic de dret a l’Alma Mater, i el convenç perquè 

retorni  a  la  ciutat  comtal.  Un  cop  a  Barcelona,  Ramon  de  Penyafort  professa  a  l’Orde  de 

Predicadors l’any 1222, poc abans del trasllat de la comunitat des del seu emplaçament original 

a  les  cases  dites  de  Pere  Grony,  fins  al  convent  de  Santa  Caterina866.  Cap  a  l’any  1225  la 

comunitat  ocupa  un  antic  cenobi  que  s’ha  identificat  amb  l’església  documentada  de  Sant 

                                                            
865 El Lumen domus o Annals del convent de Santa Caterina de Barcelona és la principal crònica del convent 
dels dominics barcelonins, començada oficialment  l’any 1603 pel  frare Francesc Camprubí,  segons  les 
indicacions del prior Rafael Rifós. L’obra fou continuada per diversos autors durant l’època moderna i el 
1743 el bibliotecari fra Pere Màrtir Anglès establí la ordenació actual en els dos primers volums, als quals 
s’afegí posteriorment un tercer, que conté anotacions fins l’any 1803. Els volums originals es conserven a 
la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona (ms. 1005,1006 i 1007) i es troben digitalitzats a la 
Biblioteca Patrimonial Digital UB: http://bipadi.ub.edu/cdm/ref/collection/manuscrits/id/22285 
866 Lumen Domus... BRUB. Ms. 1005, I, fol. 6. 
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Salvador del Rec, on les excavacions arqueològiques han trobat vestigis d’una petit temple i una 

sèrie d’àmbits annexes a l’entorn un pati, datats entre els segles IX i XI867.  

 

Cap a 1243 s’inicien les obres d’ampliació del convent gràcies a diverses deixes testamentàries i 

al patrocini del bisbe dominic de Girona Berenguer de Castellbisbal (1245‐1254). L’any 1248 el 

papa Inocenci IV concedeix indulgències en benefici de la construcció i el 1252 Jaume I atorga 

als  frares el dret  sobre  l’aigua del  rec  comtal,  convertint el  cenobi en una  institució  sota  la 

protecció reial. L’any 1269, quan el convent acull les reunions del Consell de Cent, bona part de 

les dependències ja es troben consolidades mercès al generós patrocini de Blanca i Berenguer 

de Montcada. Els últims trams de l’església i la rosassa de la façana principal s’acaben a l’entorn 

de l’any 1275868. 

 

Si transposem la cronologia de la construcció a les dades biogràfiques de Ramon de Penyafort 

observem com les obres s’emmarquen entre el retorn a Barcelona del dominic, després de ser 

mestre  general de  l’Orde de Predicadors  (1240),  i  la  seva mort  (1275).  En  conseqüència,  el 

període coincideix amb l’estada del sant jurista al capdavant de la comunitat barcelonina.  

 

La qüestió de la possible influència de Ramon de Penyafort en la configuració de l’obra gòtica de 

Santa Caterina ja fou esbossada per Ernest Ortoll. Contràriament al que havia apuntat la tradició 

historiogràfica, el  seu  rigorós estudi  sobre el bastiment de  l’església dominica  revela com el 

primer cobriment del temple es configura a partir d’un enteixinat de  fusta sobre arcs diafragma 

i no mitjançant una volta de pedra gòtica. Aquesta solució sens dubte es  troba molt més en 

consonància  amb  els  dictats  que  el mateix  Ramon  de  Penyafort  havia  impulsat  a  les  seves 

constitucions de l’Orde de 1239, on propugnava l’austeritat com a part del vot de pobresa de la 

comunitat. Resulta coherent pensar que el propi mestre General volgués predicar amb l’exemple 

en la construcció del seu convent barceloní869.  

                                                            
867BANKS, Philip. “El creixement físic de Barcelona, segles X‐XIII”, Barcelona quaderns d’història. El procés 
urbà  i  la  identitat de Barcelona, 8  (2003), pàg. 11‐34; AGUELO  I MAS,  Jordi et alii. “Santa Caterina de 
Barcelona: assaig d’ocupació  i evolució”, Quaderns d’Arqueologia  i Història de  la Ciutat de Barcelona, 
Quarhis, Barcelona, 2005, pàg. 13‐43; HUERTAS ARROYO,  Josefa. “La Pisa arcaica  i el conjunt ceràmic 
associat als primers moments del convent de Santa Caterina”, Quaderns d’Arqueologia  i Història de  la 
Ciutat de Barcelona. Quarhis, IV (2008), pàg. 106‐114. 
868AGUELO MAS,  Jordi;  HUERTAS  ARROYO,  Josefa;  PUIG  VERDAGUER,  Ferran.  “El  convent  de  Santa 
Caterina de Barcelona”. A: L’Art Gòtic a Catalunya. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2002, I, pàg. 211‐
218. 
869 Segons la tesi d’Ortoll, la volta gòtica que apareix cobrint el sostre de l’església en les representacions 
decimonòniques de  l’interior del  temple  correspon  a una  refacció del  segle  XIV.  La  coberta de  fusta 
actualment és un fet acceptat, especialment després de les últimes prospeccions arqueològiques al sòl de 
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3.2.1.1.2 Jaume II i la primera capella funerària 

 

Com posen de manifest els primers documents vinculats al procés de canonització de Ramon de 

Penyafort, després del seu òbit del 7 de gener de 1275, la sepultura del dominic es converteix 

ràpidament en lloc de veneració i font inesgotable de miracles. Així queda recollit el 28 de gener 

de 1279, qual  el notari barceloní  Jaume de Port, per  indicació del bisbe Arnau de Gurb de 

Barcelona  (1252‐1284),  ja  recull  els  testimonis  d’un  total  de  145  guaricions  miraculoses 

atribuïdes a la intercessió del frare870. 

 

En aquests primers relats ja s’esmenta l’anomenada terra del sepulcre de Ramon de Penyafort. 

Segons  la  tradició,  del  lloc  d’enterrament  del  dominic  brollava  una  pols  amb  propietats 

miraculoses que, a més de ser un amulet protector per als navegants i les parteres, era capaç de 

guarir les més diverses malalties871. La substància assoleix un gran renom fins a la desaparició 

del convent l’any 1837, doncs els frares de Santa Caterina l’extreuen i venen als fidels el dia de 

la festa del sant872. La seva eficàcia queda certificada l’any 1601 en la butlla de canonització del 

sant i durant tota l’època moderna s’ofereix com a regal de gran estima als visitants il∙lustres873. 

De fet aquest és un dels motius més evidents del  floriment de miracles atributs a Ramon de 

Penyafort  després  del  seu  òbit.  Els  devots  podien  disposar  a  les  seves  pròpies  cases  de  la 

preuada relíquia i invocar la intercessió del dominic immediatament, sense haver de desplaçar‐

se  físicament  fins  a  la  seva  sepultura  barcelonina.  Aquest  fet  era  especialment  útil  per  a 

determinats col∙lectius com els militars, tal com fa palès el testimoni dels cavallers Francesc de 

Spínol, Benet de Baiona i la seva esposa. Aquests declaren davant del notari Port com un jove 

soldat havia perdut els sentits després de vint dies de febre i emanava pus pel nas, fins al punt 

que molts el donaren per mort. Segons els testimonis, els militars aplicaren la terra al coll i la 

boca de jove, que poc després recobrà la salut874. 

 

El Lumen Domus afirma: “És cosa certa que dit sant fou enterrat en ella y estigué mes de vint 

anys  soterrat en  terra. Y després dels dits  anys  fou  fet dit mandat  real per  la  fabrica de  la 

                                                            
l’antic convent. ORTOLL MARTÍN, Ernest. “Algunas consideraciones sobre la iglesia de Santa Caterina de 
Barcelona”, Locus Amoenus, 2 (1996), pàg. 47‐63. 
870 BRUB. Ms. 593. El document es troba transcrit a: RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 286‐327.  
871 Lumen Domus... BRUB. Ms.. 1005, I, pàg. 13. 
872AMADES, Joan. Costumari català: el curs de l’any. Barcelona: Salvat, 1950, I, pàg. 447. 
873Així ho tenim documentat en la visita que efectuaren el rei Felip III, la seva esposa i altres membres de 
la casa reial al sepulcre  l’any 1599. En aquest moment s’ofereixen com a regals un fragment del teixit 
trobat a l’interior del sepulcre i una capsa amb la terra de la tomba del sant. Lumen Domus... BRUB. Ms. 
1005, I, fols. 157 ‐ 158. 
874 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 289. 
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capella”875. Per  tant,  segons els cronistes dominics, a  l’entorn de 1300  s’erigeix una primera 

capella  funerària  en  honor  del  seu  correligionari  gràcies  a  la  intervenció  reial.  Aquestes 

informacions també coincideixen amb el testimoni de  l’argenter Domènec Arnau  i de  la seva 

esposa, que l’any 1318 declaren davant del postulador Arnau Burguet com quasi vint anys enrere 

havien invocat els mèrits del dominic al seu sepulcre, que “(..) eo tempore erat prope capellam 

beati Dominici, a quo  loco postea  fuit  translatum”876. Per  tant,  la notícia ens situa de nou el 

trasllat de  la  sepultura  a  l’entorn  de  1300  i  també  esmenta una  antiga  capella dedicada  al 

patriarca  sant Domènec,  en  la  qual  s’hauria  bastit  posteriorment  l’espai  funerari  dedicat  a 

Ramon de Penyafort877.  

 

Malgrat els descobriments arqueològics de les últimes dècades, les informacions que coneixem 

de  l’antic  convent  de  Santa  Caterina  resulten  insuficients  per  determinar  com  era  aquesta 

primera capella de finals del segle XIII878. Pel que fa a  la recerca documental, únicament han 

perviscut  dos  notícies  directament  vinculades  amb  la  fàbrica  de  l’obra.  La  primera  és  el 

testament del ciutadà barceloní Bonanat Sabater, datat el 1297, en el qual demana a la seva filla 

Ferraria que erigeixi una capella en honor al dominic català dins l’església dels pares predicadors 

de Barcelona i que, d’acord amb el prior, la doti amb tot allò necessari879. A més d’aquesta deixa, 

Sabater especifica que vol ser enterrat dins del temple amb el cap vers la sepultura del dominic, 

a devoció del qual també llega “unum tapetum de Romania”880. 

  

La segona notícia és un diploma on Jaume II concedeix una ajuda de dos mil sous barcelonesos: 

 

 “ (…) pro constructione et edificatione capelle, que de novo construitur  in ecclesia 
fratrum  Predicatorum  civitatis  Barchinone  pro  sepultura  fratris  Raimundi  de 

                                                            
875 Lumen Domus... BRUB. Ms. 1005, I, fol. 22v. 
876 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 256‐258. 
877Aquesta  cronologia  coincideix  també  amb  les  informacions  aportades  per  Pere  Serra  i  Postius: 
“Sepultaron el Bendito Cuerpo en sepultura aparte, donde estuvo 24 años, y de allí fue trasladado a  la 
sumptuosa urna de fino mármol, que en magnifica capilla, al santo dedicada, hoy le veneramos”. BRUB. 
Pere Serra i Postius. Historia Eclesiástica del Principado de Cataluña, ms. I.246‐7, fol. 261. 
878 AGUELO I MAS, J. et alii. “Santa Caterina de Barcelona…”, 2005, pàg. 13‐43. 
879 “Item volo, rogo et mando quod dicta filia mea Ferraria faciat unam capellam in ecclesia domus fratrum 
Predicatorum Barchinone in nomine et honore b. Fratris raymundi de Penyaforti, et quod done ipsi capelle 
omnia necessaria ei, ad cognitionem prioris dicte domus fratrum predicatorum Barchinone. Item dimitto 
altari, quod  fiet  in  ipsa  capella  vel  tumulo dicti beati  fr. Raymundi unum  tapetum de Romania, quod 
habeo”. ASV. Congr. Riti. Processus, ms. 222,fols. 79‐82. El testament de Bonanant Sabater està signat pel 
notari Petri Marci el 17 d’agost de 1297 i es troba transcrit a: RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 
187‐189. 
880 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 189. 



278 
 

Pennafort quondam, et pro expensis  faciendis per conventum dictorum  fratrum  in 
capitulo generali quod celebrari debet in civitate predicta.” 881   

 

La  subvenció  s’expedeix el 27 de  juny de 1299 des de  la  localitat partenopea d’Amalfi,  i  va 

dirigida al conseller Bernat de Sarrià. Aquest document vincula directament la figura del rei amb 

l’erecció de  la   capella raimundiana  i aferma  la datació a  l’entorn del 1300. Ara bé, el  fet de 

trobar‐nos amb una donació precedent ens  fa  considerar que  tal vegada  foren els mateixos 

frares predicadors els que prengueren  la  iniciativa d’erigir una capella al seu correligionari  i, 

posteriorment, aquesta es veié afavorida per ambdues donacions.  

 

En realitat els dominics barcelonins són conscients de  la necessitat de desenterrar el cos del 

difunt i dignificar‐lo per tal de promocionar la seva devoció i assolir així el reconeixement oficial 

de la santedat. De fet els frares de Santa Caterina probablement volien emular els passos que 

havien portat a  la canonització dels dos herois celestials de  l’orde: sant Domènec de Guzmán 

(1234)  i  sant  Pere Màrtir  de  Verona  (1253).  El  sant  patriarca  Domènec  s’havia  enterrat  a 

l’església bolonyesa de San Nicolò delle Vigne després del seu òbit l’any 1221. Tretze anys més 

tard, el mestre general Jordà de Saxònia ordenà l’exhumació del cos i una solemne translació de 

les relíquies fins a una primera tomba de marbre elevada sobre l’altar d’una capella lateral del 

temple. Poc després els frares aconsegueixen la obertura del procés de canonització, i el 3 de 

juliol de 1234 Gregori IX expedeix la desitjada butlla de canonització882.  

 

El  procés  de  l’inquisidor  veronès  encara  fou més  veloç,  doncs  havia  estat  assassinat  pels 

heretges el 6 d’abril de 1252 i l’any següent ja ascendia a la glòria dels altars tot completant el 

procés de canonització més ràpid de la història883. El seu cos incorrupte s’exhumà i fou exposat 

a la plaça de Sant’Eustorgio de Milà per a la pública veneració dels fidels, traslladant‐lo més tard 

a un senzill sepulcre de marbre protegit per cancells metàl∙lics. En conseqüència,  la similitud 

d’aquestes operacions és probable que animés als dominics barcelonins a emmirallar‐se en els 

casos dels sants del seu propi orde per  tal de dur a  terme una operació similar amb els seu 

correligionari més il∙lustre.  

 

                                                            
881 Lumen Domus... BRUB. Ms.. 1005, I, fols. 22v ‐ 23. La còpia del document indica que es troba transcrita 
de  l’Arxiu  Reial  de  Barcelona  amb  la  referència:  In.  Com.  Jacobi2  1298‐1300  folio  circa  finem.  La 
transcripció del text es troba a: RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 195‐196. 
882 Sobre l’erecció de les tombes de sant Domènec i sant Pere Màrtir, i les seves canonitzacions, vegeu: 
CANNON,  Joana. Religious poverty, visual  riches: art  in  the Dominican  churches of  central  Italy  in  the 
thirteenth and fourteenth centuries. New Haven: Yale University Press, 2013, pàg.91‐105. 
883 Sobre la canonització del sant i la seva iconografía vegeu: GÓMEZ‐CHACÓN, Diana Lucía. “San Pedro 
Mártir de Verona”, Revista Digital de Iconografía Medieval, VI.11 (2014), pàg.79‐96. 
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3.2.1.2.1 Marbres de la devoció. El sepulcre de Ramon de Penyafort i el seu cicle hagiogràfic 

 

“Mármol de eterno consuelo 
Mas tienes que el mundo encierra 

Pues que cabe en ti la tierra 
Que no cupo en todo el suelo 
Aquí yace aquel Raymundo 

Fuerte que de peña es 
SagradoBarcelonés 

Faz del Cielo y Rey del mundo”884.  
 

El  5  de  gener  de  1822  el  prior  dels  frares  predicadors  de  Santa  Caterina  suplicava  a 

l’Excel∙lentíssim  Ajuntament  de  Barcelona  la  seva  habitual  participació  a  les  festes  de  sant 

Ramon  de  Penyafort.  D’ençà  la  canonització  del  dominic  català  (1601),  i  després  del  seu 

nomenament com a patró de la ciutat (1647), la corporació municipal havia presidit i sufragat 

puntualment les solemnitats anuals del sant, i especialment la lluïda processó anual, celebrada 

cada 7 de  gener885. Davant  la petició dels  religiosos, el  consistori  liberal decideix que  “...  el 

Excmo. Ayuntamiento no puedeasistir a la función de Sn. Raymundo por susmuchasocupaciones, 

ni subministrar cantidadalguna por la escasez de fondos dimanada de las calamidades que han 

afligido a esta capital”.886 

 

Així doncs, davant l’estupefacció dels frares blanquinegres, els representants civils de Barcelona 

deliberen  per  primera  vegada  la  seva  absència  en  els  oficis  religiosos,  però  sobretot  la  no 

aportació de la respectiva almoina, adduint la precarietat de les minvades arques municipals. La 

decisió obre una crisi sense precedents entre frares i regidors, però sobretot posa en entredit la 

pública veneració de la ciutat vers el seu protector celestial. Malgrat la devoció vers el dominic 

català  ja  no  era  tant  forta  com  en  els  segles  precedents,  cada  any  la  festa  renovava 

simbòlicament el favor del sant vers els catalans, i especialment els barcelonins, a través de dos 

elements principals: la processó i l’ofici solemne.  

 

                                                            
884Romance a la Reliquia del Bienaventurado San Ramon de Peñafort. Barcelona: en casa de Ioan Amello, 
1601. 
885Tradicionalment, la festa de sant Ramon de Penyafort se celebrava cada 7 de gener, dia de l’òbit del 
frare a Barcelona, tal com queda fixat en la seva canonització de 1601. L’any 1672 Climent X canvia la seva 
festa al dia 23 de gener, per  tal d’evitar  solapaments amb  la  festa de  l’Epifania. L’any 1686 però, els 
dominics  barcelonins  sol∙liciten  la  restauració  al  dia  7  de  gener,  data  en  la  qual  encara  se  celebra 
actualment. 
886AHCB. Consell de Cent. Deliberacions, 1822, pàg. 45. El  fragment es troba transcrit a: BARRAQUER  I 
ROVIRALTA, C., Los religiosos en Cataluña…,1915, pàg. 958. 
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La processó partia de la catedral i comptava amb la presència de les principals autoritats civils i 

religioses de la ciutat, encapçalades pel bisbe i regidors de Barcelona, que reunides davant de la 

Seu, es dirigien en estricte ordre de protocol i precedències fins a l’església del convent de Santa 

Caterina887. Un cop a  l’interior del  temple,  la  litúrgia es desplegava a  l’altar del sepulcre que 

contenia les despulles de  Ramon de Penyafort, al qual s’invocava per a la protecció i sufragi de 

les ànimes dels devots. Després de l’eucaristia, els assistents entonaven el cant dels goigs i els 

fidels podien beneficiar‐se de les propietats taumatúrgiques del cos sant introduint un dit per 

una obertura  inferior del  sepulcre, que permetia  tocar  l’arca de  fusta on es  custodiaven  les 

relíquies del dominic a l’alçada del crani888. 

 

Per tant, el sepulcre de Ramon de Penyafort, com a custòdia del seu cos, era el punt de trobada 

entre els fidels i el seu patró celestial, però sobretot era l’indret on es manifestaven les gràcies 

del sant vers els seus conciutadans, principalment en forma d’infinites guaricions prodigioses. 

En conseqüència, el culte al patró barceloní es trobava intrínsecament arrelat al propi convent 

de Santa Caterina com a espai sacre, i la falta d’atenció per part de les autoritats barcelonines 

només podia albirar la decadència de la pròpia comunitat. 

 

Únicament un mes després de la negativa dels regidors barcelonins de 1822, el consistori acorda 

l’enderroc del  tancat que circumdava el complex dels dominics. La part derruïda era mínima 

comparada amb  l’extensió de  les propietats dels frares,  i de cap manera  interferia en  la vida 

conventual, però en certa mesura anunciava la definitiva expropiació, decretada el 25 de juliol 

de 1835. Segons aquesta, l’Estat s’adjudicava els béns dels ordes regulars per tal d’amortitzar el 

deute públic i, aquest mateix dia, la casa dels frares predicadors era objecte d’un gran incendi 

que deixava la construcció prou malmesa per al seu enderroc definitiu dos anys més tard889. 

                                                            
887Sobre  l’ordre  i  els  desordres  de  la  processó  de  sant  Ramon  de  Penyafort,  vegeu:  FERNÁNDEZ 
TERRICABRAS, I., “El virrey en la procesión…”, 2012, pàg. 443‐465. 
888Així queda recollit en uns goigs de 1601: 
“Un miracle important / ab aquells soleu mostrar 
Quel vostre sepulchre sant / ab lo cap solen tocar 
Pux salut consolatoria / troben y en sos mals conort, 
Teniunos sempre en memoria / Sant Ramon de Penyafort” 
Goigs i alabances del glorios Sant Ramon de Peñafort. Cathala, del Orde de Predicadors. Compost per un 
Religiós Cathala de dit Orde. Barcelona: En la estampa de Iaime Cendrat en lo carrer den Pedrixol, 1601.  
889El  25  de  juliol  de  1835  cremen  no  únicament  Santa  Caterina,  sinó  també  tots  els  altres  convents 
principals  de  Barcelona  com  els  de  Santa  Eulàlia  dels mercedaris,  Sant  Francesc,  Sant  Agustí,  Santa 
Mònica,  els  Trinitaris descalços de  la Bonanova o  el Convent del Carme.  Sobre  els  fets,  vegeu: OLLÉ 
ROMEU, Josep M., Les bullangues de Barcelona durant la primera guerra carlina (1835‐1837). Tarragona: 
El Mèdol, 1993, pàg. 75‐97; FONTANA, Josep. La revolució  liberal a Catalunya. Vic‐Lleida: Eumo‐Pagès, 
2003, pàg. 39‐41; FONTANA, Josep. Historia de España. La época del liberalismo, Madrid: Crítica, 2007, VI, 
pàg. 181‐183. 
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Abans però de la desaparició de la casa dels dominics, el dia 1 de setembre de 1835 es reuneix 

una delegació de la Junta de Amortización per procedir a l’obertura del sepulcre de sant Ramon 

de  Penyafort,  a  fi  d’extreure’n  les  seves  relíquies890.  En  aquest moment,  les  despulles  del 

dominic es desplacen a la desapareguda església de Santa Marta, on els devots procuraren una 

nova urna per custodiar els ossos891. Ben aviat, concretament el 20 de setembre de 1838, el 

capítol  de  la  catedral  de  Barcelona  determinaque  les  relíquies  es  traslladin  a  la  Seu  i  “... 

collocarlas sota el sacrari major del altar major, on està també S. Sever i altres”892. Amb aquest 

propòsit, una delegació encapçalada pel prevere Joan Gibert trenca els segells de  la urna del 

dominic, i el catedràtic d’anatomia Josep Soler identifica els ossos893. Posteriorment, les restes 

es transporten a la catedral, on es clausura de nou el sarcòfag del sant amb el segell capitular894.  

 

Pel que fa al sepulcre petri, cal esmentar com el 25 de juliol de 1835 l’Ajuntament dóna ordres 

als alcaldes de barri per intentar salvaguardar el patrimoni dels convents895. El 8 de novembre 

de  1836  l’Acadèmia  de  Bones  Lletres  de  Barcelona  demana  a  la  Junta  de  Enajenación  de 

Conventos que faciliti l’extracció i recollida de materials dels convents que havien de ser derruïts, 

per tal de custodiar‐los al convent de Sant Sebastià. Aquest afany preservador s’ha d’enquadrar 

                                                            
890El fet queda recollit en una acta notarial encarregada pel sacerdot Juan Gibert al notari José Antonio 
Tamarca amb data 1 de setembre de 1835. El document es conserva a l’Arxiu de Protocols Notarials de 
Barcelona i es troba transcrit entre les notes de Josep Mas: AHCB. Josep Mas Domenech, 5D49.19 i 20. 
Sobre 357. Gaietà Barraquer recull el testimoni de Simeó Tuyet, el qual afirma que aquesta extracció es 
va portar a terme el dia 26 de  juliol entre  les 10  i  les 12 del vespre. BARRAQUER  I ROVIRALTA, C., Los 
religiosos en Cataluña…,1915, pàg. 432. 
891MAS,  Joseph. Notes Históriques del Bisbat de Barcelona.  I. Taula dels altars y capelles de  la Seu de 
Barcelona.  Barcelona:  Establiment  Tipográfich  de  Jaume  Vives,  1906,  pàg.  54‐56.BARRAQUER  I 
ROVIRALTA, C., Los religiosos en Cataluña…,1915, pàg. 432‐433. L’església de Santa Marta, ubicada a la 
Riera de Sant Joan, havia estat bastida l’any 1735 i fou derruïda amb l’obertura de la Via Laietana l’any 
1911. Actualment se’n conserva la façana principal en un dels pavellons de l’Hospital de Sant Pau.  
892ACB. Actes capitulars, 1838‐1844, fol.4. La petició de trasllat és transcrita a: BARRAQUER I ROVIRALTA, 
C., Los religiosos en Cataluña…,1915, pàg. 434. 
893“Todo el craneo entero con sumandibula inferior perofaltandientesincisivos, caninos y molares, de una 
y otraquijada. Docevertebras, una cervical, seisdorsales y cincolumbares. La primera pieza del estaernon, 
veintecostillas entre el  ladoderecho y  ladoizquierdo, una  clavicula, dos homoplatos, dos húmeros, dos 
cubitos, dos radios, cinco falanges de las manos, dos huesos de las caderas, el sacro, dos huesosfemures, 
una rótula, dos tibias, dos peronés, dos calcareos, un cuboyde, dos huesos del metatasco que corresponden 
al dedo pulgar  de cada pie, dos falanges de los pies, un pedazo de una vértebra, un vaso con una porcion 
de cenizas y huesos pequeños”. ACB. Miscelània, 10, n.31. 
894BARRAQUER  I  ROVIRALTA,  C.,  Los  religiosos  en  Cataluña…,1915,  pàg.  434.  Les  successives  actes 
notarials amb les revisions del cos de sant Ramon de Penyafort des de la seva sortida de Santa Caterina 
fins  a  la  instal∙lació  definitiva  a  la  Catedral  de  Barcelona  es  troben  transcrites  a: MAS,  Josep.  “Nota 
histórica.  Les  sagrades  relíquies  de  Sant  Ramon  de  Penyafort  en  la  Catedral  Basílica  de  Barcelona”, 
Catalunya Social, 296 (1927), pàg. 53‐58. 
895CASANOVAS  I MIRÓ,  Jordi. El Museu de  l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Dades per a una 
història. Barcelona: Reial Academia de Bones Lletres, 2009, pàg. 20. 
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clarament en el marc romàntic i de descobriment del passat medieval de Catalunya, que porta 

a la creació del primer projecte de museu impulsat per l’Acadèmia896.   

 

Atès  l'enderroc  imminent de Santa Caterina  i Sant Francesc es crea una comissió per recollir 

objectes, que el 6 de desembre de 1836 finalitza les seves tasques897. En la sessió de l’Acadèmia 

de Bones Lletres del 19 de desembre de 1837, Avel∙lí Pi i Arimon comunica que tots els materials 

recollits ja es troben a l’Edifici de l’Acadèmia, i efectivament l’inventari de peces de l’any 1838 

ja indica la presencia del sepulcre de sant Ramon de Penyafort com un dels sarcòfags “... con 

figuras en la cubierta en representación de los sugetos, cuyos restos mortales estaban en ellos 

depositados”898. Aquesta anotació sembla indicar que la peça no únicament mantenia la caixa 

amb escenes historiades, sinó que encara conservava  la tapa amb  la representació  jacent del 

dominic, tal com mostrava la xilografia d’època moderna (fig.). Aquesta és la última noticia que 

tenim  d’aquest  element,  actualment  perdut.  Posteriorment,  el  sepulcre  ingressa  a  les 

col∙leccions del Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona, fins que fou reclamat per  la 

catedral899. El 8 de gener de 1867 el capítol de la Seu barcelonina acorda la construcció d’una 

urna per col∙locar més decentment les relíquies del sant patró: 

 

“Y el Ilmo. Cabildo recordó que los Ss. Arcipreste y Doctores, como individuos que son de la 
Academia de BuenasLetras, lo trataranamistosamente y no por oficio con los Srss de aquella 
junta para ver si podria recogerse la misma urna que como es una especie de sarcofago de 
marmol  en  que  se  guardaba  el  dichoSto.  Cuerpo  en  la  iglesia  de  Sta.  Catalina  de  P.P. 
dominicos, y que despues se trataría de sucolocación”900.  

 

Probablement els canonges tenen una resposta positiva per part de l’Acadèmia, doncs el 20 de 

maig d’aquell mateix any sol∙liciten que “los Srs. Obrerospresentasen modelo de  la urna para 

colocar las reliquias de S. Ramon, a semejanza de la de Sta. Madrona”901. Ara bé, quan el projecte 

                                                            
896CASANOVAS I MIRÓ, Jordi. El Museu de l'Acadèmia…, 2009, pàg. 25‐26. 
897“El Sr. Pi [Avel∙lí Pi i Arimon] como individuo de la comision nombrada para recoger las lapidas y otros 
objetos historico‐artisticos de los conventos suprimides expuso quedar ya realizada esta comision por lo 
respectivo a los de Sta. Catalina y S. Francisco de Asis hallandose ya depositado en el de S. Sebastian y a 
disposicion de la acadèmia todo lo recogido, a cuya operación ha contribuido el celo y la generosidad de 
la  junta de comercio”. Arxiu de  la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (ARABL). Actas de  las 
sesiones de la Academia de BuenasLetras de Barcelona. Empiezan 30 de diciembre de 1833 terminan con 
la de 25 de junio de 1838. Sessió del 6 de desembre de 1836. 
898CASANOVAS  I MIRÓ,  Jordi. El Museu de  l'Acadèmia…, 2009, pàg. 30; BASSEGODA NONELL,  Joan. Els 
treballs i les hores a la Catedral de Barcelona. Barcelona: Reial Acadèmica Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi, 1995, pàg. 30‐31. 
899ELÍAS DE MOLINS, Antonio. Catálogo del Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona. Barcelona: 
Imprenta Barcelonesa, 1888, pàg. 155. 
900ACB. Actes capitulars. 1864‐1869, fol.234. 
901ACB. Actes capitulars. 1864‐1869, fol.255. 
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es presenta el 25 d’agost de 1868, el capítol el rebutja “pareciendo la cantidadmuysubida”902, i 

s’acorda “se pregunte al platerocuanto costaria una con tapa de plata al estilo de San Severo 

aprovechando los candeleros de plata de los acolitos, o sinellos”903. Finalment el capítol acorda, 

el 15 de setembre d’aquest mateix any, que es construeixi la urna d’acord amb el projecte de 

Josep Oriol Mestres, arquitecte major de  la Seu,  indicant‐li que “es preciso que el diseño de 

aquella esté conforme con el género del altar mayor”904. No hem pogut localitzar més notícies 

d’aquest projecte, però tot sembla indicar que no prosperà. 

 

Les  negociacions  entre  el  capítol  i  l’Acadèmia  de  Bones  Lletres  fructifiquen  definitivament 

durant la sessió del 19 de febrer de 1876, quan sota la presidència del vilafranquí Manuel Milà i 

Fontanals,  es  comissiona  a  Josep  Puiggarí  l’entrega  del  sepulcre  a  l’església  Catedral905.  El 

trasllates completa el 8 d’abril de 1876,comunicat als acadèmics que ja en aquest moment “... 

el Cabildo se propone restaurarlo”906. 

 

És el canonge Bonaventura Ribas i Quintana (1830‐1903), arxiver de la catedral i col∙laborador 

habitual del Diario de Barcelona, qui desencalla definitivament les obres. Ribas és doctor en dret 

civil  i en dret canònic, per tant especialista en utroque  iure com sant Ramon de Penyafort, al 

qual dedica un discurs l’any 1889 davant de l’Acadèmia de Bones Lletres907. El 16 de desembre 

de 1878 comunica al Capítol catedralici els seu desig de portar endavant la restauració de l’altar 

i  sepulcre  del  dominic  català,  assumint‐ne  les  despeses.  El  projecte,  que  compta  amb  el 

beneplàcit de l’Acadèmia de Bones Lletres, s’afida a l’arquitecte August Font i Carreras (1846‐

1924) i preveu un nou emplaçament del sepulcre a la quarta capella del costat de l’epístola908. 

                                                            
902ACB. Actes capitulars. 1864‐1869, fol.337. 
903Ídem. 
904Íbidem, fol. 341. 
905ARABL. Actas de la Academia de BuenasLetras de Barcelona desde 26 de marzo de 1858 hasta 23 de 
noviembre de 1885. Sessió del 19 de febrer de 1876. 
906ARABL. Actas de la Academia de BuenasLetras de Barcelona desde 26 de marzo de 1858 hasta 23 de 
noviembre de 1885. Sessió del 8 d’abril de 1876.  
907RIBAS I QUINTANA, Bonaventura. Discursos leídosante la Real Academia de BuenasLetras de Barcelona 
en la recepción pública del Iltre. D. Bonaventura Ribas y Quintana, Pbro. Doctor en sagrada Teología, en 
jurisprudència  y  canónigo  de  la  Santa  Iglesia  Catedral  Basílica  de  Barcelona.  Barcelona:  Imprenta 
Barcelonesa,  1889.  Posteriorment  el mateix  Ribas  i Quintana  edità  el  seu  discurs  en  forma  d’estudi 
històric:  RIBAS  QUINTANA,  Bonaventura.  Estudios  históricos  y  bibliográficos  sobre  San  Ramón  de 
Penyafort: memorias  leídas en  la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Barcelona:  Imprenta 
Barcelonesa, 1890. 
908Fins al moment  la capella havia estat dedicada a Sant Cristòfol, Sant Pau  i Sant Joan,  i ostentava un 
retaule costejat l’any 1631 pel droguer Pau Ferrer de Santa Coloma de Queralt. ACB. Llibre de la Sibella, 
2,  fol. 92.Cal esmentar que  la catedral de Barcelona  ja posseïa una capella dedicada a sant Ramon de 
Penyafort, que lluïa un altar erigit l’any 1779 a expenses del canonge Montoliu. L’any 1890 aquest s’havia 
desmuntat  i mentre  la  imatge central s’havia enviat a un convent de monges dominiques,  la resta del 
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Del projecte original conservem dos esbossos que cal datar el mateix 1878 (fig. 25  i 26)909. El 

primer d’ells (fig.25) ja mostra clarament com la intervenció de Font està condicionada en primer 

terme pel sepulcre. Aquest es munta sobre una estructura que compta a  la part  inferior amb 

una taula d’altar i una graderia al mig per disposar els ornaments litúrgics. El sepulcre se situa 

darrera l’altar i la graderia, suportat per sis columnetes que recolzen en una estructura de fusta 

invisible  i buida. Darrera del sepulcre, una reixa coronada per una crucifixió  i àngels havia de 

rematar el conjunt.  

 

El document és especialment  interessant perquè ens permet veure detalls com  la disposició 

d’una nova cobertura per al sepulcre i alguns detalls de la construcció a partir de les anotacions 

de l’arquitecte al marge esquerra910. Per tant, August Font dissenya un projecte per restaurar el 

sepulcre com un monument funerari elevat, tal com mostrava el sepulcre de Santa Eulàlia, però 

adaptat a una visió frontal i, per tant, eliminant la circulació per sota del mateix.  

 

El  segon esbós  (fig.26) porta per  títol  “Proyecto de  restauración  tomando como elemento el 

sepulcro de s. Ramon de Peñafort”. Es tracta d’una segona versió, signada pel mateix August 

Font,  on  es  mantenen  bona  part  de  les  disposicions  del  primer  projecte,  incloent  una 

reconstrucció de la planta, la secció lateral i una acolorida visió frontal, on ressalta la tapisseria 

decorada amb motius florals i caps de querubins. Aquest segon projecte es materialitza el 6 de 

maig de 1879, quan es traslladen definitivament les despulles de Ramon de Penyafort al seu nou 

sepulcre restaurat911. L’acte, conduït amb tota solemnitat, també compta amb la presència del 

metges cirurgians Martí Robert i Pau Martí que, davant dels catedràtics Felip Vergés i Manuel 

Rodríguez, examinen les parts del cos conservades912. En acabat, el sepulcre es cobreix amb una 

                                                            
retaule es destina a l’església parroquial de Sant Sadurní d’Anoia. MAS, J., Notes Históriques...,  1906, pàg. 
54‐56. 
909Ambdós documents es troben a l’Arxiu del Col∙legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) amb les 
següents referències: Catedral de Barcelona. Restauració del sepulcre de St. Raimon de Peñafort [COAC H 
101G / 7 / 2896] i Catedral de Barcelona. Capella de St. Bonaventura amb el sepulcre de St. Raimon de 
Peñafort  [COAC H 101G / 7 / 2898]. 
910En  aquestes  es  classifiquen  els  treballs  a  dur  a  terme  en  cinc  grans  blocs.  El  primer,  dedicat  a  la 
“Cerrajería”, comprèn el muntatge de “Galería”, “hyerros”, “ventanal”  i “reja”, mentre els  treballs de 
“Carpintería” comprenen una “viga” transversal, una “cómoda” per a l’interior de la sagristia, les grades 
de l’altar, una taula i la tarima on s’assenta el sepulcre. Pel que fa a l’escultura, s’especifica com s’hauran 
d’encarregar les sacres i les columnes de la taula. També es fa constar com caldrà sumar les despeses de 
la “cortina” que cobrirà la reixa divisòria, i els treballs dels obrers. 
911RIBAS QUINTANA, B. Estudios históricos y bibliográficos..., 1890, pàg. 316. 
912“(…)  resultando que  según  expresión de dicho  facultativo  Señor Martí  y  certificación  librada por  el 
mismo previo examen dichas relíquias constituían todo el esqueleto del Santo, menos algunos huesos que 
faltaban y que según dicho facultativo son los siguientes: hueso tiroides; diez vertebras, el coxis, cuatro 
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nova llosa de pedra encavalcada i precintada amb els segells capitulars, on figura la inscripció: 

SANCTI  RAYMUNDI  DE  PEÑAFORT  CANONICI  BARCINONENSIS  EXUBIIS  ANNO  DOMINI 

MDCCCLXXIX. 

 

El cost de treure el retaule barroc i la restauració del sepulcre ascendeix a 500 lliures i és assumit 

íntegrament perBonaventura Ribas i Quintana913. El 27 d’octubre del mateix 1879 el canonge es 

dirigeix al  capítol barceloní per manifestar que  “... había gastado más de  lo que  creia en  la 

restauración de su capilla de S. Ramon”914,  i sol∙licita que  la Seu assumeixi els costos dels dos 

elements mancants: les vidrieres i l’empostissat inferior915. Efectivament, el capítol catedralici 

es  fa  càrrec de  les obres de pavimentació  i de  la vidriera, en  la qual  introdueix una  curiosa 

modificació. Mentre en els projectes d’August Font  figuren  les  imatges dels sants Ramon de 

Penyafort, titular de  la capella,  i Bonaventura, patró del comitent,  l’obra realitzada finalment 

substitueix al sant franciscà per Sant Pacià, bisbe de Barcelona i, per tant, molt més acord amb 

la representació del capítol de la Seu. 

 

Els primers testimonis gràfics de principis del segle XX   mostren com es va portar a terme  la 

reforma  integral  proposada  per  Font,  amb  els  vívids  cortinatges,  presidits  per  una  creu 

blanquinegra al centre, que recordava la pertinença del sant a l’Orde de Predicadors (fig. 27, 28, 

29 i 30)916. Les fotografies destaquen com a la part inferior de l’altar, que als projectes de Font 

estava destinada a contenir una simple llosa amb una creu grega inscrita, ja s’ubica un alt relleu 

amb la figura jacent del dominic, disposada de manera bastant matussera. L’escultura es col∙loca 

al mes de juliol de 1891 a petició del canonge Ribas, especificant únicament la seva procedència 

“... del destruido convento de Santa Catalina de esta ciudad, y que actualmente se guarda en 

una capilla de los claustros”917. D’aquestes anotacions hem d’entendre que l’obra no va venir 

amb el sepulcre de l’Acadèmia de Bones Lletres i, per tant, és probable que arribés directament 

de Santa Caterina al claustre de la Catedral. D’altra banda, hom podria pensar que es tractés de 

                                                            
costillas, las porciones media e inferior del exterior, una clavícula, una rotula, y en cuanto a las manos solo 
hay dos huesos del metacarpio y una falange, y de los pies no existent más que cincohuesos del metatarsio 
y una falange”. Acta de traslacion de los restos de San Raymundo de Penyafort ante Dn. Miquel Martí y 
Sagristá a 6 de mayo de 1879. El document es troba transcrit a: AHCB. Josep Mas Domenech. 5D49.19 i 
20. Sobre 358. 
913ACB. Exemplaria, VII, fol. 162. 
914ACB. Actes capitulars. 1879‐1886, fols.26,28. 
915Ídem.  
916Les  fotografies es  troben a  l’Institut Amatller d’Art Hispànic  [Arxiu Mas, nº clixé 101], Biblioteca de 
Catalunya [Fons fotogràfic Salvany, SaP 529 11], i impreses dins l’obra: BARRAQUER I ROVIRALTA, C., Los 
religiosos en Cataluña…,1915, s. pàg.    
917ACB. Actes capitulars. 1887‐1897, fol.76. 
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la tapa del sepulcre amb un jacent que figura al catàleg del Museo de Antigüedades l’any 1888, 

però de ser així, la pregunta que ens plantegem és perquè no va venir amb la resta del sarcòfag 

l’any 1879. A més, observant les mides de l’obra, sembla decididament massa gran per a cobrir 

únicament la tapa del sepulcre.  

 

En qualsevol cas, la decoració de la capella encara s’allarga fins a finals del segle XIX. L’any 1885 

el Doctor Joaquim Arasa regala una  llàntia de pedra a  la capella  i de nou el canonge Ribas fa 

obsequi de les làmpades de ferro forjat dissenyades per August Font i instal∙lades l’any 1899918. 

En aquest moment però, cal advertir que el patronatge de la capella de sant Ramon de Penyafort 

ha estat acollit pel Col∙legi d’advocats de Barcelona, que des del 1886, i a petició del Dr. Manuel 

Duran i Bas, hi celebra la festivitat del sant919. 

 

 

El sepulcre de Ramon de Penyafort  (fig.31  i 32) és de  forma  rectangular  i ostenta  tres cares 

ornades amb relleus petris que  il∙lustren episodis de  la vida  i miracles del frare920. En  l’última 

d’aquestes escenes (fig.33) veiem una representació lateral del propi sepulcre amb els devots 

del sant al seu entorn. La imatge mostra el sepulcre elevat sobre columnes fosques amb capitells 

estilitzats que evoquen produccions tardoromàniques coetànies a la peça. L’adopció d’aquesta 

tipologia de monument  reliquiari elevat  sens dubte dignificava  les  relíquieses de Ramon de 

Penyafort i alhora potenciava la veneració dels fidels al seu voltant.  

 

                                                            
918ACB. Actes capitulars. 1898‐1905, fol. 44. 
919Manuel Duran i Bas, Rector de la Universitat de Barcelona i membre destacat de  col∙legi d’advocats de 
la  ciutat,  també  dedicà  un  estudi  històric  a  la  figura  del  dominic  català:  DURAN  BAS, Manuel.  San 
Raimundo de Peñafort. Barcelona: Impr. de los suc. de N. Ramírez, 1889. Des de 1886 el culte a la capella 
de sant Ramon de Penyafort ha quedat vinculat als advocats barcelonins. Tot  i depassar els  límits del 
nostre estudi, cal esmentar com Ramon de Penyafort és una figura recuperada i enaltida per la Renaixença 
com a representant del seny català, tal com reproduí magistralment Eusebi Arnau l’any 1896 al bust que 
presideix la biblioteca de l’Il∙lustre Col∙legi d’Advocats de Barcelona (ICAB). Pel que fa a la capella de la 
catedral, on encara es manté el sepulcre del dominic, durant el segle XX s’hi ha fet diverses intervencions 
amb criteris més que discutibles que, d’una banda han despullat bona part dels elements ornamentals 
dissenyats per August Font, i de l’altra han promocionat repintats molt agressius sobre la factura gòtica. 
La modificació més destacada de  l’última centúria  fou  la ubicació de  les despulles del bisbe barceloní 
Ramon Guillamet (1856‐1926). Degà del col∙legi de doctors en dret i gran devot del sant, el seu cos roman 
al sòl de la capella des del 17 de Juliol de 1931, vegeu: “Traslado de los restos del obispo Doctor Guillamet”, 
La Vanguardia, 16 de setembre de 1931, pàg. 7. 
920 Sobre el sepulcre de sant Ramon de Penyafort vegeu: AINAUD DE LASARTE, Joan; GUDIOL I RICART, 
Josep; VERRIÉ I FAGET, Frederic‐Pau. Catálogo monumental de España: La ciudad de Barcelona. Madrid: 
Consejo Superior de  Investigaciones Científicas.  Instituto Diego Velázquez, 1947, figs.215‐216; MAURÍ  I 
SERRA, Josep. “Sant Ramon de Penyafort”. A: Els sants de Barcelona. Barcelona: Balmes, 1957, pàg. 63‐
64; MANOTE I CLIVILLES, Maria Rosa. “Els primers testimonis de  l’assumpció de  l’estil”. A: L’Art gòtic a 
Catalunya: l’escultura. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 2007, I, pàg. 49‐50. 
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Com fan paleses les biografies del sant, la obtenció d’una gràcia del dominic exigeix en primer 

lloc la sincera oració d’invocació, preferentment acompanyada de proves tangibles de patetisme 

i commoció interior, amb els humils penitents agenollats i curulls de sentides llàgrimes. En segon 

terme, també es requereix la pràctica dels sagraments, i principalment la confessió, de la qual 

Ramon de Penyafort era màxim exponent i autoritat. Ara bé, per tal que es posi en funcionament 

la  capacitat  taumatúrgica  del  propi  sepulcre  també  és  necessari  que  es  pugui  establir  un 

contacte el màxim de directe possible entre el peticionari i el cos del dominic. 

 

Aquest modus operandi del cos sant, o amb fama de santedat, a través dels sepulcres elevats es 

remunta als primers temps del cristianisme i resulta un lloc comú durant tota l’Edat Mitjana. Són 

abundants les referències escrites i visuals de peticionaris tocant, passant per sota, circumdant 

i fins i tot entrant, als monuments reliquiaris. Entre els exemples conservats més significatius del 

segle XIII podem citar la tomba de Santa Candida a Dorset (fig.34), en la qual encara es poden 

observar els tres forats on els peregrins posaven les seves parts tolides amb l’esperança d’una 

guarició921. Sense deixar l’àmbit anglès, un dels casos més coneguts i interessants és la tomba 

del rei Eduard el Confessor (c.1003‐1066), canonitzat per Alexandre III el 1161. La sepultura es 

converteix en una font inesgotable de miracles des de l’òbit del monarca i així queda recollit en 

diverses il∙lustracions amb els devots a l’entorn del sepulcre, incloses a la Vita S. Eduardi, regis 

et confessoris (Cambridge University Library, MS Ee.3.59), confeccionada a Anglaterra a l’entorn 

de 1250‐1260 (fig.35)922. Les miniatures són un preuat testimoni del funcionament de la tomba, 

doncs mostren com els peregrins fins i tot penetraven a l’interior del sepulcre per estar el màxim 

de  propers  possible  a  les  relíquies  del  sant  monarca  i  beneficiar‐se  de  la  seva  capacitat 

taumatúrgica. 

 

Cal  tenir present que  la  tipologia de monument  fúnebre composat per un sarcòfag‐reliquiari 

elevat  sobre  columnes  té  una  gran  difusió  a  tota  l’Europa medieval,  doncs  també  resulta 

                                                            
921 La tomba és un senzill sepulcre del segle XIII tallat en un bloc de marbre, amb tres obertures ovals a la 
part  inferior  on  es  disposaven  les  parts malaltes  dels  devots  peticionaris  d’una  guarició  de  la  santa 
patrona.  LEHANE,  Brendan.  Dorset's  Best  Churches.  Goring‐By‐Sea:  Dovecote  Press,  2006,  pàg.  140; 
CROOK, John. English Medieval Shrines. Suffolk: Boydell Press, 2006, pàg. 244. 
922L’hagiografia fou promoguda per Enric III d’Anglaterra i forma part de la seva campanya de dignificació 
del culte del sant monarca, que també inclogué l’erecció d’un nou i sumptuós sepulcre ornat amb mosaics 
cosmatescs executats a Itàlia i finalitzats l’any 1269. LEVERTON, Thomas. On the present condition of the 
Royal Tombs in Westminster Abbey, around the shrine of Edward the Confessor. London, 1852; LUARD, 
Henry Richards  (ed.). Lives of Edward the Confessor. London: Longman, Brown, Green, Longmans, and 
Roberts, 1858; WALLACE, Kathryn Young (ed.). La estoire de seint Aedward le Rei. London: Anglo‐Norman 
Text Society, 1983. 
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especialment  adequada  per  acollir  una  gran  afluència  de  peregrins923.  Dins  de  l’Orde  de 

Predicadors hem esmentat el cas de  la primera  tomba elevada de sant Domènec erigida pel 

General Jordà de Saxònia, en la qual s’havien iniciat les guaricions miraculoses des de ben aviat, 

fins  al punt que  l’any 1251 havia  rebut del papa  Inocenci  IV una  indulgència per  a  tots  els 

peregrins924. També el sepulcre de sant Pere Màrtir a Sant’Eustorgio de Milà privilegiava als seus 

visitants des de l’any 1253925. Ara bé, tot i que es tractés de sants canonitzats, cal recordar que 

es tractava d’urnes funeràries marmòries de factura modesta i sense escultura ornamental926. 

Els sumptuosos sepulcres dels frares blanquinegres no s’erigeixen fins l’any 1267, quan Nicola 

Pisano i el seu taller finalitzen l’Arca de Sant Domènec (fig.36); i 1339, quan Giovanni di Balduccio 

completa el monumental  sepulcre amb històries de  la vida de sant Pere Màrtir elevat sobre 

cariàtides (fig.37)927. Hem de tenir present que l’austeritat en els primers sepulcres dels sants 

dominics  respon a  les estrictes exigències de pobresa mendicant que els  frares predicadors 

relaxen parcialment  en  els  capítols de  1254  i  1256,  i després del Concili de  Lió de  1274928. 

Observant les dates, Ramon de Penyafort mor l’any següent i, per tant, la seva capella funerària 

                                                            
923 La qüestió ha estat estudiada a l’àmbit venecià per: TOMASI, Michele. “Il modelo antoniano: tombe di 
santi su colonne o su cariatidi in area veneta nel Trecento”, Il Santo, XLVIII (2008), pàg. 123‐144.  
924Aquestes ben aviat van trasladar‐se als relats hagiogràfics del sant. Anteriorment hem esmentat la vida 
de  sant  Domènec  composada  pel  beat  Jordà  de  Saxònia,  però  també  resulten  ben  significatives  les 
guaricions incloses en les Vitae fratrum de Frachet, en les quals apareixen nombroses sanacions a partir 
del contacte directe amb la tomba. Un exemple ben significatiu és el testimoni de fra Taberto, que declara 
com: “(…) siendo estudiante en Bolonia, cuando visitó, al día siguiente de sus exequias, el sepulcro del 
bienaventurado Padre Domingo, vio, como otros muchos, a cierto endemoniado que era conducido al 
sepulcro del bienaventurado Padre. El cual, al entrar en la iglesia, comenzó a gritar: 
‐¿Qué quieres de mí, Domingo? Clamando y repitiendo frecuentemente «Domingo», lo colocaron sobre el 
sepulcro, quedando enteramente libre del demonio”.  
El passatge s’extreu del capítol XXXI de les Vitae Fratrum de Géraud de Frachet i es troba traduït al castellà 
a:  GALMES,  Lorenzo;  GOMEZ,  Vito  Tomás  (dirs.).  Santo  Domingo  de  Guzmán.  Fuentes  para  su 
conocimiento. Madrid: La Editorial Católica, 1987, pàg. 431. 
925 PACIOCCO, Roberto. “Innocenzo IV e la santità”. A: FESTA, Gianni (ed.). Martire per la fede. San Pietro 
da Verona domenicano e inquisitore. Bologna: Edizioni Studio Domenicano, 2007, pàg.248‐275. 
926El cos incorrupte de l’inquisidor veronès també estava custodiat en un senzill sarcòfag donat per l’abat 
de San Simpliciano, fins que Azzone Visconti encarregà l’Arca monumental sobre cariàtides a Giovanni di 
Balduccio  l’any 1339.  PRUDLO, Donald.  The martyred  inquisitor:  the  life  and  cult  of  Peter of Verona. 
Aldershot: Ashgate, 2007, pàg. 72, 84‐88. 
927Vegeu la reconstruccció de monument funerari de sant Domènec proposada per Massimo Ferretti a: 
MEDICA, Massimo. Duecento: Forme e colori del Medioevo a Bologna. Venècia‐Bologna: Marsilio, 2000, 
pàg. 218. Pel que  fa a  la  tomba de  sant Pere Màrtir, vegeu: MOSKOWITZ, Anita Fiderer. “Giovanni di 
Balduccio’s  Arca  di  San  Pietro martire:  form  and  function”,  Arte  lombarda,  96/7  (1991),  pàg.  7‐18; 
DODSWORTH, Barbara W. The Arca di San Domenico. New York: Peter Lang, 1995. També cal recordar 
com  tant  en  la  tomba  de  sant  Domènec,  com  en  la  de  sant  Pere Màrtir,  les  ambicioses  empreses 
artístiques  són  iniciativa  de  les  comunitats  frares  dominics  que  custodien  els  cossos  sants,  però 
posteriorment compten amb aportacions econòmiques fixades als capítols generals de l’orde de 1256 i 
1335. CANNON, J., Religious poverty…, 2013, pàg. 17. 
928 Sobre l’impacte de les diposicons del Concili de Lion sobre les arts promogudes pels frares predicadors 
i  la  superació de  l’estricta observança de  la pobresa mendicant,  vegeu: CANNON,  Joanna. Dominican 
patronage of the arts in Central Italy: the provincia Romana, c.1220‐c.1320. London: Courtauld Institute 
of Art, University of London, 1980, pàg. 34‐36, 74‐108. 
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construïda a l’entorn de 1300 ja pot gaudir d’una certa sumptuositat i presentar la seva capacitat 

taumatúrgica elevada sobre els peregrins, com ho feia l’Arca del patriarca sant Domènec i quatre 

dècades més tard també la de sant Pere Màrtir. 

 

A més de les referències als monuments funeraris dels sants de l’Orde de Predicadors, també 

cal  situar  l’erecció  de  sepulcres  dins  el  context  de  l’escultura  funerària  dedicada  als  sants 

catalans. Entre les peces conservades, i cronològicament més properes, figuren la urna de Sant 

Càndid (c.1292) (fig. 38) i l’arqueta amb les relíquies de Sant Cugat (c.1303) (fig. 39), ambdues 

procedents  del  monestir  de  Sant  Cugat  del  Vallès.  En  ambdós  casos  es  tracta  de  peces 

d’orfebreria  que  parteixen  de  caixes  de  fusta  envoltades  de  les  corresponents  llegendes 

hagiogràfiques  confeccionades  a partir de pastillatges de  guix daurat  en  el primer  cas,  i de 

làmines de plata sobredaurada en el segon929. Tot i ser els contenidors de relíquies santes més 

propers cronològicament al sepulcre de Ramon de Penyafort, ambdues obres es conceben de 

manera ben diferenciada, no permetent establir punts de contacte a nivell tipològic ni formal, 

malgrat la incorporació de cicles hagiogràfics al voltant dels receptacles. 

  

Hem d’esperar fins al sepulcres més tardans de Santa Eulàlia a la catedral de Barcelona (fig.40) i 

de Sant Narcís de Girona (fig.41), erigits en alabastre de Beuda a finals dels anys vint del segle 

XIV, per trobar referents tipològics vàlids de monuments funeraris contenidors de cossos sants 

elevats sobre columnes. El sepulcre de la santa patrona de Barcelona és obra del pisà Lupo di 

Francesco i es data a l’entorn de 1327, mentre en el cas de Sant Narcís es tracta d’un treball de 

Joan de Tournai que cal avançar entre 1326 i 1328930. Ambdós estructures permeten la circulació 

dels devots, despleguen cicles hagiogràfics dels sants titulars en els seus perímetres i incorporen 

un altar davant del registre frontal de les obres. En el cas de Ramon de Penyafort, l’altar queda 

convenientment alineat amb el miracle de  l’Eucaristia del dominic, creant una vincle amb    la 

                                                            
929 La Urna de Sant Càndid acull les despulles aparegudes al paviment de l’església del monestir de Sant 
Cugat del Vallès pocs anys abans, i la seva datació es deu a la inscripció de la propia peça. L’arqueta de 
Sant Cugat es documenta a partir del contracte de 1312 amb els argenters Arnau de Camprodon, de 
Perpinyà, i Joan de Gènova. Ambdues obres es troben actualment al MNAC. ESPAÑOL, Francesca. El  Gòtic 
català. Fundació Caixa Manresa, Angle Editorial, 2002, pàg. 110.  
930 Avui es troba custodiat a  l’església de Sant Feliu de Girona, vegeu: MANOTE CLIVILLES, Maria Rosa; 
TERÉS  I  TOMÀS, Maria  Rosa.  “Joan  de  Tournai”.  A:  L’Art Gòtic  a  Catalunya.  Barcelona:  Enciclopèdia 
Catalana, 2002‐2008, VII, pàg. 78‐79; BRACONS I CLAPÉS, Josep. “Lupo di Francesco, mestre pisà, autor 
del sepulcre de Santa Eulàlia”, D’Art: Revista del Departament d’Història de l’Art, 19 (1993), pàg. 43‐52.  
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pròpia litúrgia931. En canvi, en els casos de Sant Narcís i Santa Eulàlia, s’opta per la representació 

de les dramàtiques morts dels protagonistes, reforçant el seu estament de màrtirs de la fe. 

 

Un altre aspecte fonamental  a l’hora de concebre els sepulcres era la seva adaptació als rituals 

de  culte  i  veneració que  els devots  tributaven  als  cossos  sants. En  el  cas de  Sant Narcís  es 

tractava d’un cos incorrupte i per aquest motiu la part posterior del sepulcre restava tancada 

amb unes reixes cobertes amb una tapa de fusta, que permetien obrir el cos sant a la veneració 

dels fidels durant les grans solemnitats932. En el cas de Ramon de Penyafort no es tractava d’un 

cos incorrupte, i per tant són molt comptades les ocasions en que s’obria el sarcòfag. Ara bé, cal 

recordar com el dia de  la festa del sant els devots entraven directament en contacte amb  les 

relíquies del dominic, doncs era tradició posar un dit per un forat a la part inferior del sepulcre i 

tocar la fusta que estava just sota el seu crani933. No sabem quan arrenca aquesta pràctica però 

al segle XVI  ja es troba ben documentada, apareix en uns goigs de 1601,  i al segle XIX queda 

recollida per Gaietà Barraquer934.  

 

En conseqüència, estem davant d’una de  les primeres manifestacions de monument funerari 

elevat  que  es  donen  a  Catalunya  però  alhora,  tal  com  va  senyalar  Francesca  Español, 

probablement també del primer sepulcre concebut a la Corona d’Aragó sota els paràmetres de 

l’art gòtic935. Tot  i  la discreta qualitat escultòrica,  la custòdia del cos de Ramon de Penyafort 

                                                            
931 Recordem com el miracle consistí en l’aparició de l’efígie dels nen Jesús entre les mans de Ramon de 
Penyafort, mentre aquest oficiava l’Eucaristia. Vegeu la descripció d’aquest miracle a l’apartat iconogràfic 
del sepulcre. 
932 ESPAÑOL, F., El Gòtic català…, 2002, pàg.108. 
933 Certament el sepulcre actual no mostra cap  forat a  la part  inferior. Ara bé,  la part que actualment 
queda oculta del sarcòfag sabem que conté un crismó i a la part inferior d’aquest és on mossèn Josep Mas 
indicava que hi ha aquest forat que permetia tocar les relíquies del dominic, vegeu: MAS, Josep. “Nota 
histórica.  Les  sagrades  relíquies  de  Sant  Ramon  de  Penyafort  en  la  Catedral  Basílica  de  Barcelona”, 
Catalunya Social, 296 (1927), pàg. 53‐58. 
934“Un miracle important / ab aquells soleu mostrar 
Quel vostre sepulchre sant / ab lo cap solen tocar 
Pux salut consolatoria / troben y en sos mals conort, 
Teniu nos sempre en memòria / Sant Ramon de Penyafort”. 
Goygs y alabances del gloriós Sant Ramon de Peñafort. Barcelona: En la estampa de Iaume Cendrat, 1601. 
L’obra es troba impresa a: CARDONA, Osvald. La tradició literària i els goigs de Sant Ramon de Penyafort. 
Vilafranca del Penedès: Museu de Vilafranca, 1990, pàg. 64; BARRAQUER  I ROVIRALTA, Cayetano. Los 
religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX. Barcelona: Imprenta de Francisco J. Altés i 
Alabart, 1915, pàg. 435. 
935 ESPAÑOL, F., El Gòtic català…, 2002, pàg. 109. En el nostre estudi ens inclinem vers la cronologia de la 
peça a l’entorn de 1300 i el patronatge a l’òrbita de Jaume II, uns paràmetres compartits per Francesca 
Español. No obstant,  també volem esmentar altres propostes com  la de Manuel Trens, que datava el 
sepulcre ja dins del segle XV. TRENS, Manuel. La Eucaristía en el Arte Español.Barcelona: Aymá, 1952, pàg. 
218.  Així mateix,  Rosa Manote  recull  les  informacions  exposades  per  Josep Maria Mas  i  Solench,  i 
assenyala la tomba com una ofrena dels mercaders de la ciutat de Barcelona, als quals es vincula Ramon 
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esdevé un precedent d’algunes obres mestres de l’escultura funerària trescentista com són els 

sepulcres de Santa Eulàlia i Sant Narcís, elaborats per un mestre italià i francès respectivament, 

o la tomba de Sant Daniel de Girona, erigida per Aloi de Montbrai(fig. 42) 936. 

 

Així mateix, els límits cronològics de l’obra estableixen un precedent en la monumentalització i 

posada en valor dels cossos catalans difunts en olor de santedat d’època gòtica. Entre aquests, 

podem citar els casos del beat Miró de Tagamanent (1131‐1161), que l’any 1345 era traslladat 

solemnement al seu nou sepulcre d’alabastre de Beuda, erigit al monestir de Sant Joan de les 

Abadeses (fig.43)937; o de Maria de Cervelló (1230‐1290), difunta en olor de santedat i dipositada 

en un sepulcre de fusta pintat i promocionat per Pere III el Cerimoniós (fig.44)938.  

 

Pel que fa a la presentació del sepulcre, aquest estava rodejat d’una munió d’ex‐vots en forma 

de  figures de  fusta, cera o plata, que al∙ludien a  les guaricions atribuïdes a  la  intercessió del 

dominic. Així ho fan present els consellers de Barcelona en la seva carta al papa Bonifaci VIII del 

dia 10 de novembre de 1296: “... ad eius venerabilem sepulchrum ceree pendentes  imagines, 

non solum hominum, sed et brutorum, navigiorumque similitudines obtenti beneficii ob sacra 

ipsius merita intuentibus testimonia pre se ferunt manifesta”939. 

 

Entre els testimonis recollits pel notari Port l’any 1279 resulta especialment escaient el testimoni 

de Subirana d’Olesa, la qual declara que va veure imatges de cera al sepulcre i va interpretar el 

                                                            
de Penyafort gràcies a la seva obra Modus iustenegotiandi in gratiamercatorum, en la qual es pronuncia 
sobre la posició que han d’adoptar els mercaders cristians entre l’afany de lucre i la moralitat. En cap dels 
casos hem  trobat altres  referències que puguin mantenir aquestes propostes. ESPAÑOL, Francesca. El 
Gòtic català. Manresa: Fundació Caixa Manresa, Angle Editorial, 2002, pàg. 109; MANOTE  I CLIVILLES, 
Maria Rosa.  “Els primers  testimonis de  l’assumpció de  l’estil”. A:  L’art gòtic a Catalunya:  l’escultura. 
Barcelona: Enciclopèdia catalana, 2007,  I, pàg. 50; MAS SOLENCH, Josep Maria. "Ramon de Penyafort". 
A: Episodis de la Història. Barcelona: Rafael Dalmau, 2000, pàg. 61. 
936 El sepulcre de Sant Daniel fou erigit entre 1345 i 1346 pel mestre Aloi de Montbrai, per encàrrec del 
bisbe de Girona Arnau de Montrodon.  
937 PUJADES, Jeroni. Cronica universal del principado de Cataluña. Barcelona:  Impr. De J. Torner, 1830, 
pàg. 340. 
938 El sepulcre del beat Miró de Tagamanent fou encarregat probablement per l’abat Ramon de Bianya a 
finals del seu mandat a Sant Joan de les Abadeses. Cal esmentar com malgrat l’aparició d’inscripcions i 
escuts heràldics que acompañen  la figura  jacent, no es desplega cap cicle hagiogràfic, a diferencia dels 
casos de sant Daniel, sant Narcís o santa Eulàlia. Pel que fa a santa Maria de Cervelló, l’any 1380 Pere el 
Cerimoniós promociona la traslació del seu cos a l’església dels frares mercedaris de Barcelona, on fou 
posada en la caixa primigènia de fusta pintada a la que ens referim, que avui es conserva al Museu Diocesà 
de Barcelona. Aquesta peça conté dues portes laterals que eren obertes per poder accedir a les relíquies 
de la religiosa durant les grans solemnitats. Després de la canonització de l’any 1692, el Consell de Cent 
patrocinà la urna de plata que avui custodia les seves relíquies a la Basílica de la Mercè. ESPAÑOL, F., El 
Gòtic català…, 2002, pàg. 100. 
939 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 185. 
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fet com un indici dels mèrits de Ramon de Penyafort com a miracler. Per aquest motiu decideix 

acudir a la sepultura i fer pregària amb la seva filla i la seva néta, la qual es trobava malalta d’un 

ull i del coll. Després d’una devota oració, les dones aplicaren la pols del sepulcre del frare a les 

parts infectes de la nena i aquesta guarí poc temps després940.  

 

Com ocorre en totes les capelles dedicades als còssos sants catalans, les ofrenes de figures de 

cera, ciris, espelmes i llànties són les més comunes degut al seu baix cost, al seu ús ritual i també 

a  l’especial  simbolisme metafísic  associat  a Déu  com  a  únic  creador  i  lux mundi941. Així  ho 

testimonien  alguns  exemples  pictòrics  baixmedievals  com  l’escena  dels miracles  davant  la 

tomba de Sant Vicenç del retaule de Sant Vicenç de Sarrià atribuït a Jaume Huguet (fig.45)942, o 

bé la guarició de la princesa Eudòxia davant la tomba de Sant Esteve, procedent del retaule de 

Sant Esteve de Granollers, contractat a finals del segle XV al taller dels Vergós (fig.46)943. Salvant 

les distàncies cronològiques  i estilístiques que  imposen els casos particulars, ambdues obres 

evoquen  l’atmosfera de fervent devoció que envoltava les capelles funeràries, on les pregàries 

dels malalts a  la recerca d’una curació convivien amb  l’exuberant acumulació de presentalles 

que garantitzaven l’eficiència dels poders taumatúrgics del cos sant.  

 

 

El cicle iconogràfic que decora el sepulcre de Ramon de Penyafort s’estén en tres de les seves 

cuatre cares laterals, i es composa a partir de relleus historiats amb episodis de la vida del sant, 

que s’emmarquen en una arquitectura d’arcs apuntats sostinguts per capitells vegetals sobre 

columnes. Cadascuna de les escenes s’envolta d’un traçat trilobulat sobre fons daurat, en el qual 

es disposen els grups de figures que efectuen la narració.   

 

                                                            
940 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 288.  
941 El mateix Tomàs d’Aquino havia formulat en els seus comentaris al De anima d’Aristòtil: “El sentido es 
receptivo de las formas sensibles sin materia, como la cera recibe la impronta del anillo sin el hierro ni el 
oro”. D’AQUINO, Tomàs; DONADÍO MAGGI DE GANDOLFI, Maria (trad.). Comentario al "Libro del alma" 
de Aristóteles. Buenos Aires: Arché, 1979, Lectio 24, Libro II, pàg. 553‐554. 
942 ROIG I MARCH, Eva. “Jaume Huguet”. A: L’Art gòtic a Catalunya. Pintura III. Barcelona: Enciclopèdia 
catalana, 2006, pàg. 112. 
943 MOLINA  I  FIGUERAS,  Joan.  “Al  voltant  de  Jaume Huguet”.  A:  L’Art  gòtic  a  Catalunya.  Pintura  III. 
Barcelona, 2006, pàg. 129. 
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Tot  i que el  Lumen Domus de Santa Caterina esmenta que  la  tomba  “...  fonch  llavorada en 

Barcelona i la pedra fonch portada de Genova”944, es tracta versemblantment d’un bloc de pedra 

de Montjuïc. Pel que fa a la policromia, aquesta mateixa font conté una interessant anotació: 

 

 “En lo present mes de juliol 1592 pintaren la sepultura de pedra de St. Ramon la qual estava 
ja molt borrada de  la pintura antiga y primera que apenas  las figuras se coneixian y pera 
que coneganab  la pintura nova  lo que en  la vella estava, se es  renovada ara seguint  las 
matexasfiguras  y  lineas  superficials  sens discrepar un  punt. Asso  se  feu  de  almoynes  y 
caritats esta empresa feu fra Pere Oliver fuster”945. 

 

La valuosa informació de la notícia esmenta una pintura més antiga que cobria les figures i, per 

tant, hem de considerar que probablement la factura baixmedieval original ja era policromada. 

D’altra banda, també se’ns parla d’un repintat datat  l’any 1592  i executat per fra Pere Oliver 

fuster. Poques són les informacions que ens han arribat sobre aquest artífex, però sabem que 

era frare del convent de Santa Caterina, on l’any 1595 executa el retaule de la capella de Sant 

Jacint, i de nou es documenta com a escultor del retaule assentat l’any 1611 a la nova capella 

de sant Ramon de Penyafort a la mateixa església dels frares dominics946. 

 

Un dels matisos més  interessants de  la notícia és  la  insistència en  la realització d’un repintat 

“sens discrepar un punt”. Aquesta anotació reforça directament el significat de  l’obra com a 

prova visual dels miracles operats per la intercessió de Ramon de Penyafort, però també com a 

testimoni del seu culte  immemorial. Com hem esmentat anteriorment,  la demostració d’una 

veneració des d’antuvi era un aspecte primordial en les discussions de la santedat a l’interior de 

la Congregació de Ritus. La presència del sepulcre  i  la clara  identificació de  les escenes amb 

passatges de la vida del serf de Déu era una prova palpable de l’antigor del culte i, per aquest 

motiu, els frares  insistiren en una restauració fidel de  la policromia que fos capaç de renovar 

dignament la peça, sense introduir‐hi dubtoses innovacions.  

 

Per  tal d’interpretar correctament el cicle  iconogràfic que acompanya el sepulcre hem partit 

d’una atenta  lectura de  les fonts contemporànies on es recullen els seus episodis, tals com la 

Vita Antiqua o la crònica de fra Pere Marsili, a les quals ja ens hem referit als apartats anteriors 

de  la  tesi.  Ara  bé,  aquests  relats  hagiogràfics  han  resultat  insuficients  per  donar  una 

interpretació satisfactòria a totes les escenes presentades i, per aquest motiu, també hem volgut 

                                                            
944 Recordem que el Lumen Domus o Annals de Santa Caterina és la crònica manuscrita més important del 
convent dominic barceloní, confeccionada entre els segles XVII i XVIII per diversos autors. Lumen Domus. 
BRUB. Ms. 1005, I, fol. 22v. 
945 Íbidem, fol.144. 
946 Íbidem, fol.25. MADURELL I MARIMÓN, J. M., “Capillas Barcelonesas…”, 1960, pàg. 193‐212. 



294 
 

incorporar els documents derivats del procés de canonització de Ramon de Penyafort. Així, a 

més de senyalar els episodis més coneguts del cicle hagiogràfic raimundià, també hem pogut 

profunditzar en  aquells que encara mancaven d’una correcta identificació.  

 

El programa  iconogràfic s’inicia al costat esquerre de  la peça, on apareixen dos escenes que 

al∙ludeixen  a  Ramon  de  Penyafort  com  a  penitencier  papali  com  a mestre  en  dret  canònic 

(fig.47). En el primer relleu veiem al dominic assegut, amb un gest característic del frare que 

escolta  confessió,  tot  sostenint‐se el  cap amb el palmell de  la mà esquerra mentre  la dreta 

mostra els dits mig i anular estesos, que preparen l’absolució del pontífex. Gregori IX s’agenolla 

humilment al seu davant, abillat amb els atributs propis de la seva dignitat com són la capa i una 

tiara cònica sobre el cap.  

 

El paper de Ramon de Penyafort com a capellà  i penitencier pontifici és un dels episodis més 

unànimement  acceptats  i  recollits  en  totes  les  biografies  medievals,  començant  per  les 

cròniques de Géraud de Frachet, Pere Marsili, o  la mateixa Vita Antiqua. Vinculats a aquest 

relats, es forja la imatge del frare català com a paterpauperum. Aquest apel∙latiu fou atorgat al 

dominic per Gregori  IX en  les seves epístoles, però el seu origen rau en el fet que una de  les 

penitències més freqüentment imposades al pontífex consistia en l’atenció a les causes dels més 

humils sens dilació947.  

 

L’escena contigua recull a Ramon de Penyafort com a mestre en lleis. Davant del dominic apareix 

un monjo abillat amb túnica i tonsura, però no capa, que sembla ostensiblement més jove i, per 

tant, és probable que es tracti d’un alumne novici. Per tant,  l’escena recorda el magisteri de 

Ramon de Penyafort, practicat primer a la Universitat de Bologna i després al propi convent de 

Santa Caterina, on s’havia d’emplaçar el sepulcre. En conseqüència, l’escena subratlla el paper 

de l’Orde de Predicadors i dels seus estudis com a hereus i custodis del pensament i la producció 

escrita raimundiana.  

 

El registre frontal del sarcòfag s’inicia amb  la narració dels Miracle de Tossa, recollit a  la Vita 

Antiqua  dins  el  capítol  Quod  modo  mortuo  vel  morienti  optinuit  a  Domino  spacium 

confitendi948(fig.48). El  relat explica  com Ramon de Penyafort, durant el viatge de  retorn de 

                                                            
947VALLS  I TABERNER, F.   Sant Ramon de Penyafort, 1996  (1939), pàg. 103. La Vita Antiqua  recull: “… 
propter quod dominus papa Gregorius, quando cum ques ibi scribebat absenti, eum patrem pauperum in 
suis salutati omnibus nominabat”. RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. 274. 
948RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. 276. 
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Roma a Catalunya, troba un jove que segons les fonts s’anomenava Barceló (Barcello de Faro a 

la  versió  llatina)  estès  a  la  platja  de  Tossa  [de Mar].  Veient‐lo  quasi mortuus,  el  dominic 

desembarca i prega molt devotament perquè pogués recuperar els sentits i obtenir el benefici 

d’una última confessió. Després d’una fervorosa oració, Ramon pregunta: Barcello, vis confiteri?, 

obrint els ulls el moribund  i responent: Volo, domine. I així, després d’explicar els seus últims 

pecats, Barceló obté l’absolució del dominic i pot morir cristianament. La miraculosa confessió, 

situada cap a mitjans de 1236, fou narrada per dos frares blanquinegres en una carta enviada al 

bisbe de Girona i recollida a la crònica de Fra Pere Marsili949. Cal assenyalar com es tracta d’un 

dels primers miracles atribuïts a Ramon de Penyafort durant la seva vida, i també d’un dels més 

divulgats per les fonts escrites. 

 

A diferència dels altres relleus, la disposició de l’escena és molt rica en personatges i detalls. En 

primer terme apareixen dos petites barques sobre les ones del mar, que ens il∙lustren el port de 

Tossa, on Ramon de Penyafort agafa la mà del moribund Barceló. Als costats figura una comitiva 

de quatre monjos dominics  i tres personatges en oració, mentre del cel descendeix un àngel 

amb una sagrada forma a la mà.  

 

El relleu contigu reprèn  la figura de Ramon de Penyafort com a pater pauperum, escoltant  la 

confessió d’Elisenda Aymerich (fig.49). El testimoni d’aquesta queda recollit a la Vita Antiqua, 

on declara com trobant‐se greument afligida de febre quartana, decideix seguir el consell de fra 

Guillem Pons  i anar a buscar consol en  les paraules de Ramon de Penyafort. L’escena mostra 

l’instant en que Elisenda toca l’hàbit del dominic català i guareix immediatament de la malaltia 

que la turmentava950.  

 

La  següent  representació  il∙lustra  a Ramon de  Penyafort  jacent  sobre  un  llit  en primer  pla, 

mentre un àngel descendeix de  la part superior (fig.50). L’episodi, anomenat De familiaritate 

Angeli, narra com la pregària del dominic era tant grata als àngels, que cada matí un membre de 

la cort celestial despertava el frare a l’alba per exhortar‐lo a l’oració i a fer misses privades951. 

 

                                                            
949 VALLS I TABERNER, F.  SantRamon de Penyafort, 1996 (1939), pàg. 121. El document, datat l’any 1236, 
es conserva en una còpia compulsada de finals del segle XVI que fa part del procés de canonització del 
sant:  ASV.  Congr.  Riti,  Processus,  ms.  221,  fol.23.  També  es  troba  transcrit  a:  RIUS  I  SERRA,  J., 
Diplomatario..., 1954, pàg. 37‐38. 
950 RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. 279. 
951 Íbidem, pàg. 280. 
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A  continuació  apareix  l’anomenat Miracle  Fra Martí,  també  conegut  com De miraculo  circa 

Eucharistiam952(fig.51). Aquest narra com el  jove  frare Martí, que havia portat una vida molt 

dissoluta i dominada per la lascívia abans de professar a l’Orde de Predicadors, tornava a sentir 

de nou les temptacions pecaminoses de la carn. Tal com recullen la crònica de Marsili i la Vita 

Antiqua,  mentre  Ramon  de  Penyafort  oficia  la  missa,  i  just  en  el  moment  de  la 

transsubstanciació, fra Martí pot veure una efígie del nen Jesús entre les mans del dominic, una 

revelació que renova la seva fe i l’alliberà definitivament dels estímuls carnals953. La composició 

disposa a la part dreta una taula d’altar, on apareixen el frontal i laterals coberts per una tela, i 

a la part superior reposa un calze. Al davant Ramon de Penyafort sosté la sagrada forma, de la 

qual emergeix  la  figura del nen  Jesús, mentre dos  frares  contemplen  l’escena.  Fra Martí es 

presenta just darrera de l’oficiant, sostenint una espelma on simbòlicament s’encén la flama de 

la seva fe.  

 

El miracle  de  fra Martí,  vinculat  directament  amb  el  sagrament  de  l’eucaristia,  constitueix 

l’escena central del cicle i queda directament suspesa sobre la pròpia taula d’altar que precedeix 

al sepulcre. Aquesta vinculació entre el cicle iconogràfic del dominic i la litúrgia de la seva pròpia 

capellasembla confirmar la presència d’una ara d’altar per al culte davant del cos del dominic ja 

des  d’antic.  D’altra  banda,  també  cal  esmentar  com  les  aparicions  cristològiques  durant  la 

transbustanciació  també  formen  part  dels  cicles  d’altres  sants medievals.  Episodis  similars 

apareixen en  les hagiografies de Cèsar de Heisterbach  (1180‐c.1240) en  referència al monjo 

Gotteschalk, o en els cicles de Sant Alto i Sant Hug de Lincoln, a més de diverses representacions 

com els tabernacles de Mino da Fiesole a Sant Lorenzo de Florència, o de Francesco di Simone a 

Monteluce954.  Amb  l’arribada  de  l’època  moderna  aquesta  tradició  no  s’interromp,  i  les 

aparicions miraculoses vinculades al dogma de la transubstanciació continuen. Per exemple,  el 

propi Ramon de Penyaforts’apareix a la mare dominica Hipòlita de Rocabertí (1551‐1624) durant 

la missa del dia de la seva festa. Segons el relat recollit per Serra Postius, en el moment precís 

en que el sacerdot aixecava el Sanguis, la mística tingué la visió del sant, al qual digué: “O Santo 

glorioso,  yopienso  que  por  ser  dia  de  vuestrafiesta mi  divino  Esposo  Iesus, me  hizo  aquella 

merced de roziar mi alma pecadora con susantissima sangre”955. 

 

                                                            
952 RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. 280. 
953 TRENS, Manuel. La Eucaristía en el Arte Español. Barcelona: Aymá, 1952, pàg. 218; VALLS I TABERNER, 
F.  Sant Ramon de Penyafort, 1996 (1939), pàg. 210.  
954 KURZ, Otto.  “A Group of  FlorentineDrawings  for  an Altar”,  Journal of  the Warburg and Courtauld 
Institutes, XVIII (1995), pàg. 35‐53. 
955 SERRA I POSTIUS, Pedro. Historia Eclesiástica del Principado de Cataluña. BRUB. Ms. I, 246‐7, fol. 264. 
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El relleu central d’una banda clou els episodis biogràfics de Ramon de Penyafort, i de l’altra obre 

una sèrie d’accions miraculoses post mortem. Cal advertir com fins al moment hem pogut fer 

una  lectura  de  les  imatges  a  partir  dels  capítols  narrats  en  la  Vita  Antiqua  de  Ramon  de 

Penyafort. Ara bé, a partir d’aquest punt hem d’acudir a la documentació notarial que recull les 

declaracions dels  testimonis dels miracles,  i especialment aquells de  Jaume de Port de  l’any 

1279, per interpretar les escenes. 

 

El primer relleu mostra la figura de Ramon de Penyafort descendent de la part superior, estenent 

el braç i la mà davant del rostre d’un home agenollat a la part inferior (fig.52). L’episodi podria 

correspondre a una de  les freqüents curacions de mals de cap, però  la presència de  la figura 

femenina de  l’esquerra afavoreix  la  identificació amb Pere, de  la diòcesi de Girona,  i  la seva 

mare. L’any 1279 ambdós declaren com després d’un cop molt fort, havien aparegut diversos 

tumors i inflamacions a la cara del jove, que li impedien obrir els ulls i li provocaven grans dolors. 

Veient la mort de prop, la seva mare, agenollada i amb moltes llàgrimes devotes, s’encomana 

als mèrits de fra Ramon de Penyafort. Poc després Pere recupera la vista i guareix tot el seu cos, 

acudint al túmul del dominic per donar gràcies i jurar testimoni del fet956.  

 

La següent escena mostra de nou al dominic català a la part superior, dirigint‐se a una mare que 

sosté un nadó als braços (fig.53). En aquest cas es tracta del petit Berenguer, fill de Pere de Bagà, 

que caigué malalt de disenteria. Després de quatre setmanes el nen es dóna per mort i la seva 

mare porta el seu cos a Santa Caterina. Malgrat trobar les portes del convent tancades, invoca 

amb grans veus  i  llàgrimes desesperades  l’auxili de Ramon de Penyafort  i, tal com declararen 

ella i la seva germana davant del notari Jaume de Port, finalment el petit reviu957.  

 

L’últim relleu del registre frontal ens mostra a un cavaller agenollat davant d’una dama que surt 

d’un taüt (fig.54). L’episodi fa referència a un dels molts casos de morts ressuscitats mitjançant 

la invocació de Ramon de Penyafort. Ara bé, entre aquests, només hi ha un cas femení, que ens 

permet identificar els personatges amb Berenguer de Sala i la seva esposa. Aquesta última havia 

caigut molt malalta després d’un embaràs difícil i la impossibilitat d’expulsar el fetus mort, fins 

al  punt  que  “(...)  vicine  mortis  indicia  circumstantibus  apparerent”958.  Davant  d’aquesta 

                                                            
956 SERRA I POSTIUS, Pedro. Historia Eclesiástica del Principado de Cataluña. BRUB, Ms. I, 246‐7, fol. 264. 
956 RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. 295. 
957 Íbidem, pàg. 289.  
958 Íbidem, pàg. 317. 
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dramàtica situació, Berenguer ofereix un vot a Ramon de Penyafortper tal que la seva esposa 

revisqui i el dominic acull la seva pia pregària959.  

 

En el lateral dret del sepulcre, de nou trobem un episodi de restitució de la salut després d’un 

part difícil (fig.55). En aquest cas es tracta de Raimunda, esposa del sastre Berenguer de Colliure, 

que apareix postrada al  llit davant del seu marit. Aquesta declara el 26 de maig de 1280 que 

estava embarassada i un dia, mentre pastava pa, sent dolors molt forts al ventre, propis d’un 

avortament. Quatre dies després Raimunda emmalalteix i declara com sol∙licita la intercessió de 

molts sants sense obtenir resultat i, finalment, decideix encomanar‐se ella i el seu marit a Ramon 

de Penyafort, tot prometent que si la lliurava del part, portarien una escultura de cera a la seva 

tomba. Poc després de fer el vot, mentre era al llit, va sentir com quedava alliberada del part i 

podia donar a  llum a  la seva filla morta. El seu marit Berenguer, sostenint el cos difunt de  la 

petita entre els seus braços, promet al dominic català una ofrena d’una lliure de cera si restitueix 

la vida de la criatura, que finalment retorna a la vida gràcies als mèrits del gloriós dominic960. 

 

L’últim relleu del programa mostra a la part dreta una representació del propi sepulcre, elevat 

sobre les quatre columnes de marbre fosc que originalment el sostenien, amb un orant agenollat 

a  la part  inferior  i una  llàntia votiva penjada del sostre, en referència a  les ofrenes aportades 

pels  fidels  en  agraïment de  les mercès del dominic  (fig.55). A  l’esquerra  trobem Ramon de 

Penyafort beneint amb la mà a dos orants, i la composició es tanca amb un personatge assegut 

sobre un banc, de proporció lleugerament superior a la dels fidels, i despullat d’atributs. Aquesta 

enigmàtica figura amb la mà esquerra assenyala directament la tomba del dominic, mentre la 

dreta sosté un recipient, que presenta una concavitat a la part superior. És probable que es tracti 

d’un contenidor de la famosa terra que brollava espontàniament del sepulcre de sant Ramon, a 

la qual s’atribuïen  tot  tipus de propietats miraculoses. Els  frares de Santa Caterina venien  la 

substància el dia de  la festa del sant,  i  les cròniques donen abundants referències de  la seva 

intervenció  en  guaricions  de  cecs,  laborantis  in  extremis,  úlceres,  dones  estèrils,  febres, 

disenteries, animals malferits, paralítics, mals de cap i de dents, i fins i tot en casos de morts que 

obtenen  resurreccions.  Resulta  difícil  identificar  exactament  quines  són  les  dolences  que 

afligeixen als malalts, doncs només un d’ells es toca els cabells en un gest que podria indicar un 

mal de cap. Així mateix,  la representació també presta poca atenció a  la  il∙lustració del propi 

sepulcre que, enlloc de mostrar  la  veritable decoració  amb  relleus,  apareix ornat  amb  flors 

                                                            
959 Íbidem, pàg. 317‐318. 
960 Íbidem, pàg. 324‐325. 
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estilitzades. Per tant, podem parlar d’una representació genèrica de la tomba del sant, amb dels 

malalts esperant un miracle al seu voltant.  

 

Seguint    els  estudis  de  José Usabiaga Urkola,  l’escena  correspon  a  una  devota  espera  dels 

peregrins “ad sepulcrum”, prèvia a la intervenció taumatúrgica del sant961. El tema s’il∙lustra des 

de  finals del  segle XIII   en obres  com  les pintures murals de  Sant  Fructuós de Bierge, o  en 

manuscrits  de  temàtica  dominica,  com  la  miniatura  de  Jacobello  Muriolo  da  Salerno  a 

l’Antifonari del Chicago Art  Institute  (fig.56)962. Dins  la pintura baixmedieval,  l’episodi queda 

recollit en obres  tant cèlebres com el  fresc amb els peregrins davant  la  tomba de sant Pere 

Màrtir, pintada  per Andrea di Bonaiuto a l’entorn de 1366 al convent florentí de Santa Maria 

Novella, o la predel∙la Quaratesi amb els peregrins a la tomba de Sant Nicolau de Bari, executada 

cap a 1425 per Gentile da Fabriano, avui a la National Gallery of Art de Washington (fig. 57 i 58).  

 

Com assenyala Joan Molina, al marge de la probable importació de models iconogràfics des de 

la península italiana, en el gòtic internacional les imatges sobre la visita i els miracles davant la 

tomba dels sants obtenen una notable profusió en tots els grans centres artístics de la Corona 

d’Aragó, com il∙lustren els retaules de sant Bartomeu i Santa Isabel de Guerau Gener (Barcelona, 

Catedral), el retaule de Sant Gelabert del mestre deLanga (Daroca, Museo Colegial), o el retaule 

de Santa Margalida del Mestre de les Predel∙les (Palma de Mallorca, Museu Municipal)963. A més, 

Jaume  Huguet  reelabora  la  tipologia  magistralment  en  obres  prou  conegudes  com  el 

desaparegut retaule de Sant Antoni Abad, o el retaule de Sant Vicenç de Sarrià, avui al MNAC964, 

als  quals  ens  hem  referit  anteriorment  (fig.  45).  Entre  els  nombrosos  exemples  castellans 

d’aquesta tipologia destaca per la seva qualitat i detallisme la taula de Pedro Berruguete amb la 

                                                            
961 USABIAGA URKOLA,  Juan  José. “Iconografía de  la  representación de milagros«ad sepulcrum» en  la 
pintura bajomedieval hispana, Annales de Historia del Arte, 6 (1996), pàg. 235‐253. 
962 Les pinturesmurals de l’església de SantFructuós de Bierge (Osca) recullen una escena amb elsperegrins 
a  la  tomba  de  SantFructuós,  que  s’atribueix  al  II Mestre  de  Bièrge  i  es  data  a  l’entorn  de  1280‐
1300.Recordem que la tomba de sant Pere Màrtir en aquest moment encara no estava elevada, doncs no 
és  fins  al  projecte  de Giovanni  di  Balduccio  de  1339,  quan  s’aixecarà  el  cos  del  dominic. Un  estudi 
d’aquesta  iconografia dels malalts a  la  tomba de sant Pere Màrtir es  troba a:  IMPROTA, Andrea. “Dal 
pulpito al sepolcro. Contributo per  l’iconografia di San Pietro Martire da Verona tra XIII e XIV secolo”, 
Porticum. Revista d’Estudis Medievals,  I (2011), pàg. 105‐119. Sobre  la  iconografia de sant Pere Màrtir 
vegeu també: GÓMEZ‐CHACÓN, Diana Lucía. “San Pedro Mártir de Verona”, Revista Digital de Iconografía 
Medieval, VI, 11 (2014), pàg. 79‐96.  
963 MOLINA I FIGUERAS, Joan. “Hagiografía y mentalidad popular en  la pintura tardogótica barcelonesa 
(1450‐1500)”, Locus Amoenus, 2 (1996), pàg. 125‐139. 
964 ROIG I MARCH, Eva. “Jaume Huguet”. A: Art gòtic a Catalunya. Pintura III. Barcelona, 2006, pàg. 112. 
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representació  dels malalts  davant  la  tomba  de  sant  Pere Màrtir  de  Verona  (c.1493‐1499), 

encarregada pels frares dominics del convent de Santo Tomás d’Àvila (fig.59)965. 

 

Així doncs, una  lectura de  conjunt del  cicle  iconogràfic permet observar  com  la narració es 

desenvolupa  d’esquerra  a  dreta,  incloent  sis  escenes  biogràfiques  del  dominic,  seguides  de 

quatre  representacions més dedicades als miracles  i una última escena  figurant  la devoció a 

l’entorn de la pròpia tomba. Pel que fa a les escenes biogràfiques, els dos primers relleus laterals 

presenten  el  personatge  i  el  seu  estament  de  penitencier  papal  i mestre  en  dret  canònic. 

Aquesta  iconografia, vinculada directament a  les dignitats de Ramon de Penyafort  i a  la seva 

producció escrita, troba els seus paral∙lels en les imatges medievals, tal com hem pogut observar 

en el capítol anterior. Ara bé,  la producció barcelonina fa èmfasi no únicament en  la creació, 

sinó també en  la transmissió del coneixement,  i per tant, en el convent de Santa Caterina en 

particular,  i  en    l’Orde  de  Predicadors  en  general,  com  a  pilars  del  dret  canònic  i  de 

l’ensenyament superior.  

 

Així mateix, en aquestes primeres escenes hagiogràfiques també veiem com la major part dels 

temes escollits – la confessió de Gregori IX, el miracle de Barceló, la guarició d’Elisenda Aymerich 

i  el miracle  de  Fra Martí‐  narren  històries  vinculades  al  sagrament  de  penitència.  Aquesta 

predilecció sens dubte respon al fet que els frares blanquinegres,  i particularment Ramon de 

Penyafort, aspiren a consolidar‐se com a autoritats indiscutibles no únicament en la predicació, 

sinó també en aquestes matèries sacramentals.  

 

Com ja hem apuntat, mentre aquests miracles es poden  identificar clarament amb els relleus 

del  sepulcre,  les  representacions dels miracles  post mortem  semblen defugir de  la narració 

d’episodis concrets. En aquest sentit resulta especialment interessant la descripció notarial del 

sepulcre de  l’any 1596, en  la qual  s’inclou una  lectura del cicle  iconogràfic, que ens ajuda a 

copsar com era percebut a finals del segle XVI: 

 

“...  et  in  circuitu  sepulchri,  et  frontispitio  versus  Altare  sunt  septem  repraesentationes 
diversos miraculos in eodem lapide, Primum est illud, quod fecit in Portu de Tosa, Secundum 
suscitatio eiusdam mortui. Tertium quando àngelus illum excitabat ad officium matutinum. 
Quartum quando fr. quidam layens vidit in hostia consecrata, diem B. Raymundus in altum 
eam elevaret puerum Jesum. Quintum miraculacum apparet, cuiusdam muti paralytici, cui 
dictus  B.  Raymundus  apparuit.  In  Sexto  sunt  tres  fira  esculptae,  in  quibus  dicti  Beatus 
Raymundus  in altum apparuit, et videtur revoca sequendam puerum ad vitam. In Septum 
sunt duae  figurae, quas altera  supra  sepulchrum manet  in  signum, quod  suscita  viteam 

                                                            
965 Madrid: Museo Nacional del Prado, P00614. Sobre els diversos exemplars, vegeu: USABIAGA URKOLA, 
J.J., “Iconografía de la representación…”, 1996. 
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personam B. Raymundus;  altera  verò  ei  preces  fundendo  in  parte  capitis  dicti  Sepulchri 
repriuntur  sculpta  sequentia, v.z. Quando Summus Pontifex  illi peccata sua confitebatur. 
Secundo quando libros Decretalium compilabat. A parte pedum sculpta sunt haec Primum 
apparitio dicti B. Raymundi qui homini agrotanti apparvit; Alterum, quo multi aegroti, et 
claudi ad eius Sepulchrum devote orationem faciunt”966. 

 

Segons  aquesta  lectura,  en  el  registre  frontal de  la  caixa  es  reconeixien  sense dificultats  el 

miracle de Tossa  (fig.8),  com els  àngels despertaven pel matí  al  sant per  als oficis  (fig.10)  i 

l’aparició del nen Jesús mentre el frare oficiava l’eucaristia (fig.11). Per tant, hem de pensar que 

a finals del segle XVI aquests eren tres episodis de la vida de Ramon de Penyafort prou divulgats 

per poder ser reconeguts fàcilment, així com les dignitats del dominic com a confessor papal i la 

compilació de les Decretals, representades al costat esquerre.  

 

No així, a l’hora d’afrontar les escenes de guaricions miraculoses, el text es mostra més genèric 

i dubitatiu, assenyalant l’aparició del beat a un paralític (fig.12), la restitució a la vida d’un infant 

(fig.13), una resurrecció (fig.14) i l’aparició a un malalt al costat dret.Per tant, mentre els primers 

episodis eren prou coneguts, el narrador no entra en els casos particulars dels protagonistes 

d’aquestes guaricions. Aquest fet es pot deure a un simple desconeixement, però resulta més 

plausible pensar que els episodis no volen remetre a una guarició concreta sinó més aviat fer 

èmfasi en els mèrits del dominic com a intercessor en casos de paralítics, infants malalts o morts 

ressuscitats.  

 

D’altra banda, també cal assenyalar com els quatre episodis operats per Ramon de Penyafort en 

vida foren inclosos en els procés de canonització de finals del segle XVI, i acceptats per la butlla 

de canonització de 1601. En canvi, els quatre miracles post mortem representats a la tomba, no 

seran  mai  reconeguts  per  Roma  i  tampoc  tindran  més  continuïtat  iconogràfica,  quedant 

immortalitzats al sepulcre del sant com un unicum. Això es deu per una banda a  l’aparició de 

nous miracles  recollits en el procés de  canonització 1317, però  també  al  fet que es  troben 

recollits en la primera presa de testimonis efectuada pel notari Jaume de Port l’any 1279, una 

documentació que no va ser mai acceptada oficialment per la Santa Seu. Aquesta qüestió també 

entronca directament amb la datació de la peça, doncs les escenes es poden vincular tant amb 

els  capítols  de  la  Vita  Antiqua,  com  amb  les  declaracions  de  1279.  En  canvi,  no  apareixen 

directament representats els miracles recollits per Arnau Burguet en el procés de 1318. Per tant, 

és probable que en aquestes dates el sepulcre ja estigués complet i de nou la cronologia de la 

                                                            
966 ASV. Congr. Riti, Processus, ms. 220, fol. 271. La descripció forma part de l’obertura del sepulcre de 
Ramon de Penyafort de l’any 1596. 
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peça  s’hagi d’acostar a  les notícies documentals de  l’any 1297  i 1299. Així doncs,  la  factura 

s’hauria de datar després de la primera petició de canonització de Jaume II al papa Bonifaci VIII 

de l’any 1296, i abans del procés de 1318. 

 

En conseqüència, la creació d’aquest primer cicle iconogràfic associat al sepulcre de Ramon de 

Penyafort fa part de la construcció de la seva capella funerària com a espai destinat a ser el fulcre 

de la devoció al dominic català, i com a instrument al servei de la propagació del seu culte. Així, 

al  costat  de  les  escenes  biogràfiques més  conegudes,  també  es  desplega  un  catàleg  de  les 

principals virtuts del frare, i de les dolences que poden ser guarides gràcies a la seva intercessió.  

Dins  d’aquesta  operació  de  reconeixement,  el  devot  visitant  de  la  tomba  jugava  un  paper 

fonamental  i podia  trobar  fins  i  tot el  seu propi alter ego en  la  representació  final. Aquesta 

recordava els beneficis de la invocació, però també la necessitat d’ofrenes i la correcta pràctica 

dels sagraments –in primis de la confessió‐ a fi d’assolir els mèrits de Ramon de Penyafort.  

 

 

Malgrat la conservació del sepulcre i les referències als ex‐vots, són poques les informacions que 

disposem sobre la primera capella funerària de Ramon de Penyafort. L’adició de capelles laterals 

a ambdós costats  i  l’erecció d’un nou absis poligonal transformaren radicalment  l’interior de 

l’església de Santa Caterina des de mitjans del segle XIV967. Així mateix, des de començament del 

segle XVI es reprenen les obres amb la construcció de la nova sagristia, la capella del Santíssim 

al sud de l’absis, i especialment una nova línia de set capelles annexes a les gòtiques, ubicades 

a l’espai de l’actual carrer de les Freixures, tres de les quals es convertiran a partir de 1602 en la 

capella barroca del dominic català968. Així doncs, durant el segle XVI l’arquitectura de la primera 

capella medieval amb el sepulcre del dominic  fou alterada arran de  la construcció d’aquesta 

filera de capelles del costat de l’epístola, però desconeixem l’abast real d’aquesta intervenció, 

doncs no tenim un referent anterior d’aquest espai.  

 

Fruit de la recerca a l’Arxiu Secret Vaticà hem pogut localitzar la primera descripció de l’interior 

de la capella funerària de Ramon de Penyafort, continguda en l’acta notarial d’obertura del seu 

sepulcre compilada els dies 3 i 4 d’abril de 1596. Aquesta fou aixecada pels notaris barcelonins 

Francesc Pedralbes, Pau Çalopa i Joan Terés com a part del procés de canonització i ha romàs 

                                                            
967  AGUELO MAS,  Jordi; HUERTAS  ARROYO,  Josefa.  “Les  reformes  del  convent  de  Santa  Caterina  de 
Barcelona als segles XVI‐XVIII. Els resultats de  la recerca arqueológica”, Pedralbes, 23 (2003), pàg. 749‐
762, 754. 
968 AGUELO  I MAS, Jordi, et alii. “Santa Caterina de Barcelona: assaig d’ocupació  i evolució”, Quaderns 
d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona. Quarhis, 2005, pàg. 13‐43. 
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inèdita fins al moment969. La descripció del temple s’inicia al portal occidental, des del qual els 

visitants  accedeixen  a  l’àmplia  església  de  Santa  Caterina.  D’aquesta  en  destaquen  el 

monumental altar major, de 102 peus d’ample i 136 pams d’alçada, els bonics vitralls figurats 

que il∙luminen l’espai, i els seus 14 altars amb les corresponents imatges dels sants titulars.  

 

La capella del beat Ramon de Penyafort s’ubica al costat  de l’epístola i el seu accés principal es 

fa des de la nau central a partir d’un cancell de fusta a mitja alçada, tot especificant que també 

s’obren  petits  portals  que  comuniquen  les  capelles  adjacents.  Aquest  detall  resulta 

d’importància  fonamental per a  la datació de  l’obra arquitectònica, doncs ens  indica que en 

aquesta data (1596) ja s’havia aixecat tota la línia de capelles laterals del costat de l’epístola del 

temple.  

 

Sobre l’arquitectura de la capella, el dominic Francesc Camprubí escriu al Lumen Domus que està 

“... feta y obrada de diferent manera y architectura que las demés”970, ara bé, també indica com 

“... exa capella també se faria juntament ab la obra de la Iglesia perque tot es una obra contigua 

y annexa”971. Així doncs, hem de pensar que  l’espai  s’havia erigit  juntament amb  la  línia de 

capelles, però la seva arquitectura la feia destacar per sobre de les altres.  

 

L’espai era de forma vuitavada i s’il∙luminava a través d’un vitrall amb la figura de la Verge, i amb 

dos làmpades enceses que penjaven del sostre. També constava de tres altars. El primer estava 

dedicat a sant Francesc  i comptava amb un retaule de  fusta pintat  i daurat amb escenes del 

titular i d’altres sants no especificats. El segon es disposava sobre una ara d’altar i contenia una 

imatge  antiga  de  sant  Cristòfol,  i  tres  petites  taules  de  fusta  pintades  i  daurades  que 

representaven altres sants. L’altar major de  la capella s’orientava a  l’est  i constava d’un gran 

retaule de fusta, daurat i pintat, en el qual apareixen com a titulars sant Julià abat i Ramon de 

Penyafort rodejats d’escenes de les respectives vides i miracles972.  

 

A més del mobiliari, també s’especifica la presència del “... foramen subtus quod corpus integrum 

dicti B. Raymundi  sepultum extitit”973, és a dir, de  l’emplaçament on  fou  soterrat el  cos del 

dominic l’any 1275. Aquest es presentava cobert per una làpida de marbre i un cancell de ferro 

                                                            
969 Annex documental, doc. 11. ASV. Congr. Riti. Processus remissoriales, 220, fols. 269‐272v. 
970 Lumen Domus... BRUB. Ms.. 1005, I, fol. 21. 
971 Ídem. 
972 ASV. Congr. Riti. Processus remissoriales, 220, fol.270‐270v. Sobre aquest retaule, vegeu el capítol 4.2.2 
de la present tesi. 
973 ASV. Congr. Riti. Processus remissoriales, 220, fol. 270v. 
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a  l’entorn, que s’obria quan era necessari accedir a  la terra que brollava d’aquest primer  lloc 

d’enterrament del frare. 

 

El sepulcre de Ramon de Penyafort estava elevat sobre columnes i cobert amb una tela d’or i 

seda974. Un cop retirada,  la descripció notarial relata el cicle hagiogràfic que decora  la pedra, 

començant per la part superior:  

 

“... a parte superiori est depicta figura sive imago vetusta referens ipsum mortum. A parte 
sinistra, sive pedum ad sunt depicti  tres Episcopi  induti vestibus Pontificalibus, et Fratres 
Dominicani, et a asociantes dictos Episcopos. A parte vero capitis ades quaedam Reges cum 
pedisequis,  in utroque vero capite sunt  insignia Regnum Aragonum depicta, et  in circuitu 
sepulchri et  frontispicio versus Altare sunt septem rapresentationes diversos miraculos  in 

eodem lapide”975. 
 

Així  doncs,  la  tapa  que  custodiava  el  sepulcre  del  dominic mostrava  la  seva  imatge  jacent, 

flanquejada per dos escenes que representaven el seu solemne funeral. A la part esquerra, sota 

els peus, apareixien els bisbes d’Osca, Conca i Barcelona al costat dels frares dominics, mentre 

a la dreta figuraven els monarques Jaume I i Alfons X de Castella, que tradicionalment havien 

assistit a l’acte. Aquesta narració tripartida flanquejant la imatge del jacent és la mateixa que  

s’emprarà en la representació lateral del sepulcre de santa Maria de Cervelló, promocionat per 

Pere III el Cerimoniós (fig.44) diverses dècades després. En el cas de la mercedària, el monarca 

apareix agenollat com a fidel devot al costat de la seva imatge jacent, mentre en el sepulcre de 

Ramon de Penyafort s’opta per pintar als sobirans dins del funeral  i  les armes dels reis de  la 

Corona d’Aragó envoltant el cap del dominic, “... vero capite sunt insignia Regnum Aragonum 

depicta”. La inclusió d’aquest element heràldic en un punt tant senyalat reforça el diploma de 

1299 i la participació de Jaume II en l’empresa.  

 

La  descripció  de  1596  també  recull  tres  escuts  lignis  de  la  família  Colom  a  l’entrada  de  la 

capella976. Sobre aquesta presència, el cronista del Lumen Domus indica:  

 

“Lo que se de cert es que no la feren los de la casa dels Coloms (el principal dels quals es ara 
mort estos diez de maig 1603) encara que vejan las armas per la capella son ajustades desde 
la venda que un tal mossen Sabater del qual era dita capella va vendrer als dits coloms lo 
Ius Sepeliendi, en lo any de 1430. Que en lo nostre archiu he vista la venda. De manera ja 
tenim provat que no eran  los Coloms,  los principals Srs. de dita capella. De que fos antes 
dells lo dit Mathias Sabater es de creures pus tenia domini y senyoria de fer dita venda y que 

                                                            
974 Sabem que estava exempt perquè descriu les quatre cares del sepulcre, avui adossada a una estructura 
de fusta.  
975 ASV. Congr. Riti. Processus remissoriales, 220, fol. 270v. 
976 ASV. Congr. Riti. Processus remissoriales, 220, fol. 270. 
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ells aguessen feta dita capella no esta tant clar, antes se ha de dir que en lo llibre vell de 
pergami al full 2, trobaran lo que un tal mossen Guillem Canader entre altres coses dexa en 
son testament fonch que fessen los marmessors un altar en nostra iglesia de St. Julia cum 
capella y nota que es lletra molt antiga y vella. Y lo titol de dit llibre vell diu desta manera 
«Pº hic ascripti invenientur quorum beneficiis facte sunt officine perpetue, in conventu isto 
Seu consumate». Y es de lletra vermella y se feu en lo any de 1272 que era prior fr. Bernat 
de Bach”977. 

 

En conseqüència, sembla ser que la família Sabater efectivament havia acomplert la voluntat del 

seu avantpassat Bonanat, inclosa al testament de 1297, i havia erigit la capella dedicada a Ramon 

de Penyafort, i n’havia mantingut el dret de sepultura fins l’any 1430, quan va passar a mans de 

la família Colom. Ara bé, també es dóna una possible explicació a la doble advocació de la capella 

del dominic català, doncs a partir del document de 1272  ja hi havia  la voluntat d’aixecar una 

capella  dedicada  a  Sant  Julià  per  part  del  tal  Guillem  Canader,  però  l’obra  hauria  estat 

completada per la família Sabater a partir de 1297.  Tot i així volem remarcar com l’ús d’aquestes 

informacions requereix cautela. A més de la pèrdua de la documentació original aquí citada, no 

podem oblidar que estem parlant d’una arquitectura fruit de l’ampliació moderna del temple, 

mentre les datacions es refereixen a l’obra gòtica del segle XIII ja desapareguda en el moment 

de  redacció  del  Lumen Domus. D’altra  banda,  tampoc  podem  oblidar  la més  que  probable 

intervenció dels  frares dominics, que de ben  segur havien estat els primers  impulsors d’una 

capella dedicada al seu correligionari.  

 

Pel que  fa al patronatge de  Jaume  II, aquest queda confirmat però es delimita únicament al 

sepulcre del dominic. Així doncs, cal preguntar‐se pels motius que porten al monarca català a 

costejar una obra d’aquestes característiques. D’una banda es  tracta d’una peça destinada a 

afavorir la devoció d’un serf de Déu apadrinat pel monarca en el seu procés de canonització. En 

conseqüència,  hem  de  considerar  els  inherents  motius  de  prestigi  personal  vinculats  al 

reconeixement del culte d’un sant català per part de  la Santa Seu. Al mateix  temps,  tampoc 

podem oblidar que el mateix Jaume II, quan encara era un infant, havia acudit a l’enterrament 

de Ramon de Penyafort  acompanyant  el  seu  avi  Jaume  I. Per  tant,  la  canonització del  sant 

confessor establia un vincle amb l’il∙lustre regnat del monarca conqueridor, honrant al mateix 

temps la pròpia dinastia reial. Ara bé, si observem atentament el document de subvenció de la 

capella, veiem com Jaume II també especifica que es cobreixin les despeses del capítol general 

que els frares dominics han de celebrar al convent de Santa Caterina978. Revisant les actes dels 

                                                            
977 Lumen Domus... BRUB. Ms.. 1005, I, fols. 21v ‐ 22. 
978 Aquest matís ja fou notat per Josep Maria Coll: COLL, Jose María. “La Crónica de Fr. Pedro Marsili y la 
«Vita Anonymi» de S. Ramón de Penyafort”, Analecta Sacra Tarraconensia, XXII (1949), pàg. 21‐30, 19. 
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capítols  generals  de  l'Orde  de  Predicadors  observem  que  l’any  1299  no  hi  ha  cap  reunió  a 

Barcelona, però sí un capítol provincial de transcendència màxima per als dominics catalans. 

 

Des del segon capítol general celebrat a Bologna l’any 1221, l’Orde de Predicadors havia dividit 

els seus assentaments en vuit províncies regides per un mestre general. En el cas de la península 

ibèrica, el primer provincial fou Fra Suero Gómez (†1233), que regeix els convents de les corones 

de Castella i Aragó. Aquesta situació es manté fins al capítol celebrat a Santa Caterina l’any 1299, 

quan els 12 convents de la Corona d’Aragó, i les cases navarreses d’Estella i Sanguesa, decideixen 

escindir‐se  i formar  la seva pròpia província979. La proposta s’havia presentat  l’any anterior al 

capítol general de Metz (1298), i s’aprovà al capítol de Marsella de l’any 1300. Al capítol general 

de Colònia de 1301 es confirmà definitivament la constitució de la Província d’Aragó de l’Orde 

de Predicadors980. 

 

Tal com senyalen els cronistes dominics, i especialment Francisco Diago, la relació entre Jaume 

II i els frares predicadors de la seva província era estreta; i probablement la seva separació fou 

afavorida  pel  propi monarca981.  En  realitat  el  finançament  d’aquesta  reunió  on  es marcava 

definitivament  l’escissió  dels  dominics  aragonesos  és  un  indicatiu  de  com  aquesta  estava 

alineada  amb  els  interessos  de  la  Corona.  El  fet  d’incloure  en  el mateix  diploma  també  la 

subvenció de la sepultura de Ramon de Penyafort fa que haguem de considerar la interrelació 

entre ambdós  fets. Malgrat  l'absència de documentació  fefaent, podem especular sobre una 

possible  lectura en clau política del finançament conjunt de  la capella  i del capítol dels frares 

predicadors.  La  creació  d'una  província  catalanoaragonesa  proporcionava  als  dominics 

aragonesos el seu propi mestre provincial, amb dret d'assistència a les reunions i la possibilitat 

de fer sentir la veu de la Corona d'Aragó a la romana cúria dels predicadors. D’altra banda, cal 

recordar com durant el segle XIII s’havia consolidat el domini dels frares blanquinegres en àmbits 

com  l’ensenyament  superior  o  el  món  legislatiu,  circumstàncies  que  havien  propiciat  un 

indubtable  influència a  la  cúria  vaticana. A més, diversos mestres generals de  l’orde havien 

assolit  la  porpra  cardenalícia  com  Nicolau  Boccasini,  que  l’any  1298  havia  estat  nomenat 

                                                            
979 En aquest moment els convents escindits són els de Barcelona, Saragossa, Lleida, Pamplona, Mallorca, 
València, Tarragona, Girona, Calatayud, Osca, Estella, Urgell, Xàtiva i Sanguesa.  
980 Fra Bernat Peregrí, mestre del convent de Lleida,  fou el primer provincial d’Aragó. L’acta capitular 
queda  transcrita:  MEDANO,  Manuel  Joseph.  Historia  de  la  provincia  de  España  de  la  Orden  de 
Predicadores. Madrid: Geronimo Roxo, 1729, II, pàg. 38‐39. 
981 Diago dedica diverses pàgines de la seva obra a lloar els favors de la reina Blanca d’Anjou i de Jaume II 
a l’Orde de Predicadors, i especialment al convent de Santa Caterina, vegeu: DIAGO, Francisco. Historia 
de la Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores. Barcelona: impressa por Sebastian de Cormellas: 
a costa de la Provincia, 1599, pàg. 23v‐33. 
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cardenal i quatre anys després havia assolit el soli pontifici amb el nom de Benet XI (1303‐1304). 

Atenent  els  vincles  que  d’antuvi  unien  els  comtes  de  Barcelona  amb  el  convent  de  Santa 

Caterina,  no  resulta  desaforat  el  fet  de  considerar  que  Jaume  II  pogués  veure  en  els  nous 

provincials dominics de  la Corona d’Aragó uns aliats potencials per guanyar pes diplomàtic a 

Roma. A fi de consolidar aquesta operació, la nova província necessitaria al capdavant un guia 

espiritual  i  protector  celestial,  una  tasca  que  ningú  podia  exercir millor  que  el  seu  fill més 

il∙lustre: Ramon de Penyafort. Per  tant, el  finançament de  la capella  i del capítol dels  frares 

respon sens dubte a la voluntat de canonitzar al dominic català, però al mateix temps no podem 

descartar que  fes part d’una operació política molt més àmplia  i destinada a  llarg  termini a 

proporcionar a Jaume II una major influència política al centre de la cristiandat. 

 

3.2.1.3 La capella reial del nou sant barceloní 

 

Durant el segle XVI el convent de Santa Caterina, estretament vinculat a  la cúria  romana de 

l’Orde de Predicadors, es mantenia com un puixant centre devot de primer ordre a Barcelona, 

on s’havien implantat exitosament alguns dels nous ritus i processons sorgits després del Concili 

de Trento982. La gran concurrència de fidels propicia obres de millora a l’església i la projecció de 

la segona  línia de capelles al costat de  l’Epístola que hem mencionat anteriorment. Aquesta 

afluència s’incrementa arran de la canonització de Ramon de Penyafort, quan milers de devots 

dirigeixen les seves pregàries al cos del nou sant barceloní i visualitza la necessitat d’erigir una 

nova capella. Després de diverses discussions els dominics afidaren el projecte al més qualificat 

dels arquitectes catalans del moment: Pere Blai (1653‐1620). Tal com recull el Lumen Domus: 

“Segueix‐se en resolutiu la traça de mestre Pere Blay gran arquitecte: per moltes raons. La una 

que la traça es millor y sumptuosa; l’altra que per ara la fa sens interès que es negoci de gran 

ajuda de costa”983. 

 

En aquest moment hem de veure Pere Blai com un arquitecte ja consagrat que ha treballat en 

importants  comissions al  camp de Tarragona, destacant  l’església parroquial de  la  Selva del 

Camp (1582) i les capelles de Sant Joan i Sant Fructuós a la catedral de Tarragona (1592), i es 

troba erigint les obres de reforma de la Casa de la Diputació del General (1596‐1602). Així doncs, 

la seva oferta de portar a terme el traçat del projecte “sens interès” pot correspondre tant a la 

                                                            
982 L’any 1585 el mestre general Sixto Fabri visità el convent de Santa Caterina anotant la necessitat de 
traslladar el cor de l’església al darrera del presbiteri, tal i com es disposava a Itàlia. KAMEN, Henry. Canvi 
Cultural a  la  societat del  Segle d’Or. Catalunya  i Castella,  segles XVI‐XVII.  Lleida: Pagès editors, 1998 
(1993), pàg. 156.  
983 Lumen Domus... BRUB. Ms.. 1005, I, fol. 195. 
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voluntat de realitzar un encàrrec prestigiós, com a  la devoció personal, doncs no hem trobat 

evidències documentals que el vinculin directament amb els dominics de Santa Caterina. 

 

La  nova  construcció  ocupava  l’àrea  delimitada  per  les  últimes  tres  capelles  del  costat  de 

l’epístola, fins al moment dedicades al mateix Ramon de Penyafort, a sant Pere Màrtir, a sant 

Joan, i la capella annexa de la Misericòrdia. Les traces del projecte es poden resseguir gràcies als 

plànols del convent de Santa Caterina que  la  Junta de Comerç de Barcelona va encarregar a 

l’arquitecte  Josep Casademunt,  finalitzats el 29 de març de 1837  (fig. 60)984.  L’arquitecte va 

realitzar també una memòria, completada amb alguns dibuixos de Lluís Rigalt, que va romandre 

inèdita fins l’any 1886, quan el seu fill Adrià Casademunt la publicà juntament amb els croquis 

dels plànols (fig. 61‐65)985. Així mateix, també tenim notícies del convent gràcies a les memòries 

descriptives realitzades per Andreu Avel∙lí Pi i Arimon (1842) i José de Manjarrés (1865)986.  

 

A partir d’aquests  testimonis podem entendre com  l’espai es composava a partir de  les  tres 

capelles gòtiques, que mantenien parcialment  la seva arquitectura original, unides a  les  tres 

barroques. La principal novetat de la construcció era la coberta del primer tram amb una cúpula 

semiesfèrica assentada directament  sobre quatre petxines generades per arcs de mig punt  i 

sense  tambor.  Tal  com mostren  dos  dibuixos  del  segle  XVIII,  l’estructura  estava  elevada  i 

quedava ressaltada pel coronament amb una llanterna i cupulí (fig. 66 i 67)987. Cal senyalar que, 

tot i que l’obra pugui evocar les sofisticades cúpules semiesfèriques dissenyades per Pere Blai a 

Tarragona o al Palau de la Generalitat, el cert és que la seva factura era molt més modesta tant 

en recursos com en dimensions. 

 

La capella es  trobava ben  il∙luminada a partir del cimbori  i dels grans vitralls que donaven a 

l’exterior,  però  també  a  partir  de  les  divuit  làmpades  de  plata,  quatre  d’elles  de  majors 

                                                            
984  Els  plànols  actualment  són  a  l’Arxiu  de  l’Escola  d’Arquitectura  de  Barcelona,  vegeu:  BASSEGODA 
NONELL,  Joan.  “El  convento  de  santa  catalina  de  Barcelona  de  la  Orden  de  Predicadores”,  De  Re 
Restauratoria, I (1972), pàg. 49‐72. 
985 CASADEMUNT, Adrià. Santa Catalina. Barcelona: Fidel Giró, 1886. 
986 PI  I ARIMON, Andreu Avel∙lí. Barcelona, antigua y moderna, o descripcion e historia de esta ciudad 
desde su fundacion hasta nuestros días. Barcelona: Impr. y Libr. Politécnica de Tomás Gorchs, 1854, I, pàg. 
571. Les memòries originals es conserven a: Memoria descriptiva de la antigua Iglesia y convento de Sta. 
Catalina por D. Andres Pi y Arimon en 15 de marzo de 1842. Arxiu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona, Lligall 33, nº8.  
987 Es tracta d’un dibuix de l’exterior del convent de Santa Caterina (AHCB. Vegueria de Barcelona), que 
podem datar dins del segle XVIII, en el qual es veu la cúpula de la capella de sant Ramon a la part dreta, i 
la porta d’accés. L’altre caldria datar‐lo a finals del set‐cents (AHCB. Unitat Gràfica), doncs ja mostra  la 
reforma per regularitzar els arcs escarsers del porxo d’accés al temple. Es tracta d’un dibuix inclòs en un 
manuscrit  italià, que  il∙lustra  la  visió des del  sud‐oest del  conjunt,  vegeu: AGUELO MAS,  J.; HUERTAS 
ARROYO, J. “Les reformes del convent de Santa Caterina...”, 2003, pàg. 751.  
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dimensions, que penjaven del sostre  i cremaven dia  i nit,  tot  testimoniant  la devoció al sant 

barceloní. L’altre tret característic de l’arquitectura era l’erecció d’un ampli cor elevat als peus, 

que s’estenia per sobre de dos trams de  la capella, on hi havia un orgue per cantar els oficis. 

Segons  les  traces de Casademunt, aquest es construïa sobre arcs rebaixats a  la part  inferior, 

mentre la superior mantenia l’estructura gòtica prèvia amb arcs apuntats. Als peus es disposava 

un accés directe a la façana principal de l’església de Santa Caterina, on la porta s’emmarcava a 

partir d’un frontó triangular sobre columnes. A la part interior, l’obertura estava coronada per 

una làpida commemorativa de la cerimònia de posada de la primera pedra de l’obra, presidida 

pel bisbe de Barcelona Alonso Coloma el 21 de maig de 1602: 

 

“D.O.M.S. RAYMUNDO A PENYAFORT A D.N. CLEMENTE P.P. VIII  IN DIVOS  RELATO XXVIIII 
APRILIS  1601  PHILIPPO  II  ARAG,  REGE  URBIS  HUJUS  PROCETIB.  PROCURANTIBUS, 
BARCINONENSES ALIIQUE FIDELES EROGATIS ELEMOSINIS SACELLUM IN HAC ECCLESIA FACIENDUM 

CURARUNT. FUNDAMENTUM SOLEMNI RITU POSUIT D. IDEFON. COLOMA BARC. PRESUL XXI MAII 

1602.“988 
 

Per tal d’afavorir l’afluència d’almoines, l’any següent el prelat Coloma concedí indulgències als 

devots que s’acostaven a orar al sepulcre del sant, tot fomentant la concurrència de peregrins, 

i de retruc els recursos de l’ambiciós projecte989. Ara bé, l’impuls més important al finançament 

de l’obra vingué de la mà de la Catòlica Majestat, reconeguda a la làpida com a Felip II d’Aragó.  

El 14 d’octubre de 1603 el monarca concedia al prior i religiosos de Santa Caterina el privilegi: 

 

 “... para ellos puedan hazer pedir limosna por qualesquier ciudades villas y lugares de los 

nuestros Principado de Cataluña y Condados de Rossellon y Cerdaña tan solamente para 

ayuda a los gestos que se offresceran en la fabrica de la dicha Capilla del bienaventurado 

San Raymundo de Peñafort por si mismos o por medio de uno o mas vezions de la Ciudad 

villa o lugar donde las dichas limosnas se cogeren (...) y  que puedan cada anno predicar por 

todas las dichas Ciudades villas y lugares los milagros del bienaventurado S. Raymundo de 

Peñafort y las Indulgencias que nuestro muy Santo Padre Clemente Octavo ha concedido a 

los cofrades de su Cofradia i que puedan recibir dichos cofrades y dar candelas, imagines, 

insignias y medidas y cobrar a su mano qualesquiera limosnas y legados (...) y poner bacines 

en  las  Iglesias  y  fuera dellas  (...) y hazer  todo  lo demas que en  semejantes  casos  se ha 

acostumbrado”990.  

 

Així doncs, el reial privilegi permetia als dominics de Santa Caterina recaptar lliurement almoines 

per a  la construcció de  la  seva capella en  tots els  territoris del Principat de Catalunya  i dels 

comptats del Rosselló  i Cerdanya,  a més d’exercir  lliurement  la predicació,  vendre objectes 

                                                            
988 BRUB. Annals del convent de Santa Caterina. Volum miscelani, Ms. 986, fol. 70.  
989 Arxiu Diocesà de Barcelona, Reg. Comu, 1602‐1604, fol. 84. 
990 ACA. Cancelleria, Registres, núm. 4889, fol. CLVIII. 
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devots com imatges i insígnies, i administrar les indulgències concedides per Climent VIII. A més 

la  reial  cèdula  fomentava  explícitament  la  predicació  raimundiana  a  Catalunya,  afavorint  la 

institució de noves confraries i difonent la devoció al dominic.  

 

El reial privilegi fou ratificat  i ampliat  l’any següent. El 4 d’agost de 1604 Felip  III estenia una 

nova  concessió  als dominics de  Santa  Caterina,  als  quals permetia  la  recaptació d’almoines 

lliurement durant un any en  totes  les  ciutats  i viles  “... de  los nuestros Reynos de Aragon  y 

Valencia, y de los Principados de Cataluña y Condados de Rosselon y Cerdaña, y de las Islas de 

Cerdeña, Mallorca, Menorca”991. En aquest cas el privilegi respon de nou a la sol∙licitud de fra 

Juan Galindo en nom dels domincis barcelonins, però es  justifica  la seva extensió en  tots els 

territoris de  la província d’Aragó de  l’Orde de Predicadors:  “... por aver  sido muchos  y muy 

necessarios los gastos que se hizieron para la Canonizacion del Bienaventurado sant Raymundo 

de Peñafort”  ja que “... no bastaron para ello las limosnas que para este effecto se recogieron y 

aplicaron y se queda aun deviendo una buena quantidad y que ni dicho Convento ni la orden no 

tienen remedio de parlar por su pobreza”992.  

 

Per  aquest motiu  sol∙licitava  als  consellers,  diputats,  regidors,  jurats  i  altres  representants 

polítics dels Regnes de la Corona d’Aragó que deixin recaptar lliurement als frares blanquinegres 

“... por la mucha devoción que tenemos al bienaventurado sancto, y desseos que cosa tan del 

servicio de Dios y suya se cumpla con brevedad como es razon”993, per tal que puguin fer front 

als romanents de  les despeses de  la romana canonització del sant, “... y hacer algunas cosas 

tocantes al ornato de su capilla”994. 

 

Per  tant,  el  reial  privilegi  de  1604  vol  fornir  suport  econòmic  als  dominics  barcelonins  no 

únicament per a la construcció, sinó també per al mobiliari i ornament interior de la capella del 

sant, a més de  les grans despeses de  la romana canonització que, tal com hem exposat en el 

primer apartat de la tesi, encara cuejaren diversos anys després de la cerimònia de 1601.  

 

Les concessions del monarca afavoriren l’afluència de donacions, doncs l’obra arquitectònica de 

la  capella  ja  estava  acabada  l’any  1608,  tot  i  que mancava  la  policromia  i  bona  part  de  la 

                                                            
991 ACA. Cancelleria, Registres, núm. 4889, fol. CLXXVI. 
992 Ídem. 
993 Ídem. 
994 Ídem. 
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ornamentació995. Per aquest motiu el dia 11 de febrer de 1609 els predicadors de Santa Caterina 

reben una nova llicència reial per demanar caritat al Principat de Catalunya i comtats del Rosselló 

i Cerdanya,  i poder així erigir el  retaule major996. Aquest  fou  traçat pel mestre dominic Pere 

Oliver  i daurat pel mestre vilafranquí Antoni Rovira (1569‐1643), que assentà  l’estructura a  la 

capella l’any 1611997.  

 

Abans d’iniciar l’obra, el notari barceloní Jeroni Sabata aixecà una acta amb data de 29 de maig 

de 1609, on s’incloïa una relació d’alguns elements decoratius presents a l’espai, que s’havien 

de  retirar abans de  l’emplaçament del nou  retaule998. Entre aquests  figuren nou quadres de 

sants dominics, un de santa Magdalena i diverses pintures petites dels sants Apòstols decorades 

amb entorxats de palla coberts de paper blanc i fulles de colors, que havien estat instal∙lades pel 

mestre fuster Joan Recodet i alguns pares del convent.  

 

L’altar  principal  havia  d’anar  presidit  per  un  cambril  amb  una  escultura  de  sant  Ramon  de 

Penyafort, sota el qual s’havia de disposar el sepulcre amb les relíquies. En aquest moment, la 

descripció del notari Sabata especifica la presència d’una “(… ) ymage de Sant Ramon de bulto, 

guarnida ab uns palits de domàs carmesí y unes steles de or barberí, la qual feyna assentaren 

fra Pere Oliver, fuster del convent, junctament ab altres fusters y frares de dit convent”999. És 

possible que aquesta escultura ja formés part de la capella al segle XVI, o bé que hagués estat 

costejada pels  frares a  fi de celebrar  les  festes de canonització de 1601  i en aquest moment 

estigués  custodiada  sobre  el nou  altar de  la  capella del  sant.  En qualsevol  cas,  les obres  ja 

apareixen vinculades al nom de fra Pere Oliver fuster. 

 

Malgrat no disposar ni de  l’obra original, ni d’una  imatge  fidedigna, sí que volem assenyalar 

l’existència d’una xilografia que il∙lustra una escultura del sant sota un pali de roba, precedit per 

dos angelets  sostenint espelmes enceses  (fig.68). No podem confirmar que  la  imatge estigui 

inspirada directament en el cambril de la capella del sant, ni en l’obra descrita l’any 1609, però 

                                                            
995 Lumen Domus... BRUB. Ms.. 1005, I, fol. 242. 
996 ACA. Registre 4892, fol. 144.  
997  Lumen Domus...  BRUB. Ms..  1005,  I,  fol.  265.  La  documentació  d’aquesta  obra  fou  aplegada  per 
Madurell,  vegeu: MADURELL  I MARIMÓN,  Josep Maria.  “Capillas  Barcelonesas  de Nuestros  Santos”, 
Annalecta Sacra Tarraconensia, 32 (1960), pàg. 193‐212. La insistència en el tema de la fundació de l’Orde 
de la Mercè tindrà molt a veure amb els conflictes entre dominics i mercedaris a propòsit d’aquest episodi. 
Tornarem sobre aquesta qüestió en  l’apartat dedicat a  la participació de Ramon de Penyafort dins del 
cicle iconogràfic mercedari. 
998 AHPNB. Jeroni Sabata, llig.21, llib. 2, 1606‐1610, fol. 204. El document es troba transcrit a: MADURELL 
I MARIMÓN, J.M., “Capillas barcelonesas…”, 1960, pàg. 202‐203. 
999 MADURELL I MARIMÓN, J.M., “Capillas barcelonesas…”, 1960, pàg. 202‐203. 
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d’una banda  la peanya s’il∙lustra clarament presidida per  l’escut dels  frares predicadors,  i de 

l’altra  aquest era el centre devot més important a Catalunya. Per tant, resulta plausible que la 

talla  venerada  davant  de  les  santes  relíquies  de  Ramon  de  Penyafort  també  inspirés  les 

xilografies que acompanyaven els materials devots  generats al  seu  voltant, que a més eren 

distribuïts i promoguts pel propi convent de Santa Caterina. L’exemplar que hem consultat porta 

a sota una signatura que senyala    l’obra sorgida de  l’obrador barceloní de Teresa Pauner (? – 

1807), per  tant és una  impressió que  ja hem de datar a  finals del  segle XVIII1000. Ara bé,  les 

nombroses pèrdues al marc de la xilografia evidencien la copiosa reutilització de la matriu i la 

conseqüent cronologia anterior.  

 

També  sabem  que  l’escultura  del  cambril  de  sant  Ramon  de  Penyafort  es  trencà  el  19  de 

desembre de 1707. Segons el Lumen Domus en aquesta data mentre treien la pols de la imatge 

del sant, aquesta caigué i s’esmicolà, però els frares l’arreglaren “... de manera que casi no se 

coneix”1001.  

 

A més del testimoni de 1609, la decoració interior de la capella de sant Ramon de Penyafort es 

pot reconstruir gràcies a una relació encarregada pel prior del convent de Santa Caterina Dídac 

Carlí al notari barceloní Josep Güell, datada el 8 de febrer de 1684. El document, compilat en 

presència del Molt Rnt. Sr. Pere Màrtir Febrer, el Magnífic Sr. Celdoni Quadreny i els Honorables 

pintors Joan Arnau i Josep Jardí, vol deixar constància especialment de les representacions de 

Ramon de Penyafort com a fundador de l’Orde de la Mercè. Així, la relació del notari Güell és un 

testimoni defensor de l’antiguitat del culte al dominic i, sobretot, de la seva condició de membre 

de l’Orde de Predicadors en el moment de fundació dels redemptors de captius1002.  

 

El document, transcrit per Albert Collell l’any 19581003, s’inicia amb la descripció del sepulcre de 

Ramon de Penyafort a la paret oriental, d’esquenes al presbiteri major de l’església, i precedit 

                                                            
1000 L’obra es troba reproduïda a: BENACH, M., La devoció popular…, 1961, s. pàg. 
1001 “Als 19 de desembre. Espolsant lo altar de sant Ramon és cayguda la imatge del sant, fen‐se moltas 
pessas, però se és remendada de manera que casi no se coneix”. Lumen Domus... BRUB. Ms. 1007, III, 
fol.199. Agraïm l’ajut de fra Alexandre López, que ens ha fet notar aquesta informació. 
1002 Sobre la disputa entre mercedaris i dominics arran de la fundació de l’Orde de la Mercè i les seves 
conseqüències  iconogràfiques,  vegeu:  DILLA MARTÍ,  Ramon.  “Imatge  i  conflicte  entre  mercedaris  i 
dominics. Les escenes fundacionals de l’Orde de Nostra Senyora de la Mercè de redempció de captius”. 
A:  CANALDA,  Sílvia;  FONTCUBERTA,  Cristina  (eds.).  Imatge,  devoció  i  identitat  a  l’època   moderna. 
Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2014, pàg. 117‐133. 
1003 COLLELL COSTA, Albert. “Raymundiana”, Annalecta Sacra Tarraconensia, XXXI (1958), pàg. 341‐366. 
El document original del notari  Josep Güell es  troba a: AHPNB,  Josep Güell. Secundus  liber communis 
requisicionum, fols. 290‐292. Una transcripció contemporània també es troba a: BRUB. Annals del convent 
de Santa Caterina. Volum miscelani, ms. 986, fols. 70‐76.  
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per un altar on  se  celebra missa quotidianament.  La urna de marbre apareix elevada  sobre 

columnes i tancada amb quatre claus, cadascuna d’elles amb els escuts del rei, de la ciutat de 

Barcelona, del Principat de Catalunya i de la religió dominica1004.  

 

El  retaule major, situat  rere el sepulcre, cobria el mur est de  la capella  i era presidit per un 

cambril amb una escultura exempta de sant Ramon “... altitudinis hominis naturalis”1005, amb els 

atributs del llibre i la clau, i decorada amb cortinatges i damasquinats, també traçats per fra Pere 

Oliver fuster (fig. 69). Rodejant la imatge principal apareixen set relleus de fusta pintada amb 

episodis de la vida del sant. Al costat dret trobem a Gregori IX entregant la clau de penitencier a 

Ramon de Penyafort, les exèquies del dominic, la transfretació i el miracle de Tossa de Mar. En 

canvi al costat esquerra figuren la professió a l’Orde de Predicadors, l’aparició de la Verge als 

fundadors i la institució de l’Orde de la Mercè de Redempció de Captius, i el miracle de fra Martí. 

A la part inferior també hi havia tres taules amb els temes del despertar dels àngels, Ramon de 

Penyafort supervisant una carta i els peregrins a l’entorn del sepulcre del dominic1006. 

 

 

 

 

                                                            
1004 Com ja hem esmentat anteriorment, l’any 1601 els consellers feren els tres cèrcols de ferro per rodejar 
el sepulcre amb les relíquies del sant. Amb el temps, els frares dominics crearen un quart pany per al seu 
benefici, i atorgaren una de les claus l’any 1628 a Felip IV.  
1005 BRUB. Annals del convent de Santa Caterina. Volum miscelani, ms. 986, fol. 73. 
1006 “In pariete autem iuxta dicta arcam marmoream est artifictiose laratum ex ligno mira architectura, et 
auro  coopertum altare,  in  cuius medio  est  efigies  Sti Raymundi altitudinis hominis naturalis,  in mano 
dextera  habens  clavem  in  signum  Penitentieries,  et  in manu  sinistra  librum:  circumcirca  reperiuntur 
tabellas  in quibus sculptas vita  ipsius sancti; ad dexteram quando summus pontifex  in signum eleccioni 
penitentiarii  clavem  Ecclesie  tradidit:  desuper  transitur  ipsius  Sti  Raymundi  in  Pheretro  positi,  et 
circumcirca tres Episcopi, due Regies persones, et Consiliarii Civitatis Barcinone super caput iam dicti Sti 
Raymundi est  sculpta  Imago  sua  sum Mare Balleare  superpallum  transivit de  super  sum mantuum  in 
Portum Barchinoa, aduch vivens ad vitam reduxit , ad sinistram partem altaris et ad partem epistole, ad 
latus  dichti  tabelli  sum Mare  transibat  reperitur  sculpta  imago  sti  Raymundi  habitu  regulari  ordinis 
Predicatoris induti genuflexi, ad tergum eius similiter imago sancti Petri Nolasco habitu seculari, et ad eius 
tergum etiam imago Regis diademate Regia Coronati, in cornu superiori dicti tabelli reperitum sculpta, et 
gravata  imago virginis Mariae cum filio Jesu  in brachio dextro, quasi sub nube, et quas quibus  loquitus 
dictis divo Raymundo Petro Nolasco, et Regi vestitits pro  tu  supra:  In alio vero  cornu  istiusmet  tabelli 
reperitur depictum altare paramentis ornatum, et de superposita crux cum candelabris, et presbiterium, 
in quo in sede sedet Episcopus, et in alia sede, Rex, et medium inter altare et ipsos repentur imago Divi 
Raymundi, etiam depicto habitu Religionis Dominicane  stantis, et altera  imago dicti divi Petri Nolasco 
genuflexi in albis ante ipsum, quem dictus divo Raymundus dicto modo vestitus suis ipse manibus scapulare 
album  induit. Subtus cuius tabelli  in alio separatim reperitur sculpa  imago Sti Raymundi celebrantis, et 
cum  ostiam  consecratam  elevat multis  assistentibus,  et  precipue  frater  laicus  Religionis Dominicane: 
Inferius tria reperiuntur tabella, in quorum uno habetur, cum Angelus a somno suscitat divum Raymundum 
in alio cum Divus Raymundus litteris invigilat, in tertio cum ad sepulcrum eius recurrentes misericordiam 
a Deo recipiunt a Deo”. BRUB. Annals del convent de Santa Caterina. Volum miscelani. Ms. 986, fol. 74. 
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A més del retaule major i el sepulcre, la descripció també fa un especial èmfasi en la decoració 

de  la  cúpula, on  s’il∙lustrava el  tema de  la  cerimònia d’institució de  l’Orde de  la Mercè a  la 

Catedral  de  Barcelona,  i  concretament  el moment  en  que  Ramon  de  Penyafort,  vestit  de 

dominic,  entregava  l’hàbit  mercedari  a  Pere  Nolasc1007.  Malgrat  haver  perdut  ambdues 

composicions i no disposar de testimonis fidedignes de les obres, podem afirmar el component 

dogmàtic de  les pintures descrites  l’any 1684, doncs  incloïen al  final  lletres daurades amb  la 

transcripció de la butlla de canonització de 1601, en la qual els frares predicadors suportaven 

que Ramon de Penyafort havia  fundat  la  religió mercedària quan  ja  era dominic:  “Ordinem 

Beatae Mariae de Mercede fundavit, et Beatum Petrum Nolasco suis ipse manibus habitum S. 

Religionis coram Jacopo Aragonum Rege ac barcinonensi Episcopo induit Clem. VIII in Bulla.”1008 

 

El document sens dubte és interessant en molts aspectes, però potser un dels més destacables 

és l’ús de dos pintors contemporanis, com són Joan Arnau i Josep Jardí, com a pèrits en un plet 

entre ordes religiosos. L’aportació dels artistes a l’acta notarial fonamentalment consisteix en 

donar fe de l’antiguitat de l’obra i datar‐la a principis de la centúria: 

 

“...  Joannes Arnau, et  Josephus  Jardi Pictores ob eso  in arte peritiam  retulerunt et  fidem 
fecerunt  regium  sescellum predictum altare marmoreum, et  ligneum, et  tota pictura, et 
sculptura  infraincerta descriptione contenta esse constructa,  laborata et facta a principio 
huius centuries.”1009 

 

Per tant, la capella descrita pel notari Josep Güell mantenia el retaule i bona part del mobiliari 

elaborat durant les primeres dos dècades del segle XVII, i així devia romandre fins a la Guerra de 

Successió (1701‐1714). Durant el setge a Barcelona de 1714 sabem que es llançaren fins a 365 

projectils sobre el convent de Santa Caterina, fet que ocasionà importants obres de remodelació 

del conjunt. Pel que fa a la capella de sant Ramon de Penyafort, tenim notícia que a finals del 

                                                            
1007 “(…) in medio ubi est cymborium reperitur depictum in parte superiori cum rex Jacobus sedet, et etiam 
episcopus  in sua sede de Episcopali  in medio eorum altare quoddam paramentis ornatum, et de super 
etiam posita crux argentea cum duobus candelaris ante quod altare dictus divus Raymundus  in medio 
dictorum  stans habitu Religionis Divi Dominico  vestitus  cum aliis duobus  eiusdem ordinis  fratribus,  in 
manibus habet tunicam albam quam induit Sto Petro a Nolasco ante eius pede genuflexo, et fratres dicti 
Sti. Raymundi colleterale dicti ordinis Predicatorum stantes qui est in manu dextera divi Raymundi habet 
in manibus suis scapulare, album, et in ipso depicto tum scutum Regium Aragonum, et crucem albam quod 
est  scutum  ordinis  Beatis  Mariae  de  Mercede  Redemptionis  captivos  et  alter  Religiosus  ordinis 
praedicatores qui est in manu sinistra stans in manibus suis habet cappam albam quasi deservientes dicto 
Divo Raymundo totum habitum dicta Religionis Bata Marie de Mercede dicto Divo Nolasco vestienti suis 
ipse manibus, et cum dictus Sti Raymundus erat Religiosus Ordinis Predicatores et omnes dicte affigies 
videntur ex solio terres in figura naturali”. BRUB. Annals del convent de Santa Caterina. Volum miscelani, 
ms. 986, fols. 74‐74v. 
1008 BRUB. Annals del convent de Santa Caterina. Volum miscelani, ms. 986, fol. 74v. 
1009 Ídem. 
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segle XVIII Marià Ylla repintà les escenes de la cúpula1010. Segons consta al Lumen Domus, a l’inici 

de 1784 es conclouen les pintures de sobre la cornisa de la capella, costejades per la companyia 

d’assegurances de Josep Pujol, que renovava així la protecció que el sant dispensava des d’antuvi 

als navegants1011.  

 

L’any 1906 el canonge Gaietà Barraquer reconstrueix l’interior del convent de Santa Caterina a 

partir dels testimonis orals de Felipe Carrancá  i Simeon Tuyet, proporcionant‐nos una última 

descripció de l’espai abans de la seva demolició l’any 1837 (fig. 70). El relat manté la ubicació 

del sepulcre del sant al mur est sota el cambril, però especifica la presència d’altres altars dins 

la capella dedicats a  la Magdalena,  santa Caterina de Siena  i  sant Telm, una  imatge de  sant 

Domènec a Soriano, un retaule dedicat als sants Apòstols i un altre al Sant Sepulcre1012.  

 

Malgrat no disposar d'imatges que puguin  il∙lustrar el programa decoratiu de  la capella hem 

pogut  localitzar  tres  gravats  fins  ara  inèdits  a  la  historiografia.  El  primer  és  una  xilografia 

compresa en un full volant de mida lleugerament inferior a un octau, que es trobava dins d'un 

volum  procedent  de  la  Biblioteca  de  Santa  Caterina  (fig.71)1013.  L’imprès,  probablement 

setcentista, informa de les indulgències atorgades pels papes Pau V i Gregori XV als peregrins 

que resen davant del crucifix d'ivori que hi ha a l'altar del sepulcre del sant. Segons la tradició, 

la cèlebre talla havia pertangut al propi Ramon de Penyafort i estava impregnada del benefici de 

les  seves oracions1014.  El  gravat  il∙lustra  l’altar parat  amb  el  crucifix  al  centre  i  al darrera  el 

sepulcre de sant Ramon de Penyafort elevat i cobert per una tela que només es retirava en les 

grans solemnitats, tal com ja informava la descripció notarial de 1596. Respecte aquesta primera 

relació, veiem com la xilografia mostra una substitució de la tapa original del sepulcre per una 

altra on apareix una figura jacent del sant amb aureola i vestit de dominic1015. 

  

                                                            
1010 Memoria descriptiva de la antigua Iglesia y convento de Sta. Catalina por D. Andres Pi y Arimon en 15 
de marzo de 1842. ARABL, Lligall 33, nº8. En aquest mateix lligall també figura una ressenya de José de 
Manjarrés del 27 de gener de 1865. Vegeu també: CASADEMUNT, A., Santa Catalina..., 1886, pàg.18. 
1011 Lumen Domus... BRUB. Ms. 1007, III, fol. 498. 
1012 BARRAQUER ROVIRALTA, C., Las casas de religiosos..., 1906, pàg.11‐17. 
1013 El full volant es trobava a l’interior del següent volum: LOREA, Antonio de. S. Raymvndo de Peñafort, 
de  la orden de Predicadores,  fvndador de  la  real,  inclita  y  sagrada orden de N.  Señora de  la Merced 
Redención de Cavtivos, dedicado al illvstríssimo y Exmo. señor D. Fr. Ivan Tomas de Rocaberti. Perpinyà: 
por Claudio Iaques, 1678. BRUB, 07 XVII‐3592. 
1014 Les indulgències de la oració a les llagues del Crist equivalien a la visita a les cinc basíliques de Roma. 
BARRAQUER ROVIRALTA, C., Las casas de religiosos..., 1906, pàg. 16. 
1015  Cal  observar  com  la  tapa  ja  no  sembla  pintada,  com  era  la  descrita  l’any  1596,  sinó  esculpida. 
Desconeixem en quin moment se substituí la cobertura del sepulcre.   
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Ja a finals del segle XVIII retrobem el sepulcre en una estampa composada per Marià Ylla, que 

havia executat les pintures de la cúpula de la capella i per tant era bon coneixedor d’aquest espai 

(fig.72). L’obra fou gravada a Saragossa per Mateo González i mostra al centre un sant Ramon 

de Penyafort en  glòria  sostenint una  clau de penitencier  i escrivint un  llibre, mentre  al  seu 

voltant una cort d’àngels entre núvols porta alguns dels seus atributs principals com el bonet de 

doctor en lleis o l’estendard que l’identifica com a fundador de l’Orde de la Mercè1016. A la part 

inferior de nou apareix un altar presidit per un crucifix d’ivori, rere el qual es mostra clarament 

el  sepulcre  del  sant  elevat  sobre  columnes  amb  els  relleus  emmarcats  per  formes 

trilobulades1017. A la part inferior, l’estampa inclou la següent inscripció: 

 

“Imagen  del  Glorioso  Thaumaturgo  S.  Raymundo  de  Peñafor  de  la  Sagr.  Ord.  De 
Predicadores  fundador de  la Rl. Y Militar Ord. de  la Merced. Prodigioso  en  la  incesante 
multiplicacion de la tierra  de su Tumba para la salud de todos los enfermos y admirable en 
dar puerto seguro a los navegantes”. 

 

Per tant, l’estampa del taller de González testimonia com a finals del segle XVIII es mantenia la 

devoció  a  les propietats miraculoses de  la  terra del  sant,  així  com  la disposició elevada del 

sepulcre per continuar sent objecte de culte.  

 

També volem citar una discreta xilografia  impresa en un goig que podem datar entre 1801  i 

18091018 (fig.73). Amb tota probabilitat, la matriu s’havia creat la centúria anterior i, jutjant les 

marques  del  perímetre,  havia  estat  molt  reutilitzada  prèviament.  En  aquest  cas  s'il∙lustra 

l'escultura  jacent del dominic  cobrint el primer  lloc d’enterrament del qual brollava  la  terra 

miraculosa.  Sobre  l'emplaçament d'aquesta primera  sepultura no hi ha uniformitat  entre  la 

historiografia.  Gaietà  Barraquer  la  situava  al mig  de  la  nau  central  de  l'església  de  Santa 

                                                            
1016 Sobre la prolífica activitat del gravador aragonès Mateo González Labrador (1740‐1807), vegeu: ROY 
SINUSÍA, Luís. El Arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX. Zaragoza: Institución Fernando 
el Católico, 2006, pàg. 330‐341. 
1017 Malgrat la voluntat de recrear el monument funerari cal advertir de l’ordre dels episodis representats 
ha estat alterat, de manera que el primer relleu mostra a Ramon de Penyafort  imposant  l’hàbit a Pere 
Nolasc i el segon al papa Gregori IX donant al dominic la clau de la penitència. A l’esquerra del sepulcre es 
mostra  l’aparició  de  la  Verge  a  Ramon  de  Penyafort mentre  la  part  frontal  de  l’altar  es  dedica  a  la 
resurrecció d’un moribund, a la Transfretació i al tema de Ramon de Penyafort com a compilador de les 
Decretals. Per tant, entre els episodis escollits hi ha una preponderància dels que al∙ludeixen a la fundació 
mercedària, tal com aclareix la inscripció inferior, en la qual es lloa aquesta condició juntament amb els 
mèrits del sant com a taumaturg i protector de navegants.  
1018 L'exemplar en el que ens basem per a la representació són els Goigs en alabansa del Gloriós Pare Sant 
Ramon de Penyafort, que cantan en  la sua Santa Capella. Barcelona: En  la Estampa de Tecla Pla viuda, 
administrada per Vicens Verdaguer, 1801‐1809. Sobre aquesta obra vegeu: CARDONA, Osvald. La tradició 
literària i els goigs de Sant Ramon de Penyafort. Vilafranca del Penedès: Museu de Vilafranca, 1990, pàg. 
86. 
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Caterina1019 però en la seva publicació de l'any 1915, el mateix canonge rectifica i posa en dubte 

la ubicació de la llosa, doncs admet que segons alguns altres testimonis estava dins la capella 

del  sant1020.  Aquest  últim  emplaçament  coincideix  amb  la  descripció  de  1596,  que  situava 

l’enterrament al sòl proper al sepulcre elevat de marbre,  i rodejat d’un tancat de ferro1021. A 

més, el gravat mostra clarament una arquitectura interior amb una volta tancada amb una clau 

i un terra enrajolat, més en consonància amb una capella  lateral, que amb  la nau central del 

temple.  

 

La imatge mostra l’escultura jacent del sant vestit de dominic, amb una àmplia tonsura, la mà 

esquerra despullada sobre la dreta, i la presència d’una sola clau com a atribut. Segons el nostre 

parer, aquests trets particulars confirmen les afirmacions de Josep Mauri i de Gaietà Barraquer, 

que identificaren aquesta peça, sense valdre’s del testimoni gràfic, amb l’escultura que avui es 

troba sota el sepulcre del dominic a  la Catedral de Barcelona (fig.74)1022. La figura mostra un 

frare predicador amb el cap recolzat sobre l’àmplia caputxa de l’hàbit i les mans creuades sobre 

el ventre, la superior de les quals té el dit menut entrellaçat amb una gran clau daurada d’estuc. 

L’obra es confecciona a partir de la combinació de marbre blanc i negre, per a l’hàbit i la capa 

                                                            
1019 “Mas debemos dar algunos pasos atrás, y volver a la capilla quinta del templo, en cuyo machón he 
dicho apoyaba el retablo de Santa Magdalena, pues frente de este altar, y por lo  mismo frente la capilla 
de San Raimundo, en la nave central, veíase en el suelo una abertura y a su lado una gran losa de mármol 
con la figura de cuerpo entero de dicho San Raimundo tendido sobre ella, todo protegido por una veja de 
hierro que recorría los cuatro lados de su derredor.” BARRAQUER ROVIRALTA, C., Las casas de religiosos..., 
1906, pàg. 16.  
1020 “RECTIFICACIÓN: En mi nombrada primera obra, al describir el templo dominico escribo que «frente la 
capilla de San Raimundo, en la nave central, veiase en el suelo una abertura y a su lado una gran losa de 
mármol  con  la  figura  de  cuerpo  entero  de  dicho  san  Raimund,  la  piedra  ocultaba  la  hoya  donde 
primitivamente descansó el cadáver del santo». Así me lo explicó el religioso de esta casa Padre Jaime Ros. 
Pero no debo ocultar que otros dos testigos, muy continuos asistentes a este templo, a saber: el chico de 
la cocina D. Cayetano Estalella y D. Felipe Neri Carrancá, me pusieron dicha tumba, no en la nave central 
del templo sino dentro de la capilla de dicho San Raimundo. Hoy difuntos todos los hombres de aquellos 
años, se hace imposible despejar esta duda del lugar verdadero donde se abria la mentada tumba, si en la 
nave central o en  la capilla, y por  lo mismo debo dejarla tal cual es”. BARRAQUER  I ROVIRALTA, C. Los 
religiosos en Cataluña…, 1915, pàg.984. 
1021 “Reperitur in super in solo eiusdem capella quoddam foramen subtus quod corpus integrum dicti B. 
Raymundi  sepultum  extitit,  postea  vero  ibi  eius  viscera  relicta,  dum  corpus  in  sepulchro  lapideo 
condenretur translatione de eo facta, cum pompa, honore, et reverentia. Foramen autem ita manet nam 
superius est lapis marmoreus una cum ferreo antepagamento, sicque clauditur, et aperitur quoties necese 
est.” ASV. Congr. Riti. Processus remissoriales, ms. 220, fol. 270v. La proximitat entre la sepultura original 
i el monument funerari elevat també queda recollida per Francisco Peña: PEÑA, F. Relación sumaria…, 
1601, pàg.30. 
1022 MAURÍ  I SERRA, J., “Sant Ramon de Penyafort”, 1957, pàg. 63‐64; BARRAQUER ROVIRALTA, C., Las 
casas de religiosos..., 1906, pàg.16. Cal esmentar que Josep Mas proposà que la figura del jacent podria 
haver  estat  la  coberta  del  sepulcre  de  sant  Ramon  de  Penyafort  tal  com  mostra  el  gravat  de  les 
indulgències (fig.39) però una atenta mirada a les dimensions de la talla denota unes proporcions molt 
més grans a les de la figura que proposa la imatge i, per tant, ens decantem decididament per descartar 
aquesta possibilitat. Vegeu: MAS, J., Notes Históriques…, 1906, pàg. 54‐56. 
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respectivament, mentre el cap s’ha identificat amb una testa romana reaprofitada i datada al 

segle III1023. Sens dubte es tracta d’una factura acurada, amb un modelat polit i suau dels plecs 

de  la  roba  i  especialment  delicat  en  les mans,  que  denoten  la  voluntat  de  representació 

anatòmica  verista  en  artells,  venes  i  ungles.  El  treball  ens  parla  d’un  artífex  hàbil  i  d’una 

producció qualitativament destacable, que domina el cisellat de marbres policroms  i  la  seva 

composició, però que encara no ha estat contextualitzat per la historiografia.  

 

Ja Francesca Español va senyalar que  la peça era una factura posterior a  la resta del sepulcre 

erigit a l’entorn de 1300, sense comprometre cronologies1024. Nosaltres ens inclinem a pensar 

que pugui tractar‐se d’una peça d’època moderna per tres motius principals. En primer terme el 

treball de  les mans  sembla defugir  la  sensibilitat gòtica  i és difícil d’equiparar amb cap altra 

producció baixmedieval catalana conservada. Així mateix, també es difícil trobar una operació 

paral∙lela de  reaprofitament d’un  cap  romà en una escultura elaborada durant el  regnat de 

Jaume  II,  un  recurs  a  l’auctoritas  antiquorum  que  sembla  estar  més  consonància  amb 

l’humanisme  renaixentista.  I,  en  tercer  lloc,  la  descripció  notarial  de  la  capella  de  1596 

únicament parla d’un “lapis marmoreus”  sense esmentar  cap  figuració. Tenint en compte  la 

minuciositat del relat a l’hora de descriure certs aspectes de la sepultura del sant com els relleus 

historiats, si hi hagués la figura del jacent se’n faria algun esment amb tota probabilitat.  

 

D’altra  banda,  també  hem  de  tenir  en  compte  que  pocs  anys  després  de  la  finalització  de 

l’arquitectura de la capella de Santa Caterina, el mateix Pere Blai dissenya un dels monuments 

funeraris més destacats del Renaixement a Catalunya: el sepulcre de l’arquebisbe i virrei Joan 

Terès (fig.75). En aquest cas  les traces de Blai foren tallades per  Isaac Alfred Vermey  i Agustí 

Bennàsser  entre  1608  i  1610.  La  complexitat  del  sepulcre,  cobert  per  un  templet  sobre 

columnes,  desaconsellen  la  comparació  entre  les  obres,  massa  allunyades  en  les  seves 

concepcions. Ara bé, no podem deixar de destacar com el sepulcre del prelat també recorre a 

diversos elements de clara filiació classicista, així com a la combinació harmònica de marbres de 

colors  en  les  diverses  parts,  en  un  treball  que  denota  la  capacitat  per  dur  endavant  obres 

ambicioses i tècnicament agosarades. Lamentablement l’absència de documents no ens permet 

confirmar el vincle entre Blai i la lauda sepulcral de sant Ramon de Penyafort, tot i que sí que 

podem establir l’any 1685 com a data ante quem s’hauria realitzat l’obra. Aquest any el prior fra 

                                                            
1023 Sembla ser que el cap fou retocat i també hi hagué un afegitó d’estuc per tal de reintegrar la forma 
completa del nas, vegeu: RODÀ,  Isabel. “L’antiguitat. L’escultura  ideal, els  retrats  i  la decoració de  les 
vil∙les”. A: Art de Catalunya. Ars Cataloniae: escultura antiga i medieval. Barcelona: L’Isard, 1997, 6, pàg. 
55. 
1024 ESPAÑOL, F., El Gòtic català…, 2002, pàg. 107. 
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Dídac Carlí ordenà l’obertura d’un accés al primer lloc d’enterrament de Ramon de Penyafort a 

partir de la tomba contigua, facilitant als fidels la contemplació d’aquest primer indret subterrani 

de  repòs del cos  sant, ara custodiat per una  reixa amb  cadenat  i decorat amb pintures que 

il∙lustraven els miracles del dominic1025. Arran de  les obres, el cronista dels Annals de Santa 

Caterina anota: “... en la qual antes sols hi havia lo forat o porteta que es als peus del St. Ramon 

de Bulto, no podentse veurer dita sepultura sino ab gran  treball”1026. Per  tant, entenem que 

aquesta escultura ha de referir‐se a la lauda sepulcral amb la figura jacent del dominic, que era 

percebuda  com  una  peça  aïllada  per  la  seva  tanca metàl∙lica,  tal  com mostrava  el  gravat 

xilogràfic (fig.73).  

 

3.2.1.4 Por la devocion que tengo al Sancto. Felip IV i la translació de 1626 

 

Un cop identificats els principals elements interiors de la capella i les seves representacions, cal 

preguntar‐se també pel patronatge de la mateixa. Tal com hem esmentat, tant l’obra medieval 

com la reforma del segle XVI compten amb el suport primer de Jaume II i després de la Catòlica 

Majestat, tal com demostren les cèdules reials per a la concessió d’almoines i testimoniava la 

làpida commemorativa de la capella barroca, en la qual es lloava a Felip II d’Aragó com a gloriós 

continuador dinàstic dels antics monarques catalanoaragonesos.  

 

L’any 1608 l’obra figura acabada arquitectònicament, tot i que mancant la policromia, però les 

disputes entre les autoritats de la terra i el virrei duc de Monteleón impossibiliten la processó 

de translació de  les relíquies del sant al nou emplaçament,  i  la conseqüent  inauguració de  la 

capella1027.  Finalment,  aquesta  fou  possible  l’any  1626  gràcies  la  presència  de  Felip  IV  a 

Barcelona.  

 

                                                            
1025 BRUB. Annals del convent de Santa Caterina. Volum miscelani, ms. 986, fol. 112. 
1026 Ídem. 
1027 Aquest fet es troba documentat en la correspondència entre el Consell Reial, la Diputació i el monarca. 
ACA. Generalitat,  Sèrie V,  242. Correspondència original  rebuda:  cartes  reials,  341‐487; ACA. Consell 
d’Aragó, Lligall 0267, n. 005. El greu conflicte entre les institucions de la terra i el virrei duc de Monteleón 
arran de  la  fallida cerimònia de translació de  les relíquies de sant Ramon de Penyafort a  la seva nova 
capella fou estudiat per Ignasi Fernández Terricabras, vegeu: FERNÁNDEZ TERRICABRAS, Ignasi. “El virrey 
en la procesión. Poder del Rey y poder de la tierra en el ceremonial de Cataluña (1601‐1608)”. A: CARDIM, 
Pedro; PALOS, Joan‐Lluís (eds.). El Mundo de los virreyes en las monarquías de España y Portugal. Madrid: 
Iberoamericana‐Vervuert, 2012, pàg. 443‐465. 
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La cerimònia s’acompanyà d’una gran festa amb lluminàries, focs artificials, certamen literari i 

una solemne processó recollida llargament per les cròniques contemporànies1028. Els fasts foren 

organitzats pels consellers de Barcelona, que el 15 d’abril sol∙licitaren al monarca la fixació d’una 

jornada per portar a terme la cerimònia1029. La data escollida fou el proper diumenge, únicament 

quatre dies més  tard,  fet que  fou  lamentat pel cronista del Llibre de solemnitats, “... com  lo 

temps era curt no es pogueren fer  inventions que hagueren fetes  las confrarias de  la present 

ciutat si haguesen tingut mes temps.”1030 

 

La  vigília  del  19  d’abril  de  1626  els  consellers  feren  desfilar  el Drac,  la  Bíbria  i  els  diablots 

acompanyats de trompetes i tabals per anunciar als barcelonins la festa “... como se suele hazer 

la vigilia de Corpus, para desta manera commover  la ciudad, y combidar a  regosijo”1031. Així 

mateix,  els  dominics  decoraren  l’església  de  Santa  Caterina  amb  grans  domassos  grocs  i 

carmesins, entre els quals destacaven al centre de la nau un dels estendards de sant Ramon de 

Penyafort que havia participat de  la romana cerimònia de canonització,  i tres flàmules de  les 

galeres pontíficies, que havíen estat oferts als frares per Urbà VIII1032. 

 

                                                            
1028 La processó de 1626 quedà  recollida en dos breus  relacions de successos  impreses: CLASCAR DEL 
VALLÈS, Pablo. Tercero aviso. Translacion del gloriosissimo San Raymvndo de Peñafort luz, y dechado de 
toda la Orden de Predicadores, gloria de este Principado de Cataluña y hijo desta insigne y leal ciudad de 
Barcelona : celebrada la dicha translacion en 19 dias del mes de Abril de 1626, reynando en las Españas el 
muy catolico rey y señor nuestro don Phelipe Quarto, que con el infante Don Carlos su hermano, y otros 
muchos grandes de España, duques, marqueses, y condes se han hallado presentes : con la relacion de dos 
milagros sucedidos este dicho dia por intercession del glorioso San Raymundo. En Barcelona: por Esteuan 
Liberòs, 1626; GASSOL DE CONQUES, Miquel; GASSOL DE CONQUES, Joan. Relación Fidelissima, verdadera 
de las fiestas, y procession con sus Altares, y adornos por todas las calles las Cofradias, cada una con sus 
Tabernaculos,  y  las  Religioses,  Curas  de  fuera  Ciudad,  y  dentro  della  con  sus  capas  y  Cruzes  bien 
adornadas.Siguiola la Magestad del Rey nuestro Señor; y tras el Cuerpo de San Raymundo yuan los Señores 
Obispos de Barcelona y Elna: también se da cuenta de los oficios que se hicieron cada dia de Pontificales 
hasta 22 de este mes de Abril. Barcelona: en casa de Sebastián y  Iayme Matevad, 1626. L’altra crònica 
extensa de la processó es troba al Llibre de Solemnitats de Barcelona, vegeu: DURAN I SANPERE, Agustí; 
SANABRE, Josep (eds.). Llibre de  les solemnitats de Barcelona. Edició completa del manuscrit de  l'Arxiu 
Històric de la Ciutat. Barcelona: Institutció Patxot, 1947, II pàg. 171‐173: PUJADES, Jeroni; CASA HOMS, 
Josep Maria (ed.). Dietari. Barcelona: Fundación Salvador Vives Casajuana, 1975, IV, pàg. 52. Pel que fa al 
certamen  literari, es conserva una  relació de  tots els participants  i de  les composicions vencedores a: 
FELICES DE CÁCERES, Joan Baptista. Sentencia en la armada poética, propuesta y premiada por la insigne 
ciudad de Barcelona en honra de  su hijo y padre San Ramón de Peñafort. BC. ms.1358,  fols.273‐281. 
Vegeu: DURAN, Eulàlia (dir.). Repertori de manuscrits catalans (1620‐1714). Barcelona: Institut d'Estudis 
Catalans, 2006, pàg. 269‐273. 
1029 Els preparatius es troben a: AHCB. Registre de deliberacions del Consell de Cent, Sèrie II ‐ 110, fol. 84v.  
1030 DURAN I SANPERE, A.; SANABRE, J. (eds.). Llibre de les solemnitats de Barcelona. Edició completa del 
manuscrit de l'Arxiu Històric de la Ciutat. Barcelona: Institutció Patxot, 1947, II, pàg.171. 
1031 El  testimoni és del dominic  fra Gaspar Vicenç, que  inclou una descripció de  les  festes en  la  seva 
Miscel∙lània: BRUB. Gaspar Vicens. Miscelánea político‐eclesiástica,  ms.1009, II, fol. 58. 
1032 Íbidem, fol. 58. 
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Diumenge 19 d’abril al matí, es reuniren a Santa Caterina el bisbe d’Elna Pere de Magarola com 

a diputat eclesiàstic, el conseller segon Jeroni de Ganer i el vicari fra Antoni Bruguera com a cap 

dels dominics. Cadascun d’ells portava la clau del sepulcre sant que custodiaven les respectives 

institucions  i així, després de 25 anys, s’obrí el sarcòfag amb  les  relíquies de sant Ramon de 

Penyafort per beneir novament la ciutat de Barcelona amb infinites gràcies i favors. 

  

La gran processó parteix de la Seu per la tarda, congregant totes les parròquies, ordes religiosos, 

confraries, diputats i consellers. Un cop arribats a Santa Caterina, els frares incorporen al seguici 

diversos tabernacles dedicats a l’Àngel de l’Apocalipsi de Sant Joan, sant Vicenç Ferrer, sant Pere 

de Verona, sant Tomàs, santa Caterina de Siena, santa Caterina d’Alexandria  i sant Domènec. 

L’últim dels tabernacles era  la composició més rica  i  il∙lustrava una  imatge de sant Ramon de 

Penyafort agenollat sobre les onades del mar enmig de la Transfretació. Aquest anava sostingut 

a la processó pels canonges, que donaven pas a una delegació formada pels nobles i Grandes 

presidits pel comte‐duc d’Olivares, que sostenia un estendard blanc amb  la  imatge del sant, 

acompanyat del duc de Maqueda i dels comtes de Santa Coloma, Perelada i Savallà, a més de 

molts altres cavallers. La il∙lustre comitiva donava pas a l’arca amb les despulles de sant Ramon 

de Penyafort portades sobre les espatlles d’una comitiva de frares dominics que vestien albes 

blanques,  i anaven coberts pel tàlem sostingut pels cinc consellers de Barcelona  i pel cavaller 

Guerau de Peguera. Darrera seu, l’estament eclesiàstic anava presidit pel cardenal Giulio Cesare 

Sacchetti, acompanyat del bisbe Joan Sentís de Barcelona i Pere de Magarola d’Elna1033.  

 

Segons el dietari de l’assaonador Miquel Parets, es féu la processó: 

 

 “... com si fos la matexa de Corpus (...) ab tota la maquina de mulassa y diablots y cavalls 
cotoners y drach y brivia y gegant (...) ab molts tabernacles y envensions quey avia (...) molta 
lluminària (...) y laliga també y la custodia (...) y lo rey y son germà lo princep don carlos se 
la miraven de allà hont miraven les de la Semana Santa que es al pont a la finestra que mira 
tot lo carrer Ample dalt a baix, y la professo venia per lo carrer Ample y passava per lo pla 
de devant del rey y sen entrava per lo carrer de la Marçe y axi sa magestat y don carlos la 
miraven molt a son plaer”1034. 

 

Així doncs, la processó sortí de Santa Caterina i continuà pel recorregut habitual de Corpus fins 

al carrer Ample, on fou contemplada pel monarca, abans de tornar a la plaça de Sant Jaume i la 

                                                            
1033 El cardenal Giulio Cesare Sacchetti (1586‐1663) havia vingut a Barcelona com a part del seguici de 
Felip IV. Saccheti fou nunci papal a Madrid de 1624 a 1626 i havia estat elevat a la porpra cardenalícia el 
19 de gener de 1626. 
1034 Miquel Parets, De molts successos que han succeït dins Barcelona  i molts altres  llocs de Catalunya 
dignes de memoria, Llibre primer, pàg. 6v. El manuscrit original es troba a: BC. Ms. 502. El text es troba 
citat a: GARCÍA ESPUCHE, A. et alii. Festes i celebracions..., 2010, pàg. 112. 
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Casa de  la Diputació, punt on Felip  IV  i  l’infant Carles s’incorporaren al seguici. L’excepcional 

presència de la reial persona en la processó garantitzava el seu posicionament més honrat, que 

corresponia just al darrera del cardenal Sacchetti, i era seguit pels membres de la Diputació del 

General  i  una  llarga  comitiva  de  nobles,  cavallers  i  ciutadans  honrats  que  portaven  torxes 

enceses a les mans.  

 

El recorregut prosseguí per  l’interior de  la catedral, de  la qual sortiren pel portal de  la Pietat, 

tornant a Santa Caterina per davant del Palau Reial Major i el carrer de la Bòria. La translació es 

completà amb  la definitiva deposició de  les relíquies del sant al seu nou  lloc de repòs etern. 

Aquesta es portà a terme solemnement mentre el cardenal Sacchetti pronunciava la oració de 

sant Ramon de Penyafort amb Felip IV i l’infant Carles agenollats davant del sepulcre. 

 

La jornada estigué acompanyada de la màxima pompa festiva i congregà a la capital del Principat 

una multitud de devots  i  peregrins que pogueren  gaudir  dels  carrers  i places  guarnits  amb 

domassos, música, enginys diversos  i nombrosos altars. De fet  les festes prosseguiren durant 

tota la setmana següent, doncs les institucions del Principat com el Consell de Cent, la Diputació 

o la Universitat organitzaren jornades festives. Fins i tot el comte‐duc d’Olivares patrocinà una 

festa dijous 23 d’abril per celebrar la seva condició de cap de la casa dels Guzmanes, i per tant 

de la casa de sant Domènec, però sense deixar d’ostentar “... la particular devocion que tiene al 

santo”1035.  

 

L’extensió  temporal de  les  festes de  translació  en  cap moment  ens ha d’evocar una plaent 

imatge d’ociositat. De fet el propòsit de la reial visita a Barcelona eren les Corts que es portaven 

a  terme cada dia en  llargues  i extenuants sessions al convent de Sant Francesc, en  les quals 

participaven bona part dels personatges que durant la tarda del 19 d’abril s’incorporaren a les 

celebracions raimundianes. El testimoni del dominic Gaspar Vicenç precisament lamentava com 

la  pressa  atorgada  per  sa Magestat  a  la  conclusió  de  Corts  deslluïa  en  certa  mesura  les 

celebracions i no permetia portar a terme diversos actes: 

 

“Dava su Magestad tant aprissa en que se concluyessen  las Cortes que se tenian en esta 
ocasión,  que  se  hallaron  los  cavalleros  impossibilitados  para  festejar  al  santo  con 
encamisadas,  torneos,  u  otras  cosas  y  fiestas  semejantes  propias  de  cavalleros,  y  que 
tambien las saben hazer los catalanes en altes ocasiones de piedad y religion”1036.  

 

                                                            
1035 BRUB. Gaspar Vicenç. Miscelánea político‐eclesiástica, ms.1009, II, fol.59v. 
1036 Íbidem, fol. 59. 
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La reial comitiva havia arribat a Barcelona el 26 de març de 1626 i a l’endemà Felip IV havia jurat 

les llibertats, privilegis i constitucions de Catalunya que el reconeixien com a monarca. Després 

de 27 anys, el Principat reunia de nou els seus braços eclesiàstic, reial  i militar, aquest últim 

nodrit  per  més  de  500  cavallers  encapçalats  pel  duc  de  Cardona.  Com  bé  ha  notat  la 

historiografia,  les  Corts  de  1626  foren  complexes  per  diversos motius  com  la  oposició  dels 

representants al pla de la Unión de Armas traçat per Olivares, la negativa al subsidi de quatre 

milions de lliures demanat per la Corona i, especialment, per la inesperada sortida del monarca 

de Barcelona sense haver acordat les constitucions del seu regne1037. El conflicte definitiu esclatà 

el dia 3 de maig durant una  regata naval, en  la qual el monarca anuncià  la  seva negativa a 

romandre  a  la  ciutat  comtal  si  no  se  li  concedia  el  donatiu  sol∙licitat  de més  de  3.000.000 

lliures1038.  L’amenaça  consternà  a  les Corts  i precipità  l’abandó de Barcelona  al dia  següent 

acompanyat de l’infant Carles, Olivares i els seus ministres.   

 

La sortida havia deixat en entredit les relacions diplomàtiques entre el Principat de Catalunya i 

el seu sobirà, però de nou sant Ramon de Penyafort podia ser protagonista en el restabliment 

de  la pau entre el monarca  i els  catalans,  tal  com havia ocorregut  l’any 1602. Així es devia 

percebre  des  de  Catalunya,  on  les  negociacions  s’enquistaven  dia  a  dia  i  els  canals  polítics 

habituals cada vegada es trobaven més allunyats del  favor del monarca. Per aquest motiu el 

Consell  d’Aragó  orquestrà  una maniobra  simbòlica  per  tal  d’afalagar  la  Catòlica Majestat  i 

demostrar‐li al mateix temps la bona voluntat dels seus súbdits catalans.  

 

A finals de 1627 el dominic vigatà fra Jacinto Saiz, doctor en teologia i protector de la capella de 

sant Ramon de Penyafort al convent de Santa Caterina, partí en ambaixada cap a Madrid, on 

s’hostatjà al convent de Santo Tomás. Saiz portava diverses relíquies de Barcelona, entre  les 

quals un fragment de la capa de sant Ramon de Penyafort i un tros de dit, que foren entregats a 

la reina Isabel de Borbó: 

 

“... con un pedazo della he servido a la Reyna nuestra Señora, juntamente con un huesso de 
un dedo de su mano, y otro pedazito que me queda con otro huesso tengo reservado en un 

                                                            
1037 ELLIOTT, John H. La revolta catalana 1589‐1640. Barcelona: Editorial Vicens‐Vives, 1989, 2a ed., pàg. 
205‐260; TORRES, Xavier. La Guerra dels Segadors. Lleida‐Vic: Pagès Editors‐Eumo Editorial, 2006, pàg. 
46‐49. 
1038 PÉREZ SAMPER, Maria de  los ángeles. “Barcelona entre Madrid y Viena. Los Austrias en al capital 
catalana”. A: MARTÍNEZ MILLÁN, José; GONZÁLEZ CUERVA, Rubén (coords.). La Dinastía de  los Austria. 
Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio. Madrid: Polifemo, 2011, pàg. 1171‐1210, 1192. 
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relicario  para  llevarla  a  los  enfermos  que  me  la  pidieren,  el  poco  tiempo  que  pienso 
detenerme en Madrid”1039. 

 

Ara bé, el bé més preuat que Saiz havia portat de la ciutat comtal, sens dubte era una clau del 

sepulcre de sant Ramon de Penyafort, que fou oferta a Felip IV juntament amb el patronatge de 

la seva capella al convent de Santa Caterina. Pocs dies després, el 7 de gener de 1628, el Consell 

d’Aragó  decideix  celebrar  a  Madrid  la  festa  de  sant  Ramon  de  Penyafort  amb  la  major 

solemnitat, doncs els polítics decideixen proclamar al dominic català com a advocat i protector 

del propi Consell d’Aragó. Per aquest motiu, organitzen una gran festa al desaparegut convent 

de Santo Domingo el Real de Madrid, durant la qual fra Jacinto Saiz predicà un sermó que cap a 

finals  de  febrer  d’aquell mateix  any  fou  publicat  a  la  capital1040.  El  document  és  el millor 

testimoni que ens ha arribat del component polític i les intencionalitats inherents a l’entrega de 

la clau del sepulcre de sant Ramon de Penyafort, doncs la seva principal funció és arribar a les 

orelles de la Cort i del mateix monarca. En la dedicatòria de l’obra al Consell d’Aragó, Saiz dóna 

notícies de  l’elaboració d’una hagiografia  raimundiana composada per ell mateix, en  la qual 

s’inclou també la translació del seu cos en presència de la Catòlica Majestat, sobre la qual no 

hem pogut  localitzar més notícies. L’extens sermó de Saiz s’inicia amb  la presentació del sant 

com: 

 

“... el tan afamado y grandioso Catalan San RAYMUNDO DE PEÑAFORT. Luz verdadera del 
mundo, honra de nuestra España, lustre y ornato de la Real Corona de Aragon, gloria de la 
fidelissima Cataluña,  thesoro mayor de  la  Inclyta Barcelona, y  joyel  rico y precioso desta 
sagrada Familia Dominicana: cuyo felicissimo transito fue tal dia, como ayer de los santos 
Reyes; en el qual adorando con ellos a vuestra sobrerana magestad, como a Rey supremo: 
y besando vuestro divinos y Reales pies acà en la tierra, os fue gloriosamente a gozar en el 
cielo”1041 

 

Per tant, el sermó recorda una vegada més els nivells identitaris del sant com a català, hispànic 

i dominic, però també incorporant una laudatio a sa Majestat que dóna pas al record dels estrets 

vincles entre Ramon de Penyafort i els monarques que promogueren la seva canonització des 

de Jaume I fins a Felip III. Un cop feta la presentació, el sermó de Saiz incorpora un extens elogi 

a  la  gloriosa  i  fidelíssima  història  dels  catalans  com  a  conqueridors  de  Sardenya,  Còrcega, 

València, Múrcia,  Sicília,  Nàpols,  Puglia,  Calàbria,  Atenes  i  Neopàtria,  que  convenientment 

remata amb les següents paraules: 

                                                            
1039 SAIZ, Jacinto. Sermon predicado en el convento de Santo Domingo el Real de la villa de madrid, en la 
solene fiesta que el Sacro, Supremo, y Real consejo de Aragon hizo al Glorioso Padre San Raymundo de 
Peñafort, de  la Orden de Predicadores en su proprio dia, a siete del mes de enero del presente año, de 
1628. Madrid: por la viuda de Alonso Martin, 1628, pàg. 20. 
1040 Ídem. 
1041 SAIZ, J., Sermon predicado en el convento de Santo Domingo el Real…, 1628, pàg. 11. 
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“... y para que no solo digamos hazañas de tiempos antiguos, sino tambien de los nuestros 
presentes, de la quales somos todos testigos. Quantas vezes se huviere metido el enemigo 
por nuestra España, si  los Cathalanes con sus armas no  le huvieren  impedido  la entrada? 
Quantas  vezes  han  llegado  exercitos  de  Franceses  sobre  los  Condados  de  Rossellon  y 
Cerdania, que son la llave de toda España; cercando y combatiendo los fuertes que alli tiene 
su Magestad, y todas las vezes se han vuelto con las cabeças quebradas? Y una vez entre 
todas,  estuvo  el  cerco  sobre  Perpiñan mucho  tiempo,  y aviendoseles  acabado  todos  los 
mantenimientos pereciendo de hambre; con ser verdad que tenian permision de nuestro Rey 
para rendirse, por parecerle, no tenian remedio de resistir a tanta fuerça, y a tanta hambre; 
fueron tan fieles, que no lo quisieron hazer, sino que reconociendo todos los rincones de sus 
casas,  cogieron quantos  ratones  y  sabandijas hallaron, y  se  los  comieron; y  con esto  se 
alentaron apra pelear, y defenderse, como en efecto se defendieron”1042. 

 

Les paraules de Saiz, amb tota la seva càrrega retòrica i dotades de la oratòria més persuasiva, 

aconseguien incorporar dins la història de sant Ramon de Penyafort una brillant apologia de la 

fidelitat dels catalans als seus monarques, desterrant qualsevol acusació de traïció que pogués 

suscitar  la  seva  negativa  al  pla  de  la Unión  de  Armas,  o  els  nombrosos  dissentiments  que 

allargaven les sessions de les Corts. En qualsevol cas, malgrat que Felip IV no torna a Catalunya 

fins l’any 1632, les bones arts de Saiz foren reconegudes pel Consell d’Aragó, que dos anys més 

tard facilità que li fos concedida una renda a expenses del monarca per tal de satisfer els seus 

serveis com a administrador de la reial capella de sant Ramon de Penyafort a Santa Caterina1043.  

 

La última part del sermó de Saiz anava dedicada a les infinites propietats taumatúrgiques de la 

pols del sepulcre de sant Ramon de Penyafort, capaç de guarir qualsevol gènere de malaltia. En 

aquest punt es recordava com Felip  III estava malalt a Valladolid  l’any 1602  i restablí  la salut 

gràcies a la ingesta de la terra del sant, però també es relatava com:  

 

“Tambien se lo dieron a nuestro Supremo Monarca Felipe Quarto, en la grande y peligrosa 
enfermedad,  que  el  verano passado  tuvo,  y  se  vio  luego  con mejoria;  la  qual  piamente 
podemos creer, fue efecto de los santos polvos, y hoy le vemos con salud cumplida, que goze 
largos años; y la Reyna nuestra Señora, a quien yo de mi propria mano los di, los guarda con 
la veneracion devida para semejantes necesidades”1044. 

 

Per tant el testimoni de Saiz també ens obliga a tenir present com a la base de les actuacions de 

Felip  IV hi pot haver un element de devoció  i gratitud personal pel restabliment de  la pròpia 

                                                            
1042 SAIZ, J., Sermon predicado en el convento de Santo Domingo el Real…, 1628, pàg. 11. 
1043 L’acte s’esmenta en la documentació generada a propòsit d’una pensió que Saiz sol∙licita a Felip IV a 
través del Consell d’Aragó l’any 1630, on s’especifica la seva tasca com a administrador de les obres de la 
capella. ACA. Consell d’Aragó, Lligall 0276, n. 052. 
1044 SAIZ, J., Sermon predicado en el convento de Santo Domingo el Real…, 1628, pàg. 11. 
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salut. De fet, així ho declara el mateix monarca el 30 d’abril de 1628 en la seva carta als dominics 

barcelonins: 

 

“Devoto religioso y amados nuestros. El Presentado Fray Jacinto Saiz Religioso de vuestra 
orden me ha offrecido con poder, y en nombre vuestro el Patronado de la Capilla nueva de 
s. Raymundo de Peñafort, y entregado una de las quatro llaves con que esta encerrada la 
urna de su sepulcro, de que estoy con la estimación que es justo por la devocion que tengo 
al  Sancto  y assi accepto  el Patronado de  su  capilla  y  la  llave quedando  con  la misma 
memoria que mis progenitores  tuvieron de  todo  lo que  tocare al  culto del Sancto y  su 
capilla. En Aranjuez a XXX de Abril 1628”1045 

 

A més de la possessió de la clau del sepulcre del sant, el canvi més notable que implicà el nou 

patronatge fou la presència de la reial figura en la capella. A la tornada del seu viatge, Saiz portà 

un quadre on eren: “... reperientur delineate effigies magni Regis Hispanis Rhilippi IIII cum uxore 

Regia  genuflexa  vesus  divum  Raymundum  ad  ipsum  orantes,  nec  non  etiam  Principes 

Ferdinandus et Carolus dicti Regis Philippi fratres”1046.  

 

Per tant, a partir d’aquest moment la capella comptà amb les imatges de la família reial presidida 

per Felip IV, la reina Isabel de Borbó, el cardenal‐infant Ferran d’Àustria i l’infant Carles d’Àustria 

orant al dominic català. El llenç completa la decoració de la paret del costat de l’epístola de la 

capella,  on  el mateix  Saiz  encarrega  l’any  següent  les  pintures  dels miracles  de  Ramon  de 

Penyafort a la volta i al cimbori, amb la representació del tema de la cerimònia d’institució de 

l’Orde de la Mercè a la Catedral de Barcelona amb la presència de Jaume I1047. De fet, cal senyalar 

com aquestes pintures foren contemplades pel propi Felip IV l’any 1632 quan visità la capella 

del sant enmig de la reial visita destinada a continuar les sessions de les corts catalanes1048. 

 

Un cop establert el patronatge dels Habsburg a la capella de sant Ramon de Penyafort són els 

propis frares els que mantindran  la presència dels monarques a  la capella durant tot el segle 

XVII. Així, sabem que durant el mes de gener de l’any 1686 els dominics adquireixen dos retrats 

de Carles II i Maria Lluïsa d’Orleans, que acompanyaren als dels seus progenitors1049.  

                                                            
1045 Copia de la Real Carta del Sr. Rey Felip 4 de bona memoria en acceptacio del Patronat de la capella de 
S. Ramon. BRUB. Annals del convent de Santa Caterina. Volum miscelani, ms. 986, fol. 158. 
1046 La descripció  l’extraiem de  la  relació del notari  Josep Güell de 1685. Annals del convent de Santa 
Caterina. Volum miscelani. BRUB, ms. 986, fol. 74. 
1047 Lumen Domus... BRUB. Ms. 1005, I, fol. 269. La documentació d’aquestes obres es troba publicada a: 
MADURELL  I MARIMÓN,  Josep Maria.  “Capillas  Barcelonesas  de  Nuestros  Santos”,  Annalecta  Sacra 
Tarraconensia, 32 (1960), pàg. 193‐212. 
1048 DURAN I SANPERE, A.; SANABRE, J. (eds.), Llibre de les solemnitats de Barcelona…, 1947, II, pàg. 1632.  
1049 “Vent  lo P. Prior y Vicari General  la gracia que  lo Sr. Rey Carlos 2 nostre senyor Rey y Sr. Que Deu 
guarde se era dinat de fer ab loas Sobreditas sa Real carta dels fulls 28 y 36. tingue ocasio de comprar dos 
veros retratos del dit Señor Rey Carlos 2 y de la Señora Reyna sa esposa y en conformitat desta Real Carta, 
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Si bé Jaume II havia afavorit l’erecció de la primera capella funerària del dominic català en un 

intent  de  potenciar  la  seva  canonització,  durant  el  segle  XVII  la  capella  barroca  celebra  el 

patronatge reial dels Habsburgs. L’obra projectada per Pere Blai no únicament permet aglutinar 

les devocions dels catalans i barcelonins a l’entorn de les despulles del seu sant patró, sinó que 

també ofereix a través del seu programa decoratiu una visió dels Àustries contemporanis com a 

hereus i successors dinàstics dels antics monarques de la Corona d’Aragó1050.  

 

3.2.1.2 El convent de Penyafort i la devoció raimundiana al Penedès 

 

“Y segons se col∙legeix per escriptures y actes autèntics, són sos pares y dit benaventurat 
sant, fills  legítims   y naturals de  la present vila o vegueria de aquella, com apareix en  los 
llibres y obres han estampades dels miracles y actes de virtut ha fets dit benaventurat sant. 
Com també en dits libres consta de son llinatge y de son solar conoçido”1051 

 

Amb aquestes paraules el Llibre Verd justifica els grans dispendis efectuats per la Universitat de 

Vilafranca en  les  festes de canonització de sant Ramon de Penyafort1052. Tot  i que Barcelona 

esdevé des de sempre la ciutat del dominic, el seu naixement es vol veure vinculat amb la capital 

penedesenca i amb el proper castell de Penyafort. Aquesta és la clau del fort arrelament del sant 

als territoris de l’antiga  Vegueria de Vilafranca, una divisió territorial que estigué activa des del 

segle XIII fins als decrets de Nova Planta (1716) i que comprenia aproximadament  les actuals 

comarques de l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i part de l’Anoia. Hem de tenir present que durant 

els primers anys del segle XVII sant Ramon de Penyafort esdevé patró de la capital de Vegueria, 

                                                            
manà posarlos en lo present mes Janer (1686) en la Real Capella de S. Ramon als costats del quadro gran 
del Señor Rey Phelip 4 de feliz recordacio Pare del Señor Rey Carlos 2 que Deu guarde prospere y nos done 
succesio a merits y intercessio del Glorios P. S. Ramon. Lo que ha aparegut molt be a tot lo present convent 
y a tot la Ciutat”. BRUB. Annals del convent de Santa Caterina. Volum miscelani, ms. 986, fol. 159v. 
1050 Lamentablement no tenim més notícies d’aquesta decoració, però és probable que es veiés afectada 
pel bombardeig del  convent de  Santa Caterina de 1714, o bé que  es  retirés durant el  segle XVIII. El 
testimoni de Gaietà Barraquer només recull a la paret de l’epístola: “... un lienzo que representaba al Santo 
confesando al Rey”. BARRAQUER ROVIRALTA, C., Las casas de religiosos..., 1906, pàg. 16.  
1051  Llibre  Verd  de  Vilafranca,  fol.215v.  Arxiu  Comarcal  de  l’Alt  Penedès  (ACAP).  En  endavant  les 
transcripcions del Llibre Verd es prendran a partir de la següent edició: VALLÈS I CUEVAS et alii (eds.). El 
Llibre Verd de Vilafranca. Barcelona: Fundació Noguera, 1992.  
1052 L’anomenat Llibre Verd de Vilafranca és un recull de texts datats des de l’inici del segle XIV fins a finals 
del  segle  XVII,  en  el  qual  s’inclou  una  extensa  descripció  de  les  festes  de  canonització  celebrades  a 
Vilafranca  en honor  a  sant Ramon de  Penyafort.  Probablement  l’obra  es  crea  en motiu de  les Corts 
celebrades a Vilafranca l’any 1599, en les quals es volgué presentar un recull dels privilegis de la vila, per 
tal  que  fossin  ratificats  per  Felip  III.  Així  mateix,  també  s’adjunten  relacions  dels  rituals,  festes  i 
procediments de bon regiment, entre els quals s’especifiquen els diferents protocols a seguir en les diades 
més destacades, especialment Corpus christi. També figuren un assaig sobre la Història de Vilafranca des 
dels seus orígens, i la crònica dels fets més destacats ocorreguts entre la visita reial de Felip III (1599) i el 
final del segle XVII.  
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Vilafranca, però  també d’altres nuclis propers com Puigdàlber o Masllorenç del Penedès, on 

l’any 1602 s’aixeca una capella en honor del dominic català, que posteriorment esdevé església 

parroquial1053. Com afirma Manuel Benach, a partir de la documentació de les visites pastorals 

al Penedès del segle XVII, es pot constatar com també existeixen altars dedicats al sant a  les 

esglésies parroquials d’Albinyana, Fontrubí, Olèrdola, Sant Quintí, Cubelles, Sitges i Olivella1054; 

i en alguns casos aquests s’acompanyen de confraries i beneficis, com en el cas de Moja, Sitges, 

Martorell o Vilanova, on el 26 de març de 1636  la  confraria de  sant Pere  i  Sant Ramon de 

Penyafort contracta a l’escultor Josep Surget i al seu gendre Pere Marís, per fer el retaule de la 

seva  capella a  l’església parroquial de  Sant Antoni1055. En altres ocasions  foren  les mateixes 

corporacions municipals  les encarregades d’erigir  capelles al  sant,  com en el  cas dels  jurats 

d’Igualada, que promocionaren una  imatge de sant Ramon de Penyafort per presidir  l’antiga 

Plaça del Blat de la vila1056.  

 

El vincle identitari entre el Penedès com a terra natal del sant es basa en el llinatge familiar dels 

Penyafort, senyors de la torre homònima situada actualment dins el terme de Santa Margarida 

i els Monjos, on suposadament hauria nascut els dominic a l’entorn de 1185 com a fill del comte 

Pere Ramon i de la comtessa Saurina1057.  

 

Durant  l’època moderna bona part dels autors,  i principalment Francisco Diago, esmenten el 

parentiu entre la nissaga dels Penyafort i la casa comtal barcelonina1058. Ara bé, l’indret exacte 

                                                            
1053 MIQUEL I MORGADES, Rafael. L’Església i el campanar de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort de 
Masllorenç. Vilafranca del Penedès: IEP, 1990, pàg.22. 
1054  BENACH TORRENTS, Manuel. La Devoció popular a Sant Ramon de Penyafort. Vilafranca del Penedès: 
Arts Gràfiques Vilafranca, 1961, pàg. 48. 
1055 BENACH, M., La devoció popular…, 1961, pàg. 48‐49. Sobre  l’activitat de Surget al Penedès, vegeu: 
MASSANELL ESCLASSANS, Antoni. “Escultors a Vilafranca (1590‐1678)”, Miscel∙lània penedesenca, 1985, 
pàg. 159‐ 188, 183. Segons Benach, l’any 1602 la comtessa de Martorell funda un benefici a llaor del sant 
a la capella dreta de l’altar major de l’església parroquial de Santa Maria, i encarrega una talla del sant a 
Agustí Pujol, vegeu: BENACH, M., La devoció popular…, 1961, pàg.51. Desconeixem  les fonts d’aquesta 
informació, però volem posar de manifest com  l’obra no consta en  la última monografia de  l’escultor 
elaborada per Joan Bosch. És possible que es tracti d’una confusió amb el sant dominic que figurava al 
retaule de Sant Isidre i Sant Antoni Abat de Martorell, contractat a Agustí Pujol i desaparegut l’any 1936. 
Tal com esmenta Bosch, el coneixem únicament a partir de les fotografies realitzades per Cèsar Martinell, 
avui al Museu de Valls, on figura Sant Antoni Abat rodejat de Sant Isidre i un altre sant dominic que Bosch, 
amb dubtes, identifica amb sant Jacint. BOSCH BALLBONA, Joan. Agustí Pujol. La culminació de l'escultura 
renaixentista a Catalunya. Barcelona‐Bellaterra: Memoria Artium, 7, 2009, pàg. 174. 
1056 BENACH, M., La devoció popular…, 1961, pàg.21. 
1057  Sobre  el  lloc  de  naixement  de  sant  Ramon  de  Penyafort,  vegeu:  COY  COTONAT,  Agustí.  Estudio 
histórico‐crítico sobre el lugar de nacimiento de San Raymundo de Peñafort. Barcelona: Imprenta editorial 
Barcelonesa, 1915. 
1058 DIAGO, Francisco. Historia de los victoriosissimos antiguos condes de Barcelona..., 1603, fol. 275. Dins 
del  segle  XVIII  la  qüestió  ocupa  un  memorial  manuscrit  custodiat  a  l’Arxiu  General  de  l’Orde  de 
Predicadors de Roma, publicat a: SOLÉ BORDES, Joan (ed.). De la Nobilíssima descendència de sant Ramon 
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de naixement del sant presenta divergències entre els hagiògrafs. La majoria d’ells el situa a 

Barcelona però Gérault de Frachet, un dels primers biògrafs medievals del sant,  indica que el 

dominic és oriünd de  la diòcesi de Barcelona  i de  la vila de Penyafort1059. Francisco Diago és 

l’autor que precisa més la procedència indicant la  Domo de Pennaforti propera a Vilafranca del 

Penedès  i  les  seves  observacions  són  seguides  per  Pedro  Ribadeneira,  que  resol  la  qüestió 

apuntant “(…) nació en la Ciudad de Barcelona, cabeza del Principado de Cataluña, ó en Peñafort, 

Solar conocido de su Linage, y Familia, no lexos de aquella ciudad.”1060. Davant la discrepància, 

Tomasso Maluenda  indica  com  la  confusió  amb Barcelona podria  venir donada per  la  carta 

adreçada  l’any 1317 per  la ciutat a Joan XXII, en  la qual es refereix a fra Ramon com “nostro 

primdem filio”1061.   

 

3.2.1.2.1 Les festes de canonització a Vilafranca del Penedès 

 

Els jurats de Vilafranca promouen unes esplèndides festes de canonització per celebrar el triomf 

del seu fill predilecte, que tingueren com a acte central una gran processó celebrada el dia 7 de 

juny  de  1601.  El  seguici  anava  encapçalat  pel  notari Miquel  Barthomeu,  que  portava  una 

bandera blanca,  i comprenia el metge Pau Martí,  l’advocat  Jaume Balaguer  i mossèn Esteve 

Barceló,  tots ells reunits en comitiva  fins a  l’església parroquial de Santa Maria, on es  formà 

pròpiament la processó. Aquesta anava precedida per la figura del Drac de la vila acompanyat 

de diablots que ballaven  i  llençaven coets espurnejants al so d’un músic. La  infernal obertura 

seguia els protocols de Corpus  i donava pas a cent cinquanta minyons vestits de blanc amb 

corones de roses al cap formant dues files amb ciris a les mans, enmig dels quals hi havia un Crist 

crucificat que desfilava entre càntics a  llaor de  sant Ramon de Penyafort. Una cobla de  tres 

músics i tres trompetes amb banderes de les armes del rei d’Aragó i de Vilafranca obria el seguici 

de confraries acompanyades de les respectives figures, tabernacles, banderes i estendards. La 

primera de totes elles fou la de Sant Jacint, seguida del Sant Nom de Jesús, Nostra Señora del 

Roser, Sant Antoni, Sant Macari, Sant Eloi, Nostra Senyora dels Teixidors, Sant Miquel i Sant Lluc. 

 

                                                            
de Penyafort, III mestre general del Sagrat Ordre de Predicadors. Vilafranca del Penedès: Òmnium Cultural, 
2005. 
1059 MARSILIUS, P., Incipiunt Cronice Illustrissimi regis Aragonum… BC. Ms. 1018, fol. 183.  
1060  RIBADENEIRA,  Pedro.  Flos  sanctorum  de  las  vidas  de  los  santos,  escrito  por  el  padre  Pedro  de 
Ribadeneyra de la compañía de Jesús. Barcelona: en la imprenta de los consortes Sierra, Oliver y Martí, 
1790 (1616), I, pàg. 117. 
1061 MALUENDA, Tomaso. Annalivm sacri ordinis praedicatorvm centuria prima. Nàpols: Ex Typographia 
Lazari Scorigii, 1627. 
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A continuació desfilaren els frares dels monestirs vilafranquins encapçalats pels caputxins de la 

Concepció1062, seguits dels pares del monestir de  la Santíssima Trinitat  i els de Sant Francesc, 

que  ostentaven  un  tabernacle  amb  el  patriarca  fundador  i  un  altre  amb  sant  Ramon  de 

Penyafort, que segons el Llibre Verd fou “... molt curiós y ben fet; lo qual guanyà lo pris”1063. La 

processó  continuà  amb  els  tabernacles  de  Sant Magí,  Sant  Cristòfol,  Santa Madrona,  Sant 

Sebastià, Santa Constança i Santa Agnès, Sant Andreu i a continuació una nova peanya amb sant 

Ramon “... vestit com a pare”1064. Les imatges foren seguides per les vuit creus de les comunitats 

vilafranquines ordenades en estricte ordre de precedències  i  rematades per  la gran creu de 

cristall de la Comunitat de Preveres de la vila.  

 

A continuació apareixia l’Àliga de Vilafranca, coronada i amb un colom a la boca, acompanyada 

dels gegants Elisenda i Ferragut, que anaven vestits com a cabdills musulmans i disposaven de 

versos a les mans, en els quals es podia llegir: 

 

Jo so Ferragut sforsat/ que fas tremolar lo món 
sinó lo beneventurat/ que de mi ha triunfat 

lo invensible Sant Ramon. 

 

Mentre la gegantessa Elisenda responia: 

 
Mon marit teniu conort /Que us haia vençut un sanct 

Com és lo de Peñafort/ Allà hon vagent de sort 
Anem.y los dos dansant” 

 

 

La  presència  del  bestiari  aportava  vistositat  a  la  festa  però  sobretot  esdevenia  un  símbol 

d’identitat de la comunitat, que dotava d’una inequívoca solemnitat a les celebracions. Com en 

el cas de Barcelona, les peces eren habitualment custodiades per les confraries de Sant Eloi en 

el  cas  de  l’Àliga,  i  de  Sant  Josep  i  Sant Macari  per  als  gegants.  Així mateix, mentre  l’Àliga 

                                                            
1062  El  Monestir  de  la  Concepció  de  Vilafranca  es  troba  actualment  desaparegut.  Després  de  la 
desamortització decimonònica el solar es destinà a la construcció del cementiri de la vila i de fet aquesta 
fundació encara manca d’un estudi. Dels convents de Sant Francesc  i  la Santíssima Trinitat, encara es 
mantenen les esglésies i els claustres respectius, transformats al segle XIX en parròquies.  
1063 Llibre Verd de Vilafranca, fol.219r. ACAP. La referencia a la victòria d’aquest “pris” sembla suggerir 
que  també els  jurats de Vilafranca estimularen  les  invencions de  les  confraries oferint un premi, que 
haurien guanyat els frares franciscans. En qualsevol cas no tenim més referències ni a l’hipotètic concurs 
ni a la invenció, que probablement acompanyava l’escultura de la capella del sant al propi monestir de 
Sant Francesc.  
1064 Llibre Verd de Vilafranca, fol.219. ACAP. 
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recordava els privilegis de Vilafranca com a vila reial no infeudada, els gegants evocaven el triomf 

del catolicisme com a veritable fe sobre els heretges.  

 

Les  figures  donaven  pas  a  una  comitiva  de més  de  cinquanta  rectors,  preveres  i  canonges 

penedesencs,  que  sostenien  ciris  blancs  a  les mans  i  precedien  a  la  corporació municipal 

encapçalada pel notari Bartomeu i acompanyada d’una “... coble de jutglars de la present vila, 

dita los Castelvins”1065. De fet la música fou un dels elements més destacats de les festes, doncs 

són constants les referències als goigs cantats en alabança del sant, alguns dels quals queden 

recollits també en el mateix Llibre Verd1066.  

 

Amb aquest ordre  i concert el seguici partí del portal major de  l’església parroquial de Santa 

Maria per seguir per  la plaça del Rei (avui Jaume  I),  la Vall del Castell  i  l’anomenat carrer del 

senyor Martí Joan Despuny, que actualment correspondria aproximadament al final de la Plaça 

Constitució. A continuació la processó girà pel Cap de Creus fins a la Casa de la Vila, on dansaren 

solemnement l’Àliga i els gegants, i prosseguí pel carrer de la Cort fins al portal de Sant Francesc, 

on prengué el camí reial fins a la torre de l’antic castell de Penyafort (fig.76). Arribats al lloc de 

naixement del sant se celebrà una missa solemne, a la qual assistiren més de vuit‐mil persones, 

abans d’emprendre la tornada Vilafranca. La vila acollí als devots entre grans lluminàries i focs 

artificials patrocinats per  la Universitat, que havia enviat  torxes  i  fanals a  l’església de Santa 

Maria, a tots els monestirs, a la Casa de la Vila, a les cases més singulars i als carrers principals. 

Enmig d’aquest ambient se celebrà un nou ofici a l’església de Santa Maria, de nou solemnitzat 

per les danses de l’Àliga, el Drac i els gegants1067. 

 

3.2.1.2.2 La capella de Santa Maria de Vilafranca  

 

Arran de les festes de 1601 les principals esglésies vilafranquines erigiren capelles en honor a 

sant Ramon de Penyafort. En el cas dels franciscans veiem com la imatge fou portada durant la 

processó de canonització, i en el dels trinitaris sabem que el seu emplaçament era en la posició 

de  l’actual  capella  de  la  Verge  del  Remei,  sota  el  campanar,  però  ambdues  obres  han 

                                                            
1065 Llibre Verd de Vilafranca, fol.219v. ACAP. 
1066 Llibre Verd de Vilafranca, fol.222‐228v. ACAP. El mateix Llibre Verd també fa referencia al cant dels 
goigs en honor del sant, a tall d’exemple en el cas dels franciscans s’especifica: “Y cantaren cosas curiosas 
de sant Ramon que ells havian ordenades y compostes”, per tant, estem davant d’una naixen producció 
gogística penedesenca local i pròpia. Llibre Verd de Vilafranca, fol.219. ACAP. 
1067 De fet els protocols festius desplegats són similars als que s’havien portat a terme l’any 1599 en motiu 
de la visita reial de Felip III durant el seu camí a les Corts barcelonines. En aquella ocasió, el protagonista 
en la organització dels fasts fou el propi cavaller Martí Joan Despuny, al qual ens dedicarem tot seguit.  
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desaparegut  irremissiblement  sense  que  en  puguem  trobar  testimonis  gràfics  anteriors  a 

19341068.  

 

L’any 1602 els  jurats de Vilafranca Miquel Miret, Francesc Soler  i Pere Pastor  sol∙licitaren  la 

creació de  la  confraria de  sant Ramon de  Penyafort  amb  el  consentiment del bisbe Alonso 

Coloma de Barcelona i de la Comunitat de Preveres. La causa pia fou l’aportació de dots a les 

donzelles pobres per maridar  i els primers administradors foren Pau Xammar, Pau Roig, Pere 

Queralt i Pere Soler. La confraria s’instituí el diumenge després de la festa del sant i per a la seva 

inauguració se celebrà un ofici solemne seguit de sermó i processó segons el model de Corpus, i 

també s’encarregaren unes noves cobles a llaor del sant: 

 

“Humilment vos supplicam / com a nostra bon petró, 
de bon cor vos demanam / ab molta gran devoció 
que us tingau compassió, / que.ns serà ditxosa sort. 

Defensau a Vilafranca / Sanct Ramon de Peñafort!”1069 

 

També s’envià una carta a Roma per tal d’obtenir els  jubileus de  la confraria, entre els quals 

destacà  el  dret  a  fer  la  processó  i  festa  cada  7  de  gener.  Lamentablement  no  es  conserva 

documentació d’aquesta institució però sabem que no mancaren els nobles i burgesos de posició 

que en formaran part fins ben entrat el segle XIX.  Prova de la devoció que s’instituí a la vila en 

aquest moment ens  la dóna  la documentació parroquial d’aniversaris  i  conventuals. Tant el 

Llibre de misses fundades com el memorial titulat La missas que cada any se han de celebrar en 

la present sglesia de Vilafrancha tant las deu posada com sefeu la Reductio que fou en lo any de 

1607 com Las que se son fundadas de despres ensa fins per tot  lo mes de Juliol del any 1630. 

Mirat y remirat per mi mn. Pau Barthomeu1070, ens parlen del gran nombre de misses registrades 

des de principis del segle XVII a l’altar de sant Ramon de Penyafort.  

 

La nova devoció s’emplaçà a  la primera capella del costat de  l’evangeli de  l’església de Santa 

Maria, antigament dedicada al culte de santa Llúcia i santa Caterina. Mossèn Planas, canonge de 

                                                            
1068 Cal recordar l’especial virulència que adquiriren a Vilafranca del Penedès els fets del 6 d’octubre de 
1934, durant els quals es cremaren la major part dels temples. 
1069 Alabanças y peticions de sanct Ramon de Pañafort de Vilafrancha de Penadès. Tarragona: en casa de 
Phelip Robert, 1601. 
1070 Ambdós documents es troben a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès i procedeixen del fons documental 
de la Comunitat de Preveres de Vilafranca. El que Pau Barthomeu anomena gran Reductio, realment fou 
un decret del Bisbe Rovirosa del 6 d’Octubre de 1606 consistent en una  reducció de  totes  les misses 
resades i aniversaris de renda perduda. A partir d’aquest moment es concentraren totes les misses en deu 
diàries  i els aniversaris majors es  limitaren a un centenar, mentre els aniversaris menors es reduïren a 
quaranta.  
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Vilafranca, escriu als anys trenta: “Aquest altar de Sant Ramon de Penyafort, d’estil renaixement, 

guardava  l’urna de plata, costejada  l’any 1913 “... que contenia  les relíquies de Sant  Jocund, 

màrtir, i de Sant Ramon de Penyafort, patrons de Vilafranca”1071. Tot i haver perdut tot testimoni 

d’aquest altar d’estil renaixentista, sabem que fou contractat l’any 1605 a Antoni Tramulles I. 

L’escultor vivia a Vilafranca  com a mínim des de  l’any 1599, quan  fou admès a  imaginaire  i 

entretallador a la confraria de Sant Macari i Sant Josep, i l’any 1602 s’havia casat a la vila amb 

Mariagna Combes. De l’obra no se’n conserva el contracte però Antoni Massanell la documentà 

gràcies a  l’exhumació de dos notícies documentals que  testimonien  l’envergadura de  l’obra, 

doncs  el mateix  Tramulles  hagué  d’examinar‐se  com  a mestre  de  cases  per  poder  portar 

endavant el projecte1072. Lamentablement no conservem cap testimoni gràfic de la capella però 

sabem que  immediatament prengué  l’advocació del dominic  català  i ni  tant  sols després de 

l’ingrés de les relíquies de Sant Jocund, patró de Vilafranca des de 1681, es desplaçà la intitulació 

d’aquest espai.  

 

3.2.1.2.3 El convent de Penyafort al Penedès 

 

El castell de Penyafort és un aixecament de caràcter militar i defensiu erigit entre finals del segle 

X i inicis del segle XI com a posició avançada del castell d’Olèrdola. La construcció anava presidida 

per la torre circular, a l’entorn de la qual s’ubicaven petites dependències que completaven la 

fortificació del casal, en el qual s’ubicà el naixement de Ramon de Penyafort cap a 11851073. 

L’edifici estigué en mans de  la  família Penyafort  fins  l’any 1356, quan Arnau de Montoliu  la 

vengué a un tal Pere Crebeyno. A partir d’aquest moment passà per diversos propietaris fins que 

el mateix any de la canonització (1601) fou adquirida en una subhasta pública pel noble Martí 

Joan Despuny i d’Argençola, que esdevenia així senyor de Penyafort i de Pacs. 

 

                                                            
1071 PLANAS, Josep. Notes històriques de Santa Maria. Barcelona: La Renaixença, 1935, pàg. 119. L’original 
d’aquesta obra es troba a  l’Arxiu Parroquial de Vilafranca. La història de  les diferents relíquies de sant 
Ramon que ha obtingut Vilafranca ha estat complexa. El primer fragment arriba al segle XVII i sembla ser 
que fou robat;  la segona relíquia era un tros de cúbit concedit  l’any 1886 pel bisbe de Barcelona,  i fou 
calcinada amb la destrucció moble que assolà la Basílica de Santa Maria durant el mes d’octubre de 1834. 
Actualment es venera una tercera relíquia del sant que arribà a la vila als anys quaranta i es guarda a la 
sagristia. Sobre  les relíquies  i el reliquiari de sant Ramon de Penyafort, vegeu: LACRUZ BADIA, Daniel. 
“Dues fotografies del reliquiari de Sant Ramon i Sant Jocund de Vilafranca del Penedès”, Gran Penedès, 
2007, pàg. 83‐85. 
1072 L’examen es portà a terme el dia 11 de juliol del mateix any 1605 davant dels administradors de la 
confraria  de  sant  Josep  i  sant Macari  de  l’església  parroquial  de  Santa Maria  de  Vilafranca,  vegeu: 
MASSANELL ESCLASSANS, A., “Escultors a Vilafranca...”, 1985, pàg. 173.  
1073 COY COTONAT, A., Estudio histórico‐crítico…, 1915. 
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L’any 1601 Despuny era un dels principals cavallers de Vilafranca però  la seva noblesa no es 

remuntava massa segles enrere. De fet fou el seu avi, Guillem Ramon Despuny, el primer de la 

nissaga ascendit de burgès a cavaller per Carles I, fet que havia permès encimbellar socialment 

a tota la familia. Entre els seus descendents Guillem Ramon Despuny esdevingué canonge de la 

Seu de Barcelona  i  l’any 1591 establí  la  lectoria de  la Comuniiat de Preveres de Vilafranca, 

mentre Jaume Despuny es convertí en cavaller i pare de Martí Joan1074. 

 

Martí Joan heretà el títol de cavaller del seu avi i casà amb la noble Agnes Alamany de Cartellà i 

de Pinós, mentre els seu germà Jaume esdevingué doctor en lleis a la Seu de Barcelona i canonge 

de Girona, i l’altre germà Joan Baptista ingressà a l’orde dels framenors.  

 

L’any 1599 Martí Joan Despuny fou l’encarregat d’organitzar la reial visita de Felip III a Vilafranca 

i  durant  l’any  1601  el  seu  nom  i  el  dels  seus  descendents  apareix  documentat  en  diversos 

moments de les festes barcelonines. De fet el seu fill Jaume Joan Despuny participà amb la seva 

cuadrilla de sis cavallers en els torneigs de la plaça del Born i fins i tot guanyà el premi com a 

millor  home  d’armes1075.  A  més  Martí  Joan  Despuny  era  un  dels  cinc  prohoms  que 

acompanyaven als consellers de Barcelona a les processons i, per tant, no únicament participà 

en totes les festes on assistia la corporació municipal sinó que també estigué al corrent en tot 

moment dels preparatius que s’estaven efectuant a Barcelona per a l’arribada de la notícia de la 

canonització. Conscient de l’impacte que aquesta tindria tant a la ciutat comtal com al Principat, 

és probable que el noble Despuny s’animés a fer la compra d’un indret amb tanta importància 

simbòlica com el  lloc de naixement de  l’últim sant reconegut oficialment per Roma. Aquesta 

adquisició permetria consolidar als Despuny com a nobles al Penedès i a Catalunya. Ara bé, Martí 

Joan Despuny i la seva esposa Agnès Alamany també coneixien d’antuvi els mèrits taumatúrgics 

de Ramon de Penyafort en primera persona. Com relata Francisco Diago: 

 

“En  el propio año  [1589]  estando  en Barcelona un niño  llamado Raymundo Espuny  tan 
enfermo de una calentura modorra que ya le daban por muerto no viendo en el señales de 
vida, sus padres Martin  Iuan Espuny, y doña Ynes de Aleman, que como a tal ya  le avian 
dado la bendición, encomendaronlo de nuevo al bienaventurado Sant Raymundo haciendo 
jutnamente  voto de  llevarle  vestido de  su habito por un año  si  le alcançava  salud,  y al 

                                                            
1074 El Llibre Verd ens indica que en el seu testament, fet pel notari de Barcelona Miquel Jodrich Codina el 
18 d’abril de 1591, institueix la lectoria amb 118 lliures de bona renda, “(…) que de ordinari se lig en dita 
iglésia. Fent patrons los magnífics jurats, ensemps ab los procuradors de la venerable Comunitat, y lo dit 
señor Martí Joan Despuny, donzell y a tots sos successors”. Per tant, entre d’altres càrrecs vinculats amb 
l’església, Martí Joan  i els Despuny successius, serien patrons també de  la  lectoria de Vilafranca. Llibre 
Verd de Vilafranca, fol.248. ACAP. 
1075 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 454. 
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momento respirando el niño, dio señales de vida, y con un suspiro dixo ay que no me han 
dexado acabar. Ratificaron entonces sus padres el voto, y el niño alcanço entera salud.”1076 

 

Així  doncs,  els  nobles  havien  fet  un  vot  al  sant,  i  aquest  els  havia  recompensat  amb  el 

restabliment  de  la  salut  del  seu  fill.  Per  tant,  entre  les motivacions  de Martí  Joan  no  hem 

d’observar únicament els inherents motius de prestigi personal i familiar que suposava tenir la 

casa del sant, doncs és probable que també li professessin una devoció sincera i personal.  

En qualsevol cas el nou senyor de Penyafort es presentà de nou com a gran promotor de  les 

festes de canonització a Vilafranca, per a les quals construí una església de fusta en l’indret natal 

del sant: 

 

 “... dins de la qual trobaren un altar molt adornat, de molta plata y lluminària. Y dita església 
vestida de draps de seda  i ras, i de fora amb unes antenes, en les quals havien posat una 
gran vela,  i amb cadires  i molts bancs per assentar‐se  los sacerdots  i  los dits senyors de 
oficials i jurats. Advertint que totes estes coses foren fetes per ordre del dit senyor Martí 
Joan Despuny, y amb sos dinés i despeses propis ho feu lo dit mossèn Pau Roig, de la present 
vila, com a procurador de dit senyor”1077 

 

Aquesta construcció s’havia erigit amb una finalitat efímera però certament fou el preludi del 

futur convent de l’Orde de Predicadors que s’erigiria poc després en aquest indret gràcies a la 

mediació del dominic Pere  Joan Guasch. El  frare havia nascut a Vilafranca  l’any 1553  i havia 

esdevingut prior dels convents de Colliure, Perpinyà i Puigcerdà, a més de ser mestre en teologia 

a Girona (1601), Valladolid (1605) i Tarragona (1607). L’any 1601 Guasch havia participat a les 

festes barcelonines de canonització i també en aquelles vilafranquines, poc després de les quals 

convencé al cavaller Despuny i la seva esposa de la necessitat de crear un convent dominic en la 

que fou casa de sant Ramon1078. 

 

El cavaller Despuny es comprometia a la construcció d’alguns edificis com l’església que hauria 

de tenir el convent, així com les celes dels religiosos1079. A canvi, els dominics afirmaven: 

                                                            
1076 DIAGO, F., Historia del beato catalán barcelonés…, 1601, pàg. 166‐167. 
1077 Llibre Verd de Vilafranca, fol. 443v. ACAP. 
1078 Segons el Lumen Domus un dia s’encontraren Martí Joan Despuny i Pere Joan Guasch al convent de 
Santa Caterina de Barcelona i el segon es dirigí al primer en els següents termes: “Sr. Espuny, suplícole que 
esta  Capilla  que quiere haser  en  Penyafort  la  haga  bien  capas  y  grande, porque  sepa  que  ha  de  ser 
convento de frayles de Sto. Domingo y esto no lo dude de ninguna manera, acuérdese en qué lugar se lo 
digo”; al que Despuny respongué: “Padre Fr. Guasch nuestro Senyor me puede mudar el  intento, però 
ahora yo no tengo tal intento sinó haser en aquel sitio una capilla con licencia del M. Iltre. Y Rmo. Sr. D. 
Ildefonso Coloma, Obispo de Barcelona”. El procés de gestació i les negociacions per a l’establiment del 
convent de Sant Ramon al Penedès es troben a: Lumen Domus... BRUB. Ms. 1005, I, fol. 212v. 
1079 Tommaso Maluenda també dóna notícia de la promoció del convent pel matrimoni Despuny Alamany: 
MALUENDA, T., Annalivm sacri ordinis praedicatorvm centuria prima…, 1627, pàg. 401.  
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“... prometem reconèixer‐lo perpètuament per legítim fundador y successivament als Srs. 
sos hereus, oferint  la missa major perpètuament pera  llurs ànimes y conservació de son 
estat (...) en  los  llocs mes vistosos se posen  las armes de  la casa de Espuny, y  juntament 
trien lo lloc que us serà mes ben vist per a sepultura de sos descendents”1080.  

 

Per  tant  els  frares  predicadors  prometien  convertir  el  convent  en  el  panteó  familiar  dels 

Despuny,  on  s’honraria  la  seva  perpètua memòria,  si  el  cavaller  s’avenia  a  costejar  tota  la 

construcció necessària per a l’establiment. Segons la crònica del Llibre Verd, el dia de Sant Mateu 

de 1602 es posà la primera pedra de l’església del monestir i el cap d’any de 1603 els frares en 

prengueren possessió1081. Pere Joan Guasch en fou el primer prior sent el dia 12 d’agost de 1604 

el  de  la  consagració  i  l’inici  d’un  convent  amb  una  comunitat  d’una  desena  de  frares  que 

continuarà la vida conventual fins a la desamortització decimonònica1082. 

 

Cap a  l’any 1613  ja s’hauria acabat el primer conjunt conventual, que consistia en una petita 

església de pedra i altres dependències annexes a redós de la torre fortificada medieval. Aquest 

primer temple, bastit a partir d’arcs apuntats, actualment es conserva als peus de l’església gran, 

erigida a principis del segle XVIII. El mur oest d’aquest espai conserva un arcosoli amb un mural 

pintat que representa  la verge Assumpta  flanquejada per  fra Pere  Joan Guasch, caracteritzat 

amb unes ulleres, i per sant Domènec (fig.77). Guasch havia estat el gran promotor del convent 

de Penyafort i un dels més ferris defensors del natalici de Ramon de Penyafort en aquest indret. 

En un dels sermons que composà per a ser predicat a  la festa del sant patró,  i que ha romàs 

manuscrit, podem llegir:  

 

“... porque ya todo en el mundo tiene por averiguado que S. raymundo de penyafort nascio 
en esta parrochia donde sus padres tenian o en ella acerca sus bienes su casa y donde haze 
hoy tantos milagros sino entre siete estados  los mas  importantes del mundo pretenden 
cada uno que S. Raymundo fue suyo y cada estado lo defiende con su espada desnuda.”1083 

 

                                                            
1080 Ídem. 
1081 Llibre Verd de Vilafranca, fol.267. ACAP. 
1082 Un dels últims propietaris particulars del castell de Penyafort, Dimitri Nocholas, s’endugué bona part 
dels documents que restaven a  la biblioteca de  l’edifici abans de vendre’l. Posteriorment Nocholas els 
llegà a la universitat de Notre Dame de South Bend (Indiana, EEUU) on es conserven alguns volums dels 
llibres majors del convent i els registres de menges des de l’any fundacional de 1603, vegeu: CASAÑAS, 
Santi. “Localitzats els documents originals de  la creació del convent de Penyafort als Estats Units”, Del 
Penedès, 2007‐2008, pàg. 75‐76. D’altra banda, a l’arxiu de l’antic convent de Santa Caterina de Barcelona 
hi havia  còpies dels documents d’institució  i  fundació del monestir,  avui  custodiats  al ms.  962 de  la 
Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. Sobre la historia del convent de Penyafort, vegeu: 
TORRENTS,  Joan. Història del convent de Sant Ramon de Penyafort  (1602‐1835). Santa Margarida  i els 
Monjos: Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, 1992. 
1083 BRUB. Petrus Ioannes Guasch. Sermones, ms. 241, 1, fol. 84. 
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Així mateix, en la seva obra manuscrita Itinerarium spirituale, el mateix Guasch també inclou uns 

goigs especialment pensats per a ser cantats al convent de Penyafort, que recordem era dins la 

parròquia de Santa Margarida i els Monjos: 

 

“En penyafort / y ha una pedra finalment cura tot mal 
al cel encamina. 

Domingo cura les Febres / lo Angelic ilustral monasterio 
Pere martir les parteres / desliura ab bon renom 

mes Sant Ramon / en pedra rica y finalment cura tot mal 
al cel encamina 

Sant Ramon i Margarida / del cel esta gent mirau 
la parrochia y casa antiga / renovada amparau 
pera palau / de vituts y gran doctrina”1084 

 

La pedra de la que parlen aquests goigs, a més de ser una al∙lusió a la fortalesa de sant Ramon 

de  Penyafort,  fa  referencia  a  la  pedra  real  que  construïa  la  torre medieval  del  Castell  de 

Penyafort,  la  qual  era  extreta  pels  devots  i  ingerida,  doncs  es  creia  impregnada  de  dons 

taumatúrgics per haver estat en contacte amb el lloc de naixement del sant. Si els frares de Santa 

Caterina podien gaudir dels beneficis de la pols del sepulcre del sant, els dominics de Penyafort 

també podien  invocar els mèrits del  sant a  través de  la pols que  rodejava  la pedra del  seu 

convent. Ara bé, la descoberta de les propietats d’aquesta pols no fou l’únic do que Guasch llegà 

al seu convent, doncs ell mateix hi morí en olor de santedat. El 4 de setembre la comunitat  li 

tributà unes solemnes exèquies conduïdes amb tota solemnitat i el seu cos col∙locat en un túmul 

venerat per una multitud de devots mentre  l’il∙lustre pare dominic  fra  Jacinto Saiz vingué a 

Penyafort  per  predicar  les  virtuts  del  fundador  i  el  gran  nombre  de  fets miraculosos  que 

s’atribuïen a la seva intercessió1085.  

 

Tornant  a  la  pintura  al mur  de  l’arcosoli  de  la  capella  vella  del  convent  de  Penyafort,  en 

desconeixem l’autoria i la datació, però és possible que formés part de la campanya pictòrica 

que decorà les parts més antigues del convent l’any 1641. Aquesta data apareix en les pintures 

de la sagristia vella del convent, en les quals s’identifica un mural amb sant Domènec, la Verge 

entronitzada i sant Reginald d’Orleans (fig.78). Al costat esquerra de les figures s’il∙lustra un frare 

                                                            
1084 BRUB. Petrus Ioannes Guasch. Itinerarium spirituale, ms. 241, 1, fol. 1. 
1085 No volem detenir‐nos en aquest aspecte però indicarem com a font el sermó principal que acompanyà 
les exèquies de Pere Joan Guasch,  imprès a Barcelona poc després del funeral: SAIZ, Hyacinto. Sermon 
predicado en el convento de Sancta Catherina martyr de Barcelona de la orden de predicadores, sabado 
vigilia del nacimiento de  la Madre de Dios del presente año de 1613,  en  las  solennes honras qve  los 
cofadres del numero de Nuestra Señora del Rosario hizieron al venerable y religiosissimo padre maestro 
fray  Pedro  Iuan Guasch. Barcelona:  impresso  en  casa de  Ioan Amello;  vendense  en  casa de  Lorenço 
Rossell, 1613. 
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dominic que podria ser sant Domènec o sant Ramon de Penyafort amb una inscripció a la part 

inferior que commemora la fundació del convent l’any 1603 i la mort del pare Guasch l’any 1613, 

tot plegat acompanyat de  l’escut dels Penyafort, construït a partir de  l’encreuament de dues 

penyes rocoses amb les barres de la Corona d’Aragó1086.  

 

La  resta  d’episodis  que  decoren  aquest  espai  resulten  pràcticament  indesxifrables  però  la 

primera  restauració  portada  a  terme  l’any  2007  identificà  una  escena  amb  un  personatge 

entronitzat que donava una clau a un dominic, que no pot ser una altra que la de l’investiment 

de Ramon de Penyafort com a penitencier del papa Gregori IX, i una altra amb l’escena del sant 

despedint‐se dels seus pares1087. En qualsevol cas cal esmentar que els cicles estan pendents 

d’estudi i es troben acompanyats d’altres episodis encara més malmesos1088. 

 

Entre 1723 i 1732 el conjunt fou profundament remodelat i ampliat amb el traçat d’una nova 

església que incorporà l’espai de l’antiga capella als peus, un celler i noves dependències per als 

frares, que dotaren al convent de les dimensions actuals1089. Tot i que desconeixem els detalls 

d’aquesta expansió, sabem que el nou temple anava presidit per una pintura de sant Ramon de 

Penyafort  confeccionada a Roma  i  regalada al  convent pel mestre general  fra Tomàs Ripoll. 

Lamentablement no hem pogut localitzar més notícies sobre aquest encàrrec artístic, que fou 

espoliat per l’exèrcit francès durant la Guerra de la Independència1090. Tot i que el generalat de 

Ripoll s’estén entre 1725 i 1747, és possible que la donació del llenç fos a l’entorn de 1730, data 

                                                            
1086   Tal com apunta Tomaso Maluenda,  l’escut vincula  l’ascendència noble dels Penyafort amb  la casa 
reial catalana. MALUENDA, T., Annalivm sacri ordinis praedicatorvm centuria prima…, 1627, pàg. 401. 
1087 Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Estudi Historicoartístic. Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat, 2007 (inèdit.). 
1088 TORRENTS, Joan. “El Castell de Penyafort: un espai de comunicació”. A:  I Trobada d’Estudiosos del 
Foix. Barcelona: Diputació de Barcelona, pàg. 201. 
1089 MAURI, Alfred; DEL FRESNO, Pablo. “Estudi arqueològic  integral del Castell‐convent de Penyafort”, 
Monografies del Foix, II (2009), pàg.63‐69. 
1090 La notícia del robatori del llenç per part de les tropes franceses en ve donada per fra Mariano Rais: 
“Mayores  fueron  las pérdidas del convento de S. Raymundo de Panadés, y menos  reposo  tuvieron sus 
religiosos. Como este convento está solitario, aunque no lejos del camino que va de Barcelona á Tarragona, 
por donde eran  tan  frecuentes  las marchas y correrías de  los enemigos,  fue asaltado muchas veces, y 
robado cuanto no estaba bien escondido, y destruidos muchos muebles, y todos los altares d ela iglesia, 
excepto el de  Sto. Tomás.  La pérdida principal ha  sido  la del  famoso  lienzo de  su patrón,  y  titular  S. 
Raymundo, que formaba todo el altar mayor, pintado en Roma á expensas del Rmo. Mtro. General Ripoll, 
que lo regaló al convento. Mírase como un prodigio la conservación de los huesos del V. fundador de la 
casa el P. Mtro. Pedro Juan Guasch, en cuyo sepulro se cebó  la  impiedad de  los devastadores con toda 
especie de insultos. No obstante ha podido componerse la misma caja, y depositarse otra vez en ella las 
venerables reliquias de este varon apostólico, que existen como antes elevada en el presbiterio á la parte 
del evangelio”. RAIS, Mariano. Historia de  la provincia de Aragón: orden de predicadores, desde el año 
1808, hasta el de 1818: supresión y restablecimiento de sus Conventos, y servicios hechos por la misma á 
la Religión y á la Patria. Zaragoza: Por Francisco Magallón, 1819, pàg. 110. 
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que s’inscriu en la portalada de l’església, en la qual Ripoll fundà també la biblioteca del convent 

de Santa Caterina1091.  

 

L’any 1815 el retaule fou substituït per un de nou que ostentava al centre un nínxol amb una 

escultura de sant Domènec. Gràcies al testimoni de Gaietà Barraquer sabem que als costats del 

presbiteri hi havia dos fornícules amb caixes. La del cantó esquerre exhibia una inscripció: “En 

esta caixa es estat lo cos de San Ramón de Penyafort”1092, que testificava com hi havia hagut el 

cos del sant fins l’any 1641, quan se li féu una caixa de fusta nova per custodiar els ossos a dins 

del sepulcre de pedra. En canvi,  la caixa de  la dreta del presbiteri contenia  les despulles del 

fundador Pere Joan Guasch amb la següent inscripció: “Assí esta lo cos del venerable Pare Fra 

Pere Joan Guasch, Mestre en Sagrada Teologia, fill de Vilafranca del Panadés y fundador de esta 

Santa Casa”1093. 

 

Així doncs, la veneració a sant Ramon de Penyafort havia quedat inextricablement unida a del 

pare fundador Joan Guasch, però també al de la família Despuny, doncs just davant del presbiteri 

encara existeix una gran llosa sepulcral les armes dels Despuny‐Alamany (fig.79) sota la qual es 

pot llegir la inscripció “VAS DEL SENYOR MARTI JOAN DE SPUNY Y D’ARGENSOLA Y DELS SEUS”1094. 

 

Sota d’aquesta llosa s’obre el petit panteó on foren dipositats els cossos dels Despuny durant 

segles. La família havia lligat definitivament el seu cognom amb sant Ramon de Penyafort i així 

ho  proclamaren  durant  la  festa  del  7  de  gener  de  1605. Aquest  any  el  cavaller Martí  Joan 

Despuny havia culminat la seva carrera política amb el nomenament com a conseller segon de 

Barcelona  el  passat  30  de  novembre,  i  es  disposava  a  celebrar  el  seu  nou  estament  i 

protagonisme. Martí Joan havia persuadit a la corporació municipal per tal d’atorgar al seu fill 

Jaume Despuny  el càrrec honorífic de portador de l’estendard del sant durant la processó que 

anualment s’atorgava a un membre destacat de l’estament cavalleresc del Principat. Arribat el 

dia  de  la  festa,  el  pendó  fou  despenjat  dignament  de  la  finestra  de  la  Casa  de  Ciutat  on 

s’exposava sobre un vellut carmesí i entregat solemnement pel conseller en cap Joaquim Setantí 

al jove Despuny1095.  Així, l’hereu de Martí Joan i continuador del seu llinatge desfilà orgullós pels 

                                                            
1091 Sobre la resta de la decoració de l’església, sabem que hi havia altars laterals barrocs dedicats a sants 
dominics, un apostolat sobre els arcs de les capelles laterals i una Verge del Roser. FONT I RIUS, Joan. Sant 
Ramon de Penyafort en la seva Casa Natalícia. Barcelona: Col∙lecció de Goigs Santa Eulàlia, 86, 1974. 
1092 BARRAQUER ROVIRALTA, C., Las casas de religiosos…, 1906, pàg. 64. 
1093 BARRAQUER ROVIRALTA, C., Las casas de religiosos…, 1906, pàg. 64. 
1094 Tot i no conservar els còssos, sabem que en el panteó familiar s’enterraren com a mínim el fundador 
Martí Joan Despuny, la seva esposa Agnès Alamany, i els seus fills Jaume i Ramon Despuny. 
1095 Manual de Novells Ardits…, 8, pàg. 153. 
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carrers de Barcelona proclamant el  renovat prestigi  familiar  i  les generoses aportacions que 

l’unirien per sempre a la casa natal de sant Ramon de Penyafort.  

 

3.2.1 La devoció raimundiana a Catalunya 

 

A l’entorn de 1600 el jesuïta Pere Gil escrivia en la seva Geografia de Catalunya:  

 

“Finalment son los Cathalans Pios y devots: molt donats tots à las cosas de la fe catholica, y 
Religio christiana; y culto exterior, y reverencia y devocio al Sm. Sacriffici de la Missa, als Sts. 
Sacraments; als officis Sagrats de la Iglesia, a la reverencia y devocio dels temples, ymatges 
y llochs pios: ala estima y reverencia alas religions, y personas Ecclesiasticas y Religiosas. Y 
ayxi se fan molts Cathalans religiosos y Sacerots: y tant per tant no y ha regne en España, ni 
Italia, ni França, que tenint igual numero de casas com te Cataluña, tinga tants Religiosos 
Capellans  com  ella.  Tant  de  cinquanta  anys  en  esta  part,  se  son  edificades  denou  o 
renovades moltissimes Iglesias en Cathaluña de Religiosos, y de Religiosas, y de Capellans: 
y se son fundats molts monestirs de differents Religions y no se son desfetas Iglesias algunas 
ò molt  poques  (...)  totes  les  quals  cosas  son  argument  que  la  nacio  Cathalana  es molt 

inclinada a la observancia de la pietat, fe i Religio cristiana”1096. 
 
 

Per a Gil, l’edificació i renovació de temples i convents resulta una prova inequívoca de la pietat 

dels catalans, però també contribueix a  l’augment espiritual del conjunt de  la seva nació. Les 

seves paraules en certa mesura emmarquen el nostre estudi, doncs en aquest apartat volem 

observar la difusió de la devoció a sant Ramon de Penyafort al Principat de Catalunya a través 

de l’estudi de les noves fundacions i patronatges de temples i capelles. Abans de fer‐ho però, 

hem  de  tenir  presents  tres  causes  específiques  que  afavoreixen  el  floriment  de  la  devoció 

raimundiana en terres catalanes: els vincles identitaris del sant amb la seva pàtria, la presència 

del seu cos i l’autorització del culte als convents dominics des de l’any 1542.  

 

De fet la veneració del sant a Catalunya es veu especialment afavorida després de l’any 1602, 

quan les constitucions del Concili provincial de la Tarraconense aproven l’establiment del dia 7 

de gener com a festa de precepte per a tot el Principat i comtats de Rosselló i Cerdanya, una 

decisió ratificada l’any 1606 per Pau V1097. Anteriorment, el Consell de Cent barceloní ja havia 

                                                            
1096 IGLÉSIES, Josep. Pere Gil, S. I., 1551‐1622, i la seva Geografia de Catalunya, seguit de la transcripció 
del Libre primer de la historia Cathalana en lo qual se tracta de Historia o descripció natural, ço es de coses 
naturals de Cathaluña, segons el manuscrit de l'any 1600, inèdit, del Seminari de Barcelona. Igualada: Bas, 
1949, pàg. 274‐275. Cal subratllar com el jesuïta Pere Gil, a més de ser un dels consellers més actius en 
matèria hagiogràfica del bisbe Dimes Loris de Barcelona, també havia concedit una de les Aprovatio a la 
vida de Ramon de Penyafort composada pel dominic Salvador Pons l’any 1593. 
1097 “Quamobrem sacro approbante concilio statuimus et ordinamus, tu dies septimus mensis Ianuarii, in 
quo festum sancti RAYMUNDI celebratur,  in tota nostra Provincia,  in ecclesiis tamen et parochiis, quae 
intra  fines  Principatus  Cathaloniae  et  Comitatum  Rossilionis  et  ceritaniae  continentur,  ab  omnibus 
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anunciat  l’any 1601  la  seva  intenció de  guardar perpètuament  la  festa del  sant,  incloent‐lo 

immediatament al panteó celestial barceloní . Tal com recull fra Jaume Rebullosa:  

 

“La  Ciudad  de  barcelona  no menos  que  por  sus  edificios, muelle,  Templos,  thesoros  y 
fidelidad a  su Rey,  insigne por  la  religion, devocion, y  fe, que como  tan hija de  la Santa 
Yglesia Romana, a mostrado tener siempre a  las cosas del culto divino y reverencia a  los 
Santos,  como nos lo dizen sus Eulalias, Severos, Matronas y Oulagueres; desseando mostrar 
con ventajas  lo que estima a su nuevo Canonizado, aviendo el consejo de ciento dado su 
plena facultad a los Conselleres y trentanario para hazer y gastar quanto para honor de San 
Ramon  se offresciesse, hizo  voto  estos dias atras de ofrecerle una  lampara de  sessenta 
marcos de plata con renta perpetua para alumbrarla; venir en Procesión todos los años a 
esta casa con el Cabildo a seys de Henero que es dia del Santo, para que se le diga un oficio; 
guardar perpetuamente como solemne el día de su fiesta y este año el de manyana y los dos 
siguientes que avia señalado para hacerle sus fiestas, como lo vimos arriba en el pregon que 

publicó”1098. 

 

Efectivament, ja el 22 de gener de 1601 el Consell de Cent delibera oferir una llàntia de plata a 

la capella del sant, a més de procurar tot l’oli necessari perquè cremi perpètuament1099. Ara bé, 

la intervenció més directa dels consellers barcelonins sobre el culte del sant té lloc el 17 de juliol 

de 1601. L’ascensió als altars de Ramon de Penyafort s’acompanya d’un reguitzell de peticions 

als frares de Santa Caterina per obtenir relíquies del nou sant. Davant l’allau de sol∙licituds, els 

frares predicadors aconsegueixen un breu pontifici en el qual es prohibeix l’extracció de relíquies 

en pro del manteniment de la integritat del cos sant, però també assoleixen la intervenció dels 

consellers  barcelonins,  que  decideixen  “...  procurar  que  las  reliquias  del  cos  de  S.  Ramon 

estiguessen tant custodiades  i seguras que nos temes se desviassen nis dividissen per moltas 

parts ni huiguesen del loch hont vui son”1100. Amb aquest objectiu, els consellers tancaren amb 

pany i clau la caixa que contenia les despulles del sant, instal∙lant‐hi unes barres de ferro closes 

a  l’entorn,  de  les  quals  prengueren  una  clau,  quedant  les  altres  dues  en mans  dels  frares 

                                                            
operibus  servilibus,  utin  diebus  dominicis  abstineatur,  et  dies  festus  ab  omnibus  celebretur. Qui  vero 
contrarius  fecerit  in  unaquaq.  Diocesi  poenis  subiaceat,  quae  dierum  festorum  transgressoribus  sunt 
impositae”. Constitutiones Sacri Provincialis concilii Tarraconensis. Tarragona: Philippum Robertum, 1602, 
pàg. 1‐2.  
1098 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 113. 
1099 També es determina que la llàntia haurà de tenir 200 lliures de preu. AHCB. Registre de deliberacions 
del Consell de Cent, Sèrie  II ‐ 110, fol. 28. De fet  la donació dels consellers no es materialitzà fins  l’any 
1606, quan les obres de la nova capella de Santa Caterina estigueren prou avançades. Segons el testimoni 
del notari Esteve Gelabert Bruniquer, en el  llibre  intitulat Diversa  Instrumenta antiqua es  contenia  la 
concòrdia sobre el preu de la llàntia, i el 2 d’agost de 1606 la peça fou donada en ofrena als dominics. 
També sabem que el 29 de maig de 1681 es renovà la llàntia i el 1698 fou reparada, especificant sempre 
la seva ubicació a  la capella del dominic a Santa Caterina. BRUNIQUER, Esteve Gelabert. Rúbriques de 
Bruniquer. Ceremonial dels Magnífics Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona. Barcelona: Impr. 
d'Henrich, 1912, III, pàg. 130, 139, 151, 166. 
1100 AHCB. Registre de deliberacions del Consell de Cent, Sèrie II ‐ 110, fol. 116v; Manual de Novells Ardits…, 
7, pàg. 363. El breu pontifici es troba publicat a: REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, 
pàg. 476.  
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dominics1101. La ràpida apropiació que la Ciutat havia fet del cos sant despertà els recels de la 

Diputació General, que exigia la custòdia d’una de les altres dos claus. Davant la negativa dels 

dominics, els diputats escrigueren als seus agents a Roma, els doctors Enric Terça i Maties Amell, 

per tal que fessin arribar cartes a l’auditor Francisco de la Peña, a l’ambaixador duc de Sessa i al 

mestre general de l’Orde de Predicadors, en les quals els instaven a pressionar als frares de Santa 

Caterina perquè cedissin a les seves exigències tot invocant la participació de la corporació en la 

canonització del sant1102. L’estratagema dels diputats donà els seus fruits el 16 de novembre de 

1601, quan el general Jerónimo Xavierre envià una epístola als representants del Principat, en 

la qual els concedia l’anhelada clau del sepulcre1103. Aquesta no només equiparava la potestat 

de  la  Diputació  a  la  del  Consell  de  Cent,  sinó  que  també  reafirmava  una  vegada més  la 

identificació entre la institució i el sant.  

 

Malgrat que  la ciutat de Barcelona no  sol∙licita oficialment el patronatge de  sant Ramon de 

Penyafort  fins l’any 1635, i el decret d’aprovació de la Congregació de Ritus porta la data del 14 

de juliol de 1646, certament el culte a Ramon de Penyafort a la ciutat comtal es consolida en els 

anys  immediatament posteriors a  la canonització de 1601  i es visualitza anualment durant  la 

festa  del  sant.  Cada  set  de  gener  els  consellers  acudeixen  en  processó  a  Santa  Caterina 

acompanyats del bisbe i capítol de la Seu1104. En aquesta es porta l’estendard del sant custodiat 

a la Casa de la Ciutat, que cada any atorga el conseller en cap a un membre destacat del braç 

militar que desfila acompanyat de dos verguers1105. L’ofici solemne es du a terme a l’altar major 

de Santa Caterina i compta també amb la presència del virrei, que és rebut solemnement pels 

consellers.  Acabada  la  missa,  la  veneració  del  sepulcre  del  sant  i  el  cant  dels  goigs,  els 

representants de la ciutat de nou guien sota pali al lloctinent fins la sortida del convent i tornen 

a la Casa de la Ciutat, on es posa l’estendard en una finestra sobre una cortina de vellut1106. La 

                                                            
1101 La clau es guardava dins la Casa de la Ciutat a “(…) la caxa dels ensajos que es sota lo armari de las 
bossas de las insaculations”. Manual de Novells Ardits…, 8, pàg. 297. 
1102 La còpia de les epístoles enviades es troba a: ACA. Generalitat. Registres de Correspondència Expedida 
(Signatura N), 818‐ 1601‐1602, fols. 13‐13v. 
1103 Dietaris de la Generalitat de Catalunya..., III, pàg. 188. 
1104 De fet ja l’any 1602 el Consell de Cent sol∙licita al bisbe i capítol de la Seu la seva participació en la 
professó de la festa del 7 de gener “... com acostuman en als altras jornadas de st. Roch y de St. Sebastia”.  
Manual de Novells Ardits…, 8, pàg. 376. 
1105 El gest era una distinció honorífica molt senyalada pel Consell de Cent, però generà discrepàncies fins 
al punt que l’any 1615, en la seva reunió del dia 8 de gener, els consellers deliberaren que l’encarregat de 
portar l’estendard en la processó no seria un membre aleatori del braç militar, o bé del patriciat urbà, sinó 
que  seria  el  prohom  electe més  antic. Manual  de Novells  Ardits…,  10,  pàg.  296.  Dos  anys  després, 
s’afegiren dos cordons d’or i de seda al pendó per tal que fossin més els prohoms que poguessin participar 
en la desfilada de l’estendard. Manual de Novells Ardits…, 8, pàg. 340. 
1106  Així  queda  recollit  en  les  entrades  anuals  del Manual  de Novells  Ardits,  entre  les  quals  resulta 
especialment detallada la de 1604. Vegeu: Manual de Novells Ardits…, 8, pàg. 76‐77. 
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festa fou especialment lluïda l’any 1604, doncs comptà amb la presència del duc de Sessa, que 

havia tornat a  la Cort de Valladolid després del seu període com a ambaixador de  la Catòlica 

Majestat a Roma1107. La tarda del set de gener de 1604, després de la processó, el Consell de 

Cent prepara una lluïda recepció a la Casa de la Ciutat, on el diplomàtic és acollit amb música de 

tabals, ministrils i trompetes, i rebut pels consellers al peu de l’escala, que l’acompanyen fins a 

la  capella  “... que per esta ocasio estave molt parada ab  las  Images y pessas de plata de  la 

ciutat”1108. Després de fer oració, el duc s’acomods al mig dels consellers a la sala del trentanari 

i declara “(…) la molta affectio que te a aquesta ciutat axi per lo que de si mereix com per ser sa 

Excel∙lència cathala, ere volgut venir a besar‐los  las mans”1109. La visita del duc  retornava  la 

cortesia que els  representants barcelonins  li havien  fet poc després de  la  seva arribada a  la 

ciutat, en la qual també havia presumit dels seus orígens catalans tot declarant “... que ell era 

català com tots savien, de que es preciava i honrava molt”1110. 

 

Aquestes  referències als orígens del personatge en el marc de  les  festes de  sant Ramon de 

Penyafort sens dubte reforcen els vincles  identitaris entre  l’antic ambaixador  i el Principat de 

Catalunya, i recorden la seva provada estima vers els catalans, als quals havia afavorit facilitant 

les gestions diplomàtiques necessàries per obtenir la canonització d’un nou sant de la terra.  

 

La  festa de sant Ramon de Penyafort se celebra puntualment segons  la  fórmula acostumada 

cada set de gener, comptant algunes poques excepcions com la de 1612, en la qual els consellers 

no acudeixen a la processó per mantenir el dol de la reina Margarida d’Àustria, traspassada feia 

un parell de mesos; o bé l’any 1618, quan es genera un greu conflicte amb els canonges de la 

Seu, que es neguen a fer processó en diumenge i obliguen a canviar la festa del sant al proper 

dilluns 8 gener1111. Posteriorment, Climent X estén el culte del sant a l’Església universal l’any 

1672,  tot  canviant  el  dia  de  la  festa  al  23  de  gener,  per  tal  d’evitar  solapaments  amb  les 

solemnitats  de  l’Epifania.  Aquesta mudança  no  impedeix  que  Barcelona  continui  tributant 

                                                            
1107 Antonio Fernández de Córdoba, duc de Sessa, havia estat nomenat conseller d’Estat i majordom de la 
Reina després de la seva ambaixada a Roma. Durant el seu retorn a la península, el duc i la duquessa de 
Sessa  foren  obsequiats  amb  una  esplèndida  rebuda  a  Barcelona. Aquesta  comptà  amb  una  triomfal 
entrada en la qual participaren els cavallers catalans més destacats, així com de la veneració al sepulcre 
de Santa Eulàlia. El duc de Sessa morirà pocs anys després, curiosament el dia 6 de gener de 1606, un dia 
abans de  la festa de sant Ramon de Penyafort,  i força endeutat. MOLAS RIBALTA, Pere. L’alta noblesa 
catalana a l’Edat Moderna. Vic: Eumo Editorial, 2003, pàg. 48‐49. 
1108 Manual de Novells Ardits…, 8, pàg. 77.  
1109 Ídem. 
1110 Citat a: MOLAS RIBALTA, Pere. “Noblesa absentista i retòrica catalana”, Butlletí de la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics, XII (2001), pàg. 27‐41. Sobre  les entrades dels Grandes a Barcelona, vegeu: MOLAS, 
RIBALTA, Pere. “Com es rebia un «Grande» a Barcelona”, Pedralbes, 23 (2003), pàg. 375‐394. 
1111 Manual de Novells Ardits…, 10, pàg. 93, 365. 
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esplèndides processons al seu sant patró, amb  la participació de  la corporació municipal  i del 

capítol catedralici. Ara bé, són els dominics de Santa Caterina els que sol∙liciten el retorn a  la 

data original i l’any 1686 adrecen una epístola al seu mestre general, manifestant com  el canvi 

de dates “... ha resfriado en parte la devoción  del Pueblo”1112, i sol∙licitant la restitució al dia 7 

de gener1113. 

 

Malgrat  les  queixes  dels  frares  blanquinegres,  en  els  anys  immediatament  posteriors  a  la 

canonització  de  sant Ramon de  Penyafort hom  constata un  innegable  floriment  del  la  seva 

devoció per tota Catalunya. El gran focus del culte és la capella del dominic al convent de Santa 

Caterina de Barcelona, on  les prodigioses propietats  taumatúrgiques de  les  santes  relíquies 

alimenten la devoció dels fidels. Usant l’emotiva expressió de fra Salvador Pons, el cos de Ramon 

de Penyafort era la “Llum i corona de la Religió Dominicana”1114 i la irradiació del seus preclars 

miracles havia arribat a  tots els  racons del Principat, on proliferen altars,  capelles  i  imatges 

dedicades al sant.  

 

L’any 1961  l’historiador vilafranquí Manuel Benach publica  la que  fins al moment és  la única 

obra de referència sobre la devoció raimundiana1115. A partir de les dades fornides per Benach i 

d’altres  compilades  durant  la  nostra  recerca,  hem  generat  una  cartografia,  en  la  qual 

s’assenyalen una trentena de capelles intitulades a sant Ramon de Penyafort a Catalunya, totes 

elles presents durant l’època moderna (fig. 80 i 81). 

 

Una primera ullada general a  la cartografia revela com després de  la canonització de 1601 el 

culte  a Ramon de Penyafort  té un  ràpid  floriment  a Catalunya.  El dominic  esdevé patró de 

localitats com Cabrianes (Bages) (1603), Tossa de Mar (La Selva) (1602), Seró (Noguera) (1603) 

o bona part dels municipis del Penedès, a més de Barcelona (1648). Aquesta onada devota es 

materialitza  en  l’erecció  de  nombroses  capelles,  sovint  administrades  per  confraries,  que 

sorgeixen durant  les primeres dècades del segle XVII  i en ocasions desplacen  les advocacions 

precedents. D’altra banda, cal senyalar com actualment són ben pocs els vestigis preservats. 

Aquest fet es deu fonamentalment a les nombroses modificacions i refaccions posteriors dels 

                                                            
1112 BRUB. Annals del convent de Santa Caterina. Volum miscel∙lani, ms. 986, fols. 76‐77. 
1113 No és fins l’any 1969 que la festivitat de sant Ramon de Penyafort retorna a la data original del 7 de 
gener. Cal esmentar que gràcies a un privilegi especial concedit per la Santa Seu, a Vilafranca del Penedès 
sempre se celebrà la festa el dia 7 de gener.   
1114 PONS, S., Historia de la vida, y esclarecidos milagros…,1597. 
1115 BENACH TORRENTS, Manuel. La Devoció popular a Sant Ramon de Penyafort. Vilafranca del Penedès: 
Arts Gràfiques Vilafranca, 1961. 
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edificis, però especialment a  la gran destrucció del patrimoni arran dels conflictes bèl∙lics de 

1936 i la seva virulència a Catalunya1116.  

 

Dins d’aquesta cartografia, la capella més antiga era la del convent de Santa Caterina, a la qual 

dediquem un apartat més endavant. Tot i així, també cal recordar com la catedral de Barcelona 

ja disposava durant el segle XVI d’una capella dedicada a Ramon de Penyafort, tal com recull el 

testimoni del canonge Rafael de Rovirola, que declara en el procés apostòlic de 1596: 

 

 “... et  in ecclesia Cathedrali Barchinonensi est quaedam Capella, ubi  reperitur quoddam 
sacellum, sive Altare antiquisimum, in quo est depicta figura Sancti Raymundi, quod maiores 
non permisisent, si pro sancto illum non habuisent, et hoc fuit, et est publicum, et notorium,, 
et publca vox et fama, et veritas in contrarium aliter non apparet.”1117 

 

El testimoni de Rovirola demostrava com la devoció a Ramon de Penyafort havia traspassat els 

murs de Santa Caterina i s’havia instaurat convenientment a la catedral, que recordava joiosa el 

període del sant com a canonge de la seu episcopal barcelonina.  

 

D’altra banda, els dominics aprovaren l’any 1647 la fundació del Col∙legi de Sant Vicenç i sant 

Ramon de Penyafort a la ciutat comtal, gràcies a la donació testamentària de la devota Eulàlia 

Ferrer  i  Jordà.  L’obertura oficial del  centre d’estudis en  Filosofia  i Teologia  tingué  lloc el 19 

d’octubre de 1668 gràcies al suport del mestre provincial fra Joan Tomàs de Rocabertí (1665‐

1670), que en confeccionà els estatuts1118. A partir d’una nota recollida per Avelí Pi  i Arimon, 

posteriorment analitzada i documentada per Albert Collell, sabem que en una sala del col∙legi hi 

havia una pintura que representava les imatges de sant Vicenç Ferrer i sant Ramon de Penyafort 

al costat d’un quadre pintat a  l’oli de  la  fundadora Eulàlia Ferrer que  incorporava  la següent 

inscripció:  

 

                                                            
1116 Sobre la destrucció patrimonial a Catalunya durant la Guerra Civil (1936‐1939), vegeu: BARRAL ALTET, 
Xavier. Catalunya Destruïda. Barcelona: Edicions 62, 2005  [Història de  la Cultura Catalana, 14]; MARTÍ 
BONET, Josep Maria. El Martiri dels Temples a la Diòcesi de Barcelona. Barcelona: Editorial Museu Diocesà, 
2008; ALBERTÍ,  Jordi.  La  Iglesia en  llamas:  la persecución  religiosa en España durante  la Guerra Civil. 
Barcelona: Destino, 2008. 
1117 ASV. Congr. Riti. Processus, ms.220, fol.50. D’aquest primer altar amb  la  imatge de sant Ramon de 
Penyafort no en tenim més notícies. Gràcies a les notes de Josep Mas sabem que l’any 1779 el canonge 
Montoliu costeja la factura d’un nou retaule en honor del sant, però un cop obrat resulta massa gran per 
a la capella de santa Caterina i santa Clara, on havia de situar‐se, i finalment s’ubica en la capella de sant 
Llorenç i sant Tomàs de Canterbury, on roman fins l’any 1879, quan  la capella passa a venerar la imatge 
de la Mare de Déu de l’Alegria, advocació que manté actualment. MAS, J., Notes Históriques...,  1906, pàg. 
54‐56. 
1118 CALLADO ESTELA, Emilio. Por Dios y por el Rey. El Inquisidor general fray Juan Tomás de Rocabertí. 
València: Institució Alfons el Magnànim, 2007, pàg. 43. 
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“En 26 de agosto de 1644 concibió en esse pliego esta piísima señora Eulalia Jordá, Matheu 
Creus y Riera, viuda del Magnífico Doctor Celso de Ferrer, del Consejo de S.M.; y en 21 de 
novembre de 1645 su ocaso, nació esse Colegio de essos sus Patronos; y su bienhechora la 
depuso el Convento de Santa Catalina Mártir al pie del ara del rosario como fundadora. En 
todas hores rogamos que vivat in pace. Amen. Fecha 1676”1119. 

  

Així doncs, Eulàlia Ferrer es presentava com a vídua del doctor en dret i civil i canònic, i membre 

del Consell de Sa Majestat Francesc Cels Ferrer. En aquest punt cal recordar com ja durant les 

festes de canonització de 1601 els escrivans, advocats i procuradors havien adoptat sant Ramon 

de Penyafort com a patró i, per tant, la devoció suscitada pel dominic català recordava també el 

vincle professional del sant amb la pròpia família que patrocinava el nou col∙legi1120.  

 

Malgrat no tenir‐ne testimonis gràfics, sabem que el col∙legi s’emplaçava entre els carrers Sant 

Pau, d’en Robador, sant  Josep Oriol  i sant Ramon. L’edifici estigué en  funcionament  fins a  la 

desamortització  de  1835,  i  posteriorment  l’any  1845  s’hi  establí  una  comunitat  de monges 

repenedides. Miquel Garriga i Roca inclogué una planta de l’edifici conservat a l’entorn de 1860 

en el quarteró 95 de Barcelona, que mostra encara l’estructura de l’edifici un cop convertit en 

convent (fig.82)1121. De fet aquest convent també donà nom a  l’actual carrer de Sant Ramon, 

situat entre els carrers de Sant Pau i Nou de la Rambla, on a més sorgí una llegenda vinculada 

amb el propi sant català. Segons recull Joan Amades, en una casa que hi havia en aquest indret 

hi vivien una mare i una filla, ambdues anomenades Ramona, que sempre portaven una estampa 

de  sant Ramon de Penyafort  com a protector. Un  cop maridada  la  filla, aquesta  sol∙licità al 

protector celestial que la convertís en mare però passaven els anys i no aconseguia quedar‐se 

embarassada. Un dia, rabiosa i frustrada, Ramona s’arrencà l’estampa del sant tot dient que si 

no l’havia escoltada demanaria ajut al dimoni. Al cap d’uns dies sentí un mal al ventre i pensà 

que podia ser un càstig del sant, per aquest motiu el seu marit acodí al prior de sant Pau del 

Camp, que li practicà un exorcisme per expulsar la figura del diable per la boca. En desgreuge a 

sant  Ramon  li  van  dedicar  una  petita  capella  a  la  façana  de  la  seva  casa,  actualment 

desapareguda1122.   

 

                                                            
1119 PI  I ARIMON, Avel∙lí. Barcelona antigua  y moderna. Barcelona:  impr. y  libr. Politécnica de Tomás 
Gorchs, 1854, II, pàg. 185. Vegeu l’estudi del testament i de la inscripció a: COLLELL, Albert. “Fundación 
del col∙legio de San Vicente y San Raimundo, de Barcelona”, Analecta Sacra Tarraconensia, 32  (1959‐
1960), pàg. 309‐330. 
1120 Malgrat  la  incorporació de sant Ramon de Penyafort, els  juristes catalans també mantenen com a 
patró a sant Iu, i durant el segle XVII incorporaran a la Verge de la Mercè i a sant Andreu Avel∙lí, vegeu: 
AMADES, Joan. Històries i llegendes de Barcelona. Barcelona: Edicions 62, 1984, I, pàg. 827‐828. 
1121  Vegeu:  Miquel  Garriga  i  Roca.  Quarteró  núm.  95,  c.1860.  Barcelona:  AHCB.  Publicat  a: 
http://darreramirada.ajuntament.barcelona.cat. 
1122 AMADES, J., Històries i llegendes…, 1984, II, pàg. 338‐339. 
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Seguint el testimoni de Joan Amades, sant Ramon de Penyafort també tenia dedicada una altra 

esglesiola al final del carrer Tallers, prop de la muralla, gestionada pel Col∙legi de Sant Vicenç i 

Sant Ramon, així com una altra petita capella a la Volta de Sant Ramon del Call, on s’erigia una 

casa que havia estat habitada  segons  la  tradició per  sant Ramon de Penyafort abans de  ser 

canonge de  la Seu barcelonina. La construcció  fou enderrocada a mitjans del  segle XIX però 

anteriorment havia estat un punt de veneració dels fidels, que anaven a visitar la cuina i el pou 

que havien abastit al dominic català,  i també s’hi havia erigit una petita capelleta a  la façana 

(fig.83)1123.  

 

L’atre espai urbà vinculat directament amb la vida de sant Ramon de Penyafort era la platja que 

hi havia davant de l’antic Portal de Mar, on havia arribat el dominic després de la Transfretació 

sobre el Mediterrani. Per aquest motiu el baluard més proper,  l’antic baluard de ponent que 

havia estat erigit a partir de 1540 dins la muralla de Mar, passà a denominar‐se Baluard de Sant 

Ramon, i també s’erigií una petita capelleta aixecada en record del viatge miraculós (fig.84)1124. 

Malgrat desconèixer els detalls d’aquesta estructura, sabem que era objecte de veneració per 

part de la confraria de pescadors i dels mariners, dels quals sant Ramon de Penyafort era patró, 

que  el  dia  abans  de  la  festa  del  sant  l’obsequiaven  amb  una  lluida  processó  des  de  Santa 

Caterina1125.  Per  aquest motiu  també  els mercaders  de  la  Llotja  de Mar  encarregaren  una 

escultura  de  plata  del  dominic  català  per  a  la  seva  capella,  formalitzant‐se  l’encàrrec  el  18 

d’agost de 1601 a l’argenter Felip Ros1126.  

 

Ara bé, observant el mapa de les fundacions raimundianes (fig. 80 i 81)podem constatar com el 

focus devot més important dins del Principat de Catalunya es concentra a la zona del Penedès, 

terra natal del sant, que es considerava oriünd de  l’antic castell de Penyafort. Més endavant 

dedicarem un capítol específicament a la devoció raimundiana en aquest indret, però volem fer 

constar la densitat de capelles existents, la majoria lligades a confraries del sant durant l’època 

moderna. 

 

                                                            
1123 AMADES, J., Històries i llegendes…, 1984, I, pàg. 587, 639‐640. 
1124 AMADES, J., Històries i llegendes…, 1984, II, pàg. 968‐969. 
1125 DURAN I SANPERE, Agustí. Barcelona i la seva Història. Barcelona: Curial, 1973, I, pàg. 195, 624‐625. 
1126 TORRAS I TILLÓ, Santi. Mare Aureum. Artistes i artesans de la Llotja de Mar de Barcelona a l’època del 
Renaixement. Barcelona: Museu  Marítim, 2001. Cal recordar com Ros és un dels mestres argenters més 
destacats de Catalunya a cavall dels segles XVI  i XVII, entre els seus  treballs més destacats  figuren   el 
reliquiari de Sant Jordi per a la capella de la Casa de la Diputació, així com el dels sants Fabià i Sebastià, 
realitzat l’any 1611 per a la capella de la Casa de la Ciutat, i actualment custodiat al MUHBA. 
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A més  de  Barcelona  i  del  Penedès,  també  hi  hagué  altres  territoris  que  establiren  vincles 

particulars amb el sant. Un dels més evidents era el de  la  localitat de Tossa de Mar, on havia 

tingut lloc un dels miracles més difosos i antics de Ramon de Penyafort: la última confessió de 

Barceló de Far a la platja de la mar menuda. Atenent aquest lligam, l’any 1602 els jurats de la 

vila declararen sant Ramon de Penyafort com a patró de Tossa i li dedicaren la capella dreta de 

l’altar major de l’església parroquial de Sant Vicenç, on es venerava una escultura perduda l’any 

19361127.  

 

Més desconegut és el cas del Pla de Santa Maria (Alt Camp), on una  llegenda popular explica 

que  fou Ramon de Penyafort qui exhortà a  Jaume  I a  la construcció de  l’església parroquial. 

Aquesta és un bell exemple de construcció romànica dedicada a la Verge, en la qual també es 

venerava  una  relíquia  raimundiana.  La  popularitat  del  culte  es mantigué  fins  al  segle  XIX  i, 

finalment,  l’any  1859  es  canvià  definitivament  l’advocació  de  l’església  per  la  del  sant  de 

Penyafort1128.  

 

Ara bé, no sempre trobem lligams tant evidents entre la figura del sant i els indrets del seu culte. 

Entre  les primeres comunitats decidides a erigir una esglesiola exempta  figuren els veïns de 

l’Ermedàs  (Palafrugell)  (fig.85). Aquests  reberen  l’any 1602 un privilegi del bisbe de Girona  i 

conseller de sa Magestat Francisco Arévalo de Suazo (1598‐1611), que els concedí un terç dels 

beneficis de  la pesca feta en diumenge per tal de portar a terme  la construcció1129. Per tant, 

estem davant d’un cas on són els mariners i pescadors els que erigeixen un temple al dominic 

català per invocar la seva protecció. Com a resultat, s’erigí una petita esglesiola d’una sola nau 

amb àbsis semicircular i volta apuntada, a la qual s’accedeix per una porta sostinguda per dos 

mènsules sota una llinda rematada per una petita rosassa calada1130. 

 

En altres ocasions, les capelles raimundianes desplaçaren advocacions anteriors com en el cas 

de Cabrianes (fig.86), petit veïnat proper a Sallent (Bages), on el 27 de novembre de 1599 “... es 

concedeix permís a Pere Soler, pages, per reedificar la capella de S. Jacinto, posanthi per Titular 

                                                            
1127 BENACH TORRENTS, M., La Devoció popular…, 1961, pàg. 42. 
1128 BOVÉ, Montserrat; TORRELL, Josep Maria; PRAET, Wilfried. Estudi a l'entorn de l’església romànica de 
Santa Maria del Pla. Pla de Santa Maria: Ajuntament del Pla de Santa Maria, 1994, pàg. 25, 31; COMPANYS 
I FARRERONS, Isabel; VIRGILI I GASOL, Maria Joana. L’església romànica del Pla de Santa Maria. Descripció 
arquitectònica i estudi iconogràfic. Tarragona: Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, 1993, pàg.23. 
1129 MARQUÈS,  Josep Maria.  “Construcció de  les esglésies de Palafugell  i Mont‐Ras”, Estudis del Baix 
Empordà, 18 (1999), pàg. 55‐64, 62. 
1130 PLA I BOSCH, Joan. Palafrugell. Vida i miracles. Palafrugell: Joan Pla, 2001, pàg. 589‐590. 
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a sant Ramon de Penyafort”1131. Probablement l’antic espai s’amplià i sabem que l’any 1635 ja 

s’hi feia missa, tot  i que  l’any 1685 el bisbe Antoni Pasqual sol∙licità reparacions a  les parets  i 

nous ornaments. L’any 1868 la capella es transformà en església parroquial i s’iniciaren obres de 

reconstrucció del temple, que fou inaugurat l’any 18901132.  

 

Així mateix, també tenim altres casos com la capella del Mas de Sant Ramon de Constantí (fig. 

87),  erigida  l’any  1610  a  llaor  del  dominic  català,  que  a  finals  del  segle  XVII  canvià  la  seva 

advocació per la de sant Ramon Nonat, després de l’aprovació del seu culte per Alexandre VII 

(1657). Actualment el temple és fruit de  la reforma portada a terme al segle XVIII, que devia 

finalitzar‐se cap a 1790, data que figura a la llinda d’entrada1133. 

 

A Montroig del Camp (fig. 88) sorgí la llegenda d’uns pescadors de Cambrils que trobaren una 

imatge del sant mig enterrada a la sorra de la platja i els veïns decidiren honrar‐la amb l’erecció 

d’una  petita  capella  en  el  punt  més  elevat  de  la  muntanya  perquè  servís  de  guia  als 

navegants1134. La petita  fundació, associada amb  la protecció dels mariners com en el cas de 

l’Ermedàs, s’assenta sobre les restes del primitiu castell medieval i sabem que anteriorment ja 

hi existia una ermita, en  la qual foren portades en processó nombroses relíquies de diversos 

sants l’any 1586. L’advocació de sant Ramon de Penyafort probablement es arribà poc després 

de  la  canonització de 1601  i  es  troba documentada per primera  vegada  a  la  visita pastoral 

efectuada el 5 de desembre de 1656, en la qual es dóna instrucció al Rector i Jurats de la vila 

perquè facin un inventari de les relíquies, quadres i roba, a més de reparar la teulada1135. 

 

Totes aquestes edificacions, de caràcter molt modest, no conserven vestigis del seu mobiliari 

original,  però  sens  dubte  testimonien  l’arrelament  del  dominic  en  les  classes  pageses  i 

menestrals més humils de la societat catalana. En altres ocasions els promotors de la devoció 

                                                            
1131 La cita  s’extreu del Llibre de comptes del Mas Soler. Citat a: PIÑERO SUBIRANA,  Jordi. Cabrianes: 
Història d’un poble. Manresa: Centre d’Estudis del Bages, 1996, pàg. 23. 
1132  Íbidem, pàg.23‐28; GINESTA BATLLORI, Salvador. La comarca del Bages. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1987, pàg. 213. 
1133 AMIGÓ ANGLÈS, Ramon. Onomàstica del terme municipal de Constantí. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans. Sindicat Agrícola de Constantí, 2008, pàg. 255.  
1134 Pel que fa la capella de sant Ramon de Penyafort a Montroig del camp, immortalitzada per Joan Miró 
a la seva pintura Montroig, Sant Ramon, actualment correspon a una reconstrucció portada a terme l’any 
1826  que  s’assenta  directament  sobre  els  vestigis  del  castell medieval,  vegeu:  BOADA  I  ARAGONÈS, 
Eduard. Montroig del camp, goigs i ermites. Tarragona: Cossetània, 2002, pàg. 57‐60. 
1135 IVERN FIGUEROLA, Joan. Notes històriques de l’ermita de la Mare de Déu de la Roca. Mont Roig del 
Camp: PUCOM Publicitat & Comunicació, 1995, pàg. 41‐43. 
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raimundiana eren els representants municipals, com en el cas dels jurats de la vila d’Igualada, 

que decidiren intitular al sant com a patró de la Plaça del Blat i erigir‐li una petita capella1136. 

 

D’altra banda, també hem de considerar que sovint aquestes fundacions anaven associades a 

les confraries  intitulades al sant. A tall d’exemple  l’any 1603 el bisbe d’Urgell Andreu Capella 

(1588‐1609) extenia un decret per fundar la confraria de sant Ramon de Penyafort a la localitat 

noguerenca de Seró (Artesa de Segre), on poc després s’erigí una capella dedicada al dominic 

dins l’església parroquial, que fou dotada amb una relíquia i diverses indulgències1137.   

 

També hem de considerar altres casos on membres de la comunitat promocionen directament 

l’erecció d’una capella raimundiana a  les seves  localitats d’orígen. Aquest és el cas del pagès 

Pere Joan Rull del Catllar, que el 12 d’abril de l’any 1605 cedia un terreny a la parròquia de Sant 

Joan Baptista “... per la molta devoció té al gloriós St. Ramon de Penyafort fa donació a dit St. 

Ramon de un trosset de terra roquina té en  lo terme del Catllar”1138. La donació tenia com a 

finalitat  l’erecció  d’una  capella,  que  ja  apareix  documentada  el  25  d’octubre  de  1609  i 

actualment  encara  es  conserva  i  ha  estat  recentment  restaurada  (fig.89).  Pel  que  fa  a  la 

decoració interior, sabem que el 12 de març de 1610 Pere Bonanat deixava en el seu testament 

sis lliures per “... quant se fasse lo retaule en St. Ramon”1139, per tant hem de suposar que encara 

no n’hi havia cap, però probablement sí un altar dedicat al culte del dominic. De fet no és fins 

una data tant avançada com 1695 quan apareix el primer pagament al pintor Jaume Fortuny de 

Barcelona per “... a fer pintar lo retaule de dita hermita de St. Ramon”1140. Ara bé, aquest fet no 

significa de cap manera que no n’hi hagués un d’anterior que estigués deteriorat o hagués estat 

malmès a causa dels avatars bèl∙lics de la Guerra dels Segadors.  

                                                            
1136 Benach refereix un full volant del Liber universitatis d’Igualada datat en el segle XVII, en el qual els 
jurats  manifestaven:  “Per  solemnizar  més  la  canonització  de  San  Ramon  de  Penyafort  reunits  los 
concellers de la vila sots la presidencia de Mossen Pau Franquesa notari de aquesta y Batlle general de 
Catalunya prengueren l’acord de imposar a sant Ramon com a Patró de la Plassa del Blat dedicant‐li en 
ella una capella ab la imatge del Sant”. BENACH, M., La devoció popular…, 1961, pàg. 38. 
1137 PIJOAN, Josep. Seró. Un poble amb història. Seró, 1992, pàg. 111‐118. És probable que la fundació de 
la confraria i l’adopció de sant Ramon de Penyafort com a nou patró de la localitat estigués esperonada 
per Don Onofre d’Alentorn, diputat del General i un dels responsables directes de la organització de les 
festes de canonització a Barcelona. ACA. Generalitat, Sèrie general (N), 166. Deliberacions del Consistori. 
Trienni. 1599‐1602, Part 2a, fol. 25. 
1138 Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT). El Catllar. Lib. Not., n.63 (1604‐1616), fol.82bis. Citat 
a: FUENTES I GASÓ, Manuel Maria. El Castell, Vila i Terme del Catllar. El Catllar: Ajuntament del Catllar, 
1999, pàg. 822. 
1139 AHAT. EL Catllar. Man. Not., 31 (1609‐1613), fol.71r. Citat a: FUENTES I GASÓ, M.M., El Castell..., 1999, 
pàg. 822. 
1140  AHAT.  El  Catllar. Man. Not.,  43  (1691‐1706),  fol.84v.  FUENTES  I GASÓ, M.M.,  El  Castell...,  1999, 
pàg.822. 
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Més eminent és el cas de Verdú (Urgell), on la devoció raimundiana havia estat introduïda per 

un dels seus vilatans més il∙lustres: l’arquebisbe Joan Terès. El 4 d’abril de 1604, un any després 

de la mort del prelat, es reuneixen el batlle Bernard Colom, els jurats de la vila i tot un seguit de 

menestrals de diferents oficis, per crear i instituir una confraria sota l’advocació de sant Ramon 

de Penyafort. Aquell mateix any els confrares obtenen una relíquia enviada pel prior de Santa 

Caterina  i  consistent en  “... un poquet de os dins una  capseta plena de  la  terra del  glorios 

sant”1141.  L’any 1609 el bisbe d’Urgell autoritza l’erecció d’un nou retaule a l’antiga capella de 

sant Bartomeu i sant Joan Baptista de l’església parroquial de Santa Maria, amb la obligació de 

mantenir les figures del sants que abans presidien  l’espai: Joan Baptista i Jeroni. Tot i així, els 

capitans de la confraria no signen capitulacions amb el fuster i escultor Macià Menescal, natural 

de Lleida, fins el 27 de maig de 1618. L’obra es finalitza l’any 1621 i únicament ens és coneguda 

a través de fotografies antigues, on apareix fruit del blanquejat portat a terme pel pintor Felip 

Basili l’any 1798 (fig.90). 

 

A  partir  dels  escassos  testimonis  gràfics  anteriors  a  1936  podem  observar  les  importants 

dimensions del conjunt, presidit per sant Ramon de Penyafort acompanyat a la part superior de 

Sant Bartomeu, antic titular de la capella, sant Jeroni, sant Pere Nolasc, santa Teresa i un últim 

sant de menors dimensions  i difícil  identificació. La confraria raimundiana de Verdú es manté 

activa durant  tot el  segle XVIII com una de  les més potents del Principat,  i  fins  i  tot obté  la 

concessió de  la  indulgència plenària a tots els assistents a  la celebració de  la festa del sant a 

partir d’un privilegi concedit per Climent XIII l’any 17621142. 

 

Si bé la major part dels testimonis que hem anat esmentant fins al moment corresponen al segle 

XVII, durant el segle XVIII la puixant vil∙la de Cervera i la confraria de sant Ramon de Penyafort 

també  acordaren  la  renovació  de  la  seva  capella  a  l’església  parroquial  de  Santa  Maria. 

L’encàrrec de l’obra s’efectuà el 9 d’agost de 1733 a l’escultor de Tàrrega Josep Pujol, i en ell 

s’especifica que el retaule ha de contenir les imatges del sant titular acompanyat de santa Llúcia, 

santa Bàrbara i sant Jaume el menor1143. Pujol també es compromet a realitzar diversos objectes 

                                                            
1141 Sobre la capella de sant Ramon de Penyafort a Santa Maria de Verdú, vegeu: PUIG SANCHÍS, Isidre. 
Documents per a la Història de l’Art de l’església parroquial de Sta. Maria de Verdú. Tàrrega: Arxiu Històric 
Comarcal, 2004, pàg. 66‐70,103‐107, 175‐187. 
1142 Íbidem, pàg. 103. 
1143 El contracte, conservat a l’Arxiu Comarcal de Cervera, es troba transcrit a: LLOBET I PORTELLA, Josep 
Maria. “Retaules de Cervera (segle XVIII)”, Palestra universitària, 14 (2001), pàg. 83‐122, 89‐90, 109‐110. 
Sobre la personalitat de Josep Pujol i el seu pas per Cervera, vegeu: YEGUAS, Joan: "Escultura cerverina a 
l'església de Santa Maria entre 1500 i 1750", Miscel∙lània cerverina, 17 (2004), pàg. 67‐126, 104‐108. 



352 
 

d’altar, una creu processional amb les imatges de Crist i sant Ramon de Penyafort, un crucifix 

per a les grades de l’altar, i un bust reliquiari de 4 pams (78cm) del dominic català de mig cos 

amb el cap i les mans. Per tant és probable que els confrares també disposessin d’una relíquia 

del  sant que podia  ser portada en processó. Malgrat  la pèrdua de  la  totalitat del mobiliari, 

podem  reconèixer el  seu  aspecte a partir d’una  fotografia  custodiada a  l’Arxiu Comarcal de 

Cervera (fig.91), en la qual apareixen les imatges dels sants acordats en el contracte de l’obra. 

Ara bé, el  treball no es  finalitzà  fins a mitjans de  la  centúria, doncs el daurat  s’encarregà a 

Francesc Boldú de Bellpuig el 12 de juny de 1750.  

 

D’altra banda, en  la difusió del culte  raimundià a Catalunya no podem descuidar  l’acció dels 

frares dominics,  integrats en  la Província d’Aragó de  l’Orde de Predicadors. Aquesta  s’havia 

escindit de la resta de territoris ibèrics al capítol de Marsella de l’any 1300 i es composava dels 

antics  regnes  d’Aragó,  València, Mallorca,  el  Principat  de  Catalunya  i  posteriorment  també 

Sardenya1144. El primer de maig de 1566 s’obrí el capítol provincial al convent de Calatayud sota 

la presidència del mestre Juan Ladrón, en el qual es decretà l’aplicació dels dogmes del Concili 

de Trento als convents dominics, seguint les ordenacions pactades al capítol general de Bologna, 

enviades  pel mestre  general Vincenzo Giustiniani  (1558‐1570)1145.  Entres  les  ordenacions  hi 

havia  un  especial  èmfasi  en  aspectes  litúrgics  com  la  veneració  del  Santíssim  Sagrament;  i 

escolàstics, com la primacia en l’autoritat dels textos de Sant Tomàs, o l’èmfasi en l’ensenyança 

fidedigna de  les sagrades escriptures als estudis1146. Així mateix,  també s’establia un sistema 

altern per a  l’elecció dels mestres provincials entre  les tres branques de  la província d’Aragó: 

Aragó, València i Catalunya, tenint en compte que els convents de Navarra, Balears i Sardenya 

formaven part del grup d’Aragó1147.  

 

D’altra banda Trento també havia fet èmfasi en el zel de la predicació i la formació dels religiosos 

en  l’estricta observança  i amb una  sòlida cultura eclesiàstica, virtuts que es  trobaven en els 

fonaments de l’Orde de Predicadors, i de les quals podien vanagloriar‐se els frares aragonesos. 

Des de 1300 la província havia produït gran nombre de cronistes, predicadors, confessors reials, 

                                                            
1144 L’altra província ibèrica escindida fou la Bètica, separada l’any 1513 de la resta d’Espanya. DIAGO, F., 
Historia de la Provincia de Aragon..., 1599, pàg. 3. 
1145  GARGANTA,  José María.  “Apuntes  sobre  el momento  tridentino  en  la  provincia  Dominicana  de 
Aragón”. A: Atti del Convegno Storico Internazionale Il Concilio de Trento e la riforma tridentina. Roma, 
1965, II, pàg. 627‐646. 
1146 ESPONERA CERDÁN, Alfonso. “La provincia y  la reforma de  los siglos XV y XVI”. A: GÓMEZ GARCÍA, 
Vito et alii. La Provincia dominicana de Aragón. Siete siglos de vida y misión. Madrid: Edibesa, 1999, pàg. 
69‐98. 
1147 Cal recordar com l’illa de Sardenya se separà de la Província d’Aragó l’any 1615. 
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teòlegs, canonistes i inquisidors, entre els quals destacava sant Vicenç Ferrer1148. Ara bé, el segle 

XVI  es  convertí  en  el  veritable  “segle  d’or”  de  la  Província  d’Aragó,  que  destacà  gràcies  a 

predicadors doctes  i  incansables com el valencià Lluís Bertrán (1526‐1581),  i autors prolífics  i 

prestigiosos  com  fra  Jerónimo  Bautista  de  Lanuza  (1553‐1624).  Tot  plegat  contribuí  a  un 

extraordinari floriment de noves fundacions, entre les quals cal comptar els convents d’Ayerbe 

(1543), Ayora (1561), Tortosa (1571), Vic (1571), Caspe (1571), Manacor (1576), Peralada (1578), 

Ayodar (1578), Pollensa (1578), Ollería (1579), Castelló de la Plana (1579), Lloret, 1580, Eivissa 

(1580), Ciutadella  (1582), Saragossa  (1584), Alacant  (1586), Sant Llorenç de Morunys  (1587), 

Almenara  (1587),  Algemesí  (1588),  Alfajarín  (1590),  Vilanova  de  Castelló  (1590),  Ulldecona 

(1593), Agullente (1595), Albarracín (1599) o Graus (1599)1149. 

 

La puixança de la província dominica d’Aragó no féu sinó augmentar després de 1600, quan el 

mestre  provincial  Jerónimo  Xavierre,  antic  prior  de  Santo  Domingo  de  Saragossa,  assolí  el 

generalat de l’Orde entre 1601 i 16071150. A finals del segle XVII també fou nomenat al càrrec fra 

Joan Tomàs de Rocabertí (1670‐1677), però fou sobretot durant el segle XVIII quan es féu sentir 

amb més  intensitat  la  influència dels aragonesos a  la cúria dominica de Roma, presidida per 

Agustín Pipia (1721‐1725), Tomàs Ripoll (1725‐1747)  i Joan Tomàs de Boixadors (1756‐1777). 

Aquest  excel∙lent posicionament  al  capdavant de  l’orde  incrementà  la presència  dels  frares 

blanquinegres aragonesos, cada vegada més curullats de  títols  i privilegis que obriren noves 

fundacions al Penedès (1602), Manresa (1602), Inca (1604), San Ildefonso de Saragossa (1604), 

Sant Magí de la Brufaganya (1605), Terol (1608), Forcall (1611), Carlet (1611), Segorbe (1612), 

Magallón (1612), La Puebla (1612), Perpinyà (1612), Xàtiva (1614) i Solsona (1614).  

 

A partir d’una relació enviada pel mestre aragonès a Roma l’any 1613 podem conèixer el nombre 

exacte d’assentaments que en aquesta data poblaven la província, el qual ascendia a un total de 

54 convents, 11 cases de religiosos, 3 col∙legis i 12 monestirs de monges, que acollien un conjunt 

de 1.244 frares. Tot i que la major part d’aquests (456) es concentraven a València, Catalunya 

                                                            
1148 Per al cas específic de València, vegeu: ESPONERA CERDÁN, Alfonso. “Los dominicos valencianos en 
las  postrimerias  de  Patriarca  Ribera”.  A:  CALLADO  ESTELA,  Emilio  (coord.).  Lux  Totius  Hispaniae.  El 
Patriarca Ribera cuatrocientos años después. Universitat de Valencia, 2011,  II, pàg. 19‐92. Com a  font 
literària principal per a la província dominica d’Aragó no podem deixar d’assenyalar una vegada més la 
monumental Historia de  la Provincia de Aragon de  la Orden de Predicadores del pare Francisco Diago 
(Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1599). 
1149 ESPONERA CERDÁN, Alfonso. “La provincia y la reforma…”, 1999, pàg. 69‐98. 
1150 Sobre el cardenal Jerónimo Xavierre, vegeu: GALMÉS MAS, Lorenzo. El Cardenal Xavierre (1543‐1607). 
pasión y sensatez al servicio de la verdad y de la justicia. Zaragoza: Colegio Cardenal Xavierre, 1993. 
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era el territori amb un nombre més elevat de convents (23)1151. Entre tots ells destacaven els 

estudis de Barcelona, Saragossa, Palma i València, a més dels col∙legis de Teologia d’Orihuela, 

Tortosa, Sant Vicenç de Saragossa, Sant Ramon de Penyafort i Sant Vicenç de Barcelona, Girona, 

Ayerbe  i Xàtiva. A  l’entorn d’aquests centres d’ensenyament s’aplegaven cada vegada millors 

biblioteques i es fornien bona part dels juristes i teòlegs que conformaven l’elit intel∙lectual de 

la província, destinada a alimentar els grans debats de l’època com la controvèrsia De Auxiliis, la 

qüestió dels moriscs i la seva evangelització, la polèmica del lul∙lisme en els regnes de la Corona 

d’Aragó  o  la  defensa  aferrissada  del  tomisme  davant  dels  posicionaments  jesuítics  i 

franciscans1152.  

 

Com  ha  senyalat  Jaime  García  Bernal,  la  província  d’Aragó  també  fou  la més  activa  en  la 

promoció dels cultes als seus fills venerables durant els inicis de l’època moderna1153. Abans de 

1600 la província podia vanagloriar‐se de personatges preeminents i amb fama de santedat com 

fra Jaime de San Pedro del convent de Saragossa, els venerables lleidatans fra Tomàs Carnicer i 

Berenguer de Peralta o fra Miquel de Fabra, fundador dels convents de Mallorca i València. Ara 

bé,  la  figura més  destacada  era  sens  dubte  sant  Vicenç  Ferrer,  que  esdevindria  l’únic  sant 

canonitzat  (1456)  fins  l’arribada de sant Ramon de Penyafort  (1601)  i  la beatificació de Lluís 

Bertrán (1608).  

 

Amb una  implantació  tant arrelada en el  territori és probable que el culte a sant Ramon de 

Penyafort  estigués  promocionat  en  bona  part  d’aquests  establiments  regentats  pels  seus 

correligionaris a Catalunya, sempre a major glòria  i prestigi de  la pròpia religió. Així, ens han 

arribat algunes notícies de capelles als convents de Sant Domènec de Tarragona, Sant Domènec 

de Vic o  al  santuari de  Sant Magí de  la Brufaganya1154. Aquest últim  s’havia  confeccionat  a 

l’entorn d’una capella del segle XVI, on els barons de la Llacuna estableixen l’any 1603 una petita 

comunitat de frares dominics i inicien la construcció d’un modest convent. Tot i que el temple 

actual respon a una ampliació del santuari promocionada pel mestre general fra Tomàs Ripoll a 

partir de l’any 1732, un inventari realitzat el 22 de gener de 1608 ja testimonia un altar amb les 

                                                            
1151 GALMÉS MAS, Lorenzo, “La provincia en  los siglos XVII y XVIII”. A: GÓMEZ GARCÍA, Vito et alii. La 
Provincia dominicana de Aragón. Siete siglos de vida y misión. Madrid: Edibesa, 1999, pàg. 99‐119. 
1152 Ídem.  
1153 GARCÍA BERNAL,  José  Jaime.  “Perpetuo Milagro:  la memoria prestigiosa y perdurable de  la  fiesta 
religiosa barroca (1590‐1630)”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 
39 (2013), pàg. 75‐114. 
1154 BENACH, M., La devoció popular…, 1961, pàg. 46, 55  i 60. Sobre el convent de Sant Domènec de 
Tarragona, vegeu: CAPDEVILA, Sanç. El convent de Sant Domènec. Tarragona: Talleres Tipográficos Suc. 
De Torres & Virgili, 1927. 
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escultures de la Verge acompanyada de sant Ramon de Penyafort i dels sants dominics Domènec 

de Guzmán, Pere Màrtir i Antoní Pius, a més de Sant Jeroni, Sant Agustí i Sant Roc1155. El petit 

santuari també disposava d’una ermita semirupestre dedicada a sant Jacint i sant Ramon, que 

havia començat a excavar devotament el frare Pere Màrtir Bosch. Segons Sanç Capdevila, l’obra 

s’acabà barroerament  l’any 1606  i un any després es perfeccionà afegint‐hi  la  imatge de sant 

Ramon de Penyafort que era visitada en processó i venerada durant les festes del sant1156.  

 

Finalment, també volem esmentar com al costat de les capelles també sorgeixen altres notícies 

d’imatges que testimonien l’expansió del culte raimundià a Catalunya durant l’època moderna i 

la seva popularitat en el conjunt de la societat catalana. Així, hem pogut localitzar escultures del 

sant en retaules catalans avui perduts, com el de Sant Antoni Abat de Flix (1616) o el de Sant 

Miquel de  la Roqueta (1617), però també en altres produccions més ambicioses com el de  la 

capella de l’Estudi General de la ciutat comtal, elaborat l’any 1687 per Jacint Trulls, el qual havia 

inclòs  també  una  imatge  del  dominic  català  en  el  retaule  de  Sant  Sever  de  la  Catedral  de 

Barcelona, elaborat l’any 1683 juntament amb l’escultor Francesc Santacruz1157. Així mateix, el 

dominic  també  apareix  amb  certa  freqüència  en  les  obres  dedicades  a  la  principal  devoció 

mariana dels dominics, la Verge del Roser, tal com mostren els desapareguts retaules de Sant 

                                                            
1155 CAPDEVILA, Sanç. Historia compendiada del Santuari de Sant Magí. Montblanc: Tip. J. Recasens, 1924, 
pàg. 50. 
1156 Íbidem, pàg. 57. 
1157 El 16 de gener de 1616 l’escultor Francesc Surget és contractat per fer el retaule de sant Antoni de 
l’església de Flix i aquest subcontracta a un imaginaire mallorquí, de nom desconegut, perquè elabori: “ 
...  tres  figuras,  la un de Sant Antoni y  l’altra de Sant Roch y  la altra de Sant Sebastià, y adobar en  lo 
necessari la figura de Sant Ramon. Lo retaula a de ser ab tallat conforme una trasa nos té donada”. ACAP. 
Arxiu Notarial. Notari Lluís Argenter. Bossa de Capitulacions i Concòrdies, 1609‐1618, s.fol. El fragment se 
cita a: MASSANELL ESCLASSANS, Antoni. “Escultors a Vilafranca (1590‐1678)”, Miscel∙lània penedesenca, 
1985, pàg. 159‐188, 182. Pel que fa al retaule de Sant Miquel, aquest és encarregat l’any 1617 pel batlle i 
jurats del veïnat de la Roqueta (Tous) per a l’església parroquial de Sant Miquel. En aquest cas sant Ramon 
de Penyafort anava acompanyat de sant Sebastià i sant Esteve. El retaule s’encarrega a Eufrasina, vídua 
d’Antoni Torra, fuster de  la vida d’Igualada,  i al fuster Jeroni Maymó de  la ciutat de Manresa.   JORBA, 
Xavier. “Pintors i escultors de retaules anoiencs (segles XVI i XVII)”, Revista d’Igualada, 20 (2005), pàg. 7‐
19, 13.Sobre el desaparegut retaule de la capella de l’Estudi General de Barcelona, contractat l’any 1687 
a l’escultor Jacint Trulls pel vicerector universitari Dr. Salvador Rovira, vegeu: DURAN I SANPERE, Agustí. 
Per a la Història de l’Art a Barcelona. Glosses a documents dispersos. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 
1960, pàg. 141‐144.  
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Martí de Teià (1611)1158 i Santa Maria de Palamós (1615)1159, i els conservats de Sant Domènec 

de Manresa (1642) (fig. 92)1160 i  Santa Maria de Mataró (1691) (fig. 93)1161. 

 

Aquesta notable proliferació de capelles i imatges devotes dedicades al sant català sovint anava 

també vinculada a  la circulació de  les seves relíquies,  i a  les qualitats taumatúrgiques a elles 

associades. Així, malgrat les restriccions imposades pels consellers barcelonins i pels mateixos 

dominics,  coneixem  l’existència  d’importants  relíquies  del  sant  fora  del  convent  de  Santa 

Caterina.  A tall d’exemple, sabem que el convent de Sant Domènec de Lleida disposava d’una 

relíquia amb tant de renom com el bàcul del sant1162. En aquest cas es tractava d’una relíquia de 

segon grau, però també hi ha documentats casos de primer grau, com el petit fragment d’os 

custodiat a Verdú. Ara bé, el veritable tresor dels predicadors catalans era la terra del sepulcre 

de  Ramon  de  Penyafort  que  brollava  il∙limitadament  i  era  capaç  de  satisfer  les  necessitats 

taumatúrgiques més  diverses.  De  fet  els mateixos  frares  predicadors  gaudiran  del mateix 

benefici  pocs  anys  després  en  el  cos  d’una  de  santes  dominiques més  populars  a  l’època 

moderna: santa Rosa de Llima. Difunta i enterrada a l’església de Santo Domingo de Llima l’any 

1586, la rosa peruana començà el seu procés de beatificació l’any 1617 i dos anys després el seu 

cos fou traslladat a una nova urna. Tal com recull el relat del pare provincial Leonard Hansen, 

posteriorment traduït pel prior madrileny fra Jacinto de Parra, de la primera sepultura excavada 

de la dominica: 

 

“… los fieles sacavan mucha tierra para remedio de varias enfermedades. Allí todos por su 
orden con la mano exploraron la concavidad, y hallaron, que al parecer solo se podían aver 
sacado poco mas de quatro o cinco libras de tierra, si bien constava por muchos testimonios, 
que por aquel agujero que correspondía al lugar en que tuvo la Virgen la cabeça, se avian 
sacado muchas mas celemines y repartidolos por todo el Reyno, de donde se podía colegir 
con gran fudnamento, que el cielo avia comunicado al sepulcro primero de Rosa, lo que se 

                                                            
1158 Tot  i que actualment desaparegut,  fou documentat per Madurell  i Marimon, vegeu: MADURELL  I 
MARIMON, Josep Maria. L’art antic al Maresme. Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana, 1970, pàg. 220‐222. 
1159  L’any 1615 Rafael Oliu de Blanes era  contactat per a  la  reforma de  l’antic  retule del Roser de  la 
parroquia de Santa Maria de Palamós. L’objectiu era adaptar el moble a la capella de sant Pere, ampliant‐
lo amb cinc fornícules, una de les quals havia de contenir la imatge de sant Ramon de Penyafort, vegeu: 
CAPDEVILA I WERNING, Caterina. La devoció al Roser a la diòcesi de Girona del segle XVI al XIX: confraries 
i imatges. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, 2015, pàg. 621.  
1160  L’obra  fou  executada  per  Joan Grau  l’any  1642  per  a  l’església  de  Sant Domènec  de Manresa  i 
actualment es troba al Museu Comarcal de Manresa.  
1161 L’obra era contractada l’any 1691 i els autors foren Lluís Bonifaç, Antoni Riera i Marià Riera, vegeu: 
SOLER  I FONRODONA, Rafael. “Notes sobre  la  iconografia del retaule del Roser de  la basílica de Santa 
Maria de Mataró”. A: Sessions d’Estudis Mataronins, XV (1998), pàg. 107‐112. 
1162 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas…, 1601, pàg. 420. 
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cuenta del antiguo Sepulccro de S. Raymundo, y es, que como van sacando tierra los devotos, 

va naciendo otra de nuevo”1163. 
 

Per tant el mateix hagiògraf de la santa peruana apunta el cas raimundià com a prefiguració del 

que després passarà en el  convent dominic de  Llima, on els  frares  també extrauran  ingents 

quantitats de terra del sepulcre per a major consol dels fidels. Únicament manca esmentar com 

els miracles atribuïts a la terra del sepulcre de santa Rosa també foren admesos en la concessió 

del seu títol de beata (1668) i de santa (1671). 

 

Ara bé, tot i que l’Orde de Predicadors exercia el control en la circulació d’aquestes relíquies, la 

major part dels exemples que hem recollit a la cartografia raimundiana (Fig. 80) corresponen a 

capelles  fundades  en  esglésies  parroquials  i,  per  tant,  queden  fora  del  circuit  directe  dels 

dominics. Per tant, també ens hem de preguntar sobre quins són els elements que fomenten 

aquesta abraçada fervorosa entre els catalans  i el seu nou heroi celestial. En primer  lloc hem 

assenyalat els vincles identitaris entre els episodis biogràfics raimundians i determinats indrets 

de la geografia del Principat, evidenciats en els casos de Barcelona, el Penedès o Tossa de Mar. 

Ara bé,  tampoc hem de descartar  la  intervenció particular de personatges que havien estat 

directament vinculats amb el patrocini de la canonització raimundiana com la de l’arquebisbe 

Terès a la vila de Verdú. 

 

D’altra banda,  les festes de canonització barcelonines havien esdevingut un catalitzador de  la 

devoció raimundiana, que havia convertit la ciutat en un veritable centre productor i exportador 

de materials  devots  com  estampes,  breus  relacions  de  successos,  versos  i  composicions  en 

honor al nou sant, a més de les hagiografies de format més extens, que divulgaven la figura del 

nou sant  i satisfeien a l’hora les necessitats pietoses del conjunt dels fidels en tots els estrats 

socials.  

 

Tot plegat contribuí a una ràpida i exitosa implantació de la devoció raimundiana a Catalunya, 

que Manuel Benach expressa en els següents termes:  

                                                            
1163  HANSEN,  Leonardo.  La  bienaventurada  Rosa  peruana  de  S. Maria  de  la  tercera  orden  de  Santo 
Domingo.  Su  admirable  vida,  y  preciosa muerte.  Restituïda  Del  Latino  Idioma,  en  que  la  historio  el 
M.R.P.M. Fr. Leonardo Hansen, Provincial de Anglia y Socio de N. Reverendissimo P. general, al natural de 
la sierva de Dios. Corregido, y emendado en esta Segunda impresion. por el M.R.P. Fray Iacinto de Parra, 
prior antes del convento de San Ildefonso el real de la Ciudad de Toro, y al presente de Santo Tomás de 
Madrid, de la Orden de Predicadores. Madrid: por Francisco Nieto, 1669, pàg. 363‐364. 
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“Es fundaren confraries, s’aixecaren temples, es bastiren altars i es cantaven cobles, goigs i 
cançons – la cançó de Sant Ramon, per si sola, es ja un etern monument popular‐ i l’estampa 
del sant de Penyafort, passava de mà en mà com el nostre pa de cada dia”1164.  

 

Amb aquestes paraules Benach es feia ressò de la difusió del culte raimundià esmentant goigs, 

estampes, altars i la pròpia cançó de sant Ramon de Penyafort com a elements que, al costat de 

l’hagiografia escrita, el  teatre o  les  imatges, contribuïen a  la consolidació del dominic com a 

devoció de primer ordre entre els catalans durant el segle XVII. Entre tots aquests productes, 

volem posar l’accent en la importància dels goigs. El gènere s’havia afermat des de la baixa Edat 

Mitjana a Catalunya com una de les pràctiques litúrgiques més esteses i els frares predicadors 

l’havien adoptat de manera generalitzada per al culte a les seves principals devocions com sant 

Domènec o la Mare de Déu del Roser1165. Després de Trento, la defensa de la claredat musical i 

el seu paper pedagògic en la veneració mariana, cristològica i santoral troben en aquest format 

un aliat, que  revifa  i assoleix un èxit sense precedents gràcies  també a  la consolidació de  la 

impremta i del gravat1166. El format de baix cost i àmplia difusió popular converteix el goig en un 

element  ideal per a  l’expansió del  culte als nous  sants, doncs permet divulgar  ràpidament  i 

extensament  les seves vides  i virtuts exemplars1167. A més de ser un element transmissor de 

valors, també hem de tenir present que els fidels custodien els goigs a les seves cases i, per tant, 

aquests no únicament contribueixen a l’implantació d’una devoció en el nucli familiar, sinó que 

també esdevenen un objecte protector que permet practicar  la pietat de manera ortodoxa  i 

privada1168.  

 

En el cas de sant Ramon de Penyafort, hem pogut localitzar fins a tres exemplars de goigs datats 

a Barcelona l’any 16011169. Tots ells s’inicien amb l’exaltació de Catalunya i la ciutat de Barcelona 

                                                            
1164 BENACH TORRENTS, Manuel. La Devoció popular..., 1961, pàg. 10. 
1165 ROSELL I SOLSONA, Josep Maria. “Els Goigs a Catalunya, Origen i Difusió”, L’Isard, 12 (1982), pàg. 21‐
23; AMADES, Joan. Apunts d’imatgeria. Barcelona, 1938, pàg. 50‐57; RIQUER, Martí de et alii. Historia de 
la literatura Catalana. Barcelona: Ariel, 1984, I, pàg. 201; CARDONA, Osvald. La tradició literària i els goigs 
de Sant Ramon de Penyafort. Vilafranca del Penedès: Museu de Vilafranca, 1990, pàg. 19. 
1166 Sant Carles Borromeu és un dels protagonistes en la recerca d’una expressió apropiada per a la música 
sacra  posttridentina,  vegeu:  VECCHI,  Giuseppe.  Il  Concilio  di  Trento,  S.  Carlo  e  la música.  Bologna: 
Tipografia Compositori, 1965, pàg. 95; WEBER, Edith. Le Concile de Trente et la Musique. Paris: Honoré 
Champion, 1982. 
1167 El tema dels goigs de sant Ramon de Penyafort fou estudiat per Osvald Cardona a: CARDONA, O., La 
tradició literària..., 1990.  
1168 KAMEN, Henry. Canvi Cultural a la Societat del Segle d’Or. Catalunya i Castella, segles XVI‐XVII. Lleida: 
Pagès editors, 1998 (1993), pàg. 190. 
1169 Es tracta dels Goigs y alabances del glorios Sant Ramon de Peñafort Cathala, del Orde de Predicadors. 
Composts per un Religiós català de dit Orde. Barcelona: en la Estampa de Iaume Cendrat, 1601. Publicat 
a: BENACH TORRENTS, Manuel. La Devoció popular..., 1961, pàg. 22; Los Goigs del gloriós Pare Sant Ramon 
de Penyafort.Barcelona: en casa de Ioan Amello, 1601; Llaors del gloriós pare Sant Ramon de Penyafort. 
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com  a pàtria del  sant,  abans d’exposar  els  episodis miraculosos més  coneguts del dominic, 

especialment la Transfretació. Si bé aquests productes sorgeixen a l’entorn del convent de Santa 

Caterina, certament podien viatjar ràpidament per tota Catalunya de la mà dels fidels assistents 

a les litúrgies de 1601.  

 

Una altra particularitat dels goigs que volem assenyalar és la seva capacitat per crear comunitat, 

doncs no únicament fomenten la participació directa del fidel en la litúrgia, sinó que també el 

vinculen  a  un  culte  implantat  en  un  indret  concret,  ja  sigui  una  església,  capella  o  imatge 

particular. Aquesta  característica del  goig  afavoreix  la presentació del  culte  als  sants  com  a 

aglutinants  de  la  devoció  i  del  territori.  En  el  cas  de  Ramon  de  Penyafort,  els  testimonis 

preservats entres els segles XVII  i XVIII confirmen una vegada més aquesta gran difusió en  la 

veneració del sant per tota Catalunya1170. 

 

També  resulta  obligada  la  referència  al  teatre  sacre  com  a  element  fonamental  tant  en  la 

construcció de la imatge del sant, com en la divulgació de la seva hagiografia. En el cas de sant 

Ramon de Penyafort hem de senyalar la pobresa de la nostra recerca en l’àmbit teatral, doncs 

únicament hem pogut localitzar una comèdia escrita en llengua castellana en la qual apareix el 

sant com a protagonista. Es tracta de San Raimundo de Peñafort. El más dichoso en su patria, 

text del qual es conserven dos exemplars manuscrits a  la Biblioteca Nacional de España  i a  la 

Biblioteca Palatina de Parma1171. Tot  i que ambdós còpies són anònimes, el catàleg d’Héctor 

Urzáiz (2002) l’atribueix a l’actor, director de companyia i autor teatral José Garcés, que l’hauria 

representat el 27 de desembre de 17061172. 

 

L’obra  s’ambienta al palau de  Jaume  I el dia de  l’aniversari de  la  seva amant Elvira Vidaura, 

escenari en el qual irromp Ramon de Penyafort com a prometedor estudiant, acompanyat de 

Pere Nolasc, amb qui manté una relació d’amistat durant tot el drama1173. El relat prossegueix 

                                                            
Barcelona: Salvador Cormellas, 1601. Publicat a: BATLLE, Joan. Els goigs a Catalunya. Barcelona, 1924, 
pàg. 23‐24. 
1170 CARDONA, O., La tradició literària..., 1990. 
1171 MIAZZI CHIARI, Maria Paola. I Manoscritti teatrali spagnoli della Biblioteca Palatina di Parma. Parma: 
Universita' degli Studi di Parma, 1995, pàg. 109. 
1172 URZÁIZ TORTAJADA, Héctor. Catálogo de autores teatrales del siglo XVII. Alicante: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, 2013, I, pàg. 335. Agraïm especialment l’ajut del Dr. Germán Vega que ens ha fet 
conèixer aquestes obres teatrals i els seus múltiples manuscrits. 
1173 Prova d’aquesta amistat es reflexa en els versos de l’encontre: 
“‐S. Ramon: ahora llegad a mis braços / que somos muy conocisdos, / aunque parientes no somos.  
‐S. Pere Nolasc: el parentesco de amigos / ay quien dize que es mayor”.  
San Raymundo el más dichoso en su patria. BNE, lligall 26, ms. 17350, fol. 3. 
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per l’itinerari biogràfic del dominic català i de fet els principals moments climàtics de la comèdia 

no difereixen dels episodis més  lloats pels goigs o  les hagiografies del sant, corresponent a  la 

Transfretació i també a la fundació de l’Orde de la Mercè de Redempció de Captius.  

 

Cal senyalar que a Catalunya no hem pogut  localitzar cap exemple equiparable al de Garcés. 

Aquesta absència es veu afavorida pel caràcter efímer del propi gènere teatral i de cap manera 

significa que el dominic català no fos protagonista de nombroses comèdies de sants durant els 

segles XVII i XVIII. A un nivell més popular i folklòric cal senyalar el cas de Masllorenç del Penedès, 

on sant Ramon de Penyafort esdevé patró i el culte es documenta en una capella com a mínim 

des de l’any 16021174. En aquesta població del Baix Penedès es manté encara avui un ball parlat 

dedicat al sant, que es representa durant  la seva festa1175. El text, d’autor anònim  i escrit en 

català, s’organitza a partir de 134 passos precedits d’un pròleg, que s’estructuren seguint un 

estrofisme de versos heptasílabs amb certes irregularitats. Tot i que el manuscrit conservat més 

antic porta l’any 1803, es tracta d’una còpia del text original que s’ha datat a principis del segle 

XVII i, per tant, arran de l’eclosió del culte raimundià posterior a 16011176.  

 

A l’igual que en l’obra de Garcés, el moment culminant del text és el viatge d’anada i tornada de 

Ramon de Penyafort amb  Jaume  I a  l’illa de Mallorca  i  la  famosa navegació  super undas de 

tonada a Barcelona;  i també apareix  la figura de sant Pere Nolasc, que podia ser conegut pel 

públic.  

 

Malgrat  la  ingenuïtat  dels  versos  i  els  nombrosos  anacronismes,  l’exemple  de Masllorenç 

testimonia una estratègia, doncs el ball parlat feia penetrar el fet religiós en el cor de la festa de 

la comunitat, que al mateix temps es preocupava de portar endavant la representació sentint‐

la com a pròpia i, per tant, com a tret de la comunitat que oferia l’actuació al seu sant patró. Tot 

i  que  l’origen  d’aquests  quadres  escènics  no  és  clar,  i  s’hi  ha  assenyalat  la  pervivència  i 

continuïtat  dels misteris medievals,  és  un  exemple  clar  de  com  el  culte  a  sant  Ramon  de 

Penyafort  durant  el  segle  XVII  arrela  no  únicament  en  les  grans  ciutats,  sinó  també  en  les 

realitats  locals més diverses,  i en  tots els estrats de  la  societat, esdevenint alhora una nova 

devoció, però també un signe d’identitat local i nacional. 

                                                            
1174 MIQUEL I MORGADES, Rafael. L’església i el campanar de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort de 
Masllorenç. Vilafranca del Penedès: Institut d’Estudis Penedesencs, 1990, pàg. 21‐22. 
1175  VALLVERDÚ MARTÍ,  Robert; MIQUEL MORGADES,  Rafel.  El  Ball  de  Sant  Ramon  de  Penyafort  de 
Masllorenç. Masllorenç: La Torratxa, 2001. 
1176 VALLVERDÚ MARTÍ, R.; MIQUEL MORGADES, R., El Ball de Sant Ramon de Penyafort..., 2001, pàg. 25. 
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3.2.3 La projecció internacional del sant al Mediterrani catòlic. 

 

Fins al moment hem tractat  la qüestió de  les fundacions raimundianes en un àmbit geogràfic 

reduït principalment al Principat de Catalunya i a la Província dominica d’Aragó, per ser les àrees 

més vinculades als orígens de  Ramon de Penyafort, on la implantació de la seva devoció respon 

a uns paràmetres particulars condicionats pels vincles identitaris entre el sant i el territori. Ara 

bé,  tampoc  podem  oblidar  com  al  costat  de  les  institucions  catalanes,  la  canonització 

raimundiana fou impulsada de manera decisiva per dos estructures internacionals com són la 

Monarquia  Hispànica  i  l’Orde  de  Predicadors.  Per  aquest motiu,  en  aquest  apartat  volem 

plantejar  la  qüestió  de  l’expansió  de  la  devoció  raimundiana més  enllà  de  les  fronteres  de 

Catalunya, ampliant el nostre estudi fins a les penínsules ibèrica i itàlica i atenent els intensos 

lligams polítics i religiosos que uneixen els territoris de l’anomenat Mediterrani catòlic durant 

l’època moderna.   

 

És el bisbe dominic de Monopoli Juan López qui ens ofereix un testimoni més aproximat de la 

organització global dels dominics a l’entorn de 1600 a la seva Historia general de Santo Domingo 

y de su Orden de Predicadores1177. L’Orde de Predicadors s’organitzava en 35 províncies, que 

s’ordenaven  segons  la  seva  antiguitat  i  importància  en  els  capítols  generals  de  la  següent 

manera:  Espanya,  Tolosa,  França,  Llombardia,  Roma,  Regne  de  Nàpols,  Alemanya,  Grècia, 

Hongria, Polònia, Aragó, Bohèmia, Provença, Dalmàcia, Sicília, Portugal, Andalusia, Flandes, Sant 

Tomàs (Puglia), Calàbria, Santa Creu (illa de La Española), Sant Jaume (Mèxic), Sant Joan Baptista 

(Perú),  Sant  Vicenç  (Guatemala),  Sant  Antoní  (Nova  Granada),  Occitània,  Sant  Domènec 

(República  veneciana),  Santíssim  Rosari  de Nostra  Senyora  (Filipines  i  Japó),  Santa  Caterina 

Màrtir  (Quito),  Sant  Llorenç  (Xile),  Sant Hipòlit  (Oaxaca),  Sant  Pere Màrtir  (Piemont),  Santa 

Caterina de Siena (Abruzzo), Rússia i Sant Jacint (Polònia)1178.  

 

                                                            
1177 La compilació del bisbe Juan López s’inclou en el quart volum de la historia general de l’orde iniciada 
per Hernando del Castillo (1529‐1595), el primer llibre de la qual es publicà a València l’any 1587, vegeu: 
LÓPEZ, Juan. Quarta pate de la Historia General de Santo Domingo y de su Orden de Predicadores. Por Don 
Fray Iuan López obispo de Monopoli de la dicha Orden. En Valladolid: por Francisco Fernández de Córdova, 
1615, pàg. 987‐989. 
1178 A més, l’orde també comptava amb les Congregacions de les Índies Orientals, França, Ragusa, Nostra 
Senyora de la Sanità (Nàpols), Llenguadoc, Jesús i Maria de la Xina i Armènia. També cal advertir com el 
recompte segons López es troba incomplet, doncs falten “las provincias assolades por los hereges”, entre 
les quals  figuren Anglaterra, Escòcia, Alvèrnia,  Saxònia, Dinamarca, Dàcia  i  la Congregació d’Holanda. 
LÓPEZ, J., Quarta parte de la Historia General de Santo Domingo..., 1615, pàg. 686‐687. 
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Cadascuna d’aquestes divisions administratives dominiques era regida per un mestre provincial, 

que l’any 1605 fou convocat al capítol general inaugurat el dia 10 de juny sota la presidència del 

mestre general Jerónimo Xavierre 1179. Entre les Ordinationes que figuren a les actes capitulars, 

el punt número 30 disposa que per tal d’acabar de sufragar les despeses de la romana cerimònia 

de  canonització del  sant,  les províncies dominiques han d’aportar una  suma de diner  en  el 

termini de dos anys i els dipositaris seran els frares de Santa Caterina de Barcelona1180. A partir 

de la distribució recollida al capítol hem elaborat la següent taula, on es recullen les províncies i 

la quantitat requerida en escuts d’or: 

 

                                                            
1179 Veient les actes capitulars podem constatar com no assistiren a la reunió tots els mestres provincials, 
doncs els participants foren: Pedro de Contreras (Espanya), Ludovico de Castes (Tolosa), Simone Bauza 
(Terra Santa), Bernat Sarrià  (Aragó), Michele Capello  (Bohèmia), Emanuele Coello  (Portugal),  Ildefonso 
Romero (Bètica), Luca Alemandi (Provença), Ioseph Bourguignon (Occitània), Ioanne Saulio (Llombardia), 
Vincenzo Civitella (Roma), Ioanne Crisostomo Robcicensi (Polònia), Antonino de Veria (Trinacria), Henrico 
Greve Conde (Germania  inferior), Angelo de Gemiliano (Calàbria), Ferdinando de Cuba (Sant Jaume de 
Mèxic), Leonardo de Garfias (Sant Antoní de Nova Espanya), Camilo Balliano (Sant Pere Màrtir) i Francisco 
Scriva (Santa Caterina de Siena). 
1180  ORDE  DE  PREDICADORS.  “Acta  Capituli  Generalis  Vallisoleti  in  convento  Sancti  Pauli  Ordinis 
Praedicatorum celebrati in festo Sanctissimae Pentecostes anno domini MDCV”. A: REICHERT, Benedictus 
Maria (ed.l). Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica. Romae: In domo generalitia, 1902, XI, 
pàg. 44‐83, 62‐63. 

PROVÍNCIA  QUANTITAT 

(en escuts d’or) 

Hispaniae  200 

Lombardiae  200 

Romanae  110 

Regni (Nàpols)  176 

Poloniae  88 

Aragoniae  187 

Trinacriae (Sicília)  180 

Portugalliae  132 

Bethicae  190 

Sancti Thomae (Puglia)  165 

Calabriae  165 

Sancti Iacobi de Mexico  250 
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A priori podríem suposar que les províncies més riques, amb majors propietats o convents més 

populosos són les que haurien d’aportar més escuts. Ara bé, una millor observació del llistat ens 

fa copsar l’absència de certes províncies com Alemanya, Terra Santa o Bohèmia, els representats 

de les quals es trobaven presents en el capítol de 1605. Així doncs, perquè únicament es grava 

una taxa a aquestes províncies? Certament resulta temptadora la possibilitat de pensar que eren 

les més puixants, però quan observem  la seva disposició geogràfica ens adonem que són els 

territoris més vinculats amb sant Ramon de Penyafort i sobretot amb els promotors de la seva 

causa. Si superposem les províncies implicades al capítol de 1605 amb una cartografia del domini 

polític d’Itàlia durant el regnat de Felip III, i més àmpliament entre la pau de Vervins (1598) i el 

tractat  d’Utrecht  (1713),  ens  adonem  que  s’incorporaven  totes  les  àrees  geogràfiques 

controlades directament per la Catòlica Majestat, a més dels dominis a ultramar. 

 

Pel que fa a inclusió de les províncies de Tolosa i Occitània, però no les del nord de França o les 

de la resta de territoris europeus dominats per altres sobirans com Enric IV de França o Rodolf 

II d’Habsburg, denota la voluntat d’incloure també aquells territoris de l’arc Mediterrani catòlic 

més propers a Catalunya i a Itàlia, on el culte al dominic podia arrelar més fàcilment. En el cas 

de Polònia, la forta confessionalització catòlica del regne de Sigismond III Vasa, que havia elevat 

als altars a sant Jacint Odrowaz, segurament afavoriren la inclusió del territori. No obstant, les 

Sancti Ioannis Baptistae del Perú  338 

Sancti Vicentii de Chiapa  150 

Sancti  Antonini  de  Novo  Regno  (Nova 

Granada) 

150 

Sancti Dominici (Bologna i Veneto)  104 

Sancta Catherinae Martyris de Quito  140 

Occitana  88 

S Hippolyti Martyris de Oaxaca  250 

Sancti  Petri  Martyris  (Milanesat  i 

Piemot) 

70 

Aprutina (Abruzzo)  70 

Congregazione Indiarum orientalum  55 
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aportacions sol∙licitades a aquestes províncies, 88 escuts, foren realment baixes si les comparem 

amb les quantitats demanades als regnes dominats per la Monarquia Hispànica a ultramar, o bé 

amb els 200 escuts demanats a Espanya o a la Llombardia.  

 

En  conseqüència,  considerem que  la  implicació de  les  vuit  províncies  italianes  en  el  capítol 

general  de  1605  justifica  l’ampliació  del  nostre  estudi  no  únicament  a  aquelles  geografies 

lligades políticament  a  la Corona hispànica  com Castella, Nàpols,  Sicília o el Milanesat,  sinó 

també la resta de territoris italians, dominats a l’època per la República de Venècia, els Estats 

Pontificis o el Gran Ducat de Toscana.  

 

3.2.2.1 Un èxit desigual: noves fundacions raimundianes a la península ibèrica 

 

L’any 1601 el dominic val∙lisolità Andrés Pérez equipara el feliç maridatge de Felip III i Margarida 

d’Àustria de 1599, amb les festes de canonització del sant com a nou protector de la Monarquia 

Hispànica:  

 

“Y quando no tuvieran otra razon los Españoles, mas que el ser canonizado en los principios 

de el Reyno de nuestro cathlolicissimo Rey don Felipe III (a quien Dios prospere) era singular 

occasion de alegria, de devocion al  sancto, y confiança de que a de ser patron de estos 

Reynos; y singular Angel  de nuestro Reyes. Pareceme a mi, que viene este sancto a su real 

corte, para mostrar, que, pues ya los grandes de la suya, han festejado el casamiento de sus 

inclitas  magestades,  haciendo  demostracion  de  la  general  alegria,  que  tenemos  de 

casamiento tal, el viene (como grande en la grandeza spiritual) a festejar los casamientos, 

haciendo plato a los Angeles, y Seraphines: para que con esto se vea, que la corte de nuestro 

rey,  no  es  solo  corte  de  grandes    en  riqueza  y  en  señorio,  sino  en  espiritu,  fe,  zelo, 

chrisitandad y devocion. Y que si nuestro rey entra haciendo grandes en su corte temporal: 

tambien  entra  authorizando  canonizaciones  de  Sanctos  ensu  Republica  espiritual  (...) 

tambien tiene un sancto vassallo suyo, que authoriza con su sanctidad dos Religiones, una 

Roma, y las Españas, y toda la Christiandad1181”.  

 

Amb aquestes paraules Pérez animava una vegada més als lectors a abraçar devotament sant 

Ramon de Penyafort i erigir‐lo en patró del conjunt de regnes de la Catòlica Majestat. No podem 

oblidar que darrera del seu testimoni es troba la veu dels dominics de la Província d’Espanya, 

desitjosos de convertir el seu correligionari en sant patró de l’imperi, tal com ell expressa en la 

“confiança de que a de ser patron de estos Reynos; y singular Angel  de nuestro Reyes“. Tot i que 

el  seu  discurs  es  troba  en  consonància  amb  la  política  religiosa  que  Felip  III  aplica 

contemporàniament, també cal preguntar‐nos quin fou l’impacte real de les eufòriques paules 

                                                            
1181 PÉREZ, Andrés. Historia de la vida y milagros..., 1601, pàg. 3. 
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de Pérez i, sobretot, quin fou el veritable arrelament de la devoció raimundiana en el conjunt de 

territoris de la península ibèrica.  

 

Dins  la província dominica d’Aragó, el territori no català on era més present  la figura de sant 

Ramon de Penyafort era l’illa de Mallorca, protagonista juntament amb Barcelona del miracle 

de  la  Transfretació. Per  aquest motiu  al port de  Sòller, on  tradicionalment  s’havia  iniciat el 

viatge, s’erigí una petita capella que actualment es  troba  reformada  i convertida en església 

parroquial de  la  localitat1182. Ara bé, probablement  l’exemple més notable era  la  capella de 

l’església del desaparegut convent de Sant Domènec de Palma de Mallorca. El cenobi havia estat 

fundat l’any 1231 pel cèlebre fra Miquel de Fabra, que havia estat el primer catedràtic dominic 

a París i confessor de Jaume I, al qual acompanyà en la conquesta de l’illa. Gràcies a la protecció 

reial,  el  convent  es  convertí  en  l’establiment  més  important  del  frares  predicadors  les 

balears1183. Durant el segle XVI, la puixant família dels Verí disposava els seus enterraments en 

una capella dedicada a la Santa Creu, que poc després de la canonització de 1601 adoptà com a 

titular sant Ramon de Penyafort1184. El canvi en el patronatge es dugué  a terme en temps del 

cavaller Ramon de Verí, oïdor de la Reial Audiència i antic membre del tribunal de la Inquisició, 

que l’any 1614 s’enterrà en aquest espai1185. Així doncs, en aquest cas la nova intitulació del sant 

responia als vincles entre Ramon de Penyafort i Mallorca, però també estava motivat per raons 

personals, doncs el sant esdevenia el patronímic del comitent i alhora havia estat fundador del 

Sant Ofici en els regnes de la Corona d’Aragó. 

  

A la resta de territoris de la província dominica d’Aragó cal subratllar el cas més remarcable fou 

el desaparegut convent de San Raimundo de Terol, fundat a instàncies de fra Francisco Montón 

i del bisbe dominic d’Albarrací Andrés Balaguer  (1603‐1605)1186. Durant  les  corts  tingudes al 

convent de Santo Domingo de València en el mes de gener de 1604, ambdós religiosos elevaren 

                                                            
1182 ESTEVE, Franciso; ALOMAR, Gabriel. Pequeñas iglesias de los repobladores de Mallorca. Palma, 1954, 
pàg. 37. 
1183  ROSSELLÓ  LLITERAS,  Juan.  “El  convento  de  Santo Domingo  de Mallorca  (s.XIII‐XV)”,  Bolletí  de  la 
Societat Arqueològica Lul∙liana, 41 (1985), pàg. 115‐130. 
1184 GONÇALES FONOLLAR, Antoni. Vida, hechos y admirables exercicios de virtud del V.P.F. Iulian Font y 
Roche ó Roig de  la  religión del grande patriarca Santo Domingo y su Real Convent è  isla de Mallorca. 
Mallorca: en la estampa del Real Convento de Santo Domingo, 1702, pàg. 103‐104. 
1185 De fet la família Verí disposà les seves sepultures a la capella de sant Ramon de Penyafort durant tot 
el segle XVII i XVIII, doncs en ella fou enterrada com a mínim Aina de Verí (1668), Joana de Verí (1750), 
Tomàs de Verí  (1761), Pere de Verí  (1791)  i  la  seva esposa Bàrbara Chacón Cotoner  (1794). Sobre el 
convent de Sant Domènec de Palma, vegeu: ADROVER ROSSELLÓ, Pedro. La Orden de Predicadores en la 
Historia de Baleares. Palma, 1995, pàg. 80‐85. 
1186 DOÑATE BARQUERO, Arnaldo. Los diezmos en la diócesis de Albarracín. Albarracín: el autor, 1991, s. 
pàg. 
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la voluntat d’instituir un nou assentament blanquinegre a la ciutat de Terol tant al duc de Lerma 

com  al  confessor  reial  fra  Gaspar  de  Córdoba,  també  frare  predicador.  Les  negociacions 

arribaren a bon port i el 7 de març de 1604 Felip III expedí una carta als jurats i bisbe de Terol, 

en la qual exposava els beneficis espirituals de la fundació, i la seva necessitat com a hostatgeria 

per als religiosos que feien el camí de València a Saragossa1187. Per aquest motiu el rei sol∙licitava 

als representants municipals que cedissin un antic fortí de la ciutat, que havia caigut en desús, i 

els indicava: “... tengays por bien de ayudar y favorecer esta obra, como lo espero de vos, y del 

zelo que  teneys a  todas  las que van acompañadas de  tanta Piedad, que en ello me servireys 

mucho”1188. 

 

El  convent  mantingué  una  vida  activa  fins  la  seva  supressió  l’any  1811  i  la  definitiva 

desamortització de l’any 18351189. Malgrat no haver conservat vestigis de l’obra, l’elecció de sant 

Ramon de Penyafort com a  titular de  la nova construcció per part dels dominics aragonesos 

d’una banda celebrava a un sant de la província, però de l’altra és probable que també amagués 

la voluntat d’obtenir el favor reial de Felip III, que a més d’haver recobrat la salut gràcies a la 

intercessió del sant, també havia promogut intensament la seva devoció. 

  

 

També cal assenyalar el cas de Villarroya de los Pinares, on el 28 d’octubre de 1604 el fill més 

il∙lustre de  la  localitat,  l’auditor de  la Sacra Rota Francisco de  la Peña, obté el permís per a  la 

reedificació  de  la  capçalera  de  l’església  parroquial,  el  seu  altar  major  i  les  dos  capelles 

laterals1190.  L’any  1604  Peña  havia  arribat  al  zenit  de  la  seva  carrera  eclesiàstica  amb  el 

nomenament com a degà del Tribunal de la Sacra Rota i, posseïdor d’una considerable fortuna, 

decidí afrontar aquestes obres, juntament amb la construcció d’un sumptuós palau, que foren 

                                                            
1187 El document es troba transcrit a: GARCÍA MIRALLES, Manuel. “Apuntes para la historia del convento 
de San Raimundo de Teruel”, Teurel, 20 (1958), pàg. 105‐111, 111. Del mateix autor vegeu també: GARCÍA 
MIRALLES, Manuel.  La Orden de Predicadores  en  la Provincia de  Teruel.  Teruel:  Instituto de Estudios 
Turolenses, 1964.  
1188 GARCÍA MIRALLES, Manuel. “Apuntes para la historia...”, 1958, pàg. 111. 
1189 RAIS, Mariano. Historia de la provincia de Aragón: orden de predicadores, desde el año 1808, hasta el 
de 1818: supresión y restablecimiento de sus Conventos, y servicios hechos por la misma á la Religión y á 
la Patria. Zaragoza: Por Francisco Magallón, 1819, pàg. 202‐203. 
1190 L’autor d’aquesta tesi també ha presentat part de la seva recerca dedicada a l’auditor Francisco de la 
Peña el passat mes d’octubre de  l’any 2015 en el col∙loqui “Les Faiseurs des saints”, organitzat pel Dr. 
Pierre Civil  i per  la Dra. Cécile Vincent‐Cassy a  la Maison de  la Recherche de París. Entre  la bibliografia 
publicada  sobre  aquest  tema,  vegeu:  SANCHIS ALFONSO,  José Ramón.  La obra de  Francisco Peña  en 
Villarroya de los Pinares: Los edificios renacentistas de la Iglesia de la Asunción y su Casa Palacio. Villarroya 
de los Pinares, 1999, pàg. 10. 
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erigides sota la direcció de l’arquitecte Joan Vélez Palacios1191. Tot i que Peña mai habità el seu 

palau, ni veié les obres acabades, tot el conjunt es converteix en un mausoleu a major glòria de 

la seva memòria i del seu llinatge familiar, al qual llegà el patronat perpetu.  

 

El mes de juliol de 1606 Peña envià des de Roma un document amb les condicions específiques 

per fundar  les capelles  i  les capellanies a  l’interior del temple. El document especifica com  la 

capella de l’esquerra del presbiteri del centre anirà presidida per un altar amb la imatge de la 

Anunciació, i dos altars laterals a dreta i esquerra, en els quals:  

 
“... en la capilla de la mano derecha se pondran las imagines de las Santas Cicilia y Santa 
Ines y se llamar el altar destas santes, y en la otra cappilla de la mano izquierda se pondran 
las imagines de Sant Raymundo de Peñafort y de Sant Diego de Alcalá y se llamara la capilla 
de los Santos”1192. 

 

Així doncs, l’any 1606 Peña ja expressava la seva voluntat de fer una altar per commemorar als 

dos  sants,  als  quals  havia  contribuït  a  elevar  als  altars  gestionant  els  seus  processos  de 

canonització dins de la Sacra Rota. Pel que fa al fundació de misses, Peña especifica que: 

 

“Las missa que se han de decir de ordinario han de ser de difuntos y por  las almas de  los 
Santos romanos pontifices Sixto V, Urbano VII, Gregorio XIII, Clemente VIII, León XI, y Paulo 
V en cuyos pontificados fui auditor de Rota y dellos, por su charidad y Piedad, fui bien visto 
y en casos y causes graves y arduas fui consultado y escuchdo y por las almas de los católicos 
reyes de España Philippo sigundo y Philippo terçero , que yo amé tiernamente y serví con 
mucha fidelidad, y sus majestades me estimaron mucho y me hizieron singulares merçedes, 
y a mi persona y casa tomaron en su real protecçion”1193. 

 

Per tant, quedava clar que en aquestes fundacions Peña volia recordar la seva brillant carrera 

eclesiàstica, i la seva proximitat tant amb els pontífexs com amb les Catòliques Majestat, que 

tant havien impulsat el seu cursus honorum. Ara bé, poc després el text també especificava com 

el  beneficiat  de  la  capella  s’anomenava  “el  capellán  de  Sant  Raymundo”,  i  entre  les  seves 

obligacions figuraven: 

                                                            
1191  Malgrat  el  desconeixement  que  encara  avui  tenim  del  perfil  biogràfic  i  professional  d’aquest 
arquitecte, cal subratllar com la seva formació probablement es portà a terme juntament amb el seu pare, 
el també arquitecte Joan Vélez, i prèviament ja havia treballat en les esglésies parroquials de Tronchón i 
Mezquita de Jarque, ambdues properes a Villarroya de los Pinares, vegeu: SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago. 
Inventario Artístico de Teruel y su provincia. Madrid, 1974, pàg. 493. 
1192 Malgrat haver perdut el document original enviat per Peña des de Roma l’any 1606, aquest es troba 
transcrit deu anys després en l’acta d’acceptació, confirma i ratificació dels les fundacions de Villarroya, 
feta per  l’ardiaca de  la  Seu de  Saragossa  Francisco Peña  com  a nebot homònim  i hereu principal de 
l’auditor Francisco Peña. El document es troba a: Archivo Municipal de Villarroya de los Pinares (AMVP). 
Notario Domingo Gascón, 1616, fols. 98‐129, i transcrit a:  SANCHIS ALFONSO, J.R., La obra de Francisco 
Peña…, 1999, pàg. 30‐39. 
1193 Ídem.  
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“... quando se dixere missa en la cappilla de la mano izquierda y en el altar de Santa Cicilia 
y Santa Ynés se hará commemoración de Sant Raymundo y Sant Diego y viceversa quando 
se dixere missa en el altar de Sant Raymundo y Sant Diego se hará particular conmemoración 
de las Santas Cicilia y Ynés, porque aviendo yo tomado para mi y para mi casa y família y 
para toda mi patria por patrones y protectores paticulares a los Santos arriba dichos quiero 
y  es  mi  voluntad  que  se  veneren  con  particular  memoria  y  se  invoquen  particulares 
oraciones”1194. 

 

Per tant, el document fundacional de les capelles deixa clar com sant Ramon de Penyafort és un 

dels  sants que Peña adopta  com a protector personal  i de  la  seva  família, però  també  com 

l’abraça com a protector de la seva pàtria. Per tant, al component d’identitat personal, també 

cal sumar el d’identitat nacional, que uneix  per a la posteritat a l’auditor i els sants titulars de 

les seves capelles.  

 

Malgrat que l’església de Villarroya de los Pinares fou cremada durant la guerra civil (1936‐1939) 

i no conservem restes de retaules ni d’imatges raimundianes, el Museo de Arte Sacro de Terol 

custodia alguns ornaments litúrgics que procedeixen d’aquesta parroquial1195. Entre ells, figura 

un reliquiari d’argent de modesta factura que ha perdut el peu, però conserva un fragment d’òs 

de sant Ramon de Penyafort, que probablement fou enviat a Villarroya per l’auditor Peña (fig. 

94). De fet, sabem que el 25 de febrer de 1610, quan les obres del temple ja es trobaven prou 

avançades,  Peña  envià  una  primera  donació  d’objectes  que,  entre  d’altres,  comptava  “Un 

estandarte de San Raymundo con sus cordones de seda y oro y franjas de seda y oro a la redonda, 

con dos imágnees del santo a las dos partes”1196 i “Un barrito dorado el qual fue ofreçido en la 

canonización de San Raymundo al papa Clemente octavo”. 

 

Per  tant,  Peña  envià  aquests  dos  prestigiosos  objectes  vinculats  a  la  romana  cerimònia  de 

canonització perquè l’acompanyessin en la posteritat com a part del seu llegat a la seva localitat 

d’origen. Ara bé, aquests formaven part d’un sumptuós  lot de reliquiaris  i accessoris  litúrgics, 

que també comptava amb 12 busts esculpits amb caps de sants i una col∙lecció de 68 quadres 

de temàtica religiosa, entre els quals figurava un sant Ramon de Penyafort1197.  

 

                                                            
1194 Ídem.  
1195 Aquests objectes  foren objecte d’una exposició al Museo de Arte  Sacro de Terol  i a  l’església de 
Villarroya de los Pinares l’any 2012, vegeu el catàleg: SANCHIS ALFONSO, José Ramón (dir.). El legado de 
Monseñor Francisco Peña. Villarroya de los Pinares, 2012. [Catàleg d’exposició. Villarroya de los Pinares, 
Iglesia de la Asunción]. 
1196  L’Acta de  recepció dels objectes es  troba adreçada per  Francisco Peña als  jurats de Villarroya. El 
document es custodia a: AMVP. Notario Domingo Gascón, 1610, fols. 18‐22. 
1197 Ídem. Vegeu també: SANCHIS ALFONSO, J.R., La obra de Francisco Peña…, 1999, pàg. 13. 
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Així mateix,  l’altra  gran  donació  d’objectes  per  part  de  l’auditor  Peña  es  produí  en  el  seu 

testament, signat a Roma el 17 d’agost de 1612. En aquest feia entrega, entre d’altres, de: 

  

“... los retratos de los Stos. Raymundo de Peñafort, Hiacinto de Polonia, Diego de Alcala , 
Francisca Romana y Carlos Borromeo, en cuyas causes de canonizazion yo fuy uno de  los 
juezes diputados por la Santa Sede apostolica y trabaje mucho en ella y ruego mucho a los 
sucesores  d  emicasa  que  les  tengan mucha  devocion  y  los  tomen  por  sus  avogados  y 
protectores y intercessores con Dios”1198. 

 

Per tant, de nou la carrera de l’auditor i la seva intervenció en les causes dels sants estableix un 

nexe  personal  amb  aquestes  devocions,  amb  la  intenció  que  es  converteixin  en  protectors 

familiars  i  intercessors. El document va acompanyat d’un extens  llistat d’imatges,  relíquies  i 

llibres llegats per l’auditor, però també d’instruccions precises al seu nebot, l’ardiaca Peña de 

Saragossa, de cara al seu enterrament. Finalment el 21 d’agost de 1612 Francisco de  la Peña 

moria al seu palau i la missa per la seva ànima es portava a terme a l’església de San Luigi dei 

Francesi  de Roma, propera  a  la  seva  residència.  El  seu  cos  era  enterrat  a  la part  dreta  del 

presbiteri de l’església nacional de Santa Maria in Monserrato, que havia presidit durant més de 

vint anys. Seguint la voluntat de l’auditor, dos anys després el frare dominic de Santa Caterina 

Bertran Lleonart extragué el seu sepulcre de plom  i el portà fins a  l’església de Villarroya, on 

arribà el 18 de setembre de 1614 i fou enterrat amb tota solemnitat sota l’altar major1199.  

 

Un cop assenyalats aquests casos, volem subratllar com l’anàlisi de les fundacions de convents i 

capelles raimundianes en els territoris de  la província dominica d’Aragó denota tres aspectes 

principals. El més significatiu és que malgrat la celebració de festes de canonització i la circulació 

de relats hagiogràfics, hom pot observar com pràcticament totes les fundacions es concentren 

dins els límits fronterers del Principat de Catalunya. En segon terme, mentre dins del territori 

català s’erigeixen bona part de les capelles en esglésies parroquials, en els regnes de València i 

d’Aragó  les  fundacions  es  vinculen  sempre  amb  temples  dominics,  exceptuant  el  cas  de 

Villarroya  de  los  Pinares.  I,  finalment,  volem  senyalar  com  l’aparició  d’aquestes  noves 

fundacions no es pot atribuir exclusivament a la presència del frares predicadors. Si bé en el cas 

de Mallorca  al  assenyalar  els  lligams  entre  la  illa  i  el  sant  com  a  espai  protagonista  de  la 

Transfretació, en els altres cal subratllar l’aparició dels protagonistes de la causa de canonització: 

Felip III i l’auditor Francisco de la Peña.  

                                                            
1198 Archivio Capitolino di Roma (ACR). Archivio Urbano, sezione I, vol. 619, fol. 17 i seg. Agraïm a la Dra. 
Sílvia Canalda el coneixement d’aquest document.  
1199  SANCHÍS ALFONSO,  José Ramón.  “La producción bibliográfica de  Francisco  Peña  (1540‐1612): un 
turolense  auditor  de  la  rota  romana”,  Baylías.  Miscelánea  del  Centro  de  Estudios  del  Maestrazgo 
Turolense, 2012‐2013, pàg. 73‐157, 82. 
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De  fet  aquest  últim  aspecte  s’accentua  encara  més  quan  passem  a  la  observació  de  les 

fundacions raimundianes   dins de  la província d’Espanya de  l’Orde de Predicadors. Abans de 

prosseguir el nostre discurs, creiem convenient exposar de manera breu  la  implantació de  la 

religió de sant Domènec en el territori castellà a principis del segle XVII, basant‐nos de nou en la 

compilació  del  bisbe  dominic  Juan  López1200.  Segons  aquesta  font,  la  Província  d’Espanya 

comprenia l’any 1615 un total de 87 convents de frares, 17 dels quals eren cases d’estudi d’Arts 

i Teologia, i 45 convents de monges1201. 

 

Entre totes aquestes fundacions destacava el convent de San Pablo de Valladolid que disposava 

d’una comunitat de cinquanta frares,  impartia tres cursos d’Arts  i Teologia  i forní alguns dels 

teòlegs espanyols més importants dels segles XVI i XVII com Bartolomé de las Casas, Francisco 

de Vitoria o Melchor Cano. Erigida a mitjans del segle XV pel cardenal Juan de Torquemada, la 

casa dels dominics val∙lisoletans esdevingué a l’entorn del 1600 un dels centres més influents 

                                                            
1200 LÓPEZ, J., Quarta parte de la Historia General de Santo Domingo..., 1615, pàg. 987‐989. 
1201 El bisbe López enumera els convents segons la seva data de fundació: Santa Cruz de Segovia, San Pablo 
de Palencia, Santo Domingo de Zamora, Santiago, Santo Domingo de Ciudad Rodrigo, Santo Domingo de 
Estella, Santo Domingo de Sanguessa, Santo Domingo de Benavente, Santo Domingo de Vitoria, Santo 
Domingo de Ribadavia, Santo Domingo de La Coruña, Santo Domingo de Santa Marta, Santo Domingo de 
Lugo, San Pablo de Peñafiel, Valencia de Don Juan, Santo Domingo de Pontevedra, San Andrés de Medina 
del Campo, Santo Domingo de Vivero, Santo Domingo de Villalón, Santo Domingo de Huete, Nuestra 
Señora de Valcuerna de Logroño, Nuestra Señora del Rosario de Tordesillas, Nuestra Señora de Rojas, 
Nuestra Señora de la Peña de Francia, San Pedro de Las Dueñas, San Julian del Monte, Sancti Spiritus de 
Palacios de la Valduerna, San Pedro de la Tarce, Santa Catalina de Cisneros, San Dictino d’Astorga, Santa 
Maria de Villada, Santo Domingo de Mayorga, Santa Catalina de la Vera, Santo Domingo de Guadalajara, 
Nuestra Señora del Rosario de Tudela de Navarra, Nuestra Señora de Monbeltrán, San Ginés de Talavera, 
Santo Domingo de Oviedo,  Santo Domingo de Cuenca,  santo Domingo de Ocaña,  Santo Domingo de 
Carrion, Santo Domingo de Caceres, Nuestra Señora de  la Fuente Santa de Galisteo, San Telmo de San 
Sebastián, Santa Cruz de Villaescusa, Madre de Dios de Hita, Sancti Spiritus d’Aranda de Duero, San Pablo 
de Las Navas del Marqués, San Pedro Martir de Medina de Rioseco, La Asunción de Betanzos, El Rosario 
de San Saturnino, San Isidro de Villalpando, La Purificacion de Panton, San Andrés de Mérida, Madre de 
Dios d’Alcalá, Santo Tomás de Madrid, San Antonino de Yepes, Santo Domingo d’Azpeytia, Regina Coeli 
de  Santillana,  San  Idefonso d’Ajo,  San  Jacinto de Madridejos,  Santa Maria de  Jesús de Valverde,  San 
Raymundo de Potes, Santo Domingo de Lerma, Nustra Señora de las Caldas i San Blas de Cifuentes.  
Els convents amb estudis d’Arts i Teologia eren els de Santa Cruz de Segovia, Toledo, San Pablo de Burgos, 
Pamplona,  Santo Domingo  de  León,  San  Pablo  de  Valladolid,  sant  Ildefons  de  Toro,  San  Vicente  de 
Plasencia,  La Encarnación de Trujillo,  Santo Tomás d’Avila,  San Gregorio de Valladolid, Santa Cruz de 
Carboneras,  Santa Maria de  Trianos, Nuestra  Señora de Atocha de Madrid,  Santa Maria de  Jesús de 
Tabara, Santo Tomás de Alcalá. 
Els convents de monges que  s’enumeren  són: Santo Domingo el Real  i Santa Catalina de Madrid, Las 
Dueñas  i  de  Santiago,  San Martín,  Caleruega,  San  Cebrián de Mazote,  Sancti  Spiritus  de  Toro,  Santa 
Catalina, Santiago de Galicia, Belmonte, Benavente,  Segovia, Vivero,  Lugo,  Santo Domingo el Real de 
Toledo, La Madre de Dios i Jesús y Maria de Lequeytio, Quijana, Mayorga, Medina del campo, Santa María 
la Real  i  la Visitación de Salamanca, Ávila, Valladolid, Santa Catalina, La Madre de Dios  i Penitencia de 
Bilbao, Trujillo, Aldeanueva, Vitoria, Palencia, casa de la Reyna, Olmedo, Orellana, San Sebastián, León, 
Villamayor, Ocaña, Velbis, Plasencia, hermua, Alcalá i Béjar. LÓPEZ, J., Quarta parte de la Historia General 
de Santo Domingo..., 1615, pàg. 987‐988. 



371 
 

dels dominics a la península ibèrica gràcies a la seva proximitat als Àustres, doncs tant Felip III 

com Felip IV hi foren batejats. Després del trasllat de la cort a Valladolid l’any 1601, el duc de 

Lerma assolí el patronatge del temple i en promocionà la renovació de la façana i de bona part 

de l’interior, convertint la capella major en panteó familiar i símbol de l’apogeu del seu poder i 

influència1202. 

 

Durant les festes cortesanes de 1602 ja es documenta una imatge i una relíquia de sant Ramon 

de Penyafort que assisteixen a la processó, la qual finalitza a la mateixa església de San Pablo. 

És probable que ja en aquest moment els dominics haguessin començat a bastir la quarta capella 

del costat de l’epístola en honor al sant, però en qualsevol cas les obres duraren com a mínim 

fins l’any següent. A finals de febrer o principis de març de 1603, Felip III estengué una ordre de 

pagament al seu tresorer general: 

 

 “... para el Prior y Convento de St. Pablo de Valladolid docientos y cinquenta ducados por 
una vez de que V. Magestad les haze limosna, demas y allende de otros docientos que ya 
se les han dado para ayuda a los gestos que se les han offecido en renovar una capilla y 
hazer un retablo donde han puesto la ymagen de St. Raymundo de Peñafort y en celebrar 
su fiesta”1203. 

 

Lamentablement hem perdut la pròpia ordre de pagament i únicament queda un breu regest, 

però amb prou informació per documentar el suport del monarca a l’ornat de la capella del sant, 

que  desaparegué  juntament  amb  bona  part  del mobiliari  interior  del  temple  després  de  la 

invasió napoleònica de 18091204. 

 

Cal advertir com dins de la ciutat de Valladolid encara perviu un altre interessant testimoni de 

la devoció raimundiana al convent de Porta Coeli (fig. 95). Fundat el 19 de desembre de 1601 

per Doña Mariana de  Paz Cortés,  vídua del  regidor  Juan Bautista Gallo,  fou  traspassat  el  6 

d’octubre de 1606 a Don Rodrigo Calderón (1576‐1621), marquès de Siete Iglesias i favorit del 

duc de  Lerma1205. El potent noble  val∙lisoletà  impulsà  la  construcció del  convent  seguint  les 

traces de Francisco de Mora per convertir‐lo en panteó familiar. Caderón establí una comunitat 

                                                            
1202  PALOMARES,  Jesús Maria.  El  patronato  del Duque  de  Lerma  sobre  el  convento  de  San  Pablo  de 
Valladolid. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1970.  
1203 ACA. Cancelleria, Registres, núm. 4889, fol. CLXXV. 
1204 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José; DE LA PLAZA SANTIAGO, Francisco Javier. Monumentos religiosos de 
la ciudad de Valladolid. Valladolid: Diputación de Castilla y León, 1987, XIV, pàg. 257‐266. 
1205 Sobre  la fundació, vegeu: MARTÍN POSTIGO, María de  la Soterraña. Historia del Archivo de  la Real 
Chancillería de Valladolid. Valladolid: Sever‐Cuesta, 1979, pàg. 115; URREA, Jesús. Arquitectura y nobleza: 
casa y palacios de Valladolid. Valladolid: consorcio IV Centenario Ciudad de Valladolid, 1996, pàg. 221‐
227; URREA, Jesús. “La plaza de San Pablo de Valladolid escenario de Corte”. A: Valladolid. Historia de una 
ciudad. La ciudad moderna. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, 1999, II, pàg. 27‐43.  
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dominica  femenina  que  cap  a  1614  ja  comptava  amb  bona  part  de  l’obra  arquitectònica 

finalitzada1206.  El  retaule major  de  l’església  s’atribueix  a  la  traça  de  Juan  de Muniátegui  i 

s’elaborà  a partir de marbres policroms  regalats  a Calderón per Carlo Doria, duc  de  Tursi  i 

príncep d’Avella1207. L’obra, confeccionada entre 1611 i 1618, comptà amb la col∙laboració dels 

escultors Gregorio Fernández i Andrea Rappa, aquest últim milanès enviat a Valladolid per Doria. 

Les  pintures  s’encarregaren  al  taller  romà  d’Orazio  Borgianni, mentre  les  quatre  escultures 

exemptes laterals s’atribueixen a Tadeo Carlone i representen a sant Domènec, santa Caterina 

de Siena, la beata Benvinguda d’Àustria i sant Ramon de Penyafort1208. 

 

L’obra de Calderón volia emular les actuacions del duc de Lerma al convent dominic de San Pablo 

amb la creació d’un panteó familiar presidit per sants pertanyents a l’Orde de Predicadors. Dins 

d’aquest cicle, sant Ramon de Penyafort no únicament recordava les solemnitats cortesanes de 

1602, sinó també la política religiosa del propi Felip III, que devotament havia finançat la capella 

raimundiana de San Pablo  i, per  tant, en certa mesura representava  la voluntat de secundar 

simbòlicament els desigs del monarca per part de Calderón. 

  

Si bé  les  capelles de  Santa Caterina de Barcelona  i de  San Pablo a Valladolid  foren  les més 

afavorides per Felip III, també cal esmentar la institució del convent de San Raimundo de Potes 

(Cantàbria). La comunitat dominica fou fundada l’any 1603 pel dominic fra Toribio Vélez de las 

Cuevas amb l’objectiu de fomentar la predicació i la ortodòxia en les terres més inhòspites de la 

vall de Liébana 1209. La fundació fou ben controvertida, doncs comptà des dels seus orígens amb 

                                                            
1206 ÁLVAREZ, Margarita. “Monasterio de Porta Coeli de Valladolid”, Revista Argaya, 39 (2009), pàg. 78‐
80. 
1207 Com apunta Santiago Martínez, aquesta generosa donació probablement vol agrair  les gestions de 
Calderón per aconseguir el matrimoni entre la seva neboda Anna Doria di Melfi i Jorge de Lencastre, fill 
del duc d’Averio. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Santiago. Rodrigo Calderón. La sombra del valido. Privanza, 
favor y corrupción en la corte de Felipe III. Madrid: Marcial Pons, 2009, pàg. 199‐202. 
1208 Sobre  l’obra del  retaule, vegeu: MARTÍN GONZÁLEZ,  Juan  José.  “Bienes artísticos de don Rodrigo 
Calderón”, Boletín del Seminario de estudios de Arte y Arqueología, 54  (1988), pàg. 267‐299, 281‐286; 
MARTÍN  GONZÁLEZ,  Juan  José.  “El  patronazgo  artístico  de  don  Rodrigo  Calderón”.  A:  Actas  del  VII 
Congreso español de Historia del Arte. Patronos, promotores, mecenas y clientes. Murcia. Universidad de 
Murcia, 1992. La Beata Benvinguda d’Àustria era una terciaria dominica difunta poc temps abans amb 
fama de santedat i un procés de canonització obert i impulsat per l’Orde de Predicadors. Una biografia de 
la  religiosa  es  troba  a:  GABASTON,  Juan.  La  regla  que  professan  las  beatas  de  la  tercera  orden  de 
predicadores. Valencia: Juan Chrysostomo Garriz, 1621, pàg. 156‐162. 
1209 ARAMBURU‐ZABALA, Miguel Ángel.  “El Patronazgo en el arte del Renacimiento en Cantabria”. A: 
Patronos, Promotores, Mecenas  y Clientes. VII Congreso del C.E.H.A. Murcia, 1988, pàg. 123‐126.  Fra 
Toribio Vélez, natural de Liébana, ben aviat es convertí en agent de la Corona i predicador als territoris 
hispànics d’ultramar. Durant el seu viatge de retorn a la península fou capturat i portat a Anglaterra, on 
romangué durant dos anys desenvolupant tasques al servei de la Catòlica Majestat. De fet es considera 
que  el  capital  econòmic  aportat  per  a  la  fundació  del  convent  de  San  Raimundo  procedeix  de  la 
recompensa pels serveis prestats durant aquests dos anys i altres llegats rebuts, vegeu: CUESTA BEDOYA, 
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l’oposició  tant  del  clergat  secular  local,  com  dels  ordres  regulars  prèviament  instituïts. 

Únicament després d’onze sentències a favor del Reial Consell de Justícia i de tres consultes a 

Felip III, fra Toribio aconseguí la definitiva instal∙lació dels frares blanquinegres a Potes1210. En 

un principi la comunitat s’allotjà en una casa‐oratori cedida pel potentat local Mateo González 

de Baró, que aconseguí el  favor del mestre general dominic  Jerónimo Xavierre  (1601‐1607). 

Xavierre  procedia  del  convent  de  Santo  Domingo  de  Saragossa,  on  l’any  1599  havia  estat 

nomenat  mestre  provincial  de  l’Orde  de  Predicadors1211.  L’any  1601,  poc  després  de  la 

canonització de sant Ramon de Penyafort, Xavierre fou proclamat mestre general dels dominics 

i inicià un imparable ascens a la cort val∙lisoletana, on l’any 1606 fou anomenat conseller d’Estat 

i confessor reial. El cursus honorum del prelat dominic culminà l’any 1607 amb l’assoliment de 

la porpra cardenalícia, de la qual únicament gaudí fins a la seva mort, produïda a Valladolid l’any 

següent1212. L’òbit del cardenal dominic s’acompanyà d’unes solemnes exèquies i enterrament 

a la sala capitular del convent de Santo Domingo de Saragossa. La tomba del prelat es dignificà 

poc després gràcies a l’il∙lustre noble cesaraugustà Diego Fecet, membre del Colegio de Notarios 

de Número  y  Caja  de  Saragossa  i  amic  de  Xavierre,  que  decidí  encarregar  el mausoleu  del 

cardenal a  l’escultor Juan de Amurio el 25 de novembre de 1610 (fig.96)1213. El monument es 

conserva parcialment a l’església de Sant Jaume el Major de Saragossa on, malgrat haver perdut 

la imatge orant central que presidia el conjunt, podem observar com aquest va flanquejat per 

les imatges de dos sants dominics: sant Domènec i sant Ramon de Penyafort. Si bé la imatge del 

sant patriarca era una referència evident a  la condició de Xavierre com a mestre general dels 

dominics,  la de  sant Ramon de Penyafort  representava el  triomf de  la província d’Aragó en 

l’ascensió als altars del seu correligionari.  

                                                            
J. “El convento de San Raimundo de Potes. Un caso de innovación pastoral”, XX Siglos, 28 (1996/2), pàg. 
50‐64; GARCIA GUINEA, Miguel Ángel; PUENTE SAÑUDO, Miguel Ángel. Inventario del Patrimonio Artístico 
y Monumental de Cantabria. I Liébana. Santander: Institución Cultural de Cantabria, 1989, pàg. 265‐293.  
1210 Com senyala Ángela Atienza,  la construcció fou voluntat de Felip  III, amb  l’objectiu de ser un ferm 
baluard contra l’extensió de la bruixeria a les muntanyes del nord, vegeu: ATIENZA LÓPEZ, Ángela. Tiempo 
de conventos. Madrid: Marcial Pons, 2008, pàg. 140‐141 
1211 Sobre el convent de Santo Domingo de Saragossa, vegeu: USÓN GARCÍA, Ricardo. La arquitectura del 
convento de Santo Domingo de Zaragoza (1217‐2002). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2003. 
1212 El cardenal Jerónimo Xavierre (1543‐1608) professà l’Orde de Predicadors l’any 1562 al convent de 
Santo Domingo de Saragossa, del qual fou tres vegades prior, a més de regent dels estudis i impulsor dels 
col∙legis universitaris de Sant Vicenç Ferrer i Sant Jeroni. A més de promoure diverses obres d’ampliació i 
millora del seu convent, Xavierre apadrinà la fundació del convent de San Ildefonso de Saragossa i primer 
catedràtic de Teologia de la Universitat de Saragossa. Sobre el cardenal Xavierre, vegeu: LÓPEZ ARANDIA, 
María Amparo. “Dominicos en la corte de los Austrias: el confessor del rey”, Tiempos modernos: Revista 
Electrónica  de Historia Moderna,  20  (2010),  pàg.  1‐30;  ECHARTE,  Tomás.  “El  cardenal  Fray  Jerónimo 
Xavierre (1546‐1608)”, Cuadernos de historia Jerónimo Zurita, 39‐40 (1981), pàg. 151‐173; GALMÉS MAS, 
Lorenzo. El Cardenal Xavierre (1543‐1608). Zaragoza: Ed. Colegio Cardenal Xavierre. Dominicos, Provincia 
de Aragón, 1993. 
1213 GALMÉS MAS, L., El Cardenal Xavierre..., 1993, pàg. 115. 
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Així doncs, no és estrany que Xavierre, com a aragonès i mestre general dominic, afavorís una 

fundació  intitulada  a  sant Ramon de Penyafort, malgrat  aquesta es  trobés dins  la província 

d’Espanya. Ara bé, en l’erecció del convent de Potes de nou sembla decisiva la intervenció de 

Felip  III, que el 13 de gener de 1615 envià una  carta al  seu ambaixador a Roma, el duc de 

Tauresano, on sol∙licità el permís pontifici per ampliar les dependències de la comunitat. Assolit 

el suport papal, l’any 1619 s’inicià la construcció d’un nou convent a Potes seguint les traces de 

Damián de Espinosa, arquitecte que havia portat a terme alguns dels principals projectes del duc 

de Lerma1214. La construcció prosseguí durant bona part del segle XVII, doncs durant la dècada 

dels seixanta de  la centúria encara es venia  terreny per a  les capelles  laterals del  temple. El 

conjunt fou desamortitzat l’any 1835 i actualment només roman la façana del temple, una part 

del claustre i alguns retaules emplaçats a la parroquial de San Vicente de Potes, entre els quals 

no figura cap al∙lusió al patronatge de sant Ramon de Penyafort1215.  

 

Ara bé, el cas més singular de capella  fundada en honor del dominic català dins  la província 

d’Espanya és el del convent de monges franciscanes de Santa Clara de Zafra (Badajoz). La capella 

fou fundada com a espai funerari per a la perpètua memòria de Lorenzo Suárez de Figueroa, duc 

de Feria, que havia estat lloctinent de Catalunya durant les festes de canonització de 1601. En 

el seu testament, efectuat a Nàpols durant el mes de gener de 1607, l’aristòcrata declarava: 

 

“El lugar que desde agora senyalo para mi sepultura es la capilla que se ha labrado en Santa 
Clara de Çafra llamada comúnmente de las Reliquias, la qual se ha de dotar de la manera y 
con las capellanías que diré adelante, con el título y adbocaçion de San Ramón de Peñafort, 
de quien yo soy muy devoto por haverme hallado Birrey de Catalunia a el  tiempo de  su 
canoniciaçion y servir en ella lo que pude”1216. 
 

 

Per  tant,  l’elecció del sant català responia a criteris de devoció personal, però  també era un 

mode de glorificar un dels moments culminants de la seva carrera diplomàtica al Principat de 

                                                            
1214 De fet el convent de Potes seguí en bona mesura el mateix projecte aixecat a Santo Domingo de Lerma, 
vegeu: LOSADA VAREA, Celestina. La arquitectura en el otoño del Renacimiento: Juan de Naveda 1590‐
1638. Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2007, pàg. 153‐154. Sobre el 
convent de Santo Domingo de Lerma, vegeu: CERVERA VERA, Luís. El convento de Santo Domingo en la 
Villa de Lerma. Valencia: Castalia, 1969. 
1215 Sobre  la historia del convent de Potes  les aportacions més recents  i completes es troben en  la tesi 
doctoral de Karen Mazarrasa, vegeu: MAZARRASA MOWINCKEL, Karen. Arte y arquitectura religiosa en el 
valle de Liébana durante  la Edad Moderna. Tesi doctoral. Universidad de Cantabria, Departamento de 
Historia Moderna y Contemporánea, 2007, pàg. 211‐236. 
1216 Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Feria, llig. 57‐22. Citat a: RUBIO MASA, Juan Carlos. El mecenazgo 
artístico de la Casa Ducal de Feria. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2001, pàg. 217, 333. 
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Catalunya. Sobre  la pintura que decorava el  retaule  central de  la  capella només hem pogut 

localitzar una succinta descripció de l’any 1814, en la qual s’especifica que hi havia: 

 

 “... una pintura de mucho valor de San Raymundo de Peñafor, la qual estando ocupada esta 
villa por los franceses la quitó el que se intitulaba vicario apostólico haviendo quedado muy 
indecente el sitio”1217. 

. 

Tot i no tenir més detalls d’aquesta “pintura de mucho valor”, és possible que es tractés d’una 

obra prèvia, que el duc de Feria hauria encarregat arran de la canonització del dominic. A més, 

sabem que el mes de maig de 1601, en plenes festes de canonització raimundianes, l’aristòcrata 

envià a la seva mare una important remesa de relíquies de diversos sants, entre les quals també 

podia trobar‐se algun fragment del cos raimundià, o bé de la seva pols miraculosa1218. 

 

Als casos de Valladolid, Potes i Zafra caldria afegir també el de Madrid, on el convent de Nuestra 

Señora de Atocha custodiava la imatge del sant que sortí en la processó de l’any 1601. Malgrat 

no haver pogut documentar l’existència d’una capella en aquest indret, és probable que el sant 

hi disposés del seu propi espai per a la veneració. Així mateix, el sermó predicat per Saiz l’any 

1628  també denota  l’existència d’una  capella dedicada a  sant Ramon de Penyafort dins del 

convent de Santo Domingo el Real, on el frare dominic anuncià: 

  
“... desde el dia de hoy os escojemos por Abogado y Patron nuestro; y muy en particular del 
Sacro, Supremo, y Real Consejo de Aragon, que con sus presencias han querido hoy honrar 
vuestra fiesta como santo Letrado de su Real Corona. En nombre suyo, y de aqueste muy 
Religioso  y  Real  Convento,  y  de  todos  los  demas  aficionados  vuestros  que  aquí  estan 
presentes, y han oydo vuestras divinas alabanças,os suplico lo primero, que tengais por bien 
de recebir esta casa por muy propria vuestra, y quede en ella vuestra devocion plantada. 
Que a mas de por ser de Santo Domingo, y vos hijo suyo, ser casa Real, y vos de la sangre, 
teneis  gran  derecho  a  ella;  el  amor  y  gracia  con  que  estas  señoras  y  santas  Religiosas 
hermanas vuestras reciben vuestra visita, y os ofrecen un hospedaje tan honrado de aquella 
capilla  tan  ilustre y magestuosa a mano derecha de  la de un Rey, y digna de qualquier 
principe; y el averos  festejado con  tantas alabanças, y villancicos que con su acordada y 
apacible musica de varios  instrumentos y vozes os han cantado, merecen  les hagais esta 
gracia y favor de quedaros en esta su casa. Aqui santo mio vendremos todos a visitaros; aquí 
os buscaremos para nuestro consuelo, aquí os ofreceremos nuestras oraciones, nuestros 
votos y  sacrificios de alabança: aquí  finalmente acudiremos a venerar y adorar vuestras 
sagradas reliquias, y pedir vuestros milagrosos polvos, para remedio de nuestros males, y 
enfermedades.”1219 

 

Lamentablement  no  tenim  més  testimonis  d’aquesta  sumptuosa  capella  a  la  casa  de  les 

dominiques madrilenyes, però sí del culte al sant català i també de la circulació de la pols del seu 

                                                            
1217 RUBIO MASA, J.C., El mecenazgo artístico..., 2001, pàg. 224. 
1218 Íbidem, pàg. 248. 
1219 SAIZ, J., Sermon predicado en el convento de Santo Domingo el Real…, 1628, pàg. 22. 
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sepulcre, que era exportada des del convent de Santa Caterina de Barcelona. Ara bé, el fragment 

més interessant del text és el seu encapçalament, on Saiz anuncia com els membres del Reial 

Consell d’Aragó abracen a sant Ramon de Penyafort com a advocat celestial, celebrant la seva 

festa “como santo Letrado”. Així doncs, la intensa activitat del dominic com a canonista i autor 

de  textos  legislatius  de  prestigi,  unida  amb  els  seus  orígens  catalans,  propicien  que  els 

representants dels regnes de la Corona d’Aragó adoptin al sant com a patró1220.  

 

Un cop observats els casos de Valladolid, Madrid, Potes i Zafra, volem subratllar com la nostra 

recerca no ha pogut detectar altres fundacions raimundianes en els territoris ibèrics fora de la 

província d’Aragó ni en esglésies parroquials, ni entre els nombrosos establiments dels frares 

predicadors. Prudentment hem de senyalar que no podem descartar la seva existència, doncs  

la destrucció patrimonial derivada de conflictes bèl∙lics com  la guerra del francès,  les guerres 

carlines  o  la  desamortització  de  1835  afectà  profundament  als  convents  dominics,  perdent 

moltes de les seves imatges irremissiblement. Ara bé, certament aquesta absència de testimonis 

sí que fa palesa la seva moderada profusió.  

 

De fet, l’escassa devoció vers sant Ramon de Penyafort als territoris ibèrics també es confirma 

en l’àmbit privat. L’any 1997 Marcus B. Burke i Peter Cherry van publicar els cèlebres Spanish 

inventories, en els quals analitzaven un total de 140 inventaris postmortem de col∙leccions de 

pintura madrilenyes entre 1601 i 17551221. Partint d’aquesta font, hem pogut recollir un total de 

cinc representacions de sant Ramon de Penyafort, la primera de les quals se situa al “Oratorio 

baxo” del palau de Gil Ramírez de Arellano dins del seu inventari elaborat l’any 1618. L’any 1601 

Ramírez és un dels producardors del Consejo de Castilla, per tant és un alt funcionari reial proper 

al duc de Lerma, que probablement visqué les festes cortesantes en honor del sant i adquirí la 

seva  obra  en  el  moment  de  major  efervescència  del  culte  raimundià  després  de  la 

canonització1222. En canvi, tots els altres inventaris corresponen ja a mitjans del segle XVII. Entre 

ells trobem el de Magdalena Melgarejo, esposa de Juan de Clavijo, que havia estat secretari del 

Consejo de  la Suprema y general  Inquisició. El document, elaborat pel pintor del  rey Angelo 

Nardi,  no  especifica  el  tema  ni  la  disposició  de  la  pintura,  però  és  plausible  pensar  que 

                                                            
1220 Cal senyalar com  la devoció raimundiana entre els  juristes  ja s’havia constatat durant  les festes de 
canonització a Barcelona. Dilluns 11 de juny de 1601 els professionals del món legislatiu havien obsequiat 
una festa al sant, a la qual fou convidat el virrei duc de Feria i els consellers de la ciutat. Manual de Novells 
Ardits…, 7, pàg. 355.  
1221 BURKE, Marcus B.; CHERRY, Peter. Spanish inventories. Collections of Paintings in Madrid 1601‐1755. 
Los Angeles‐Torino: Provenance Index of the Getty Information Institute, Fondazione dell'Istituto bancario 
San Paolo di Torino per la cultura, la scienza e l'arte, 1997. 
1222 Íbidem, pàg. 209. 
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probablement  volia  recordar  la  condició  de  Ramon  de  Penyafort  com  a  fundador  del  Sant 

Ofici1223.  A continuació cal citar el cas de Bernardo Fernandez de Velasco Tovar, conestable de 

Castella, difunt l’any 1652, el qual posseïa fins a dos retrats de sant Ramon de Penyafort, que 

probablement li havien estat llegats per la seva mare, Juana Fernández de Córdoba i Enríquez 

Aragón, descendent de la branca catalana dels Cardona que havien estat protectora del convent 

de  Santa  Caterina  de  Barcelona1224.  I,  finalment,  l’ay  1658  trobem  una  última  referència  a 

l’inventari  d’Ana  Enríquez  de  Cabrera  i  Colonna,  duquessa  d’Alburquerque,  que  l’any  1658 

disposava entre els  seus béns d’una Transfretació  “... de  san Reymundo encima del mar De 

Rodillas con la capa echa Bela”1225.  

 

Malgrat la presència d’aquestes obres, cinc pintures en un total de 140 inventaris és una xifra 

realment baixa si la comparem les pintures dels sants canonitzats durant el primer terç del segle 

XVII com san Dídac (13), sant Carles Borromeu (27), sant Francesc Xavier (28), sant Ignasi (28), 

sant Isidre (24), sant Felip Neri (17) o santa Teresa (64), i realment ridícula davant de les gran 

devocions del moment, que documenten més de 200 pintures com sant Francesc, sant Jeroni o 

santa Maria Magdalena.  

 

Així doncs, la presència de sant Ramon de Penyafort a les cases de la gran noblesa i funcionariat 

de cort hispànic fou realment baixa durant el segle XVII. Tenint en compte que el patronatge de 

capelles  particulars  sovint  depenia  de  la  promoció  de  personatges  pertanyents  a  aquestes 

classes socials, aquest fet ens ajuda a comprendre parcialment l’absència d’espais dedicats a la 

veneració de sant Ramon de Penyafort. Ara bé, també hem pogut detectar com les hagiografies 

del sant no mostren cap predilecció pels miracles en favor de nobles o patricis castellans, doncs 

la majoria de  les guaricions atribuïdes a  la  intercessió del sant es porten a terme dins de  les 

fronteres de Catalunya. Aquest fet, juntament amb l’escassa presència de relíquies del sant fora 

del Principat, posa de manifest una vegada més la limitada difusió del dominic català en territori 

ibèric.  

 

Ara bé,  també  volem  subratllar  com aquesta  constatació no és exclusiva del  cas  raimundià, 

doncs  també es  fa present en  l’altra gran devoció emergent a  la Corona d’Aragó durant  les 

primeres dècades del segle XVII: Salvador d’Horta1226. En aquest cas es  tracta d’un  framenor 

                                                            
1223 Íbidem, pàg. 372. 
1224 Íbidem, pàg. 489‐491. 
1225 Íbidem, pàg. 554. 
1226 Durant els últims anys hem realitzat un ampli estudi sobre la formació, consolidació i expansió de la 
iconografia de sant Salvador d’Horta en època moderna, juntament amb la Dra. Sara Caredda, els resultats 
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gironí que traspassà l’any 1567 al convent de Santa Maria di Gesù de Cagliari enmig d’una gran 

fama de santedat. Tot i la veneració dels fidels a les relíquies del personatge, i la seva constant 

intercessió en casos de guaricions miraculoses, el frare no fou beatificat definitivament fins l’any 

1711. Dos  anys  abans  d’aquesta  data,  els  seus  correligionaris  compilaren  un  document  on 

incloïen una relació exhaustiva de totes les capelles i altars que li eren dedicats a la península 

ibèrica i itàlica. Malgrat no haver estat oficialment beatificat, fra Salvador comptava amb més 

d’un centenar de capelles  i altars ben  repartits per  tota  la geografia  italiana  i per  la Corona 

d’Aragó, la majoria situats en convents franciscans, però no figurava ni un sol testimoni devot 

en forma d’altar o capella a la resta de territoris de la península ibèrica. Per tan, estem davant 

d’un cas similar al de sant Ramon de Penyafort, on malgrat la voluntat dels correligionaris del 

sant de promocionar el seu culte, dins dels context hispànic, aquest nomes arrela en els territoris 

vinculats directament a la figura del sant.  

 

3.2.2.2 La mirada italiana 

 

Com plantejàvem a l’inici d’aquest apartat, hem volgut ampliar la nostra recerca a la península 

itàlica i a les vuit províncies de l’Orde de Predicadors que hi són presents. A partir de la recerca 

telemàtica i bibliogràfica, però especialment gràcies als diversos viatges d’investigació portats a 

terme en els darrers anys, hem confeccionat  la següent cartografia, acompanyada de  la taula 

explicativa, en la qual s’indiquen totes les capelles i altars dedicats a sant Ramon de Penyafort 

que hem pogut localitzar dins d’aquesta àrea geogràfica (fig. 97 i 98) 

 
En primer lloc, sorprèn el nombre elevat de capelles que hem pogut localitzar, 23 en total, doncs 

ens  hem  limitat  a  senyalar  els  casos més  reeixits,  dels  quals  queden  testimonis materials 

preservats  ja  sigui en  forma d’arquitectura, de pintura o d’escultura. Per  tant, hem de  tenir 

present que el nombre de fundacions originalment devia ser superior, doncs hem exclòs capelles 

desaparegudes com la de l’església de San Giovanni in Canale dels dominics de Piacenza, en la 

qual hi havia una capella intitulada al sant català que servia com a panteó dels aristòcrates de la 

família Mandelli1227.  

                                                            
del  qual  s’han  presentat  en  diversos  articles  publicats  en  revistes  nacionals  i  internacionals,  vegeu: 
CAREDDA, Sara; DILLA MARTÍ, Ramon. “Imagen y taumatúrgia en época moderna. El cultor a Salvador de 
Horta en la antigua Corona de Aragón”, RIME. Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 10 
(2013), pàg. 487‐513. 
1227 Desconeixem la data de fundació d’aquesta capella però sabem que l’any 1827, després de la mort 
del marquès Bernardino Mandelli, hi hagué una profunda remodelació de l’espai, que s’uní amb l’adjacent 
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Un  altre  criteri  a  l’hora  de  confeccionar  la  taula  ha  estat  que  l’aparició  de  sant  Ramon  de 

Penyafort no es limités únicament a una figuració, sinó que fos titular dels altars i capelles on se 

li tributés veneració. A tall d’exemple, hem descartat casos com el de la capella de la Verge de 

Montserrat de  l’església nacional de Santa Maria  in Monserrato de Roma (fig. 249  i 250), on 

malgrat la importància de la representació raimundiana, es tractava en tot moment d’un espai 

dedicat al culte marià, en el qual no hem trobat evidències de la inclusió del dominic entre els 

titulars de la capella1228. 

 

Un cop d’ull a  la cronologia de  les  fundacions de  la taula evidencia com el conjunt de  les 23 

capelles es funden dins del segle XVII i, concretament, 15 d’elles, un 65%, ho fan amb certesa 

durant la primera dècada, mentre les 8 restants ho fan al llarg de la centúria (n. 3, 4, 5, 9, 13, 14, 

17 i 18). En conseqüència, podem afirmar com la majoria d’aquestes capelles corresponen a la 

primera  expansió  devota  raimundiana  que  acompanya  la  canonització  de  1601,  quan 

l’efervescència del culte i la fama del sant es troba en el seu punt àlgid.  

 

Entre aquestes fundacions, la que tingué una vida més efímera sembla ser la del desaparegut  

convent de San Domenico de Gènova. Segons el manuscrit de fra Tommaso De Agostini, l’any 

1601 els frares intitularen a sant Ramon de Penyafort una antiga capella dedicada a l’Epifania i 

l’oferiren el 9 d’octubre de 1626 a la senyora Porzia Rivarola1229. Ara bé, sembla ser que la devota 

mai féu entrega als dominics de  l’almoina promesa en el contracte de  la capella,  i aquest fou 

rescindit l’any 1628. Posteriorment, la noble Marzia Centurione Cebà destinà al seu testament 

del 26 de juny de 1631, 24.000 lires per fer la construcció de la capella. Fou el nebot i hereu de 

la difunta, Marco Centurione di Cosimo, qui l’any 1642 finalment erigí la capella i en costejà la 

seva decoració però canviant‐ne  l’advocació a  la Beata Verge Assumpta. En aquest moment 

l’espai fou presidit per  la magnífica pala d’altar elaborada per Bernardo Strozzi (fig.99), en  la 

qual Ramon de Penyafort apareix en un discret segon pla inferior transfretant pel Mediterrani, i 

contemplant la visió de l’ascensió de la Verge.1230 

                                                            
capella de  Sant  Tomàs,  vegeu: ROSSI, Anton‐Domenico. Ristretto di  Storia Patri ad uso de’Piacentini. 
Piacenza: dai torchi del Maino, 1833, pàg. 541‐542. 
1228 Sobre aquesta obra, vegeu el capítol 4.4.2 de la present tesi. 
1229 DE AGOSTINI, Tommaso. Elenchica synopsis strictum ac verum compendium fun‐ dationis, incrementi 
obbligationis, et redditus celeberrimi conventus divi dominici januae. Biblioteca Universitaria di Genova, 
Ms. sec XVII, fol.52. Sobre el convent de San Domenico de Gènova, vegeu: PIASTRA, William. Storia della 
chiesa e del convento di San Domenico in Genova. Genova: Tolozza, 1971. 
1230 La tela es troba actualment a  l’església parroquial de San Matteo de Laigueglia, que  l’adquirí  l’any 
1804  juntament amb  l’altar marmori. Sobre  la pintura, vegeu: GALASSI, Maria Clelia. “Assunzione della 
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Durant el segle XVIII no hem pogut localitzar noves fundacions raimundianes, però sí que podem 

constatar com algunes de les capelles siscentistes es reformen i renoven. Aquests és el cas de la 

capella del Santuario della Beata Vergine del Rosario de Fontanellato (Parma), on l’any 1731 els 

dominics encarreguen a al pintor Pietro Rubini la sofisticada decoració en estucs de la capella 

de sant Ramon de Penyafort (fig.100). També podem citar el cas de l’església de San Bartolomeo 

e Stefano de Bergamo, on el 23 de setembre de 1641 el comte Giovanni Macassoli encarrega la 

pala amb  la Transfretació al pintor Pietro Ricchi  Il Luchese  (1606‐1675), que  la  finalitzà  l’any 

següent1231  (fig.101). L’any 1761 el convent  i prior de  la comunitat afidà al pintor bergamasc 

Giorgio Anselmi la renovació de les tres primeres capelles del costat de l’epístola, entre les quals 

es trobava la de sant Ramon de Penyafort. L’encàrrec suposà una transformació radical de l’espai 

per tal d’oferir una visió més  unificada i harmònica de l’interior del temple, però mantingué la 

pintura de Pietro Ricchi. Aquesta es rodejà d’una nova estructura arquitectònica coronada per 

dos figures femenines elaborades amb estuc sobredaurat, que sostenen els atributs raimundians 

de la clau i el llibre. A més, les parets foren enriquides amb dos ovals amb escenes pintades al 

fresc amb els temes de sant Ramon de Penyafort com a fundador de l’Orde de la Mercè i com a 

redactor de les Decretales1232. 

 

També cal subratllar que els espais de les capelles en tots els casos formen part de l’interior dels 

temples que les engloben, la única excepció és l’església de San Raimondo al Refugio de Siena, 

que  esdevé  capella  de  l’hospital  homònim.  Aquest  fou  erigit  per  voluntat  del  noble  sienès 

Aurelio Chigi, que l’any 1593 esdevé camarlenc de la Congregazione delle Abbandonate, fundada 

a  l’entorn de 1580  com a hospici per  a donzelles orfes  (fig. 102)1233. A partir de 1601 Chigi 

promou  la construcció de  l’església de San Raimondo, així com  la seva ornamentació  interior 

afidada a alguns dels artistes més reeixits del panorama sienès com Francesco Vanni, Alessandro 

Casolani o Ventura Salimbeni1234. A la mort d’Aurelio (1611) és Agostino Chigi qui encarrega part 

                                                            
Vergine”. A: GAVAZZA, Ezia; NEPI SCIRÉ, Giovanna; ROTONDI TERMINIELLO, Giovanna (a cura di). Bernardo 
Strozzi. Milano: Electa, 1995, pàg. 264‐265. 
1231 El contracte ja és mencionat per Andrea Pasta: PASTA, Andrea. Le pitture notabili di Bergamo che sono 
esposte alla  vista del pubblico raccolte da Andrea Pasta. Bergamo: Francesco Locatelli, 1775, pàg.110. 
1232  Sobre  Anselmi  i  la  seva  activitat  a  San  Bartolomeo  e  Stefano,  vegeu:  PERINA  TELLINI,  Chiara.  Il 
Settecento. I Pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Bergamo: Edizioni Bolis, 1989, III, pàg. 690 i seg.; DE 
PAOLIS GIBELLI, Silvana. La Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano  in Bergamo. Bergamo: convento dei 
Santi Bartolomeo e Stefano, 2000, pàg. 12; DAL FORNO, Federico. Giorgio Anselmi. Pittore frescante del 
Settecento. Verona: Della Scala, 1990, pàg.112. 
1233 El mateix Aurelio Chigi s’enterra a  l’interior de  l’església després de  la seva mort, ocorreguda  l’any 
1611.   
1234 La façana, completada cap a 1660, es deu a la voluntat del papa Alexandre VII, de la mateixa familia 
Chigi, que també dotà l’hospital de la plaça que encara presideix actualment, vegeu: ROMAGNOLI, Gioia. 
“La facciata della chiesa del Refugio”. A: ANGELINI, Alessandro; BUTZEK, Monika; SANI, Bernardina (a cura 
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de  la decoració pictòrica de  l’interior de  l’església, en  la qual  figuren dos  teles que  il∙lustren 

miracles del dominic. Una d’elles recull el tema de sant Ramon de Penyafort ressuscitant una 

noia jove, que fou pagada a Vincenzo Rustici l’any 1616 (fig. 103), i l’altra conté una Transfretació 

del sant executada per Stefano Volpi poc abans de 1618 (fig. 104)1235.  

 

En aquest cas és probable que l’elecció de sant Ramon de Penyafort com a titular de la capella 

estigués motivada per  l’efervescència del seu culte vinculada a  la canonització de 1601, però 

també a les nombroses guaricions de joves i infants proclamades per les diverses hagiografies. 

Entre aquests últims episodis cal recordar com la guarició de la jove Margarida, filla del metge 

Joan,  ja  figurava en el procés de 1318  i  fou aprovada oficialment com a miracle en  la butlla 

clementina de canonització de 1601. 

 

L’exemple de San Raimondo al Refugio suposa un cas excepcional dins del nostre estudi sobretot 

perquè som davant de  l’únic  testimoni que no  forma part d’un convent vinculat a  l’Orde de 

Predicadors.  A  diferència  del  que  ocorria  a  Catalunya,  quan  observem  la  proliferació  de 

fundacions raimundianes a la península itàlica podem copsar com són els frares dominics els que 

allotgen  la pràctica  totalitat dels casos. En  realitat aquest  fet no ha de semblar‐nos estrany, 

doncs es  tractava d’un sant que pertanyia a  la pròpia religió de sant Domènec  i, per  tant, el 

reconeixement de la seva santedat era motiu de prestigi correligionaris. Ara bé, també hem de 

tenir  present  que  la  canonització  de  sant  Ramon  de  Penyafort,  tot  i  ser  impulsada  des  de 

Barcelona, implicà a nivell global a bona part del conjunt de l’Orde de Predicadors a l’hora de 

sufragar despeses.  

 

Un cop exposat aquest punt, també cal preguntar‐nos quins foren els protagonistes concrets 

que portaren a terme el patronatge de  la devoció  i  la seva materialització en forma d’altars  i 

capelles, així com les motivacions que els desvetllaren. Tornant al mapa de les capelles (fig. 99), 

veiem  com  els  testimonis  també  són  presents  en  els  centres més  importants  de  l’Orde  de 

Predicadors, com són Bologna o Roma, en els quals havia residit el propi sant.  

 

                                                            
di). Alessandro VII Chigi (1599‐1667).  Il Papa senese di Roma Moderna. Siena: Maschietto & Musolino, 
2000, pàg. 440‐447.  
1235  OCCHIONI,  Michele.  “Il  Patrimonio  artistico  della  chiesa  di  San  Raimondo  e  del  Refugio:  una 
ricognizione”. A: AGNORELLI, Patrizia (a cura di). Siena, La Toscana, L'Europa. Studi sul patrimonio Artistico 
e la conservazione in onore di Bernardina Sani. Siena: Betti Editrice, 2013, pàg. 25‐39. 
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La basílica romana de de Santa Sabina havia estat entregada l’any 1219 a sant Domènec pel papa 

Honori III, convertint‐se en la seu de la cúria general de l’Orde de Predicadors. Durant l’època 

moderna  el  primigeni  temple  paleocristià  fou  objecte  de  nombroses  reformes  conduïdes 

principalment  per  Domenico  Fontana  (1587)  i  per  Francesco  Borromini  (1643),  que  el 

convertiren  en  un  sumptuós  interior  barroc.  Algunes  de  les  intervencions  decoratives més 

rellevants tingueren com a objecte  la creació de capelles destinades als nous sants dominics. 

Així, l’any 1600 els frares inauguraren l’esplèndida capella de sant Jacint, en la qual s’inclogué 

un cicle de pintures al fresc elaborades per Federico Zuccari, i una pala d’altar amb la Verge i 

sant Jacint executada per Lavinia Fontana.  

 

De les capelles barroques únicament perviuen la de sant Jacint i la de santa Caterina de Siena, 

doncs la resta se suprimeixen durant les restauracions dirigides per Antonio Muñoz entre 1914 

i 1919, i posteriorment entre 1936 i 19371236. Malgrat aquestes pèrdues, sabem que l’ascensió 

als altars de sant Ramon de Penyafort de l’any 1601 també fou acompanyada de l’erecció d’una 

capella, en la qual anava situada una tela amb la Transfretació del sant que, malgrat trobar‐se 

en una ubicació desconeguda actualment, podem conèixer a través de les diverses fotografies 

(fig. 248).  

 

En aquest cas, la importància administrativa i política de Santa Sabina suggereix la construcció 

de  la  capella  raimundiana  com  una  celebració  del  propi  poder  i  potència  de  l’Orde  de 

Predicadors, capaç de completar el tercer procés de canonització després de Trento, però també 

com a espai de memòria del pas del sant per la ciutat. En aquest sentit, també és especialment 

significatiu el cas de  la capella de San Domenico Maggiore de Bologna, ciutat on Ramon de 

Penyafort havia cursat els seus estudis i residit com a professor a la universitat i posteriorment 

com a mestre general de l’Orde (1238‐1240).  

 

L’any 1248, poc després del generalat raimundià (1239‐1240) els dominics fundaren el seu estudi 

general en aquest indret. Durant el segle XVI i XVII el cèlebre Studio di San Domenico esdevé un 

dels  centres  d’ensenyament més  prestigiosos  d’Europa  i  amb  un  nombre  sempre  creixent 

d’estudiants, fins al punt que l’any 1613 la comunitat ha de limitar a 120 el nombre màxim de 

religiosos1237. A més, cal atendre els vincles entre els dominics i les facultats de l’Archiginnasio 

                                                            
1236 Sobre les restauracions d’Antonio Muñoz, vegeu: MUÑOZ, Antonio. Il restauro della Basilica di Santa 
Sabina. Roma: Palombi, 1938; RUBBINO, Gaetano Rubbino. La basilica di Santa Sabina sull'Aventino. Un 
esempio di classicismo nella Roma del V secolo. Genova: De Ferrari, 2002;  BELLANCA, Calogero. La basilica 
di Santa Sabina e gli interventi di Antonio Muñoz. Roma: In conventu Sanctae Sabinae, 1999. 
1237 D’AMATO, Alfonso. I Domenicani a Bologna. Bologna: Edizioni Studio Domenicano, 1988, II, pàg. 671. 
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de la ciutat, on exerceixen molts mestres residents al convent de San Domenico com Giovanni 

Paolo Nazari de Cremona, que fou degà en tres ocasions del col∙legi de teòlegs de la Universitat 

de Bologna1238. Si bé la formació impartida es basa fonamentalment en la doctrina de sant Tomàs 

com a base per a tot el coneixement científic, també cal tenir present que San Domenico és un 

centre d’ensenyament en dret canònic de referència, on es formen bona part dels membres del 

Sant Ofici. A  tall d’exemple, durant el segle XVII trobem 11 dels 14 comissaris generals de  la 

Inquisició formats al studium de San Domenico, i podem citar casos com el de l’inquisidor Pietro 

Martire Festa, que ingressà al tribunal després del seu període com a Regent dels estudis de San 

Domenico (1598‐1601)1239.  

 

Dins  d’aquest  context  de  fervorós  estudi  i  predicació,  la  canonització  de  sant  Ramon  de 

Penyafort fou celebrada amb grans festes, de les quals ens dóna testimoni el sermó predicat pel 

pare Daniele Malloni al seu De Gloriosissimi Raimundi, publicat a  la ciutat el mateix 16011240. 

Malloni en aquest moment formava part de la Sagrada Congregació dels Jeronis, més coneguts 

com gerolamini, constituïts com a institut de dret pontifici depenent de la Santa Seu. L’obra es 

dedica als excel∙lentíssims doctors del col∙legi de juristes de Bologna, als quals Malloni recorda 

com gràcies a sant Ramon de Penyafort existeix el dret canònic i ells en són doctors i, per tant, 

els exhorta a celebrar‐lo com a il∙lustre protector1241.  

 

En aquest marc, la canonització raimundiana representava als frares de San Domenico Maggiore 

una  oportunitat  per  lloar  el  convent  a  casa mare  dels  dominics  i  residència  del  nou  heroi 

celestial, però també com a estudi de referència en l’àmbit del dret canònic i la teologia, on es 

formaven des del segle XIII jurisconsults de prestigi com el propi Ramon de Penyafort. Una de 

les intervencions més primerenques fou la del mestre general Jerónimo Xavierre, que donà una 

gran estàtua d’argent de sant Ramon de Penyafort per a la capella on reposaven les relíquies de 

sant Domènec1242. Ara bé, no és estrany que els frares acariciessin ben aviat la idea d’erigir una 

nova capella intitulada al nou sant blanquinegre, tal com ja havien fet l’any 1594 amb Sant Jacint. 

                                                            
1238  Sobre  les  relacions  entre  l’estudi de  San Domenico Maggiore  i  la universitat  de Bologna,  vegeu: 
BERTUZZI, Giovanni (ed.). L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna. Bologna: Edizioni 
Studio Domenicano, 2006. 
1239 D’AMATO, A., I Domenicani a Bologna…, 1988, pàg. 677. 
1240 MALLONI, Daniele. De Gloriosissimi Raimundi de Pennafort. Boniae: apud Haeredes  Ioannis Rossi, 
1601. 
1241  “Prodeat  igitur  tàndem  in  lucem Oratio, &  Sanctib. RAIMUNDI pallio  tecta, &  tanti  vestri Collegii 
stemmate  pramunita;  eoumque  vobis, &  Collegio  vestro  referat  protectorem,  fine  cuius  ope,  nec  vos 
Doctores esse, nec alios Doctores crearé potestis”. MALLONI, D., De Gloriosissimi Raimundi..., 1601, s. pàg. 
1242 L’obra  ja no existeix, vegeu: D’AMATO, Alfonso.  I Domenicani a Bologna. Bologna: Edizioni Studio 
Domenicano, 1988, II, pàg. 627. 
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El dominic polonès havia estat canonitzat per Climent VIII el 17 d’abril de 1594  i dos mesos 

després, el 18 de  juny de 1594, els frares de San Domenico autoritzen als germans Antonio  i 

Filippo Turrini l’erecció d’una capella familiar amb una tomba i un altar dedicats al nou sant1243. 

Pocs dies després devia signar‐se el contracte amb el taller de Ludovico Carracci, que efectuà en 

dos mesos la monumental pala d’altar, avui al Musée du Louvre, la qual fou portada en processó 

durant la festa del sant del 16 d’agost de 1594 de la catedral de San Pietro fins a San Domenico 

Maggiore, enmig d’uns fasts costejats íntegrament per la família Turrini1244. En el cas de Ramon 

de Penyafort és probable que els dominics bolonyesos portessin a terme una operació similar i 

poc després de la canonització de 1601 arribessin a un acord amb la família Solimei, que ostentà 

el patronatge de la capella del sant fins al segle XIX.  

 

Actualment la capella de sant Ramon de Penyafort es troba presidida pel llenç amb Transfretació 

del sant elaborat per Ludovico Carracci (fig. 105 i 251), però l’arquitectura és fruit de la reforma 

integral de l’interior del temple portada a terme entre 1728 i 1732 per Carlo Francesco Dotti1245. 

De l’obra original de la capella Solimei es conserva bona part de l’estructura, per bé que en la 

seva redecoració del segle XIX, dividida en dos pisos, reformada i transformada actualment en 

oficines (fig. 106 i 107). No obstant, podem observar com es tractava d’una sumptuosa capella 

vuitavada de grans dimensions, que a  la part de  l’absis encara conserva el marc enguixat on 

anava posada la tela de Carracci. Aquest fet permet constatar com les mides coincideixen amb 

la còpia actual, i també veiem que a la part inferior presidia l’accés a l’espai la làpida funerària 

de Bernardino Solimei, difunt  l’any 1601. Aquest pertanyia a una de  les famílies  il∙lustres del 

patriciat urbà bolonyès  i fins  i tot apareix citat com a cavaller al Teatro morale de Cherubino 

Giardacci de 15921246. Al llarg del segle XVI i XVII és habitual trobar membres de la gens Solimei 

entre les llistes dels electes al Senat bolonyès, i el fill homònim de Bernardino Solimei l’any 1605 

és anomenat Gonfaloniere di giustizia de Porta Ravegnana1247. Malgrat no haver pogut localitzar 

una evidència documental, amb tota probabilitat l’encàrrec de la capella i de la seva decoració 

                                                            
1243 El document es troba a: Archivio di Stato di Bologna, Archivio Notarile, Annibale Cavallo 18 de juny 
1594. El primer en citar l’acord entre els frares i la família Turrini fou Aldo Foratti, vegeu: FORATTI, Aldo. 
I Carracci nella teoria e nella pratica. Città di Castello: S. Lapi, 1913, pàg. 107.  
1244 EMILIANI, Andrea (ed.). Ludovico Carracci. Bologna: Nuova Alfa Editoriale, 1993, pàg. 87‐89. 
1245 D’AMATO, A., I Domenicani a Bologna…, 1988, pàg. 745‐775. La qüestió de la capella Solimei i la tela 
de Ludovico Carracci serà tractada amb més profunditat en l’estudi iconogràfic del capítol 4.4 de la present 
tesi. 
1246 GHIARDACCI, Cherubino. Theatro morale de’moderni  ingegni. Dove si scorgono tante Belle, & gravi 
Sentenze, tante acute risposte, & tanti savi consigli, otra infinite comparatione. Vinegia: apresso i gioliti, 
1592, pàg. 283‐284. 
1247 L’attioni Memorabili Fatte da gl’Illustris. Signori Gongalonieri del Popolo et Honorandi Signori Massari 
dell’Arti Già Dominanti la Città di Bologna. Bologna: Manolessi, 1681, pàg. 84. 
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venen determinades per  l’òbit de Bernardino, així com per  les  instruccions donades als seus 

hereus que, desitjosos d’ostentar el seu estatus ciutadà, assumeixen el patronat i la dotació de 

la capella de San Domenico Maggiore.  

 

El cas de Bologna planteja la qüestió del patronatge de la devoció ja que si bé els frares dominics 

prenen la iniciativa a l’hora d’erigir capelles i altars en honor del seu nou heroi celestial, la seva 

materialització  sovint és  fruit del maridatge  amb els  interessos d’uns promotors privats,  en 

aquest cas la família Solimei. De fet és difícil establir uns paràmetres generals, doncs cada cas 

específic respon a un context i uns comitents determinats que poden ser laics, o bé pertànyer a 

la mateixa comunitat de  frares dominics. A  tall d’exemple sabem que en el cas de Sicília  les 

capelles  raimundianes  dels  convents  de  San  Domenico  de  Palermo  i  San  Domenico  de 

Castelvetrano foren encarregades per membres de la pròpia comunitat. En el primer exemple, 

es conserva el document notarial datat el 24 de febrer de 1601 entre fra Vincenzo Montalbano 

i el pintor Gaspare Bazzano, segons el qual Bazzano es compromet a portar a terme la decoració 

de la capella abans del proper 18 de maig (fig. 108)1248. Aquesta havia d’anar presidida per una 

tela dedicada al dominic català, de la qual s’especifica que havia de tenir les mateixes dimensions 

que la de Sant Jacint de Polònia que es trobava al mateix temple, i s’havia d’acompanyar de les 

figures de sant Francesc de Paula i sant Francesc d’Assís pintades al fresc a les parets1249. 

 

De  l’antiga  capella de  sant Ramon de Penyafort únicament ens ha arribat  la pala de  l’altar, 

colpida per les vicissituds del propi convent. El 22 de gener de 1622 els dominics palermitans es 

reuneix en presència del mestre general Nicolò Ridolfi i determinen la construcció d’una nova 

                                                            
1248 Una de les primeres referències escrites de l’obra es troba en la crònica d’Antonio Mongitore, enterrat 
a  la mateixa església de San Domenico de Palerm. MONGITORE, Antonino. Chiese e case dei Regolari. 
Biblioteca Comunale di Palermo, ms.QqE5, fol. 372r. Per a la bibliografia de l’obra, vegeu: DI GIOVANNI, 
Lazzaro. Le opere d’arte nelle chiese di Palermo. BCP. Ms. 2QqA49,  fol. 53; PALERMO, Gaspare. Guida 
istruttiva per Palermo e i suoi dintorni. Palermo: tip. P. Pensante, 1856, pàg. 246; SALVO DI PIETRAGANZILI, 
Rosario.  Guida  pel  viaggiatore  in  Sicilia.  Palermo,  1884,  pàg.  96; MUSSO, Matteo.  Illustrazione  del 
Pantheon siciliano nel tempio di San Domenico in Palermo. Palermo: Stabilimento Tipografico Virzì, 1910, 
pàg. 24; SCOZZARI, Salvatore. La chiesa e il Pantheon di S. Domenico di Palermo. Palermo: Stabilimento 
tipografico Virzì, 1910, pàg. 123; DE FELICE, Francesco.   Arte del Trapanese. Palermo:  Industrie riunite 
editoriali siciliane, 1936, pàg. 73; CALASCIBETTA, Severina. Filippo Paladino. Palermo: Tip. S. Pezzino e F., 
1937, pàg. 76; BARILARO, Antonio. San Domenico di Palermo: pantheon degli uomini  illustri di Sicilia. 
Palermo: Convento San Domenico, 1971, pàg. 51,152; BELLAFIORE, Giuseppe. Palermo: guida della città 
e dintorni. Palermo: Bes, 1971, pàg. 77. 
1249 Archivio di Stato di Palermo. Notario Pietro Zafarana, vol.5680, c. 201. El document es troba citat a: 
VISCUSO, Teresa. “Saggio introduttivo”. A: CHIARELLO, Maria Rosaria (coord.). Lo zoppo di Gangi. Palermo: 
Italo‐Latino‐Americana  Palma  Editrice,  1975,  pàg.  34;  D’AMICO,  E.  “San  Raimondo  di  Pennafort”.  A: 
ABBATE, Vincenzo (coord.). Vulgo dicto lo zoppo di Gangi. Palermo: Nuova Graphicadue, 1997, pàg. 150‐
151.  
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església “più grande e maestosa”1250. Un cop bastida l’obra nova, i segons el testimoni d’Antonio 

Mongitore, durant el segle XVIII la pintura es troba en una capella intitulada a la Verge del Pilar 

que pertanyia  a  la  família  Sabia,  l’escut dels quals podria  correspondre  amb  les  armes que 

figuren a  la part  inferior de  la tela de  l’altar actual. D’altra banda,  l’any 1781 el frare convers 

Raimondo  Carrà  costeja  l’altar  i  decoració  amb  marbres  policroms  que  es  pot  observar 

actualment a la capella1251. Probablement en aquest moment s’afegeix l’estuc de la part superior 

amb un  llibre obert on figura una  inscripció dedicada a  les Decretales pontifícies, a més de  la 

modificació de les mesures de la tela, evidentment retallada al costat dret i a la part inferior. 

 

Així doncs, el cas de la capella de San Domenico Maggiore de Palerm resulta interessant per al 

nostre estudi per tres aspectes principalment. En primer lloc es tracta d’una obra comissionada 

per un frare dominic per tal de celebrar al seu correligionari però també el prestigi de la pròpia 

religió dels predicadors. En segon terme, es marca un termini de tres mesos al pintor per tal que 

la capella estigui preparada quan arribi la imminent canonització del sant, esdevenint el primer 

encàrrec devot raimundià que hem pogut localitzar fora de Catalunya durant l’època moderna. 

I,  finalment,  també  il∙lustra  un  cas  de  reforma  i  nou  patronatge  d’una  capella  que manté 

l’advocació, doncs  les obres costejades per  fra Vincenzo Montalbano es derruiren  juntament 

amb l’església dominica a partir de l’any 1622 i durant el segle XVIII la nova capella fou renovada 

per  fra Raimondo Carrà, que probablement volgué mantenir  l’advocació al  seu patronímic,  i 

posteriorment també per la família Sabia, que hi introduí el culte hispànic de la Verge del Pilar.  

 

En el  cas de Palermo,  la  comissió de  l’obra partí de  la pròpia  comunitat que  l’acollia al  seu 

temple, però en bona part de  les capelles  i altars raimundians que hem recollit hi  trobem  la 

intervenció directa d’un patró particular extern a  l’Orde de Predicadors. Les motivacions que 

impulsen als comitents obren un ampli ventall de possibilitats que comprèn des de la devoció 

més sincera fins al desig de pública ostentació personal  i familiar. Així, podem citar el cas del 

cavaller Papirio Busi de Viterbo, general de les galeres pontifícies, que l’any 1607 fou capturat 

pels turcs i portat pres a Tunísia. Busi aconseguí fugir dels seus segrestadors en un improvisat 

vaixell fet amb un tros de fusta que el traslladà prodigiosament, i en un breu espai de temps, al 

port de Civitavecchia. Un cop arribat a Viterbo, Busi recorda el seu periple en una de les llunetes 

del Santuari de la Madonna de la Quercia on també erigeix una capella en honor a sant Ramon 

                                                            
1250 BARILARO, Antonio, O.P. San Domenico di Palermo. Pantheon degli  uomini illustri di Sicilia. Palermo: 
convento San Domenico, 1971, pàg. 33. 
1251 Íbidem, pàg. 51. A la base de la pilastra dreta figura una inscripció commemorativa de les obres de 
Carrà: EX DEVOTIONE F. RAYMUNDI CARRA A:D: 1780. 
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de Penyafort com a protector dels navegants  (fig. 109  i 271)1252. L’obra  s’afida  l’any 1608 al 

mestre marmoraro Leonetto Carrarini di Orvieto (1608), domiciliat a la ciutat, i anava presidida 

per una tela pintada probablement per Francesco Castelli1253. 

  

El Santuari de Santa Maria della Quercia es renovà  totalment entre 1727  i 1731, gràcies a  la 

intervenció del papa dominic Benet XIII (1724‐1730). Probablement l’ampliació afectà la capella 

primigènia  de  sant  Ramon  de  Penyafort  i  per  aquest motiu  l’any  1755  el  cardenal  Pietro 

Francesco Bussi (1684‐1765), descendent de Papirio, patrocinà la renovació de l’espai mantenint 

en tot moment l’advocació al dominic català. La intervenció del purpurat comprengué l’erecció 

d’una nova taula d’altar i l’encàrrec de diverses pintures i escuts familiars que commemoraven 

les seves gestes  i que el recordaren en el seu epitafi, situat dins  la capella gentilícia de Santa 

Maria in Trastevere, com a “Patrono Munificientissimo”1254. L’aspecte actual de la capella respon 

a la restauració del temple portada a terme l’any 1864 per l’arquitecte Andrea Busiri Vici, i manté 

únicament dos escuts familiars i una pintura amb la Transfretació del sant. 

 

El  cas  de  la  capella  del  santuari  de  la Madonna  della Quercia  il∙lustra  com  sant  Ramon  de 

Penyafort havia estat erigit poc després de  la seva canonització com a protector de  la família 

Bussi de Viterbo, que mantenia i reafirmava un segle i mig després la seva condició. Ara bé, en 

altres ocasions la fundació de capelles raimundianes no parteix d’una tabula rasa sinó que més 

aviat és una incorporació a les devocions familiars precedents. En aquest sentit podem citar el 

cas de l’altar de la família Ricasoli a Santa Maria Novella, presidit per la pala de Jacopo Ligozzi 

(1547‐1626) (fig. 110). El pintor veronès havia estat cridat a Florència pel gran duc Francesco I a 

l’entorn de 1577, on durant  les últimes dècades del segle XVI participa ben activament en  la 

renovació dels cicles pictòrics dels convents dominics de San Marco i Santa Maria Novella. En 

aquest  últim  temple  cal  recordar  com  l’any  1594  la  gran  duquessa  Cristina,  esposa  de 

Ferdinando I, retira la pala amb la Crucifixió de Vasari de la capella Strozzi per posar‐hi la tela 

                                                            
1252 CAROSI, Atilio; CIPRINI, Gianfranco. Gli ex voto del Santuario della Madonna della Quercia di Viterbo. 
Viterbo: Cassa di Risparmio della provincia di Viterbo, 1992, pàg. 276. 
1253 ANGELI, Noris. Famiglie Viterbesi. Storia e cronaca. Genealogie e stemmi. Viterbo: Quatrini A.&F., 2003 
pàg.78. La gesta de Busi queda recollida a la crònica de 1793 del pare Torelli i, contemporàniament, en 
dóna notícia fra Vittorio d’Arezzo, que especifica com: “A dì 12 settembre [1608] ricordo come il M. Ill.o 
Sig.re cavaliero Papirio Bussi gentilhuomo viterbese fece la cappella di S. Raimondo  la prima vicino alla 
porta piccola della chiesa a mano destra di bellissimi marmi, le colonne di breccia et ha voluntà di dotarla, 
et ornarla di parati essendo priore il P.M.R.do Mro. Giovanni Battista da Foiano eletto priore et sacrestano 
fra Thomaso Bandoni”. Archivio Santa Maria della Quercia (ASMQ), vol.170, cc.150‐212v; vol.196, c.212v; 
vol.113,c.49. 
1254 ASMQ, vol.356, c.46v. 
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d’Alessandro Allori amb  la visió de Sant  Jacint de Polònia, que havia estat  canonitzat aquell 

mateix any1255.  

 

Una operació similar es porta a terme poc temps després a la capella Ricasoli (fig. 110 i 111). 

Aquesta havia estat construïda pel bisbe de Volterra Giovan Battista Ricasoli  i a  la seva mort, 

ocorreguda  l’any 1575, s’havia decorat amb una  tela de Sebastiano Vini que representava  la 

conversió de Sant Pau. Segons la Cronaca de Vincenzo Borghigiani “... circa l’anno 1620, più o 

meno, il P.N.F. Raffaello delle Colombe fece fare di mano del Ligozzi la tavola di San Raimondo e 

con permissione de’Signori Ricasoli la collocò a deto altare”1256. Com han demostrat els estudis 

de Lucilla Conigliello, tot i que l’obra probablement fou afavorida pel prior del convent, són els 

membres de la gens Ricasoli els que formalitzen l’encàrrec al pintor l’any 1602, que la finalitzà 

amb seguretat quatre anys més tard1257.  

 

L’obra il∙lustra a la part esquerra Ramon de Penyafort dret sobre un esgraó mentre al seu voltant 

s’arrauleixen un bon nombre de peregrins precedits per un pare que porta el cos mort del seu 

fill als braços tot esperant el miracle de la resurrecció. Aquesta disposició ratifica el paper del 

dominic català com a taumaturg intercessor entre els devots i la divinitat, representada en un 

retaule marmori a la part superior dreta. Ara bé, si observem aquest detall veiem com el relleu 

monocrom en realitat disposa un Crist rodejat d’àngels a  la part superior, que acompanya el 

tema de  la  conversió de  sant Pau a  la part  inferior. Així doncs,  l’adopció d’aquesta peculiar 

iconografia permet a Jacopo Ligozzi mostrar sant Ramon de Penyafort com a titular de la capella, 

però  alhora oferir un  record ben evident de  l’advocació paulina  anterior.  Sens dubte  l’obra 

reflectia la voluntat de la família Ricasoli de mantenir la figura de sant Pau com a protector però 

alhora tampoc hem de passar per alt la peculiar elecció d’un tema taumatúrgic, poc freqüent en 

la pintura devota raimundiana, que possiblement cal relacionar amb algun episodi de la història 

familiar que no hem pogut concretar fins al moment.  

                                                            
1255 CONIGLIELLO, Lucilla. ”Alcune note su Jacopo Ligozzi e sui dipinti del 1594”, Paragone, 22 (1990), pàg. 
21‐42; FABBRI, Maria Cecilia. “Santa Maria Novella e la Controriforma. Genesi e sviluppo del linguaggio 
controriformato nel ciclo pittorico degli altari”. A: FORLANI TEMPESTI, Anna (coord.). Altari e  immagini 
nello spazio ecclesiale. Progetti e realizzazioni fra Firenze e Bologna nell’età della Controriforma. Florència: 
Angelo Pontercorboli Editore, 1996, pàg. 131‐143; BIETTI, Monica et alii.  Il  complesso di Santa Maria 
Novella. Firenze: edizioni della Meridiana, 2003, pàg. 94.  
1256 BORGHIGIANI, Vincenzo. Cronaca annalistica di Santa Maria Novella, fol. 396. Citat a: POMA SWANK, 
Annamaria. “Iconografia controriformistica negli altari delle chiese  fiorentine di Santa Maria Novella e 
Santa  Croce”. A:  CRESTI,  Carlo  (ed.). Altari  controriformati  in  Toscana. Architettura  e  arredi.  Firenze: 
Angelo Pontecorboli Editore, 1997, pàg. 95‐129. 
1257 CONIGLIELLO,  Lucilla.  Jacopo  Ligozzi.  Le  vedute del  Sacro monte della Verna  .  I dipinti di Poppi  e 
Bibbiena. Popi: Edizione della Biblioteca Comunale Rilliana, 1992, pàg. 36. 
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Així,  la tela de Ligozzi exemplifica com els patrons privats de  l’obra poden determinar  la seva 

iconografia  i  promocionar  la  seva  convivència  amb  altres  advocacions  que  no  formen  part 

pròpiament del cicle hagiogràfic raimundià. En aquest cas es tractava del record d’una devoció 

familiar anteriorment venerada en el mateix altar, però en altres trobarem recursos i estratègies 

de representació vinculades d’un mode molt més directe amb els comitents privats de les obres 

raimundianes. Un dels més freqüents serà l’ús dels sants patronímics acompanyant les escenes, 

tal com podem observar en casos com el de Santa Anastasia de Verona (fig. 112), on sant Ramon 

de  Penyafort  s’acompanya  dels  sants  Jaume,  Baromeu  i  Francesc,  en  al∙lusió  als  germans 

Giacomo,  Bartolomeo  i  Francesco,  que  l’any  1602  encarregaren  l’altar  del  sant  a  Felice 

Brusasorzi; o bé el de Santa Corona de Vicenza, on sant Lluc i sant Antoni recorden el patrocini 

de Luca Antonio Caldogno (fig. 113)1258.  

 

En altres ocasions, la importància de Ramon de Penyafort com a figura de referència per al dret 

canònic esdevé un element clau en  l’erecció de capelles patrocinades per famílies vinculades 

amb el món  jurídic. Aquest és el cas de  l’església dominica del Santo Spirito de Siena, on  la 

cèlebre família de juristes Biringucci reforma la seva capella gentilícia a principis del segle XVII i 

abraça sant Ramon de Penyafort com a nou advocat i protector (fig. 114)1259. En aquest cas el 

nou altar manté l’escut amb la lletra L, les flors de lis de França i les cadenes de Navarra a la part 

superior de  l’arc com a  record de  l’anterior  intitulació a Sant Lluís  rei. En canvi,  la gran pala 

central, pintada pel sienès Giovanni Pietro Pisani  l’any 1615,  il∙lustra el miracle de  fra Martí. 

L’episodi es remunta a les primeres hagiografies raimundianes medievals i mostra el moment 

clau de  l’episodi, amb el dominic català elevant  la sagrada  forma sobre  la qual s’apareix una 

efígie del nen Jesús, que colpeix al frare incrèdul situat darrera de l’oficiant, mentre un grup de 

nobles, devots i malalts assisteixen a l’escena.  

 

Dos dels exemples més significatius de patronatge de capelles raimundianes per part de juristes 

els trobem a Nàpols, on el dottore Francesco Antonio Lantaro erigeix una capella en honor del 

                                                            
1258 L’anàlisi d’aquestes obres es desenvolupa en l’apartat iconogràfic de la tesi, vegeu el capítol 4.4.  
1259 Els Biringucci foren uns dels més cèlebres professors de dret de Siena i Nàpols durant la segona meitat 
del segle XVI. Marcello Biringucci exercí com a professor a l’Ateneo sienès fins que l’any 1543 fou cridat a 
Nàpols per ocupar  la càtedra d’institucions  i posteriorment  la de  ius civile (1545). A  la seva mort,  l’any 
1564, el  seu  fill Giovanni el succeí com a  insegnante a  la universitat partenopea, mentre Girolamo di 
Giovanni Biringucci  fou nomenat  l’any 1562  rector de  l’Ospedale della Scala pel gran duc Cosimo  I de 
Toscana. Sobre els  juristes Briringucci, vegeu: MORELLI,  Luigi.  “Notizie  relative al  fu  cavalier Marcello 
Biringucci ed allà  sua nobile  famiglia”. A:  ID.  Sull’Origine degli Ospedali. Discorso accademico di  Luigi 
Morelli di Siena. Firenze: nella stamperia Piviti, 1837, pàg. 13 i seg.; NARDI, Paolo. Maestri e allievi giuristi 
nell’Università di Siena. Saggi biografici. Milano: Giuffrè Editore, 2009, pàg. 162‐171. 
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dominic  català  a  l’església  de  Gesù  e  Maria  a  Pontecorvo  (fig.  115),  i  l’advocat  Alfonso 

Brancaccio,  I duc de Lustra, ho  fa a San Domenico Maggiore  (fig. 116). Sobre aquesta última 

comissió artística volem fermar la nostra atenció, doncs la casa mare dels dominics partenopeus 

esdevé  en  època moderna  un  dels  assentaments més  importants,  juntament  amb  Roma  i 

Bologna, dels frares predicadors a la península italiana.  

 

L’arribada dels dominics a  la ciutat de Nàpols se situa  l’any 1231, quan Gregori  IX envia una 

primera comunitat que ocupa l’església i el convent preexistent de Sant Michele Arcangelo  in 

Morfis1260. L’any 1255 el temple es consagra a San Domènec i el 1272 Sant Tomàs d’Aquino hi 

funda  un  Estudi  General,  on  composa  la  tercera  part  de  la  Summa  Teologiae.  El  complex  

s’engrandeix  a  partir  de  1283‐1284  gràcies  al  suport  de  Carles  II  d’Anjou1261. Després  de  la 

conquesta de Nàpols per part d’Alfons V el Magnànim (1442), es projecta l’obertura a la plaça i 

la magnífica escalinata al costat de l’absis, datada a l’entorn de 14651262. 

 

Durant el segle XV San Domenico Maggiore pateix nombroses destruccions  i refaccions arran 

dels terratrèmols de 1446  i 1455, a més del gran  incendi de 15061263. Alhora però, també es 

consolida com a casa mare dels dominics del Regne de Nàpols, centre d’estudi de primer ordre, 

panteó  reial  i  església  predilecta  de  la  noblesa  urbana  del  seggio  de  Nido,  que  adopta  el 

                                                            
1260 PP. DOMENICANI. La Basilica di San Domenico Maggiore in Napoli. Guida. Napoli, 1977, pàg. 10‐18. 
La primera església era annexa a un convent de frares basilians i a un hospital documentat ja l’any 1002, 
posteriorment Pascual II la concedeix als frares benedictins i finalment als predicadors.  Sobre la primera 
església  i  l’assentament dels dominics,  la principal font escrita és: Manoscritto di fra Teodoro Valle da 
Piperno sulla fondazione e storia de conventi dei frati predicatori nel Regno di Napoli. ASN, Corporazioni 
religiose soppresse, busta 690, fol. 1231. Entre les principals contribucions a la historiografia del convent:  
D’ENGENIO, Cesare. Napoli sacra oltre  le vere origini e fundationi de chiese, monasteri, spedali et altri 
luoghi  sacri  della  città  di Napoli. Napoli,  1623,  pàg.  264;  PANE,  Roberto.  “Valori  ambientali  e  criteri 
d’intervento”. A: Il centro antico di Napoli. Napoli: E.S.I, 1971, II, pàg. 20; SASSO, Camillo Napoleone. Storia 
dei monumenti di Napoli e degli architetti che li edificavano. Napoli: F. Vitale, 1856, pàg. 38; PERROTA, 
Vincenzo Maria. Descrizione storica della chiesa e del monastero di San Domenico maggiore di Napoli. 
Napoli: Torchi di Saverio Giordano, 1828; HERSEY, George L. Alfonso II and the artistic renewal of Neaples. 
New  Haven:  Yale  University  Press,  1969;  D’ARBITRIO,  Nicoletta.  San  Domenico Maggiore.  “La  nova 
sacristia”: le arche, gli apparati e gli abiti dei re aragonesi. Napoli: Edisa, 2001; SALERNO, Luigi. Il convento 
di  San Domenico maggiore. Napoli: Edizione dei Padri domenicani di Napoli, 1997; MAIETTA,  Ida.  La 
fabbrica di San domenico maggiore a Napoli. Napoli: Arte’m, 2012. 
1261 CASIELLO, Stella; PICONE, Renata. “Il Restauro ottocentesco della chiesa di S. Domenico Maggiore a 
Napoli”. A: FIENGO, Giuseppe; BELLINI, Amedeo; DELLA TORRE, Stefano (eds.). La Parabola del restauro 
stilistico nella rilettura di sette casi emblematici. Milano: Guerini Studio, 1994, pàg.87‐88. 
1262 Platea del Real Monastero di San Domenico Maggiore di Napoli principiata nell’anno 1713 e compita 
nell’anno  1721.  ASN,  Corporazione  religiose  soppresse,  busta  429.  El  document  del  contracte  de 
l’escalianata entre Innico d’Avalos i mestre Florium de Ioele di Cava es troba publicat a: SCHULZ, Heinrich 
Wilhelm. Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien. Dresden: Eigenth, 1860, IV, pàg. 197, doc. 
CDLVIII.  
1263 Vegeu: CASIELLO, S.; PICONE, R., “Il Restauro ottocentesco della chiesa di S. Domenico Maggiore...”, 
1994, pàg. 90‐91.  
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patronatge de diverses capelles1264. Aquest és el cas de la patrícia napolitana Perrona Gattola, 

qui en el seu testament del 7 de març de 1385 deixa com a hereva de la capella dedicada a Sant 

Andreu  a  Verdella  Scrignaria,  manifestant  que  havia  pertangut  als  seus  avantpassats1265. 

Posteriorment  la  capella  passa  al  cardenal  Rinaldo  Brancaccio,  també membre  destacat  de 

l'aristocràcia del  seggio de Nido, que el 5 de  juny de 1405  fa una donació de diversos béns 

immobles al convent, fundant misses perpètues per a  les festivitats de  la seva mort, de Sant 

Andreu i de Sant Vito1266.    

 

A principis del segle XVII el patronat de la capella pertany a l'advocat Alfonso Brancaccio, I duc 

de Lustra. És en aquest moment quan la capella es renova i s'intitula a sant Ramon de Penyafort 

i a la Novena de la Virginitat de Maria, culte introduït contemporàniament en aquest espai pel 

mestre dominic Alfonso de Maddaloni1267. La capella es desmunta definitivament durant els anys 

                                                            
1264 CARRIO‐INVERNIZZI, Diana. “El panteón aragonés de San domenico Maggiore de Nápoles bajo  los 
Austria”.  A:  CANALDA,  Sílvia;  FONTCUBERTA,  Cristina  (eds.).  Imatge,  devoció  i  identitat  a  l’època  
moderna. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2014, pàg. 185‐198, 191; DE DIVITIIS, B. 
Architettura  e  committenza  nella Napoli  del Quattrocento. Venezia: Marsilio,  2007,  pàg.  139; MIELE, 
Michele. “Ricerche su San Domenico Maggiore. I rapporti col seggio di Nido”, Napoli Nobilissima, 2006, 
pàg. 95‐107. 
1265 La capella dedicada a Sant Andreu esmentada en el segle XIV és la tercera del costat de l’epístola, on 
recentment ha  finalitzat  l’última  restauració dirigida per  la  Soprintendenza  Speciale per  il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per  il Polo Museale della città di Napoli, destinada al cicle de 
frescs amb històries de Sant Joan Baptista, la Magdalena i San Andreu atribuïts per Ferdinando Bologna a 
Pietro Cavallini i executats entre 1308 i 1309, vegeu: BOLOGNA, Ferdinando. I pittori alla corte angioina 
di Napoli, 1266‐1414, e un riesame dell’arte nell’età fridericiana. Roma: Ugo Bozzi Editore, 1969, pàg. 115‐
126; TOMEI, Alessandro. “Qualche riflessione sull’attività napoletana di Pietro Cavallini”. A: ROMANO, 
Serena. Le chiese di San Lorenzo e San Domenico. Napoli: Electa, 2005, pàg. 126‐144. El testament de 
Perrona Gattola es troba al fons de pergamins de la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, I, 
11. Vegeu: KAEPPELI, Tommaso. “Dalle pergamene di S. Domenico di Napoli. Rilievo dei domenicani ivi 
menzionati  con  due  appendici  sui  priori  conventuali  e  provinciali  fino  al  1500”,  Archivum  fratrum 
praedicatorum, XXXII (1962), pàg. 285‐326, 294.  
1266 Rubrica e relazione di tutte le cappelle che sono e che sono state nella Chiesa del regal convento di San 
Domenico e dell’annue rendite che possedono le medesime cappelle e delle congregazioni del Santissimo 
Sagramento, del Santissimo Nome di Giesù e del Santissimo Rosario, 1716. ASN, Corporazioni religiose 
soppresse, busta 425, fols. 597‐598. Brancaccio  encara amplià aquesta donació l’any 1425, dos anys abans 
de la seva mort. La fundació d’una missa també el dia de San Vito es deu a la celebració del propi cardenal 
com a titular de l’església romana de San Vito in Macello Martyrum. Sobre el cardenal Rinaldo Brancaccio 
vegeu: DE LELLIS, Carlo. Famiglie della città e Regno di Napoli. BNN, ms. X.A.8, c. 133v‐136r, 140r‐v; Breve 
notamento delle cose più notabili che appartengono alla famiglia Brancaccio. BNN, sec. XVIII, ms I.D.11, 
cc. 52r‐v; VITALE, Giuliana. Élite burocratica e famiglia. Dinamiche nobiliari e processi di costruzione statale 
nella Napoli angioino‐aragonese. Napoli: Liguori, 2003, pàg. 220‐221. Sobre el patronatge a San Domenico 
Maggiore,  vegeu  la  tesi  doctoral  de  Sonja  Grund:  GRUND,  Sonja.  Teatri  della  Gloria.  Studien  zu 
neapolitanischen Adelskapellen  (1380‐1780): S. Angelo a Nilo, S. Maria dei Pignatelli und die Cappella 
Sansevero, Inauguraldissertation eingereicht beim Fachbereich Geschichts‐und Kulturwissenschaften der 
Freien Universität Berlin im Mai 2006, 2009, pàg. 35‐38. 
1267 Una operació similar s’havia portat a terme poc abans, quan l’any 1595 Michele Gesualdo encarrega 
la renovació de  la capella familiar amb  la gran taula dedicada a sant Jacint de Polònia, canonitzat  l'any 
anterior. L’obra presenta al centre l’aparició de la Verge al frare, rodejada d’escenes de la seva vida, i està 
atribuïda a Giovan Vicenzo Forli, el qual  reprèn una  composició  inspirada  clarament en  les estampes 
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60 del segle XX, quan comença la descoberta i restauració de les pintures murals atribuïdes per 

Ferdinando Bologna a Pietro Cavallini. De  la decoració d'època moderna han perviscut dues 

peces instal∙lades a l’oratori interior del convent actual: l’altar setcentista de marbres policroms 

i la tela principal de l’altar major (fig. 116).  

 

L’autoria  de  la  pintura  ha  estat  atribuïda  a  diversos  artífexs  de  l’escola  partenopea  com 

Francesco Curia, Fabrizio Santafede o Francesco Antonio Amato1268. Recentment però, el Dr. 

Stefano de Mieri ha datat l’obra i l’ha reconduït magistralment al catàleg del sienès Alessandro 

Casolani  (1552‐1607).  Aquest  fet  s’ha  portat  a  terme  gràcies  a  la  lectura,  fins  al moment 

desapercebuda, d’una inscripció inclosa al primer esgraó, als peus de Sant Ildefons: “Alessandro 

Casol.ni/ de Senis faciebat/ 16031269 .   

 

L’any 1615 el poeta brescià Giulio Cesare Gigli edita a Venècia La Pittura trionfante, on entre la 

cort dels artistes  italians  lloa  tres sienesos: Francesco Vanni, Ventura Salimbeni  i Alessandro 

Casolani  “di  saper  pieni”1270.  Habitual  col∙laborador  de  l’acadèmia  promoguda  per  Ippolito 

Agostini, Alessandro Casolani és un dels grans protagonistes de  la pintura a Siena durant  les 

últimes dècades del segle XVI i la primera del segle XVII1271. Els primers biògrafs de l’artista, Giulio 

                                                            
creades arran de la canonització del dominic polac, vegeu:  Nuovo Campione Del Regal Monastero di S. 
Domenco di Napoli. Fatto, e scritto dal P.F.Domenico Pisacane figlio del devoto Monasterio nell'anno 1682. 
ASN,  Corporazioni  religiose  Soppresse,  443,  fol.  411;  RESTAINO,  Concetta.  “Giovanni  Vincenzo  Forli 
«Pittore di prima classe nei suoi tempi»", Prospettiva, 48 (1987), pàg. 34 i seg.; DE CASTRIS, L. Pittura del 
Cinquecento a Napoli..., 1991, pàg. 208. Sobre el pare Alfonso da Maddaloni i la introducció del nou culte 
de la novena abans de Nadal, vegeu: VALLE DA PIPERNO, Teodoro. Breve compendio degli più illustri padri 
nella santità della vita, dignità, uffici e lettere ch’ha prodotto la Provincia del Regno di Napoli dell’ordine 
de’ predicatori, non solo a tempo ch’era unita con la provincia romana, de Sicilia, di Calavria, di Puglia e 
d’Apruzzi m’anco separata da quelle, sino al presente anno 1651. Napoli, 1651, pàg. 292‐294. 
1268 En paraules de Giovanni Battista Chiarini: “Alcuni scrittori vogliono che questo quadro appartenga alla 
scuola di Francesco Curia; altri a quella di Fabrizio Santafede, de alcuni al giovane Francesco Antonio 
Amato, nomi tutti chiarissimi nella nostra scuola napolitana. Il dipinto non è scevro di pregi, ma non vi si 
scorge  il bello  e  le maniere dello  stile di quegli abili artisti, per  cui  si deve  conchiudere  che  sia  stata 
rannodata la sotira della dedicazione della cappella in un quadro da un solo autore che fioriva nel tempo 
di  F. Alfonso da Maddaloni”. CELANO, Carlo: CHIARINI, Giovanni Battista. Notizie del Bello..., 1970 (1692), 
pàg. 1040.  
1269 Agraïm la col∙laboració i generositat del Professor Dr. Stefano de Mieri en el present treball. La primera 
menció de l’obra sota l’atribució de Casolani es troba a: DE MIERI, Stefano. “Giovan Bernardino Azzolino”. 
A:  Acerra.  La  Cattedrale. Quarto:  Iniziative  editoriali,  2013,  pàg.  86‐88.  En  canvi,  el  seu  estudi més 
aprofundit  encara  és  en  curs  de  publicació: DE MIERI,  Stefano.  “Una  pala  napoletana  di  Alessandro 
Casolani:  il «Sant’Alfonso quando  riceve  l’habito  sacerdotale dalla Madonna»”, Prospettiva, 2016, en 
premsa.    
1270 LA PORTA, Patrizia. “Fortuna critica”. A: Il piacere del colorire. Percorso artistico di Alessandro Casolani 
1552/53‐1607. Guida alla mostra. Firenze: Casole d’Elsa‐Radicondoli, 2002, pàg. 43. 
1271 BARTALINI, Roberto. “Siena medicea: l’accademia di Ippolito Agostini”, Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, XXV (1995), pàg. 1475‐1530. Sobre Casolani vegeu: SRICCHIA 
SANTORO, F. (ed).  Arte a Siena sotto i Medici. Roma: De Luca, 1980, pàg. 67‐73. 
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Mancini (1617‐1630) i Isidoro Ugurgieri (1649), situen l’origen de la vocació artística de Casolani 

en el contacte amb Cristoforo Roncalli, Il Pomarancio1272.  Company i posteriorment cunyat del 

pintor Cristofano Rustici, Casolani treballà també per a diverses comissions fora de Siena1273. 

Entre aquestes, el  dominic teòleg i consultor del Sant Ofici, Isidoro Ugurgieri Azzolini recorda 

una  tela  amb  “Sant’Alfonso quando  riceve  l’habito  sacerdotale  dalla Madonna” que podem 

identificar amb l’obra de San Domenico Maggiore1274.    

 

En el procés de gestació l’obra, De Mieri ha vinculat un dels dibuixos de la Biblioteca Comunale 

degli  Intronati  de  Siena amb  la  pintura  napolitana1275.  Tot  i  que  és  difícil  establir  un model 

concret per a la tela de Casolani, sí que podem constatar que el tema és reprès poc després pel 

seu deixeble Sebastiano Folli a les Esposalles místiques de Santa Caterina de l’altar de la família 

Borghesi a  la Basílica cateriniana de San Domenico de Siena (figs. 117  i 118)1276. En ambdues 

obres podem advertir com la imatge de sant Ramon apareix relegada a un segon terme, ocupant 

un paper discret que en el cas sienès ha estat fins i tot amputat, doncs manquen la mà esquerra 

del sant i la major part de la seva vela. Així mateix, a l’obra de Casolani podem observar com 

malgrat tractar‐se d’una capella dedicada al dominic català, el tractament de  la transfretació 

raimundiana és marginal  i  inserit mitjançant una solució poc  integradora, fins  i tot tosca, que 

marca un contrast no massa harmònic entre les tonalitats blaves del cel i la glòria celestial. En 

canvi, el centre de la composició presenta com a tema principal a la Verge entregant la casulla a 

Sant  Ildefons,  flanquejada per Sant Andreu  i Sant Vito. L’adopció d’aquest motiu havia estat 

interpretada per Giovanni Battista Chiarini com una prova de la promoció de l’obra feta pel pare 

Alfonso da Maddaloni, que havia  introduït el  culte a  la novena de  la  virginitat de Maria en 

                                                            
1272 MANCINI, Giulio; MARUCCHI, Adriana (ed.). Considerazioni sulla pittura. Roma: Accademia nazionale 
dei Lincei, 1956 (1617‐1630); UGURGIERI , Isidoro. Le pompe sanesi o'vero relazione delli huomini e donne 
illustri di Siena e suo Stato, Pistoia: nella stamperia di Pier'Antonio Fortunati, 1649. 
1273 Sobre  la producció artística de Casolani, vegeu: BAGNOLI, Alessandro. “I Dipinti”. A:  Il piacere del 
colorire. Percorso artistico di Alessandro Casolani 1552/53‐1607. Guida alla mostra. Firenze: Casole d’Elsa‐
Radicondoli, 2002, pàg. 5‐11. 
1274  UGURGIERI  ,  Isidoro.  Le  pompe  sanesi...,  1649,  II,  pàg.  379.  De Mieri  proposa  el  jurista  sienès 
Alessandro Turamini, docent de la Universitat de Nàpols  i agent del gran duc de Toscana a la ciutat, com 
a personatge vinculat amb Brancaccio que pogué suggerir l’elecció d’un pintor de fama com Alessandro 
Casolani, vegeu: DE MIERI, Stefano. “Una pala napoletana di Alessandro Casolani: il «Sant’Alfonso quando 
riceve l’habito sacerdotale dalla Madonna»”, Prospettiva, en premsa.     
1275 Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, S.III.10, c.5 r b. 
1276 Sobre el pintor sienès Sebastiano Folli, vegeu: MANUSETO, Luca. “Sebastiano Folli e l’eredità romana 
nella pittura del primo Seicento a Siena”. A: Siena, la Toscana, l’Europa. Siena: Betti Editrice, 2013, pàg.7‐
23; SRICCHIA SANTORO, Fiorella (ed.). Arte a Siena sotto  i Medici. Roma: De Luca, 1980, pàg. 163‐171; 
CIAMPOLINI, Marco. La pittura in Italia. Il Cinquecento. Milano, 1988, pàg. 356, 358, 717. 
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aquesta capella, i per aquest motiu hauria promogut una pintura amb el seu propi sant adreçat 

a la Verge1277.  

 

Ara bé, en l’elecció d’aquest tema, poc freqüent en l’àmbit napolità, probablement conflueixen 

no únicament  la devoció de Maddaloni,  sinó  també  la  representació del  sant homònim del 

comitent i patró de la capella: Alfonso Brancaccio. L’aparició de Sant Andreu fa referència a la 

primitiva advocació de la capella mentre San Vito és un record del cardenal fundador Rinaldo 

Brancaccio,    titular de  l’església  romana de San Vito  in Macello Martyrum. Aquest últim  fet 

queda  suportat  en  el  testament  d’Alfonso  Brancaccio  del  20  de  novembre    de  1612,  on 

concedeix  la capella al seu fill Alonzo  i als seus descendents, especificant  la seva voluntat de 

mantenir el record del cardenal Rinaldo Brancaccio com a fundador de la capella1278. 

 

Per  tant, podem concloure remarcant com  la  tela de San Domenico Maggiore, malgrat estar 

dedicada  a  sant  Ramon  de  Penyafort,  desplega  una  iconografia  capaç  de  recordar  al  patró 

Alfonso Brancaccio, als seus avantpassats, i curullar al mateix temps les expectatives dels frares 

predicadors, que celebraven la capella del nou heroi celestial de l’orde.  

 

En  conclusió,  cal  subratllar una vegada més  com  són els vincles  identitaris del  sant amb els 

promotors de la seva causa els que possibiliten el floriment de la seva devoció i el seu arrelament 

en  forma de noves  fundacions  i patronatges. De  tots ells, el més  fort  i durador és  l’element 

nacional,  doncs  la  devoció  al  Principat  de  Catalunya  i  a  la  ciutat  de  Barcelona  s’implanta 

fortament  en  les  esglésies parroquials  i  les  catedrals  catalanes, on perviuen  les  fundacions, 

s’adopta al sant com a patró i es renoven capelles també durant el segle XVIII. Contràriament, 

els vincles del sant amb els monarques hispànics són forts en temps de Felip III, però semblen 

molt més efímers durant els regnats de Felip IV i Carles II, quan queden restringits al patronat 

reial de  la capella del convent de Santa Caterina. Malgrat que els Àustries aprofiten  les seves 

estades  a  Barcelona  per  declarar  la  seva  devoció  vers  el  sant,  aquesta  assoleix  un  rol  ben 

secundari davant l’emergència dels nous cultes promoguts per les Catòliques Majestats durant 

el segle XVII, especialment després de la quíntuple canonització de 1622. Pel que fa als dominics, 

aquests  es manifesten  els més  actius promotors  de  la  devoció  al  seu  correligionari  fora de 

                                                            
1277 CELANO, C: CHIARINI, G.B., Notizie de bello..., 1970 (1692), pàg. 1038‐1040. 
1278 “... et quando la linea del detto mio figlio si estinguesse, si conservi in memòria del signor cardinale 
Rinaldo Brancaccio,  fudnatore della detta cappella et dell’ospedale di Sant’Angelo a Nido”, extret de: 
RICCA, Erasmo. La nobiltà delle Due Sicilie. Napoli: stamp. di A.de Pascale, 1879, V.I, pàg.534‐535.    
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Catalunya, especialment a la península itàlica, on promouen directa o indirectament l’erecció de 

capelles per tributar veneració al seu nou heroi celestial.  
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4. LES IMATGES DE LA SANTEDAT.  

Qüestions iconogràfiques a l’entorn de la figura  

de sant Ramon de Penyafort 
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Un cop exposada la història del procés de canonització de Ramon de Penyafort, i l’expansió de 

la seva devoció després de 1601, plantegem l’anàlisi de diversos aspectes dedicats a la imatge 

del dominic català. En primer lloc volem senyalar que entenem l’estudi de la iconografia com un 

element  indissociable  i  transversal  als  aspectes  anteriorment  tractats.  Per  aquest motiu,  la 

pregunta principal que ens formulem en aquest bloc de la tesi és quin paper juga la imatge en 

el camí d’ascensió als altars de Ramon de Penyafort i, especialment, quin és el seu impacte en 

el món de les arts després de la canonització de 1601. Així mateix, en segon terme també volem 

analitzar la difusió de la imatge raimundiana com un element clau en l’expansió de la devoció al 

sant. Aquestes qüestions s’emmarquen dins la problemàtica, molt més àmplia i complexa, de la 

creació de  la  imatge  religiosa posttridentina  i, per aquest motiu, hem  focalitzat en  la nostra 

atenció en cinc problemàtiques concretes. Cal assenyalar que l’elecció d’aquests arguments, i 

no  d’uns  altres,  respon  a  una  tria  personal,  doncs  considerem  que  són  els  aspectes més 

rellevants i no prou estudiats fins al moment.  

 

A  fi d’observar  la gènesi, evolució  i variants de  les  imatges  raimundianes, comencem aquest 

itinerari amb l’examen de les primeres representacions medievals del dominic, abans d’afrontar 

l’estudi de les imatges gestades a l’entorn de la canonització del sant l’any 1601. A continuació, 

dediquem dos amplis apartats a l’anàlisi de la fixació del rostre de sant Ramon de Penyafort i al 

desenvolupament  visual  del  seu  cicle  hagiogràfic.  Finalment,  s’estudiaran  dos  qüestions 

iconogràfiques  especialment  rellevants,  com  són  l’emergència  i  difusió  del  tema  de  la 

Transfretació  raimundiana,  i  el  tractament  del  dominic  dins  de  les  imatges  fundacionals  de 

l’Orde de la Mercè.  

 

4.1 Magister et poenitentiarius. La gènesi de la iconografia raimundiana. 

 

El 6 de gener de 1275 Ramon de Penyafort expira al convent de Sant Caterina de Barcelona. En 

el moment del seu òbit, el dominic és un personatge cèlebre gràcies als prestigiosos càrrecs 

desenvolupats al llarg de la seva vida, però sobretot a les seves obres. La producció escrita del 

frare blanquinegre en matèria jurídica i sacramental es divulga ràpidament per les biblioteques 

dels principals  centres d’estudi europeus, esdevenint un  referent de  lectura obligatòria que 

contribueix d’una manera decisiva a  la  fama del personatge  i de  la seva religió1279. Com hem 

apuntat  en  els  capítols  anteriors  de  la  present  tesi,  aquesta  notorietat  queda  recollida,  i 

                                                            
1279 Per una relació dels exemplars manuscrits i les edicions de les obres raimundianes, vegeu: ROBLES, 
Laureano. Escritores dominicos de la Corona de Aragón: siglos XIII‐XV. Salamanca: Calatrava, 1972, pàg. 
87‐91. 
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augmentada amb escreix, en les primeres cròniques promogudes pels frares predicadors, com 

la de Géraud de Frachet (1260) o la de Bernard Gui (c.1300), que difonen la figura del català com 

a il∙lustre seguidor de sant Domènec1280. En el present capítol prenem com a objecte d’estudi les 

imatges de Ramon de Penyafort des del segle XIII, quan apareixen les primeres representacions 

del frare, fins l'any 1542, moment en que Pau III atorga el primer reconeixement oficial del seu 

culte.  

  

Les  figuracions més  antigues  associades  a Ramon de Penyafort  sorgeixen  en  els manuscrits 

medievals que transcriuen  les seves obres. Un dels primers exemplars és  la caplletra Q de  la 

Summa de  casibus  custodiada  a  la Bibliothèque Municipale d’Orleans  (fig.119)1281.  Es  tracta 

d’una factura francesa datada al tercer quart del segle XIII, que composa la grafia a partir d’una 

bestiola mossegant el seu contorn, acolorida en  tons vermells, blaus  i  fons daurat1282. Al seu 

interior s'il∙lustra la figura d'un religiós que podem identificar amb l'autor del text, assegut en el 

seu scriptorium mentre composa la Summa.   

 

Amb una  cronologia  similar,  la  caplletra Q de  l’Incipit de  la  Summa de  casibus poenitentiae 

custodiada a la Bibliothèque Municipale d’Angers (fig.120) és habitada per una figura que s’ha 

identificat  amb  el  dominic  català1283.  En  aquest  cas  és  difícil  determinar  si  es  tracta  d’una 

referència a l’autor de l’obra, ja que la representació mostra un frare assegut sobre una bancada, 

que llegeix un llibre i segueix els continguts amb el dit índex sobre el paper. Per tant, la imatge 

no opta per  la  representació de  l’autor  treballant, sinó més aviat del  lector, que  reflexiona  i 

s’instrueix a partir del text escrit. De fet,  la testa de  la figura apareix rodejada d’una aureola 

verdosa que al∙ludeix a la inspiració del lector a través del text, una opció que es pot vincular 

amb  el  propi  contingut  de  l’obra.  Ramon  de  Penyafort  elabora  la  Summa  de  casibus 

poenitentialis entre 1234 i 1236, com un manual destinat a la formació dels confessors. El text 

vol instruir als religiosos en la correcta aplicació de la penitència, segons les últimes disposicions 

contemplades en les Decretales de 1234, i els dictats del IV Concili Laterà. Per tant, la imatge ha 

                                                            
1280 Vegeu el capítol 2.1 de la present tesi, dedicat als primers relats biogràfics i hagiogràfics de Ramon de 
Penyafort. 
1281  PENNAFORTI,  Raymundus.  Summa  de  casibus,  1250‐1275.  Orléans:  Bibliothèque  municipale. 
Mediathèque, ms. 0219, fol. 1. 
1282 CUISSARD, Charles. “Orléans (CGM 12): Manuscrits 1‐968”. A: Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques publiques de France. Paris: E. Plon, Nourrit et cie, 1889, pàg. 1,114; PELLEGRIN, Elisabeth et 
alii. Catalogue des manuscrits médiévaux de la bibliothèque municipale d'Orléans. Paris: CNRS Editions, 
2010, pàg. 302‐304. 
1283 PENAFORT,  Saint Raymond de.  Summa de  casibus poenitentiae, 1250‐1275. Angers: Bibliothèque 
Municipale, ms.  0220,  fol.  1.  Vegeu: MOLINIER,  August.  “Angers  (CGM  31): Manuscrits  1‐1928”.  A: 
Catalogue géneral des manuscrits des bibliothèques publiques de France. París, 1898, pàg. 258. 
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de reflectir aquesta il∙luminació sobre el lector, que a través de l’estudi de l’obra troba una guia 

per a la correcta aplicació del sagrament.  

 

Aquesta  iconografia és  la més habitual en els manuscrits raimundians medievals. A finals del 

segle XIII la retrobem en la compilació Raymundi Summa, custodiada a la Biblioteca Laurenziana 

de Florència (fig.121)1284. La imatge, datada entre 1291 i 1300, mostra l’Esperit Sant en forma de 

colom inspirant a Ramon de Penyafort, que llegeix la seva obra sostenint un cordill vermell per 

seguir  l’escriptura. Una  cronologia  i  disposició  similar  és  l’adoptada  en  la  caplletra Q  de  la 

Summa  de  poenitentia  et  de matrimonio  cum  glossis  Guillelmi  Redonensis,  custodiada  a  la 

Bibliothèque Nationale de France  (fig.122)1285. En aquest cas es  tracta d’una compilació dels 

textos raimundians dedicats a  la penitència  i el matrimoni, glosats a mitjans del segle XIII pel 

dominic i teòleg bretó Guillaume de Rennes. La miniatura, de factura italiana, mostra Ramon de 

Penyafort  abillat  amb  l’hàbit  blanquinegre  i  assegut  en  el  seu  scriptorim  amb  les  cames 

replegades. Malgrat la pèrdua de les referències a l’Esperit Sant, el frare també ressegueix les 

línies del text amb la mà dreta, mentre dedica una atenta mirada al seu escrit.  

 

 

Els comentaris de Guillaume de Rennes a l’obra raimundiana tingueren una considerable difusió 

que ens ha llegat diversos manuscrits, un dels quals es custodia a la Biblioteca de Reserva de la 

Universitat de Barcelona (fig. 123)1286. Es tracta d’un volum procedent del convent de Sant Agustí 

de Barcelona i la seva confecció s’ha situat a Itàlia durant la segona meitat del segle XIV1287. Al 

                                                            
1284 RAYMUNDUS, Raymundi. Raymundi Summa, c.1291‐1300. Florència: Biblioteca Medicea Laurenziana, 
IT‐FI0100. 
1285  PENNAFORTI,  Raymundus.  Summa  de  casibus  et  Summa  de  matrimonio,  cum  glossa  Guillelmi 
Redonensis, s.XIII. París: Bibliothèque Nationale de France, Latin 3245. Per una relació dels manuscrits 
conservats  amb  l’obra  de  Guillaume  de  Rennes,  vegeu:  KAEPELLI,  Thomas.  Scriptores  Ordinis 
Praedicatorum Medii Aevi. Roma: ad S. Sabinae, 1975, II, pàg. 156‐159; PENNINGTON, Kenneth. “Summae 
on Raymond de Pennafort’s Summa de Casibus in the Bayerische Staatsbibliothek”, Traditio, 27 (1971), 
pàg. 471‐80. 
1286 PENYAFORT, Ramon de. Summa de poenitentia et de matrimonio cum glossis Guillelmi Redonensis, s. 
XIV. BRUB, ms. 590, fol. 1v.  
1287 Gràcies a  les marques d’antics posseïdors  sabem que  l’obra havia pertangut anteriorment a  Joan 
Ferrer, canonge de la catedral de Cagliari, i a Marco de Antonio Cams, escriptor augustinià, tal com consta 
en el segon full de guardes anterior: “Ioannes Ferrer, canonicus callaritanus 1576” i “A uso de fr maestro 
Antonio Camos, maestro en teología y religiosos del convento y abito de St Agustín”. MIQUEL I ROSELL, 
Francesc Xavier. Inventario general de manuscritos de  la Biblioteca Universitaria de Barcelona. Madrid: 
Direcciones generales de Enseñanza Unviersitaria y de Archivos y Bibliotecas, 1958‐1969, II, pàg. 125‐126; 
MOYA GARCÍA, Désirée. Manuscrito Ms. 590. La Summa de Ramón de Penyafort. Dipòsit Digital de la UB, 
2013  [http://hdl.handle.net/2445/54187];  HERNANDO,  Josep.  “Ramon  de  Penyafort.  Summa  de 
poenitentia et de matrimonio cum glossis Guillelmi Redonensi”. A: Tresors de la Universitat de Barcelona. 
Fons bibliogràfic del CRAI Biblioteca de Reserva. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2016, 
pàg. 34‐37. 



401 
 

vers del primer foli trobem la imatge del dominic català seguint un esquema similar, assegut i 

amb el perfil esbiaixat. Malgrat  l’absència de  l’Esperit Sant,  l’obra  recupera un plànol  tancat 

similar al de  la miniatura de  la Biblioteca  Laurenziana, per bé que  incorporant  clarament el 

faristol com a referència al scriptorium.  

 

L’adscripció d’aquestes produccions als tallers francesos i florentins és una prova fefaent de la 

difusió internacional que tingueren les Sumae sacramentals del dominic català durant la segona 

meitat del segle XIII i XIV. Ara bé, malgrat tractar‐se de representacions confeccionades mentre 

Ramon de Penyafort encara era viu, o en un moment proper al seu òbit, en cap cas podem 

afirmar que hi hagi voluntat de reflectir uns trets veristes, ni tampoc uns atributs particulars. En 

tots aquests casos s'utilitzen tipologies representatives molt comunes en la miniatura medieval, 

com són l’escriba i el lector i, per tant, difícilment podem afirmar que es tracti d’imatges amb 

voluntat de retratar unívocament a l’autor català.  

 

Un canvi fonamental apareix en la Summa procedent del convent barceloní de Sant Agustí. En 

l’Incipit  de  l’obra  es  representa  un  frare  predicador  de mig  cos,  d’edat madura,  amb  una 

marcada tonsura, barba blanca i sostenint un llibre vermell amb la mà esquerra, mentre la dreta 

recolza sobre  la portada (fig.124). Per tant, trobem  la voluntat d’associar el  llibre amb  l’autor 

dominic, que  llueix  l’hàbit blanquinegre propi de  la seva religió. A més, al costat de  la  imatge 

apareix el nom del Magistri Raymundi amb lletres vermelles per facilitar‐ne el reconeixement. 

En  conseqüència,  malgrat  l’absència  de  trets  retratístics,  hi  ha  una  decidida  voluntat  de 

representar l’autor amb uns atributs propis que, si bé són presents en les miniatures anteriors, 

ara es mostren de cara a l’espectador com a elements identificatius. Fins i tot podem senyalar 

com el dominic sosté reverencialment el seu llibre amb la mà esquerra coberta pel propi hàbit, 

un  tret  tradicionalment  aplicat  a  les  sagrades  escriptures,  ara  adoptat  en  la  literatura 

sacramental raimundiana en un intent de subratllar la dignitat del propi text. 

 

La representació de Ramon de Penyafort amb el llibre com a atribut es consolida durant el segle 

XIV en el món de la miniatura, però també en altres suports, tal com veurem més endavant. Com 

a  exemple  podem  citar  la  il∙lustració  inclosa  al  final  del  foli  39  de  la  Summa  de  casibus 

poenitentiae, custodiada a la Biblioteca Diocesana de St. Pölten (Àustria) (fig.125)1288. La imatge 

                                                            
1288 PENYAFORT, Raimundus de.  Summa de  casibus poenitentiae,  s.XIV. Àustria.  St. Pölten: Bibliothek 
Diözesanarchiv  St.  Pölten,  Hs.87,  fol.39v.  Sobre  l’obra,  vegeu:  WINNER,  Gerhard.  Katalog  der 
Handschriften der Diözesanbibliothek St. Pölten. St. Pölten: Univeröffentlichtes Typoscript, 1978, pàg. 87‐
88. 
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mostra al dominic de mig cos, esbiaixat, sostenint   un  llibre vermell, en aquest cas sobre una 

capritxosa marginàlia amb cua i potes fitomòrfiques. 

 

Per tal de cloure aquest breu itinerari per algunes de les primeres imatges associades al dominic 

català dins del món dels manuscrits il∙luminats, volem citar la Summa raimundiana composada 

a  París  durant  l’últim  quart  del  segle  XIV,  avui  a  Amiens  (fig.126)1289.  Confeccionada 

estilísticament dins el gòtic  lineal  francès  finisecular,  l’obra també  fa palesa  la circulació dels 

textos raimundians durant  la baixa Edat Mitjana en àmbits allunyats de Barcelona, Bologna o 

Roma, on foren produïts, però també l’aleatorietat de les imatges que els acompanyen. De fet, 

l’escena mostra al dominic català agenollat, sense atributs i despullat del seu hàbit blanquinegre. 

La seva presentació és la del pietós orant que es presenta agenollat i amb les mans juntes davant 

de la Verge entronitzada amb el nen. Malgrat l’absència de cap referència a la producció escrita 

del dominic, aquest ofereix el seu intel∙lecte al servei de la divinitat i de la seva Església. De fet, 

el Crist infant es dirigeix directament al frare i el beneeix amb la mà dreta. La imatge és el primer 

exemple que hem pogut localitzar de contacte directe entre Ramon de Penyafort i la divinitat, i 

representa  un  unicum  iconogràfic  que  no  retrobarem  fins  a  la  creació  dels  grans  cicles 

hagiogràfics posteriors a la canonització de 1601.   

 

Fins al moment ens hem referit únicament a  les miniatures dels segles XIII  i XIV,  incloses en 

exemplars de les Summae dedicades a la penitència i al matrimoni. En paral∙lel, també apareixen 

altres figuracions del dominic català en la magna compilació de les Decretales. Tot i que l’obra 

fou  promulgada  l’any  1234  com  a  únic  referent  per  al  dret  canònic  acceptat  per  l’Església 

romana, cal recordar com el text raimundià conviu durant els segles XIII i XIV amb el Liber Sextus 

de Bonifaci VIII (1298), les Clementinae, promulgades per Climent V (1314) i les Extravagantes, 

de  Joan  XXI  (1317)1290.  Per  aquest  motiu,  els  exemplars  conservats  de  les  Decretales 

raimundianes  sovint  s’acompanyen de  les altres compilacions  legislatives  i poden  incorporar 

figuracions  del  seu  autor  fent  entrega  de  l’obra  al  papa  Gregori  IX.  En  realitat,  les 

representacions de l’episodi fan veritable èmfasi en el pontífex com a veritable responsable de 

                                                            
1289PENNAFORTI,  Raymundus.  Summa  de  casibus.  Summa  de  matrimonio,  c.1275‐1300.  Amiens: 
Bibliothèque Municipale, ms.0267, fol.9. Sobre el manuscrit, vegeu: COYECQUE, Ernest. “Amiens (CGM 
19): Manuscrits 1‐932”. A: Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, 1893, 
pàg. 127‐128; DALARUN, Jacques (dir.). Le Moyen Age en lumière. Manuscrits enluminés des bibliothèques 
de France. Paris: Fayard, 2002, pàg. 14, 391. 
1290  Sobre  la  compilació  de  les  Decretales  vegeu:  BERTRAM,  Martin.  “Die  DekretalenGregors  IX: 
Kompilationoder  Kodifikation”.  A: Magister  Raimundus.  Atti  del  convegno  per  il  IV  centenario  della 
canonizzazione di san Raimondo de Penyafort (1601‐2001). Roma: Istituto Storico Domenicano, 2002, pàg. 
61‐86. 
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l’obra, fins al punt que pot arribar a aparèixer com a autor directe del text, tal com subratlla la 

caplletra G de  les Decretales conservades a  la Bibliothèque Nationale de France  (fig.127)1291. 

L’obra és una de les primeres traduccions del codi legislatiu al francès, elaborada pels mestres 

de la facultat de dret de la Universitat de Paris durant el tercer quart del segle XIII. La miniatura 

que acompanya el pròleg de  l’obra  il∙lustra en primer terme  la figura papal asseguda en una 

bancada, mentre escriu la pàgina d’un manuscrit en presència d’un frare vestit amb una capa 

negra, que podem identificar amb Ramon de Penyafort com a secretari i assistent pontifici.  

 

Durant les últimes dècades del segle XIII, trobem l’escena en diversos manuscrits que contenen 

les Decretales, entre els quals destaca el volum 0359 de  la Bibliothèque Municipale d’Amiens 

(fig.128). L’obra, datada a  l’entorn de 1300,  és una versió del codi legislatiu glossada pel jurista 

Bernardo de Parma  (†1266), en  la qual s’inclou una miniatura a  l’Incipit, que mostra al papa 

Gregori IX dialogant amb una comitiva de juristes, encapçalats per un mestre en lleis de major 

edat,  tocat amb  la  toga  i el bonet,  i  seguit dels  seus deixebles més  joves. En primer  terme, 

agenollat davant dels  juristes, apareix Ramon de Penyafort com un  jove frare vestit amb una 

capa de color porpra  i un hàbit de mànigues blaves, mentre entrega curosament el  llibre al 

pontífex. Per tant, malgrat tractar‐se d’una obra datada únicament una vintena d’anys després 

de l’òbit del dominic, aquest ja queda identificat com a autor de les Decretales, però no com a 

frare dominic, tal com ocorre en altres exemples coetanis, o fins i tot lleugerament anteriors1292. 

Resulta  interessant  la comparació d’aquest exemplar amb el manuscrit custodiat a  la British 

Library, que al primer foli il∙lustra una miniatura amb la mateixa temàtica (fig.129)1293. En aquest 

cas es tracta d’una factura parisenca que reserva  la centralitat  i protagonisme de  l’episodi al 

pontífex entronitzat, rodejat a l’esquerra d’un bisbe i un canonge, mentre a la dreta apareix un 

frare agenollat entregant‐li el llibre, i a la part superior figura un frare predicador. Per tant, de 

nou Ramon de Penyafort no apareix  identificat com a frare dominic però, en canvi,  l’Orde de 

                                                            
1291  PENNAFORT,  Raymond.  Decretales,  c.1250‐1275.  Paris:  BNF, ms.493,  fol.3.  Sobre  l’obra,  vegeu: 
DELISLE, Léopold. Recherches sur la Librairie de Charles V. París, 1907, I, pàg. 252; FOURNIER, Edouard. 
Nouvelles recherches sur  les curies, chapitres et universités de  l’ancienne Eglise de France. Arras, 1942, 
pàg. 202‐221. 
1292  Entre  els primers  exemples  que  il∙lustren  l’episodi  de  l’entrega  de  les Decretals,  cal  comptar  les 
miniatures dels manuscrits  llatins 3945  i 3950 de  la Bibliothèque Nationale de France. En aquestes  ja 
veiem al pontífex entronitzat i revestit amb els atributs de la seva dignitat, que rep el llibre de mans d’un 
religiós  agenollat  que  cal  identificar  amb  Ramon  de  Penyafort, malgrat  no  porta  l’hàbit  dels  frares 
predicadors.  PENAFORT,  Raymond.  Decretales,  c.1250‐1275.  Paris:  BNF, ms.  3950,  fol.1;  PENAFORT, 
Raymond. Decretales, c.1250‐1300. Paris: BNF, ms. 3945, fol.3. 
1293 PEÑAFORT, Raymond of. Decretals of Gregory IX, with glossa ordinaria of Bernard of Parma, c.1281‐
1300. London: British Library, 10 D VII, fol.1. 
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Predicadors queda clarament representat com a garant del món  legislatiu  i suport de  la seva 

magna compilació, a través de la figura del frare vestit amb l’inconfusible hàbit blanquinegre1294.  

 

Ara  bé,  també  hem  pogut  localitzar  exemples  paral∙lels  cronològicament  on  l’escena  es 

configura plenament en la seva versió més “ortodoxa” i Ramon de Penyafort apareix clarament 

com a dominic. Podem citar la miniatura del ms. 0150 de la Bibliothèque Municipal d’Avranches, 

datada entre 1260 i 1280, per tant, mentre el dominic català encara era viu i el seu codi gaudia 

de màxima  fortuna en matèria de  legislació eclesiàstica  (fig.130)1295.  L’escena  s’estructura  a 

partir  d’una  arquitectura  amb  doble  arcada  sobre  columnes  amb  capitells,  que  separa  dos 

espais. A l’esquerra Gregori IX, tocat amb la tiara i assentat sobre un soli lleugerament elevat, 

recull amb la mà esquerra el volum de les Decretales entregat per Ramon de Penyafort, mentre 

el beneeix amb  la dreta. L’autor de  la compilació, amb  la  tonsura  i  l’hàbit blanquinegre dels 

predicadors, apareix agenollat al seu davant fent  l’entrega solemne del seu treball, precedint 

una comitiva amb diversos frares tonsurats que assisteixen a  l’acte. Al capdavant de tots ells 

apareixen tres personatges principals que poden identificar‐se amb les categories professionals 

que es beneficiaran de  l’obra. El primer de tots ells és el jurista, que abraça el nou manuscrit 

mentre es toca el cor amb la mà dreta, doncs és el primer que es regirà pel nou codi. Al centre, 

un altre frare vestit amb un mantell vermell assenyala l’entrega del llibre amb el dit índex, en un 

gest retòric propi dels mestres en lleis, que difondrà i ensenyarà la compilació jurídica als seus 

estudiants,  representats  pel  tercer  personatge  dibuixat  de  perfil,  que  observa  atentament 

l’escena.  

 

Un altre exemple,  lleugerament més avançat, és  la  il∙lustració de  la versió de  les Decretales 

glosades per Bernardo de Parma custodiada a la British Library (fig.131)1296. La factura, d’origen 

francès, mostra a l’esquerra dos frares dominics, un dels quals representa Ramon de Penyafort 

agenollat davant del pontífex  i  fent‐li entrega del  llibre. A  l’acte assisteixen dos cardenals al 

costat dret,  que  ratifiquen  la  transcendència de  l’esdeveniment  i  col∙laboren  a  subratllar  la 

importància dels dominics  i  les  seves  contribucions al món  legislatiu  com a pilar  central del 

catolicisme.   

                                                            
1294 Sobre aquesta miniatura, procedent de les col∙leccions reials angleses, vegeu: WARNER, George F.; 
GILSON, Julius P. Catalogue of Western Manuscripts in the Old Royal and King’s Collections. London, 
British Museum, 1921, I, pàg. 331.  
1295  PENAFORT,  Raymond;  PARMENSIS,  Bernardus.  Decretales,  c.1260‐1280.  Avranches:  Bibliothèque 
Municipal, ms. 0150, fol. 5. 
1296 PEÑAFORT, Raymond. Decretales, with the glossa ordinaria, c.1275‐1325. London: British Library, 
ms. Royal 10 DV, fol.3. Sobre aquesta obra, vegeu: WARNER, G.; GILSON, J.P., Catalogue of Western 
Manuscripts… 1921, I, pàg. 331. 
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Fins  al moment  hem  observat  les  representacions  de  Ramon  de  Penyafort  incloses  en  els 

manuscrits de les seves obres. A patir del segle XIV la figura del dominic comença a aparèixer en 

altres suports i tècniques, com la pala amb Crist i la Verge rodejats de sants i beats dominics del 

convent de  Sant Maria Novella  (fig.132)1297.  L’obra  s’emmarca estilísticament dins el primer 

trecento florentí, s’atribueix a l’anomenat Mestre de les efigies dominicanes  (c. 1328–1350) i es 

data poc després de 13351298.  La  composició està presidida a  la part  superior per  la Verge  i 

Jesucrist entronitzats amb l’esfera terrestre, rodejats de 17 membres de l’Orde de Predicadors 

abillats amb l’hàbit blanquinegre, aureolats, dotats d’atributs i amb inscripcions. Els personatges 

es poden classificar jeràrquicament entre els sants canonitzats, dotats amb un nimbe daurat1299, 

els personatges en procés de canonització, que apareixen amb un nimbe vermell i acompanyats 

de  la  paraula  Sanctus1300,  i  un  tercer  grup  amb  fama  de  santedat  qualificat  de  Beatus1301, 

acompanyats a la part inferior del prior Giovanni da Salerno. 

 

Com apunta Emilio Panella,  la composició  se centra en  la  figura del Beato Mauritio, que cal 

identificar  amb  fra Maurici  d’Hongria,  difunt  en  olor  de  santedat  el mateix  1336  i  punt  de 

referència per  a  la datació de  l’obra1302. Ramon de  Penyafort  apareix  al  costat dret  amb  la 

inscripció S RAMONDUS, acompanyat de l’angèlic doctor Tomàs d’Aquino, del papa Benet XI (1303‐

1304), de Jordà de Saxònia,  i de  la monja Giovanna di Orvieto. Per tant, Ramon de Penyafort 

s’acompanya del principal autor dominic, de l’únic membre de la religió que ha assolit la tiara 

                                                            
1297 Actualment  l’obra és de difícil accés, doncs es troba a  la capella  interior del convent, a  la dreta de 
l’altar, però des de l’any 2013 figura una còpia a l’antic refectori conventual.  
1298 Aquest autor es vincula amb  l’ambient artístic  florentí del primer Trecento en  les  tendències més 
miniaturistes.  L’apel∙latiu  fou  creat  l’any 1930 per: OFFNER, Richard; STEINWEG, Klara. A Critical and 
Historical Corpus of Florentine Painting. The Fourteenth Century. New York: College of Fine Arts, 1930, 
pàg. 103. Sobre la taula, vegeu: LABRIOLA, Ada. “Aggiunte alla miniature fiorentina del primo Trecento”, 
Paragone, 46  (1995), pàg. 3‐17; CHIAPPELLI, Alessandro. “Antica  tavoletta del  secolo XIV  rinvenuta  in 
SMN”, L’Arte, 9.2 (1906), pàg. 146‐150; ANTAL, Frederick. La pittura fiorentina. Torino: Einaudi, 1960, pàg. 
264‐267; FREMANTLE, Richard. Florentine Gothic Painters. London: Martin Seckerand Warburg, 1975, pàg. 
95‐96; BORSOOK, Eve. “Painting for the Most Noble City in the World”. A: Florence at the Dawn of the 
Renaissance: Painting and Illumination, 1300‐1350. Los Angeles. J. Paul Getty Museum, 2012, pàg. 24‐75, 
54‐57; CANNON, Joanna. Religious Poverty, Visual Riches. Art in the Dominican Churches of Central Italy. 
Londres:  Yale University  Press,  2013,  pàg.  184‐185;  PANELLA,  Emilio.  “Tavola  cosiddetta  delle  «Effigi 
Domenicane» di Santa Maria Novella‐FI”, Domenicani. Bimestrale d’informazione della Provincia Romana 
di S. Caterina da Siena, XLIX.1 (2015), pàg. 12‐21. 
1299 Sant Domènec, sant Tomàs d’Aquino i sant Pere Màrtir de Verona. 
1300 Aquests també es qualifiquen de Sanctus, i entre ells comptem a Ramon de Penyafort al costat de: 
Ambrogio Sansedoni, Agostino Gazotti, el papa Benet XI, Jordà de Saxònia, Margarida d’Hongria i Vanna 
d’Orvieto. 
1301  Entre  aquests  últims  figuren  Lorenzo  Isp(ano), Giovanni  di  Vi(cenza),  Iacopo  da  Forlí  Salomonio, 
Mauritio, Dominico di Spag(na) i Yvo di Bretagna. 
1302 PANELLA, E., “Tavola cosidetta…”, 2015, pàg. 20. 
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papal fins al moment,  i del seu  immediat predecessor al capdavant de  l’Orde de Predicadors, 

tots ells amb processos de canonització oberts, o recentment conclosos en el cas de sant Tomàs 

d’Aquino (1323)1303.  

 

La figura de Ramon de Penyafort manté l’atribut del llibre, que ja era palès en els manuscrits, 

però  la  taula  florentina  també  fa èmfasi clarament en  la voluntat de  reconeixement del seu 

culte. La composició presenta sant Domènec, sant Pere Màrtir  i sant Tomàs,  jeràrquicament 

disposats  a  prop  de  la  divinitat,  acompanyant  els  seus  correligionaris  difunts  amb  fama  de 

santedat per tal de fer palès el prestigi de  l’Orde de Predicadors  i  les virtuts dels seus herois 

celestials. Cal remarcar que aquesta funció encara es feia més evident durant l’època moderna, 

doncs la taula s’exposava a la pública veneració dels fidels cada 9 de novembre durant la festa 

“per tots els sants dominics”, instituïda l’any 1674 per Climent X1304. Així, durant les celebracions 

litúrgiques, la pala permetia posar de relleu el prestigi i la l’antiguitat dels cultes dominics, tan 

si eren reconeguts expressament per Roma, com si encara es trobaven immersos en processos 

no conclosos.   

 

L’antiga sala capitular del convent dominic de San Nicolò de Treviso conserva un extens cicle 

pictòric executat per Tomaso da Modena, dins el qual s’inclou una representació de  Ramon de 

Penyafort  (fig. 133, 134  i 135)1305. L’obra  fou encarregada pel prior Fallione da Vazzola  i pel 

provincial Francesco Massa, en motiu del capítol general de l’Orde de Predicadors que s’havia 

de celebrar en aquest mateix espai l’any 1352. Finalment la reunió es porta a terme al convent 

dominic de  la ciutat francesa de Castres, però  la decoració de  la sala es conclou  igualment el 

mateix 1352, com apareix en una inscripció commemorativa1306.  

 

                                                            
1303 Recordem que la causa de Ramon de Penyafort porta en funcionament des de 1279, i l’any 1318 el 
postulador Arnau Burguet ha portat a terme el procés apostòlic a Barcelona.  
1304 Archivio di Santa Maria Novella,  I.C.109, fol. 29r (9.XI.1767). Citat a: PANELLA, E., “Tavola 
cosidetta…”, 2015, pàg. 14.  
1305 La sala capitular, erigida davant del pòrtic oriental del primer claustre del convent, correspon a una 
construcció de la primera meitat del segle XIII, en la qual a l’entorn de l’any 1250 es realitza un primer 
cicle de frescs d’estil bizantinitzant, dels quals roman una Crucifixió amb la Verge, Sant Joan Evangelista, 
Sant Pere  i Sant Pau. MURARO, Michelangelo. “Aspetti dell’arte gotica nel Veneto dal Duecento fino a 
Tomaso da Modena”. A: GIBBS, Robert. L’Occhio di Tomaso. Dosson di Casier: S.I.T., 1981, pàg. 371‐400. 
Sobre  l’obra de Tommasso da Modena a Treviso, vegeu: COLETTI, Luigi. Catalogo delle cose d’arte e di 
antichità d’italia. Treviso. Roma: La libreria dello stato, 1935, pàg. 443; LUCCO, Mauro et alii. La pittura 
nel Veneto. Il Trecento. Tomo primo. Milano: Electa, 1992, pàg. 195; GIBBS, Robert. Tomaso da Modena. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1989, pàg. 68. 
1306 POZZOBON, Paolo. L’ex convento domenicano di San Nicolò a Treviso. Treviso: Ufficio Scuola della 
diocesi di Treviso, 1999, pàg. 31. 
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El cicle inclou a la part superior quaranta sants, beats, papes, cardenals, bisbes i frares il∙lustres, 

que  composen  el  que  Mauro  Lucco  va  definir  com  una  mena  d’Enciclopedia  dell’ordine 

domenicano1307, en la qual les efígies s’acompanyen de les pertinents inscripcions. La seqüència 

d’imatges comença de manera bidireccional sobre la porta d’ingrés i es dirigeix ordenadament 

cap al mur est, on hi ha el fresc de la Crucifixió acompanyada dels tres sants dominics: Domènec, 

Pere Màrtir i Tomàs d’Aquino1308.  

 

Totes  les  representacions  segueixen el mateix esquema a partir d’un marc arquitectònic on 

s’emplacen els frares en el seu scriptorium. No obstant, l’obra de Tomasso de Modena denota 

destresa compositiva, doncs malgrat  la uniformitat del programa,  també hi ha una veritable 

voluntat d’individualitzar cadascuna de les representacions. Per posar alguns exemples, veiem 

com el cardenal Hug de Provença fa servir unes ulleres, Nicolau de Rouen utilitza una lent per 

engrandir el text o Pietro de Tarantasia treu punta a la seva ploma, immortalitzant així gestos 

quotidians d’un escriptori medieval, que ajuden a donar frescor i vivacitat al conjunt del cicle1309. 

Així, el cicle de Treviso exalta l’erudició dels fills de sant Domènec però alhora també subratlla 

la solitud de l’estudi i l’oració íntima, que contemporàniament Francesco Petrarca enalteix a De 

vita solitaria (1346‐1356). 

 

El traç dels diferents rostres incorpora caracteritzacions fortament realistes, amb detalls com els 

plecs de les papades o les arrugues al voltant dels ulls, que contribueixen a donar profunditat 

psicològica  als  personatges.  Ara  bé,  també  apareix  una  certa  isocefàlia  i  continuïtat  en  la 

figuració;  sense  anar  més  lluny,  l’efígie  del  propi  Ramon  de  Penyafort  presenta  notables  

semblances amb Giovanni da Schio i Isnardo da Vicenza (fig.135). 

 

El  dominic  català  apareix  concentrat  en  la  lectura  d’un manuscrit  que  ressegueix  amb  un 

tallaplomes a la mà esquerra, mentre la dreta transcriu el text sobre un gran foli. El llibre que 

copia Ramon de Penyafort ha estat identificat amb el decret de Gracià Concordia discordantium 

                                                            
1307 L’expressió  s’extreu de: LUCCO, M., La pittura nel Veneto..., 1992, pàg. 195. El cicle  inclou  també 
figures geomètriques, entre les quals hi ha els noms de les diverses províncies de l’orde, sota les quals 
apareixen els convents de  la Llombardia  inferior  i dels mestres generals. POZZOBON, P., L’ex convento 
domenicano di San Nicolò…, 1999, pàg. 31‐32.  
1308 El  convent de Sant Nicolò  fou greument bombardejat  l’any 1944 en el marc de  la  segona guerra 
mundial. Les successives restauracions han pogut reconstruir el cicle, malgrat haver perdut nombrosos 
detalls i bona part de les inscripcions. 
1309 LIPINI, Pietro. La vita quotidiana di un convento medievale. Bologna: Studio Domenicano, 1990, pàg. 
106. 
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canonum1310. Per tant, hem de remetre  l’escena novament a  la compilació de  les Decretales, 

encarregades  l’any  1230  pel  papa  Gregori  IX1311.  La  representació  s’inclina  cap  al  tipus 

iconogràfic del dominic docte i escriptor, amb l’hàbit i la tonsura que li son propis, però també 

incorpora una al∙lusió a la  santedat en una discreta aureola al voltant de la testa1312. La clau de 

la representació es troba en la inscripció al costat dret del fresc:  

 

IIIº MAGISTER ORDINIS FRATRUM PREDICATORUM FUIT SANCTUS PATER FRATER RAYMUNDUS DE 

PROVINCIA  HYSPANA  DOCTOR  IN  IURE  CANONICO,  COMPILAVIT  DECRETALES  ET  CLARUIT 
MIRACULIS1313. 

 

Ramon de Penyafort es presenta com a mestre general dels predicadors, distingit doctor en dret 

canònic, compilador de les Decretales, i també com a candidat a la santedat a partir de l’esment 

dels  seus  “claruit miraculis”.  Així  doncs,  com  en  el  cas  de  Santa Maria  Novella,  la  imatge 

acompanya  la  reputació  de  vir  sanctissimum  que  propugnen  les  cròniques  dominiques 

contemporàniament, reivindicant l’evidència dels miracles atribuïts al frare català i recollits en 

els seus processos de canonització. Cal recordar com l’any 1349, únicament tres anys abans de 

l’execució del cicle, Pere III havia suplicat la reobertura de la causa a Climent VI i, per tant, es 

tractava  d’un  assumpte  que  els  frares  predicadors  com  a  corporació  intentaven  tirar 

endavant1314. 

 

Durant  el  segle  XV  són  escasses  les  imatges  Ramon  de  Penyafort.  Aquest  fet  es  deu 

principalment a la davallada de les representacions en els manuscrits raimundians. En el cas de 

les Summae dedicades a la penitència i al matrimoni cal tenir present que malgrat el seu èxit, 

són obres  composades  als  anys  trenta del  segle XIII,  i per  tant, quedaran desplaçades  amb 

l’arribada de nous tractats sacramentals més en consonància amb la Devotio moderna. Pel que 

fa a les Decretales, l’emergència de noves compilacions de decrets pontificis annexen l’obra de 

1234,  restant‐li  independència.  Amb  la  disminució  de  còpies  de  les  obres  raimundianes, 

                                                            
1310  BERTHIER,  Joachim  Joseph.  Le  Chapitre  de  San  Nicolò  de  Trèvise.  Roma:  Coopérative  typàg. 
"Manuce",1912, pàg. 163. 
1311 Un dels últims textos que presenta un bon estat de la qüestió relativa a la compilació de les Decretals 
es troba a: BERTRAM, M., “Die Dekretalen Gregors IX...”, 2002, pàg. 61‐86. Sobre la influencia de l’obra 
en el dret  català, vegeu: MAS  I SOLENCH,  Josep.  “Las Decretales en el derecho  catalán”. A: Magíster 
Raimundus. Atti del convengo per  il  IV centenario della canonizzazione di  san Raimondo de Penyafort 
(1601‐2001). Roma: Instituto Storico Domenicano, 2002, pàg. 193‐204; VALLS I TABERNER, F., Sant Ramon 
de Penyafort..., 1996 (1936), pàg. 113‐120. 
1312 Com apunta Robert Gibbs, el prototipus es remunta a l’antiguitat, però també a models bolonyesos 
lleugerament anteriors. GIBBS, R., Tomaso da Modena..., 1989, pàg. 81‐85. 
1313 Íbidem, pàg. 259.  
1314 Tal com hem exposat en el capítol 2.2.3 de la present tesi. 
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lògicament,  també desapareixen  les miniatures que  les decoren1315. Un cas excepcional és  la 

il∙lustració que decora l’incunable de les Decretales custodiat a la Bibliotèque Mazarine, datat 

amb posterioritat a 1479 (fig. 136). Malgrat la seva discreta qualitat, l’obra mostra la iconografia 

més habitual de l’episodi, amb el papa assentat sobre una bancada i rebent el llibre de mans de 

Ramon  de  Penyafort,  vestit  amb  una  túnica  blava  i  sense més  atributs  que  la  tonsura  que 

l’identifica com a frare.  

 

Malgrat la davallada de les representacions miniades, els correligionaris de Ramon de Penyafort 

continuen sostenint la seva causa, guardant la seva memòria i promocionant la seva imatge. És 

així que el dominic català apareix en dos comissions artístiques elaborades per un dels pinzells 

més excepcionals del Quattrocento italià: fra Giovanni da Fiesole, més conegut com Fra Angelico 

(c.1390‐1455). 

 

El primer dels encàrrecs és el tríptic de l’altar major de l’església del convent de San Domenico 

de Fiesole, executat per l’Angelico a l’entorn de 1424‐1425, i transformat en pala d’altar l’any 

1501 per Lorenzo di Credi1316. L’obra presenta la Verge entronitzada amb el nen Jesús, rodejada 

de sant Pere i dels tres sants de l’Orde de Predicadors canonitzats fins al moment. La predel∙la 

inferior il∙lustra el Crist Salvador enmig d’una glòria celestial amb figures que Giorgio Vasari jutjà 

“... tanto belle che paiono veramente di paradiso, népuò, chi vi si accosta, saziarsi di vederle”1317. 

Aquestes  s’acompanyen de dos panells a  la base de  les pilastres, on hi ha pintats els  frares 

predicadors il∙lustres, entre els quals s’inclou Ramon de Penyafort (fig. 137)1318. Com a la pala 

de Santa Maria Novella, les taules de Fiesole també remarquen la jerarquia entre els serfs de 

                                                            
1315 De nou podem  citar  l’estudi de  Laureano Robles, on  clarament  s’aprecia  com  la major part dels 
manuscrits tant de les Sumae, com de les Decretales raimundianes són dels segles XIII i XIV, mentre dins 
del segle XV  les còpies són pràcticament testimonials. Vegeu: ROBLES, L. Escritores dominicos…, 1972, 
pàg. 87‐91. 
1316 Sobre l’arc cronològic proposat en la datació de l’obra, vegeu: GORDON, Dillian; KANTER, Laurence. 
National Gallery Catalogues. The fifteenth century Italian painting. Londres: National Gallery, 2003, pàg. 
17. L’obra es considera una de les més primerenques del Beat Angelico, que hauria professat l’Orde de 
Predicadors al mateix convent de Fiesole entre 1420 i 1422, o bé l’any 1407, segons la interpretació dels 
diversos testimonis documentals. La renovació de Lorenzo di Credi no únicament canvia el format, ara 
quadrangular, sinó que també incorpora un nou paisatge i un nou marc. Sobre la producció de fra Angelico 
a Fiesole, vegeu: SCUDERI, Magnolia. “Sull’Angelico a San Domenico di Fiesole”, Memorie Domenicane. 
San Domenico di Fiesole tra storia, arte e spiritualità, 40 (2009), pàg. 101‐112. 
1317 VASARI, Giorgio.  Le  vite  de’più  eccellenti  architetti,  pittori,  et  scultori  italiani,  da  Cimabue  insino 
a’tempi nostri. Florència: Appresso i Giunti, 1568, I, pàg. 360. 
1318 Les taules foren adquirides l’any 1860 per la National Gallery de Londres, on es troben avui amb el 
número  d’inventari  663.5.  Sobre  aquestes  peces,  vegeu:  KANTER,  Lawrence;  PALLADINO,  Pía.  Fra 
Angelico. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2005, pàg. 64‐72; SCUDIERI, Magnolia. Fra giovanni 
Angelico. Pittore miniatore o miniatore pittore?. Firenze: Giunti, 2007, pàg. 120‐122.  
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Déu a través de les aureoles, completes i daurades per als sants canonitzats, mentre els difunts 

amb fama de santedat únicament compten amb rajos molt més subtils.  

 

Fra Ramon s’identifica amb la inscripció B. RAIMUNDUS i sosté el llibre com a únic atribut amb 

la mà esquerra, mentre  la dreta  s’obre de  cara a  l’espectador oferint un gest eloqüent que 

recorda el cinquè dels modes d’orar de sant Domènec, en ocasions incorporat a la litúrgia pròpia 

del ritus eucarístic dominic1319. Observem com mentre el cos es disposa obert en un angle d’uns 

45º  de  cara  a  l’espectador,  el  cap  es  torsiona  i  apareix  pràcticament  de  perfil.  La  testa  es 

configura seguint una disposició semblant a la de Treviso, amb una estructura gran i arrodonida, 

dotada d’una  tonsura molt marcada que recupera els cabells blancs, coronant  la  testa d’una 

manera subtil i poc abundant, que fa èmfasi en la maduresa del personatge.  

 

L’altra  representació de Ramon de Penyafort  realitzada per Fra Angelico se situa cap a  l’any 

1442, dins del gran fresc amb la Crucifixió que decora l’antiga sala capitular del convent de Sant 

Marc de Florència (fig.138)1320. La primera descripció de  l’obra es troba, de nou, dins  les Vite 

vasarianes,  on  l’autor  fa  la  lectura  iconogràfica  de  tots  els  protagonistes  de  l’escena1321.  El 

                                                            
1319 FUEYO SUÁREZ, Bernardo. En casa, fuera de casa, en el camino…: los modos de orar de Santo 
Domingo. Salamanca: San Esteban, 2006.  
1320 L’any 1436 els dominics observants de Fiesole obtenien l’edifici del convent de Sant Marc de Florència 
que havia estat desocupat per l’anterior comunitat de monjos silvestrins. L’Ordre comptava amb el suport 
econòmic dels Mèdici, confiant el projecte de reforma arquitectònica a Michelozzo di Bartolomeo. Sembla 
ser que  l’any 1442  ja es  trobava  finalitzada  la Sala Capitular  i  l’execució de  la seva decoració al  fresc. 
L’atribució de l’obra a Fra Giovanni da Fiesole es deu a la Cronaca del convent, escrita pel monjo Giuliano 
Lapaccini  (†1458).  Tot  i  així,  l’examen  dels  frescs  i  les  seves  divisions  en  giornate  ha  inclinat  la 
historiografia  a  considerar  les  diverses  col∙laboracions,  entre  les  quals  s’han  especulat  els  noms  de 
Benozzo Gozzoli i Zanobi Strozzi. Així doncs, el paper de Fra Angelico cal veure’l com a autor però també 
com a coordinador  i supervisor del projecte. Sobre aquesta qüestió vegeu: BONSANTI, Giorgio. “Beato 
Angelico  e  gliinizi  di  Benozzo”.  A:  CASTELNUOVO,  Enrico; MALQUORI,  Alessandra.  Benozzo  Gozzoli. 
Ospedaletto: Pacini, 2003, pàg. 47‐62; KANTER,  L.; PALLADINO, P.,  Fra Angelico, 2005, pàg. 177‐178; 
SCUDERI, Magnolia. “Il ciclo affrescato nel convento di San Marco a Firenze”. A: ZUCCARI, Alessandro; 
MORELLO, Giovanni; DE SIMONE, Gerardo (coords.). Beato Angelico. Milano: Skira, 2009, pàg. 109‐123. 
1321 “Fu questo padre per i meriti suoi in modo amato da Cosimo de’ Medici, che avendo egli fatto murare 
la chiesa e convento di S. Marco, gli fece dipignere  in una faccia del capitolo tutta  la Passione di Gesù 
Cristo, e dall’uno de’ latitutti i Santi che sono stati capi e fondatori di religioni, mesti e piangenti a’ piè della 
croce, e dall’altro un S. Marco Evangelista intorno alla Madre del Figliuol di Dio, venutasi meno nel vedere 
il Salvatore del mondo crucifisso,  intorno alla quale sono  le Marie che tutte dolenti  la sostengono, e S. 
Cosimo e Damiano. Dicesi che nella figura del S. Cosimo fra’ Giovanni ritrasse di naturale Nanni d’Antonio 
di Banco, scultore et amico suo. Di sotto a questa opera fece, in un fregio sopra la spalliera, un albero che 
ha San Domenico a’ piedi, et  in certi tondi che circondano  i rami tutti  i papi, cardinali, vescovi, santi e 
maestri in teologia che aveva avuto insino allora la religione sua de’ FratiPredicatori. Nella quale opera, 
aiutandolo i frati con mandare per essi in diversi luoghi, fece molti ritratti di naturale, che furono questi: 
S. Domenico in mezzo, chetiene i rami dell’albero, papa Innocenzio Quinto franzese, il beato Ugone primo 
cardinale di quell’Ordine, il beato Paulo fiorentino patriarca, S. Antonino arcivescovo fiorentino, il beato 
Giordano  tedesco  secondo  generale  di  quell’Ordine,  il  beato  Niccolò,  il  beato  Remigio  fiorentino, 
Boninsegno  fiorentino, martire; e  tutti questi sono a man destra; a sinistra poi: Benedetto  II  trivisano, 
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conjunt queda presidit per la monumental crucifixió, als peus de la qual hi ha la Verge sostinguda 

per les Maries i sant Joan, acompanyats del Baptista i de sant Marc Evangelista, protector del 

convent  i única  figura que mira directament a  l’espectador amb el  llibre obert. A  l’esquerra 

apareixen els tres sants protectors de la família Medici (Llorenç, Cosme i Damià), mentre la dreta 

està habitada per “... tutti i santi, che sono stati capi e fondatori di religioni, mesti e piangenti a 

piè della croce“1322. La comitiva queda presidida al centre per sant Domènec, agenollat al peu de 

la creu amb els braços oberts, darrera el qual apareixen els tres doctors Ambrosi, Agustí i Jeroni 

com a penitents, que precedeixen als sants fundadors Francesc, Benet, Romuald, Bernat i Joan 

Gualbert. L’escena es tanca a la dreta amb les figures dels altres dos sants dominics reconeguts 

per Roma: Pere Màrtir de Verona i Tomàs d’Aquino.  

 

Com  senyala  Giorgio  Bonsanti,  les  figures  exhibeixen  “...  una  specie  di  enciclopedia  della 

contrizione”1323, en  la qual cada  religiós mostra el dolor davant del  sacrifici  cristològic d’una 

manera particular, ja sigui amb la pregària, posant les mans al pit, arrugant el front o tapant‐se 

la cara. En conjunt, es tracta d’una veritable crestomatia religiosa, on les figures fonamentals de 

la tradició cristiana passen del Nou Testament als Pares de l’Església, als fundadors dels ordes 

religiosos més  antics  i  als  autors  del  gran  renaixement  devot medieval.  En  aquest  sentit, 

destaquen per la seva concentració psicològica les figures de sant Pere Màrtir i sobretot de sant 

Tomàs d’Aquino, que pren nota de l’escena i dirigeix la seva mirada penetrant cap al centre de 

la composició, on el sacrifici cristològic és abraçat pel patriarca sant Domènec.   

 

A l’entorn de l’escena central es disposa una cornisa decorada amb motius vegetals, entre els 

quals apareixen vuit personatges de  l’Antic Testament  ‐Daniel, Zacaries,  Jacob, David,  Isaïes, 

Jeremies,  Ezequiel  i  Job‐  acompanyats  de Dionís  Areopagita  i  de  la  Sibil∙la  Eritrea,  tots  ells 

sostenint filacteris on es profetitza la Passió de Crist. El conjunt queda presidit a la part superior 

per un pelicà nodrint les seves cries amb la seva pròpia sang, acompanyat del salm Similis factus 

sum pellicano solitudinis1324. Per tant, la imatge evoca la redempció i el sacrifici cristològic com 

a símbol de penitència i de solitud, dues virtuts que il∙luminen la via de la salvació i guien la vida 

dels seguidors de sant Domènec. 

                                                            
Giandomenico cardinale fiorentino, Pietro da Palude patriarca ierosolimitano, Alberto Magno todesco, il 
beato Raimondo di Catelogna terzo generale dell’Ordine, il beato Chiaro fiorentino provinciale romano, S. 
Vincenzio di Valenza, e il beato Bernardo fiorentino; le quali tutte teste sono veramente graziose e molto 
belle”. VASARI, Giorgio. Le vite..., 1568, I, pàg. 359‐360. 
1322 VASARI, G., Le vite..., 1568, I, pàg. 359. 
1323 BONSANTI, Giorgio.  “Gli affreschi del Beato Angelico”. A:  La Chiesa e  il Convento di San Marco a 
Firenze. Firenze: Giunti, 1990, 2, pàg. 115‐172, 163. 
1324 Salms 101,7‐8. 
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Ara bé, és en el registre  inferior on els dominics es mostren d’una manera més evident com a 

hereus  i  successors  de  la  tradició  teològica medieval.  En  aquest  s’inclou  una  seqüència  de 

medallons que s’inicia a la part central amb el bust de sant Domènec sostenint a les mans dos 

branques  entrellaçades  amb  les  imatges  laterals  dels membres  insignes  de    la  seva  religió. 

Ramon  de  Penyafort  apareix  en  el  cinquè  medalló  del  costat  dret,  vestit  amb  l’hàbit 

blanquinegre i identificat amb la inscripció: S. RAYMUNDUS DE CHATALONIA. MAGISTER TERTIUS ORDINIS 

(fig.139)1325.  

 

Així doncs, la inscripció fa èmfasi en la procedència catalana del frare, on es custodia i venera el 

seu  cos, però  també  en  la  seva posició de  tercer mestre  general de  l’Orde de Predicadors. 

Aquesta condició es materialitza en l’atribut del llibre semiobert, que podria al∙ludir a la principal 

gesta del  jurista al capdavant de  la seva religió:  la reforma de  les Constitucions de  l’Orde de 

Predicadors, elaborades i promulgades a partir del capítol de París de 12391326.  

 

Pel  que  fa  a  la  vara  de  fusta,  aquesta  s’associa  habitualment  a  la  figura  del  patriarca  sant 

Domènec des de  les  figuracions medievals més primerenques, com a cap  i pastor de  la seva 

religió, tal com es pot observar en obres com la taula de Sant Domènec de Guzmán del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya, datada al primer quart del segle XIV. Aquest és un atribut inusual 

dins  la  iconografia  raimundiana,  que  comparteix  en  aquesta mateixa  sala  capitular  amb  la 

representació del beat Jordà de Saxònia, segon general de la religió de sant Domènec.  

 

Fins al moment ha passat desapercebut a  la historiografia que  la  representació del dominic 

català  és  possible  que  tingués  present  una  obra  florentina  anterior,  inclosa  en  la  primera 

decoració del Chiostro Verde de Santa Maria Novella. Durant  la  segona meitat del segle XIV 

s’elabora un extens programa decoratiu del conjunt, posteriorment substituït per les conegudes 

escenes de Paolo Ucello, en el qual  s’inclouen efígies amb dominics  il∙lustres. Actualment  la 

major  part  d’aquest  primer  programa  s’ha  perdut,  però  les  voltes  conserven  les  formes 

quadrilobulades amb els busts dels insignes predicadors, repintats durant les primeres dècades 

                                                            
1325 La transcripció és nostra. Hem respectat el text original, completant‐ne les abreviatures i la numeració.  
1326 Ramon de Penyafort fou escollit l’any 1238 després de la mort en un naufragi de Jordà de Saxònia. El 
seu generalat s’estendrà fins al capítol general celebrat el 3 de juny de 1240. Sobre l’Orde de Predicadors 
i  els  seus  primers  generals:  HINNEBUSCH,  William  A.  Breve  Historia  de  la  Orden  de  Predicadores. 
Salamanca:  San  Esteban,  1982;  BENNET,  M.A.  The  early  dominicans.  Studies  in  thirteenth‐century 
Dominican history. Nova York: Russell & Russell, 1971. 
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del segle XX1327. Amb tota la prudència que suposa haver perdut una part important de l’obra 

medieval, volem senyalar com una de les voltes mostra clarament quatre dominics aureolats, 

sostenint  un  llibre  amb  la  mà  dreta  i  una  vara  de  fusta  a  l’esquerra  (fig.140).  Aquests 

personatges, amb  fama de  santedat,  s’han  identificat amb els mestres generals primitius de 

l’orde, com el beat Jordà de Saxònia o el mateix Ramon de Penyafort1328. Així, aspectes com la 

raresa dels atributs, la proximitat amb el convent de San Marco, o la pertinença de fra Angelico 

a  l’Orde de Predicadors,  fan que haguem de considerar  la possibilitat que el pintor dominic 

tingués present aquesta imatge a l’hora de representar l’efígie de Ramon de Penyafort en la seva 

monumental Crucifixió. Lamentablement, la pèrdua de bona part de la capa pictòrica i els seus 

detalls fan que no puguem afinar més  aquesta hipòtesi.   

 

Arran dels medallons executats pel beat Angelico a San Marco, Vasari comenta: “... fece molti 

ritratti  di  naturale”1329.  Com  apunta  Miklós  Boskovits,  aquest  naturalisme  s’aguditza 

especialment en alguns detalls del fresc, com són els cossos dels lladres crucificats, on el pintor 

sembla haver  realitzat estudis anatòmics previs1330. Tot  i així, no és possible sostenir que els 

medallons corresponguin a veritables  retrats a partir del natural. De  fet,  la  comparació més 

pertinent d’aquest cicle, pel que fa a les seves dimensions, temàtica i ambició, és la sala capitular 

pintada al  fresc per Tommaso da Modena a San Nicolò de Treviso, a  la qual ens hem referit 

anteriorment. En ambdues obres veiem com es repeteix un esquema similar i uniforme, però 

alhora  cadascuna  de  les  imatges  té  la  voluntat  intencionada  de  donar  una  particularitat 

fisiognòmica als rostres dominics, creant efígies dotades de vivacitat i naturalisme.  

 

La proposta de  fra Angelico va més enllà, apostant per una  individualització  i caracterització 

detallista molt més audaç, que denota un domini extraordinari tant de la tècnica, com del traç 

de les figures. El rostre de Ramon de Penyafort colpeix per la seva mirada abstreta, però alhora 

concentrada, profunda  i psicològica. El  gest es  crea  amb un  cuidat  tractament de  les  celles 

subtilment frunzides, però també amb les delicades arrugues sota els ulls i els pòmuls, pròpies 

de l’edat madura del personatge. La testa del dominic presenta una marcada tonsura amb els 

                                                            
1327 Sobre les parts conservades i les nombroses restauracions del conjunt, vegeu: FELICI, Alberto; PINI, 
Serena;  VIGNA, Andrea.  “Il  Chiostro  Verde  nel  complesso  di  Santa Maria Novella  a  Firenze:  storia  e 
restauri, OPD. Restauro. Rivista dell’Opificio delle Pietre Dure e laboratori di Restauro di Firenze, 19 (2007), 
pàg. 13‐46. 
1328 Així queda identificat al catàleg de la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed 
Etnoantropologico di Firenze, amb el codi ICCD 0900285228.  
1329 VASARI, G., Le vite..., 1568, I, pàg. 359. 
1330 BOSKOVITS, Miklós. “La fase tarda del Beato Angelico: una proposta di interpretazione”, Arte Cristiana, 
LXXI (1983), pàg. 11‐24, 19. 
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escassos cabells de color castany, emmarcats per una potent aureola daurada. Com a la pala de 

Santa Maria Novella,  l’aureola és un element que distingeix  i jerarquitza els personatges amb 

fama de santedat de l’orde. És així que Ramon de Penyafort apareix amb una gran aureola plena 

i daurada que remarca el seu estament, doncs únicament és compartida pel propi patriarca sant 

Domènec i pel valencià Vicenç Ferrer1331. En conseqüència, la imatge suggereix com Ramon de 

Penyafort  continua  gaudint  d’un  notable  prestigi  i  fama  de  santedat  entre  els  seus 

correligionaris, malgrat el seu procés de canonització no presenta grans avenços durant el segle 

XV1332. 

 

D’altra banda, la disposició dels medallons es porta a terme segons l’estament dels personatges 

representats i, per tant, la ubicació de Ramon de Penyafort ens dóna idea de la consideració que 

podia tenir a ulls del seu propi orde a mitjans de la centúria. Les posicions principals, les més 

properes al medalló  central de  sant Domènec, estan ocupades pels dos pontífexs de  l’orde, 

Inocenci V i Benet XI, mentre el dominic català no apareix fins a la cinquena posició, flanquejat 

a l’esquerra pel bisbe teòleg Albert Magne, i a la dreta per Chiarito da Sesto, primer provincial 

dominic de Roma, seguit de Vicenç Ferrer i del màrtir Bernardo fiorentino. Així mateix, a l’altre 

costat la seva posició està ocupada per Jordà de Saxònia, predecessor de fra Ramon al capdavant 

de l’orde. Per tant, retornem de nou a la inscripció que acompanya l’efígie per recalcar com és 

precisament el càrrec de Ramon de Penyafort com a III general dels dominics, el que manté la 

seva memòria i possibilita la seva presència a l’obra del Beat Angelico.  

 

L’efígie de l’antiga sala capitular de San Marco de Florència és l’última representació del dominic 

català  que  hem  pogut  localitzar  abans  del  segle  XVI.  L’any  1509  el  papa  Juli  II  (1503‐1513) 

encarrega a  l’artista urbinès Raffaello Sanzio (1483‐1520)  la decoració dels nous apartaments 

vaticans al pis superior del Palau Apostòlic. Aquesta s’inicia el mateix any a l’anomenada Stanza 

della Segnatura, destinada a ser estudi i biblioteca particular de Juli II, on també es reuneix el 

tribunal de la Segnatura Gratiae et Iustitiae, del qual pren el nom.  

 

El  ideòlegs del programa  s’han  relacionat amb un grup de  teòlegs d’arrel neoplatònica, que 

dedicaren  les quatre parets a  les  categories de  l’ideal humanístic:  la  teologia,  la  filosofia,  la 

poesia  i  la  jurisprudència,  representades  respectivament  amb  els  temes  de  La  Disputa  del 

                                                            
1331 Cal recordar com Vicenç Ferrer havia mort en olor de santedat l’any 1419, però el seu procés de 
canonització no comença  fins l’any 1453, per tant onze anys després del fresc florentí. 
1332 Vegeu el capítol 2.2.3 de la present tesi, dedicat a l’evolució del procés de canonització de Ramon de 
Penyafort a finals de l’Edat Mitjana. 
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Sagrament  (1509), L’Escola d’Atenes  (1509‐1510), El Parnàs  (1510‐1511)  i Les Virtuts  i  la Llei 

(1511)1333. Tal com recullen  les primeres  lectures  iconogràfiques de Giorgio Vasari o Giovanni 

Pietro Bellori, el mur mostra a la part superior la representació de les virtuts, assentades sobre 

les representacions de l’emperador Justinià (482‐565) rebent les Pandette compilades pel jurista 

Tribonià (c.500‐542), i de Gregori XI acollint les Decretales de Ramon de Penyafort1334. Per tant, 

el mur de la jurisprudència homenatja aquestes dues magnes compilacions com a bases del dret 

civil i del dret canònic, i far de la justícia virtuosa (fig. 141 i 142).  

 

Edgard Wind va fer la lectura de les virtuts cardinals a la part superior, amb la Fortalesa tocada 

amb l’elm i agafada a un roure en al∙lusió al papa Della Rovere, la Prudència amb una testa que 

mira a  les espatlles,  i  la Temprança que sosté unes regnes. Aquestes tres virtuts cardinals es 

completen amb la imatge de la Justícia, que està representada a la volta superior de la Stanza 

amb unes balances, i amb tres putti que il∙lustren les virtuts teologals: la Caritat collint fruites 

del roure sostingut per la Fortalesa, l’Esperança amb la flama encesa, i la Fe assenyalant al cel1335. 

Així doncs, la lectura iconogràfica del mur de la jurisprudència en vertical tindria tres estadis de 

l’àmbit més  terrenal  al  celestial.  En  primer  lloc  els  juristes  Ramon  de  Penyafort  i  Tribonià 

compilen  les  obres  destinades  a  regir  el  dret  civil  i  el  canònic,  posteriorment  acollides  i 

promulgades pel poder polític i religiós, representat per Justinià i Gregori IX, coronats amb les 

virtuts cardinals i teologals, presidides per la Justícia a la volta superior. 

 

També hem de tenir presents les circumstàncies particulars que rodegen l’encàrrec de l’obra. En 

primer lloc, sabem que originalment aquest mur havia d’il∙lustrar un judici final, del qual queda 

una còpia del dibuix preparatori al Musée du Louvre1336. El canvi de temàtica es porta a terme 

                                                            
1333 JOOST‐GAUGIER, Christiane L, Raphael's Stanza della Segnatura: Meaning and Invention. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002; ROWLAND,  Ingrid D., “The  Intellectual Background of  theSchool of 
Athens: Tracking divine Wisdom in the Rome of Julius II”. A: HALL, Marcia Hall (ed.). Raphael's School of 
Athens. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pàg. 131‐170. 
1334 VASARI, G., Le vite..., 1568, II, pàg. 71; BELLORI, Giovanni Pietro. Descrizioni delle immagini dipinte da 
Raffaello d'Urbino nel Vaticano. Roma: nella stamperia de Romanis, 1821 (1695), pàg. 41‐43. Sobre  les 
lectures de Vasari  i Bellori,  vegeu: WINNER, Matthias.  “Il Giudizio di Vasari  sulle prime  tre  stanze di 
Raffaello in Vaticano”. A: PIETRANGELO, Carlo et alii. Raffaello in Vaticano. Milano: Electa, 1984, pàg. 179‐
193. 
1335  DE  VECCHI,  Pierluigi.  Raffaello. Milano:  Rizzoli,  1975,  pàg.  104; WIND,  Edgar.  “Platonic  Justice, 
designed by Raphael”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, I (1937‐1938), pàg. 69‐70. Malgrat 
aquesta sigui la interpretació més habitual, també cal anotar com Christiane L. Joost‐Gaugier va proposar 
una lectura de les virtuts com les tres gràcies (Aglaia, Euphrosyne i Thalia), basant‐se en els Commentaria 
Urbana de Raffaele Maffei, publicats a Roma el 1506, on hi ha una àmplia reflexió sobre l’obra d’Hesíode, 
vegeu: JOOST‐GAUGIER, Ch. L., Raphael's Stanza della Segnatura..., 2002, pàg. 143‐144. 
1336  SHEARMAN,  John.  “Raphael’s  Unexecuted  Projects  for  the  Stanze”.  A:  Festschriftfùr  Walter 
Friedlànderzum 90. Geburtstag. Berlin: De Gruyter, 1965, pàg. 158‐180, 164. El Musée du Louvre conserva 
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amb tota probabilitat després del 26 de juny de 1511, quan Juli II retorna a Roma. El pontífex es 

retrata dins la composició com a papa Gregori IX, amb una expressió benèvola mentre rep l’obra 

raimundiana, però també amb una destacada barba penitencial. Juli II feia créixer el pèl del seu 

rostre des de l’anterior mes d’octubre, quan a Bologna havia fet vot de no tallar‐lo fins haver 

expulsat de  la península  itàlica  les  tropes de  Lluís XIII de França  (1462‐1515). Així doncs, és 

possible que el canvi en l’elecció de la decoració de la seva biblioteca també estigui relacionat 

amb la situació política del moment, i amb la voluntat de mostrar el pontífex entronitzat com a 

valedor del dret canònic, emulant les gestes de Gregori IX.  

 

Com apunta Helen Ettlinger, és probable que  fos  la pròpia Orde de Predicadors qui motivés 

l’elecció del  tema. Cal  recordar  com els dominics exerceixen una  influència directa  sobre el 

pontífex i la cúria romana a través del despatx del Maestro del Sacro Palazzo, teòleg oficial del 

papa  i  garant  de  l’ortodòxia  dels  libres  impresos1337. Des  de  la  seva  privilegiada  posició,  és 

possible que el Maestro contemporani, fra Giovanni da Ferrara, suggerís a Juli II la inclusió del 

tema de l’entrega de les Decretales a Gregori IX, doncs a més de ser un episodi gloriós per als 

frares predicadors, també il∙lustra l’autoritat directa del pontífex sobre el món legislatiu. 

 

Contemporàniament, l’episodi es troba narrat en obres que gaudeixen de gran èxit i figuren a la 

biblioteca del propi Juli II, especialment en el Chronicon confeccionat per l’arquebisbe florentí 

Antonino Pierozzi, que havia tingut més de quatre edicions des de principis del segle1338. A més, 

cal recordar com el jurista Giovanni di Chappuis publica l’any 1500 a París l’última revisió de les 

Decretales,  afegint  les  anomenades  Extravagantes  communes.  Aquestes  s’incorporen  a  les 

noves edicions del codi jurídic, entre les quals destaca la de Lion de l’any 1510, on figura una 

xilografia  amb  el  propi  Chappuis  entregant  l’obra  al  pontífex  (fig.  143)1339. Malgrat  que  la 

compilació havia estat una iniciativa particular, als primers fulls de l’obra apareix una xilografia 

amb Chappuis entregant el text al papa, una imatge que sens dubte rememora les il∙lustracions 

de l’entrega de les Decretales raimundianes a Gregori IX l’any 1234.   

 

                                                            
una sèrie de dibuixos vinculats al mur de la Jurisprudència, vegeu: VIATTE, Françoise. Inventaire Génerale 
des dessins italiens. Paris: Ministère de la Culture et de la Communication, 1988, III, pàg. 149‐153.  
1337 ETTLINGER, Helen S. “Dominican influences in the Stanza della Segnatura and the Stanza d’Eliodoro”, 
Zeitschrift für Kunstgeschichte, 46 (1983), pp‐176‐186. 
1338  Vegeu: WALKER,  James  Bernard.  The  Chronicles  of  Saint  Antoninus,  a  Study  in  Historiography. 
Washington: the Catholic University of America, 1933. 
1339  Decretales  d[omi]ni  pape  Gregorij  noni  accurata  diligentia  tertio  emendate,  summoq[ue]  studio 
elaborate, cu[m] multiplicibus  tabulis  [et]  repertorijs ad materiasquascunq[ue] dilige[n]ter  inueniendas 
aptissimis. [Lugduni] : Nicolaum de Benedictis, 1510, s. f. 
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El gravat mostra al pontífex entronitzat  i rebent el  llibre de mans del  jurista, agenollat al seu 

davant i en presència d’un nodrit grup de prelats, una disposició que es repeteix en el fresc de 

la Stanza della Segnatura. Ara bé, tot i el possible coneixement d’aquesta imatge, probablement 

la  composició  adoptada  per  Raffaello  estava  destinada  a  magnificar  la  figura  de  Juli  II, 

equiparant‐lo  al  poder  imperial  i,  per  tant,  és  probable  que  també  tingués  presents  altres 

referents de l’antiguitat com els relleus de la Liberalitas Augusti presents a l’Arc de Constantí, 

on també apareix  l’emperador entronitzat mentre dispensa  les seves gràcies. El record de  les 

escenes augustees reforçaria encara més la voluntat de Juli II d’apropiar‐se dels codis legislatius 

de  Justinià  i  de  Gregori  IX  per  reafirmar  la  seva  autoritat  davant  del  conflicte  obert  amb 

França.1340. 

 

El mur de la jurisprudència es considera un projecte elaborat a partir dels dissenys de Raffaello, 

però  executat  amb  l’ajut  de  diverses  mans,  que  corresponen  als  seus  col∙laboradors  en 

l’empresa, com són Guillaume de Marcillat, Lorenzo Lotto o Baldassare Peruzzi1341. En qualsevol 

cas,  destaca  la  presència  dels  retrats  cardenalicis  de Giulio  de' Medici,  futur  Climent  VII,  i 

d’Alessandro Farnese,  futur Pau  III, al costat d’altres purpurats com Antonio Del Monte o el 

cardenal Bibbiena1342.  

 

Pel que fa al tractament de Ramon de Penyafort, aquest apareix vestit per primera vegada sense 

l’hàbit blanquinegre propi dels dominics. Probablement aquesta elecció es deu a la voluntat de 

fer èmfasi en el prestigi de la cúria romana i dels seus prínceps, i no pas en l’Orde de Predicadors, 

que s’havia d’acontentar en veure al seu correligionari desprès del seu hàbit. Aquest fet resulta 

bastant  significatiu,  doncs  és  la  primera  representació  de  Ramon  de  Penyafort  que  no  es 

promociona directament pels  frares dominics  i, per  tant, no hi ha necessitat d’emfatitzar  la 

importància del frare com a heroi de la seva religió, ni com a difunt en olor de santedat, sinó 

com a jurista al servei de l’Església.  

 

Després  d’aquest  itinerari  podem  afirmar  com  les  representacions  de  Ramon  de  Penyafort 

apareixen inicialment en les miniatures que acompanyen els seus manuscrits més divulgats: les 

Summae de la penitència i el matrimoni, i les Decretales. En el primer cas, veiem com les imatges 

                                                            
1340 Així ho suggereix Joost‐Gaugier: JOOST‐GAUGIER, Ch. L., Raphael's Stanza della Segnatura..., 2002, 
pàg. 143‐144. 
1341 Sobre la participació de Guillaume de Marcillat i de Lorenzo Lotto, vegeu: PETROSILLO, Orazio. Ciudad 
del Vaticano. Vaticà: Edizioni MuseiVaticani, 1997, pàg. 97; NESSELRATH, Arnold “Lorenzo Lotto  in the 
Stanza della Segnatura”, Burlington Magazine, CXLII (2000), pàg. 4‐12. 
1342 DE VECCHI, Pierluigi. Raffaello, 1975, pàg. 104. 
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corresponen a les tipologies del frare autor i lector, però no és fins al segle XIV quan es presenten 

decididament amb l’atribut del llibre, que esdevé el primer element associat unívocament a la 

representació de l’autor català. Tot i així, durant l’època medieval no s’observa una continuïtat 

suficient per parlar d’una codificació de la imatge, sinó més aviat de representació que manté 

l’atribut del llibre i adopta la figuració més adequada en funció del seu context. 

 

 

Per concloure, volem subratllar com les representacions raimundianes prèvies a la canonització 

de 1601 poden adoptar múltiples registres en funció dels seus promotors. Veiem com aspectes 

identitaris  del  dominic  com  a  jurista  o  autor  de  prestigi  resulten  transversals  en  tota  la 

iconografia de  l’ampli arc cronològic que hem ajustat en aquest capítol. En canvi,  les úniques 

imatges que  fan èmfasi en  la  santedat del personatge  són  les patrocinades directament per 

l’Orde de Predicadors, com la taula de Santa Maria Novella o els frescs del beat Angelico a San 

Marco, que està suportant corporativament el llarg procés de canonització del seu correligionari.  

 

Els  manuscrits  raimundians,  de  promoció  desconeguda  o  aliena  als  escriptoris  dominics, 

demostren l’interès per l’obra del jurista català, però sovint ni tant sols fan una clara al∙lusió al 

frare com a dominic, i molt menys a la seva santedat. Pel que fa als frescs de les Stanze vaticanes, 

aquests representen un dels màxims reconeixements de  la vàlua  i  importància de Ramon de 

Penyafort com a pilar del dret canònic sobre el qual recolza  l’Església, però també opten per 

prescindir de la identitat religiosa del frare, i molt més del seu trànsit pel camí de la santedat.    
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4.2 Imatge i narració. La construcció del cicle iconogràfic del nou heroi celestial.  

 

L’any 1632  el  cèlebre pintor  i  tractadista  florentí Vicente Carducho  (c.1576‐1638)  acaba  els 

últims llenços de la sèrie dedicada a la història de l’orde cartoixà i al seu fundador, sant Bru de 

Colònia  (1030‐1101),  destinats  al  claustre  major  de  Santa  María  del  Paular  (Rascafría, 

Madrid)1343. El cicle, ideat pel prior Juan de Baeza (†1641), havia estat contractat el 29 d’agost 

de 1626  i  constava d’un  total de 56 grans  teles, que el  convertien en  la  sèrie pictòrica més 

completa de  temàtica  cartoixana,  i un dels  conjunts  iconogràfics més ambiciosos del barroc 

hispànic. L’any 2011, després de  la  restauració  i  instal∙lació del  conjunt al  seu emplaçament 

original, la sèrie esdevé l’exemple més eloqüent de com durant les primeres dècades del segle 

XVII els ordes religiosos són capaços de promocionar notables comissions artístiques als artífexs 

més eminents, en  les quals es despleguen els cicles hagiogràfics propis amb un alt nivell de 

sofisticació i complexitat narrativa. 

 

El Concili de Trento d’una banda havia legitimat el culte a les imatges i les havia destacat com a 

mitjà eficaç per a l’adoctrinament dels creients en la vera fe; de l’altra, havia ratificat els papers 

intercessors  de  la  Verge  i  dels  sants.  Dins  d’aquests  paràmetres,  les  directrius  conciliars 

afavorien  el  desenvolupament  de  cicles  complets  de  les  vides  i  miracles  dels  sants,  que 

proclamaven  triomfalment  els  mèrits  i  virtuts  dels  serfs  de  Déu.  Així,  proliferaren 

extraordinàriament les hagiografies dels nous sants i prengueren nova embranzida aquelles dels 

més antics, que gaudiren de noves edicions en tots els  formats,  tant escrits com  figurats. En 

conseqüència, concomitantment a la publicació de biografies, comèdies, sermons i tot tipus de 

materials  devots  impresos,  aparegueren  extensos  cicles  pictòrics,  gravats  o  ceràmics,  que 

envaïren  retaules,  claustres  i  sagristies,  i  circularen entre els  centres  religiosos de  tot  l’orbe 

catòlic.  

 

Les  funcions d’aquestes empreses artístiques complien amb els desigs  tridentins d’edificació 

dels fidels però també responien a necessitats molt més terrenals1344. La proliferació de convents 

                                                            
1343 De la sèrie original de 56 llenços s’han perdut dos escenes i els dos escuts dels cartoixans i de Felip IV, 
mentre les altres 52 obres s’han restaurat i instal∙lat l’any 2011 en el seu emplaçament original al claustre 
major de la la cartoixa de Santa María del Paular. Sobre el cicle i el seu emplaçament, vegeu: DELGADO 
LÓPEZ, Félix. “Juan de Baeza y las pinturas de Vicente Carducho en la cartuja del Paular”, Locus Amoenus, 
4 (1998‐1999), pàg. 185‐200; BEUTLER, Werner. El Retorno de Vicente Carducho a El Paular. Köln: Verlag 
Locher, 2006; BARCELÓ DE TORRES, Eduardo; RUIZ GÓMEZ, Leticia. La Recuperación de El Paular. Madrid: 
Ministerior de Educación, Cultura y Deporte, 2013. 
1344 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso. “Ciclos pintados de la vida de los santos fundadores. 
Origen, localización y uso en los conventos de España e Hispanoamérica”. A: DE CARLOS, María Cruz; CIVIL, 
Pierre; PEREDA, Felipe; VINCENT‐CASSY, Cécile (eds.). La imagen religiosa en la Monarquía hispánica. Usos 
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tant a  les urbs peninsulars com als  territoris hispànics d’ultramar havia desfermat una àrdua 

competència entre religions i les hagiografies, escrites o figurades, al costat d’altres elements 

com el teatre o la predicació, es convertien en un mitjà propagandístic fonamental per atreure 

els fidels i les seves pietoses almoines1345. Així, els cicles iconogràfics dels sants no únicament 

enaltien  l’antiguitat,  virtuts  i  poder  taumatúrgic  dels  seus  protagonistes,  sinó  també  dels 

respectius ordes religiosos als que pertanyien. 

 

L’exemple del Paular destaca per la seva extensió, però no és en absolut un cas aïllat. Durant la 

primera meitat del segle XVII es porten nombroses empreses artístiques que responen a unes 

necessitats molt similars. El mateix Carducho elabora un cicle de dotze llenços amb històries de 

sant Joan de Mata  i sant Felix de Valois per als trinitaris descalços de Madrid, a partir de  les 

composicions de Theodore  van Thulden  (1606  ‐1676) per  al  convent de  Saint Marthurin de 

París1346. També cal recordar com els mercedaris encarreguen un cicle d’onze pintures sobre la 

vida de sant Pere Nolasc a Alonso Vázquez i Francisco Pacheco, que el confeccionen entre 1600 

i 16031347. Aquesta mateixa comunitat l’any 1629 sol∙licita un nou cicle de 22 llenços de la vida 

del  fundador, pintats per  Francisco de  Zurbarán  l’any 1629,  a partir de  la  sèrie de  la  vida  i 

miracles del sant executada a Roma per Juseppe Martínez en motiu de la canonització de sant 

Pere Nolasc (1628)1348.   

 

Tal  com  exposà  Santiago  Sebastián,  aquest  fenòmen  també  es  propagà  ràpidament  pels 

establiments  religiosos dels virregnats hispànics d’ultramar, on  la necessitat d’evangelització 

impulsà  la  creació  d’aquests  cicles,  potser  fins  i  tot  amb  més  vigor  que  en  els  territoris 

peninsulars1349.  A  tall  d’exemple  podem  citar  l’encàrrec  efectuat  l’any  1622  pels  agustins 

recol∙lectes al gravador flamenc Schelte de Bolswert (1586–1659), per a la creació d’una sèrie 

de la vida i miracles del sant fundador, que posteriorment fou inspiració de diversos cicles de 

                                                            
y espacios. Madrid: Casa de Velázquez, 2008, pàg. 3‐21. Sobre la qüestió de la imitació hagiogràfica, vegeu: 
ARAGÜES ALDAZ, José. “Fronteras de  la  imitación hagiogràfica (I)”. A: ARELLANO, Ignacio; VITSE, Marc. 
Modelos de vida en la España del Siglo de Oro. Madrid: Universidad de Navarra, Iberoamericana, Vervuert, 
2007, pàg. 275 ‐ 302.   
1345  Sobre  la  difusió  dels  cicles  pictòrics  a  hispanoamèrica,  vegeu:  SEBASTIÁN,  Santiago.  El  barroco 
hispanoamericano. Mensaje iconográfico. Madrid: Encuentro, 1990. 
1346 ANGULO  IÑIGUEZ, Diego; PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso. Pintura madrileña. Primer tercio del siglo XVII. 
Madrid: CSIC, 1969, pàg. 145‐151. 
1347  FERNANDEZ  ROJAS,  Matilde.  El  convento  de  la  Merced  Calzada  de  Sevilla.  Sevilla:  Diputación 
Provincial, 2000, pàg. 107‐140. 
1348 SEBASTIÁN, Santiago. “Zurbarán se inspiró en los grabados del aragonés Jusepe Martinez”, Goya, 128 
(1975), pàg. 82‐84. 
1349 SEBASTIÁN, Santiago. El Barroco Iberoamericano. Madrid: Encuentro, 2007, pàg. 289. 
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quadres presents en convents de l’orde, destacant el de Quito, que fou contractat l’any 1656 pel 

pare prior Basilio Ribera al pintor Miguel de Santiago1350. 

 

Els ordes religiosos de nova institució destacaren per la seva preeminència en la creació de cicles 

sobre la vida i miracles dels respectius sants, especialment en el cas dels fundadors, sovint creats 

com a part dels seus processos de beatificació i canonització. Cal recordar com el pare Pedro de 

Ribadeneira l’any 1600 ja encarrega un primer conjunt de llenços amb la vida d’Ignasi de Loyola 

al  pintor madrileny  Juan  de Mesa,  destinat  al  Colegio  Imperial  de Madrid. Malgrat  la  seva 

desaparició, no podem descartar que  les teles esdevinguessin font d’inspiració de  la sèrie de 

catorze estampes elaborades pels flamencs Cornelis i Theodor van Galle, estampades a Anvers 

l’any  1622  en motiu  de  la  canonització  del  jesuïta. D’altra  banda,  el  conjunt més  ambiciós 

d’estampes del que tenim notícia en els primers anys del segle XVII correspon als 79 gravats 

encarregats per la Companyia de Jesús a Jean Baptiste Barbé, elaborats a partir de dibuixos de 

Rubens  i publicats a Roma  l’any 1609 en motiu de  la beatificació  ignasiana1351. Aquestes dos 

sèries d’estampes són la base sobre la qual s’assenten la majoria dels cicles pictòrics dedicats a 

sant  Ignasi  durant  l’època moderna,  tant  als  establiments  jesuítics  ibèrics  com  en  aquells 

americans1352. També cal recordar com en el cas de santa Teresa, bona part dels cicles pictòrics 

siscentistes que es troben en els convents carmelites descalços, com el de Santa Fe de Bogotá, 

es remunten a les estampes de la  Vita Beatae Virginis Theresiae a Iesu, Ordinis Carmelitarum 

Excalceatorum Piae Restauratricis, encarregades l’any 1613 pels carmelites descalços als burins 

flamencs d’Adrian Collaert i Cornelis Galle1353 .  

 

També els franciscans promocionaren extensos cicles iconogràfics destinats a lloar al seu sant 

fundador. Un exemple prou reeixit són els 26 panells encarregats cap a 1669 al ceramista Llorenç 

Passoles  per  decorar  el  claustre  del  convent  de  Sant  Francesc  d’Assís  de  Terrassa.  Com  ha 

estudiat la Dra. Sílvia Canalda, el conjunt s’elabora seguint la sèrie de 18 estampes encarregada 

                                                            
1350 COURCELLE, Jeanne; COURCELLE Pierre. Iconographie de Saint Augustin. Paris: Études Augustiniennes, 
1972. 
1351 KÖNING‐NORDHOFF, Ursula von. Ignatius von Loyola. Studien zur Entwicklung einer neuen heiligen‐
Ikonographie in Rahmen einer Kanonisationskampagne um 1600. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 1982. 
1352 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso. “La iconografía de san Ignacio de Loyola y los ciclos 
pintados de su vida en España e Hispanoamérica”. A: PLAZAOLA, Juan (ed.). Ignacio de Loyola y su tiempo. 
Congreso Internacional de Historia. Bilbao: Universidad de Deusto, 1992, pàg. 107‐128. 
1353 SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago. Iconografía de Santa Teresa de Jesús. Zamora: Caja de Ahorros Provincial, 
1982. 
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l’any 1582 a Philip Galle, en  la qual es presenta una versió de  la vida del sant  fundador que 

enalteix les virtuts dels franciscans recol∙lectes contemporanis1354.  

 

Pel que fa als dominics, que durant tota l’època medieval havien il∙lustrat profusament els cicles 

hagiogràfics  dels  seus  sants  canonitzats,  tampoc  perdran  embranzida  durant  les  primeres 

dècades del segle XVII. Entre els exemples més significatius cal destacar la sèrie de 21 llenços 

amb la vida de sant Domènec, contractada pel convent de San Pablo de Sevilla el mes de març 

de 1626; els 36 panells pintats per Francisco Pacheco, Mateo Pérez de Alesio i Pablo Morón per 

al convent de Santo Domingo de Lima; o bé el conjunt que havia de decorar el claustre del 

convent de Santa Cruz la Real de Granada, del qual queden nou dibuixos preparatoris de la mà 

d’Alonso Cano1355. 

 

Ramon de Penyafort també desenvolupa el seu propi cicle iconogràfic durant l’època medieval, 

com a part del seu procés de construcció de la santedat. Els promotors de la causa raimundiana, 

i principalment l’Orde de Predicadors, patrocinen creacions plàstiques on s’il∙lustren les grans 

gestes de la biografia del dominic, però també les seves virtuts en grau heroic. És així que les 

figuracions medievals de Ramon de Penyafort amb els atributs de  la  santedat,  i  sobretot  la 

creació del cicle hagiogràfic del seu sepulcre barceloní, acompleixen una triple funció: ratificar 

l’existència preeminent del serf de Déu, fer palesa la seva veneració i justificar el seu culte ab 

antico. Per tant, les representacions raimundianes esdevenen un element indispensable per a la 

definitiva ascensió als altars, i la prova més eloqüent n’és la minuciosa descripció notarial de la 

capella funerària del dominic al convent de Santa Caterina, inclosa en el procés de canonització 

de 15961356.  

 

En aquest apartat pretenem analitzar la presentació visual del nou sant a partir de l’estudi dels 

cicles  iconogràfics –tant pictòrics com  impresos‐ que acompanyen  la canonització de 1601. El 

nostre  treball  es  troba  condicionat  inevitablement  pels  testimonis  preservats,  però malgrat 

aquestes limitacions, també proposem la reconstrucció d’alguns exemples perduts, que resulten 

                                                            
1354 CANALDA I LLOBET, Sílvia. El conjunt ceràmic del convent de Sant Francesc d’Assís a Terrassa (ca.1671‐
1673): gènesi, obratge, significats. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. 
Departament d’Història de l’Art, 2003; CANALDA I LLOBET, Sílvia. “La vida de Sant Francesc d’Assís a les 
rajoles del claustre de Terrassa (1673): un exemple de recolliment, humiltat i ascesi”, Terme, 19 (2004), 
pàg. 105 – 123. 
1355 Agraïm a la Dra. Maria Cruz de Carlos el coneixement de la sèrie de dibuixos d’Alonso Cano, actualment 
al Museo del Prado, vegeu: VÉLIZ, Zahira. Alonso Cano. Dibujos. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2001, 
pàg. 169‐179; MESA,  José; GISBERT,  Teresa.  “El pintor Mateo  Pérez de Alesio”,  Cuadernos de Arte  y 
Arqueología, 2 (1972), pàg. 91‐103. 
1356 Annex documental, doc. 11. 
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altament  rellevants  per  a  la  nostra  investigació.  Així,  volem  copsar  com  es  desenvolupa 

narrativament  la  imatge del nou sant, a quines fonts respon  i quin  impacte assoleix sobre  les 

arts plàstiques. Per tal d’assolir el nostre objectiu, en primer terme atendrem la consolidació del 

cicle hagiogràfic raimundià, com a pas previ a l’estudi cicles figuratius i la seva circulació entre 

els diversos centres artístics del Mediterrani.  

 

4.2.1 La fixació literària del relat hagiogràfic  

 

La  canonització de Ramon de Penyafort queda  impetrada el 29 d’abril de 1601 en  la butlla 

Romana catholica Ecclesia1357. El document celebra la inscripció del dominic en el catàleg dels 

sants, com un dels: 

 

“Invictos martyres, athletas fortissimos, gloriosos Confessores, & viros sanctos, magnos in 
virtute,  ac  prudentia  praeditos,  adversus  tyrannorum  saevitiam,  atque  haereticorum 
iniquitatem excitarit, qui suo sanguine fidem Christianam decoratam, ac vitae integritate, 
doctrinis, virtutibus, & miraculis confirmatam latissime propagarunt...”1358. 

 

Aquesta  definició  de  l’heroi  celestial  com  a  defensor  del  catolicisme  i  ferm  baluard  contra 

l’heretgia s’assenta sobre tres punts avalats pel mateix Climent VIII: la constatació de les virtuts 

en grau heroic del serf de Déu, la seva provada intercessió en una sèrie miracles i la completesa 

d’un procés burocràtic rigorós i oficial de canonització. En el cas de Ramon de Penyafort, la butlla 

accepta 12 fets miraculosos, tal com recull la taula següent: 

 

NÚM.  MIRACLE  TIPOLOGIA  FONT 

1.  Guarició de Barceló al port de Tossa de 
Mar 

Ante mortem  Vita Antiqua 

2.  Despertar dels àngels  Ante mortem  Vita Antiqua 

3.  Miracle de l’Eucaristia o de Fra Martí  Ante mortem  Vita Antiqua 

4.  Transfretació  Ante mortem  Relat de Jaume de Sant 
Joan (1456) 

5.  Aparició de la Verge i fundació de l’Orde 
de la Mercè 

Ante mortem  Vita Antiqua 

                                                            
1357 Les butlles de canonització de sant Ramon de Penyafort originals, d’or  i d’argent, es custodiaven a 
l’arxiu del convent de Santa Caterina de Barcelona i actualment es desconeix la seva ubicació. No obstant, 
el text es troba transcrit en nombroses publicacions  i reculls de butlles pontifícies. Per al nostre estudi 
hem  escollit  les  següents  edicions:  RIPOLL,  Thomas;  BREMOND,  Antonio.  Bullarium  Ordinis 
Praedicatorum. Romae: Ex Typographia Hieronymi Mainardi, 1723, V, pàg. 580‐593; LAGUET, Honoratus 
Vicentinus.  Summa:  ad manuscriptorum  fidem  recognita  &  emendata  sacrorumque  canonum  qui  in 
codicibus & anterioribus editionibus tantummodo allegantur testimoniis aucta juxta editionem. Verona: 
Ex Typographia Seminarii, apud Augustinum Carattonium, 1744, fol. 27‐52; GAUDE, Francesco. Bullarum 
Diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio. Augustae Taurinorum: 
Sebastiano franco et filiis editoribus, 1865, 10, pàg. 687‐705.  
1358 LAGUET, H. V., Summa: ad manuscriptorum..., 1744, fol. 27. 
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6.  Guarició  de  la  lepra  de  Guillem  de 
Villaragut 

Post mortem  Procés de 1318 

7.  Resurrecció de Margarida, filla del metge 
Joan. 

Post mortem  Procés de 1318 

8.  Guarició dels perills del part de Ròmia, 
esposa de Miquel Sala 

Post mortem  Procés de 1318 

9.  Guarició  d’un  jove  soldat  moribund 
gràcies  a  la  ingesta de  la  terra de  sant 
Ramon.  

Post mortem  Procés de 1279 

10.  Guarició de  la  lepra contreta  l’any 1589 
pel cavaller Miquel Amat. 

Post mortem  Procés de 1596. 

11.  Guarició  de  l’hemorràgia  d’Ana  Beneta 
(1596) 

Post mortem  Procés de 1596 

12  Guarició de Lluís de Claramunt en sentir 
l’olor del sepulcre del sant (1596)  

Port mortem  Procés de 1596 

 

 

Un anàlisi dels miracles revela com tres d’ells procedeixen de  la Vita Antiqua i també queden 

representats al sepulcre medieval del dominic: la guarició de Barceló al port de Tossa de Mar 

(1), el despertar del àngels (2) i l’aparició de l’efígie de Jesús infant presenciada per fra Martí (3). 

Aquests  es  complementen  amb  dos  episodis  incorporats  posteriorment  per  les  cròniques 

dominiques, com són  la Transfretació, o viatge de Ramon de Penyafort sobre  la seva capa de 

Mallorca a Barcelona (4),  i  l’aparició de  la Verge per exhortar‐lo a  la fundació de  l’Orde de  la 

Mercè (5), als quals dedicarem dos capítols a part1359. 

 

El document també inclou una seqüència de set miracles post mortem. Tres d’ells procedeixen 

del procés de canonització  impulsat per Arnau Burguet  l’any 1318:  la guarició de  la  lepra que 

afligia Guillem de Villaragut (6), la resurrecció de Margarida (7) i la salvació dels perills del part 

de Ròmia (8)1360. A ells s’afegeix un episodi compilat en el procés de 1279, on es narra la guarició 

d’un jove de nom desconegut que, segons el testimoni del cavaller Miquel de Bayona,  reviscola 

gràcies a la ingesta de la terra del sepulcre del sant (9)1361. Pel que fa als episodis més coetanis, 

s’inclouen tres prodigis recollits al procés de 1596: la guarició de la lepra contreta l’any 1589 pel 

cavaller Miquel Amat (10)1362, la detenció de l’hemorràgia que amenaçava la vida d’Ana Beneta 

(11)1363 i la restitució de l’olfacte al militar Lluís de Claramunt (12)1364.   

 

                                                            
1359 Corresponen als capítols 4.4 i 4.5 de la present tesi. 
1360 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 231‐234, 240‐252.  
1361 Íbidem, pàg. 288‐289. 
1362 ASV. Congr. Riti, Processus, ms.220, fol. 198‐202. 
1363 Íbidem, fol.  299‐302. 
1364 Íbidem, fol.  321‐322. 
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L’elecció d’aquests episodis concrets, i no pas d’uns altres, exigiria un estudi atent de les seves 

respectives discussions a l’interior de la Congregació de Ritus, per tal de copsar els arguments a 

favor i en contra de la seva validesa. Un examen d’aquesta naturalesa depassa els límits marcats 

en aquesta tesi però, tot i així, volem apuntar algunes idees fruit de l’anàlisi documental1365. En 

primer  lloc,  la  selecció  dels  episodis  biogràfics  es  troba  fermament  apuntalada  per  un  fort 

bagatge bibliogràfic, no únicament generat per  l’Orde de Predicadors,  sinó  també per altres 

fonts escrites. En aquest sentit és especialment significatiu el tractament de Ramon de Penyafort 

en les cròniques de la fundació mercedària, tal com veurem més endavant. 

 

D’altra banda, veiem  la recerca d’un cert equilibri entre els miracles compilats pels processos 

medievals  (4)  i els d’època moderna  (3). Aquest  fet es pot explicar a partir de  la proximitat 

temporal entre els testimonis i el sant, però veiem com hi ha una preferència pel procés impulsat 

l’any 1318 per Arnau Burguet, en detriment de la compilació de Jaume de Port de 1279  que, 

malgrat ésser anterior, mancava del rigor protocol∙lari requerit per Roma1366.  

 

En qualsevol cas, els miracles escollits mai parteixen d’un únic testimoni, gaudint de diverses 

veus  i preferentment de personatges d’estament, com es  fa palès en els casos dels cavallers 

Guillem de Villaragut, Miquel Amat  i Lluís de Claramunt, a més del cas basat únicament en el 

testimoni de Miquel de Bayona. D’altra banda, mentre els prodigis narrats per la butlla són espill 

d’un  perfecte  model  de  comportament  pietós,  o  bé  es  vinculen  directament  amb  els 

sagraments,  les  narracions  taumatúrgiques  despleguen  un  catàleg  de  totes  les  dolences  

guarides pel frare. Així, s’exposa la protecció contra  greus perills quotidians com els parts difícils, 

la lepra, els mals de cap, les hemorràgies, la pèrdua dels sentits, i fins i tot la capacitat d’operar 

el miracle dels miracles: la resurrecció. 

 

Un altre element fonamental és el reconeixement de l’eficàcia dels pulveres que brollen de la 

primera sepultura de Ramon de Penyafort a Santa Caterina, certificats en diversos miracles que 

permeten continuar amb la seva distribució per part dels dominics barcelonins, ara aprovada i 

recolzada per la Santa Seu. Així, es recorden casos medievals que ja apareixien en la compilació 

de 1279, però també d’altres d’època moderna que permetien mostrar l’eficiència de la pols del 

                                                            
1365 Hem  consultat  dos  còpies  dels manuscrits  on  es  contenen  les  actes  de  les  discussions  sobre  els 
miracles de Ramon de Penyafort a  l’interior del Tribunal de  la Sacra Rota: BAV. Ms. Vat.  Lat. 14091; 
ASSMSM. Ms. III.307. 
1366  Com hem  esmentat  anteriorment,  la  compilació  del  notari  Jaume  de  Port  es  limita  a  recollir  les 
informacions dels miracles per veu dels seus protagonistes però sense incorporar‐hi les fórmules notarials 
habituals, les preguntes concretes o els juraments dels testimonis.  
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sant. El cas més emblemàtic és el de Lluís de Claramunt, que recupera el sentit de l’olfacte quan 

s’obre el  sarcòfag amb  les  relíquies del dominic  l’any 1596. Probablement  l’elecció d’aquest 

episodi no es devia únicament al fet de ser un dels més recents, sinó també a que permetia 

defensar  tres grans puntals del  catolicisme posttridentí en  relació a  la veneració dels  sants: 

l’eficàcia del culte a les relíquies, els beneficis intercessors dels sants i la necessitat de portar a 

terme un procés de canonització, amb el conseqüent reconeixement del cos, per tal de legitimar 

la santedat del serf de Déu.  

 

La butlla de canonització de sant Ramon de Penyafort marca l’itinerari oficial del cicle hagiogràfic 

raimundià i la seva influència és indiscutible sobre totes les fonts escrites posteriors. Ara bé, tot 

i la rellevància del document cal tenir present que es tractava d’un objecte preciós, escrit en llatí 

i només a l’abast d’una petita elit religiosa, que únicament il∙lustrava una petita part dels més 

de 250 miracles recollits en el procés de canonització1367. Per tant, a la base del cicle hagiogràfic 

del sant i de la seva divulgació també hem de considerar necessàriament els relats escrits que 

acompanyen  la  canonització de 1601  i,  en primer  lloc,  la Vita  Sancti Raymundi de  l’auditor 

Francisco de la Peña.  

 

És necessari subratllar d’entrada que  l’obra es dedica als magnífics consellers barcelonins, on 

se’ls elogia com a custodis de  la pàtria del sant  i sortosos beneficiats del seu sepulcre, de  les 

seves imatges i de les seves relíquies1368. Cal recordar com el llibre havia estat costejat pel fons 

econòmic destinat a sufragar la canonització, integrat per la ciutat comtal, la Corona i el Principat 

de Catalunya. Concretament, el memorial de comptes de Miquel Llot esmenta com es destinen 

1.019 escuts: 

 

 “... en  imprimir el  libro de  la Suma de casos de Conciencia de S. Raymundo mil y cien 
cuerpos 919v y de imprimir las relaciones y libros de la vida del Santo, que hizo Monseñor 
Peña y otras relaciones y oraciones consistoriales, que se an impreso, otros 100v, que en 
todo es 1019v de moneda”1369. 

 

En  segon  terme,  cal  senyalar  com  l’auditor  Peña  té  accés  a  la  documentació  original  dels 

processos de canonització. Aquest fet es fa especialment palès en la segon part del seu tractat, 

on presenta un centenar de capítols dedicats als miracles atribuïts a la intercessió del dominic, 

dels quals –com hem esmentat anteriorment‐ només dotze havien estat reconeguts finalment a 

                                                            
1367 PEÑA, F., Relación sumaria…, 1601, pàg. 20. 
1368 PEÑA, F., “Per  illustribus ad modum magnificis prudentibus, piisque Barcinonis Consiliariis”. A: Vita 
Santi Raymundi..., 1601, s. pàg.  
1369ABFZ. Fondo Altamira, 212‐114, fol.  4. Vegeu Annex documental, doc. 7. 
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la butlla de canonització. La resta però, es basen en les declaracions compilades en els processos 

de  1279,  1318  i  1596.  Per  tant,  la  biografia  aportava  informacions  sobre  aquests  altres 

testimonis que malgrat no ser aprovats oficialment en la butlla, també entren en circulació i es 

divulgaran a partir d’aquesta font escrita. 

 

I, en tercer lloc, és necessari posar de manifest la profusa difusió de l’obra. El 13 de setembre de 

1601 els diputats del General de Catalunya entreguen una carta al dominic fra Francesc Vilanova, 

que es dirigeix a Roma. L’epístola va adreçada a l’auditor Peña en els següents termes: 

 

“Al molt iI∙lustre y Reverent Senyor Monsenyor Penya Auditor de Rota en Roma. 
Estan gran i singular la merce que aquest Principat y Consistori ha rebut en los bons officis 
i  deligenties  per  V.S  Fetes  en  la  Canonizatio  del  glorios  Sant  Ramon  de  Penyafort  de 
aquesta nostra nacio que ab paraules nou bastarien explicar, i en particular en la obra tant 
sancta y principal per V.S. feta y ordenada del libre de la Vida y miracles de dit glorios Sant. 
Copies del qual havem rebudes los de aquest Consistori ab molta puntualitat e Industria 
com de ma de V.S., per lo que tots los de aquest Principat ne restam en perpetua memoria 
y obligatio, y besam al ∙S∙ les mans per tant principal obra”1370. 

 

Per tant, el document ens anuncia que el mes de setembre de 1601  la biografia de  l’auditor 

Francisco Peña  ja ha arribat a Barcelona  i  s’ha divulgat entre  les autoritats de  la ciutat, que 

l’acullen amb satisfacció. Ara bé, a l’hora d’analitzar la difusió del relat confeccionat per l’auditor 

hem d’atendre les seves nombroses edicions, tal com han apuntat els estudis més recents de 

José  Sanchís  Alfonso  i  d’Hubert  Kaufhold1371.  En  la  següent  taula  intentem  acollir  totes  les 

publicacions de l’obra de Francisco Peña que hem pogut localitzar fins al moment: 

 

                                                            
1370 La deliberació queda recollida a: ACA. Generalitat. Deliberacions del Consistori. Trienni 1599‐1602, 
segona part, fol.  456v. En canvi, la carta es transcriu a: ACA. Generalitat. Registres de correspondència 
expedida (Signatura N), 818, 1601‐1602, fol. 14. 
1371  SANCHÍS ALFONSO,  José Ramón.  “La producción bibliogràfica de  Francisco  Peña  (1540‐1612): un 
turolense  auditor  de  la  rota  romana”,  Baylías.  Miscelánea  del  Centro  de  Estudios  del  Maestrazgo 
Turolense, 2012‐2013, pàg. 73‐157; KAUFHOLD, Hubert. Franciscus Peña und der Inquisitionsprozeβ nach 
seiner “Introductio seu Praxis Inquisitorum”. München: Eos Verlag Sankt Ottilien, 2014.  

ANY  CIUTAT  IDIOMA  TÍTOL  EDITOR 

1599  Roma  Llatí 

Vita Sancti Raymundi a vetusto scriptore 
primum  breviter  collecta,  Nunc  vero  a 
Francisco  Peña,  Rotae  Auditore 
Nottationibus illustrata. 

Manuscrit per entregar a l’editor 
Nicolò Mutti, que es conservava 
al convent de Sant Domènec de 
Girona.  

1600  Roma  Llatí 

Summarium  relationis  in  causa 
canonizationis  B.  Raymundi  de 
Pegnafort. 
 

Nicolò Mutti 
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Italià 
Relatione sumaria della vita, de miracoli, 
&  delli  atti  della  canonizatione  di  S. 
Raimondo di Pegnafort. 

Nicolò Mutii 
 

  Córdoba  Castellà 

Relación  sumaria de  la  vida, milagros  y 
actos  de  la  canonización  de  San 
Raymundo  de  Penafort  de  la  orden  de 
predicadores. 
 

Francisco de Cea 
 

1601 

Roma 

Llatí 

Vita S. Raymundi de Peniafort a vetusto 
scriptore  olim  breviter  collecta,  nunc  a 
Francisco  penia  Rotae  Auditore  notis 
illustrata, & duobus libellis aucta.  

Nicolò Mutti 

Castellà 
Relación  svmaria de  la  vida, milagros,  i 
actos de la canonización de S. Raymundo 
de Peñafort. 

Nicolò Mutti  

Italià 
Relatione  summaria  della  vita, 
de’miracoli, & atti della canonizatione di 
S. Raimondo di Pegnafort. 

Gio. Antonio de Franceschi 

Italià 

Breve  sommario  della  relatione  di 
monsignor  Francesco  Pegna  della  vita, 
miacoli, e canonizatione di S. Raimondo 
di Pegnafort. 

Nicolò Mutti 

Milano  Italià 

Breve  sommario  della  relatione  di 
monsignor  Francesco  Pegna  della  vita, 
miacoli, e canonizatione di S. Raimondo 
di Pegnafort. 

Stampatori archiepiscopali 

Palermo  Italià 
Relatione  summaria  della  vita, 
de’miracoli, & atti della canonizatione di 
S. Raimondo di Pegnafort. 

Gio. Antonio de Franceschi 

Venecia  Italià 
Relatione  summaria  della  vita, 
de’miracoli, & atti della canonizatione di 
S. Raimondo di Pegnafort. 

Gio. Alberti à S. Fosca 

1602 

Brescia  Italià 
Relatione  summaria  della  vita, 
de’miracoli, & atti della canonizatione di 
S. Raimondo di Pegnafort. 

P. Turlini 

Torino   Italià 
Relatione  summaria  della  vita, 
de’miracoli, & atti della canonizatione di 
S. Raimondo di Pegnafort. 

 

1610  Roma  Italià 
Relatione  summaria  della  vita, 
de’miracoli, & atti della canonizatione di 
S. Raimondo di Pegnafort. 

Stamperia della Cam. Apostolica  
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La primera referència que tenim de l’obra de Peña és un manuscrit, conservat al convent de Sant 

Domènec de Girona,  i actualment perdut, que data de  l’any 15991372. L’any 1600 es publica a 

Roma  una  primera  biografia  de Ramon  de  Penyafort  en  llatí  i  en  italià,  que  porta  per  títol 

Relatione  sumaria  della  vita,  de miracoli, &  delli  atti  della  canonizatione  di  S.  Raimondo  di 

Pegnafort, i ja inclou el relat de la vida del dominic, a més de l’enumeració de tots els passos 

seguits en el seu procés de canonització. El text també arriba a la península, doncs es tradueix 

al castellà i es publica a la impremta cordovesa de Francisco de Cea1373.  

 

Amb la canonització de 1601, s’imprimeix la Vita S. Raymundi de Peniafort, com a biografia oficial 

del nou sant, a  la qual ens hem referit anteriorment. Aquesta consisteix en un volum de 390 

pàgines, estructurat en tres llibres. El primer d’ells narra la biografia de Ramon de Penyafort, així 

com els miracles atribuïts a la intercessió del frare ante mortem. El segon, presenta cent capítols 

dedicats exclusivament als miracles del sant començant per aquells procedents dels processos 

medievals, com  la Transfretació o el miracle de Tossa,  i finalitza en aquells recollits durant el 

procés apostòlic barceloní de 1596. L’últim de tots ells, com no podia ser d’una altra manera, és 

la narració de l’olor suavíssim que desprengué el sepulcre del sant durant la seva obertura. 

 

Finalment, el tercer llibre destina 43 capítols a la narració de la història del llarguíssim procés de 

canonització del sant, incloent alguns dels documents més rellevants i les principals etapes de 

l’itinerari.  Dins  d’aquest  procés  s’inclouen  tres  capítols  dedicats  exclusivament  als  tràmits 

portats a terme dins del tribunal de  la Sacra Rota, de  la qual el propi Peña era auditor, però 

sobretot  es  destinen  una  trentena  de  pàgines  a  la  descripció  de  la  fastuosa  cerimònia  de 

canonització del dominic. L’objectiu d’aquesta minuciosa ressenya és d’una banda mostrar el 

luxe i solemnitat invertits pels promotors de la causa en la pròpia cerimònia, però també el rigor 

i importància dels procediments aplicats per la Santa Seu en matèria de santedat. En paraules 

del propi Peña: “... en el acto desta solemníssima Canonizacion, en que se vee, i conoce bien, con 

quanta inquisicion, diligencia, consejo, examen, i madurez procede la Santa Sede Apostolica, en 

declarar uno por Santo”1374. 

 

                                                            
1372 La referencia és de Torres Amat, vegeu: SANCHÍS ALFONSO, J.R., “La producción bibliográfica…”, 2012‐
2013, pàg. 115‐121. 
1373 PENA, Francisco. Summarium  relationis  in  causa  canonizationis B. Raymundi de Pegnafort. Roma: 
Nicolò  Mutti,  1600;  PEÑA,  Francisco.  Relatione  sumaria  della  vita,  de  miracoli,  &  delli  atti  della 
canonizatione di S. Raimondo di Pegnafort. Roma: Nicolò Mutti, 1600; PEÑA, Francisco. Relación sumaria 
de la vida, milagros y actos de la canonización de San Raymundo de Penafort de la orden de predicadores. 
Córdoba: Francisco de Cea, 1600. 
1374 PEÑA, F., Relación..., 1601, pàg. 87. 
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Per cloure el seu tractat, l’auditor inclou una succinta narració de les festes de canonització del 

sant a Roma, amb la cerimònia de trasllat i dipòsit de l’estendard del sant a l’església nacional 

de Santa Maria de Montserrat, de la qual el mateix Peña era màxim representant. 

 

L’aparició de la biografia oficial de sant Ramon de Penyafort però, no elimina la publicació de les 

obres anteriors, ans el contrari, sembla estimular‐les. El mateix any 1601 es reedita la Relatione 

Sumaria en italià a Roma, Milano, Palermo i Venezia, i l’any següent a Brescia i Torino. Aquestes 

versions abreujades contribueixen notablement a l’expansió de la figura del nou sant i a la seva 

divulgació entre els fidels, doncs estan escrites en llengua vernacle i redueixen dràsticament el 

nombre de pàgines de 390 a 90, suprimint especialment aquells miracles que queden fora de la 

butlla de canonització. Així mateix, els llibres es convertien en productes de menor cost i capaços 

de satisfer les necessitats devotes d’un públic molt més ampli que la Vita llatina, més adreçada 

als potentats convents de l’Orde de Predicadors i a les elits polítiques i religioses1375. 

 

4.2.2 Els precedents visuals: el desaparegut retaule de Sant Julià i Sant Ramon de Penyafort a 

Santa Caterina. 

 

A més de  la consolidació  i divulgació del relat hagiogràfic, cal afegir  l’existència de dos casos  

precedents de  cicles  iconogràfics dedicats  al dominic  català.  El primer  és el  contingut en el 

sepulcre del sant, que hem estudiat anteriorment1376, i el segon és el desaparegut retaule que 

l’acompanyava  a  la  capella  funerària  de  Santa  Caterina  de  Barcelona.  D’aquest  últim  en 

desconeixem l’autoria, doncs únicament queda reflexat en la descripció notarial de 1596, en la 

qual es descriu com un: “... magno retabulo ligneo a fabro facto, et deaurato, et diversis coloribus 

antiqua manu depictis munitur, et illustratur, diviso in octo partes”1377.  

 

Per  tant,  sembla  ser  que  es  tractava  d’un  retaule  de  fusta  daurat,  que  es  descriu 

intencionadament  com  a  “antic”,  i  per  tant  garant  de  la  veneració  del  dominic  ab  antico 

tempore. Tot i el desconeixement de la datació de l’obra, és possible que estigués vinculat a la 

concessió del  culte de 1542  i, probablement  la  seva  estructura  encara  fos depenent de  les 

formes tardomedievals de  la retaulística catalana. Sabem que el retaule estava dividit en vuit 

                                                            
1375 Amb aquesta finalitat divulgativa adreçada a un públic de recursos més modestos, l’impressor Nicolò 
Mutti publica una versió més reduïda de  la Relatione Sumaria, en únicament quatre fulls  impresos en 
format d’un octau: PEÑA, Francisco. Breve sommario della relatione di monsignor Francesco Pegna della 
vita, miacoli, e canonizatione di S. Raimondo di Pegnafort. Roma: Nicolò Mutti, 1601. 
1376 Vegeu el capítol 3.2.1.2.1 de la present tesi. 
1377 Annex documental, doc. 11. 
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compartiments coronats per una Crucifixió. A la part central apareixien les figures de sant Julià 

abat a l’esquerra, i de Ramon de Penyafort a la dreta, vestit amb l’hàbit dels frares predicadors 

i portant a la mà dreta dues claus, a l’esquerra un llibre tancat, i una mitra episcopal als peus. La 

taula central estava  rodejada de compartiments amb escenes de miracles dels  sants  titulars 

(fig.144). Mentre els episodis dedicats a sant Julià romanen sense descripció, al costat de Ramon 

de Penyafort s’especifica la presència de dues taules amb la representació de l’enterrament del 

dominic i de l’aparició del Jesucrist infant a fra Martí durant l’Eucaristia, i d’altres dues bipartites 

amb el dominic confessant al papa Gregori, la compilació de les Decretales, la guarició de Barceló 

a la platja de Tossa de Mar i els àngels despertant al frare cada matí. Per tant, el cicle iconogràfic 

del dominic opta per  la representació dels motius biogràfics raimundians més coneguts, que 

també es representaven en el propi sepulcre del dominic. Així doncs, podem afirmar que part 

de la iconografia que acompanya la canonització comptava a Barcelona amb una tradició prèvia.  

 

4.2.3 Les estampes creades a l’entorn de la canonització 

 

Com hem apuntat a  l’inici del capítol,  la construcció dels conjunts pictòrics dedicats als nous 

sants posttridentins, freqüentment anaven precedits d’extensos cicles iconogràfics gravats, on 

s’il∙lustraven les seves principals gestes. Com senyala Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, 

la cultura visual s’uneix a  l’escrita per oferir un nou gènere, que desemboca en  les sèries de 

gravats de  la vida  i miracles dels sants  i en  les estampes de gran format compartimentades a 

partir d’un episodi central a l’entorn del qual es disposen els laterals més secundaris, tots ells 

acompanyats d’inscripcions o llegendes que presenten una narració visual fluida i intensa 1378. 

Aquestes  tipologies  d’estampes  d’una  banda  es  troben  en  la  línia  del  didactisme medieval 

promulgat per  sant Gregori Magne  com  a Biblia  idiotorum o Biblia  Pauperum, però  alhora, 

també s’han de considerar productes que responen a  les necessitats d’edificació moralitzant 

propugnades per Trento.  

 

Tot i que és difícil establir amb exactitud en quin moment apareixen aquestes estampes i la seva 

relació  i  dependències  amb  les  fonts  escrites,  volem  citar  el  testimoni  del  prior Dídac  Carlí 

(c.1625‐1705) del convent de Santa Caterina. El dominic barceloní afirma l’any 1689 que la Vita 

                                                            
1378 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso. “Las imágenes de la história evangélica del P. Jerónimo 
Nadal  en  el marco  del  Jesuitismo  y  de  la  Contrareforma”.  A: NADAL,  Jerónimo. Historia  Evangélica. 
Barcelona: El Albir, 1975, pàg. 7‐15; ZERNER, Hernri (ed.). Le stampe e la diffussione delle imagini e degli 
stili. Atti del XXIV Congresso Internazionale di Storia dell’Arte. Bologna: Editrice Club, 1983. 
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composada  per  Francisco  de  la  Peña  serveix  per  confeccionar  posteriorment  les  estampes 

raimundianes de canonització:  

 

“... conforme a esta relación y su orden se formaron las estampas, que en la canonización 
se presentaron  y dieron a  su  sanctidad,  y  sagradas  congregaciones,  y a  todo  el mundo 
impresas en Roma anno 1601 cum privilegio summi pontificis ad annos decem.”1379 

 

No hem pogut localitzar cap exemplar de les estampes a les que es refereix el prior Carlí, però 

ell mateix procura que quedin recollides en una acta confeccionada pel notari barceloní Josep 

Güell el 12 de juliol de 16841380. Dit dia es reuneixen a l’arxiu del convent de Santa Caterina de 

Barcelona alguns frares encapçalats pel propi prior Carlí, el pintor Joan Arnau, l’escultor Andreu 

Sala i els orfebres gravadors Mateu Janer i Josep Ros. L’objectiu de la trobada és precisament 

donar fe d’una estampa impresa  en motiu de la canonització del sant, sobre la qual els artistes 

declaren que fou impresa a Roma molts anys endarrere1381.  

 

L’obra estava fixada a la porta de fusta d’una cel∙la del convent, que a l’època ocupava un tal fra 

Sentís. Davant la impossibilitat de despendre el paper del seu suport, el prior Carlí decideix serrar 

la  fusta  i portar‐la  fins a  l’arxiu, on es procedeix al  reconeixement per part dels artistes1382. 

Segons  la  descripció,  l’estampa  amida  tres  pams  i  quart  de  longitud,  i  una  mica  menys 

d’amplada, i porta per títol SANCTUS RAYMUNDUS DE PENYAFORT ORDINIS SANCTI DOMINICI. Al centre 

apareix  la vera effigies de sant Ramon de Penyafort amb una alçada d’un pam  i un quart, on 

figura el dominic de peu, portant a la mà dreta l’atribut de la clau, in signum poenitentiatem, i a 

la mà esquerra un llibre amb el títol Decretales. 

 

Als  extrems  de  la  impressió  s’especifica  la  presència  dels  escuts  de  Climent  VIII,  del  Rei 

d’Espanya, de la ciutat de Barcelona i del Duc de Sessa, acompanyats d’una inscripció als peus:  

 

“Sanctus Raymundus de Penyafort nascitur Barcinone circa annum domini millesimum 
centessimum septuagesimum sextum. Bononie sacros canones pubblice interpretatur, 
canonicus et Prepositus Barchinonensis  factus ab episcopo  impetratum  in honorem 
Annunciationis Beate Marie festus die in ea ecclesia solemniter celebretur ordinem Sti 
Dominici die Parasceves anno millesimo duecentesimo vigesimo secundo  ingreditur. 

                                                            
1379 Pregúntase en que forma y hábitos se debe pintar a San Raymundo de Peñafort. BRUB. Ms. 971, fol. 
405‐408. 
1380 El document s’emmarca en el plet sostingut a finals del segle XVII entre dominics i mercedaris arran 
de la participació de Ramon de Penyafort en la fundació dels redemptors de captius, al que més endavant 
ens referirem, vegeu capítol 4.5 de la present tesi. 
1381 “...  impressam a multis ab hinc annis retro et  in terris Ssmi. Dni. Nri. Papa”. Annals del convent de 
Santa Caterina. BRUB. Ms. 986, fol. 83v. 
1382 Annals del convent de Santa Caterina. Dietari de Dídac Carlí. BRUB. Ms. 986, fol. 107. 
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Religionem Beatae Marie de Mercede Redemptionis Captivorum instituit. A cardinale 
Sabiniensi  ad  cruciatam  predicandam  ex  negotia  legationi  feliciter  obeunda  socius 
assumitur. A Gregorio papa nono capellanus et poenitentiarius factus eius confessiones 
audit.  Archiepiscopatum  Tarraconensem  recusat,  decretalium  librum  compillat. 
Generalis sui ordinis tertius eligitur, regulem instituta reformat, Generalatum deponit. 
Summam  casuum  concientie  componet.  A  Jacobo  Rege  ad  Baleares  insulas  ad 
predicandiam  fidem  ducitum.  In  Hispanis  studium  lingue  Hebraicem  et  Herabicem 
instituit,  Predicatione  plures  quam  decem  millia  sarracenorum  ad  fidem  Christo 
convertit. Magna sanctitate, abstinentiem, corporis maceratione humilitate  in omni 
statu prefulget, Patris pauperum nomen consequitur; fere centenarius nocte epiphanie 
Anni millesimo duecentesimi septuagesimi quinte moritur insignia et vivens et mortuus 
miracula  edit.  Omnia  scripto  testimonio  doctrine  et  sanctitatis  libris  habetur.  A 
Clemente octavo Pontifice maximo  in sane tores relatus est die [...] mense [...] anno 
domini  millessimo  sexessimo  primo.  Cum  privilegio  summi  pontificis  ad  annos 
decem.”1383 

 

Malauradament la inscripció no esmenta dibuixant, gravador ni impressor de l’obra, però amb 

tota probabilitat correspon al pagament dels 85 escuts que figuren en el memorial de despeses 

enviat per fra Miquel Llot al duc de Sessa, en concepte de “la imagen de san Raymundo con los 

milagros al rededor y otras que se estamparon para dar a  los Cardenales y a otras personas 

devotas”1384. 

 

Per tant, es tracta d’una imatge feta a Roma i costejada pel fons comú integrat per les donacions 

de la Corona, la Ciutat de Barcelona i el Principat de Catalunya, i gestionat pel postulador Miquel 

Llot.  Aquest  fet  explica  perquè malgrat  l’esment  del  dominic  com  a membre  de  l’Orde  de 

Predicadors, no  figura  l’escut d’aquesta  religió.  L’estampa esdevé un  símbol del  triomf dels 

promotors    de  la  causa  raimundiana,  elogiant  in  primis  al  papa  Aldobrandini  i  la  Catòlica 

Majestat, que han formalitzat i acceptat la súplica. L’escut de Barcelona esdevenia protagonista 

de  la pàtria del  sant, mentre  l’aparició de  les armes del duc de Sessa  respon a  la  implicació 

personal de l’ambaixador hispànic i la seva família davant la Santa Seu. Cal recordar com aquest 

no únicament havia portat a terme les gestions diplomàtiques pròpies del seu càrrec, sinó que 

també  havia  implicat  la  seva  fortuna  personal  en  la  canonització,  una  gesta  que  li  val  el 

reconeixement del capítol general dels dominics, que es porta a terme el mateix 1601 a Roma, 

en el qual s’especifica: 

 

“Acceptamus  ad  gratias  et  suffragia  ordinis  nostri  excellentissimum  ducem  de  Sessa,  in 
Romana  curia  Hispaniarum  oratorem,  tam  bene  de  nostro  ordine  meritum  eiusque 
excellentissimam uxorem cum illustrissima eiusdem familia”1385. 

                                                            
1383 Annals del convent de Santa Caterina. BRUB. Ms. 986, fol. 82‐82v. 
1384 ABFZ. Fondo Altamira, 212‐114, fol. 2v. Annex documental, doc. 7. 
1385 REICHERT, Fr. Benedictus Maria (ed.). Acta capitulorum generalium ordinis praedicatorum. Ab anno 
1601 usque ad annum 1628. [MOPH, 11]. Romae: In domo generalitia, 1902,pàg. 35. 
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La  imatge  central  del  dominic  es  rodeja  de  divuit  escenes  de  la  seva  vida  i  miracles, 

acompanyades d’inscripcions que permeten  identificar‐les. Malauradament,  la descripció del 

notari Güell només especifica clarament  la ubicació de cinc d’aquestes escenes, però a partir 

d’elles hem pogut elaborar un esquema de la seva distribució (fig.145). Seguint sempre el relat 

de l’acta notarial, sabem que entre les cinc escenes inferiors figuren tres miracles post mortem, 

dels quals únicament  s’identifica el  tercer amb  la  llegenda: “Sti. Raymundi  sepulcro  reserato 

suavissimus odor emanet, et Ludovicus de Claramonte sensum quo decem octo annos caruevat 

recuperat miraculo”. L’elecció de  la guarició de  l’olfacte de Lluís de Claramunt com a escena 

central del registre inferior no és un fet casual, doncs representa un episodi que reivindica alhora 

el  rigor del procés de canonització  i els beneficis del cos  sant. De  fet, aquest episodi queda 

alineat a  la part superior amb una  imatge que conté  la  inscripció: “Sanctus Raymundus cum 

maxima  fama  sanctitatis  et miraculorum moritur,  eius  funus  Jacobus  Aragonie  et  Alfonsus 

Castella Reges cum filiis et multis prelatis prosecuntur”. És a dir, l’eix central de l’estampa traça 

un fil conductor entre les exèquies de l’il∙lustre Ramon de Penyafort, i l’olor de la santedat que 

desprèn el seu sepulcre, on ha quedat provada la successió de tants miracles. Al registre inferior 

també s’identifiquen les dos escenes de la part dreta. La primera d’elles esmenta com Ramon 

de Penyafort, essent canonge de la Seu de Barcelona, professa a l’Orde de Predicadors1386. La 

segona, en canvi,  il∙lustra  l’aparició de  la Verge al dominic, a Pere Nolasc  i al rei Jaume  I, per 

exhortar‐los a la fundació de l’Orde de Notra Senyora de la Mercè de redempció de captius1387. 

 

La descripció de Güell encara  identifica un altre episodi a  la cinquena posició de  la columna 

dreta:  “Stus  Raymundus  a  Cardinale  Sabinente  legato  Sedis  Apostolice  socius  legationis 

assumitur, prede semper  incedit, cruciatem predicat, plurimos ad Christi fidem convertit”. Així 

doncs, la imatge vol il∙lustrar la presència de Ramon de Penyafort a la legació del cardenal de 

Santa Sabina Jean d’Abbeville, durant la qual hauria convertit gran nombre d’heretges per tota 

la península. Per tant, es tracta d’un episodi que emfatitza la principal missió dels seguidors de 

sant Domènec: la predicació.  

 

                                                            
1386 “Sanctus Raymundus canonicatu et Prepositura Ecclesie Barchinonensis dimissis, ordinem Sti. Dominici 
ingreditur: multi  eius  exemplum  sequenti  eiusdem  habitum  suscipiunt”.  Annals  del  convent  de  Santa 
Caterina. BRUB. Ms. 986, fol. 82‐83v. 
1387 “Sto. Raymundo Petro Nolasco, et Jacobo Regi Aragonie, nocte Beatissima Virgo apparet et revelat  in 
eius  honorem  ordo  de mercede  Redemptionis  Captivorum  instituatur”.  Annals  del  convent  de  Santa 
Caterina. BRUB. Ms. 986, fol. 82‐83v. 
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Pel que fa als quatre episodis hagiogràfics desconeguts, és  lògic pensar que podrien contenir 

alguns dels temes anunciats en la inscripció central com la confessió del papa Gregori IX, l’elecció 

com a  III mestre general del dominics, o bé altres  fets miraculosos acceptats en  la butlla de 

canonització com la Transfretació, el miracle de Tossa o el despertar dels àngels. 

 

El plantejament de l’estampa segueix de prop models compositius contemporanis i dedicats a 

altres sants. L’exemple més representatiu i proper en el temps probablement és el gravat amb 

Felip Neri rodejat d’una doble filera d’escenes de la seva vida i miracles, dissenyat per Antonio 

Tempesta i gravat per Pietro Coel (fig.146).  

 

El fundador de la Congregació de l’Oratori havia traspassat únicament feia cinc anys enmig d’una 

gran fama de santedat. Per aquest motiu, es procuraren retrats en vida del personatge, però 

també  la compilació de biografies  i el desenvolupament d’una  iconografia completa  i extensa 

des del mateix moment del seu òbit. Així, en una data encara força llunyana a la beatificació del 

personatge (1615) i a la definitiva canonització (1622), Felip Neri té un formidable impacte en 

les arts i un desenvolupament complex de la seva imatge, que alhora contribueix a l’expansió 

del  seu  culte. De  fet, Neri  apareix  amb  el  títol de Beatus, quan no  rebria  aquest  estament 

formalment fins quinze anys més tard. Ara bé, la iconografia del personatge gestada en aquest 

moment  continua  vigent  i  vàlida  per  a  la  posteritat,  doncs  un  cop  assolida  la  definitiva 

canonització es fa una segona  impressió de  la mateixa planxa, on únicament hi ha dos canvis 

significatius:  la  inclusió de  l’aureola al  voltant de  la  testa del  sant en  totes  les escenes,  i  la 

modificació del títol com a Sancto1388. Així doncs, en certa mesura el cas de Felip Neri és invers 

al de sant Ramon de Penyafort, que  ja havia estat representat amb aureola a  les  figuracions 

medievals prèvies a la canonització.   

 

A l’igual que l’estampa raimundiana, la composició presenta al centre la vera effigies del titular, 

acompanyat d’una extensa  inscripció sobre  la seva vida  i miracles. Aquesta es rodeja d’altres 

petites  imatges  amb  escenes  del  seu  cicle  hagiogràfic,  identificades  amb  les  corresponents 

llegendes. Pel que  fa a  l’emblemàtica,  l’estampa de Sant Felip Neri  incorpora els escuts dels 

cardenals Tarugi i Baronio, principals promotors de la causa a la cúria romana. Malgrat l’autor 

de la dedicatòria sigui el propi editor Nicolò van Aelst, és possible que l’encàrrec d’un cicle tant 

complet fos instigat pels propis oratorians.  

                                                            
1388 MELASECCHI, Olga. “Il beato Filippo Neri  in estasi, e storie della vita”. A: La  regola e  la  fama. San 
Filippo Neri e l’Arte. Milano: Electa, 1995, pàg. 467‐469.  
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Aquest tipus d’estampes assoleixen un gran èxit durant tot el segle XVII, donant lloc a veritables 

especialistes del gènere com Giacomo Lauro, Luca Ciamberlano, Matthaeus Greuter o el mateix 

Antonio Tempesta. Un altre exemple precedent al de Ramon de Penyafortés l’estampa dedicada 

a Carlo Borromeo, dissenyada per Tempesta i impresa per Clodio l’any 1588, només quatre anys 

després de l’òbit de l’arquebisbe de Milà (fig. 147). En aquest cas el gravat es dedica al cardenal 

Federico Borromeo, un dels principals  implicats en  l’ascensió  als  altars del  seu  cosí,  al qual 

succeeix  al  capdavant  de  la mitra milanesa.  La  composició  opta  a  la  part  superior  per  una 

representació de les virtuts teologals, precedides per la caritat, en les quals s’emmiralla la figura 

de Borromeo. En altres ocasions aquesta tipologia s’enriqueix incorporant escenes que il∙lustren 

el  cerimonial d’ascensió  als  altars  a  la Basílica de  Sant  Pere,  tal  com  recull  l’estampa de  la 

canonització de Santa Francesca Romana de 1608 (fig. 12).  

 

Després d’apuntar breument aquests casos per il∙lustrar produccions i variants contemporànies, 

cal tenir presents dos exemples que s’acosten més a les circumstàncies del dominic català. En 

primer lloc l’estampa de Luca Ciamberlano per celebrar la beatificació d’Isidre Llaurador de l’any 

1619  (fig. 148)1389. L’agricultor  Isidre  (c.1082‐1172) havia estat objecte de culte per part dels 

monarques hispànics des del segle XIII, i es considerava patró de la vila de Madrid durant el segle 

XVI1390. No obstant, no és fins el 14 de juny de l’any 1561 que l’agricultor madrileny obté de Pau 

V el reconeixement del títol de beat. Així doncs, l’estampa de Ciamberlano celebra la solemne 

autorització del culte, adoptant la mateixa estructura que es fa servir en les estampes que hem 

senyalat anteriorment. La impressió va presidida per la vera effigies del beat, emmarcada per 

una estructura de retaule amb columnes salomòniques, al voltant de la qual es disposen petites 

escenes de la vida i miracles del serf de Déu, totes elles identificades amb inscripcions a la part 

inferior. L’arquitectura es corona  a la part superior amb l’escut del papa Pau V, i a la part inferior 

les armes de Felip III i de la ciutat de Madrid. Per tant, com en el cas de Ramon de Penyafort, 

l’emblemàtica honora al pontífex i al rei, que han fet possible el nou culte, però també a la ciutat 

del sant, que ha donat suport a la causa i n’ha costejat els dispendis. 

 

                                                            
1389 DONATI, Lamberto. “Ignote incisioni di Luca Ciamberlano nel libro”. A: DE GREGORI, Giorgio; VALENTI, 
Maria. Studi di biblioteconomia e storia del libro in onore di Francesco Barbieri. Roma: Associazione Italiana 
Biblioteche, 1976, pàg. 263‐277, 277. ANSELMI, A., “Roma celebra la monarchia spagnola…”, 2003, pàg. 
222. 
1390 DEL RÍO BARREDO, María José. Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica. 
Madrid: Marcial Pons, 2000, pàg. 93‐118. 
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L’altre  cas  que  volem  citar  és  el  de  l’estampa  que  celebra  la  concessió  del  títol  de  beat  al 

franciscà català Salvador d’Horta (Santa Coloma de Farnés, 1520 – Cagliari, 1567). Fra Salvador 

gaudeix durant bona part de  la seva vida d’una  immensa fama de taumaturg, que augmenta 

després del seu òbit i propicia l’obertura d’un procés apostòlic. Aquest és compilat per Dimas 

Serpi, provincial dels framenors observants de Sardenya, que durant tres anys visita totes  les 

diòcesis sardes i espanyoles on havia viscut el frare, recollint els nombrosíssims testimonis dels 

seus miracles. Un cop analitzada pel Consell d’Aragó,  la documentació s’entrega  l’any 1606 a 

Pau V, junt amb una epístola suplicatòria de Felip III, per mà de Juan Fernández Pacheco, duc 

d’Escalona i ambaixador de la Catòlica Majestat a Roma (1603‐1606)1391. Els lligalls es trameten 

a la Congregació de Ritus, que el mateix any concedeix a Salvador d’Horta el títol de beat, i el 

permís per imprimir la seva imatge i divulgar els seus miracles1392.L’any 1607, un any després del 

decret,  s’imprimeix  a  Roma  la  primera  estampa  oficial  de  Salvador  d’Horta,  de  la  qual  no 

coneixem  cap  exemplar  però  podem  reconstruir  parcialment  a  partir  de  la  seva  descripció, 

inclosa en els documents de la canonització1393. Sabem que, com totes les estampes que hem 

anat citant, es tractava d’una obra de gran format amb el títol Beatus Salvator ab Horta a la part 

superior,  flanquejat  per  les  armes  del  papa  Pau  V  i  un  altre  escut  que  el  narrador  no  sap 

identificar, però que “... sed creduntur Regni Cathaloniae”1394. El centre de la imatge presenta la 

vera  effigies  del  franciscà,  tocat  amb  l’aureola,  rodejada  d’altres  escenes més  petites  amb 

miracles del  serf de Déu,  identificades a partir de didascàlies. A  la part  inferior apareix una 

inscripció datada a Cagliari el 15 de gener de 1607, on es  resumeix  la biografia de Salvador 

d’Horta, i s’inclou una laudatio oferta per la ciutat a Gastó de Montcada i Gralla (1554‐1626), 

marquès  d’Aitona  i  a  l’època  ambaixador  de  Felip  III  davant  la  Santa  Seu.  L’elogi  acaba 

                                                            
1391  Sobre  el  govern  de  Pacheco  al  capdavant  de  l’ambaixada  hispánica,  vegeu:  VISCEGLIA,  Maria 
Antonietta. “«La reputación de la grandeza»: il marchese di Villena alla corte di Roma (1603‐1606)”. A: ID 
(ed.). Diplomazia e política della Spagna a Roma. Roma Moderna e Contemporanea, XV (2007), pàg. 131‐
150.  
1392 “Differatur canonitzatio quia alii priores et antiquiores sunt in congregatione praesentati etc. Verum 
quod  interim Beatus Salvator ab Horta cum hoc titulo, et miracoli  imprimatur publice que portetur, ad 
majorem fidelium devoto rum consolationem”. És a dir, la Congregació determina que la canonització ha 
d’esperar perquè hi ha causes presentades amb anterioritat, però s’atorga provisionalment el títol de beat 
al  frare  català,  i  es permet  la  impressió de  la  seva  imatge,  i  la divulgació dels  seus miracles.  SEQUI, 
Francesco. Vita, miracoli dopo morte e culto del beato Salvatore da Orta. Cagliari: Stabilimento tipografico 
del corriere, 1882, pàg. 260; COGONI, Alberto. San Salvatore da Horta. La grandezza dei piccoli. Cagliari: 
Edizioni della Torre, 2002, pàg. 117.  
1393 Particularment, el document on es conté la descripció és: Caralitana Canonizationis B. Salvatoris ab 
Horta Ordinis Minorum Observantium S. Francisci. Positio Super Casu Excepto. Roma:  typis Reu. Cam. 
Apostolicae, 1709. Es tracta d’un estudi que forma part del procés de canonització i es realitza a partir de 
1695 per defensar la validesa del culte a Salvador de Horta, demostrant la seva gran difusió i antiguitat. 
La  seva  acceptació  per  part  de  la  Congregació  de  Ritus  propicia  la  confirmació  del  títol  de  beat  al 
taumaturg l’any 1711.   
1394 Caralitana Canonizationis..., 1709, pàg. 7. 
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manifestant la pàtria comuna del beat i del dignatari, sol∙licitant literalment: “(…) para que se 

presente un embajador de su canonización”1395. Així doncs, la imatge celebra el reconeixement 

de la beatitud de Salvador de Horta i alhora evidencia una petició de la ciutat al noble català, 

que prèviament havia estat virrei a Sardenya, perquè exerceixi de mediador en la canonització 

del frare1396.  

 

La descripció també esmenta com a autor de l’obra a Giacomo Lauro1397. Des de finals del segle 

XVI el  gravador  romà elabora  cicles  iconogràfics en  estampes de  gran  format dedicades  als 

candidats a la santedat no recorreguts. L’any 1600 sorgeixen del seu taller les impressions que 

acompanyen  les primeres “vides exemplars”, o wundervitae, d’Ignasi de Loyola  i de Francesc 

Xavier  (fig. 149)1398. En aquestes s’empra  la mateixa estructura que en els casos de Salvador 

d’Horta i de Ramon de Penyafort, però molt més continguda, sense desplegament emblemàtic 

ni inscripcions laudatòries.  

 

Malgrat  les evidents distàncies cronològiques, els casos de Ramon de Penyafort  i de Salvador 

d’Horta presenten nombroses similituds: ambdós són catalans i candidats apadrinats al mateix 

temps pels seus ordes religiosos, per la Monarquia Hispànica i per les ciutats on es custodia el 

seu cos sant. En els dos casos les estampes es valen d’estratègies similars i d’una emblemàtica 

comuna per celebrar el reconeixement del culte, i alhora el patrocini dels seus protagonistes: el 

pontífex, el monarca i la pàtria del nou sant, sense fer menció als ordes religiosos, que queden 

il∙lustrats constantment en les imatges dels serfs de Déu.  

 

En conseqüència, malgrat no haver pogut localitzar cap exemplar de l’estampa de canonització 

de sant Ramon de Penyafort, podem evocar parcialment la seva composició i estructura a partir 

dels productes hagiogràfics contemporanis que hem anat citant. Ara bé, hem de tenir present 

que quan apareix l’element heràldic, les obres es vinculen directament amb els promotors de 

les causes dels sants  i, per tant, es converteixen en productes que fan part directament dels 

processos de canonització.  

                                                            
1395 Caralitana Canonizationis..., 1709, pàg. 7‐8. 
1396 Vegeu: CAREDDA, Sara; DILLA, Ramon. “Il volto della santità: genesi e diffusionedell’iconografia di 
Salvatore da Horta in Sardegna”, Theologica & Storica, 2013 (XXII), pàg. 241–264. 
1397 El gravador, impressor i antiquari Giacomo Lauro es documenta a Roma entre 1583 i 1645. La seva 
producció comprèn obres històriques, mitològiques i devotes, tot i que és conegut sobretot per les seves 
vedute de Roma  i  les seves  ruïnes. Vegeu: ASHBY, Thomas. “Un  incisore antiquario del Seicento. Note 
intorno alla vita ed opere di G. L”, La Bibliofilia, XXVIII (1926‐1927), pàg. 361‐373.  
1398 Sobre la Wundervita de Sant Francesc Xavier, vegeu: FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo. “Wundervita de 
San Francisco Javier”. A: San Francisco Javier en las artes. El poder de la imagen. Navarra: Fundación Caja 
Navarra, 2006, pàg. 396‐397. 
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D’altra banda, també hem de tenir present que  l’estampa oficial de canonització conviu amb 

altres impressions que es porten a terme concomitantment, en les qual també es recull el cicle 

iconogràfic del nou sant. És difícil establir fins a quin punt podien ser un objecte vinculat amb 

els promotors de la causa, doncs la popularitat del nou sant necessita d’altres productes capaços 

de satisfer les necessitats del mercat devot. Un d’aquests és l’estampa custodiada actualment 

al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (VINSEUM), amb el número d’inventari 17132 (fig. 

150). L’obra porta la signatura Christophorus Blancus sculpsit, que cal identificar amb el gravador 

francès Cristoforo Bianchi o Christophe Blanc (d. c. 1595‐1613)1399. Actiu a Roma des de finals 

del segle XVI, Bianchi probablement confecciona  la primera planxa del gravat a  l’entorn de  la 

canonització del dominic català. L’exemplar conservat però, incorpora l’escut i una dedicatòria 

al  general  fra  Tomàs  Ripoll,  oferta  pel  dominic  Octavius Marches,  del  que  no  tenim més 

dades1400. Per tant, posteriorment la planxa del gravat hauria estat modificada i reimpresa entre 

1725 i 1747, període de Ripoll al capdavant de l’Orde de Predicadors. La composició de Bianchini 

substitueix la vera effigies central del dominic per un miracle concret com és la Transfretació, 

que a partir de 1601 esdevé la imatge més divulgada de sant Ramon de Penyafort (fig.150.1). 

Veiem  com    la  clau  i el  llibre han desaparegut  en pro de  l’hàbit blanquinegre, el  rosari  i  la 

representació de la ciutat de Barcelona al fons. Per tant, s’escullen dos símbols que reforcen la 

pertinença  a  l’Orde  de  Predicadors,  com  són  l’hàbit  i  la  referència  a  la  devoció  mariana 

predilecta dels dominics: la Verge del Roser. L’aparició a l’escena de la ciutat comtal, identificada 

a partir d’una inscripció i de la inequívoca torre de Montjuïc, podria fer pensar que l’obra fou 

encarregada pels  frares del convent de Santa Caterina Verge  i Màrtir de Barcelona, del qual 

procedia el propi  fra Tomàs Ripoll,  i al qual devien bona part de  la  restauració del  complex 

després del l’intens bombardeig de la Guerra de Successió (1714). 

  

D’altra banda,  entre  les  escenes  laterals únicament quatre pertanyen  a  la  vida del  dominic 

català, mentre les altres onze són episodis post mortem. Entre les primeres destaca la voluntat 

de presentar un cert ordre cronològic, començant a la part inferior esquerra amb la professió de 

                                                            
1399 Sobre Cristoforo Bianchi i la seva activitat com a gravador i editor, vegeu: BURY, Michael. The print in 
Italy.  1550‐1620.  London:  The  British  Museum  Press,  2001,  pàg.  222;  NAGLER,  Georg  Kaspar.  Die 
Monogrammisten. Munich: G. Hirth Verlag, 1858,  I, pàg. 975, n.2329;  LE BLANC, Charles. Manuel de 
l’amateur d’estampes. París: Jannet, 1854, I, pàg. 332; BERTOLOTTI, Antonio. Artisti francesi in Roma nei 
secoli XV, XVI e XVII. Mantova: G. Mondovi, 1886, pàg. 94‐6; EHRLE, Franz. Roma prima di Sisto V: la pianta 
Du Pérac‐Lafréry del 1577. Roma: Danesi, 1908, pàg. 61; BELLINI, Paolo. “Printmakers and Dealers in Italy 
during the Sixteenth and seventeenth centuries”, Print Collector, 13 (1975), pàg. 17‐45, 22 i 27. 
1400 Rmo Pri P. Thome Ripoll  / Magistro Gñali Ord.s. Pred.um  / Vmillius Subd. et Seruus  / F. Octavius 
Marches . Conv. D.D.D. 
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Ramon de Penyafort a  l’orde de  sant Domènec  (fig. 150.2),  seguida de dos episodis amb  la 

flagelació  del  frare  (fig.  150.3),  la  compilació  de  les  Decretales  (fig.  150.4),  i  finalment  les 

exèquies presidides pels reis Jaume I  i Alfons X de Castella (fig. 150.5). Per tant, es mantenen 

dos episodis que ja eren a l’estampa anterior i n’apareixen dos de nous que dibuixen al sant com 

a autor docte i humil penitent, virtuts que permeten il∙lustrar al dominic com perfecte mestre 

universitari i temorós de Déu.  

 

La principal novetat de l’estampa de Bianchi és la representació del miracles post mortem del 

dominic. Sorprèn que  cap d’ells  forma part dels episodis aprovats oficialment a  la butlla de 

canonització i molts no tenen més continuïtat en la representació. La major part dels miracles 

s’operen en infants que han perdut els sentits, afligits per greus febres, i guareixen després de 

la devota oració dels  seus pares. Aquest és el cas de  la nena Clara  (fig. 150.6)  i dels  infants 

Berenguer de Bagà  (fig. 150.10), Arnau  (fig. 150.12), Guillem Andreu  (fig. 150.9)  i Pere  (fig. 

150.11), però també del  jove Romeu (fig. 150.8), guarit de  la  lepra gràcies a  la  intercessió de 

Ramon de Penyafort. Per tant, l’estampa fa un gran èmfasi en el poder taumatúrgic del dominic, 

especialment en el cas dels  infants, però també dels adults, tal com mostra  l’últim gravat del 

cicle, on es resumeix com els coixos, sords, muts i tolits en general, troben consol al sepulcre del 

sant  gràcies  a  l’efecte  beatífic  de  les  seves  relíquies,  un  argument més  per  defensar  que 

l’estampa  estigués  promocionada  des  de  Barcelona.  Pel  que  fa  a  l’element  intercessor, 

generalment es representa Ramon de Penyafort apareixent entre núvols a la part superior, però 

en dos casos s’il∙lustra directament la figura del dominic a l’escena. El primer d’ells és la guarició 

del  frare  caputxí Antonio de Nàpols  (fig. 150.13). Aquest pertanyia al monestir barceloní de 

Mont Calvari i el mes d’abril de 1596, quan tenia 35 anys, cau greument malalt, fins al punt que 

els metges aconsellen l’aplicació de la extrema unció. Mentre espera la mort, el religiós invoca 

des del seu llit al beat Ramon de Penyafort i té la visió d’aquest entrant a la seva cela i tocant‐lo 

amb la mà per fer‐li desparèixer la febre1401. L’altra aparició és la de Melsior de Palau que, essent 

un infant moribund, guarí al convent de Santa Caterina després de tocar el pali amb la capa de 

Ramon de Penyafort1402. 

 

Les fonts que recullen els episodis resulten d’allò més variades. D’una banda trobem casos com 

el de Joan del Riu (fig. 150.14), que queda recollit en el procés apostòlic de 1596, on el frare 

Andreu Torrelles declara com el 23 d’abril proppassat, a la vila de Sarrià, sent com l’obrer Joan 

                                                            
1401 PEÑA, F., Vita Sancti Raymundi..., 1601, pàg. 163‐165. 
1402 Íbiem, pàg. 153‐154. 
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del Riu cau i queda enterrat per un despreniment de terres1403. Únicament després de fer dos 

misses a l’altar del beat Ramon de Penyafort, i encomanar la seva ànima, poden extreure el seu 

cos del subsòl1404. Altres miracles ja estaven testimoniats en els processos medievals, com el del 

frare gironí Ollarius (fig. 150.7), que havia declarat com l’any 1278 guarí d’una paràlisi després 

d’encomanar‐se devotament a Ramon de Penyafort. Un testimoni similar el trobem en els casos 

de Berenguer de Bagà, Arnau de Reffex i Guillem Andreu, tots ells recollits pel notari Jacob de 

Port1405. Ara bé, malgrat aquesta diversitat de procedències, tots els episodis queden recollits 

en la vida de l’auditor Francisco de la Peña. Aquest fet reafirma una vegada més la importància 

del text no únicament per a  la divulgació del cicle hagiogràfic raimundià, sinó també pel seu 

impacte en les fonts visuals contemporànies.  

 

A més de l’estampa de Christoforo Bianchi, l’any 1601 el gravador Raphael Sadeler I publica a 

Venècia una altra estampa de sant Ramon de Penyafort, rodejat de divuit escenes de  la seva 

vida  i miracles  (fig. 151)1406. De nou,  la  imatge  central adopta  la Transfretació de Ramon de 

Penyafort  (fig. 151.1) amb el títol SANCTUS RAYMUNDUS, acompanyada d’una  inscripció a  la 

part inferior, on es presenta el sant i el seu miracle principal: 

 

“SANCTUS RAYMUNDUS DE PENNAFORT CATHALANUS, GREGORII NONI SUMMUS POENITENTIARIUS,  ET 
ORDINIS  PRAEDICATORUM MAGISTER  GENERALIS  TERTIUS,  DECRETALIUMQUE  COMPILATOR;  AB  INSULIS 
BALEARIBUS  SUPRA  PALLIUM  SUUM  BARCHINONAM  USQUE;  TANTUM  MARIS  SPATIU  SICCO  PEDE 

MIRACULOSE PERTRANSIIT” 

 

Com en l’estampa de Bianchi, les narracions laterals arrenquen a la part inferior amb Ramon de 

Penyafort professant l’Orde de sant Domènec (fig. 151.2) i sis escenes més de la seva vida com 

la fundació de l’Orde de la Mercè (fig. 151.6), les seves exèquies (fig. 151.4) o el miracle de Fra 

Martí (fig. 151.7), que procedeixen de la tradició iconogràfica medieval. El cicle segueix el mateix 

itinerari marcat pel  text de  la butlla de canonització,  incloent dos guaricions més al  final:  la 

resurrecció de Manresa i un episodi de recuperació de la fertilitat femenina (fig. 151.18 i 151.19). 

 

                                                            
1403 Íbidem, pàg. 161‐162. 
1404 ASV. Congr. Riti. Processus, 221, fol.  105‐106v. 
1405 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 260, 287, 289, 325. 
1406 Es tracta d’una impressió de gran format (28,7 cm x 21.6 cm) que inclou una imatge central amb la 
transfretació del sant rodejada per 18 escenes de la seva vida i miracles. Pertanyent a la família Sadeler 
d’impressors  i gravadors, Raphael  I  (1561‐1632) es  forma a Colònia  i Frankfurt abans d’instal∙lar‐se a 
Venècia (1598‐1604), moment en que realitza el gravat. RAMAIX, Isabelle. The illustrated bartsch. Raphael 
Sadeler I, Norwalk: Abaris Books, 2006, 71.I, pàg. 1; 71.II, pàg. 199,201. 
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En  l’estampa de  Sadeler  sorprèn  comprovar  com  les didascàlies  suprimeixen bona part dels 

noms  propis,  en  pro  d’una  presentació més  universal  del  catàleg  de  dolences  guarides  pel 

dominic. A tall d’exemple,  l’episodi de la guarició de la lepra de Guillem de Villaragut omet el 

nom  del  beneficiat  per  convertir‐se  en  un  “nobilis”  desconegut  (fig.  151.8).  També  podem 

observar com una escena ben identificada com la guarició de l’olfacte de Lluís de Claramunt, ara 

es converteix en una doble imatge: d’una banda els bisbes senten l’olor de la santedat emanada 

pel  sepulcre del dominic,  i de  l’altra un  “vir nobilis”  recupera  l’olfacte davant d’un  sarcòfag 

tancat  (figs.  151.14  i  151.15).  Ara  bé,  el  que  més  crida  l’atenció  són  dos  interpretacions 

decididament errònies del relat hagiogràfic en els casos del miracle de Barceló de Far (fig. 151.5) 

i de Joan de Baiona (fig. 151.11). El primer, enlloc d’ambientar l’escena a la platja de Tossa de 

Mar, tal com recollia la tradició medieval, emplaça Barceló en un llit dins una habitació. Ara bé, 

la  incorrecció més  palesa  és  la  segona,  doncs  s’esmenta  al  cavaller  Joan  de  Baiona  com  a 

beneficat del miracle, quan ell és únicament el testimoni que declara davant del notari Jaume 

de Port en el procés medieval de 1279. Probablement aquest fet es deu a una mala comprensió 

del  text  llatí  que,  tal  com  anunciava  el  prior  Carlí  l’any  1689,  subratlla  una  vegada més  la 

importància  de  les  fonts  escrites,  i  particularment  de  la Vita  de  l’auditor  Peña,  a  l’hora  de 

configurar aquests primers cicles iconogràfics del nou sant canontizat.  

 

Al costat de  les estampes, durant els segles XVII  i XVIII  també es preparen sèries de gravats 

dedicades  a  la  vida  i  miracle  dels  serfs  de  Déu,  que  són  una  part  imprescindible  per  al 

reconeixement del seu culte, ja sigui com a beats o com a sants. Aquests cicles iconogràfics tenen 

com a objectiu la difusió de la imatge del candidat a la santedat, però també el control i fixació 

d’uns episodis que seran acceptats oficialment per la Santa Seu, i alhora donen veracitat a les 

fonts escrites. En aquest sentit, és ben conegut el cas d’Ignasi de Loyola. Difunt l’any 1556, els 

seus  correligionaris  ben  aviat  emprenen  una  intensa  campanya  de  propaganda  de  les 

excel∙lències  del  seu  fundador,  en  la  qual  és  fonamental  la  biografia  del  pare  Pedro  de 

Ribadeneira  (1572), però  també  l’encàrrec de  la primera sèrie dedicada a  la vida del  jesuïta. 

Aquesta es publica a Roma l’any 1609 en motiu de la beatificació ignasiana i consta de vuitanta 

planxes gravades probablement per Jean Baptiste Barbé, a partir dels dibuixos de Pieter Paul 

Rubens1407.  

                                                            
1407 Vita Beati Ignatii Loiolae, Societatis Iesu Fundatoris. Romae, 1609. Un estudi aprofundit de la sèrie es 
troba  a:  KÖNING‐NORDHOFF,  Ursula  von.  Ignatius  von  Loyola.  Studien  zur  Entwicklung  einer  neuen 
heiligen‐Ikonographie  in Rahmen  einer  Kanonisationskampagne  um 1600. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 
1982, pàg. 261 i seg. Vegeu també: PFEIFFER, Heinrich. “La iconografía”. A: SALE, Giovanni (ed.). Ignacio y 
el arte de los jesuitas. Bilbao: Ediciones Mensajero, 2003, pàg. 182‐185; ITURRIAGA ELORZA, Juan (ed.). 
Vida de San Ignacio de Loyola en grabados del siglo XVII. Bilbao: Ediciones Mensajero, 1995. Vegeu també: 
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La creació d’aquestes  impressions durant els processos de beatificació  i canonització esdevé 

habitual des de finals del segle XVI. Un altre cas ben  interessant és el de sant Pere Nolasc. El 

fundador  dels  mercedaris  aspirava  al  reconeixement  de  la  seva  santedat  mitjançant  una 

canonització  equipolent,  és  a dir,  la demostració del  seu  culte  immemorial prescindint dels 

testimonis notarials que poguessin acreditar la seva existència. Tot i així, el memorial dels seus 

miracles també s’acompanya d’una sèrie d’estampes del seu cicle hagiogràfic, encarregada pels 

frares  redemptors  al  gravador  aragonès  Jusepe Martínez  l’any  1622,  sis  anys  abans  de  la 

desitjada canonització1408.   

 

Probablement un dels processos més ben coneguts en aquest aspecte és el de sant Felip Neri, 

estudiat per Olga Melasecchi1409. Poc després de la mort del fundador dels oratorians (1595) es 

comencen a  compilar els  testimonis dels miracles  a  la base del  seu procés de  canonització. 

Concomitantment Antonio Gallonio  compila  la Vita b. Philippi Neri  Florentini Congregationis 

oratorii fundatoris  in annos digesta (Roma, 1600) i els oratorians encarreguen un primer cicle 

pictòric amb quadres de petit format a Cristoforo Roncalli, que l’elabora entre 1596 i 15991410. 

Un cop confeccionat aquest primer referent pictòric, comencen aparèixer altres cicles impresos 

encarregats pels propis oratorians, que garanteixen la divulgació de la imatge del seu fundador. 

Entre aquests cal comptar  l’estampa d’Antonio Tempesa que hem citat abans (fig. 146), però 

també  una  elaborada  sèrie  de  gravats  amb  la  vida  i miracles  del  sant,  elaborats  per  Luca 

Ciamberlano a partir de dibuixos de Guido Reni entre 1609 i 1614. El seu encàrrec forma part de 

la  segona obertura del procés de  Felip Neri  l’any 1609,  interromput després de  la mort de 

Climent  VIII  (1605).  L’entrega  de  les  impressions  a  la  Congregació  de  Ritus  no  únicament 

                                                            
CENDOYA ECHÁNIZ, Ignacio; MONTERO ESTEBAS, Pedro María. “La influencia de la «Vita Beati P. Ignatii…» 
grabada por Barbé en  los ciclos  iconográficos de San  Ignacio”, Cuadernos de arte e  iconografíad, 6/11 
(1993), pàg. 386‐395. 
1408  ZURIAGA  SENENT, Vicent  F.  La  imagen  devocional  en  la Orden  de Nuestra  Señora  de  la Merced: 
tradición,  formación,  continuidad  y  variantes.  Tesi  doctoral.  Universitat  de  València.  Departament 
d’Història de  l’Art, 2005, pàg. 290  i seg.  [Tesis doctorals en xarxa: http://hdl.handle.net/10803/9968]; 
MANRIQUE ARA, María Elena. “La Historia di San Pietro Nolasco del pintor Jusepe Martínez”, Analecta 
Mercedaria (1996), pàg. 73‐115; SEBASTIÁN, Santiago. “Zurbarán se inspiró en los grabados del aragonés 
Jusepe Martinez”, Goya, 128 (1975), pàg. 82‐84. 
1409  MELASECCHI,  Olga.  “Nascita  e  sviluppo  dell’iconografia  di  S.  Filippo  Neri  dal  Cinquecento  al 
Settecento”. A: La regola e la fama. San Filippo Neri e l’Arte. Milano: Electa, 1995, pàg.  34‐49. 
1410 Aquesta sèrie es troba perduda, però els mateixos oratorians encarregaren al pintor una segona versió 
entre 1620 i 1621, per decorar la capella funerària del beat a Santa Maria in Valicella, on s’acompanya de 
la pala d’altar actual de Guido Reni, executada l’any 1614. 
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acompanya la documentació del procés apostòlic, sinó que n’és una part fonamental, que ha de 

ser validada pels purpurats i acceptada oficialment com a imatge del serf de Déu1411. 

 

En el cas de Ramon de Penyafort ja hem senyalat com els únics cicles iconogràfics dels que tenim 

constància  abans  de  la  canonització  de  1601  són  la  tomba  del  propi  sant  i  el  retaule  que 

l’acompanyava  al  convent  barceloní  de  Santa  Caterina.  Tot  i  així,  no  podem  descartar  la 

presència de pintures, i especialment d’estampes, que acompanyessin la construcció del procés 

de canonització. De fet, sabem que l’any 1601 és el mateix Luca Ciamberlano qui publica a Roma 

una  sèrie de  gravats  amb  la  vida  i miracles del dominic  català, de  la qual únicament  tenim 

constància de la seva presència gràcies a la portada, conservada al British Museum, que porta 

per  títol S. Raymundus de Peniafort Cathalanus Gregori  IX Summus Poenitentiarius...  (Roma: 

Giovanni Orlandi, 1601) (fig.152).  

 

Ciamberlano havia nascut a Urbino cap a 1580, però l’any 1600 ja es troba documentat a Roma, 

on treballa com a mínim fins l’any 1641. Els seus inicis es vinculen amb Francesco Villamena i 

Federico Barocci, però sobretot amb els Carracci. De fet, s’ha assenyalat la influència d’Agostino 

Carracci en l’evolució tècnica i estilística de Ciamberlano, qui alhora gravarà moltes obres dels 

germans bolonyesos, així com dels mestres antics i dels principals tallers actius del moment1412. 

 

Malauradament  la portada de  la  sèrie no  conté emblemes heràldics  i dins del memorial de 

despeses de la canonització entregat per Miquel Llot no figura cap menció a Ciamberlano ni a 

l’editor Orlandi, per tant, desconeixem les característiques de l’encàrrec de la sèrie. Tot i així, el 

fet que Ramon de Penyafort ja s’esmenti com a sant en una publicació sorgida a Roma el mateix 

any 1601, fa pensar que es pugui tractar d’una obra vinculada amb  la canonització. A més,  la 

lectura del títol de la portada entre mascarons suggereix que es tracti d’una obra encarregada 

pels promotors de la causa, doncs el primer que s’esmenta és la pàtria del sant i els seus càrrecs, 

mentre la única al∙lusió als miracles és la breu menció a la Transfretació. De fet, és probable que 

aquest encàrrec recaigués sobre un gravador com Ciamberlano que, malgrat la seva joventut, 

havia demostrat prou solvència en temes religiosos precedents a 1601, com el Sant Francesc fet 

                                                            
1411 Sobre aquest cicle, vegeu: MELASECCHI, Olga; PEPPER, Stephen. “Guido Reni, Luca Ciamberlano and 
the Oratorians: their relationship clarified”, The Burlington Magazine, 434 (1998), pàg. 596‐603. 
1412 LE BLANC, C., Manuel de  l'amateur..., 1854,  II, pàg.   14‐16; HERMANIN, Federico. “Osservazioni ed 
aggiunte all’opera di alcuni antichi  incisori”, Ausonia, 2  (1907), pàg. 298‐302; THIEME, Ulrich; BECKER, 
Felix. Künstlerlexikon. Leipzig, 1912, VI, pàg. 559; CALVESI, Maurizio; CASALE, Vittorio (eds.). Le incisioni 
dei Carracci. Roma, 1965, pàg. 54; DONATI, Lamberto. “Ignote incisioni di Luca Ciamberlano”. A: Studi di 
biblioteconomia e storia del libro in onore di Francesco Barbieri. Roma: Associazione Italiana Biblioteche, 
1976, pàg. 263‐277. 
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a partir d’un dibuix de Villamena que il∙lustra una pintura de Barocci (1599), o la impressió amb 

Climent VIII obrint la Porta Santa (1600). En qualsevol cas, com hem esmentat anteriorment, els 

serveis de Ciamberlano seran requerits de nou per la clientela hispànica l’any 1619, en aquesta 

ocasió per celebrar el reconeixement de la beatitud de l’agricultor Isidre (fig. 148).   

 

Tenint en compte aquest primer referent,  la única sèrie  impresa de  la vida  i miracles de sant 

Ramon de Penyafort que ens ha arribat íntegrament és l’editada l’any 1612 a París per Jean Le 

Clerc (fig. 153)1413. L’exemplar que hem consultat  inclou una imatge de la Transfretació del sant, 

del gravador Thomas de Leu, i es troba relligada amb altres sèries de vides i miracles de sants 

editades pel mateix Le Clerc1414. Exceptuant el gravat de Thomas de Leu,  les divuit estampes 

restants es troben signades pel flamenc Jan van Halbeeck (†1630‐1640)1415. 

 

La portada és  la  impressió d’una qualitat més destacada de  tota  la  sèrie  (fig. 153.1). En ella 

apareix una  llarga  inscripció que  resumeix els principals punts  en  la biografia de Ramon de 

Penyafort a mode d’introducció, al∙ludint finalment a la canonització de Climent VIII1416. El sant 

                                                            
1413 Cal no confondre aquest impressor, que treballa a París a finals del segle XVI i inicis del segle XVII, amb 
el pintor i gravador Jean Le Clerc nascut a Nancy l’any 1594. L’editor Le Clerc (1573‐1627 ) fou impressor 
i marxant d’estampes, emplaçat al carrer de Saint‐Jean‐de Latran de París. Entre  les seves produccions 
figuren una sèrie dedicada als sants ermitans, una genealogia dels reis de França i una altra dels símbols 
dels apòstols. El taller de Le Clerc és prolífic, i entre les seves files hi trobem diversos gravadors com Karel 
van Boeckel,  Isaac  i Nicolau Briot, Edme Charpy,  Jean Swelink  i el mateix  Jan Van Halbeeck. BÉNEZIT, 
Emmanuel. Dictionaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs: de tous 
les temps et de tous les pays. Paris: Librairie Gründ, 1976; TORRES PÉREZ. José María. “Inédita colección 
de grabados franceses en Sevilla”, Norba‐Arte, VIII (1988), pàg. 143‐173. Sobre la sèrie dedicada a sant 
Ramon de Penyafort: PIQUER  i  JOVER,  Josep  Joan. La Vida  i els Miracles de Sant Ramon de Penyafort 
segons un gravador flamenc (contribució a la iconografia raimondiana). Barcelona: Filmograf, 1980. 
1414 Estampas de las principales Festividades de los Santos mas notables en cada mes. Ítem cinco series de 
vidas de varios santos y otros asuntos sagrados. Gravados en gran parte o estampados por los celebres L. 
gaultier, Th. De Leu. Biblioteca General d’Història de l’Art. Gabinet de Dibuixos i Gravats, R.31721. 
1415 Halbeeck es revela com a mestre gravador que domina tant la tècnica de burí com la de l’aiguafort, i 
és capaç d’oferir una àmplia gama de textures  i detalls en  la composició. Entre els encàrrecs coneguts 
figuren alguns retrats de la monarquia francesa i del dux de Venècia, així com altres sèries gravades de 
temàtica religiosa, destacant la dedicada als sants eremites. THIEME, Ulrich; WILLES, Fred.C. Allgemeines 
lexidon der bildenden künstler. Leipzig, XV (1978), pàg. 495. 
1416 “Sant Ramon de Penyafort nasqué a Barcelona l’any 1176, fill d’una família noble. Va vestir l’hàbit de 
l’orde de Predicadors en el convent de Santa Caterina d’aquesta ciutat l’any 1222. Menyspreant la glòria 
mundana, renuncia a la canongia i a la dignitat de degà, per a lliurar‐se completament a la contemplació 
de  les Escriptures divines, a  l’estudi, a  la pràctica de  la humilitat, de  l’abstinència  i de  la mortificació 
corporal i, desitjós de procurar la salvació del proïsme, institueix l’orde de la Mare de Déu de la mercè per 
a  la  redempció  de  captius.  Com  és  un  insigne  jurisconsult,  el  papa  Gregori  IX  el  nomena  capellà, 
penitencier i confessor seu; i els assumptes lliurats a ell per la Seu Apostòlica els resol amb unafecte de 
caritat tan gran, que liés atorgat el títol de pare dels pobres. És el compilador de les Decretals, i compon 
el  tractat  de  la  Summa  de  casos  de  consciència.  Governa  santament,  durant  dos  anys,  l’orde  de 
Predicadors amb el càrrec de mestre general. Havent observat a la terra una vida celestial lliurada, durant 
els trenta‐cinc anys després d’haver renunciat al magisteri del seu orde, al càrrec de confessor del rei 
Jaume d’Aragó i en profit de tota la República cristiana, a la vora dels cent anys de  vida, la nit de l’Epifania 
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es presenta al centre de la composició, sostenint els atributs de la clau i el llibre que figuren a la 

seva vera effigies1417. 

 

Làmina 1:“S. REIMUNDIS. Reimundus monachi vitam sine labe pregit, et merito Diuum transit in 

numerum. Thomas de Leu excudit” (fig. 153.2). 

 

L’autor de  l’estampa és Thomas de Leu  (1562 –  c.1620)  i  representa  la Tranfretació de  sant 

Ramon de Penyafort, amb el sant agafant fermament amb les dos mans la vara que suporta la 

capa a mode de vela. La mar es presenta amb petites onades molt estàtiques i al fons una ciutat 

que presumptament seria Sóller, a l’illa de Mallorca. Els habitatges i l’església es mostren amb 

les teulades encavalcades a dos aigües, recordant més les ciutats de l’Europa septentrional que 

una petita població marinera i mediterrània. És probable que la data de la làmina no s’allunyi de 

la cronologia de 1612 atribuïda a  la resta de gravats,  i per tant, hem de considerar‐la dins  la 

producció madura del gravador. 

 

Làmina 2: “Habitu Praedicatorum induitur. Verberibus et disciplinis canem suam macerat” (fig. 

153.3). 

 

L’escena presenta a Ramon de Penyafort prenent els hàbits de l’orde de sant Domènec, que la 

butlla  de  canonització  situa  l’any  1222,  seguint  el  testimoni  del  Liber  aniversarium  et 

Professionum del  convent de  Santa Caterina de Barcelona1418.  Per  tant,  a  l’igual que  en  les 

estampes  gravades per  Sadeler  i Bianchi,  l’escena  que  enceta  la narració  hagiogràfica  és  la 

professió a l’Orde de Predicadors, mentre en segon terme apareix el frare flagel∙lant‐se davant 

d’un altar amb una creu. Així, la composició recorda els beneficis de la penitència i el seu vincle 

sagrat amb el sacrifici de Crist, emulat per Ramon de Penyafort. El tema troba una certa difusió, 

                                                            
de l’any 1275, la seva ànima volà cap al cel. La doctrina d’aquest home fou tan celebrada i la fama de la 
seva santedat tan abundosa pels miracles que va obrar, tant en vida com després de mort, sobresortint 
principalment  la resurrecció de  trenta‐quatre morts. Era  freqüentat en vida,  i en acabat de morir,  i el 
concurs de la gent al seu sepulcre, implorant algunes gràcies de la seva protecció, era tan nombrós que, 
per fi, el papa Climent VIII, accedint als precs del rei d’Espanya i després Emperador dels romans, el dia 
29 d’abril de 1601 el va canonitzar”. La traducció és de Josep Joan Piqué i Jover: PIQUER I JOVER, J.J., La 
vida i els Miracles..., 1980, pàg. 29‐30. 
1417 La qüestió de la vera effigies de sant Ramon de Penyafort és l’objecte d’estudi del capítol 4.3 de la 
present tesi.  
1418 Liber aniversarium et Professionum del convent de Santa Caterina de Barcelona. BRUB. Ms.15‐2‐23. El 
document  es  troba  transcrit  a:  RIUS  I  SERRA,  J.,  Diplomatario…,  1954,  pàg.  7.  Aquesta  data  sol  ser 
acceptada per les vides modernes del sant, però  la Vita Antiqua només esmenta que fou un divendres 
sant. En tot cas, la data s’ha de situar entre 1222, en la qual es funda el convent de Santa Caterina, i 1229, 
quan ja apareix citat documentalment com a dominic. VALLS I TABERNER, F., Sant Ramon de Penyafort, 
1996 (1939), pàg. 80‐81. 
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doncs també queda recollit a l’estampa de Bianchi, i reapareix en altres obres com el retaule del 

Museu Episcopal de Vic (fig. 170). 

 

Si observem l’espai, veiem com la narració s’ubica en dos plans diferents que permeten oferir 

dos  vessants  complementàries  d’un mateix  relat,  en  aquest  cas  l’ingrés  a  la  religió  de  sant 

Domènec, i les virtuts de Ramon de Penyafort com a humil frare. Les transicions s’organitzen a 

partir d’arquitectures més o menys elaborades, on figuren jocs de perspectiva no sempre ben 

resolts i dibuixats especialment a través dels paviments.  

 

Làmina 3: “A Gregorio nonno cappellanus et paenitentiarius. Librum decretalium compilat” (fig. 

153.4). 

 

L’escena presenta al papa Gregori IX entronitzat sota un dosser i portant els atributs de la seva 

dignitat, mentre  entrega  una  gran  clau  a  Ramon  de  Penyafort,  agenollat  humilment  al  seu 

davant. La imatge simbolitza al pontífex com a cap de l’Església investint Ramon de Penyafort 

com a custodi del sagrament de la penitència, simbolitzada a través de la gran clau, que passa a 

formar part dels atributs del nou sant. La representació d’aquest episodi és una de les principals 

novetats del cicle de Haalbeck, doncs fins ara no hem trobat aquesta imatge en cap altre cicle. 

Fent  pendant  amb  la  Summa  de  casibus  poenitentiae,  al  fons  apareix  Ramon  de  Penyafort 

compilant la seva altra obra cabdal, les Decretales.  

 

Ambdues escenes segueixen cronològicament l’itinerari biogràfic raimundià, testimoniant el pas 

per la cúria romana, datat aproximadament entre 1230 i 1236. El càrrec de capellà papal ha de 

veure’s molt vinculat a l’activitat jurídica pontifícia, que posteriorment adopten els auditors de 

la Rota,  i relacionada també amb els tasques de penitencier, doncs en paraules de Francisco 

Diago: “... eso significa la llave con que le suelen pintar en la mano. Teníala sin duda para cerrar 

y abrir, atar y desatar”1419. 

 

 

 

 

                                                            
1419 DIAGO, Francisco. Historia del beato catalán barcelonés S. Raimundo de Peñafort. Barcelona: en casa 
Sebastian de Cormellas, 1601, pàg. 45. 
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Làmina 4: “Iussum Beatissime Virginis Religionem B.m. de Mercede redemtionis capt. Instituït. 

Primo generali Ord. Praefati habitum elargitur” (fig. 153.5). 

 

L’escena combina els dos episodis principals de  la fundació de  l’Orde de  la Mercè. En primer 

terme  la Verge Maria  i el nen  Jesús s’adrecen a Ramon de Penyafort, Pere Nolasc  i  Jaume  I, 

revelant‐los  la seva voluntat de fundar un nou orde destinat a  la remissió dels captius1420. Al 

fons, l’arquitectura vol evocar la cerimònia institucional a la catedral de Barcelona, en la qual 

Ramon de Penyafort vesteix l’hàbit a Pere Nolasc com a primer membre de la nova religió.  

 

Làmina 5: “Praemissa oronne ad sepulchrum S. P.D. de eligendo Generali Magisro divinitus ipse 

eligitur” (fig. 153.6). 

 

Seguint un estricte ordre cronològic,  la  il∙lustració número sis mostra  l’episodi de  l’elecció de 

Ramon de Penyafort com a mestre general de l’Ordre dels Predicadors, portada a terme el 22 

de maig de 12381421. Mentre al fons es mostra la reunió dels mestres provincials dominics, en 

primer terme els frares resen davant la tomba de sant Domènec a Bologna, on se’ls revela el nou 

successor. Atenent els relats d’aquest episodi cal advertir com la imatge cau en l’error, doncs el 

frare català era absent de la reunió i, posteriorment, una delegació es desplaça al convent de 

Santa Caterina per comunicar‐li la decisió del capítol1422.  

 

Làmina 6: “A Gregorio 9. Pater Pauperum apppellatur praedicatione multos ad Christi  fidem 

convertit” (fig. 153.7).  

 

Compositivament l’escena fa pendant amb la làmina número 2, repetint la representació papal 

entronitzada sota un dosser, ara amb Ramon de Penyafort al seu davant com a pare dels pobres. 

Els orígens del tema queden recollits a la Vita Antiqua, on es relata com el dominic imposava 

com a penitència a Gregori IX l’escolta de les causes dels més humils sense dilació, i l’expedició 

de  les  seves peticions  justes1423. Per aquest motiu, el pontífex  s’adreça epistolarment al  seu 

                                                            
1420 L’episodi cal inserir‐lo dins les tensions entre dominics i mercedaris a l’entorn de la fundació de l’Orde 
de la Mercè i de la participació que Ramon de Penyafort tingué en aquesta. Tractarem aquest tema amb 
profunditat en el capítol 4.5 de la present tesi.  
1421 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 52. 
1422 Algunes cròniques medievals com  la Bernat Gui recullen  la  inspiració dels frares a partir de  la visió 
d’una columna amb gotes de sang, ocorreguda mentre aquests es trobaven davant la tomba del fundador. 
RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 32. 
1423 VALLS I TABERNER, F. Sant Ramon de Penyafort, 1996 (1939), pàg. 103. 
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penitencier com a patrem pauperum1424. En segon pla, Ramon de Penyafort predica sobre un 

púlpit i recorda la seva eficaç conversió dels infidels, vinculada amb l’activitat missionera que li 

atribueixen les biografies, elogiant a l’hora les tasques del propiOrdre de Predicadors1425.  

 

Làmina 7:  “Mulierem gravisse. Aegrotantem oratione  liberat. Suo  contactu  fratrem a dolore 

capitis sanat”(fig. 153.8). 

 

Tot  i  l’absència  d’una  identificació  clara  dels  episodis,  en  primer  terme  apareix  Elisenda 

Aymerich, abillada com una noble dins del seu  llit, en el moment de ser guarida de  la  febre 

quartana que l’afligeix1426. En canvi, en segon pla assistim a la miraculosa curació del mal de cap 

de fra Benet Romeu1427. Les recuperacions d’aquest tipus de dolences són molt abundants dins 

el catàleg de miracles de Ramon de Penyafort, repetint‐se dins la sèrie de gravats a la làmina 

número 14.  

 

Làmina 8: “Fere Centenarius moritur. Eius  funus cohonestant duo Reges et magna Principum 

turba” (fig. 153.9).  

 

L’episodi  il∙lustra el  transit de Ramon de Penyafort  rodejat dels  seus  correligionaris. Resulta 

interessant  el  treball  d’individualització  de  les  tres  expressions  dels  frares  agenollats,  que 

representen tres actituds diferents davant la mort. Un d’ells ora mentre mira el difunt, un segon 

es tapa el rostre amb les mans més afligit, i un tercer mira enlaire, on un raig de llum celestial 

s’emporta l’últim alè de Ramon de Penyafort. Al fons de l’escena apareix l’enterrament del frare 

al subsòl del seu convent barceloní, enmig d’unes lluïdes exèquies.  

 

Làmina 9: “Demoniacos liberat. Coecis visum reddit” (fig. 153.10). 

 

L’episodi marca un punt d’inflexió dins del cicle iconogràfic, doncs enceta la tanda de miracles 

post mortem, cinc dels quals ocorren gràcies al contacte amb la tomba del sant. L’escena il∙lustra 

a  la part  superior  a Ramon de Penyafort  entre núvols, mentre  en  el pla  terrenal  guareixen 

                                                            
1424 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 274. 
1425 Aquesta tasca s’ha de veure relacionada amb la predicació per a la conquesta de Mallorca de Jaume I 
i amb  la potenciació dels estudis de Tunis  i Múrcia. D’aquesta manera es volia donar una formació als 
frares  predicadors per tal de poder convèncer i participar d’una manera més docta i efectiva en les labors 
d’evangelització. MEMBRO, Metodio da. “L’Opera missionaria di S. Raimono de Peñafort”, L’Osservatore 
Romano, 19‐9‐1970. 
1426 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 279. 
1427 Ídem.  
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prodigiosament coixos i endemoniats, identificats respectivament pel bastó i els dimoniets alats 

sortint  de  la  boca.  Aquests  últims  estan  àmpliament  referenciats  des  de  la  compilació  de 

miracles de 1279, on apareixen casos com el de  Jaume de Servià, que havia caigut en coma 

profund i els dimonis el tenien captiu sense poder parlar ni sentir fins que un dia s’apareix en 

somnis Ramon de Penyafort i el guareix foragitant els dimonis1428.  

 

D’altra banda,  la cura de cecs  també és  freqüent en  la  relació de miracles del  sant, però és 

possible que la imatge s’hagi de vincular especialment amb el cas de Guillem Pere1429.  Aquest 

era procedent de Manresa i a la part inferior de l’ull li creixia una berruga tant gran que li impedia 

la visió. El problema se soluciona únicament amb l’aplicació d’apòsits acompanyats de l’oració 

in nomine Dei et  fratris Rayundi1430. Altres  casos  són els d’Estefània de Santpedor, Subirana 

d’Olesa o de Ramon de Casis, els quals també foren guarits dels seus problemes oculars gràcies 

a la intercessió del sant1431.  

 

Làmina 10: “Steriles matrone eius meritis foecune fiunt. Etiam irrationales curat” (fig. 153.11).  

 

L’escena il∙lustra a dos matrones invocant Ramon de Penyafort per obtenir l’esterilitat i poder 

concebre. Aquests casos queden prou recollits en testimonis medievals com els de Ricarda o 

Valentia, dona d’Urgellès, que queden embarassades gràcies a la intercessió del dominic, al qual 

ofrenen una figura de cera.1432 Al seu darrera s’obre una arcada cap al camp, on un pastor suplica 

per un bou i un cavall, recordant episodis recollits en la Vita Antiqua com De equo curato oDe 

equo  curato  a  ferocitate1433.  El  primer  relata  com  el  militar  G.  de  Santa  Coloma  prega 

devotament  al  sant  pel  sufragi  del  seu  equí, mentre  el  segon  narra  com  Bernat  de  Baiona 

sol∙licita la seva intervenció per poder domar la ferocitat del seu cavall.  

 

 

 

                                                            
1428 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 211. 
1429 Íbidem, pàg. 292 
1430 Ídem. 
1431 Íbidem, pàg. 308‐310. 
1432 Ricarda signà un vot al sant en el qual es comprometia a  l’entrega d’una  imatge de cera si podia 
concebre un fill o filla. L’embaràs arribà la tercera nit després de la signatura i després del part es portà el 
vot de cera a la tomba del sant. En el cas de Valentia, estèril durant els seus deu anys de matrimoni amb 
Urgellès, també aportà una imatge de cera al túmul de sant, quedant després de vuit dies embarassada. 
RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 294, 316. 
1433 Íbidem, pàg. 294, 324. 
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Làmina  11:  “Multos  a  Pestilentia  lepra  et  gravibus  morbis  libertat.  Nautis  periclitantibus 

subvenit”(fig. 153.12).  

 

La il∙lustració mostra a la part esquerra tres llits amb personatges malalts de lepra, que s’adrecen 

suplicants a sant Ramon de Penyafort. La curació de malalties  infeccioses  i greus com febres, 

disenteria, lepra olaborantes in extremis, és molt comuna i present dins el catàleg medieval de 

miracles del sant que es presenta en la Vita Antiqua i la relació del notari Jaume Port1434. Entre 

totes les guaricions d’aquest tipus cal recordar el cas del cavaller Guillem de Villaragut, curat de 

la lepra que l’afligia gràcies al dominic català, el testimoni del qual fou acceptat en la butlla de 

canonització i és present en totes les vides modernes, a més de ser un episodi freqüent en els 

cicles iconogràfics del sant1435. La part dreta de la imatge repeteix l’escena d’un vaixell en un mar 

tempestuós que trobàvem en la portada de la sèrie de gravats.  

 

Làmina 12: “Surdis auditum moribundis vitam reddit” (fig. 153.13). 

 

Juntament amb l’estampa 18, és la única composició de la sèrie ambientada a l’exterior, on tres 

personatges disposats de forma circular invoquen Ramon de Penyafort. Alguns d’ells es toquen 

la orella fent al∙lusió a la seva condició de sords1436. Així mateix, l’escena també mostra altres 

dos personatges estirats al terra cap amunt i cap avall. Aquests s’identifiquen amb els moribunds 

que  recobren  la  vida  gràcies  a  la  intercessió  del  dominic.  Les  resurreccions,  amb  l’evident 

paradigma bíblic de Jesucrist i Llàtzer, foren un dels miracles més prestigiosos i repetits en les 

hagiografies  raimundianes medievals. Aquest  fet ha de veure’s vinculat amb el coneixement 

popular  que  tots  els  feligresos  tingueren  de  l’episodi  cristològic  i,  per  tant,  amb  la  facilitat 

d’aplicar un tret de santedat als personatges que es trobaven en la seva ascensió als altars. Entre 

les resurreccions de morts o moribunds atribuïdes a Ramon de Penyafort, destaca la compresa 

en el miracle de Tossa, però també moltes altres com les de Bartomeu de Déu, Jaume Basset, 

Novella filla de Ramon Miquel i esposa de Bernat de Vilalta, Berenguera de Bages, Miquel Sala, 

Margarida filla del metge Joan, Bernat Oliver o Arnau de Refex1437. Excepte en el cas de Tossa, 

on Ramon de Penyafort intercedeix directament en el malalt, els altres episodis repeteixen uns 

                                                            
1434 Pels episodis esmentats, vegeu: PIQUER I JOVER, J.J., La vida i els Miracles..., 1980, pàg. 42‐43.  
1435 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 231‐234; DIAGO, F. Historia del beato catalán..., 1601, pàg. 
149‐150; PEÑA, F.,Vita S. Raymundi...,1601, pàg. 324‐325; LLOT DE RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem VIII 
Pont. Maximum..., 1595, pàg. 86‐87. 
1436 A la Vita Antiqua figuren els noms de Maria, esposa de Pau Rossell, Pau de Torn o Pere d’Illes. LLOT 
DE RIBERA, M., Ad S.D.N. Clementem VIII Pont. Maximum..., 1595, pàg. 293, 368, 287‐288.  
1437 Íbidem, pàg.  209, 223, 228, 235, 243, 247, 252, 260 i seg.  
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mateixos  elements  comuns:  la  ineficàcia  de  la medicina,  la  pregària  davant  del  sepulcre  o 

l’ofrena de candeles i figures votives. 

 

Làmina 13: “Multis se post mortem ostendit eos curando” (fig. 153.14).  

 

Com  refereix  Francisco  Diago,  “El  bienaventurado  San  Raymundo  de  Peñafort,  después  de 

haverse  ido al  cielo  resuscitó  y dió  vida a  treinta  y  seis muertos”1438. Malgrat que  cadascun 

d’aquests  casos  respon a unes  circumstància particulars, habitualment els episodis  compten 

amb la oració devota del malalt, o bé dels seus familiars, tal com apareix en primer terme. Cal 

advertir com malgrat la importància del miracle, el gravat és un dels menys audaços a nivell de 

composició dins la sèrie, doncs la separació entre els episodis resulta basant incongruent.  

 

Làmina 14: “A gravi dolore capitis multos sanat. Pulvis eius sepulchri epotu a multis morbis curat” 

(fig. 153.15). 

 

En aquest cas  l’escena mostra  tres peregrins afligits de mal de  cap, que dirigeixen  les  seves 

pregàries a la tomba del dominic. Entre els testimonis del procés de canonització tenim el cas 

de Guillem Salrà, que fou lliurat d’un tumor al maxil∙lar esquerre després de posar‐se el capell 

del sant, o bé de Pere Tusell que patia vertigen1439. Altres guaricions de tumors al cap són les de 

Berenguera,  esposa  de  Bertran  de  Sampedor, Gabriel  de  Castellar  o Maria,  esposa  de  Pau 

Rossell1440. 

 

En segon pla  resulta curiosa  la disposició d’un  frare dominic beneint una cua de devots que 

esperen el  seu  torn. Aquesta  imatge  fa èmfasi no únicament amb  la quantitat de  tolits que 

acudeixen  a  la  tomba  de  Ramon  de  Penyafort  a  la  recerca  d’un miracle,  sinó  també  en  la 

necessitat  de  la  confessió  i  la  pràctica  dels  sagraments,  ja  que  únicament  després  d’haver 

purificat la seva ànima, els devots podran a rebre una gràcia del sant.  

 

 

 

 

                                                            
1438 DIAGO, F., Historia del beato catalán..., 1601, pàg. 143. 
1439 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 291‐292, 307. 
1440 Íbidem, pàg. 307‐308. 
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Làmina 15: “Multi aegri ab  incurabilibus morbis  liberantur. Mortui ad vitam  revocantur”  (fig. 

153.16).  

 

L’escena de nou fa referència a les guaricions de malalts a qui la ciència mèdica ha deixat per 

incurables. En primer terme trobem de nou tres devots davant la tomba del sant, que s’adrecen 

a ell amb  l’oració per peticionar  les  seves curacions, mentre en  segon pla apareix un malalt 

impedit en una llitera, també dirigint les seves pregàries i les dels seus companys a Ramon de 

Penyafort. 

 

Làmina  16:  “Ad  eius  sepulchrum multi  a  diversis morbis  curantur. Morbo  caduco  laborans 

sanatur” (fig. 153.17). 

 

L’episodi continua amb la lloança dels malalts guarits pel dominic. En últim terme apareix una 

muntanya  i una ermita davant  la qual un moribund  i el seu company s’adrecen a Ramon de 

Penyafort.  La  representació podria  fer  referència a un dels  laborante  in extremis que  cauen 

defallits per excés de  treball, però  la  inscripció  inferior ens  remet  concretament a  les  cures 

d’atacs epilèptics, anomenats morbo caduco, mitjançant la intercessió del sant1441. A diferència 

del que ocorre en altres  tipologies de miracles,  la  relació del notari  Jaume de Port es  limita 

pràcticament a prendre nota de cinc noms dels testimonis d’aquests miracles, sense recollir en 

detall les seves guaricions1442. En primer terme, apareixen de nou els devots davant del sepulcre, 

un d’ells abandona les crosses i il∙lustra un dels casos De corrosione i De dolore tibie, on es narra 

com guareixen els ossos dels malalts gràcies a la intercessió de Ramon de Penyafort1443.  

 

Làmina 17: “Odoratum Ludovicum de Claramont restituitur” (fig. 153.18). 

 

Les representacions dels dos últims gravats de la sèrie incorporen un petit gir en les narracions 

temàtiques ja que passem d’episodis generals, on apareixen múltiples exemples, a l’exposició 

de dos casos concrets. En aquesta làmina se’ns mostra Lluís de Claramunt olorant la fragància 

                                                            
1441 Aquests casos són molt abundants dins el catàleg de miracles del sant citant noms com Avienne de 
Ripoll, Ferrari, Pere de Caselles, Jacob fill de Pere de Torrent o Arnau de Santa Caterina. RIUS I SERRA, J., 
Diplomatario…, 1954, pàg. 289‐290. 
1442 Íbidem, pàg. 306. 
1443 Els devots ja s’esmenten en la primera carta enviada pel Concili Provincial de Tarragona l’any 1279 al 
papa Nicolau  III per  iniciar els tràmits per a  la canonització del personatge. En aquesta s’indica el gran 
nombre tant de peregrins com de lluminàries i vots que s’acumulen a l’entorn de la tomba. La carta ja es 
troba  transcrita  a  la  crònica  de  fra  Pere Marsili: MARSILIUS,  P.,  Incipiunt  Cronice  Illustrissimi  regis 
Aragonum… BC. Ms. 1018, fol. 186‐187. 
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del  sepulcre del dominic durant  la  seva obertura del 4 abril de 15961444.  L’acte, presidit per 

l’arquebisbe Terès i els bisbes Dimes Loris de Barcelona i Pere Jaume de Vic, té gran concurrència 

i  les cròniques relaten com amb  l’obertura del sepulcre es desprengué “un olor muy suave,  i 

celestial, el cual sintieron muchos a quien Dios quiso hacer merced”1445.  

 

Cal destacar  la  representació de  la  tomba de Ramon de Penyafort,  la qual es presenta ben 

allunyada del seu aspecte real. No obstant, apareix elevada sobre quatre columnes seguint la 

seva tipologia heretada de les tombes santes medievals, destinades a afavorir la veneració dels 

peregrins.  

 

Làmina 18: “Franciscus de Rovira paraliticus sanatur” (fig. 153.19).  

 

L’última de les escenes del cicle hagiogràfic editat per Jean Le Clerc fa referència a la guarició de 

Francesc Rovira. Segons el  testimoni  recollit  l’any 1279 pel notari  Jaume de Port, Rovira era 

paralític des de feia tres anys i tres mesos, de manera que només podia caminar amb muletes i 

restava privat de la parla. Aquesta situació canvia el dia de Nadal, quan la seva mare Saura va al 

túmul de fra Ramon i li promet una imatge de cera si allibera al seu fill del greu perill. Després 

d’un breu  temps Francesc  comença a moure  la mà  i poc a poc el  cos  inicia  la  seva guarició 

completa1446 

 

Un cop observats els diferents episodis individualment, ens adonem de com la lectura de la sèrie 

gravada presenta un sistema narratiu visual molt similar al de les estampes de gran format que 

hem observat  anteriorment. En primer  terme  la portada presenta el  sant  amb  la  seva  vera 

effigies i els seus atributs, acompanyats d’una llarga inscripció que dóna la clau de lectura del 

seu itinerari hagiogràfic. A continuació el cicle s’inicia il∙lustrant set episodis de la vida del sant, 

seguits per les deu escenes referides als miracles post mortem. Pel que fa a les fonts, hem pogut 

constatar com tots els episodis, a excepció de  la guarició de Lluís de Claramunt,  ja es troben 

referits als  relats medievals del dominic,  tant a  la Vita Antiqua  com a  la documentació dels 

processos de canonització de 1279  i 1318. Aquest fet subratlla  la  importància dels testimonis 

declarants en els processos, però també apunta la biografia oficial de Francisco de la Peña com 

a principal element destinat a la seva divulgació. Ara bé,  tampoc hem d’oblidar que la sèrie està 

datada l’any 1612, i per tant Le Clerc podia conèixer algunes de les estampes editades arran de 

                                                            
1444 PEÑA, F.,Vita S. Raymundi..., 1601, pàg. 31‐32. 
1445 Íbidem, pàg. 32. 
1446 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 296. 
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la  canonització  de  1601  que  hem  mencionat  anteriorment,  o  fins  i  tot  la  sèrie  de  Luca 

Ciamberlano  que  no  coneixem.  Amb  la  cautela  que  imposa  haver  perdut  part  d’aquestes 

produccions, cal assenyalar que la sèrie gravada per Haalbeck il∙lustra per primera vegada alguns 

episodis del cicle iconogràfic raimundià com la guarició dels endimoniats, Ramon de Penyafort 

com a Pater pauperum o el restabliment de Francesc de Rovira de la seva paràlisi,  que si bé es 

troben àmpliament documentats en les fonts escrites, no tenen precedents visuals coneguts.  

 

D’altra banda, el fet de trobar diverses obres de Le Clerc relligades amb el nostre exemplar ens 

permet fer‐nos una  idea del treball que sorgí del taller de  l’impressor aproximadament entre 

1603 i 16121447. Així, podem establir una comparació amb les sèries de gravats d’altres sants com 

Ignasi de Loyola o Vicenç Ferrer, editades per Le Clerc en moments molt propers a l’obra aquí 

tractada. Aquest paral∙lelisme  fa que puguem  constatar un gran nombre de  similituds en  la 

composició, el marc o el tractament de l’espai entre tots aquests productes, determinant la sèrie 

de  sant Ramon de Penyafort  com una obra  característica del  taller de  Le Clerc. Així mateix, 

també podem veure com Jan van Halbeeck presenta una destresa tècnica en el gravat de  les 

diverses textures i materials superior a les obres gravades per Thomas de Leu o el propi Le Clerc, 

tot  i que  seguint uns mateixos esquemes  i característiques que donen uniformitat al corpus 

d’obres de l’editor.  

 

L’obra editada per Le Clercés la primera sèrie d’estampes conservada i completa de sant Ramon 

de Penyafort que hem pogut localitzar. Entre els precedents ja hem esmentat la sèrie executada 

per  Luca  Ciamberlano,  però  també  hem  trobat  referències  a  altres  conjunts  de  gravats.  En 

aquest  sentit,  Piquer  i  Jover  dóna  notícia  d’altres  dos  conjunts  de  gravats  raimundians 

conservats  en  col∙leccions  particulars  barcelonines1448.  Malgrat  no  haver  pogut  localitzar 

aquestes obres, no hem de descartar  la seva possible  influència sobre  l’edició francesa de Le 

Clerc.  

 

 

 

 

 

                                                            
1447  Recordem  que  l’exemplar  que  hem  fet  servir  per  al  nostre  estudi  és  el  volum  Estampas  de  las 
principales Festividades de  los Santos mas notables en cada mes.  Ítem cinco  series de vidas de varios 
santos y otros asuntos sagrados. Gravados en gran parte o estampados por los celebres L. gaultier, Th. De 
Leu. BGHA. R. 31721. 
1448 PIQUER I JOVER, J.J., La vida i els Miracles..., 1980, pàg. 26‐27. 
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4.2.4 Els cicles pictòrics sicilians 

 

Fins al moment hem observat la creació dels primers cicles iconogràfics dedicats a sant Ramon 

de Penyafort en  format gràfic,  insistint especialment en  la  seva  funció com a  instrument de 

presentació visual del nou sant, necessari per a  la seva canonització. Ara bé, tampoc hem de 

menystenir altres característiques d’aquest suport. D’una banda el seu cost és relativament baix 

comparat amb les teles pintades o les escultures, per tant, permet satisfer les necessitats d’un 

mercat devot més ampli; de l’altra, el seu format facilita la seva circulació, especialment entre 

els convents de l’Orde de Predicadors, desitjosos de tenir una representació del seu nou heroi 

celestial. 

 

L’ascensió  als  altars  d’un  frare  dominic  és motiu  d’orgull  i  satisfacció  per  a  tots  els  seus 

correligionaris, que celebren el triomf de la pròpia religió a través de les festes de canonització, 

però  també  amb  l’erecció de  comissions artístiques dedicades al nou  sant, destinades  a  fer 

arrelar  la  seva  devoció. Així  doncs,  a més  de  l’adquisició  d’estampes  devotes,  ben  aviat  es 

procuren altars  i  retaules  intitulats al nou  sant, on  la  seva  imatge esdevé un motiu més de 

prestigi per a tots els fills de sant Domènec. Entre els testimonis més primerencs, trobem tres 

retaules sicilians que s’han conservat i per la seva riquesa i complexitat narrativa hem decidit 

exposar en el present apartat.  

 

El primer de tots ells és la tela custodiada al convent de San Domenico de Palermo, encarregada 

pel dominic fra Vincenzo da Montalbano al pintor Gaspare Bazzano (1562‐1630), més conegut 

com Lo zoppo di Gangi, que es comprometia a tenir‐la enllestida el 18 de maig de 1601 (fig. 154 

i 155)1449. Bazzano és sens dubte un dels protagonistes del context artístic sicilià de les primeres 

dècades del segle XVII, i durant vint anys fou el pintor predilecte del convent de San Domenico, 

on es conserven diverses obres de la seva mà. Una de les més primerenques és la pala de Sant 

Jacint  de  Polònia,  que  cita  el  document  d’encàrrec  com  a model  de  la  de  sant  Ramon  de 

Penyafort  (fig. 156). En primer  lloc, crida  l’atenció com  l’obra  transcriu perfectament  la vera 

effigies del dominic polac, probablement  inspirada en  les diverses estampes que es posen en 

circulació després de la seva romana canonització. A diferència de la tela raimundiana, el Sant 

Jacint de Bazzano prescindeix de les escenes laterals, però copia una inscripció inferior que de 

nou remet als models impresos. 

                                                            
1449 Al capítol 3.2.4.2 ja hem citat el cas de San Domenico Maggiore de Palermo, on el frare Vincenzo da 
Montalbano enarrega la pala d’altar de sant Ramon de Penyafort el 24 de febrer de 1601, per tant, dos 
mesos abans de la canonització. 
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L’adopció d’aquesta estructura amb  l’advocació de  la pala d’altar  isolada al centre  i rodejada 

d’espisodis vinculats amb la seva vida i miracles esdevé una tipologia amb molta fortuna des de 

finals del segle XVI en tot el mezzogiorno italià. De fet és una composició especialment emprada 

en obres dedicades als sants, però també en cultes com  la Verge del Roser, que es presenta 

sovint rodejada dels seus misteris1450. Dins del corpus pictòric de Bazzano la retrobem tres anys 

després en un altre encàrrec de fra Vincenzo Montalbano, en aquest cas per a la capella de San 

Domenico del mateix convent (fig. 157). A més de ser obres que probablement eren del gust del 

comitent, permetien dignificar la figura del sant com a heroi celestial de grans dimensions, sever, 

rotund i concentrat; i alhora presentar el seu cicle hagiogràfic, destinat a satisfer les necessitats 

més pedagògiques, però també a presentar les propietats del titular, estimulant la seva devoció. 

Probablement aquests són els motius que empenyen els dominics a repetir aquest esquema en 

altres comissions artístiques. Entre les produccions més reeixides cal citar els retaules de 1603 

dedicats a sant Antoni Abat a San Domenico de Licata, i a la beata Agnès de Montepulciano a 

l’església conventual de Santa Cita de Palerm, ambdues dels pinzells del mestre toscà Filippo 

Palladino  (1544‐1614),  al  qual  havia  estat  atribuïda  la  pintura  de  sant Ramon  de  Penyafort 

durant anys1451.  

 

Ara bé, també hem de tenir present que en últim terme es tracta de  l’adaptació d’un model 

gràfic sense massa variacions i executat en un termini breu de tres mesos. Malgrat que Bazzano 

és  un  dels  protagonistes  de  la  pintura  siciliana  contemporània,  aquest  tipus  d’obres  no 

sobresurten ni per  la  seva perícia, ni per  les  seves habilitats  compositives, que es  limiten  a 

transposar l’exemplar imprès en un format pictòric més ampli.   

 

La  taula  central  il∙lustra  la Transfretació de  sant Ramon de Penyafort, que apareix agenollat 

sobre la seva capa, sostenint el bastó amb la vela i un crucifix, mentre de la boca surt la inscripció 

TU  DOMINARIS  POTESTATIS MARIS  (fig.  155.1).  La  representació  segueix  molt  de  prop  la 

proposta de Sadeler, però alhora  incorpora alguns detalls propis com  l’atribut de  la clau, que 

probablement fou suggerit pel comitent, o el rostre girat cap a l’espectador i no vers la divinitat, 

                                                            
1450  Sobre  aquesta  tipologia  adaptada  a  les  obres  dedicades  a  la  Verge  del  Roser,  vegeu:  ANSELMI, 
Alessandra. “L’iconografia della Madonna del Rosario nella Calabria spagnola”. A: ID (ed.). La Calabria del 
viceregno spagnolo. Roma: Gangemi, 2008, pàg. 487 – 517. 
1451  Sobre  Filippo  Paladino,  també  anomenat  Paladini,  i  el  seu  ús  d’estampes  gravades  com  a  font 
d’inspiració per a les composicions pictòriques dels retaules, vegeu: RUSSO, Paolo; VICARI, Vittorio Ugo. 
Filippo Paladini e la cultura figurativa nella Sicilia centro‐meridionale tra Cinque e Seicento. Caltanissetta: 
Edizioni Lussografica, 2007, pàg. 68‐84. 
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creant un gest que aproxima el sant al devot espectador, i alhora el revesteix d’una major entitat 

psicològica.  

 

Malgrat haver perdut una part de la capa pictòrica, encara es poden apreciar alguns detalls en 

el paisatge, creat a base de tons blaus marins de diversa intensitat, com les dues ribes entre els 

quals es mou el sant o els tres putti en rotllana de la part superior, acompanyats d’un quart que 

sosté l’atribut del llibre. 

 

A diferència de  les estampes,  la  lectura del  cicle hagiogràfic no  s’inicia a  la part  inferior del 

retaule, sinó a la segona escena del costat esquerra, i sorprenentment prescindeix de l’escena 

de professió de Ramon de Penyafort a l’Orde de Predicadors. Així, la biografia del personatge 

queda resumida en cinc quadres a la part esquerra: la mort del dominic (fig. 155.2), la fundació 

de l’Orde de la Mercè (fig. 155.3), el miracle de Tossa (fig. 155.4), el despertar dels àngels (fig. 

155.5) i el miracle de fra Martí (fig. 155.6). La resta d’escenes, catorze en total, es dediquen a 

miracles  postmortem  que  defugen  la  identificació  dels  seus  protagonistes  i  dels  episodis 

concrets narrats per  les  fonts hagiogràfiques. Així, el  retaule mostra un veritable  catàleg de 

dolences guarides gràcies a la intercessió del sant, dins del qual figura la sanació d’un leprós (fig. 

155.7), d’una endimoniada (fig. 155.8), d’un epilèptic (fig. 155.9)  i d’un sifilític (fig. 155.13), a 

més d’una resurrecció davant la tomba (fig. 155.10).  

 

La lectura del cicle s’inicia al costat esquerra, prossegueix per la part superior, el costat dret  i 

finalitza  a  la  part  inferior,  on  apareixen  quatre  escenes  que  han  perdut  les  inscripcions 

identificatives però il∙lustren miracles postmortem, amb Ramon de Penyafort apareixent entre 

núvols. D’esquerra a dreta,  la primera  fa referència a  la guarició d’una tolida  (fig. 155.18),  la 

segona a la curació d’un paralític (fig. 155.17) i la tercera a la resurrecció d’un infant (fig. 155.16). 

La quarta il∙lustració mostra a un frare dominic amb un bol a la mà dreta, administrant la pols 

miraculosa del sepulcre del sant a un  impedit postrat en un carro de  fusta  i rodejat de cecs, 

sords, coixos i altres tolits que esperen el seu torn (fig. 155.15). L’escena ja figurava en el cicle 

hagiogràfic  del  sepulcre  medieval  de  Ramon  de  Penyafort  i  insisteix  en  les  propietats 

taumatúrgiques d’aquesta substància, que es distribuïa entre els convents dominics i afavoria 

les més diverses guaricions. De fet, dins el retaule hi trobem la seva aparició com a mínim en 

dos  escenes,  la  guarició  d’una  hemorràgia  (fig.  155.11),  que  s’inspira  en  el miracle  de  la 

barcelonina Ana Beneta, recollit a la butlla de canonització, i el restabliment d’un home “quasi 

mortuus” (fig. 155.14). Aquest últim se situa en l’escena superior a la de la distribució de la pols 

del sepulcre del sant, i just al costat dret de la inscripció central del retaule: 
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IN OMNI GENERE MIRACULORUM / CLARUIT PRAESERTIM IN SUSCITA 
TIONE MORTUORUM NAM QUA / DRAGINTA MORTUOS REVOCAVIT 

AD VITAM IN QUIBUS OMNIBUS LAUDETUR / DEUS MIRABILIS IN SANCTO SUO 

 

Així, la inscripció emfatitza la qualitat de sant Ramon de Penyafort com a taumaturg universal, 

fent referència als quaranta morts ressuscitats que ja apareixien en la crònica de Leandro Alberti 

de  15171452.  En  realitat,  tota  la narració  continguda  en  les  imatges del  retaule defuig de  la 

presentació d’episodis concrets del cicle hagiogràfic del dominic, en pro d’un desplegament de 

guaricions de tot tipus. Així, la presentació d’aquest discurs permetia als frares subratllar també 

el seu paper com a distribuïdors de la pols miraculosa del sepulcre del sant, que circulava entre 

els establiments dels dominics i era capaç de guarir als devots de tota condició.  

 

Seguint l’exemple de Palermo, també els dominics de San Domenico de Castelvetrano erigiren 

ben aviat la seva capella de sant Ramon de Penyafort (fig. 158). El convent s’havia bastit a partir 

de 1461, però  fou dependent  fins  l’any 1550 de Santa Cita de Palermo1453. Cap a  l’any 1515 

Francesco Tagliavia inicia importants obres de remodelació a la capçalera del temple, on s’ubica 

el mausoleu de la família, que viu en el segle XVI el seu màxim apogeu gràcies a Carlo d’Aragona 

Tagliavia (1520‐1599). Membre del Consell d’Itàlia i ministre de Felip II, Aragona fou investit duc 

de Terranova (1561),   príncep de Castelvetrano (1564),  i president del Regne de Sicília (1573‐

1577).    El  noble  sicilià  construeix  un  apartament  dins  el  convent  de  San  Domenico  de 

Castelvetrano per al seu ús particular i dota generosament l’església amb diverses obres d’art i 

amb la redecoració en estucs del cor i l’arc triomfal, afidada a Antonio Ferraro da Giuliana (1574‐

1580)1454. L’any 1602, dos anys després de la mort del potentat protector, el pintor trapanès Vito 

Carreca (1578‐1623) signa la pala d’altar de sant Ramon de Penyafort, en la qual també figura 

una inscripció en una lapida pintada als peus del dominic:  

 

IMAGO HEC EXP[...]A EST TE / MPORE PRIORATVS ADMODVM / R.P. FRATRIS SILVTI CRISAEI / PRIORIS 
APOSTOLICA PROVI / DENTIA ELECTI . A.D. 1602. 

 

                                                            
1452 ALBERTO, Leandro. De viris  illvstribvs ordinis praedicatorvm  libri sex  in vnvm congesti. Bononia:  in 
aedibus Hieronymi Platonis, expensis Io. Baptistae Lapi, 1517, pàg. 35v‐36v.  
1453 Sobre el convent de San Domenico de Castelvetrano i la seva fundació, vegeu: CUCINOTTA, Salvatore. 
Popolo  e  clero  in  Sicilia  nella  dialettia  socio‐religiosa  fra  Cinque‐Seicento. Messina:  Edizioni  Storiche 
Siciliane, 1986, pàg. 442; CONIGLIONE, Angelo. Il Beato Giovanni Liccio, domenicano da Caccamo (1426‐
1511). Palermo: convento S. Domenico, 1980, pàg. 78; CALCARA, Giovanni.  Il convento di S. Domenico, 
breve saggio sulla presenza dei frati predicatori a Castelvetrano. Castelvetrano: Rago, 1994. 
1454 GIARDINA, Aurelio. “La chiesa di San Domenico in Castelvetrano ed i suoi committenti”. A: MARCHESE, 
Antonio Giuseppe (ed.). Manierismo siciliano. Antonio Ferrano da Giuliana e l’età di Filippo II di Spagna. 
Atti del Convegno di Studi di Giuliana. Palermo: ILA Palma, 2010, pàg. 217‐228. 
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Malgrat  la pèrdua d’alguns fragments pictòrics, la inscripció fa èmfasi en l’elecció de fra Siluti 

Crisaei com a prior  i, per tant, és probable que  l’obra  fos una comissió vinculada a  la pròpia 

comunitat i al seu rector, desitjós de commemorar el seu ascens al capdavant de la comunitat. 

 

Vito Carreca, un dels noms més reeixits del panorama  pictòric sicilià del moment, i mestre de 

Pietro  Novelli  (1603‐1647),  és  un  exponent  de  la  transició  entre  el  tardomanierisme  i  les 

primeres experiències classicistes  i naturalistes a  l’illa. En aquest moment però, és un brillant 

pintor de 24 anys, que executa la primera obra que tenim documentada dins del seu catàleg. 

Com ha apuntat la historiografia precedent, el retaule és un testimoni d’indubtable qualitat que 

necessàriament pressuposa una consolidada pràctica artística  i un coneixement de  la pintura 

local contemporània, marcada per noms com Filippo Palladino o Gaspare Bazzano1455.  

 

Com apunta Davide Lacagnina, probablement Carrerca coneixia el flamant retaule de Bazzano a 

Palermo, però de cap manera espoden establir  filiacions, doncs  les diferències  són més que 

notables encara que ambdues obres parteixen de les estampes creades arran de la canonització 

del dominic català l’any 16011456. Més tard tornarem sobre aquesta qüestió, però cal assenyalar 

que segons De Felice, el pare de l’artista Andrea Carreca, era gravador i fou cridat per treballar 

a Espanya1457.  

 

Entre les possibles influències de Carreca s’ha assenyalat el retaule de Sant Vicenç Ferrer  de la 

mateixa església de Castelvetrano, atribuït al pintor hispànic Antonello Benavides, actiu a  la 

localitat entre 1525 i 1530 (fig.159)1458. Ara bé, segons el nostre parer tampoc hem de descartar 

que el pintor trapanès es fixés en una obra molt més recent i de característiques molt similars, 

com era el Sant  Jacint de Bartolomeo Navarreta, a  la capella del dominic polac  també a San 

Domenico de Castelvetrano (fig.160). Ateses les similituds en la composició, les mides i el format 

quasi  quadrat,  no  podem  descartar  que  de  nou  el  prior  de  Castelvetrano  proposés  com  a 

exemple  la  tela  del  sant,  executada  només  tres  anys  abans  i  també  dependent  amb  tota 

probabilitat d’estampes gravades en honor del sant polac. 

 

                                                            
1455 SCUDERI, Vincenzo. “San Raimondo di Pennafort”, Bollettino d’Arte, 2‐3 (1968), pàg. 150. 
1456 LACAGNINA, Davide. “Prime ricerche su Vito Carreca”, Commentari d’arte. Rivista di Critica e Storia 
dell’Arte, 18‐19 (2001),  pàg. 11‐27. 
1457 DE FELICE, Francesco.  Arte del Trapanese. Palermo: Industrie riunite editoriali siciliane, 1936, pàg. 70. 
1458 Malgrat els despreniments i laceracions de la capa pictòrica, el Sant Ramon de Penyafort de Carreca 
mostra les influències en el paisatge de Filippo Palladini, de Benavides i de Vincenzo da Pavia, mentre els 
quadres  laterals  resulten  molt  més  manieristes.  SCUDERI,  Vincenzo  (coord.).  III  Mostra  di  dipinti 
restaurati. Trapani: Tip. Cartograf, 1960, pàg. 10. 
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La imatge central mostra sant Ramon de Penyafort amb la clau i el llibre, tal com hem comentat 

anteriorment, i com descriu l’estampa de canonització (fig.145). En aquest cas però, la figura del 

sant s’inscriu en un paisatge que s’obre al fons amb  la vista d’una ciutat  i d’un bosc plens de 

detalls, mentre en primer terme figura una làpida amb la inscripció commemorativa de l’autor i 

del comitent de l’obra1459. 

 

Tot i que és possible que Carreca disposés de més d’un model a l’hora d’executar la seva creació, 

les escenes laterals del cicle evidencien la influència de l’estampa de Raphael Sadeler, que havia 

estat impresa a Venècia l’any anterior.Aquesta influència evidencia una vegada més la circulació 

i ràpida difusió dels cicles iconogràfics impresos arran de la canonització de 1601. Tot i així, una 

mirada més atenta també observa algunes diferències entre el gravat i la pintura. En primer lloc, 

l’estampa  de  Sadeler  inclou  l’escena  de  la  fundació  de  l’Orde  de  la Mercè  amb  Ramon  de 

Penyafort investint l’hàbit a Pere Nolasc, que en el cicle sicilià se substitueix per la representació 

de  la guarició d’un cec  (fig. 158.9). Aquest fet es deu probablement a  la voluntat de fer més 

èmfasi  en  els  poders  del  sant,  suprimint  un  episodi  vinculat  a  una  altra  religió.  Una  altra 

divergència notable són les inscripcions, molt més elaborades a Castelvetrano, on s’inclouen els 

noms i cognoms dels protagonistes dels miracles, oferint una interpretació de les escenes molt 

més  acurada  i  rigorosa  amb  els  relats  escrits  i  els  casos  particulars.  En  aquests  casos,  ens 

decantem per senyalar les modificacions com  a voluntat del propi comitent de l’obra, doncs el 

prior Crisaei probablement disposava d’un exemplar de la vida de sant Ramon de Penyafort de 

l’auditor Francisco de la Peña, que havia estat editada l’any anterior a Palermo.  

 

D’altra banda Carreca decideix completar algunes de les escenes tot afegint personatges o bé 

obrint l’espai cap a paisatges exteriors, com en el cas del miracle de Barceló (fig. 158.8), el de 

Guillem de Villaragut  (fig. 158.11),  i  especialment  en  el de  Joan de Baiona  (fig. 158.14), on 

únicament es mantenen alguns elements del grup humà, reemplaçats en un paisatge exterior.  

 

En altres ocasions les modificacions volen clarificar els miracles il∙lustrats, com en el cas del part 

Ròmia (fig. 158.10), en el qual es decideix suprimir la figura orant del marit en primer terme, i 

fer aparèixer Ramon de Penyafort d’una manera més clara al costat dret. Ara bé, en la majoria 

                                                            
1459 Tot i que la capa pictòrica de bona part d’aquest element s’ha desprès, encara es pot reconstruir part 
de la seva inscripció:  
 
IMAGO HEC EXPR[...] A EST TE /MPORE PRIORATUS ADMODUM / R.P. FRATRIS SILUTI CRISAEI / PRIORIS 
APOSTOSTOLICA PROVI‐/ DENTIA ELECTI A.D. 1602 // [...] IVTV[...] IMA[...]NISDELI / NEATOR VITUS C[...]RA 
DREPAN [...]. 
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dels casos, les modificacions es limiten a l’afegit d’una o dos figures, i algun detall contextual, 

com es pot apreciar en les escenes de l’elecció al generalat, o de les exèquies del dominic (fig. 

158.3 i 158.7) 

 

Finalment, Vito Carreca ubica la Transfretació del sant a la part central del registre inferior, com 

a miracle principal del sant, que obre  i  tanca  la narració  (fig. 158.4). A diferència de  la resta 

d’imatges, aquesta defuig de  l’estampa de Sadeler  i s’acosta a  la representació de Bazzano a 

Palermo. El paisatge del  fons,  creat  amb  tonalitats blavoses, disposa en un  costat  la  illa de 

Mallorca poblada de  fortificacions  imaginàries,  i a  l’altre un bosc  frondós en  la  línia del que 

acompanya al sant a la imatge central. El dominic apareix amb el genoll flexionat i marcant un 

angle de noranta graus, girat de cara a l’espectador i amb una desproporció anatòmica més que 

evident entre les cames i el cos del personatge.  

 

L’obra de Carreca probablement fou apreciada pels frares de Castelvetrano, doncs l’any següent 

els seus correligionaris de San Domenico de Trapani  li encarregaren una segona versió per a 

l’església del seu convent (fig. 162). Actualment l’obra es conserva al Museo Pepoli de Trapani 

però, segons el testimoni de Giuseppe Maria Di Ferro, l’any 1825 estava al costat de l’evangeli 

del presbiteri de l’església per a la qual fou concebut1460.  En aquest moment Di Ferro ja senyala 

com s’han perdut els registres laterals i superior de l’obra, quedant únicament la imatge del sant 

titular, acompanyada a la part inferior de tres escenes, tal com la veiem avui.  

 

Respecte la imatge de Castelvetrano, Ramon de Penyafort guanya en presència i corporalitat. El 

sant es presenta  com un veritable heroi  celestial de  la Contrareforma, amb un  cos  rotund  i 

recobert per un formidable hàbit blanc retallat sobre el paisatge de tons molt més foscos. Les 

diferències més evidents  les trobem al rostre, amb un grau molt superior d’individualització  i 

concentració psicològica, que projecta una mirada severa i intensa sobre el devot espectador. 

Certament  l’elecció d’aquest rostre amb els trets endurits emfatitza  la condició de Ramon de 

Penyafort com a sant confessor, i especialment com a penitencier.  

 

La postura del dominic, qualificada per Lacagnina com “da accademia”1461, s’ha vinculat a una 

estampa de Cornelis Cort de 1573,  feta a partir d’una obra de Bartholomaeus Spranger, que 

                                                            
1460 DI FERRO, Giuseppe Maria. Guida per gli stranieri in Trapani. Trapani: Mannone, 1825, pàg. 271‐271. 
1461 LACAGNINA, D., “Prime ricerche su Vito Carreca”, 2001,  pàg. 11‐27. 
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il∙lustra  a  sant  Domenec  llegint  i  era molt  difosa  en  els  convents  dominics  (fig.  161)1462.La 

proposta il∙lustra els recursos del taller de Carreca i sembla evidencia la influència no d’un únic 

model imprès, sinó de múltiples, destinats a satisfer els diversos aspectes del procés creatiu de 

l’obra. Així,  veiem  com malgrat  la  inspiració en el  gravat de Cort,  la  composició de  les  tres 

escenes inferiors remet clarament a l’estampa de Sadeler, tot i que veiem que l’ordre s’ha alterat 

respecte a  la tela de Castelvetrano. Així,  la Transfretació del sant manté  la posició original al 

centre  del  registre  inferior,  però  en  aquest  cas  es  rodeja  de  dos  escenes  biogràfiques  del 

dominic,  com  son  l’ingrés  a  l’Orde  de  Predicadors  i  les  seves  exèquies,  dos  episodis  que, 

comparats l’obra executada l’any anterior, ens parlen d’un pintor que ha guanyat en tècnica i 

mestratge,  fent un  salt qualitatiu prou  important per  ser  apreciat en  l’obra de Trapani  (fig. 

162.1).  

 

4.2.5 La capella Lantaro a Nàpols 

 

Situada al bell mig de Pontecorvo, l’església de Gesù e Maria, també intitulada a San Vincenzo, 

es  troba avui  tancada al públic  i devastada de nombrosos  furts  i destruccions1463. El  temple 

formava part d’un important complex conventual de frares predicadors reformats, fundat l’any 

1581 pel pare Paolino Bernardini da Lucca sobre un terreny d’Ascanio Coppola1464. L’església, 

consagrada  el  1603,  es  presenta  sobre  una  gran  escalinata  rematada  per  una monumental 

façana dissenyada per Domenico Fontana1465, on destaquen els escuts i la placa commemorativa 

de Ferdinando Caracciolo, I duc d’Airola, considerat fundador del convent1466.  

                                                            
1462 DAVI, Giulia; MENDOLA, Giovanni. Pompa Magna. Pietro Novelli e l’ambiente monrealese. Alto Belice 
Corleonese: Comune di piana degli Albanesi, 2008, pàg. 58‐59. 
1463  Agraïm  la  col∙laboració  de  la  Soprintendenza  Speciale  per  il  Patrimonio  Storico,  Artistico  ed 
Etnoantropologico  e  per  il  Polo Museale  della  città  di Napoli  i  especialment  de  la Dott.ssa  Rosanna 
Naclerio, així com de l’ Arciconfraternita di Gesù e Maria, que ens han facilitat l’accés a l’església. 
1464 El 1581 els complateari Lonardo Colamazza, Scipione Costanzo,  Iacobo Cioffi  i Fabrizio Pontecorvo, 
entre d’altres, taxen i paguen a Ascanio da Coluccio el terreny cedit l’any precedent als pares dominics, 
vegeu: NAPPI, Anna. “Pontecorvo tra i secoli XVI e XVII”, Ricerche sul ’600 napoletano, 2005, pàg. 66. Una 
còpia  de  l’acta  de  cessió  del  terreny  d’Ascanio  Coppola  da  Coluccio,  feta  el  17  de maig  de  1581,  ja 
especifica que el convent s’intitula “sub vocabulo de  Iesus, Maria et Sancti Vicentii”. Archivio di Stato 
Napoli (ASN). Carte Diverse, Istrumenti, donazioni. Corporazioni religiose soppresse, busta 1771, s.n. 
1465 La notícia ve reportada per Carlo Celano: “... fece fabricar  la tribuna dell'altar maggiore, la croce e 
parte della nave principale,  in modo che dichiarato en viene fondatore; a spese anco del detto Duca fu 
fatta la scala e la porta con colonne tutto di marmo genitle, che è delle belle che si veggano in Napoli, e fu 
questa disegnata dal Fontana”. CELANO, Carlo; CHIARINI, Giovanni Battista. Notizie del Bello dell'antico e 
del curioso della città di Napoli. Napoli: per le edizioni scientifiche italiane, 1970 (1692), pàg. 1614, 1675‐
1678. La construcció del portal i el relleu amb la Verge i el nen Jesús a la part superior fou encarregada 
pels frares dominics a Francesco Vannelli, vegeu: NAPPI, A.,“Pontecorvo tra i secoli XVI e XVII”, 2005, pàg. 
66. 
1466 Ferdinando Caracciolo,  comte de Biscari ascendit a Duc d’Airola per Felip  II, adquirí  l’any 1585 el 
patronat de la tribuna i l’altar major per a ell i els seus descendents, adjudicant una renda de 140 ducats 
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Al costat de les intervencions dels Caracciolo d’Airola, l’interior del temple encara permet copsar 

les  sumptuoses  comissions artístiques promocionades per  famílies patrícies napolitanes que 

encarregaren  les seves capelles gentilícies a alguns dels artífexs més destacats del panorama 

artístic napolità com els escultors Dionissio Lazzari, Andrea Falcone o Giuseppe Gallo, així com 

els  pintors  Belisario  Corenzio,  Santillo  Sannino,  Fabrizio  Santafede  o  Giovanni  Bernardino 

Azzolino, anomenat Il Siciliano. 

 

La  capella dedicada a sant Ramon de Penyafort és la primera del costat de l’evangeli (fig.163). 

La capella va presidida per una escultura encarregada l’any 1602 per Francesco Antonio Lantaro 

a  l’escultor  Geronimo  d’Auria,  de  la  qual  ens  ocuparem  en  el  proper  capítol  (fig.  164).  A 

diferència del que ocorre en els retaules de Vito Carreca,  la  imatge del dominic amb els seus 

atributs  escapa  del  cicle  pictòric  i  es  converteix  en  una  escultura  exempta,  de  dimensions 

naturals, situada en un nínxol sobre  l’altar. Ramon de Penyafort apareix vestit amb  l’habitual 

hàbit blanquinegre, amb la clau elevada a la mà dreta, mentre l’esquerra sosté el llibre, en una 

imatge que de nou ens remet a  la vera effigies. No hem d’oblidar que  l’estampa oficial de  la 

canonització del sant fou distribuïda entre els membres del col∙legi de cardenals, però també 

dins el propi Orde de Predicadors,  i per  tant, és probable que els dominics de Gesù e Maria 

poguessin tenir‐ne un exemplar1467. A més, tampoc podem oblidar la ràpida difusió que tingué 

durant els primers anys del segle XVII,  i  l’impacte en altres sèries gravades com  l’editada per 

Jean Le Clerc (fig. 153). 

 

Molt més desconegut que l’escultura de Geronimo d’Auria és el cicle de 27 pintures amb escenes 

de la vida i miracles del sant que decora la volta de la capella (fig. 165 i 166), atribuïdes per les 

guies antigues de  la ciutat a Giovanni Bernardino Azzolino, Il Siciliano (Cefalú c.1572 – Napoli 

                                                            
als frares predicadors. Caracciolo mor l’any 1596 i en el seu testament estableix la construcció de la seva 
sepultura davant  l’altar major de  l’església de Gesù e Maria, on posteriorment  també seran enterrats 
diversos membres de  la branca  familiar, extingida  l’any 1685 amb  la mort del cardenal arquebisbe de 
Nàpols  Innico Caracciolo. Sobre el  testament de Ferdinando Caracciolo, vegeu: CAPORUSCIO, Raffaele 
(ed.). L'Archivio Caracciolo di Airola. Atti vari (1417‐1712). Napoli, 1993, pàg. 122‐131. Sobre l’església de 
Gesù e Maria cal destacar com a últim treball de conjunt  la recent tesi di  laurea de  la Dott.ssa Valeria 
Pitterà (Universita' Degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2012).    
1467 L’escultor Girolamo D’Auria manté una relació continuada amb  els dominics al llarg de tota la seva 
carrera  professional,  com  testimonien  els  encàrrecs  per molts  altres  convents  de  la  ciutat  com  San 
Domenico Maggiore, Santa Maria alla Sanità o San Domenico alla Sanità. Al mateix temps però, també té 
un lligam personal amb el convent de Gesù e Maria, on resideix com a frare el seu propi nebot Carlo di 
Martino, fill de la seva germana Isabella D’Auria. ASN. Carte Diverse, Istrumenti, donazioni. Corporazioni 
religiose soppresse, busta 1771, s.n.  
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1645)1468. Arribat a Nàpols cap a 15921469, el nom d’Azzolino de seguida apareix en comissions 

artístiques de relleu com la decoració a la sagristia de la Certosa di San Martino o al sostre de 

Santa Maria la Nova1470. La trajectòria professional i personal del pintor sicilià es consolida a la 

capital  durant  les  primeres  dècades  del  segle  XVII. Del  seu matrimoni  amb Antonia D’India 

neixen 15 fills, dos dels quals, Gabriele i Andrea, també exerceixen com a pintors. Així mateix, la 

seva  filla  Caterina Azzolino  el  novembre  de  1616  es  casa  amb  el  pintor  Juseppe  Ribera,  lo 

Spagnoletto,  amb  qui  establirà  també  una  profitosa  relació mercantil1471.Pintor,  dibuixant, 

escultor en fusta i cera, i artista preuat1472, Azzolino treballa també fora de Nàpols, per Puglia1473 

o Gènova, on se li atribueixen diversos encàrrecs a les esglésies de San Giuseppe i delle Monache 

Turchine, a més de l’assessorament artístic a Marco Antonio Doria1474.  

 

                                                            
1468 FERRANTE, Flavia. “Aggiunte all’Azzolino”, Prospettiva, 17 (1979), pàg. 26. 
1469 Les figures de Giovanni Azzolino i Bernardino Siciliano foren identificades definitivament en un mateix 
artista gràcies als estudis d’Ulisse Prota‐Giurleo i de Giovanni Battista D’Addosio, vegeu: PROTA‐GIURLEO, 
Ulisse. Pittori napoletani del Seicento, Napoli: F. Fiorentino, 1953, pàg. 125‐151; D’ADDOSIO, Giovanni 
Battista. “Documenti  inediti di artisti napoletani del XVI e XVII secolo”, Archivio Storico per  le Province 
Napoletane, 1912, pàg. 602‐603. Malgrat no comptar encara amb una monografia complerta i de conjunt, 
la figura d’Azzolino ha estat enquadrada en nombroses contribucions científiques tant dins del panorama 
artístic partenopeu, com en diversos estudis d’obres particulars. Entre la bibliografia principal: DI DARIO 
GUIDA, Maria Pia (ed.). Arte in Calabria: ritrovamenti, restauri, recuperi. Roma: Casa del Libro, 1982, pàg. 
135‐141; PREVITALI, Giovani. La pittura del Cinquecento a Napoli en nel Vicereame, Torino, 1978, pàg. 
122‐123;  FERRANTE,  Flavia.  “Aggiunte  all’Azzolino”,  1979,  pàg.  16‐30;  GALASSI, Maria  Clelia.  “Sulla 
produzione per Genova di Giovan Bernardino Azzolino detto «il Siciliano»”, Quaderni dell’Istituto di Storia 
dell’Arte Medievale e Moderna, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina, 9‐10 (1988), pàg. 
39‐55; FERRANTE, Flavia. “Giovan Bernardino Azzolino tra tardomanierismo e protocaravaggismo. Nuovi 
contributi e  inediti”. A: LEONE DE CASTRIS, Pierluigi (ed.). Scritti di storia dell’arte  in onore di Raffaello 
Causa, Napoli: Electa, 1988, pàg. 133‐141; LEONE DE CASTRIS, Pierluigi. Pittura del Cinquecento a Napoli. 
1573‐1606. L’ultima maniera. Napoli: Electa, 1991, pàg. 286‐321; CAUSA, Stefano. “Due schede per Giovan 
Bernardino Azzolino”, Paragone, 497 (1991), pàg. 77‐80. 
1470 LEONE DE CASTRIS, Pierluigi. “Giovan Bernardino Azzolino disegnatore”. A: SOLINAS, Francesco (ed.). 
Le dessin napolitain, Roma: De Luca Editori d’Arte, 2010, pàg. 43‐44. 
1471 El matrimoni es troba documentat a: PROTA‐GIURLEO, U., Pittori napoletani..., 1953, pàg. 128‐131;  
Sobre la família d’Azzolino, vegeu: SPINOSA, Nicola. “Ribera y la pintura en Nápoles en la segunda década 
del siglo XVII”. A: MILICUA, José; PORTÚS, Javier. El joven Ribera. Madrid: Museo del Prado, 2011, pàg. 79‐
95, 90, 190. 
1472  Sobre  la  faceta d’Azzolino  com a escultor  ceroplasta,  vegeu:  FARINA, Viviana.  “Fortuna  italiana e 
straniera dei Novissimi di Giovan Bernardino Azzolino”, Dialoghi di Storia dell’Arte, 8‐9 (1999), pàg. 126‐
139. 
1473 BARBONE PUGLIESE, Nuccia; SIMONETTI, Antonella. “Giovan Bernardino Azzolino: inediti napoletani 
del Seicento a Manfredonia”. A: PASCULLI FERRARA, Domenica et alii. Angeli stemmi confraternite, arte. 
Fasano: Centro di Ricerche di Storia Religiosa in Puglia, 2007, pàg. 435‐448. 
1474 FARINA, Viviana. “«Unica spes mea Iesus post Iesum Virgo Maria» Affinità elettive tra un mecenate 
ed un pittore, Marcantonio Doria e Giovan Bernardino Azzolino”, Aprosiana,  IX  (2001), pàg. 211‐230. 
Sobre l’activitat genovesa d’Azzolino i els seus vincles amb famílies napolitanes lligades a la Liguria com 
els Spinola, els prínceps d’Angri o els ducs d’Eboli, vegeu: FERRANTE, F., “Aggiunte all’Azzolino”, 1979, 
pàg. 18; FARINA, Viviana. “Giovan Bernardino Azzolino: il mancato soggiorno genovese e l’interesse per 
Ribera”, Prospettiva, 93‐94 (1999), pàg. 158‐164. 
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Un  testimoni destacat de  la  seva  intensa activitat a  la  capital partenopea durant  la primera 

dècada del segle XVII és  l’església de Gesù e Maria, on porta a  terme nombroses comissions 

entre 1606  i 1610. Per a  la  capella de Giovanni Battista Ambrosino  realitza  la Madonna  col 

bambino e i Santi Tommaso d’Aquino e Caterina d’Alessandria, i els frescs conservats in situ amb 

l’Adorazione dei magi, la Strage degli Innocenti, el Battesimo di Cristo, una Pietà i santes (1605‐

1606)1475. A més, Azzolino executa per als frares dominics la tela amb la Circoncizione di Cristo 

(1607)1476 i per a la capella de Mario Romano la Madonna del Rosario (1609) i els frescs amb els 

Quindici Misteri del Rosario (1609‐1610)1477.  

 

Estilísticament,  les  obres  s’inscriuen  en  la  corrent  devota  d’arrel  tardomanierista  i 

posttridentina, practicada per artistes  com Belisario Corenzio, el Cavalier d’Arpino, Giovanni 

Battista Forli o Fabrizio Santafede1478. Il Siciliano es revela com un pintor expert, ràpid i brillant, 

que domina tant la tècnica a l’oli com al fresc i en paraules de Giovanni Previtali practica un estil 

amb “caratteri più esplicitamente idealizzanti in senso classicistico‐devozionale”1479. Certament, 

Azzolino opta per composicions clàssiques i estables, on la llum clara fuig dels violents contrastos 

caravaggescs i on el fet religiós es presenta tranquil, disciplinat i ortodox1480.  

 

Les tres capelles, Ambrosio, Romano  i Lantaro, organitzen els espais a partir d’una exuberant 

decoració estucada i parcialment sobredaurada, que combina formes geomètriques i mixtilínies. 

Malgrat la manca de documentació, les similituds estilístiques entre els tres cicles de pintura al 

fresc en fan reforçar l’atribució al pintor sicilià, així com la seva cronologia, que pot adoptar la 

col∙locació de l’escultura de Geronimo d’Auria entre 1602‐1603 com a terme post quem1481. Com 

                                                            
1475 Les pòlisses de pagament a Azzolino pels treballs efectuats per a Giovanni Battista Ambrosino són 
publicats a: FERRANTE, F., “Aggiunte all’Azzolino”, 1979, pàg. 29. 
1476 La pòlissa de pagament especifica: “… una Cona che venerà sopra la porta della nostra chiesa dalla 
parte de dentro, nella quale esso Giovan Berardino ci farrà la pittura della Circoncisione, e ponete a conto 
del Convento di Giesù maria  li 8 dicembre 1606…”. Archivio Storico del Banco di Napoli. Banco di San 
Giacomo, 8 dicembre 1606. La pòlissa es publica a: FERRANTE, F., “Aggiunte all’Azzolino”, 1979, pàg. 29‐
30. 
1477 FERRANTE, F., “Aggiunte all’Azzolino”, 1979, pàg. 19. 
1478 Sobre el període vegeu: ABBATE, Francesco; PREVITALI, Giovanni.  La pittura napoletana del  '500. 
Storia di Napoli. Napoli: Societa editrice storia di Napoli, V, 1972, pàg.   829‐911. Més recentment, cal 
assenyalar la visió general del panorama artístic oferta per Nicola Spinosa: SPINOSA, Nicola. “Ribera y la 
pintura en Nápoles...”, 2011, pàg. 79‐95. 
1479 ABBATE, F.; PREVITALI, G. La pittura napoletana del '500..., 1972, pàg. 911. 
1480 Tot i així, la historiografia ha posat de manifest com dins la seva extensa producció, especialment en 
les diverses  teles dedicades a  la Verge del Roser, Azzolino practica una versió molt personal de certs 
aspectes la lliçó caravaggesca tant a nivell compositiu com estilístic, vegeu: LEONE DE CASTRIS, P. Pittura 
del Cinquecento a Napoli..,  1991, pàg. 318, nota 35.  
1481 La present recerca ha revisat tots els  lligalls documentals procedents de  l'antic convent de Gesù e 
Maria, avui al fons de  les corporacions religioses suprimides de  l'Archivio di Stato di Napoli  i també ha 
resseguit els comptes de Francesco Antonio Lantaro als fons de l’Archivio Storico del Banco di Napoli. El 
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suggereix Flavia Ferrante, probablement les pintures s’inicien algun any després i s’acaben abans 

de la primera dècada del segle XVII, quan Azzolino hauria acabat les obres per la capella Romano 

i estaria treballant en altres encàrrecs importants com la capella Muscettola al Gesù Nuovo1482. 

 

El cicle iconogràfic s’inicia a l’arc d’accés a la capella, on destaca l’aparició de la Verge a Ramon 

de Penyafort, al  rei  Jaume  I  i a Pere Nolasc per  revelar‐los  la creació de  l'Orde de  la Mercè, 

destinat a redimir captius cristians a les terres dels infidels (fig. 166.1). Tot i que ens ocuparem 

d’aquest  episodi  en  un  capítol  apart,  cal  remarcar  com  s’escull  com  a  imatge  central  de 

benviguda a l’espectador, una escena on es privilegia la visió del dominic català en  diàleg amb 

la Verge i el nen Jesús, que traça un eix en línia recta amb l’òbit del dominic i la Transfretació, és 

a  dir,  tres  escenes  que  posen  en  contacte  directe  el  sant  amb  la  divinitat.  Flanquejant  la 

representació, apareixen dos guaricions taumatúrgiques que ja formen part dels processos de 

canonització medievals,  posteriorment  aprovades  com  a miracles  en  la  butlla  de  1601:  la 

guarició de Guillem de Villaragut (fig. 166.2) i la confessió deBarceló a la platja de Tossa de Mar 

(fig. 166.3). Al costat esquerre de l’arc, apareix la professió de Ramon de Penyafort a l’Orde de 

Predicadors  (fig.  166.4),  que  obre  el  cicle  iconogràfic, mentre  a  la  dreta  apareix  l’escena 

d’obertura del  sepulcre del dominic  (fig. 166.5), que  el  clausura. Per  tant, dos  escenes que 

estableixen  la  connexió  del  sant  amb  la  religió  de  sant Domènec  i  amb  el  propi  procés  de 

canonització recentment completat.  

 

El sostre de  la capella queda presidit pel traspàs de Ramon de Penyafort  (fig. 166.6). La part 

inferior  de  l’escena  il∙lustra  les  cèlebres  exèquies  del  dominic  encapçalades  per  Alfons  de 

Castella, Jaume I i els bisbes de Barcelona, d’Osca i de Conca, a més d’altres prelats, prínceps, 

nobles, el clergat i el poble de la ciutat. Així doncs, la imatge representa un reconeixement de 

l’estament i importància de Ramon de Penyafort, que apareix sobre el seu jaç mortal, amb dos 

crosses que anuncien  la processó del  cos per  la  ciutat.  La  imatge domina  la volta gràcies al 

tractament ampli,  lluminós    i cuidat de  l’espai, on  l’episodi s’emmarca sota una volta clàssica 

oberta vers un cel on la llum daurada i celestial abraça l’ànima del dominic mentre ascendeix 

sostinguda per dos àngels. En el pla terrenal, l’arquitectura fingida de la ciutat de Barcelona obre 

                                                            
patrici napolità opera habitualment a través del Banco Spirito Santo, per aquest motiu s'han investigat els 
moviments financers i pagaments entre 1606 i 1611. Malauradament, durant aquest període la recerca 
no ha pogut documentar l’encàrrec, ni localitzar cap pagament a un pintor vinculat amb la capella de Sant 
Ramon de Penyafort. Tot i així, hem de tenir present que el personatge podia operar en qualsevol dels 
altres bancs de la ciutat i, per tant, la recerca en el futur haurà de resseguir la documentació procedent 
de les altres entitats bancàries abans de confirmar o desmentir l’atribució.   
1482 FERRANTE, F., “Aggiunte all’Azzolino”, 1979, pàg. 19. 
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una marcada perspectiva vers l’infinit on destaca un templet circular clàssic. La composició es 

completa als xamfrans amb la disposició de quatre putti que eleven els atributs del difunt: les 

claus de penitencier, el llibre en al∙lusió a la seva obra escrita, el lliri de la puresa freqüent en les 

representacions de sant Domènec i dels frares del seu orde, i finalment un cinturó, símbol de la 

castedat.  

 

Rodejant l'escena s’obren quatre imatges de la vida del dominic. A l’esquerra apareix Ramon de 

Penyafort entregant les Decretales a Gregori IX (fig. 166.7), que apareix solemnement assentat 

sobre  el  seu  soli,  rodejat  per  dos  bancs  de  cardenals.  Curiosament  la  imatge  combina  dos 

episodis diferents del dominic a la cúria romana, doncs veiem com mentre Ramon de Penyafort 

entrega el llibre al pontífex, aquest li entrega simultàniament la clau, símbol de la seva condició 

de penitencier major. Azzolino usa un hàbil recurs compositiu per  fer entrar  l’observador en 

l’espai. En primer terme apareix un guàrdia d’esquena a l’espectador, i al seu davant, com un 

mirall, n’apareix un altre precedint una gran massa d’assistents a l’escena, que simètricament 

correspondria al punt des d’on el públic està contemplant l’obra.     

 

La  representació del sostre més propera a  l'altar  il∙lustra el miracle de  fra Martí  (fig. 166.8), 

emplaçat  en  aquesta  posició  per  reforçar  el  vincle  entre  l’episodi  dedicat  al  sagrament  de 

l’Eucaristia, i el propi mobiliari de la capella on s’oficiaven les misses. A continuació, apareix una 

escena que  il∙lustra  l’eficient predicació de Ramon de Penyafort (fig. 166.9), on el dominic se 

situa en un púlpit a l’interior d’una església, adreçant‐se a una populosa massa de fidels de tots 

els  estaments.  L’episodi  permet  reafirmar  una  vegada més  la  labor  dels  seguidors  de  sant 

Domènec com a predicadors, però també es vincula amb l’estada de Ramon de Penyafort a la 

legació del cardenal Jean d’Abbeville, amb el qual viatjà per tota la península ibèrica i demostrà 

les seves dots en la conversió d’heretges.  

 

I finalment l’última escena de la volta mostra els malalts esperant la pols del sepulcre de Sant 

Ramon de Penyafort (fig. 166.10). L’episodi vol recrear l’interior de Santa Caterina, il∙lustrant la 

tomba elevada del dominic al fons, mentre en primer terme un frare vestit amb alba  i estola 

reparteix la pols a una munió de malalts, coixos i tolits de tot tipus que esperen el seu torn per 

prendre la substància.   

 

Les  escenes  de  la  volta  es  completen  als  quatre  angles  amb  les  tres  virtuts  teologals 

representades  per  la  caritat  alletant  un  infant  (fig.  166.11),  l’esperança  amb  l’àncora  (fig.  

166.13) i la fe amb el calze i el crucifix (fig. 166.14); acompanyades de la penitència (fig. 166.12), 
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dotada  amb  el  flagell  del  càstig  físic  i  en  al∙lusió,  com  ja  hem  esmentat,  a  la  condició  de 

penitencier de Ramon de Penyafort.  

 

Azzolino inclou en la decoració tres escenes disposades entre la línia de les impostes i els arcs 

de la volta. Cadascuna d’elles disposa al centre un episodi de la biografia del dominic, flanquejat 

als  costats per  les  figures de  les  virtuts  cardinals  (fortalesa,  justícia, prudència  i  temprança) 

intercalades amb  les  imatges de  la religió  i  la humilitat. En el mur principal  i  just sobre  l’altar 

s’ubica la la Transfretació (fig. 168), mentre a la paret dreta trobem el despertar dels àngels, que 

exhorten al dominic a  l’oració  (fig. 167). Malauradament  l’episodi de  la paret esquerra  s’ha 

perdut, però probablement il∙lustrava la redacció de les Decretales o la confessió de Gregori IX, 

donat que a la part superior l’escena també fa referència a l’estada del sant a la cúria romana.  

 

És notori com tot el cicle segueix escrupolosament el text de  la butlla de canonització, sense 

incloure cap novetat fora del text. Aquest fet ens fa pensar que possiblement Azzolino tingués 

present l’estampa oficial de la canonització del dominic a l’hora de construir la seva composició. 

La  hipòtesi  queda  reforçada  per  dos  particularitats  que  comparteixen  únicament  aquesta 

estampa  i el  cicle d’Azzolino:  la  il∙lustració d’un episodi  rar  com  la predicació de Ramon de 

Penyafort,  i el protagonisme de  l’escena central amb  l’òbit del dominic.Davant  l’absència del 

document, aquesta possible dependència no depassa el camp de  les hipòtesis, doncs tampoc 

podem descartar la presència d’altres imatges al taller de l’artista o al mateix convent.  

 

Per concloure el comentari sobre la capella Lantaro cal destacar la seva complexitat i elaboració 

tècnica respecte als altres programes conservats. Sens dubte, la iconografia de la capella parteix 

d’un programa prèviament establert  i meditat, que  lloa Ramon de Penyafort com a perfecte 

frare dominic de vida exemplar on es reuneixen totes les virtuts de l’Orde de Predicadors. Tenint 

en  compte  la proximitat a  la  canonització de 1601, és probable que  fossin els propis  frares 

dominics qui afavorissin l’advocació de la capella, i aconsellessin alguns aspectes del seu cicle 

iconogràfic. Ara bé, en aquesta elecció tampoc podem descartar  la possible devoció personal 

del comitent vers el sant,  ja que el propi Francesco Lantaro era  jurista,  i també ho fou el seu 

pare, Giovanni Pietro Lantaro, que l’any 1594 havia estat escollit Maestro legale de la Casa de 

l’Annunziata de Nàpols l’any 15941483. El Dottore Francesco Antonio Lantaro, encara molt jove 

                                                            
1483  La  notícia  és  recollida  per  Francesco  Imperato  i  també  per  Gianbattista  D’Addosio.  IMPERATO, 
Francesco. Discorsi intorno all'origine, regimento, e stato, della gran'casa della Santissima Annuntiata di 
Napoli. Di Francesco Imperato V.I.D. napolitano. Con la nota di tutti li economi, ouer Gouernatori nominati 
per il gouerno di quella. Opera non meno graue, che degna & esemplare. Napoli: appresso Egidio Longo, 
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en el moment de l'encàrrec de l’escultura a Geronimo D’Auria, el 29 de desembre de 1653 signà 

un  contracte  amb  el  pintor  Agostino  Beltrano1484  per  a  lacona  d’altare  de  la  seva  capella 

dedicada a San Biagio a l’església de Santa Maria alla Sanità (fig. 169). El document especifica 

com l’obra ha d’entregar‐se el mes de juny de 1654: 

 

 “... tutta pittata di propria mano... nella quale haverà da essere San Biase, San Raimondo 
et Santo Antonio con due puttini et una donna a’piedi di detti Santi Antonio et Biase; uno 
di detti puttini  in  forma di pezzente, et  l’altro con  il male nella gola. Et  in piedi di San 
Raimondo  con  il  bacolo  et mira  nel  pavimento  pittato  conforme  fossero  riggiole  [...] 
conforme il disegno firmato di proprie mani d’essi Agostino et Dr. Franc. Antonio.”1485 

 

L’entrega de l’obra degué complir el termini assenyalat i les expectatives del comitent, ja que l’1 

de març de 1655 de nou el Dr. Lantaro encarregava la decoració al fresc de la resta de la capella 

de San Biagio, inclosa la cúpula1486. A més dels atributs de la clau i la magna compilació jurídica 

de  les Decretales,  l’encàrrec exigeix  la mitra  i el bàcul als peus del dominic,  completant els 

atributs de la vera effigies del dominic1487. Aquest segon encàrrec de Lantaro, on específicament 

s’inclou  Ramon  de  Penyafort,  pot  representar  un  record  de  la  capella  que  ell mateix  havia 

comissionat  després  de  la  mort  del  seu  pare,  però  també  el  testimoni  d’una  devoció  i 

identificació personal amb el sant jurista i amb la seva humilitat davant la mort, en el marc de la 

seva capella funerària, on encara és recordat per una làpida al terra1488.  

  

4.2.6 El retaule del Museu Episcopal de Vic 

 

El Museu Episcopal de Vic custodia tres fragmentsd’un antic retaule dedicat a sant Ramon de 

Penyafort  (MEV  772,773,774)  (fig.  170). Aquestes  equivalen  a  l’antiga  taula  central  i  a  dos 

laterals,  on  s’il∙lustren  escenes  de  la  vida  i  miracles  del  dominic  català,  que  actualment 

representen l’únic cicle pictòric d’època moderna conservat al Principat de Catalunya. L’obra ja 

figura dins del primer catàleg del Museo Artístico‐Arqueológico de Vich, de l’any 1893, però s’en 

                                                            
1629,  pàg.  27;  D’ADDOSIO,  Giambattista.  Origine,  vicende  storiche  e  progressi  della  Real  S.  Casa 
dell’Annunziata di Napoli. Napoli: per tipi di antonio Cons, 1883, pàg. 29.  
1484 Per una biografia  sumària d’Agostino Beltrano,  vegeu: AMBROSIO,  Luisa.  “Agostino Beltrano”. A: 
Civiltà del Seicento a Napoli. Napoli: Electa, 1984, pàg. 117‐118 . 
1485 Ulisse Prota‐Giurleo publicà els documents d’encàrrec de la tela de l’altar major i de la decoració de 
la capella, avui perduda i substituïda per una refacció vuitcentista. PROTA‐GIULEO, Ulisse. “Un complesso 
familiare di artisti napoletani del secolo XVII”, Napoli Rivista Municipale, 7‐8 (1951), pàg. 26. 
1486 Segons Prota‐Giurleo, probablement aquest  fou  l’últim  treball de Beltrano, el qual morí durant  la 
terrible pesta de 1656.   
1487 Vegeu el capítol 4.3 de la present tesi, dedicat a la vera effigies de sant Ramon de Penyafort. 
1488 La làpida funerària de Francesco Antonio Lantaro, encarregada per la seva filla Claudia Lantaro i el seu 
gendre, el D. Laurentius Valenzanus, porta la data de 1665, any de la mort del jurista.  
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desconeix la procedència1489. Per tant, és probable que fos una de les obres recollides pel bisbe 

vilafranquí Josep Morgades (1826‐1901) a  les esglésies de  la diòcesi vigatana. Segons Manuel 

Benach, el retaule procedeix de l’església de Sant Domènec de Manresa, però cal tenir present 

que a la pròpia ciutat de Vic tenim notícia d’altres obres dedicades al sant dins el convent de 

frares predicadors, desaparegut  l’any 19361490.  

 

Pel  que  fa  a  l’autoria,  l’any  2012  Irene  Abril  atribueix  l’obra  al  taller  dels  Huguet,  actiu  a 

Barcelona des de l’últim terç del segle XVI, establint una datació entre la canonització de 1601 i 

la mort de Jaume Huguet II, l’any 16071491. Malgrat l’absència de documentació, les taules de Vic 

s’inscriuen  així  dins  la  primera  iconografia  del  dominic,  posada  en  circulació  després  del 

reconeixement de la seva santedat. La taula central mostra el sant de peu i amb els habituals 

atributs del llibre i la clau a la mà esquerra, mentre la dreta senyala a una figura femenina entre 

núvols a la part superior, que representa una al∙legoria de la virtut vestida al mode clàssic amb 

túnica i mantell, i coronada amb llorer. Aquesta sosté al braç dret una palma amb tres corones 

que constitueix un unicum dins de  la  iconografia raimundiana. Probablement es tracta d’una 

transposició d’un atribut aplicat als sants màrtirs com el mercedari Ramon Nonat, o el dominic 

Pere de Verona, que fa al∙lusió a la condició del personatge com a verge, màrtir i confessor.  

 

Als peus del sant es disposen dos flagells de cordes  i un farcell de vímets, que al∙ludeixen als 

instruments usats pel dominic a l’hora d’autoinflingir‐se les penitències sobre el seu cos, tal com 

es mostra en una de les escenes laterals, on Ramon de Penyafot ora davant d’un altar amb el 

flagell a  la mà.  Les  vides medievals  ja  fan èmfasi en  la  sobrietat del  frare en el menjar,  les 

abstinències i la severitat amb què tractava el seu cos1492. Aquestes qualitats es recullen també 

en els relats d’època moderna com el de Salvador Pons, que afirma com “... castigava lo seu cos 

com  altre  apòstol  Sant Pau  y  el  subjectava  a  la  raó,  amb moltes disciplines  cada nit”1493, o 

l’auditor Francisco de la Peña, que afirma: 

 

“Castigava su cuerpo S. Raymundo secretamente con azotes, i asperas disciplinas, lo que 
hazia particularmente de noche, visitando los Altares de su Yglesia, despues de completas, 
i maitines haziendo delante de cada uno oraciones devotas, i profundas reverencias”1494. 

                                                            
1489 GUDIOL,  José;  BOFILL,  Pedro;  SERRA,  José;  ESPONA,  Antonio.  Catálogo  del Museo  Arqueológico‐
Artístico Episcopal de Vich. Vic: Ramon Anglada, 1893, pàg. 137‐138. 
1490 BENACH TORRENTS, Manuel. La Devoció popular a Sant Ramon de Penyafort, 1961, pàg. 60. 
1491 ABRIL VILAMALA, Irene. “Les taules de sant Ramon de Penyafort del Museu Episcopal de Vic. Una nova 
mostra de la pintura del taller dels Huguet”, Quaderns del MEV, V (2011‐2012), pàg. 97‐116. 
1492 RIUS I SERRA, J., Diplomatario…, 1954, pàg. 280. 
1493 PONS, S., Slibre de la vida..., 1593, pàg. 30. 
1494 PEÑA, F., Relacion svmaria…, 1600 (1601), pàg. 14. 
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L’episodi no sol representar‐se habitualment en els cicles del dominic, però s’inclou en segon 

pla en una de les estampes editades per Jean Le Clerc (fig.10.3) i en un dels quadres laterals de 

Bianchi  (fig.7.5). De  fet,  el  tractament de  l’escena del  gravat  francès  i  la  composició de Vic 

presenten notables coincidències, que afavoreixen la consideració de possibles models gravats 

dins del taller dels Huguet1495.  

 

A l’altre costat, un dimoni roig amb banyes, ales i encadenat pels canells, contempla impotent a 

sant Ramon de Penyafort, que l’ha vençut gràcies a l’erudició i la penitència, representades pels 

atributs de  la claus  i el  llibre, directament suspesos sobre el cap del malèfic. A Catalunya,  la 

imatge  del mal  encadenat  gràcies  a  l’acció  beatífica  dels  sants  té  precedents  iconogràfics 

medievals, per exemple al retaule de Sant Bartomeu de  la Quadra, avui al Museu Diocesà de 

Barcelona (fig. 171). Ara bé, aquesta iconografia resulta una rara avis dins el corpus raimundià. 

És suggerent considerar que fos una elecció particular dels comitents de l’obra, potser vinculats 

al món legislatiu o al tribunal inquisitorial, ben actiu en la seva persecució de l’heretgia a principis 

del segle XVII a la plana de Vic1496.  

 

Sobre  la  testa  aureolada  de  Ramon  de  Penyafort  es  desplega  un  filacteri  amb  la  inscripció 

“DILIGITE  IUSTITIAM QUI  IUDICATIS TERRAM SAPIAE PO”. Aquesta correspon al primer vers del 

llibre bíblic de la Saviesa de Salomó, i es tradueix per: “Estimeu la justícia, vosaltres que decidiu 

a  la  terra”1497. Per  tant,  resulta una exhortació al bon  judici dels governants  terrenals, però 

també a  la  justícia  i el món de  les  lleis, dels quals Ramon de Penyafort és un exponent ben 

principal.  

 

Aquesta afirmació  sembla assentar‐se visualment  sobre el  fons de  l’escena, on  s’emplaça el 

dominic  en  un  scriptorium  dotat  d’una  taula  amb  manuscrits  oberts,  ploma  i  tinter,  que 

al∙ludeixen a  la producció escrita del  frare. Al darrera apareix una biblioteca, que suposa un 

preciós testimoni dels llibres de referència en el dret canònic, des de la perspectiva catalana de 

principis del segle XVII. Entre els còdex es reconeixen clarament  les Decretales  i  les Summae 

                                                            
1495 Com senyala  Irene Abril,  la  inspiració de composicions en gravats és una pràctica habitual dins del 
taller, vegeu: ABRIL VILAMALA, I., “Les taules de sant Ramon de Penyafort...”, 2011‐2012, pàg. 111. 
1496 Vegeu: PLADEVALL, Antoni. Persecució de bruixes a  les comarques de Vic a principis del segle XVII. 
Barcelona, 1974.  
1497 Sabiesa, 1,1. La sentència ja acompanya algunes pintures baixmedievals com el fragment amb el nen 
Jesús pintat per Simone Martini a la Sala del Consiglio del Comune de Siena. A més, també apareix citada 
al cant XVIII del Paradís, dins la Divina Comedia de Dante.   
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raimundianes, al costat dels noms de Gregori IX i Inocenci III. Si bé el primer havia promulgat les 

Decretales  l’any  1234,  el  segon  havia  impulsat  el  IV  Concili  Laterà,  en  el  qual  es  reforça  la 

legislació canònica en certes matèries com el matrimoni. A més, cal recordar com  l’any 1199 

Innocenci III promulga la butlla Vergentis per a la condemna de l’heretgia valdesa i càtar1498. Així 

inicia oficialment l’Església romana la seva particular croada en defensa de l’ortodòxia de la fe, 

valent‐se  dels  dominics  com  a  inquisidors  i  predicadors.  Posteriorment Gregori  IX  continua 

aquesta  tasca  i  a  través  de  la  butlla Declinante  de  1232  insta  a  l’Arquebisbe  de  Tarragona 

Aspàreg de la Barca a combatre l’heretgia valent‐se dels frares predicadors. En aquest context, 

l’any 1235 Ramon de Penyafort estenia la Nota Raymundi en la que es distingeixen els diversos 

graus d’heretgia. El document vol ser una aplicació de la llei, instant a criteris objectius i racionals 

en els judicis, i subratllant la necessitat d’observar les particularitats concretes de cada sumari. 

Ara  bé,  no  es  contemplen  en  cap  cas  les  penes  corporals  i  es  recomana  insistentment  la 

conversió lliure i voluntària, fruit del convenciment (persuasio) i no per coacció1499. Així doncs, 

aquests volums recorden la posició del sant com a figura fonamental del dret canònic medieval, 

però també com a fundador de la Inquisició a la Corona d’Aragó.  

 

En els altres  llibres s’esmenten els Decretum compilats pel monjo  jurista Gracià  (1140‐1142), 

que constitueixen la primera part del Corpus Iuris Canonici. Una altra inscripció, SPECULA, podria 

fer  referència a  l’Speculum  Iudiciale  compilat pel  canonista  francès Guillem Durand  (c.1230‐

1296)  com a  referent  sintètic del dret  romà  i  les  lleis eclesiàstiques. Pel que  fa ala  resta de 

volums,  també  s’al∙ludeixen  juristes  com BARTOLOMEO OSTIENSIS,  també  anomenat  Enrico 

Bartolomeo da Susa (1210‐1271), cèlebre jurisconsult autor d’una Lectura in Decretales Gregorii 

IX  i  d’una  Summa  super  titulis  Decretalium,  a més  d’una  divulgada  Summa  dedicada  a  la 

penitència1500.  I en un dels  còdexs  també apareix  la  inscripció TURRECREMATA, que pot  fer 

esment al Gran Inquisidor Tomás de Torquemada (1420–1498), i més probablement al seu oncle, 

el cardenal dominic  Juan de Torquemada  (1388–1468), autor d’un  important comentari dels 

decrets de Gracià, publicat a Venècia el 15781501. 

                                                            
1498 Ramon de Penyafort incorpora el document al Liber Extra amb algunes modificacions, a fi de promoure 
la lluita contra l’heretgia i, sobretot, contra els càtars, vegeu: ALVIRA CABRER, Martín; SMITH, Damian J. 
“Política antiherética en la Corona de Aragón: una carta inédita de Inocencio III a la reina Sancha (1230)”, 
Acta historica et archaeologica mediaevalia, 27‐28 (2006‐2007), pàg. 65‐88. 
1499 BARAUT, Cebrià. “Presència i repressió del catarisme al bisbat d’Urgell (Segles XII‐XIII)”, Urgellia, 12 
(1994‐1995), pàg. 487‐524; BARAUT, Cebrià. “Els inicis de la inqusisició a Catalunya i les seves actuacions 
al bisbat d’Urgell (segles XII‐XIII)”, Urgellia, 13 (1996‐1997), pàg. 407‐438. 
1500 Sobre el cardenal Enrico da Susa, vegeu: Il Cardinale Ostiense. Atti del convegno internazionale di studi 
su Enrico da Susa detto il Cardinale Ostiense. Susa: Soc. di Ricerche e Studi Valsusini, 1981.  
1501 TORQUEMADA, Juan. In Gratiani Decretum commentarii. Venetiis: apud haeredem Hieronymi Scoti, 
1578.  
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Així doncs, la taula central conservada al MEV ens ofereix un preciós testimoni de com les obres 

de referència en el dret canònic del moment abracen la figura de Ramon de Penyafort com a far 

que il∙lumina la legislació eclesiàstica. Alhora el seu exemple virtuós mitjançant la pràctica de la 

penitència  i  l’erudició, és capaç de subjectar  l’heretgia que apareix humiliada als seus peus,  i 

legitima clarament l’Església romana que acaba d’elevar‐lo als altars. D’altra banda, l’obra també 

fa esment a la pròpia Orde de Predicadors, on rauen alguns dels millors experts en dret canònic, 

i en la seva labor intensa per eradicar l’heretgia a través de mecanismes com el Sant Ofici1502. 

L’eficiència d’aquest havia quedat provada gràcies al propi exemple de Ramon de Penyaforta 

Castellbò, on havia reconduït els càtars a l’ortodòxia de la fe, tal com recullen la crònica de Pere 

Marsili i a la Vita Antiqua1503. 

 

El  rostre  del  dominic  es  presenta  com  una  persona  d’edat madura,  amb  la  barba  blanca, 

l’expressió seriosa i els trets facials molt secs i marcats, fins i tot famèlics. Aquest fet ens remet 

a  l’abstinència  alimentària  del  frare,  tant  elogiada  per  les  seves  vides,  i  acosta  l’obra  a  la 

desconeguda  taula  de  sant  Ramon  de  Penyafort  que  es  troba  en  una  col∙lecció  particular 

barcelonina (fig. 172). La representació prescindeix del magnífic escriptori del fons, ara obert a 

l’horitzó davant del mar, però manté un tractament del rostre amb algunes similituds en els 

caràcters i l’estil, lleugerament rejovenit i amb una barba més discreta, però que podria parlar‐

nos d’un model en comú al taller dels Huguet.  

 

Tot i haver perdut el muntatge original del retaule, el MEV custodia dos taules laterals de l’obra. 

La de l’esquerra s’ha identificat dins el cicle fundacional de l’Orde de la Mercè, concretament 

amb l’entrega de l’hàbit a sant Pere Nolasc1504. Tot i que aquesta és una imatge habitual en els 

cicles  iconogràfics del  sant,  creiem que es  tracta més probablement d’un altre episodi prou 

                                                            
1502 Per a  la  figura de Ramon de Penyafort com a  inquisidor,  resulta  imprescindible  l’obra de Tomaso 
Maluenda, on es recullen exhaustivament totes les fonts anteriors que recullen aquest fet, fornint‐ne tots 
els detalls, vegeu: MALUENDA, T., Annalium sacri ordinis praedicatorum..., 1627, pàg. 492. 
1503 MARSILIUS, P.,  Incipiunt Cronice  Illustrissimi  regis Aragonum… BC. Ms. 1018,  fol. 185.  L’any 1232 
Gregori IX implanta el Sant Ofici a la Corona d’Aragó a partir de la butlla Declinante. Un dels motius fou 
l’arrelament dels càtars a la diòcesi d’Urgell, on l’any 1237 el bisbe Ponç de Vilamur excomunica al compte 
de Foix, i el primer inquisidor Ponç de Planés, prior del convent dominic de Lleida, és assassinat a Castellbo 
(Alt Urgell). L’any 1257  Inocenci  IV expedeix un breu en el qual comissiona a Ramon de Penyafort  i al 
provincial  del  framenors  d’Aragó  que  investiguin  els  delictes  d’Urgell.  Sobre  aquesta  qüestió,  vegeu: 
MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino. Historia de  los heterodoxos españoles. Madrid: Red Ediciones, 2015, 
pàg. 97‐100. Un estudi recent sobre les tensions entre càtars i cristians al bisbat d’Urgell, i la seva relació 
amb les pintures de Santa Caterina de la Seu d’Urgell, es troba a: GASCÓN CHOPO, Carles. “Els anys més 
convulsos de la Seu d’Urgell: el comte de Foix, el vescomte de Castellbò i els càtars”. A: La princesa Sàvia. 
Les Pintures de Santa Caterina de la Seu d’Urgell. Barcelona, 2010, pàg. 39‐48. 
1504 ABRIL VILAMALA, Irene. “Les taules de sant Ramon de Penyafort…”, 2011‐2012, pàg. 105. 
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freqüent, com és l’ingrés del frare a l’Orde de Predicadors. Aquesta proposta se sustenta d’una 

banda en l’absència de l’escut mercedari, tal com apareix en els gravats Sadeler (fig. 8.6) o en el 

retaule palermità de Bazzano (fig. 12.3), però sobretot en el personatge que clou l’escena a la 

dreta. Aquest sosté  les vestidures que s’acaba de treure Ramon de Penyafort, entre  les quals 

podem identificar una camisa blanca, una sotana negra i sobretot un bonet, símbol distintiu dels 

doctors en dret canònic. Per tant, la indumentària senyala Ramon de Penyafort com a canonge 

de la Seu de Barcelona i mestre en lleis, càrrecs que ostentava segons les seves biografies just 

abans de professar en  la religió de sant Domènec. Pel que  fa al personatge aureolat, aquest 

podria  representar  al  propi  sant  Domènec  entregant  simbòlicament  l’hàbit  a  un  dels  seus 

successors més  il∙lustres1505. Tot  i que aquest fet no queda especificat en  les fonts escrites, sí 

que ho recullen algunes fonts visuals com l’estampa de Sadeler (fig. 8.2).  

 

Sota aquesta escena apareix el miracle de Barceló a  la platja de Tossa de Mar.  L’episodi es 

composa amb una marcada v formada per Ramon de Penyafort i el cos moribund de Barceló, 

alhora sostingut per un vilatà davant de dos personatges més al seu darrera que dialoguen  i 

clamen al cel. El paisatge recull un cert interès topogràfic, que vol situar l’episodi a la platja de 

la vila de Tossa, que apareix emmurallada com a teló de fons1506. Cal recordar com arran d’aquest 

episodi, sant Ramon de Penyafort és intitulat patró de Tossa de Mar, on ocorren alguns miracles 

gràcies a la seva intercessió durant el segle XVII1507. 

 

L’altra escena lateral mostra a la part superior Ramon de Penyafort dins el seu llit i un àngel que 

acut a despertar‐lo perquè  comenci  les  seves oracions1508, mentre en  segon  terme veiem al 

dominic fent penitència amb el tors nu i flagelant‐se davant d’un altar, un episodi al que ja ens 

hem referit anteriorment, que ara permet emular el sacrifici de Crist i el del devot fra Ramon.  

 

                                                            
1505 Un cas paral∙lel podrien ser les escenes de sant Bonaventura rebent l’hàbit del propi Sant Francesc.  
1506 A més de les biografies del sant, l’episodi queda recollit en algunes relacions impreses com el Romance 
en que se cuenta el primer milagro que en su vida obro San Raymundo de Peñafort tercero general de la 
orden de Predicadores, viniendo de la Corte Romana a Cathaluña, y desembarcando en Tossa por el estilo 
del año de 1235. Compuesto por un  religioso de  la mesma orden. Barcelona: Gabriel Graells  i Giraldo, 
1601. 
1507 Verdadera relacion de vna milagrosa victoria que Dios N.S. por la intercession, y meritos del glorioso 
S. Raimundo de Peñafort, a dado a los de la villa de Tossa contra vnos Turcos. En Barcelona : por Geronimo 
Margarit, 1614. 
1508 MARSILIUS, P., Incipiunt Cronice Illustrissimi regis Aragonum… BC. Ms. 1018, fol. 185‐186; CORCIRA, 
Raphael. Romance en alabança de San Ramon de Peñafort, y de cómo Dios le embio un Angel, con el qual 
se comunicava familiarmente. Barcelona: Jaume Cendrat, 1601. 
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L’última escena, representada a la part inferior del carrer dret, mostra el funeral de Ramon de 

Penyafort. Les cròniques d’aquest fet de nou ens remeten als relats medievals on es documenta 

la mort del sant el dia de l’Epifania de 12751509. Aquesta fou precedida el dia anterior per la visita 

tant  del  rei  Jaume  I  com  del  rei de Castella  al dominic moribund.  En  les  cèlebres  exèquies 

s’observa clarament la presència del rei Alfons de Castella i el seu germà Ferran, a més del seu 

fill Sancho i els dos infants menors1510. A l’escenari també se situen el rei Jaume I i els seus fills, 

el bisbe de Barcelona, d’Osca  i de Conca, a més d’altres prelats, prínceps, nobles, clergues  i 

ciutadans de Barcelona. L’episodi és abundantment evocat per  la historiografia catalana per 

remarcar el llinatge de Ramon de Penyafort amb el casal comtal de Barcelona1511. D’altra banda, 

també resulta molt interessant veure com en primer pla apareix un forat al terra que vol emular 

el primer lloc d’enterrament de Ramon de Penyafort al subsòl de l’església de Santa Caterina, 

d’on posteriorment brollarà la pols miraculosa a la que s’atribueixen tants beneficis1512.  

 

En la seva atribució al taller dels Huguet, Irene Abril subratllava la perícia dels Huguet per crear 

noves iconografies dels nous sants canonitzats en època moderna. Tot i que l’habilitat tècnica 

del  taller  barceloní  és  indubtable,  la  seva  innovació  iconogràfica  rau  únicament  en  la  taula 

central, on a més de representar una imatge raimundiana sense repeticions ni continuïtats, són 

capaços  de  fornir‐la  d’una  dimensió  simbòlica  que  reforça  el  discurs  del  sant  com  a  frare 

predicador i assot de l’heretgia gràcies al dret canònic. Probablement aquestes particularitats 

foren incloses a petició del comitent de l’obra, sobre el qual no hem pogut aconseguir notícies 

documentals1513. Ara bé, les escenes laterals presenten detalls en la seva composició que, com 

                                                            
1509 MARSILIUS, P., Incipiunt Cronice Illustrissimi regis Aragonum… BC. Ms. 1018, fol. 185. 
1510 De ser certa la participació dels nobles castellans en el funeral de Ramon de Penyafort, un episodi que 
constaten totes les fonts medievals i modernes, els personatges serien Alfons X el Sabio (1221‐1284) i el 
seu fill Sancho IV el Bravo (1258‐1295). Probablement hi ha un error en l’esment del germà Ferran, i es 
refereixi al primogènit d’Alfons X, Fernando de la Cerda (1255‐1275), que mor el mateix 1275 a Ciudad 
Real. Pel que fa als infants menors, segurament l’esment fa referència als fills de Fernando de la Cerda: 
Alfonso el Desheredado (1270‐1333) i Fernando de la Cerda (c.1275‐1322). Si observem les cronologies 
dels infants, veiem com l’any 1275 el primer compta només quatre anys d’edat, mentre el segon és un no 
nat o un nadó. Cal recordar el lligam dinàstics entre les corones, doncs Alfons té com a primera esposa, i 
mare de Fernando de la Cerda, a Violant d’Aragó (1236‐1300), filla del rei Jaume I.  
1511 Dins  del  segle  XVIII  una  de  les  fonts més  destacades  sobre  aquest  aspecte  es  troba  transcrita  i 
publicada a: SOLÉ BORDES, Joan (ed.). Ramon de Penyafort. Jurista internacional del castell de Penyafort. 
Nobilíssima descendència de sant Ramon de Penyafort, III mestre general del Sagrat Ordre de Predicadors. 
Vilafranca del Penedès: Òmnium Cultural, 2005. 
1512 Sobre la representació de la mort dels sants a la pintura hispánica del segle XVII, vegeu: DE CARLOS, 
Maria Cruz. “Cuerpos Gloriosos. La Muerte de los antos y las reliquias en la pintura española del siglo XVII”. 
A: ARELLANO,  Ignacio; VITSE, Marc  (coords.). Modelos de vida en  la España del Siglo de Oro. Madrid: 
Universidad de Navarra, Iberoamericana, Vervuert, 2007, pàg. 349‐373. 
1513 Per al present estudi han estat revisats els fonts documentals pertanyents als assentaments dominics 
custodiats  a  l’Arxiu Biblioteca  Episcopal de Vic  (ABEV),  i  també  les  descripcions dels  antics  convents 
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en el cas dels retaules sicilians, ens remeten de nou a les estampes gravades. Tot i que no hem 

trobat coincidències substancials amb les propostes de Sadeler i Bianchi, no podem oblidar que 

a  Barcelona  els  dominics  posseïen  l’estampa  oficial  de  canonització  i  probablement  també 

alguna de les sèries gravades per Ciamberlano o Le Clerc, i a més també figurava el retaule de la 

capella funerària del sant, ambdues comissions prou importants per presentar models al taller 

dels Huguet.  

 

 

A mode de recopilació, al  llarg d’aquest capítol hem volgut constatar com  la canonització de 

Ramon  de  Penyafort  s’acompanya  de  la  fixació  del  seu  relat  hagiogràfic  oficial  en  la  butlla 

pontifícia, però també en la Vita Sancti Raymundi composada per l’auditor Francisco de la Peña. 

La  importància  d’aquesta  última  rau  fonamentalment  en  la  incorporació  d’informacions 

procedents  dels  processos  de  canonització  de  1279,  1318  i  1596,  però  també  en  la  seva 

extraordinària difusió a partir de les múltiples edicions i traduccions tant a la península ibèrica, 

com  a  la  itàlica.  D’altra  banda,  el  relat  hagiogràfic  present  en  les  fonts  escrites  troba  una 

immediata traducció iconogràfica en les sèries gravades i els cicles pictòrics contemporanis a la 

canonització. Entre els primers cal senyalar la importància de l’estampa oficial publicada a Roma 

en motiu de  la canonització de 1601, que hem aconseguit reconstruir parcialment a partir de 

descripcions posteriors, així com els gravats contemporanis on es desenvolupa una complexa 

narració visual, com són els de Cristoforo Bianchi i Raphael Sadeler. Ara bé, també cal preguntar‐

se  en  quin moment  apareixen  aquestes  representacions  hagiogràfiques  del  sant.  Com  han 

demostrat recentment alguns estudis, les imatges dels herois celestials posttridentins, així com 

dels principals episodis del seu cicle narratiu, es composaven abans de la seva beatificació, per 

tal de  ser presentats als devots  juntament amb  l’autorització del  seu  culte1514. En el  cas de 

Ramon de Penyafort, no hi ha pròpiament una cerimònia de beatificació i, per tant, la imatge 

del sant es confecciona per ser presentada directament amb la canonització. Aquest fet explica 

la ràpida circulació dels gravats que acompanyen la canonització vaticana pel Mediterrani, i la 

seva recepció en els principals centres artístics del moment. En el cas dels retaules hagiogràfics 

sicilians, no únicament es constata  la  ràpida arribada dels gravats hagiogràfics del sant, sinó 

també com els dominics són una xarxa de distribució de la imatge del seu correligionari eficaç i 

precoç, doncs tot fa sospitar que l’encàrrec efectuat al pintor Gaspare Bazzano el 24 de febrer 

                                                            
vigatans  compilades per Gaietà Vidal  i Barraquer,  sense  trobar‐hi evidències que  il∙lustrin el possible 
emplaçament original de l’obra.  
1514 Un dels casos més ben estudiats és el de santa Teresa de Jesús, que recentment ha estat objecte d’una 
tesi  doctoral:  PINILLA  MARTÍN,  María  José.  Iconografía  de  Santa  Teresa  de  Jesús.  Tesi  doctoral. 
Universidad de Valladolid. Departamento de Historia del Arte, 2013.  
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de 1601, més de dos mesos abans de la canonització, ja anava acompanyat d’una estampa on 

es mostrava al pintor com s’havia de representar el retaule dedicat a sant Ramon de Penyafort 

i el seu cicle narratiu a San Domenico Maggiore de Palermo.  

 

D’altra banda, a més de fer circular la imatge del sant, també ens qüestionem la funció de les 

pròpies estampes gravades en motiu de  la  canonització,  i quin ús podien donar‐los els  seus 

propietaris. En el cas de l’estampa custodiada al convent de Santa Caterina de Barcelona, sabem 

que l’any 1687 es trobava enganxada a la porta de la cel∙la d’un frare i, per tant, podia ser alhora 

un element de devoció personal i de protecció. Ara bé, es tractava d’un objecte adreçat al gran 

públic?  Certament,  les  estampes  raimundianes  de  gran  format  podien  assolir  un  preu  alt, 

allunyat de les possibilitats dels més humils, i a més sempre les trobem escrites en llatí i no en 

llengua  vernacle,  convertint‐se  en  un  objecte més  dirigit  a  un  públic  erudit  i  eminentment 

religiós. Per tant, de nou assenyalem als dominics com a posseïdors d’aquestes estampes de 

gran format, i distribuïdors de les mateixes entre els seus establiments. Aquest fet, d’una banda 

permet als frares difondre la representació ortodoxa del seu correligionari i, de l’altra, afavoreix 

l’erecció d’importants empreses artístiques que despleguen els cicles iconogràfics raimundians 

a fi de celebrar la seva ascensió als altars i propagar la seva devoció.  

 

Al mateix  temps,  també és necessari  subratllar  la  importància del context de  recepció de  la 

imatge. En el cas de Sicília, els cicles escollits fan èmfasi en el sant com a taumaturg, desplegant 

el seu virtuós catàleg de guaricions miraculoses, degudes principalment a la ingesta de la terra 

del  seu  sepulcre,  de  la  qual  probablement  disposaven  els  frares  blanquinegres.  També  cal 

recordar com el mar és present en la vida diària dels habitants de l’illa de l’Etna i, per tant, resulta 

especialment benefiosa  l’adopció d’un  sant que alhora és protector dels navegants,  tal  com 

mostra l’episodi de la Transfretació.   

 

En el cas de Nàpols, l’adopció de sant Ramon de Penyafort com a titular de la capella Lantaro 

estableix clarament un vincle amb el comitent de l’obra, el doctor Francesco Antonio Lantaro i 

la seva prosàpia de  juristes. Per tant, en aquest cas s’estableix clarament un vincle personal  i 

professional entre el sant i el seu patró com a representant del dret canònic. 

 

En canvi, el retaule de sant Ramon de Penyafort al MEV parteix de models impresos però opta 

per  una  imatge  central  on  el  pes  de  la  representació  recau  en  el  simbolisme  penitencial  i 

inquisitorial  del  propi  dominic  català.  Així,  l’obra  ens  adverteix  una  vegada  més  sobre  la 
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complexitat de la recepció de la imatge raimundiana i dels múltiples nivells de lectura que pot 

assolir en funció dels interessos dels seus promotors. 
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4.3 Els rostres de la santedat: fixació i variants 

 
 

“Tenia el rostro tan natural de Santo, y de canas tan veneradas y penitentes  
que movia a gran devocion y lagrimas espirituales”1515 

 

 

Com  senyalava  André  Chastel,  el  Sacco  de  Roma  havia  evidenciat  la  fal∙làcia  dels  poders 

sobrenaturals i protectors de les imatges sacres, esdevenint un argument més a les acusacions 

d’idolatria  llençades pels protestants sobre els catòlics1516. Una prova, que venia a ratificar  la 

necessitat de definir en el  sí de  l’Església  romana quines eren  les propietats de  les  imatges 

religioses, i com havia de ser la seva veneració. El debat s’obre en l’última sessió del Concili de 

Trento, on es defineix la utilitat de les imatges: 

 

  “... no solo porque recuerdan al pueblo los beneficios y dones que Cristo les ha concedido, 
sino también porque se exponen a los ojos de los fieles los saludables ejemplos de los santos, 
y los milagros que Dios ha obrado por ellos, con el fin de que den gracias a Dios, por ellos, y 

arreglen su vida y costumbres a los ejemplos de los mismos santos.”1517  

                                                            
1515 VICENS, Gaspar. Miscelánea político‐eclesiástica. BRUB. Ms. 1009, II, fol. 58v. 
1516  “Il  Sacco  di  Roma  divenne  per  tutti  gli  iconoclasti  della  cristianità  occidentale  una  prova  che  la 
protezione divina non  riguardava  le  immagini, e  ciò  tanto più  chiaramente  in quanto  si  trattava delle 
reliquie più venerate della cristianità”. CHASTEL, André; ZINI, Marisa (trad.). Il sacco di Roma. 1527. Torino: 
Einaudi, 1983, pàg. 78. Sobre la qüestió, vegeu: PHILIPS, John. The Reformation of Images: Destruction of 
Art in England (1535‐1660). Berkley: University of California Press, 1973, pàg. 84‐85. 
1517 “Además de esto, declara que se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes 
de Cristo, de la Virgen madre de dios, y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y 
veneración: no porque se crea que hay en ellas divinidad, o virtud alguna por la que merezcan el culto o 
que se les deba pedir alguna cosa, o que se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en 
otros tiempos los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos (Ps.134); sino porque el honor que se 
da a las imágenes, se refiere a los originales representados en ellas; de suerte, que adoremos a Cristo por 
medio de las imágenes que besamos, y en cuya presencia nos descubrimos y arrodillamos; y veneremos a 
los  santos,  cuya  semejanza  tienen:  todo  lo  cual  es  lo  que  se  halla  establecido  en  los  decretos  de  los 
concilios, y en especial en los del segundo Niceno contra los impugnadores de las imágenes.  
Enseñen  con esmero  los Obispos que por medio de  las historias de nuestra  redención; expresadas en 
pinturas  y  otras  copias,  se  instruye  y  confirma  el  pueblo  recordándoles  los  artículos  de  la  fe,  y 
recapacitándoles  continuamente  en  ellos;  ademas  que  se  saca  mucho  fruto  de  todas  las  sagradas 
imágenes, no solo porque recuerdan al pueblo  los beneficios y dones que Cristo  les ha concedido, sino 
tambien porque se esponen a los ojos de los fieles los saludables ejemplos de los santos, y los milagros que 
Dios ha obrado por ellos, con el fin de que den gracias a Dios, por ellos, y arreglen su vida y costumbres a 
los ejemplos de los mismos santos; así como para que se esciten á adorar, y amar á Dios, y practicar la 
piedad.  Y si alguno enseñare, o sintiere lo contrario a estos decretos, sea escomulgado. Mas si se hubieren 
introducido algunos abusos en estas santas y saludables practicas, desea ardientemente el sacro Concilio 
que se esterminen de todo punto; de suerte que no se coloquen imágenes algunas de flasos dogmas, ni 
que den o ocasion a los rudos de peligrosos errores. Y si acoteciere que se espresen y figuren en alguna 
ocasion historias y narraciones de la sagrada Escritura, por ser estas convenientes a la instruccion de la 
ignorante plebe; enséñese al pueblo que esto no es copiar la divinidad, como si fuese posible que se viese 
esta con ojos corporales, o pudiese espresarse con colores o figuras.  
Destiérrese  absolutamente  toda  supersticion  en  la  invocacion  de  los  santos,  en  la  veneracion  de  las 
reliquias, y en el sagrado uso de  las  imágenes; ahuyentese  toda ganancia sórdida; evitese en  fin  toda 
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Així doncs, Trento senyala el valor doctrinal i exemplar de la imatge, condemna la idolatria, i al 

mateix temps afida als bisbes la responsabilitat de controlar l’ortodòxia de les figuracions que 

es veneren en  les respectives diòcesis. Per tal de preservar el rigor de  les representacions, el 

concili aconsella als prelats que sempre es facin servir els arquetips i les imatges que compten 

amb una tradició figurativa, cuidant‐se molt de vigilar les creacions de nous episodis hagiogràfics 

no autoritzats expressament per Roma1518.  En conseqüència, les iconografies dels sants s’han 

de basar en relats que busquin la fidelitat històrica i s’aproximin a les versions originals de les 

vides dels sants. Amb aquest objectiu es comencen a compilar obres com De probatis Sanctorum 

historiis, elaborada pel cartoixà alemany Laurentio Surius (1522‐1578) i publicada entre 1570 i 

1575,  o  les  hagiografies  crítiques  del  jesuïta  holandès  Heribert  Rosweyde  (1569  ‐  1629), 

continuades posteriorment per Jean Bolland i els bol∙landistes1519.  

 

Així, davant a la justificació amb la sola fide dels protestants, el catolicisme tenia com a repte la 

construcció dels nous sants que esdevinguessin alhora autèntics models heroics de perfecció 

cristiana  i poderosos advocats de  les ànimes pecadores davant  la divinitat. En el compliment 

d’aquesta tasca, la imatge jugava un paper fonamental com a instrument catequètic que permet 

visualitzar el rol intercessor del sant posttridentí. Ara bé, per tal de complir aquesta funció de 

manera ortodoxa, s’exigeix la primacia del decorum de la imatge, terme no referit exclusivament 

a la dignitat de les obres d’art, sinó també a la seva claredat i adequació a la veritat històrica1520. 

                                                            
torpeza; de manera que no  se pinten o adornen  las  imágenes  con hermosura escandalosa; ni abusen 
tampoco los hombres de las fiestas de los santos, ni de la visita de las reliquias, para tener combitonas, ni 
embriagueces: como si el lujo y lascivia fuese el culto con que deban celebrar los dias de fiesta en honor 
de los santos (Ps.52). finalmente pongan los Obispos tanto cuidado y diligencia en este punto, que nada 
se vea desordenado, o puesto fuera de su lugar, y tumultuariamente, nada profano y nada deshonesto; 
pues es tan propia de la casa de Dios la santidad”. El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, traducido 
al idioma castellano por D. Ignacio Lopez de Ayala. Barcelona: Imprenta de D. Ramon Martin Indás, 1847, 
pàg. 328‐333. 
1518 “Y para que se cumplan con mayor exactitud estas determinaciones, establece el santo Concilio que a 
nadie sea lícito poner, ni procurar se ponga ninguna imagen desusada y nueva en lugar ninguno, ni iglesia, 
aunque sea de cualquier modo exento, a no tener la aprobación del Obispo. Tampoco se han de admitir 
nuevos milagros, ni adoptar nuevas reliquias, a no reconocerlas y aprobarlas el mismo Obispo. Y este luego 
que  se  certifique  en  algun  punto  perteneciente  a  ellas,  consulte  algunos  teólogos  y  otras  personas 
piadosas, y haga lo que juzgare convenir a la verdad y piedad. En caso de deberse extirpar algun abuso, 
que  sea  dudoso  o  de  dificil  resolución,  o  absolutamente  ocurra  alguna  grave  dificultad  sobre  estas 
materias, aguarde el Obispo, antes de resolver  la controversia,  la sentencia del metropolitano y de  los 
Obispos comprovinciales en concilio provincial; de suete no obstante que nos e decrete ninguna cosa nueva 
o no usada en la iglesia hasta el presente, sin consultar al Romano Pontifice“. El sacrosanto y ecuménico 
Concilio de Trento…, 1847, pàg. 328‐333. 
1519 MÂLE, Émile. El arte religioso de la Contrareforma. Estudios sobre la iconografía del final del siglo XVI 
y de  los siglos XVII y XVIII. Madrid: Ediciones Encuentro, 2001  (1932), pàg. 106‐107; MOYA,  Jesús. Las 
máscaras del santo. Subir a los altares antes de Trento. Madrid: Espasa Calpe, 2000, pàg. 26‐29. 
1520  RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE  CEBALLOS, A.  “Iconografía  y  Contrarreforma.  A  propósito  de  algunes 
pintruas de Zurbarán”, Cuadernos de Arte e  Iconografía, 2  (1989), pàg. 97‐105. Sobre el  concepte de 
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Aquesta i altres qüestions en el camp de la imatge sagrada es defineixen durant la segona meitat 

del segle XVI en tractats com el de Giovanni Andrea Giglio (1564), Nicholas Sanders (1569), Jan 

van  der Meulen  (1570),  Juan  Lorenzo  Palmireno  (1571)  i,  especialment,  Gabrielle  Paleotti 

(1582)1521. 

 

En una data tant primerenca com de 1564, Giovanni Andrea Giglio ja deixa clara la necessitat de 

construir un tractat per reconduir la pintura: 

  

“Essendo stata in ogni tempo, Monsignore ilustrissimo, la pittura onorata e pregiata quasi 

da tutte le nazioni del mondo, come l’opere istesse e gli onorati scrittori in più luoghi fede 

ne fanno; et ora ritrovandosi ripiena di abusi e d’errori: m’è paruto ch’aggia bisogno d’essere 

riveduta e  ripurgata, per  renderla a  la  sua vera  forma  circa  la verità dei  soggetti  che  si 

pintono, come il gran Michelagnolo Buonaroti, Raffaello da Urbino et altri eccelenti ingegni 

l’hanno a la vera imagine dell’arte restituita, che già per la malignità de tempi et ignoranza 

di pittori perduta aveva.”1522 

 

Aquest retorn al que Giglio anomena “la sua vera forma”,  en realitat és una adaptació de les 

creacions plàstiques als dogmes tridentins. Per tant,  l’erudit canonge de Fabriano es proposa 

extirpar  els  abusos  comesos  en  les  figuracions,  en  la mateixa mesura  que  cal  eradicar  els 

excessos idòlatres en la veneració. En aquest sentit, el cardenal Gabrielle Paleotti (1522‐1597) 

fa notar com les pintures tenen la capacitat de “persuadere il popolo e tirarlo col mezzo della 

pittura ad abbracciare alcuna cosa pertinente alla religione”1523. Per tant, el pintor d’imatges 

cristianes esdevé responsable d’aquesta persuasió del fidels  i, com el predicador fa des del seu 

púlpit, ha de buscar: 

                                                            
decorum: MARTÍNEZ‐BURGOS, Palma. “El decoro. La invención de un concepto y su proyección artística”, 
Espacio, Tiempo y Forma, 2 (1988), pàg. 99‐102. 
1521 GIGLIO, Giovanni Andrea. Due Dialogi  di M.Giovanni Andrea Gilio  da  Fabriano.  In Camerino:  per 
Antonio Gioioso, 1564; SANDERS, Nicholas. De typica et honoraria sacrarum  imaginum adoratione  libri 
duo. Lovaina: Apud Ioannem Foulerum, 1569; MEULEN, Jan van der  (Molanus). De Picturis et Imaginibus 
Sacris,  pro  vero  earum  usu  contra  abusus.  Lovaina: Wellaeus,  1570.  PALMIRENO,  Juan  Lorenzo.  La 
declaración de lo que el cristiano ve en los sagrados templos. Valencia: Pedro de Huete, 1571; PALEOTTI, 
Gabrielle. Discorso intorno alle imagini sacre e profane. Diviso in cinque libri, dove si scuoprono varii abusi 
loro e si dichiar a il vero modo che cristianamente si doverìa osservare nel porle nelle chiese, case et in ogni 
altro  luogo. Raccolto e posto  insieme ad utile delle anime per commissione di Monsignore  Illustriss. e 
Reverendiss.  Card.  Paleotti  Vescovo  di  Bologna.  Al  popolo  della  città  e  diocese  sua.  In  Bologna:  per 
Alessandro Benacci, 1582. Sobre  la qüestió, vegeu: MARTÍNEZ‐BURGOS, Palma.  Ídolos e  imágenes.  La 
controversia del arte religioso en el siglo XVI español. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990, pàg. 
154‐159. 
1522 GIGLIO, Giovanni Andrea. Due Dialogi di M.Giovanni Andrea Gilio da Fabriano. A: BAROCCHI, Paola 
(ed.). Scritti d’Arte del Cinquecento. Milano‐Roma: Riccardo Ricciardi Editore, 1971, pàg. 834. 
1523 PALEOTTI, Gabrielle. Discorso  intorno alle  imagini sacre e profane. A: BAROCCHI, Paola (ed.). Scritti 
d’Arte del Cinquecento. Milano‐Roma: Riccardo Ricciardi Editore, 1971, pàg. 333. 
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“... movere gli uomini alla debita obedienza e soggezzione a Dio, se bene possono con questo 
ancora  concorrere  altri  fini  particolari  e  più  prossimi,  come  è  d’indurre  gli  uomini  alla 
penitenza, o al patire volentieri, o alla carità, o allo sprezzo del mondo, o altre simili virtù, 
che sono nondimeno tutte come istrumenti per unire gli uomini con Dio, che è il fine vero e 
prencipale che si pretende in queste imagini.”1524 

 

El prelat bolonyès havia estat designat auditor del tribunal de la Rota l’any 1556, i a partir de 

1562 havia participat en  la redacció dels decrets de  la última sessió conciliar  juntament amb 

Jean van der Meulen  i Carles Borromeu. Després de  la seva ascensió a  la porpra cardenalícia 

(1565) Paleotti esdevé el primer arquebisbe de Bologna l’any 1582, el mateix any que publica el 

seu  cèlebre  Discorso  intorno  alle  immagini  sacre  e  profane,  en  qual  pretén  oferir  una 

racionalització  i  classificació  de  les  imatges  valoritzant  la  tradició medieval,  però  també  les 

aportacions tridentines i els últims tractats1525.  

 

Pel el que fa als retrats dels sants, Paleotti afirma que quan es tracti de reconstruir una fisonomia 

de la qual manca aparentment un arquetip, el pintor ha d’operar com l’historiador, “basandosi 

sulla sua intelligenza e sul consiglio degli esperti, ricorrere al criterio della probabilità”1526. Per 

tant, el pintor ha de ser erudit i perspicaç, i ha d’aplicar una metodologia d’indagació per cercar 

el veritable rostre del sant, o bé el més fiable senyalat per les fonts escrites: “Di poi, che [i santi] 

siano  ritratti  con  l’effigie propia  se  si può  sapere, o  verisimile, o almeno  con quella  che dai buoni  et 

intelligenti suole essere figurata e che porta seco probabile apparenza che così fosse”1527. 

 

Per tant, els nous sants requereixen d’un retrat que sigui el més proper possible a la realitat, a 

la seva vera facies. Aquest fet dóna  lloc a  les anomenades vera effigies, és a dir,  les  imatges 

arquetípiques que volen ser la figuració més antiga i fidedigna del serf de Déu. Primer de tot, cal 

senyalar que aquest fet compta amb uns clars precedents que es remunten com a mínim al segle 

XV.  Per  exemple,  sabem  que  a  l’entorn  de  1488  s’intenta  canonitzar  per  primera  vegada 

l’arquebisbe dominic de Florència Antoní Pius, i com a part del procés es produeixen una sèrie 

de busts de  terracota pintada, fets a partir de la màscara funerària del prelat. Aquestes s’han 

                                                            
1524 Ídem.  
1525 Sobre el cardenal Gabrielle Paleotti, vegeu: PRODI, Paolo. Il cardinale Gabriele Paleotti (1522‐1597). 
Roma: Edizioni di Storia e letteratura, 1967. Sobre la influència del seu tractat sobre les imatges, vegeu: 
BIANCHI,  Ilaria.  La  politica  delle  immagini  nell’età  della  Controriforma.  Gabriele  Paleotti  teorico  e 
committente. Bologna: Editrice  compositori, 2008; BELTRAME, Marcello.  “Le  teoriche del Paleotti e  il 
riformismo  dell’Accademia  di  San  Luca  nella  politica  artistica  di  Clemente  VIII  (1592‐1605)”,  Storia 
dell’arte, 69 (1990), pàg. 201‐233, 223. 
1526 PRODI, Paolo. Ricerca sulla teorica delle arti figurative. Bologna: Nuova Alfa, 1984, pàg. 43. 
1527 PALEOTTI, Gabrielle. Discorso intorno alle imagini sacre e profane…., 1582, pàg. 352. 
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associat  al  taller  de  Verrochio  i  actualment  conserven  diversos  exemplars  a  l’Oratorio  dei 

Buonomini di San Martino, a San Domenico de Fiesole o al convent de San Marco de Florència 

(fig.173)1528.  

 

En època posttridentina la imatge es configura com una prova visiva de l’existència dels sants, 

al  costat  d’altres  pràctiques  com  les  hagiografies,  els  sermons,  les  compilacions  de 

documentació, els processos notarials, les prospeccions arqueològiques a la recerca de relíquies, 

etc.   Després de  la creació de  la Congregació de Ritus  (1588), de  la qual  forma part el propi 

Paleotti, l’exigència d’una vera effigies resulta imprescindible per a obtenir el reconeixement de 

la beatitud d’un personatge, doncs així el catolicisme pot respondre a les crítiques protestants 

amb una prova fefaent de l’existència del serf de Déu i, alhora, controlar la difusió ortodoxa de 

la seva imatge. Aquesta necessitat genera tota una sèrie de pràctiques artístiques durant el segle 

XVII, destinades a la fixació dels trets dels difunts en olor de santedat de la manera més propera 

possible a la vera facies.  

 

Són  ben  coneguts  els  casos  de  Carlo  Borromeo  o  d’Ignasi  de  Loyola,  dels  quals  s’obtenen 

màscares mortuòries elaborades poc després de seu òbit. Francisco Pacheco dedica un capítol 

sencer del seu Arte de la pintura a la representació del fundador de la Companyia de Jesús, al 

qual s’havia aplicat una capa de guix sobre el rostre el mateix dia del seu traspàs, per tal de fixar‐

ne el rictus,  i posteriorment elaborar un buidat en cera1529. El mateix dia  Jacopino del Conte 

(1515‐1598), deixeble d’Andrea del Sarto, pinta el seu retrat amb un resultat que fou titllat pels 

seus contemporanis de massa rejovenit i idealitzat1530.  

 

En altres  casos,  s’encarregaven  retrats dels  cossos difunts en olor de  santedat, preveient  la 

possible obertura d’un procés de beatificació o canonització. Entre els exemples més coneguts 

podem citar les efígies elaborades per Angelino Medoro del cos de santa Rosa de Lima (1617) 

(fig. 174) o del beat Simón de Rojas (fig. 175). Aquest últim traspassa el 29 de setembre de 1624 

i la reina Isabel de Borbó, de la qual era confessor, encarrega  immortalitzar el cos del finat  com 

                                                            
1528 CORNELISON, Sally. Art and the Relic Cult of St. Antoninus in Renaissance Florence. Burlington: Ashgate 
Publishing, 2012, pàg. 23. 
1529 PACHECO, Francisco; BASSEGODA, Bonaventura (ed.). Arte de la pintura. Madrid: Cátedra, 1990, pàg. 
705‐710. Sobre l’elaboració de la màscara mortuòria i el posterior buidat en cera, vegeu: DE HORNEDO, 
Rafael María. “La Vera effigies de San Ignacio”, Razón y Fe, 154 (1956), pàg. 203‐223;  GARCÍA GUTIÉRREZ, 
Fernando. “San Ignacio de Loyola en  la pintura y  la escultura de Andalucía”, Boletín de Bellas Artes, 19 
(1991), pàg. 51‐53. 
1530 TACCHI VENTURI, Pietro. “Il ritratto di S. Ignazio di Loyola dipinto da Jacopino del Conte”. A: Storia 
della Compagnia di Gesù in Italia. Roma: Civiltà Cattolica, 1950, I, pàg. 353‐358. 
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a prèvia a  la obertura del procés de beatificació, que es porta a  terme sis dies més  tard1531. 

D’altra banda, també trobem personatges que ja gaudiren de retrats per la seva gran celebritat, 

per exemple Teresa de Jesús, retratada el 2 de juny de 1576 pel carmelita fray Juan de la Miseria, 

que construeix així la seva vera effigies a partir del natural1532.  

 

De fet les verae effigies dels serfs de Déu es preparen com un instrument imprescindible per a 

l’assoliment del reconeixement oficial de la santedat, que en ocasions es veu frustrada. Aquest 

és el cas del sacerdot valencià Francesc Jeroni Simó, que traspassà el 24 d’abril de 1612, al qual 

es dedicaren nombroses representacions pictòriques i sobretot impreses que recollien la seva 

fidedigna efígie. Malgrat  la obertura d’un procés de beatificació el 7 de setembre de 1613,  la 

seva causa no prosperà i el 24 de juny de 1614 l’arquebisbe Isidor Aliaga de València promulgà 

un edicte que ordenava retirar totes les imatges de Simó que al∙ludissin a la seva santedat. Tot i 

que l’aplicació d’aquesta ordenança trobà nombroses reticències, el cas de Simó il∙lustra com 

els rostres dels difunts en olor de santedat es fixen poc després de la seva mort i i esdevenen un 

instrument fonamental en  la propagació del seu culte, que pretén ser ortodox  i controlat per 

l’estructura diocesana1533.   

 

Un cop reconeguda la beatitud d’un serf de Déu, les verae effigies esdevenen protagonistes de 

les  seves  festes  de  beatificació.  Les  pintures  i  estampes  gravades  contribuïen  a  difondre  la 

iconografia dels retratats, fixant‐la en  la memòria dels devots que assistien a  les solemnitats, 

però  també  esdevenien  amulets  protectors  i  gaudeixen  de  propietats  taumatúrgiques. Així, 

comencen a proliferar episodis de guaricions miraculoses atribuïdes als seus titulars, que eren 

minuciosament anotades i presentades com a proves de la santedat en els ulteriors processos 

de canonització1534. 

 

                                                            
1531 Sobre la imatge del beat Simón de Rojas, vegeu: DE CARLOS VARONA, Maria Cruz. “The prints of the 
brotherhood of Ave María”, Print Quarterly, 20, 4 (2003), pàg. 335‐348. 
1532 GUTIÉRREZ RUEDA, Laura. “Retratos de Santa Teresa”, Revista de Espiritualidad, 23/90 (1964), pàg. 
135‐140;  PINILLA MARTÍN, Maria  José.  “Santidad,  devoción  y  arte  a  través  de  cuatro  referencias  a 
estampas de Santa Teresa de Jesús, años 1609‐1615”. A: El culto a los santos: cofradías, devoción y arte. 
San Lorenzo de El Escorial: Instituto de Estudios Escurialenses de Investigaciones Históricas y Artísticas, 
2008, pàg. 98‐101. 
1533 El cas de Francesc Jeroni Simó fou hestudiat per Miguel Falomir, que destacà la intervenció d’artistes 
fonamentals com Ribalta, Rubens o Theodor Galle, vegeu: FALOMIR, Miguel. “Imágenes de una santidad 
frustrada: el culto a Francisco Jerónimo Simón, 1612‐1619”, Locus Amoenus, 4 (1998‐1999), pàg. 171‐183. 
1534 GONZÁLEZ GARCÍA, Juan Luís. “The cult of Spain’s regional saints in counterreformation Madrid”. A: 
KUZMOVÁ,  Stanislava; MARINKOVIĆ, Ana; VEDRIŠ,  Trpimir  (ed.).  Cuius  Patrocinio  Tota Gaudet Regio. 
Saints' Cults and the Dynamics of Regional Cohesion. Zagreb: Hagiotheca, 2014, pàg. 377‐388. 
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Un cop exposada la importància d’aquestes veritables efígies, en el present capítol plantegem 

el cas de Ramon de Penyafort, un sant elevat als altars l’any 1601 però difunt més de tres segles 

enrere. Per tant, estem davant d’un cas on no es conserven retrats confeccionats en vida, però 

tampoc és possible aplicar les tècniques post mortem que hem comentat anteriorment. Per tant, 

en aquest capítol intentarem determinar quina és la vera effigies raimundiana, i com es porta a 

terme  el  seu procés de  construcció  i difusió durant  l’època moderna,  amb  les  conseqüents 

alternatives i variants.  

 

4.3.1 De la “vera facies” a la “vera effigies” 

 

Les indicacions del cardenal Paleotti, seguides i divulgades a la península ibèrica per Francisco 

Pacheco al seu Arte de la pintura (1641), proposaven als artistes la indagació dels rostres dels 

sants, o com a mínim d’aquells usats “dai buoni et intelligenti”. Per tant, aconsellaven la consulta 

d’experts  i  erudits,  que  poguessin  proporcionar  una  iconografia  adequada1535.  En  el  cas  de 

Ramon de Penyafort, hi havia dos elements que podien fornir models prou dignes i ortodoxes: 

els gravats i les biografies oficials publicades a Roma arran de la canonització de 1601. 

 

Com  hem  esmentat  en  el  capítol  anterior, malgrat  no  haver  localitzat  l’estampa  oficial  de 

canonització, coneixem parcialment  la seva  iconografia a partir d’una descripció notarial que 

narra com al centre de la composició apareixia: 

 

“... in medio cuius est impressa sive gravata efigies dicti Sti Raymundi a Penyafort in pede 
stans altitudinis unius palmi et unios quarti palmi  in cuius manu dextera habet clavem  in 

signum poenitentiatem, et in manu sinistra librum intitulatum Decretale.”1536 
 

És a dir, el gravat presenta al nou sant sostenint el llibre de les Decretales a la mà dreta, i una 

claus a l’esquerra, com a símbols del dret canònic i de la penitència respectivament. Sant Ramon 

de Penyafort respon així a un model de santedat docta, vinculada al dret canònic  i contrafort 

catòlic a l’ofensiva protestant. Com senyala Miguel Gotor, dins del pantheon celestial modern 

no  predominen  els  sants  intel∙lectuals1537.  Essent  una  època marcada  per  les  controvèrsies 

teològiques, curiosament són hegemònics els sants illetrats, més propers a la massa dels fidels. 

La preferència per aquests models de santedat pot explicar‐se perquè en la curiositat i el saber 

                                                            
1535 PALEOTTI, Gabrielle. Discorso intorno alle imagini sacre e profane. A: BAROCCHI, Paola (ed.). Trattati 
d’arte del Cinquecento fra Manierismo e Controriforma. Bari: Laterza, 1961, pàg. 352‐353. 
1536 Annals del convent de Santa Caterina. BRUB. Ms. 986, fol. 82. 
1537 GOTOR, M., Chiesa e santità…, 2004, pàg.21. 
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també hi ha el pecat de la supèrbia, però sobretot perquè així es podien evitar possibles censures 

i  controls  inquisitorials  que  entorpien  les  causes. Naturalment  Ramon  de  Penyafort  és  una 

excepció  ja que  les seves produccions escrites medievals,  i sobretot  les Decretales, es troben 

plenament vigents i integrades en el dret canònic contemporani.  

 

Pel que fa a l’atribut de les claus, aquestes són un símbol de la penitència en la vida cristiana i 

de l’autoritat de Ramon de Penyafort en la matèria. Durant el seu pas per la cúria romana, datat 

aproximadament entre 1230 i 1236, el dominic exerceix de capellà i penitencier papal, una figura 

molt propera al pontífex, i vinculada amb la seva activitat jurídica. Com anuncia Francisco Diago, 

atendre aquest càrrec “... significa la llave con que le suelen pintar en la mano. Teníala sin duda 

para cerrar y abrir, atar y desatar”1538. De fet en el capítol anterior ja hem pogut observar alguns 

exemples de representacions amb Gregori IX entregant la clau penitencial al seu confessor (fig. 

153.4 i 166.7).  

 

En altres ocasions, enlloc d’una sola clau n’apareixen dos. Aquest fet troba  la seva explicació 

teològica  en  l’obra de  Sant Antoní, on  s’explica que  corresponen  a  les dos  claus de  l’ordre 

sacerdotal, una de ciència i una de potència. La primera únicament correspon a la capacitat de 

discernir entre els pecats, mentre  la segona comporta  l’autoritat per convertir el penitent en 

pecador,  i per tant, per  imposar una penitència1539. En aquest sentit cal recordar una vegada 

més la Summa de casibus poenitentiae, escrita per Ramon de Penyafort entre 1222 i 1225, com 

un manual adreçat als confessors per al correcte exercici del sagrament. L’obra gaudeix d’una 

ràpida  difusió  durant  la  baixa  Edat Mitjana,  especialment  entre  els  convents  de  l’Orde  de 

Predicadors,  però  també  durant  l’època  moderna,  quan  se’n  faran  diverses  edicions 

impreses1540. Tampoc podem oblidar que la penitència, associada a la confessió, és un dels temes 

de  discussió  fonamentals  durant  les  sessions  del  Concili  de  Trento  i  esdevé  un  sagrament 

reforçat per l’Església romana. Davant les crítiques de Luter, que promulga l’única  penitència 

com l’esmena de la vida: optima poenitentia nova vita, el catolicisme reafirma el precepte de la 

confessió com una ordenació divina necessària per reconciliar Déu amb l’home pecador1541. 

                                                            
1538 DIAGO, F., Historia del beato catalán…, 1601, pàg.45. 
1539 Sobre aquesta qüestió, vegeu: GONZÁLEZ POLVILLO, A., El Gobierno de los otros…, pàg. 255. 
1540 Existeixen dos recensions de l’obra, la primera efectuada entre 1222 i 1225, i una segona entre 1234 
i 1236. Vegeu: GARCÍA GARCÍA, Antonio. O.F.M. “Valor y proyección histórica de la obra jurídica de san 
Raimundo de Peñafort”, Revista Española de Derecho Canónico, 18  (1952), pàg. 236‐237; ROBLES,  L.,  
Escritores dominicos de la Corona de Aragón..., 1972, pàg. 15. 
1541 OTT, Ludwig. Manual de teología dogmánica. Barcelona: Herder, 1997, pàg. 610. Sobre els dogmes 
tridentins i la confessió, vegeu: TENTLER, Thomas N. Sin and confession on the Eve of the Reformation. 
Princeton:  Princeton University  Press,  1977;  TENTLER,  Thomas N.  “The  summa  for  confessors  as  an 
instrument of social control”. A: TRINKAUS, Charles; OBERMANN, Hernry (eds.). The Pursuit of Holiness. 
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En  realitat Trento  subratlla una vegada més  les disposicions del  IV Concili Laterà, en el qual 

s’instaura ‐no sense reticències‐ la confessió privada obligatòria. Com ha posat de manifest la 

historiografia en les últimes dècades, aquesta era un òptim element de control de les inquietuds 

dels fidels en els diversos territoris, i alhora podia contribuir al seu disciplinament social1542. Ara 

bé,  com exposar magistralment Michel  Foucault  al  seu  cèlebre  Surveiller  et Punir  (1975),  la 

confessió i la penitència com a eina de control pastoral no s’havien pogut implantar plenament 

fins al  sorgiment dels Estats moderns quan, gràcies a  la  impremta  i a  la  consolidació de  les 

estructures  de  poder,  es  donen  les  circumstàncies  i  la  capacitat  material  i  tecnològica 

necessàries1543.  

 

En aquest procés de renovació penitencial posttridentina són més que notables les aportacions 

de  la Escuela de Salamanca, on els dominics Francisco de Vitoria, Melchor Cano, Domingo de 

Soto, Pedro de Sotomayor o Mancio de Corpus Christi, dediquen tractats destinats a cohesionar 

i estructurar   el  sagrament,  seguint  la  tradició  remuntada als manuals medievals del mateix 

Ramon  de  Penyafort1544.  Entre  tots  ells,  prenem  l’exemple de Bartolomé de Medina  (1527‐

1581), que al pròleg de la seva Breve instruction de cómo se ha de administrar el Sacramento de 

la penitencia  (Saragossa, 1587), exhorta als seus correligionaris a complir el que anomena  la 

suprema missió encarregada per Déu als seguidors de sant Domènec: l’exercici de la predicació 

i del sagrament de la penitència1545. Així, la vera effigies de sant Ramon de Penyafort compleix 

aquests dos ministeris, doncs el dominic  vesteix  l’hàbit dels  frares predicadors, però  alhora 

                                                            
Leiden: E.J. Brill, 1974, pàg. 103‐137; DELUMEAU, Jean. Le pèche et la peur. La culpabilisation en occident 
(XIIIe – XVIIIe siècles). París: Fayard, 1983; DELUMEAU,  Jean. L’aveau et  le pardon. Les difficultés de  la 
confession XIIIe‐XVIIIe siècle. París: Fayar, 1990; AMATO, Angelo. Il concilio di trento: punto di arrivo e di 
partenza per il sacramento della penitenza. Zurich: Pas‐Verlag, 1987; PROSPERI, Adriano. Tribuanli della 
coscienza.  Inquisitori,  confessori, missionari.  Torino: Einaudi, 1996; BRAMBILLA,  Elena. Alle origini del 
Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo. Bolonia: Il Mulino, 
2000; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Pedro. El sacramento de la penitencia: teología del pecado y del perdón. 
Salamanca‐Madrid: San Esteban‐Edibesa, 2000; LUALDI, Katharine J.; TAYER, Anne T. (eds.). Penitence in 
the Age of Reformations. Aldershot: Ashgate, 2000. Per al cas hispànic, vegeu: GONZÁLEZ POLVILLO, A., El 
Gobierno de los otros..., 2010.  
1542 PALOMO,  Federico.  “«Disciplina Christiana». Apuntes historiográficos en  torno a  la disciplina y el 
disciplinamiento social como categorías de la historia religiosa de la alta Edad Moderna”, Cuadernos de 
historia moderna, 18 (1997), pàg. 119‐136; PO‐CHIA, Ronald. “Disciplina social y catolicismo en la Europa 
de los siglos XVI y XVII”, Manuscrits: revista d’història moderna, 25 (2007), pàg. 29‐43.  
1543 FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI Editores, 1986 (1975), pàg. 118. 
1544 BOROBIO GARCÍA, Dionisio. El sacramento de la penitencia en la escuela de Salamanca. Francisco de 
Vitoria, Melchor  Cano  y  Domingo  de  Soto.  Salamanca:  Universidad  Pontificia  de  Salamanca,  2006; 
MELQUÍADES, Andrés (dir.). Historia de la Teología Española.I Desde sus orígenes hasta fines del siglo XVI. 
Madrid: FUE, 1983, pàg. 595‐735. 
1545 MEDINA, Bartolomé. ”Prólogo”. A: ID. Breve instrvction de como se ha de administrar el sacramento 
de la penitencia: diuidida en dos libros. Barcelona: Pablo Malo, 1596, s. pàg. 
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reclama  també  el protagonisme de  la  seva  religió  en  l’exercici de  la penitència  a  través de 

l’atribut de  les claus. Per  tant,  la  imatge del nou sant encarna  l’objectiu   encarregat als seus 

correligionaris: 

 

“... los Predicadores son mensajeros embiados de Dios, que discurren por los pueblos, plaças, 
caminos y encrucijadas combidando a todos los estados de gentes que vengan a las bodas 
del cordero, pero  los confessores son  los porterios del palacio Real que, con  las  llaves de 
Pedro, abren la puerta a los combidados y les admiten a las fiestas eternas. A estos embían 
los  predicadores  las  almas  convertidas,  paa  que  ellos  las  reconcilien  con  dios,  ellos 

sentencian la causa, y su aprobación o condemnación se acepta en el Cielo”1546. 
 

L’atribut de  les claus no apareix en  les  imatges raimundianes anteriors al segle XVI. De fet,  la 

primera  referència és al  retaule no conservat que es  trobava a  la capella  funerària de Santa 

Caterina de Barcelona, on s’especifica com el frare va vestit amb l’hàbit blanquinegre, i  porta a 

la mà dreta dues claus, a l’esquerra un llibre tancat, i una mitra episcopal als peus (fig. 144). La 

mitra fa referència a un episodi inclòs en la Vita Antiqua de Ramon de Penyafort, segons el qual 

Gregori IX ofereix a Ramon de Penyafort l’arquebisbat de Tarragona, però el dominic hi renuncia 

per no creure’s digne de tant gran estament1547. Els relats posteriors també pot aparèixer el refús 

de  les seus de Braga  i Barcelona, per aquest motiu el nombre de mitres pot ampliar‐se fins a 

tres1548. De fet, aquest és un episodi que acompanya les biografies de diversos sants medievals, 

que també incorporen la mitra als peus com a part de la seva iconografia, tot exaltant la humilitat 

dels serfs de Déu. Aquest és el cas de sant Bru de Colònia, que rebutja el bisbat de Reggio, o de 

sant Bernardí de Siena, que fa el mateix amb els de Siena, Ferrara i Urbino, i per aquest motiu 

apareix amb la triple mitra als peus1549. 

 

La pèrdua del retaule de Santa Caterina impedeix establir possibles lligams amb la vera effigies, 

però és molt possible que  fos un  referent a  l’hora de  fixar  la qüestió dels atributs  ja que es 

tractava d’una  imatge  antiga,  tal  com demanaven  les directrius  tridentines. A més,  aquesta 

iconografia es reprodueix en diverses xilografies catalanes durant tota l’època moderna, tal com 

demostren els goigs  impresos a Cervera per  Josep Casanoves a principis del segle XIX1550. En 

aquest cas trobem la figura del dominic amb les mitres als peus, el llibre i una clau, acompanyat 

de la inscripció CLAVIGER ET HEREUS (fig. 176). El gravat comparteix similituds amb la xilografia 

                                                            
1546 Ídem. La cita s’extreu de: GONZÁLEZ POLVILLO, A., El Gobierno de los otros..., 2010, pàg. 94. 
1547 RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. 274. 
1548 MALUENDA, T., Annalivm sacri ordinis praedicatorvm..., 1627, pàg. 522‐523.  
1549 LANZI, Fernando; LANZI, Gioia. Santi e patroni. Come riconoscerli nell’arte e nelle immagini popolari. 
Milano: Jaca Book, 2003, pàg. 164‐204. 
1550 Goigs y Alabances del Glorios Pare y Senyor Sant Ramon de Penyafort. Cervera: Josep Casanovas, inici 
s. XIX. 
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estampada  l’any 1597 a  la biografia de fra Salvador Pons, on el dominic sosté dues claus, un 

bàcul  i  també  dues mitres  als  peus,  identificades  a  la  part  inferior  de  l’estampa  amb  els 

arquebisbats de Tarragona i Braga (fig. 177)1551. La imatge també devia ser bastant divulgada a 

Catalunya,  ja  que  durant  el  segle  XVII  es  torna  a  imprimir  en  diversos  goigs  i  indulgències 

dedicades al sant1552. 

 

D’altra banda, tampoc hem d’oblidar que  l’any 1600 els promotors de  la causa de Ramon de 

Penyafort  publiquen  a  Roma  una  reedició  de  la  seva  Summa  dedicada  a  la  penitència  i  al 

matrimoni (fig. 178)1553. A la portada d’aquesta apareix el dominic sostenint clarament el llibre 

de les Decretales i una gran clau, que es vincula amb el contingut del propi llibre i anuncia la seva 

iconografia vinculada a  la canonització. En aquest cas però, el  frare apareix acompanyat del 

patriarca sant Domènec, de la devoció dominica per excel∙lència, la Verge del Roser, i de l’escut 

de Felip III. La  inscripció que acompanya  la figura  identifica el sant com a penitencier  i tercer 

mestre  general  dels  dominics, mentre  a  la  part  inferior  prossegueix  amb  una  cita  que  fa 

referència a la sapiència il∙luminadora del personatge: “Sapientiam eius enarrabunt gentes, et 

laudem eius enuntiabit Ecclesia”1554. 

 

Com hem anunciat anteriorment, al costat de  la circulació d’estampes  resulta  fonamental  la 

divulgació de  les biografies que acompanyen  la canonització del sant. Aquestes  forneixen no 

únicament el cicle hagiogràfic del serf de Déu, sinó que també es poden acompanyar d’imatges 

creades a l’entorn de la canonització, o fins i tot de la vera effigies. Aquest és el cas de la vita de 

sant Jacint de Polònia, composada per Severino de Cracòvia (fig. 179)1555. Tot i tractar‐se d’una 

                                                            
1551 PONS, Salvador. Historia de la vida, y esclarecidos milagros…, 1597. 
1552 Goigs y alabances del glorios Sant Ramon de Peñafort Cathala, del Orde de Predicadors. Composts per 
un religios Cathala, de dit Orde. Barcelona: Jaume Cendrat, 1601. Jaume Cendrat és un impressor d’origen 
francès que treballa a Barcelona entre 1575 i 1589 al carrer de Petritxol, tot i que el seu taller continua 
actiu fins a  inicis del segle XVII, portat per  la seva vídua  i el  llibreter Jeroni Margarit. LLANAS, Manuel. 
L’edició a Catalunya: segles XV a XVII. Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya, 2002, pàg. 194‐196. El 
mateix estamper reimprimeix l’any següent (1602) la matriu en un document papal, en virtut del qual es 
concedia l’absolució dels pecats als membres de la confraria del sant: Indulgències concedides per nostre 
S.S. Pare lo Papa, Clement VIII als Cofrares de la Confraria del glorios ... Sant Ramón de Peñafort, de la 
Ordre  de  Predicadors,  instituida  en  la  Iglesia  de  S.  Catherina  de Barcelona.  En  la  Estampa  de  Jaume 
Cendrat, 1602. La mateixa matriu també s’empra als Gozos de San Raymundo de Peñafort de Nuestra 
Señora de la Roca. Tarragona: Magí Canals. 
1553 PENYAFORT, Ramon de. Summa S. Raymundi a Penia Fort. Romae: ex typographia Dominici Lilioti, 
1600.  
1554 Eclesiastés, 39. 
1555 CRACOVICENSIS, Severino. De vita et miraculis et actis canonizationis Sancti Hyacinthi confessoris. 
Roma: Ex Typographia Gabiana, 1594. 
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còpia xilogràfica realitzada a partir d’altres models molt més elaborats, el gravat contribueix a 

la divulgació uniforme de la imatge del sant dominic, canonitzat l’any 1594.   

 

En el  cas de Ramon de Penyafort, destaca  la  calcografia  inclosa en  la Vita Sancti Raymundi, 

composada per  l’auditor Francisco de  la Peña (fig. 180). Com  ja hem comentat anteriorment, 

l’obra  és  el  principal  text  hagiogràfic  que  acompanya  la  canonització  del  dominic  català, 

confeccionada per un dels responsables de la causa i costejada pel mateix fons comú destinat a 

sufragar les festes i de canonització1556. Per tant, es tracta d’una imatge reconeguda oficialment 

i proposada per un personatge que  forma part del que Paleotti esmenta  com els  “buoni et 

intelligenti”, és a dir, una autoritat digna de  fiabilitat per a  inspirar  les  representacions dels 

artistes.  

 

La imatge il∙lustra el que anomenarem el rostre romà de Ramon de Penyafort,  convertit en un 

dominic d’edat madura, amb una mirada severa emfatitzada pel nas recte  i els  llavis durs,  la 

barba i els cabells blancs, marcats per una tonsura coronada amb l’aureola de la santedat. Tot i 

desconèixer  l’autoria del gravat, en destaquem  la  seva qualitat  i  la voluntat de presentar  la 

imatge del dominic d’una manera  verista  i  sense precedents. Probablement es  tracta d’una 

factura romana, creada arran de la canonització com a part de la vera effigies del nou sant, tal 

com mostra un gravat contemporani executat per Theodoor Galle (1571‐1633) (fig.181). Malgrat 

no haver pogut estudiar directament un exemplar de  la calcografia del gravador flamenc,  les 

imatges que hem pogut localitzar del mateix reconstrueixen la iconografia descrita en l’estampa 

de canonització de 1601, amb el sant de peu, dotat amb els atributs de la clau i el llibre. Pel que 

fa al rostre, veiem com reapareixen  les faccions del gravat de Peña, amb  la testa del dominic 

barbada, els trets durs  i  la mirada concentrada, ara coronada per una àmplia aureola amb  la 

inscripció VERA EFFIGIES. Per  tant,  tant  la  imatge de Galle, com el gravat que acompanya  la 

biografia  de  Francisco  de  la  Peña,  presenten  el  rostre  del  nou  sant,  fixat  arran  de  la  seva 

canonització1557.  

 

                                                            
1556 Vegeu Annex documental, doc. 7. 
1557 Teodoor Galle  (1571‐1633), nascut a Anvers  i  instal∙lat a Roma a  finals del  segle XVI, és autor de 
nombroses efígies dedicades als sants canonitzats durant el primer terç del segle XVII. Un dels exemplars 
més coneguts és el Sant Francesc Xavier que  il∙lustra  la Vida del Padre Francisco  Javier, composta per 
Horacio Turselino  i publicada a Roma  l’any 1596, vegeu: ANDUEZA UNANUA, Pilar. “La Vera Effigies de 
San Francisco  Javier:  la creación de una  imagen postridentina”. A: San Francisco  Javier en  las artes. El 
poder de la imagen. Navarra: Fundación Caja Navarra, 2006, pàg. 96‐119, 109. 
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Ara bé, en la composició d’aquest rostre ens hem de preguntar necessàriament pels possibles 

precedents que  l’artífex  responsable del gravat podia  tenir presents. Com hem constatat en 

capítols  anteriors,  en  època  medieval  Ramon  de  Penyafort  apareix  figurat  amb  notables 

divergències entre  les  representacions. Així mateix,  les  fonts  literàries  tampoc  forneixen una 

descripció prou fidedigne. En aquest sentit, resulta molt il∙lustrativa la carta enviada pel bisbe 

de Lincoln Robert Grostheat a Ramon de Penyafort cap a 1235, quan el dominic encara residia a 

la cúria romana:  

 

“Aunque no haya visto nunca vuestro rostro creo, sin embargo, firmemente que os conozco, 
porque mediante fidedignas referencias de vuestras costumbres y sabias obras he conocido 
el semblante de vuestro hombre interior; pues si el conocimiento de la fisonomía interna no 
fuese verdadero conocimiento del hombre, nadie se conocería verazmente a sí mismo, ya 
que la propia faz externa nadie se la ve. A vos, pues, no como un casi desconocido, sino como 
un casi conocido, confidencialmente escribo, y más bien os hablo como casi presente, puesto 
que mayor unión hay en las almas que se aman en Cristo, que la que pudiese haber por la 

presencia de los cuerpos.”1558 
 

Aquesta visió sentida  i  íntima de  l’efígie del dominic català durant  la seva vida,  resulta prou 

indicativa de com la fama de Ramon de Penyafort havia eclipsat la seva imatge i la seva persona. 

Sense deixar els relats literaris, el primer testimoni escrit que hem pogut localitzar on es refereix 

la  imatge  del  dominic  català  és  la  declaració  del  frare  caputxí  del  convent  barceloní  de 

Montecalvario Antoni de Nàpols. Aquest declara com el mes d’abril de 1596 guarí de la malaltia 

que  l’afligia després de  tenir una visió de Ramon de Penyafort, que descriu com un: “... viro 

sancto facies non gracilis, sed potius ad pinguem vergens colore suboscuro, niveaq. Barba“1559. 

Per tant, Ramon de Penyafort ja es presenta al religiós barceloní com el venerable frare de rostre 

sec i barba blanca que recull la seva vera effigies.  

 

Entre ambdós relats, quins precedents visuals podia tenir el rostre del dominic? De totes  les 

imatges que hem pogut localitzar amb anterioritat al procés de canonització de 1596, la única 

que presenta algunes  similituds amb el  retrat  romà és  la proposta  inclosa a  la  Stanza della 

Segnatura de Raffaello  (fig.182  i 183). Així doncs,  la  interrogació que ens  formulem és  si  la 

figuració pot ser un referent a  l’hora d’adoptar un rostre per a sant Ramon de Penyafort. La 

ubicació de l’obra sens dubte és decisiva, doncs es tracta d’una representació que procedeix del 

mateix cor del catolicisme, per tant podia considerar‐se prou ortodoxa, i ser coneguda per un 

“buono e intelligente” com era l’auditor Peña. A més, es tracta de la única figuració romana del 

                                                            
1558 VALLS TABERNER, F., Diplomatari..., 1939, pàg. 46. 
1559 RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. 164.  
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rostre de Ramon de Penyafort, fora de l’àmbit dels manuscrits, i està executada per un pintor 

de reconegut prestigi com és Raffaello Sanzio. Tanmateix, la pintura s’acompanya d’altres retrats 

fortament  realistes,  que  il∙lustren  les  faccions  de  del  papa  Juli  II  i  dels  cardenals  Giovanni 

de’Medici, Alessandro Farnese i Antonio Del Monte. I finalment, també hem de considerar que 

és  la primera  representació que hem pogut  localitzar, on s’il∙lustra al dominic com un home 

madur, amb els cabells i la barba blanca, marcant un capítol fonamental per al catolisicme, com 

és l’entrega de les Decretales.  

 

Observant la composició d’ambdós rostres, crida l’atenció l’absència de la tonsura en la imatge 

de les Stanze, però aquest fet es pot deure a que Ramon de Penyafort no apareix representat 

com a dominic, sinó com a alt funcionari eclesiàstic i doctor en lleis, tocat amb una hàbit de color 

rogenc, tal com apareixia en algunes miniatures medievals. D’altra banda, hi ha alguns detalls 

en les faccions del perfil rafaelesc que ens acosten al rostre romà del dominic, com són el nas 

recte, els llavis prims amagats per la barba molsuda, les celles poblades, les orelles lleugerament 

desenganxades,  la mirada severa    i els pòmuls marcats. Les diferències en  les posicions dels 

personatges  i  els  seus  trets  identificatius  són  massa  evidents  per  parlar  de  models  i 

dependències, però les similituds en les faccions resulten prou rellevants per ser esmentades. 

Per aquest motiu ens decantem per la possibilitat que existissin altres filtres intermedis entre 

una  imatge  i  l’altra,  que  actualment  desconeixem  però  que  recollirien  els  trets  facials  del 

dominic i ens ajudarien a comprendre millor la construcció de la vera effigies raimundiana.  

 

En qualsevol cas, el rostre proposat per l’auditor Peña té una extraordinària difusió. El mateix 

1601 s’incorpora a la traducció castellana de la seva biografia, i dos anys més tard la planxa es 

torna  a  estampar  a  la  portada  de  l’edició  de  la  Summa  raimundiana  de  la  penitència  i  el 

matrimoni (Roma: Ioannes Tallini, 1603) (fig. 184)1560. Ben aviat, l’obra es reprodueix en altres 

gravats i pintures. El mateix 1601, el dominic Juan de Marieta publica a Madrid la seva biografia 

del  sant,  acompanyada  d’una  xilografia  on  es  reprodueix  la  proposta  de  Peña  amb  petites 

modificacions, com la clau elevada i la inclusió, una mica maldestre, del llibre (fig. 185)1561.També 

resulta  ben  significativa  la  proliferació  de  xilografies  catalanes,  estampades  en  impresos 

raimundians durant el segle XVII, en les quals es copia la proposta romana (fig. 186 i 187)1562. 

                                                            
1560 PENYAFORT, Ramon de. Summa Sti. Raymundi de Peniafort  ... de poenitentia et matrimonio: cum 
glossis Ioannis de Friburgo. Rom[a]e: sumptibus Ioannis Tallini, 1603. 
1561 MARIETA, Juan de. Historia de la vida, muerte, milagros y canonización de San Raymundo de Peñafort, 
de la Orden de Predicadores y discípulo de Santo Domingo. Madrid: Pedro Madrigal, 1601. 
1562 Verdadera relacion de vna milagrosa victoria que Dios N.S. por la intercession, y meritos del glorioso 
S. Raimundo de Peñafort, a dado a los de la villas de Tossa contra vnos Turcos. En Barcelona: por Geronimo 
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Observant els diversos exemplars, veiem com sens dubte l’edició romana és molt més sofisticada 

tècnicament, aconseguint un major volum i verisme en el rostre, i exercint un model seguit amb 

més o menys fortuna per les successives produccions. 

 

Contemporàniament al gravat de la vita de Francisco de la Peña, l’any 1601 també es publica a 

Roma una hagiografia de sant Ramon de Penyafort composada per Bastiano Castelletti, en  la 

qual s’incorpora un nou gravat xilogràfic del rostre del sant. En aquest cas no podem parlar de 

la influència directa de la calcografia de Peña, però veiem com també s’incorporen uns mateixos 

trets  fisonòmics,  a més dels  atributs del  llibre  i  la  clau elevada  (fig. 188)1563. Així mateix,  la 

composició també troba la seva traducció en pintures de petit format que recolliran el retrat del 

nou sant, un exemple de  les quals es conserva a  la Biblioteca Ambrosiana de Milà  (fig. 189). 

L’obra  fou  elaborada  pel  pintor  Giuseppe  Franchi  (1565‐1628)  en  un moment  proper  a  la 

canonització,  i  forma part de  la  sèrie de  retrats d’homes  il∙lustres encarregada pel  cardenal 

Federico Borromeo per decorar la Biblioteca1564.  

 

Ja dins del  segle XVIII,  també  cal  citar  la  insòlita  composició  iconogràfica que acompanya  la 

monumental obra  Ius ecclesiasticum protestantium,  compilada per  Justus Henning Boehmer 

(1674‐1749) (fig. 190). Boehmer, un dels juristes alemanys més cèlebres del segle XVIII, elaborà 

una nova edició de les Decretales raimundianes promulgades l’any 1234, per tal de fornir una 

base per a l’aplicació del dret canònic a les esglésies protestants. El quart volum de la seva obra, 

publicat a Halle l’any 1740, inclogué una calcografia d’autor desconegut al costat de la portada, 

en la qual s’il∙lustra en primer terme al bisbe d’Astorga Nicolás Rodríguez Hermosino pintant un 

retrat  de  sant  Ramon  de  Penyafort1565.  La  inclusió  del  prelat  ve  donada  per  la  seva  gran 

producció en dret canònic, doncs Hermosino a més de ser professor a Salamanca i d’ostentar 

diversos càrrecs dins del Tribunal de  la Santa Inquisició de Valladolid, també elaborà diversos 

                                                            
Margarit, 1614; Relacion autentica de vn prodigioso milagro, que nueuamente se ha obrado en la imperial 
ciudad de Çaragoça, por la intercession y meritos del glorioso San Reymundo de Peñafort, de la Sagrada 
Orden de Predicadores, curando à vna religiosa de su orden. En Barcelona: por Antonio Lacavalleria, 1653. 
1563 CASTELLETTI, Bastiano.  La  vita  di  S. Raimondo  dell'Ordine  de  Predicatori  descritta  da  F. Bastiano 
Castelletti Professo del medesimo Ordine, e Lettore di Filosofia nel Colleggio della Minerva. Con alcune 
compositioni in lode del Santo. Roma: appresso Luigi Zannetti, 1601. 
1564 JONES, Pamela. Federico Borromeo e l’Ambrosiana. Arte e Riforma cattolica nel XVII secolo a Milano. 
Milano: vita e pensiero, 1997 (1993), pàg. 326. 
1565 Per al nostre estudi hem consultat  l’exemplar de  la Law Yale University Library, que correspon a  la 
quarta  edició  de  l’obra,  impresa  a  Halle  l’any  1754:  BÖHMER,  Justus  Henning.  Ius  ecclesiasticum 
Protestantium. Halae Magdeburgicae: Impensis Orphanotrophei, 1754, IV, s. pàg. Oriünd de  la  localitat 
valisoletana de La Mota de Toro, Nicolás Rodríguez Hermosino  (1605‐1668) ostentà el càrrec de bisbe 
d’Astorga entre 1661 i el seu òbit, l’any 1668. Sobre el bisbe Hermosino, vegeu: ORTEGA RUBIO, Juan. Los 
pueblos de la provincia de Valladolid. Valladolid, 1856, II, pàg. 2. 
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tractats  en  dret  canònic,  entre  els  quals  destaquen  els  seus  comentaris  de  les  Decretales 

raimundianes1566. Els seus escrits en matèria jurídica eclesiàstica tingueren una gran difusió pels 

centres d’ensenyament europeus durant la segona meitat del segle XVII i es convertiren en un 

referent fonamental per a autors posteriors com el propi Bohmer.  

 

L’escena tamé recull la figura de dos religiosos vestits amb sotana i el bonet propi dels doctors 

en lleis, un dels quals està molent els pigments que serviran a la paleta del bisbe Hermosino, i 

l’altre  llença  flors  laudatòries  sobre  el  retrat  de  sant  Ramon  de  Penyafort. De  fet  el  retrat 

incorpora un rostre amb els trets ben propers a la vera effigies que proposava l’auditor Francisco 

de la Peña, augmentada fins al mig cos del frare, i rodejada de la inscripció “S. Raymundus de 

Peniafort ord. praedic”. Així, la insòlita imatge fa èmfasi en com Bohmer recull en la seva obra 

els comentaris anteriors del prestigiós  jurista Fermosino, que alhora contribueix a engrandir, 

ornar  i  “pintar”  amb  els  seus  comentaris  la  doctrina  de  Ramon  de  Penyafort  com  a  pilar  i 

veritable rostre del dret canònic. 

 

4.3.2 El triomf del rostre romà 

 

Un cop configurada  la  imatge del nou  sant,  fixada en  la vera effigies, aquesta  té una  ràpida 

difusió pels territoris europeus adscrits al catolicisme. De seguida comencem a trobar imatges 

amb els sant de peu i sostenint els atributs de la clau elevada amb una mà, i el llibre sostingut 

en l’altra. Un dels exemples més primerencs és l’escena central del retaule de San Domenico de 

Castelvetrano  (Sicília)  (fig.191),  on  veiem  que  la  imatge  prescindeix  de  les mitres,  com  en 

l’estampa de canonització, però incorpora un àngel que sosté una torxa encesa. Aquest element 

simbolitza als dominics mantenint encesa la flama de la fe, i habitualment es representa amb un 

gos blanquinegre portant la torxa encesa a la boca. La imatge identifica habitualment els escuts 

de l’Orde de Predicadors, i al∙ludeix als frares com a fidels cans del senyor (Domini canis).  

 

Una composició similar de la figura del sant és la que apareix a la malaurada tela custodiada al 

convent de San Domenico de Fiesole (fig. 192). Malgrat haver perdut una part important de la 

capa pictòrica, veiem com l’obra il∙lustra la figura del frare amb els trets de la seva vera effigies, 

dempeus i sostenint els mateixos atributs de la clau i al llibre amb la capa semioberta, sobre un 

paisatge de fons obert a l’exterior. L’estat de conservació de la tela no permet fer atribucions, 

                                                            
1566 RODRIGUEZ FERMOSINI, Nicolai. D. D. Nicolai Rodriguez Fermosini, quondam collegae diui Aemiliani 
Salmanticae (...) Tractatus XV (...) ad  lib.  II Decretalium Gregorij pontificis  IX. Lugduni: Laurent Arnaud, 
Philippe Borde, Claude Rigaud, 1657. 
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però recull la iconografia més propera a la canonització del frare i ens inclinem a pensar que la 

seva datació s’ha d’acostar a les primeres dècades del segle XVII.  

 

En  l’àmbit  escultòric,  l’obra  conservada  amb  una  cronologia  més  precoç  que  hem  pogut 

localitzar és l’escultura de la capella Lantaro a l’església partenopea de Gesù e Maria (fig.193). 

De  l’antiga  capella  actualment  romanen  precàriament  alguns marbres  policroms  de  l’altar, 

l’escultura del  sant  titular dins un nínxol,  i un  cicle de  frescs executat per Giovan Bernardo 

Azzolino a la part superior, al que ens hem referit en el capítol precedent (fig. 163). L’escultura 

ha estat recentment documentada pel Dr. Alessandro Grandolfo, que l’ha reconduït al catàleg 

de l’escultor Geronimo D’Auria (1577‐1620)1567.   

 

Gràcies a la troballa del contracte original de l’obra no únicament s’ha pogut clarificar l’autoria 

i  la datació,  sinó  també  vincular  l’encàrrec  a  la  família  Lantaro1568.  El 15 de  febrer de 1602 

l’advocat Francesco Massa, com a tutor de Francesco Antonio Lantaro, fill i hereu de Giovanni 

Pietro Lantaro, signa un contracte amb l’escultor D’Auria, on aquest últim es compromet a fer 

un altar “... coll’istoria in mezzo di Santo Raimundo di mezzo relievo”1569 sobre el qual s’assenta 

el  nínxol  flanquejat  de  dos  columnes  i  timpà,  i  amb  l’escultura  del  sant  a  l’interior  segons 

l’exemple  de  la  capella  de  l’evangeli  de  l’església  partenopea  de  San  Francesco  delle 

monache1570. Pel que fa a l’escultura, el contracte especifica: 

  

“… la statua di marmo del Polvaccio di Carrara, di marmo bianco, la quale statua sara di 
Santo  Raimundo,  con  le  chiave  et  libro  in mano,  come  penetenziero,  et  detta  statua 
promette detto Geronimo farla vestita coll’habito di santo Domenico, al naturale, che sia 

ben fatta”1571 
 

                                                            
1567  GRANDOLFO,  Alessandro.  Geronimo  d’Auria  (doc.  1566‐1623),  Problemi  di  scultura  del  secondo 
Cinquecento partenopeo. Tesi doctoral. Università degli  Studi di Napoli  “Federico  II”, 2012. Agraïm  la 
col∙laboració del Dr. Grandolfo, que gentilment ens ha fet arribar els extractes de  la seva tesi vinculats 
amb l’escultura de l’església de Gesù e Maria. 
1568 ASN. Notai del  ʼ500, 553, Angelo Grimaldi, 3, 25 febbraio 1602, cc. 295r‐297v. El document queda 
transcrit a la tesi d’Alessandro Grandolfo: GRANDOLFO, Alessandro. Geronimo d’Auria (doc. 1566‐1623)..., 
pàg. 269‐270. 
1569 ASN. Notai del ʼ500, 553, Angelo Grimaldi, 3, 25 febbraio 1602, cc. 295v‐296r. 
1570 Actualment l’altar de la capella no presenta el mencionat relleu. En cas de realitzar‐se, probablement 
contenia el miracle de  la  transfretació del  sant, el mateix  tema que més  tard pintà Giovan Bernardo 
Azzolino a l’inici de la volta de la capella i just a la part superior de l’escultura feta per D’Auria. Pel que fa 
a l’església de San Francesco delle Monache, actualment l’altar mencionat es troba desaparegut.  
1571 ASN. Notai del ʼ500, 553, Angelo Grimaldi, 3, 25 febbraio 1602, cc. 295v‐296r. 
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La capella haurà d’estar completada el proper mes de juliol de 1602 “conforme il disegno firmato 

de mano di detti Francesco et Geronimo, quale se conserva per me predetto notaro”1572. 

Resulta prou  interessant la referència a un dibuix, no preservat, on figurava l’esbós de l’obra, 

però també les indicacions iconogràfiques per a la representació del sant, que denoten com tant 

el  patró  com  l’artista  coneixen  les  primeres  imatges  de  Ramon  de  Penyafort,  posades  en 

circulació a partir de la canonització, uns deu mesos abans del contracte de l’obra. 

 

La talla, de dimensions naturals, mostra al sant amb el rostre barbat, seguint de prop la proposta 

romana, sostenint amb la mà esquerra el llibre, mentre la dreta eleva la clau cap al cel. Per tant, 

aquest atribut s’associa amb el rostre del dominic,  i queda a  la seva mateixa alçada, tal com 

mostrava el gravat de Castelletti (fig. 188). Respecte a la proposta de Francisco de la Peña, el 

rostre  s’endolceix,  les  faccions  continuen mantenint  el  plantejament  original  amb  els  llavis 

prims, el nas recte, les celles poblades, la barba i la tonsura, però les formes ja no són tant dures, 

i la mirada s’adreça directament a l’espectador. De fet, el sant es presenta amb la capa una mica 

oberta mentre sosté el llibre amb la mà esquerra, recordant en certa mesura la composició que 

deu anys més tard elabora Jan van Haalbeck (fig. 153.1).  

 

Tornant a Roma, un dels exemples més primerencs  i reeixits d’aplicació d’aquests trets és el 

retaule que presideix  la  capella del  sant a Santa Maria Sopra Minerva, on el dominic  català 

apareix amb sant Pau (fig. 194 i 195). El convent era un dels principals centres d’estudi de l’Orde 

de Predicadors, molt vinculat tant al procurador Miquel Llot com a l’auditor Francisco de la Peña, 

i a més  s’hi havia  trobat quasi miraculosament el procés antic de canonització del  sant el 4 

d’octubre de 15831573. La capella havia estat  fundada per  l’auditor de  la Rota espanyol  Juan 

Diego  de  la  Coca,  que  l’any  1447  encarrega  el  seu monument  funerari  a  Andrea  Bregno, 

posteriorment decorat amb un fresc de Melozzo da Forlí. El 23 de juliol de 1519 el patronat de 

                                                            
1572 Dins del preu de  l’obra, 320 ducats,  també s’inclou  l’execució del paviment amb marbres blancs  i 
negres,  seguint el model de  la  sagristia de  la Certosa di San Martino. Es conserven diverses notes de 
pagament de l’obra extretes de l’Archivio Storico del Banco di Napoli: “A Francesco Massa, ducati 10, e 
per  lui  a Geronimo  d’Auria  scultore,  dite  ce  li  paga  in  nome  di  Francesco  Antonio  Lantero,  in  conto 
dell’opera di marmo che fa per la cappella di detto Francesco Antonio a Gesu e Maria”. ASBN. Banco dello 
Spirito Santo, 29, 21 maggio 1602. “A Francesco Massa, ducati 12, e per  lui a Geronimo d’Auria, disse 
pagarli come tutore di Francesco Antonio Lantero in conto dell’opera di marmo che fa per la cappella di 
detto Lantero a Gesu e Maria”. Vegeu: NAPPI, A., “Pontecorvo tra  i secoli XVI e XVII...”, 2005, pàg.76; 
D’ADDOSIO, G., “Documenti inediti di artisti napoletani...”, 1921, pàg. 383. 
1573 PEÑA, F., Vita Sancti Raymundi..., 1601, pàg. 254‐256. 
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la capella passa al patrici romà Paolo Planca degli Incoronati, que la dedica a la conversió de sant 

Pau.1574 

 

Després de la canonització de 1601, que culmina a la Minerva amb l’elevació de l’estendard del 

nou  sant,  la  capella  es  posa  sota  l’advocació  raimundiana  i  s’encarrega  la  tela  que  encara 

presideix l’altar de la capella, atribuïda al pintor francès actiu a Roma Nicolas Magny d’Artois1575. 

Cal advertir que l’obra no es troba documentada però la seva autoria mai ha estat discutida. Pel 

que fa a la seva datació, generalment s’ha situat dins la primera meitat del segle XVII, un període 

que podem acotar a  les primeres tres dècades de la centúria, doncs la primera visita pastoral 

conservada d’aquest període és de 1630 i indica: 

 

“Secunda est capella  sub  invocatione olim Sti. Pauli, nunc vero Sti. Raymundi. Pro  Icona 
habet Imaginem eiusdem sancti, circa quam pendent plures tabellae votive. Altare est totum 
marmoreum  eum  lapide  sacro  inserto  ad  formam,  et  habet  necria.  Dicitur  spectare  ad 

familiam de Incoronatis.”1576 
 

Per tant, l’any 1630 ja s’havia efectuat la taula amb els dos sants, i també sabem que era una 

imatge que gaudia de prou veneració, doncs s’especifica la presencia de tauletes votives1577. A 

més, el patronat de la capella es manté dins de la mateixa família Planca degli Incoronati, que el 

manté fins la seva extinció l’any 1855, quan retorna al convent. Els Planca eren d’origen gallec, 

però  la seva arribada a Roma es remunta a  l’entorn de 1400. Durant el segle XVI els trobem 

integrats  en  l’elit  urbana  i  ocupant  càrrecs  importants  en  l’administració municipal.  A  tall 

d’exemple,  Francesco  Planca  és  investit  conservador  de  Roma  l’any  16001578.  Resulta  ben 

atractiva  la possibilitat que  fos precisament  aquest membre de  la  família qui després de  la 

canonització de sant Ramon de Penyafort decidís renovar l’altar de la seva capella familiar per 

                                                            
1574 Sobre la construcción de la capella, vegeu: PALMERIO, Giancarlo; VILLETTI, Gabriella. Storia Edilizia di 
S.Maria Sopra Minerva in Roma, 1275‐1870. Roma: Viella, 1989, pàg. 156‐157; BERTHIER, Joachim Joseph. 
L’Église de la Minerve a Rome. Rome: Manuzio, 1910, pàg. 120‐137; PERICOLI, Cecilia. “Roma. Santa Maria 
Sopra Minerva”. A: Tesori d'arte  cristiana. Bologna: Carlino, 1967, pàg. 197‐224; PARODI, Piergiorgio. 
“Primordi  domenicani  in  S. Maria  sopra Minerva”, Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae,  6 
(1998), pàg. 309‐340; MASETTI, Pio‐Thomaso. Memorie Istoriche della chiesa di S. Maria Sopra Minerva e 
de'suoi moderni restauri. Roma: Dalla tipografia di Bernardo Morini, 1855, pàg. 34. 
1575 WIEDMANN, Gerhard. “Intorno alla cappella dei Planca degli Incoronati in Santa maria sopra Minerva”, 
Studi Romani, anno XLIV (1996), pàg. 321‐327. 
1576 Visita S. M. Supra Minerva Die veneris quarta januarii. ASV. Congr. Visita Apostolica, 1630, 2, fol. 384‐ 
400. 
1577 De fet, en la mateixa visita apostòlica també s’esmenta com a la Minerva es custodia una relíquia de 
sant Ramon de Penyafort, a la qual és possible que es degués alguna de les tauletes votives.  
1578 AMAYDEN, Teodoro. Storia delle famiglie romane. Roma, 1910, I, pàg. 336‐339; RENDINA, Claudio. Le 
grandi  famiglie  di  roma.  Roma:  Newton &  Compton,  2004,  pàg.487;  Il  Libro  d'oro  del  Campidoglio. 
Bologna: Forni Editore, 1973, I, pàg. 189. 
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ostentar el seu nou càrrec polític. Ara bé, la documentació que figura en el Libro Campione del 

convent registra com des de principis del segle XVII la comunitat té problemes per cobrar la dot 

que el fundador de la capella va llegar als frares de la Minerva. Per aquest motiu, actualment la 

capella està plena de monuments  funeraris aliens a  la gens Planca. Per  tant,  tampoc podem 

descartar que l’encàrrec de l’obra tingués una altra procedència1579.Finalment, també hem de 

considerar que l’altar fou refet i consagrat l’any 1727 en presència del general fra Tomàs Ripoll, 

i del papa dominic Benet XIII (1724‐1730)1580. 

 

La iconografia de la tela presenta a Ramon de Penyafort acompanyat de sant Pau, en record del 

fundador Paolo Planca degli Incoronati,  i de  l’antiga advocació de  la capella a  la conversió de 

l’apòstol. El dominic apareix també de cos sencer,  identificat amb el rostre romà de cabells  i 

barba blanca, i sostenint com a atributs el llibre, una gran clau i una vara. Aquesta última és un 

atribut  inusual, que al∙ludeix a  la condició del dominic com a  III mestre general de  l’Orde de 

Predicadors.  L’aparició  de  sant  Pau  i  sant  Ramon  amb  la  clau  inevitablement  remet  a  les 

composicions dels prínceps apòstols, doncs resulta fàcil la confusió amb la figura de sant Pere, 

del  qual  difereix  sobretot  gràcies  a  la  presència  del  característic  hàbit  blanquinegre  dels 

dominics1581. 

 

A la part superior apareix una imatge de la santa faç de Jesucrist, sostinguda per dos putti. És 

possible que aquesta aparició també remeti a una antiga devoció de la capella, però posada en 

el mateix pla crea una imatge de fort contingut doctrinal. D’una banda, sant Pau i sant Ramon 

són dos personatges equiparats pels biògrafs raimundians a partir del seu paper de penitents, i 

en  aquest  cas  estarien portant  les  seves doctrines  cap  al  rostre de Crist,  símbol del màxim 

sacrifici1582. Així mateix,  aquesta  identificació  amb  sant Pau  és pròpia de  tot  l’Orde de  sant 

Domènec, que dins de la seva missió ha de complir dos ministeris:  

 

“El primero  es predicar  la palabra de Dios,  conforme a aquello que dize  Sant Pablo,  en 
nombre suyo y de todos los Predicadores Apostólicos, dios puso en nosotros la reconciliación 

                                                            
1579 Libro Campione, o sia Descrizione di tutte le scritture spettanti al Venerabile Convento di Santa Maria 
dell'Annunziata o sopra Minerva di Roma. Compilato dal fr. Giacomo Reginaldo Quadri,1758. ASSMSM. 
Ms. III, I, pàg. 157. 
1580 Així ho certifica una inscripció en l’altar: BENEDICTUS ORD. PRAEDIC. ALTARE HOC CONSECRAVIT  DIE 
III AUGUSTI MDCCXXVII. 
1581 Resulta inevitable la menció del mateix atribut aplicat a la figura de Sant Pere: “I jo et dic que tu ets 
Pere,  i sobre aquesta pedra edificaré  la meva Església,  i  les forces del reialme de  la mort no  la podran 
dominar. Et donaré les claus del Regne del cel; tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò 
que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel”. Mateu, 16, 18‐19.  
1582  PONS,  S.,  Slibre  de  la  vida  y miracles...,  1593,  pàg.  170.  Ens  referirem  a  l’escena  en  el  capítol 
corresponent al retaule del Museu Episcopal de Vic (fig.170). 
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que obró Christo nuestro Señor y así nuestro officio es ser embaxadores y legados de dios, 
que habla por nuestra boca, rogandonos por Christo que os reconcilieys con dios. El segundo 
ministerio es  la administración del  sacramento de  la penitencia, en el qual nos dio para 
poder curar y consolar almas, y perdonar peccados: el qual es de tanta importancia que por 

no lo saber los ministros exercitar está el mundo tan perdido”1583. 
 

A més de Roma, Sicília o Nàpols, hem de considerar que la divulgació del rostre oficial de Ramon 

de Penyafort és tant internacional com l’expansió de la seva devoció. En el cas de la península 

ibèrica, l’any 1609 l’artista flamenc Giraldo de Merlo (1574‐1620)  inicia la talla del cadirat del 

cor de l’església dominica de San Pedro Mártir de Toledo, on inclou una representació de sant 

Ramon de Penyafort (fig. 196). Tot i tractar‐se d’un relleu en fusta i absent de policromia, veiem 

com la seva iconografia es conjumina perfectament amb les propostes romanes. El dominic es 

presenta amb una elegant estilització, sostenint la clau i el llibre, i dotat d’un rostre barbat, que 

ens parlen de l’arribada de la imatge raimundiana a la península durant la primera dècada del 

segle XVII.  

 

Amb  una  cronologia  una  mica  més  avançada,  el  sant  apareix  perfectament  configurat, 

acompanyant als sants Vicenç Ferrer i Vicenç d’Osca, en una tela adscrita a l’escola de Francesc 

Ribalta  i datada cap a  l’any 1620, que avui es conserva al Museu de  l’Hermitage (inv. ГЭ‐374) 

(fig. 197). En aquest cas, el dominic català acompanya al seu correligionari Vicenç Ferrer, però 

també al diaca Vicenç, que tradicionalment sofreix el martiri l’any 1606 a la ciutat de València.  

Per tant, l’obra ens demostra com la imatge de sant Ramon de Penyafort ràpidament comença 

a congraciar‐se també amb les devocions locals, en aquest cas valencianes, però mantenint els 

trets marcats en les imatges canòniques.  

 

La difusió d’aquesta  iconografia en  territori hispànic no únicament es dóna en  les primeres 

dècades, sinó que es manté durant tota la centúria. Dos exemples prou notables els trobem a 

finals del segle XVII al convent de San Esteban de Salamanca. D’una banda, tenim un retrat del 

sant  que mostra  l’arribada  del  naturalisme  clarobscurista  a  la  península  en  detalls  com  els 

cortinatges i el fons neutre, que contrasten amb la pal∙lidesa de la pell del dominic, emfatitzada 

amb  el  joc blanquinegre que  imposa  l’hàbit del  religiós  (fig. 198). En primer  lloc  sorprèn  la 

delicadesa de les mans, gràcils i alhora massa allargassades, que juguen amb les transparències 

de les estacions del rosari i la gran clau penitencial. El rostre del sant recull els trets de la vera 

effigies romana, però els interpreta d’una manera més delicada i personal, amb les arrugues de 

la pell i dels pòmuls acariciades per la penombra.  

                                                            
1583 MEDINA, B., “Prólogo”. A: ID. Breve instruction..., 1587, s. pàg. 
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D’altra banda, el Museo de Bellas Artes de Salamanca conserva una pintura atribuïda a Alonso 

Antonio Villamor (1661‐1729), que il∙lustra el tema de sant Ramon de Penyafort com a conseller 

del papa Gregori IX (fig. 199). Segons l’inventari d’objectes dels convents salmantins suprimits 

l’any 1839, l’obra figura com a procedent de la casa dominica de San Esteban, i forma part d’una 

sèrie dedicada als sants predicadors, de la qual participen altres llenços dedicats a sant Albert 

Magne, santa Caterina de Siena, sant Vicenç Ferrer i sant Antoní de Florència, tots ells amb unes 

mateixes dimensions1584. En aquest cas la composició presenta una triple escena que comença 

al  fons de  la composició, a  la part superior, amb el papa Gregori  IX  rebent  les propostes de 

decrets, presentades per un cardenal i examinades per un altre. Després de la seva ratificació, 

els decrets pontificis queden instaurats oficialment, i l’escena prossegueix a la part inferior, on 

apareixen dos juristes vestits amb sotana negra i bonet, per tant identificats com a doctors en 

lleis, que analitzen  les decisions papals en relació al dret canònic. I finalment, sant Ramon de 

Penyafort, vestit de dominic  i amb  la ploma    la mà  treballa al  seu escriptori. Sobre  la  taula, 

figuren  unes  claus  damunt  del  llibre  de  les  Decretales,  per  tant  els  atributs  del  dominic, 

acompanyats del lliri de la puresa. A l’esquerra, apareix una Summa raimundiana sota un bonet, 

i altres llibres dispersos sobre la taula que corresponen a les epístoles pontifícies, tres volums 

identificats amb  resolucions conciliars,  i un quart on  figura al  llom  la  inscripció Consil. Ord.s 

Pred.m, és a dir, un llibre de resolucions conciliars de l’Orde de Predicadors. Per tant, l’escena 

mostra al sant treballant com a compilador de decrets pontificis que posteriorment es fixaran 

en les Decretales i seran un codi fonamental per als juristes canònics. Tot i que les al∙lusions a 

Ramon de Penyafort com a referent legislatiu són molt habituals en la seva iconografia, aquest 

és un exemple sense precedents ni continuïtat, que il∙lustra els diferents passos en l’elaboració 

del  dret  canònic.  Probablement  la  composició  està  directament  inspirada  pels  dominics 

salmantins, desitjosos de mostrar‐se com a principals hereus  i continuadors de  la tradició de 

l’Orde de Predicadors, en un dels centres europeus més destacats en el món teològic i jurídic 

eclesiàstic del moment1585.  

 

                                                            
1584 Al mateix inventari també apareix una altra imatge circular amb l’efígie de Sant Ramon de Penyafort, 
procedent del convent de Sant Esteban de Salamanca i atribuïda al mateix Villamor, vegeu: MELENDRERAS 
GIMENO, José Luís. “Inventario de obras de arte, procedentes de conventos suprimidos de Salamanca, en 
enero de 1839”, Salamanca. Revista de estudios, 31‐32 (1993), pàg. 135‐153, 139,149. 
1585  La  consolidació de  Salamanca  com  a  gran  centre  teològic hispànic queda  reforçada  en  el  tractat 
d’Antonio Palomino, que explica com ha portat a terme el seu encàrrec artístic al mateix convent de San 
Esteban, vegeu: PALOMINO, Antonio. El museo pictórico y la escala óptica. Madrid: Aguilar, 1947 (1715‐
1724), pàg. 724 – 725. 
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A Catalunya, un dels millors testimonis que tenim de l’arribada del rostre romà de sant Ramon 

de Penyafort és el llenç realitzat per Josep Juncosa per a la sagristia de la capella de la Concepció 

de la Catedral de Tarragona (fig. 200). L’obra, igual que l’arquitectura i la decoració, és voluntat 

del canonge i prior capitular de la seu tarragonina Diego Girón de Rebolledo, difunt el 6 d’abril 

de  16821586.  En  el  seu  testament,  el  canonge  sol∙licita  l’erecció  de  la  capella  a  l’arquitecte 

carmelita  fra  Josep de  la Concepció, mentre bona part de  la decoració pictòrica  recau en el 

prevere Josep Juncosa. L’obra incorpora una petita sagristia on Rebolledo sol∙licita a Juncosa la 

realització  de  “un  retaulet”1587  amb  sant  Ramon  de  Penyafort  pintat  sobre  un  llenç  que 

actualment es conserva in situ. No és estrany que Rebolledo, que al seu testament s’enorgullia 

de ser doctor en ambdós drets, volgués dedicar un record al sant jurista català, que de ben segur 

seguia ben present a la seu tarragonina. A més, és probable que el propi canonge també tingués 

accés a un exemplar de la biografia de Salvador Pons, editada a la ciutat l’any 15971588.  

 

El sant apareix de mig cos, de proporció quasi natural i en una composició triangular que recorda 

la portada gravada per Jan van Haalbeck (fig. 153), per bé que amb notables diferències. La mà 

esquerra sosté una clau daurada i una altra platejada, mentre la dreta recolza sobre un exemplar 

de les Decretales, alhora sostingut sobre un bonet propi dels doctors en lleis, com sant Ramon i 

el mateix Rebolledo. La factura del llenç és d’una qualitat prou destacable, hàbil en el treball de 

la  llum  i  l’ombra,  i  cuidada  en  alguns  detalls  com  els  plecs  dels  cortinatges  del  fons,  o  la 

sensualitat del vellut en primer terme, que elogien  les habilitats de  Juncosa com a pintor de 

proximitat.  

 

L’obra  tarragonina  testimonia  no  únicament  l’arribada  del  rostre  romà  de  sant  Ramon  de 

Penyafort a Catalunya, sinó també el seu record i manteniment durant tot el segle. En aquest 

sentit,  volem  exposar  alguns  exemples  més  de  pintures  catalanes  que  ens  confirmen  la 

perdurabilitat dels trets romans i la seva adaptació al llenguatge dels mestres catalans durant el 

segle XVIII.  

                                                            
1586 Sobre el canonge Rebolledo, vegeu: JORDÀ I FERNÀNDEZ, Antoni. Església i poder a la Catalunya del 
segle XVII. La Seu de Tarragona‐Barcelona: publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, pàg. 80‐90. Per 
al testament de Rebolledo i els contractes de l’obra, vegeu: MADURELL I MARIMÓN, José Maria. La Capilla 
de  la  Inmaculada Concepción de  la Seo de Tarragona. Tarragona:  Instituto de Estudios  tarraconenses 
“Ramón Berenguer IV”, 1958. 
1587 MADURELL  I MARIMÓN,  J.M.,  La  capilla  de  la  Inmaculada…,  1958,  pàg.  58,  108‐113; MORERA 
LLAURADÓ, Emilio. Memoria o descripción histórico artística de  la Santa  Iglesia Catedral de Tarragona 
hasta  nuestros  días.  Tarragona:  Establecimiento  tipográfico  de  F.  Arís  e  Hijo,  1904,  pàg.  64;  CEÁN 
BERMÚDEZ, Juan Agustín. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes. Madrid: Akal, 
2001 (1800), pàg.358. 
1588 PONS, S., Historia de la vida, y esclarecidos milagros...., 1597. 
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El rostre més bell i d’una qualitat estilística més remarcable que hem pogut localitzar a Catalunya 

es  troba  en  un  retall  custodiat  al  VINSEUM  (inv.6596)  (fig.  201).  L’obra,  de  procedència 

desconeguda, és un retall pintat a l’oli sobre tela basta, que podria datar‐se dins del segle XVII. 

Ara  bé,  la  iconografia  que  prestena  mostra  el  rostre  romà  de  sant  Ramon  de  Penyafort 

perfectament  caracteritzat,  rodejat  d’un  nimbe  i  amb  l’inici  de  l’hàbit  dominic  sota  el  coll. 

Manuel  Benach  va  proposar  que  el  fragment  de  tela  podria  formar  part  d’un  estendard  o 

bandera elaborat en motiu de  la canonització de 16011589. La hipòtesi resulta suggerent, però 

creiem  que  es  tracta  d’una  peça més  avançada  cronològicament  i, malgrat  la  seva  qualitat 

estilística, tampoc podem descartar que originalment es tractés d’una confecció més rústica, 

com una sarga destinada a cobrir un retaule, doncs la part exterior a la pintura no presenta cap 

tipus de fons ni preparació.  

 

Dins  l’àmbit  barceloní,  Ramon  de  Penyafort  no  tarda  en  aparèixer  en  composicions  on 

s’acompanya dels altres sants protectors de la ciutat. Un dels exemples més primerencs és el del 

reliquiari dels sants Fabià  i Sebastià, procedent de  la capella de  la Casa de  la Ciutat  i avui al 

Museu d’Història de Barcelona (fig. 202 i 203 ). L’obra fou contractada a l’argenter Felip Ros, que 

l’any  1611  rebé  378  lliures  pel  seu  treball  i  pel material  emprat1590.  Probablement  Ros  fou 

l’orfebre més destacat del seu temps a Barcelona, la seva obra es documenta des de finals del 

segle XVI i el seu fill homònim, també argenter, manté el taller familiar obert durant les primeres 

dècades del segle XVII. Tot i la manca d’una monografia que ens ajudi a comprendre la incidència 

real  d’aquest  artífex,  volem  esmentar  no  únicament  la  seva  destresa  tècnica,  sinó  el 

coneixement de models italians i la capacitat de portar a terme obres ambicioses, tal com mostra 

el Reliquiari de Sant Jordi de la capella de la Casa de la Diputació, considerat la seva obra màxima. 

 

En el cas del reliquiari dels sants Fabià i Sebastià, la peana que suporta l’obra incorpora cuatre 

figures de sants, que corresponen a sant Roc, el papa sant Fabià, sant Sebastià i sant Ramon de 

Penyafort.  Aquest últim s’idenfica clarament a partir del seu rostre romà, però també a través 

de  l’hàbit  dominic,  l’atribut  del  llibre  i  de  la  clau  que,  tot  i  que  actualment  hem  perdut, 

presumiblement anava col∙locada a la mà dreta del sant, quedant a una alçada propera al rostre, 

i reproduint una vegada més la disposició de la vera effigies.  

 

                                                            
1589 BENACH TORRENTS, M., La devoció popular..., 1961, pàg. 73. 
1590 DALMASES, Núria de; GIRALT‐MIRACLE, Daniel. Argenters  i  joiers de Catalunya. Barcelona: Destino, 
1985, pàg. 142‐143. 
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D’altra banda, el conjunt inconogràfic ens permet copsar com sant Ramon de Penyafort és acollit 

per algunes de les advocacions més consolidades a Barcelona des de l’època medieval. Aquest 

fet es deu amb tota probabilitat a la voluntat dels representants municipals d’incorporar al sant 

dominic dins del pantheon celestial de protectors de la ciutat, ostentant una vegada més el seu 

prestigi  i  intervenció en  la canonització del dominic. Aquesta mateixa  intenció   es torna a fer 

present  l’any 1647, quan el Consell de Cent barceloní reprèn  la decoració de  la sala dels cent 

jurats de la Casa de la Ciutat. L’encàrrec, afidat al pintor Pere Cuquet, comprèn l’elaboració de 

nou quadres sobre tela amb representacions de  la Puríssima Concepció amb els seus atributs 

sostinguts per infants, dels màrtirs santa Eulàlia i sant Andreu, dels sants bisbes Pacià, Oleguer, 

Sever  i Policarp, a més de santa Madrona  i sant Ramon de Penyafort. Així, els representants 

municipals celebren a la seva sala de reunions a les advocacions protectores de la ciutat i, alhora, 

preparen les celebracions que l’any següent portaran a terme per solemnitzar l’elevació de la 

Immaculada Concepció i de sant Ramon de Penyafort com a patrons de Barcelona1591.  

 

De fet, durant el segle XVII són abundants les representacions del dominic al costat dels altres 

sants  barcelonins,  tal  com  apareix  en  la  volta  de  la  capella  de  Sant  Pau  de  la  Casa  de  la 

Convalescència de Barcelona, on també figuren sant Oleguer, santa Madrona i santa Eulàlia (fig. 

204). L’arquitectura es construeix lentament entre 1629 i 1680, però la decoració no s’efectua 

fins l’any 1703, quan Josep Bal assumeix l’encàrrec i realitza el fresc actual1592.Per tant, la imatge 

de sant Ramon de Penyafort ja data d’inicis del segle XVIII però veiem com manté les faccions 

del rostre romà, que l’identifiquen clarament al costat dels seus compatricis. 

 

En  un  moment  més  avançat  de  la  centúria  cal  situar  la  pintura  de  col∙lecció  particular 

barcelonina, que il∙lustra sant Ramon de Penyafort com a doctor en dret canònic (fig. 205). El 

dominic  apareix de nou  amb  la doble  clau  i el  llibre,  aquesta  vegada ben obert  i encarat  a 

l’espectador, fent al∙lusió a la seva producció escrita, tal com reforça l’escriptori, la ploma i el 

tinter que té al darrera. El sant apareix tocat amb el bonet, reforçant el seu patronatge sobre el 

món  jurídic, mentre  el  rostre mostra  un  autor  prolífic  lleugerament  rejovenit.  En  canvi,  la 

proposta d’Antoni Viladomat a la Verge del roser amb el Nen, sant Domènec I sant Ramon de 

Penyafort de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (c.1700‐1720), opta per la versió més devota 

                                                            
1591 DURAN I SANPERE, Agustí. Barcelona i la seva Història. Barcelona: Curial, 1973, I, pàg. 308. 
1592 La capella  té un programa iconogràfic molt complet. De mides petites i quasi quadrada, és plenament 
ornamentada  amb  ceràmiques  de  Llorenç  Passoles  i  decoracions murals  de  Josep  Bal.  TRIADÓ,  Joan 
Ramon. L’època del barroc: s.XVII‐XVIII. Barcelona: Edicions 62, 1998 [Història de l’Art Català XVII], pàg. 
74‐77. El programa iconogràfic fou estudiat a: GARCIA, Rosa Maria; CASANOVAS, Lina. “Les pintures de la 
casa de la Convalescència”, D’Art, 8‐9 (1983), pàg. 213‐215. 
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de  la  iconografia  raimundiana  (fig. 206)1593. Així, el dominic apareix  identificat gràcies a una 

discreta creu i acompanyat del patriarca sant Domènec, amb qui comparteix pla al costat de la 

verge  i el nen. Entre el dominic català  i  la divinitat s’estableix una relació  íntima  i afectuosa, 

doncs el sant es mostra contemplatiu i commogut, en un gest afavorit per la posició de les mans 

creuades, però també per l’expressió dolça que s’imprimeix al rostre. En aquest cas, la fesomia 

del sant s’inflama de veracitat, Ramon de Penyafort es converteix en frare venerable, amb la pell 

colrada a les mans, i solcada d’arrugues, les cremades i les taques pròpies de l’edat a la cara. Així 

doncs, un  segle més  tard de  la  canonització Viladomat  sap  reinterpretar  la  ja  llunyana  vera 

effigies  del  dominic,  dotant‐la  d’una  expressió molt més  amable  i  propera,  en  una  de  les 

figuracions més íntimes i personals del sant català.  

 

4.3.3 Sant Ramon de Penyafort al pantheon celestial dels dominics 

 

Al costat d’uns trets fisonòmics particulars i dels atributs de la clau i el llibre, un dels elements 

més  constants  en  la  representació  de  sant  Ramon  de  Penyafort  en  època moderna  és  la 

presència de l’hàbit dominic. Com hem subratllat en diverses ocasions al llarg del nostre discurs, 

la  importància  de  l’Orde  de  Predicadors  és  fonamental  tant  per  a  l’èxit  de  la  causa  de 

canonització, com per a l’expansió de la devoció raimundiana a nivell internacional. Així doncs, 

la presència de l’hàbit blanquinegre és probablement el vincle identitari més fort entre el sant i 

els seus correligionaris, i esdevé al mateix temps un doble símbol del triomf dels dominics en 

l’ascensió als altars dels seus membres difunts en santedat, i del prestigi de la pròpia religió.  

 

Fins al moment, hem exposat  imatges dedicades al  frare català on apareix preeminentment 

isolat, o dins del seu propi cicle hagiogràfic. En canvi, el present apartat vol observar quin és el 

comportament de la imatge del sant en les escenes corals on comparteix protagonisme amb les 

altres devocions de l’Orde de Predicadors. Així, intentarem copsar la seva recepció en aquestes 

composicions, tot posant de manifest les similituds i divergències que permeten individualitzar 

visualment la figura del dominic. 

  

Un dels exemples més primerencs  i singulars el trobem al convent dominic de San Marco de 

Florència, on l’any 1596 els frares concedeixen un altar al patrici Vincenzo Ricci1594. L’any 1609 

                                                            
1593 MIRALPEIX I VILAMALA, Francesc. Antoni Viladomat i Manalt: 1678‐1755 : vida i obra. Girona: Museu 
d’Art de Girona, 2014, pàg. 276. 
1594 Cal recordar com ja hem estudiat la galería de sants medievals dominics elaborada per fra Angelico a 
l’antiga sala capitular d’aquest mateix convent en l’apartat dedicat a les imatges medievals. 
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aquest rep la donació d’una imatge de mans del fill de Vincenzo, Antonio di Vincenzo de' Ricci, 

gentiluomo  di  camera  del  cardenal  Scipione  Borghese  i  futur  bisbe  d’Arezzo  (1612‐1635). 

Personatge proper al papa Aldobrandini, Ricci obté la concessió d’un fragment de mosaic romà 

del segle VIII, en el qual es representa la Verge Maria, recentment extret de la Basílica de Sant 

Pere a causa de les obres de remodelació que s’hi estan portant a terme (fig. 207)1595. Ara bé, la 

donació del bisbe Ricci no es limita únicament al mosaic vaticà, sinó que hi incorpora “a foggia 

di mosaico”1596 dos àngels i les figures de sant Domènec i sant Ramon de Penyafort en adoració 

de la Madonna. L’autoria de l’afegit s’ha atribuït al pintor florentí Fabrizio Boschi (1572‐1642), 

que havia realitzat un viatge a Roma entre 1602  i 1606, i anteriorment ja havia portat a terme 

algunes comissions artístiques a l’interior del temple1597.  

 

A la part superior figura un filacteri sostingut per putti amb la inscripció MATER MISERICORDIE, 

mentre al dessota una cartel∙la informa de l’arribada del mosaic a Florència. El tractament de 

Ramon de Penyafort segueix els esquemes romans i es val únicament del llibre com a atribut, 

mentre sant Domènec s’agenolla al costat del lliri de la puresa i obre les mans vers l’espectador, 

presentant els pecadors a  la divinitat. Per  tant,  l’obra  té un marcat contingut dogmàtic que 

reforça  la figura dels sants dominics com a  intercessors, però alhora mostra al sant patriarca 

acollint a l’últim membre canonitzat de la seva religió i presentant‐lo davant dels devots.  

 

Ara bé, sant Ramon de Penyafort no només fou acollit pel patriarca fundador sant Domènec, 

també els sants més recentment canonitzats de l’orde l’acompanyaren ben aviat, tal com veiem 

a la capella de sant Jacint de la basílica romana de Santa Maria degli Angeli (fig. 208)1598. L’obra 

fou voluntat de  l’auditor de Rota Alessandro Litta, que en el seu  testament,  fet a Roma el 4 

d’agost de l’any 1606, esmentava:  

 

                                                            
1595 PAATZ, Elisabeth. Die Kirchen von Florenz. Frankfurt am Main: Klostermann, 1940‐1955, III (1952), pàg. 
26 i nota 84. 
1596 Archivio del Convento di San Marco (ACSM). Libro di Ricordanze della sagrestia di S. Marco di Firenze, 
fol. 12v.  
1597BIETTI FAVI, Monica. “La pittura nella chiesa di San Marco”. A: La chiesa e il convento di San Marco a 
Firenze.  Firenze:  Casa  di  Risparmio  di  Firenze,  1989,  II,  pàg.  213‐246.  Sobre  Fabrizio  Boschi,  vegeu: 
LUCCHESI, Laura. “Fabrizio Boschi”. A: Il Seicento Fiorentino. Biografie. Florència: Cantini, 1986, pàg. 37‐
40;  SPINELLI,  Riccardo.  Fabrizio  Boschi  (1572‐1642).  Pittore  barocco  di  “belle  idee”  e  di  “nobiltà  di 
maniera”.  Firenze: Mandragora,  2006;  GREGORI, Mina  “«Avant‐propos»  sulla  pittura  fiorentina  del 
Seicento”, Paragone, XIII.145(1962), pàg. 21‐40, 26. 
1598 GUERRIERI BORSOI, Maria Barbara. “La cappella Litta in Santa Maria degli Angeli e i dipinti di Giovanni 
Baglione”, Strenna dei Romanisti, 68 (2007), pàg. 347‐360; ANTELLINI, Simona. “La decorazione  (1500‐
1600)”. A: DE FALCO, Alessandro (coord.). Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Viterbo: Incontri di storie, 
2005, pàg. 78‐79. 
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“Lasso che nella d. Chiesa della Madonna degl’Angeli o in quella dove sarò sepolto, si faccia 
una capella bene ornata didicata a S. Jacinto et alla Madonna nella quale ci sia dipinto S. 
Raymondo S. Frn.co et S. Cecilia miei divoti et protettori nella quale Capella ornamenti e 

lapide della mia memoria voglio si spenda p.  il meno scudi due mille ...”1599. 
 

Per tant, Litta intitula la capella a la Verge i a Sant Jacint, però també sol∙licita la representació 

de sant Francesc, sant Ramon de Penyafort i santa Cecília com a protectors. L’auditor mor el 30 

de  setembre  del  mateix  1606,  i  l’erecció  de  la  capella  recau  en  els  seus  marmessors 

testamentaris, que són el cardenal de Santa Cecília Paolo Emilio Sfondrato, el cardenal Flaminio 

Piatti,  i  l’advocat consistorial Bernardino Scotto. En conseqüència, el  llegat de Litta queda en 

mans  de  tres  personatges  il∙lustres  procedents  de  la  Llombardia,  amb  les  seves  famílies 

vinculades  amb  la  Corona  hispànica  i  pertanyents  a  la  facció més  filohispància  de  la  cúria 

romana1600. A més,  tots ells havien assistit a  la cerimònia de canonització de sant Ramon de 

Penyafort i, en el cas de Scotto, hi havia participat ben activament com a advocat encarregat de 

formalitzar les súpliques davant de Climent VIII. De fet, el propi Litta havia estat també un dels 

auditors que havien examinat el procés de canonització del sant dominic, autoritzant‐ne la seva 

elevació  als  altars.  Tenint  en  compte  aquests precedents,  i  els  vincles  entre  els  juristes  i  el 

dominic català, podem entendre la seva elecció a la capella funerària d’Alessandro Litta, doncs 

a més  de  la  possible  devoció  personal  que  pogués  sentir  pel  sant,  era  el  record  d’un  dels 

moments més brillants de la seva trajectòria professional.  

 

Amb tota probabilitat fou el cardenal Sfondrato qui realitza l’encàrrec de la decoració al pintor 

romà Giovanni Baglione  (1571‐1644)1601. Com el mateix pintor narra en  la  seva biografia,  la 

decoració de  la capella es composa de  la pala d’altar dedicada a  la Verge,  sant  Jacint  i  sant 

Ramon de Penyafort, complementada amb dos pintures laterals amb sant Francesc, santa Cecília 

i una glòria celestial a la part superior1602. El protagonisme de la tela central és sant Jacint, titular 

                                                            
1599 El testament de Litta es troba publicat a: GUERRIERI BORSOI, M.B., “La cappella Litta...”, 2007, pàg. 
348‐349. 
1600 Cal recordar com  la basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri s’eleva a partir de  l’any 1562 
sobre  les  runes de  les antigues  termes de Dioclecià,  seguint un projecte de Michelangelo.  L’obra  fou 
impulsada pel papa milanès Pius IV, i per l’arquebisbe de la ciutat Federico Borromeo, comptant amb el 
patrocini de molts membres de  l’elit eclesiàstica  romana procedents de  la Llombardia, vegeu: MELIU, 
Angelo. S. Maria degli Angeli alle terme di Diocleziano. Roma: Fratelli Palombi Editori, 1950, pàg. 87‐88. 
1601 Des de l’any 1600, Sfondrato havia realitzat diverses comissions artístiques a Baglione, especialment 
destinades  a  la  seva  església  titular,  Santa Cecilia  in  Trastevere.  SMITH O’NEIL, Maryvelma. Giovanni 
Baglione: Artistic reputation in Baroque Rome. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, pàg. 209‐
210; BRINK, Sonja. In maniera propia. Zeichnungen des giovanni baglione. Graphische sammlung museum 
kunst palast. Munic: Deutscher Kunstverlag, 2008, pàg. 42‐43. 
1602 “L'ultima Cappella della Madonna degli Angeli nelle therme a man diritta ha di sua mano sopra l'altare 
una N. Donna co'l Figliuolo, e con angeli, S. Raimondo, e S. Giacinto; dalla banda diritta S. Cecilia, e S. 
Valeriano, e l'angelo, che l'incorona; e dalla sinistra S. Francesco, che riceve le stimmate, opere a olio. E 
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de la capella que apareix adreçat a la Verge seguint la seva iconografia més habitual, mentre en 

primer terme figura una representació sant Ramon de Penyafort dotat dels seus atributs però 

assegut, capcot i en una visió íntima del frare submergit en els seus pensaments i reflexions.  

 

En  conseqüència,  no  estem  davant  d’una  obra  directament  promocionada  pels  frares 

predicadors  vers  el  seu  heroi  celestial,  sinó  d’una  pintura  devota  que  enalteix  les  gestes 

professionals del difunt patró de la capella. El resultat però, és una composició triangular que 

mostra en el seu vèrtex més elevat a la Verge amb el nen, i a sant Jacint de Polònia en un pla 

intermedi entre la divinitat i sant Ramon de Penyafort, al qual estén una mà. Per tant, la imatge 

també evoca una segona lectura on es presenta el nou heroi celestial davant de la Mare de Déu. 

En aquest sentit, cal recordar una vegada més com el sant polac, canonitzat l’any 1594,  és el 

precedent immediat en l’elevació als altars de Ramon de Penyafort l’any 1601. 

 

A més de Florència  i Roma,  també Nàpols, consolidat  com a  centre artístic de primer ordre 

durant el primer Seicento, acull nombroses representacions de sant Ramon de Penyafort. Les 

obres  més  primerenques  es  vinculen  a  la  capella  Lantaro,  de  la  qual  ens  hem  ocupat 

anteriorment arran de l’escultura de Geronimo D’Auria i del cicle de frescs executats pel pintor 

sicilià Giovan Bernardo Azzolino1603. Ara bé,  la  forta  caracterització del  rostre  romà de  sant 

Ramon de Penyafort fa que també proposem la seva participació en altres obres del pintor sicilià, 

començant per un dels seus màxims capolavori: la Madonna del Rosario realitzada entre 1612 i 

1614 per als frares dominics reformats de Santa Maria alla Sanità (figs. 209 i 210)1604. Propera 

cronològicament a la capella Lantaro, l’obra presenta a la Verge amb els principals sants i santes 

dominics a la part inferior. Entre aquests, a la part inferior esquerra, darrera de sant Domènec i 

de Pius V, apareix un personatge amb la barba i els cabells blancs, que segueix molt de prop els 

trets fisonòmics del rostre romà de sant Ramon de Penyafort, ara mirant fixament de cara a 

l’espectador. Així doncs, el sant català acompanya als seus correligionaris en  l’adoració de  la 

Verge del Roser, que segons la tradició entrega el rosari a sant Domènec, i es converteix en la 

devoció mariana més vinculada amb l’Orde de Predicadors.  

 

                                                            
nella  volta  nel mezo  un  Padre  Eterno,  e  dalle  bande Angeli  a  fresco  figurate,  vi  stanno”. BAGLIONE, 
Giovanni. Le vite de’pittori, scultori et architetti. Roma: Nella stamperia d'Andrea Fei, 1642, pàg. 403. 
1603 L’obra s’inicia  l’any 1602 a través de  l’encàrrec de Francesco Lantaro a  l’escultor Geronimo d’Auria 
d’una escultura, de l’altar i del terra de la capella dedicada a sant Ramon de Penyafort, vegeu el comentari 
al capítol anterior de la present tesi.  
1604 LEONE DE CASTRIS, P., Pittura del Cinquecento a Napoli..., 1991, pàg. 318, n. 39.  
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Azzolino també recupera la figura del dominic català en una altra obra vinculada amb la devoció 

al rosari, els Sants dominics extraient rosaris de les llagues de Cristi i del cor de la Verge1605 (fig. 

211 i 212). La tela, datada per Ana Saiu Deidda cap a 16301606, té una segona versió pintada per 

Marco  Antonio  Doria,  conservada  com  a  mínim  des  de  l’any  1862  a  l’església  de 

l’Archiconfraternita dei Santi Giorgio e Caterina dels genovesos de Cagliari1607.  

 

Azzolino  exposa  en  aquestes  pintures  la  seva  faceta més  acusada  d’artista  pietós,  perfecta 

imatge del pintor serf de Déu, dibuixada pels seus biògrafs. De Dominici apunta a  l’inici de  la 

seva vita: “... bisogna figurarsi più tosto scriver la vita d’un Santo, che d’un Pittore, e tessere in 

un tempo medesimo il Panegirico allà sua Santità, e  lodi alle sue pitture; giacchè da tutti vien 

questo Pittore con l’epiteto di Santo nominato”1608. 

 

Efectivament, el pintor sicilià demostra la seva sensibilitat al rigor imposat en el camp figuratiu 

per la ortodòxia posttridentina, doncs és capaç d’interpretar temes iconogràficament inusuals 

en  una  tessitura  de  profunda  religiositat  interior,  convertint‐se  en  exponent  de  la  corrent 

pictòrica més militant  i  confessional  de  la  pintura  napolitana,  que  té  un  dels  seus màxims 

representants en Fabrizio Santafede1609. 

 

                                                            
1605 L’obra es troba actualment custodiada al Palazzo Arcivescovile de Nàpols.  
1606 SAIU DEIDDA, Ana. “Un dipinto per Giovan Bernardino Azzolino a Cagliari”, Prospettiva, 73‐74 (1999), 
pàg. 165‐168. L’obra es trobava a la tercera capella del costat de l’epístola de l’església de Santa Maria 
alla Sapienza de Nàpols, tal com recorda Luigi Stabile: STABILE, Luigi. Le opere di arte belle sistenti nella 
chiesa di Santa Maria della Sapienza. Napoli, 1988, pàg. 4. 
1607 Les notícies d’Azzolino a Gènova apareixen en les pàgines dedicades al pintor per Raffaele Soprani, 
que recorda un Bernardino Azzolini o Massolini situat erròniament en el segle anterior, vegeu: SOPRANI, 
Raffaele. Le vite de’pittori, scultori ed architetti Genovesi e de’Forastieri, che  in Genova operarono con 
alcuni Ritratti de’gli  stessi. Opera pòstuma. Genova: Giuseppe Bottaro, 1674, pàg. 312‐313; SOPRANI, 
Raffaele; RATTI, Carlo Giuseppe.    Le vite de’pittori,  scultori ed architetti Genovesi di Raffaelle Soprani 
patrizio genovese.  In questa seconda edizione  rivedute, accresciute, ed arrichite di note. Genova: nella 
stamperia Casamara, 1768, pàg. 417. Pel que fa als contactes amb Marco Antonio Doria, cal senyalar que 
l’any 1620 el patrici genovès posseeix 47 pintures d’Azzolino, vegeu: FARINA, Viviana. “«Unica spes mea 
Iesus post Iesum Virgo Maria» Affinità elettive tra un mecenate ed un pittore, Marcantonio Doria e Giovan 
Bernardino Azzolino”, Aprosiana,  IX  (2001), pàg.  211‐230;  Per  a  la  versió de  la pintura  conservada  a 
Cagliari: SCANO, Maria Grazia. Pittura e Scultura del’600 e del ‘700. Storia dell’Arte in Sardegna. Nuoro: 
Ilisso, 1991, scheda 113. L’obra presenta una composició similar a la tela que el mateix Azzolino realitza 
l’any 1630 per al conte d’Acerra, anomenada L'efficacia del Rosario, i situada a la catedral d’Acerra, vegeu: 
D'IORIO, Aniello. “Giovanni Bernadino Azzolino: pittore in Acerra”, Quaderni dell'Archivio Storico, 2005‐
2006, pàg. 297‐306; DE MIERI, Stefano. “Giovan Bernardino Azzolino”. A: Acerra. La Cattedrale. Quarto: 
Iniziative editoriali, 2013, pàg. 45, 86‐88.  
1608 DE DOMINICI, Bernardo. Vite de’pittori, scultori ed architetti napoletani. Non mai date alla  luce da 
Autore alcuno. Scritte da Bernardo de’Dominici napoletano. Napoli: Per Francesco, e Cristoforo Ricciardo, 
1742, pàg. 122. 
1609 PREVITALI, Giovani. La pittura del Cinquecento a Napoli en el Vicereame. Torino: Einaudi, 1978, pàg. 
122‐123. 
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Els orígens d’aquesta temàtica podrien derivar del culte medieval de les cinc plagues de Crist, 

que havia causat controvèrsia entre franciscans i dominics, arran de la salvació de l’ànima i la 

sang de Crist. Una de les figures al centre d’aquesta discussió era santa Caterina de Siena, que a 

l’obra  d’Azzolino  apareix  extraient  un  rosari  del  cor  de  la  Verge,  al  costat  d’Agnese  de 

Montepulciano1610.  Com  apunta  Romeo  de  Maio,  l’elecció  d’aquests  temes  iconogràfics 

contribueix  a  la  consideració de  l’església de  Santa Maria  alla  Sapienza  entre  els  “...  luoghi 

emblematici  dei  nodi  delle  evoluzioni  e  dei  dogmi  del  sistema  iconografico  della 

controriforma”1611. En aquest temple la comunitat dominica impulsa vigorosament les confraries 

del  rosari, però  també promociona  imatges on el  fort contingut dogmàtic apareix en  la seva 

versió més crua, però també més persuasiva. 

  

Observant el conjunt de l’obra i els seus protagonistes, ens adonem que Ramon de Penyafort és 

probablement el sant més  individualitzat, doncs apareix amb  la barba blanca  i  la  tonsura en 

primer pla, recuperant les faccions del rostre romà. Als seus peus figura una petita clau i un llibre 

que  confirmen  l’atribució.  En  canvi,  resulta molt més  complicada  la  identificació dels  altres 

personatges de la imatge, doncs molts d’ells manquen dels seus atributs. Observant el conjunt 

dels  rostres dels  sants dominics  canonitzats, veiem que excepte en el cas del patriarca  sant 

Domènec, hi ha una preferència per les representacions dels sants barbamecs i d’una edat més 

jove.  Així,  és  possible  que  a  l’hora  de  fixar  un  rostre,  els  frares  predicadors  afavorissin  la 

representació d’un sant d’edat madura, amb barba venerable, cabells blancs i pòmuls marcats, 

que no únicament representés l’abstinència , la predicació i la penitència, sinó que també fes 

èmfasi en la saviesa venerable atresorada pels herois celestials l’Orde de Predicadors. 

  

Sense  sortir  del  context  partenopeu,  aquesta  mateixa  tipologia  de  la  imatge  es  torna  a 

representar en altres dos  cicles de  sants dominics,  realitzats a  l’entorn del  convent de  Sant 

Domenico Maggiore. El primer es pot observar actualment als medallons amb els gloriosos sants 

de l’Orde de Predicadors (fig. 213), situats entre les arcades de la nau central, i fou executat per 

Tommaso de Vivo dins de la reforma del temple en clau neogòtica, realitzada entre 1850 i 1853 

per Federico Travaglini1612. Els retrats realitzats per De Vivo substitueixen un cicle anterior, del 

                                                            
1610 BIANCHI, Luigi; GIUNTA, Diega. Iconografia di Santa Caterina da Siena. L’immagine. Roma: Città Nuova 
Editrice, 1988, I, pàg. 122‐124. 
1611 DE MAIO, Romeo. Pittura e controriforma a Napoli. Roma‐Bari: Laterza, 1983, pàg. 1. 
1612 El cicle s'inicia al costat de l'epístola amb santa Agnès de Montepulciano, santa Caterina de Ricci, sant 
Lluís  Beltrán,  sant  Ramon  de  Penyafort,  sant  Vicenç  Ferrer,  sant  Antoní,  i  prossegueix  al  costat  de 
l'evangeli amb santa Rosa de Lima, santa Caterina de Siena, sant  Jacint, sant Pere Màrtir, sant Tomàs 
d'Aquino i sant Pius V. El projecte per a la restauració de San Domenico Maggiore, executat entre 1850 i 
1853  per  Federico  Travaglini,  fou  editat  i  publicat  pel  mateix  arquitecte:  TRAVAGLINI,  Federico. 
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qual únicament perviuen les efígies de sant Vicenç Ferrer i de sant Ramon de Penyafort, avui a 

l'interior del convent dels frares dominics (fig. 214). Les obres, d'autor ignot, probablement feien 

part de la reforma decorativa impulsada pel prior Tommaso de Ruffo durant la dècada dels 70 

del segle XVII. D'aquest projecte se'n conserva un disseny preparatori que  il∙lustra  la  inclusió 

dels medallons entre els arcs (fig. 215)1613. 

 

 En aquest cas, la disposició elevada del retrat del dominic afavoreix la seva aparició immediata, 

de mig cos monumental, en primer terme i sobre un fons daurat  celestial i eteri. sant Ramon de 

Penyafort manté el seu rostre oficial, amb  les grans claus a  la mà esquerra, mentre un àngel 

sosté un llibre a la part inferior. Les pobres condicions de conservació de la tela no permeten 

afinar altres aspectes més concrets de la representació, però cal tenir present que probablement 

el cicle s'emmiralla en els treballs contemporanis al Duomo de la ciutat.  El 13 de març de 1676 

es  col∙loquen  a  la  Seu partenopea  les  teles  amb els Apòstols  i  els medallons  amb els  sants 

protectors de Nàpols, encarregades pel cardenal arquebisbe Innico Caracciolo a Luca Giordano 

i el  seu  taller  (fig. 216)1614.  La disposició d'ambdós  cicles a  les naus  centrals  i entre els arcs 

apuntats,  així  com  l'elecció d'un  esquema  similar  en  el  tractament monumental  dels  sants, 

acosta sens dubte ambdues comissions. Ara bé, mentre en el cas de  la catedral  la  imatge  fa 

èmfasi en  la protecció  i el favor dels sants patrons sobre  la urbs,   en el cas de San Domenico 

Maggiore el cicle enalteix específicament el rol dels dominics. I és precisament la ostentació de 

la poderosa intercessió dels herois celestials nascuts a l’Orde de Predicadors el que impulsa el 

segon conjunt on s'inclou l'efígie de San Ramon de Penyafort: la guglia de San Domenico.  

 

El 4 de setembre de 1657 els Eletti de la Ciutat de Nàpols i els frares de San Domenico decideixen 

aixecar  “una  piramide”  amb  l’estàtua  del  patriarca  i  les  glòries  del  seu  orde  per  agrair  la 

intercessió en la salvació de les ànimes i la fi de la pesta que flagel∙la la ciutat l’any 16561615. San 

Domènec, que havia estat proclamat solemnement patró de la ciutat i del Regne de Nàpols l’any 

                                                            
Illustrazione di un progetto di  restauro della Chiesa di  S. Domenico Maggiore. Napoli, 1849.  Sobre  la 
restauració, vegeu: CASIELLO, S.; PICONE, R., “Il restauro ottocentesco...”, 1994, pàg. 84. 
1613 El dibuix preparatori es conserva a l’Archivio Generale dell’Ordine de Predicatori de Roma i es troba 
publicat a: CASIELLO, S.; PICONE, R., “Il restauro ottocentesco...”, 1994, pàg. 86,91. 
1614 FUIDORO, Innocenzo; OMODEO, Vittoria (ed.). Giornali di Napoli dal 1660 al 1680. Napoli: R. Deputaz. 
napoletana di Storia Patria, 1943, IV, pàg.24; DE DOMINICI, B., Vite de’pittori…, 1742, IV, pàg. 107‐110. 
1615 Sobre el convent de San Domenico i la pesta de 1656, vegeu: LOPEZ, Pasquale. Riforma catolica e vita 
religiosa  e  culturale  a  Napoli  dalla  fine  del  ‘500  ai  primi  del  ‘700.  Napoli:  Istituto  Editoriale  del 
Mezzogiorno, 1964, pàg. 73. 
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16411616,  equipara  així  el  seu  monument  a  l’obelisc  o  guglia  que  Cosimo  Fanzago  estava 

construint en honor a San Gennaro (fig. 217). 

  

El projecte parteix d’un disseny d’Antonio Picchiatti elaborat el  febrer 1658,  i posteriorment 

continuat pel mateix Fanzago aproximadament fins a l’alçada dels quatre grans marbres amb els 

medallons de sant Vicenç, sant Pius V, la beata Margarida i santa Agnès. Durant la dècada dels 

70 del segle XVII les obres s’aturaren i només acabaren a l’entorn de 1737, quan Carles III realitza 

l’encàrrec a Domenico Antonio Vaccaro, a qui corresponen els relleus i l’escultura de bronze de 

la part superior1617. És fruit d’aquesta última  intervenció setcentista quan s’ubica el relleu de 

sant Ramon de Penyafort en una de les cares superiors de l’obelisc (fig. 218). El dominic apareix 

amb els seus atributs habituals entre la beata Margarida i santa Rosa dins la glòria de l’Orde de 

Predicadors, i com un dels escassos testimonis d’escultura pública amb una representació del 

frare català. Observant el relleu de sant Ramon de Penyafort a la guglia partenopea, ens adonem 

que la representació segueix de prop els models creats arran de la canonització, reapareixent el 

rostre romà, dotat dels mateixos atributs i probablement influït pel proper medalló de l’interior 

de l’església de San Domenico.  

 

Abans d’abandonar les representacions napolitanes, volem observar com ja entrat el segle XVIII, 

retrobem l’efígie del dominic català a la capella promoguda pel dominic Vincenzo Maria Orsini, 

elevat  al  papat  amb  el  nom  de  Benet  XIII  (1724‐1730),  a  l’església  de  Santa  Caterina  a 

Formiello1618. Nomenat cardenal l’any 1672 i bisbe de Benevento des del 1686, Orsini pertany a 

una de les famílies més destacades del Regne de Nàpols i els seus vincles amb el convent són 

forts i constants durant tota la seva vida1619. De la seva acció episcopal destaca el renovament 

del culte als màrtirs d’Otranto, les relíquies dels quals porta a Santa Caterina l’any 16851620. Entre 

1686 i 1689 el prelat promou la redecoració de la seva capella particular a l’interior del temple i 

encarrega una nova tela per l’altar, jutjada per Giuseppe Ceci “di poca importanza”, però signada 

                                                            
1616  La  principal  font  escrita  sobre  les  festes  commemoratives  del  patronatge  de  San  Domenico  és: 
CARACCIOLO, Paolo.  Il Trionfo di San Domenico protettore della Città di Napoli e di tutto  il suo Regno. 
Napoli: Giovanni Cola Vitale, 1644. 
1617 Sobre l’erecció de la guglia de San Domenico, vegeu: SALVATORI, Gaia; MENZIONE, Corrado. Le guglie 
di Napoli : storia e restauro. Napoli: Electa Napoli, 1985, pàg. 59‐74; GIORDANO, Patrizia (ed.). Dalla terra 
al cielo: le guglie di Napoli. Napoli: Incontri napoletani, 2003, pàg. 55‐59. 
1618 Sobre l’antic complex conventual de Santa Caterina a Formiello, vegeu: PETRESCHI, Marco. La chiesa 
di Santa Caterina a Formiello a Napoli. Napoli: Officina Editore, 1991.  
1619 Durant tota la seva vida Orsini mantingué una cel∙la al convent, en el qual s’allotjava durant les seves 
estades a Nàpols.  
1620  Santa  Caterina  a  Formiello,  il  Tempio  napoletano  dei  Beati Martiri  d’Otranto.  Napoli:  Comitato 
napoletano per le Celebrazioni del V Centenario dei B. Maritir d’Otranto e della Traslazione a Napoli di 
duecentoquaranta dei loro Gloriosi Corpi, 1983. 
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per Antonio Gamba i datada l’any 17321621 (figs. 219 i 220). En aquesta s’il∙lustra el difunt papa 

orant a la Trinitat, mentre els sants dominics intercedeixen per la seva ànima. En primer terme 

apareixen el patriarca  sant Domènec,  sant Pius V  i al  seu darrera  sant Ramon de Penyafort, 

representat amb els trets fisonòmics característics i la clau elevada. La inclusió del frare català 

acompanyant  el papa dominic no  resulta  estranya donat  el  zel de Benet XIII  en  la  correcta 

aplicació de  la penitencia durant el  seu pontificat,  i  l’amistat que mantingué amb el mestre 

general  dels  dominics  Fra  Tomàs  Ripoll,  català    i  gran  promotor  de  la  devoció  vers  el  sant 

jurista1622.    

 

Sant  Ramon  de  Penyafort  també  és  acollit  en  les  escenes  corals  de  sants  dominics 

promocionades pels convents de l’Orde de Predicadors del nord d’itàlia. Un dels exemples més 

desconeguts  és  el  llenç  d’autor  desconegut,  custodiat  al Museo  Civico  de  Correggio  (Emilia 

Romagna) (fig. 221). Fins al moment, l’obra manca d’un estudi iconogràfic i es data genèricament 

a la segona meitat del segle XVII. Proposem la  identificació dels tres sants dominics amb sant 

Ramon de Penyafort,  sant  Jacint de Polònia  i  sant  Lluís Beltrán. El dominic  català  apareix  a 

l’esquerra sostenint dues claus, una daurada i l’altra platejada en alt, per tant seguint la doctrina 

medieval recollida per sant Antoní de la doble clau dels penitenciers. El frare mira a l’espectador 

i s’acompanya d’un lliri, símbol de la puresa de tots els fills de sant Domènec. La figura central 

segueix els esquemes iconogràfics de la imatge canònica de sant Jacint de Polònia adreçat a la 

Verge i unit a ella a través del filacteri de la part superior.  A la dreta identifiquem el tercer sant 

amb Lluís Beltrán, doncs segueix una figuració molt habitual en  les obres creades arran de  la 

seva canonització, amb la caputxa posada i una concentrada oració amb la mirada baixa. Tenint 

en  compte que  la  canonització del dominic  valencià no es porta a  terme  fins  l’any 1691,  la 

datació de  l’obra és probable que s’emmarqui a  l’última dècada del segle XVII, o més aviat a 

l’entorn de 1700. 

 

Dins l’àrea llombarda, destaca també la pintura amb Crist i la Verge adorada per sants dominics, 

de  l’església de Santa Croce di Bosco Marengo  (fig. 222)1623. L’obra, d’autor pertanyent a  les 

escoles pictòriques locals, es data l’any 1675 i és especialment interessant pel gran nombre de 

                                                            
1621 CECI, Giuseppe. “La Chiesa e il convento di Santa Caterina a Formello”, Napoli Nobilissima, X, fasc. I 
(1901), pàg. 179‐180. Actualment la capella custodia diversos reliquiaris amb les restes dels màrtirs sant 
Vicenç, sant Eliodor i sant Inocenci, portades per Orsini entre 1686 i 1688. 
1622 QUETIF, Jacques; ECHARD, Jacques. Scriptores ordinis praedicatorum recensiti, notisque historicis et 
criticis illustrati. Paris: Ballard et Simart, 1719, I, pàg. 814. 
1623  CERVINI,  Fulvio;  SPANTIGATI,  Carlenrica.  Santa  Croce  di  Bosco.  Alessandria:  Fondazione  Cassa  di 
Risparmio di Alessandria, 2002, pàg. 135. 
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membres de l’Orde de Predicadors que concentra en un mateix espai. D’una banda, apareixen 

els sants medievals dominics, sant Pere Màrtir, santa Caterina de Siena  i sant Vicenç Ferrer, 

acompanyats de sant Ramon de Penyafort, caracteritzat amb el rostre romà i la doble clau. En 

aquest cas el frare català  ja no es presenta com un sant novell, sinó que acompanya als seus 

correligionaris en el camí de la santedat. Així, apareix Lluís Beltran, beatificat el 1608 i amb un 

procés de canonització obert que no arriba fins l’any 1691; els beats Albert Magne, Gundisalvo 

da Amarante i Agnese de Montepulciano, beatificats respectivament el 1622, el 1671 i el 1608; 

i dos monges dominiques encara no reconegudes per Roma com són Caterina de Ricci, que no 

es beatifica fins l’any 1732, i Joana de Portugal, a la qual s’aprova el culte l’any 1693. Per tant, 

l’obra incorpora a Ramon de Penyafort ja com un dels sants “sènior” consolidat, que acompanya 

als dominics difunts amb fama de santedat, però amb diversos nivells de reconeixement. Així 

doncs,  la  imatge  serveix  al mateix  temps  per  dignificar  la  veneració  als  frares  predicadors 

il∙lustres, com a prestigi de la pròpia religió, i també com a reclam de l’autorització del culte als 

nous difunts en olor de santedat.  

  

Una operació similar es porta a terme en llenguatge escultòric durant l’última dècada del segle 

XVII a la sala capitular del convent dominic de Santa Corona de Vicenza (fig. 223). A l’entorn de 

l’any 1690 els frares encarreguen a l’imatger Giovanni Calvi la realització d’un cicle dedicat als 

sants de l’Orde de Predicadors, finalitzat presumiblement l’any 1714, data que figura a l’altar1624. 

Es tracta d’un conjunt de setze figures de sants i beats de l’Orde de Predicadors elevats sobre 

les respectives peanyes, quatre busts a les sobreportes, i un grup escultòric amb el davallament 

de Crist entre la Verge, Nicodem i Josep d’Arimatea, que figura sobre l’altar. A la seva dreta hi 

ha les figures de santa Caterina de Siena i sant Tomàs d’Aquino, mentre a l’esquerra s’ubiquen 

sant Pere Màrtir i sant Domènec, per tant, els sants més antics de l’Orde són els més propers a 

Crist i a l’altar. A la paret meridional apareixen sant Pius V, el beat Albert Magne, sant Jacint i 

sant Ramon de Penyafort; a  la paret occidental hi trobem el beat Ambrogio Sansedoni, santa 

Rosa de Lima, santa Agnese de Montepulcino i San Giacomo Salamone; i a la paret septentrional 

figuren sant Guidisalvo, sant Lluís Beltrán i sant Vicenç Ferrer. A les sobreportes es disposen els 

bustos de la beata Joana de Portugal, santa Llúcia, santa Magarida de Castella i santa Margarida 

de Saboia.  

 

                                                            
1624 BARBERO, Franco. CEVESE, Renato. Vicenza. Ritratto di una  città. Guida  storico‐artistica. Vicenza: 
Angelo Colla Editore, 2004, pàg. 513. 
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Per tant, de nou trobem un cicle on els sants reconeguts oficialment per Roma acullen als seus 

correligionaris que es troben encara en el camí de la santedat. El resultat és el projecte escultòric 

més ambiciós promocionat per l’Orde de Predicadors a llaor dels seus herois celestials de tota 

l’època moderna,  capaç  d’establir  una  iconografia  definida  i  particular  per  a  tots  els  seus 

membres.  En  el  cas  de  Ramon  de  Penyafort,  veiem  com  gairebé  un  segle  després  de  la 

canonització de 1601, els atributs i els detalls fisonòmics continuen pervivint i divulgant‐se en 

les obres d’art comissionades pels seus correligionaris.  

 

4.3.4 Un sant, moltes cares 

 

Com hem observat, el rostre romà de sant Ramon de Penyafort es fixa com a part de la seva vera 

effigies  i té una ràpida difusió  i continuïtat durant tota  l’època moderna. Els seus trets facials 

amb la barba i els cabells blancs, associats als atributs del llibre i la clau, permeten distingir al 

frare  català  entre  els  seus  correligionaris  i  es  van  perpetuant, malgrat  les  interpretacions 

personals aportades pels diversos artífexs.  La  voluntat d’establir un  rostre  i una  iconografia 

uniforme, oficial i ortodoxa, respon molt bé a les demandes expressades per Trento i el cardenal 

Paleotti, doncs afavoreix la creació d’arquetips de la santedat ordenats i controlats. Ara bé, si 

únicament considerem aquesta faceta en la divulgació de la imatge de sant Ramon de Penyafort, 

certament estem ignorant tot un corpus d’obres molt més irregulars, riques i heterodoxes, que 

també  ens  han  arribat.  En  aquest  apartat,  pretenem  exposar  alguns  dels  exemples  més 

rellevants  d’aquestes  variants,  per  tal  de  copsar  la  seva  diversitat,  però  també  com 

interaccionen amb les produccions més ortodoxes, tot intentant relacionar possibles models i 

continuïtats.  

 

Podríem pensar que  les figuracions més properes a  la canonització del dominic segueixen els 

cànons més  ortodoxes  i,  a mesura  que  passen  els  anys,  és  quan  apareixen  altres  variants 

puntuals. En canvi, els testimonis figuratius que hem conegut fins al moment evidencien l’error 

d’aquest argument, doncs en dates ben properes a la canonització de 1601 ja trobem propostes 

ben allunyades de la vera effigies. En alguns casos aquest fet pot deure’s al desconeixement del 

model oficial impulsat des de Roma, però en qualsevol cas podem considerar que l’heterodòxia 

neix en el mateix moment en que hi ha la voluntat de fixar un component regular i ortodox a la 

imatge de la nova santedat. Un exemple prou significatiu és el de Vito Carreca, a les figuracions 

dels dos retaules dedicats a sant Ramon de Penyafort per a les esglésies de San Domenico de 

Castelvetrano (1602) i de San Domenico de Trapani (1603). Ambdues obres són decididament 

properes a la canonització de 1601 i, tal com hem posat de manifest, Carreca disposava com a 
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mínim del gravat de Raphael Sadeler al seu taller. Ara bé, a l’hora de tractar el rostre de sant 

Ramon de Penyafort, veiem com el pintor sicilià en el primer cas segueix molt de prop el rostre 

romà, mentre en el segon crea una derivació molt més personal. La mà del pintor sicilià adopta 

uns mateixos trets però amb una producció final completament diferent, que caracteritza i dota 

el dominic d’un aspecte rejovenit, però amb una entitat psicològica molt més profunda (fig. 158 

i 162). 

 

També resulten ben primerenques les propostes de Jacopo Ligozzi (1547‐1626), que l’any 1606 

instal∙la la gran pala d’altar amb Sant Ramon de Penyafort resuscitant a un infant a la capella 

Ricasoli  de  l’església  florentina  de  Santa  Maria  Novella  (fig.  110  i  111)1625.  L’escena,  de 

component  fortament  taumatúrgic, presenta un  frare considerablement  rejovenit, que  ja no 

ostenta una gran massa capil∙lar canosa, sinó de color castany, i sense les venerables arrugues. 

Aquest tractament resulta molt més perceptible en la imatge que Ligozzi dedica a sant Ramon 

de Penyafort  l’any següent, dins de  la pala dedicada a  la Nativitat de  la Verge del santuari de 

Santa Maria del Sasso a Bibbiena (fig. 224). El 2 de desembre de 1601, els dominics de Bibbiena 

decideixen concedir la capella al patrici local Giuliano Poltri. La cessió de l’altar especifica com 

Poltri ha de fer una nova pala, on pot incloure al sant patró de la família, sant Sebastià, però té 

l’obligació  de  representar  també  sant  Ramon  de  Penyafort,  recentment  canonitzat1626.  Així 

doncs, de nou tenim una clara operació de promoció del sant per part dels membres de la seva 

pròpia religió.   

 

Cal esmentar com l’obra ha despertat tant l’admiració com la crítica de la historiografia. Mentre 

Luciano Berti  l’any 1952 elogia  la  tela com una de  les millors obres de  l’artista,  i  fa notar el 

coneixement  d’Alessandro  Allori  i  de  la  pintura  vèneta1627, Mina  Bacci  denuncia  la  “scarsa 

cordialità”  de  la  matèria  pictòrica,  i  la  disposició  dels  personatges  “in  pose  affaticate  e 

pretenziose”1628. En qualsevol cas, és un dels exemples més primerencs d’inclusió del sant català 

en una composició aliena al seu cicle hagiogràfic, com és la nativitat de la Verge, i en convivència 

amb una de  les grans devocions derivades de  l’època medieval com és sant Sebastià. Resulta 

francament interessant per al nostre estudi la contraposició entre el tractament de sant Ramon 

de Penyafort,  les figures animades del fons,  i el cos seminu del sant màrtir. Sebastià aguanta 

estoicament el seu turment,  enlaira el rostre agonitzant amb un dolç patetisme, una expressió 

                                                            
1625 Sobre el patronatge de la capella, vegeu el capítol 3.2.4.2 de la present tesi. 
1626 CONIGLIELLO, L., Jacopo Ligozzi..., 1992, pàg. 61‐62. 
1627 BERTI, Luciano. “Note brevi su inediti toscani”, Bollettino d’arte, IV (1952), pàg. 349‐358, 355. 
1628 BACCI, Mina. “Jacopo Ligozzi e la sua posizione nella pittura fiorentina”, Proporzioni, IV (1963), pàg. 
46‐84, 69. 
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de dolor tant decorosa com les llagues sagnants obertes per les fletxes. El cos  reflexa un estudi 

anatòmic cuidat, on la llum impacta suaument sobre la pell i traça un clarobscur sensual, que 

contrasta  notablement  amb  la  fisiologia  del  dominic,  embeguda  sota  l’hàbit  blanquinegre. 

Ramon de Penyafort es dirigeix estable i contundent cap a l’espectador, sostenint solemnement 

els seus atributs i amb la mirada seriosa i concentrada, molt més pròpia del seu model de sant 

confessor i docte, ara confrontat amb el cos lacerat del màrtir Sebastià.  

 

És prou suggerent comparar l’obra de Bibbiena amb la il∙lustració del mateix tema que uns tres 

anys més  tard  realitza Palma  il Giovane per a San Domenico de Reggio Emilia, avui al Palau 

episcopal de  la ciutat  (fig. 225). Tot  i desconèixer els detalls de  l’encàrrec de  l’obra, aquesta 

segueix la mateixa composició que el sant Jacint executat uns dos anys abans per a la mateixa 

església, amb el sant a  la part  inferior, dirigit a una Glòria celestial1629. En aquesta ocasió no 

sabem quines foren les circumstàncies que determinaren l’adopció de les dues devocions en la 

mateixa tela, però probablement era en una capella intitulada al dominic, doncs es dirigeix en 

primera persona a la Verge i, a més, reapareix una segona vegada navegant sobre la seva capa 

en el mar que serveix de paisatge de fons. Respecte a la imatge de Bibbiena, veiem les posicions 

invertides i una composició molt més agosarada, on les figures mantenen els mateixos atributs 

però les posicions i les robes adquireixen molt més moviment i dinamisme, enmig d’uns marcats 

contrasts lumínics. Ramon de Penyafort, malgrat compartir escenari amb un altre sant que no 

participa de  la  seva hagiografia, basa  el  tractament del  seu  rostre  en  els  trets  romans,  ara 

interpretats per Palma amb una notable calvície a  la testa,  i una barba no tant poblada, però 

més grisa i prominent1630. 

 

Una proposta més propera al plantejament de Ligozzi és la discreta imatge del sant a la capella 

del Santíssim de  la Catedral de Ravenna (fig. 226). L’obra és realment  interessant per  la seva 

ubicació, doncs resulta un dels molt escassos testimonis de figuració raimundiana en un centre 

no dominic. L’explicació  rau en el comitent de  l’obra, el cardenal Pietro Aldobrandini  (1571‐

1621). El prelat havia estat elevat a la porpra de cardenal nepote després de l’ascens al soli de 

sant  Pere  del  seu  oncle,  Ippolito  Aldobarandini,  com  a  Climent  VIII.  Per  tant,  Pietro  havia 

                                                            
1629 De fet, aquesta composició és un lloc bastant comú en les obres de tema religiós de Palma il Giovane, 
vegeu: MASON RINALDI, Stefania. Palma il Giovane. L’opera completa. Milano: Mondadori Electa, 1984, 
pàg.104. Habitualment la bibliografia de l’obra identifica erròniament a sant Ramon de Penyafort com a 
san Raimon de Tolosa.  
1630 En el segle XVIII tornem a trobar una pala d’altar amb sant Ramon de Penyafort acompanyat de sant 
Sebastià i sant Joan Baptista a l’església de Santa Maria delle Grazie d’Este. Es tracta d’una obra signada 
per Alberto Calvetti, que cal datar probablement durant la primera década del segle XVIII.  
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participat en la cerimònia de canonització de sant Ramon de Penyafort i, a més, no podem passar 

per alt que la capella adjacent a la del dominic català a l’església romana de Santa Maria Sopra 

Minerva, havia estat concedida l’any 1587 a la família Aldobrandini, que destinava l’espai com a 

lloc d’enterrament dels seus membres. Probablement és aquest record de les gestes familiars el 

que  impulsa al cardenal a  incloure  la figura del dominic català entre els sants que decoren  la 

Cappella del Sacramento del Duomo de Ravenna.  

 

Aldobrandini  és  investit  arquebisbe  de  Ravenna  l’any  1604.  Vuit  anys  després  encarrega  la 

reconstrucció de l’arquitectura a Carlo Maderno, iniciant les obres el 28 de novembre de 1612. 

La  decoració  al  fresc  de  la  capella  s’afida  a Guido  Reni  i  consta  d’un  cicle  dedicat  a  l’antic 

testament, una glòria celestial i un conjunt de virtuts i sants a les pilastres, executat entre 1615 

i 1620. L’artista bolonyès realitza l’encàrrec amb l’ajut de la seva bottega, dins la qual destaca la 

participació de Cesare Sementi  (1583‐c.1640), a qui  s’atribueix  la pintura de  sant Ramon de 

Penyafort1631. 

 

El dominic català apareix en un dels laterals de l’altar, adaptat a l’espai angost disponible, amb 

la clau de nou elevada, el  llibre  i  la mirada baixa. El personatge manté els seus atributs, però 

veiem com comencen a  introduir‐se algunes modificacions en el rostre, encara marcat per  la 

barba blanca, però ara amb una pronunciada calvície a  la  testa, només poblada amb alguns 

cabells castanys. La imatge de Ravenna permet copsar com pràcticament vint anys després de 

la  canonització  de  1601,  el  dominic  ha  aconseguit  fixar  la  seva  imatge  i  uns  atributs  a  ella 

associats,  però  progressivament  comença  a  introduir  alguns  canvis  i  variats  que  anirem 

observant al llarg d’aquest capítol.  

 

Una comparació prou escaient sobre el tractament del rostre de sant Ramon de Penyafort i la 

seva  interpretació  per  part  dels  diversos  artífex  són  les  figuracions  elaborades  per  un  dels 

pinzells més brillants de l’àmbit venecià a mitjans del segle XVII: Pietro Ricchi, més conegut com 

Il Lucchese (1606‐1675). El 23 de setembre de 1641, Ricchi rep de mans del mercader bergamasc 

                                                            
1631 PELLICCIARI, Armanda. “Giovan Giacomo Sementi, allievo di Guido Reni”, Bollettino d’Arte, 24 (1984), 
pàg. 25‐40; FERRIANI, Daniela. “Una aggiunta a Giovan Giacomo Sementi”, Notizie da Palazzo Alabni, XXI 
(1992.2), pàg. 23‐26; PELLICCIARI, Armanda.  “La pratica del disegno all’interno della  scuola  reninana, 
attraverso l’esperienza grafia di Sementi e Gessi”. A: GNUDI, Cesare (ed.). Il classicismo. Bologna: Nuova 
Alfa Editoriale, 1993, pàg. 337‐366. Per als dibuixos preparatoris de  l’obra: BENTINI,  Jadranka. “Guido 
Reni: due cartoni per  il Duomo di Ravenna”. A: BERNARDINI, Maria Grazia; DANESI SQUARZINA, Silvia; 
STRINATI, Claudio. Studi di Storia dell’Arte in onore di Denis Mahon. Milano: Electa, 2000, pàg. 185‐193; 
BENINI, Alieto. “Guido Reni e le pitture della cappella del sacramento in Duomo”. A: La Cappella del SS. 
Sacramento nel Duomo di Ravenna. Ravenna: Arti Grafiche Ravenna, 1930, pàg. 33‐44. 
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Giovan Battista Macasoli l’últim pagament de la pala que ha executat per presidir la capella de 

sant Ramon de Penyafort a l’església dominica de San Bartolomeo e Stefano de Bergamo (fig. 

227)1632. Tot i que desconeixem possibles vincles entre el sant i el comitent de l’obra, no podem 

descartar que de nou fossin els frares dominics qui suggerissin l’encàrrec de la pintura per a la 

seva capella. 

 

El llenç il∙lustra una monumental Transfretació del dominic català, on destaca una interpretació 

ben personal del rostre del dominic. Ramon de Penyafort apareix en primer terme amb la testa 

enlairada i caracteritzada per una barba blanca ben molsuda i els cabells encara negres. Sorprèn 

el tractament de la pell de la cara, ben colrada pel sol,  inflamada i amb una notable vermellor 

que accentua l’aureola de llum al voltant de la testa. Per tant, la proposta de Ricchi manté alguns 

dels  trets del  rostre com  la barba blanca, però  ja s’allunya de  la  imatge del  frare venerable, 

rejovenint‐lo ostensiblement i presentant‐lo d’una manera ben personal.  

 

Pocs anys després, el mateix Ricchi confecciona  la tela monumental amb  la Verge  i el nen en 

glòria entre santa Caterina d’Alexandria, santa Cecília, sant Pius V, sant Antoní, sant Tomàs, sant 

Ramon de Penyafort, el beat Giovanni Salamone,  santa Caterina de Siena  i  santa Agnese de 

Montepulciano (fig. 228). L’obra procedeix de la derruïda església del convent de San Domenico 

de Brescia, i se’n desconeixen les condicions de l’encàrrec, situat a mitjans del segle XVII1633. Pel 

seu contingut, de temàtica eminentment dominica, és possible que es tracti d’una proposta feta 

pels propis frares, habituals comitents de Ricchi, doncs mostra a  la part inferior a sant Tomàs 

d’Aquino presidint el grup de tres sants dominics  i dues santes canonitzades, acompanyant a 

l’esquerra  del  beat Giovanni  Salamone.  Aquest  últim  era  un  noble  venecià,  al  qual  s’havia 

autoritzat el culte local gràcies als seus escrits teològics.  

 

La  composició  se  centra  en  santa  Caterina,  acompanyada  d’un  llibre  com  a  únic  atribut,  i 

sobretot  en  l’angèlic  doctor  Tomàs  com  a  ploma  més  llorejada  i  principal  de  l’Orde  de 

Predicadors, ambdós acompanyant al beat Salamone, que assenyala el seu propi volum amb la 

                                                            
1632 És el  cronista Andrea Pasta qui  forneix  aquesta  informació: PASTA, Andrea.  Le pitture notabili di 
Bergamo. Bergamo: Locatelli, 1775, pàg.110. Entre la nombrosa bibliografia de l’obra, una de les síntesis 
més afortunades es troba a: OTTAVIANI, Marina. Pietro Ricchi. 1606‐1675. Milano: Skira, 1996, pàg. 234‐
235.  
1633  PANAZZA,  Gaetano;  BOSELLI,  Camillo  (eds.).  La  pinacoteca  Tosio Martinengo. Milano:  Cassa  di 
risparmio Delle Provincie Lombarde, 1974, pàg. 148‐150; PALLUCCHINI, Roberto. La pittura veneziana del 
Seicento. Milano: Electa, 1981, pàg. 222; GUZZO, Maria. “Pietro Ricchi a Brescia: proposte e precisazioni”, 
Arte Veneta, XXXVII (1983), pàg. 120‐137, 124,125,135; OTTAVIANI, M., Pietro Ricchi..., 1996, pàg. 276‐
279. 
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mà esquerra, mentre l’esperit sant en forma de colom li inspira els seus textos. Per tant, l’obra 

enalteix  l’erudició dels dominics  i de  les seves plomes  llorejades, establint un vincle entre els 

grans  autors medievals –Tomàs  i Caterina‐  i els  contemporanis  representats en  la  figura de 

Salamone. L’aparició de sant Ramon de Penyafort amb la clau com a únic atribut reforça aquesta 

visió dels sants doctes acompanyant al beat venecià i subratllant l’autoritat de les seves obres. 

 

Tornant al tractament del rostre, veiem com Ricchi renuncia als trets que havia emprat en  la 

Transfretació de Bergamo. Ramon de Penyafort es converteix en el jove autor dominic, d’una 

trentena d’anys, que treballa a la cúria romana com incansable penitencier i confessor pontifici. 

Per tant, aquesta nova versió del rostre del sant renuncia al frare madur capaç d’obrar prodigis 

gràcies  a  la  puresa  de  la  seva  fe,  per  centrar‐se  en  un  dominic  de  barba  escassa  i  poc 

pronunciada, tocat amb una marcada  tonsura a  la part superior, on es veu una ben poblada 

massa de cabells. El gest dolç  i  la mirada baixa del frare contrasten molt amb  la severitat del 

rostre  romà.  El  sant  es  presenta  en  la  seva  versió més  commovent  i  afectada,  de  formes 

mòrbides que segueixen  la  línia marcada per Ricchi en totes  les figures de  la composició. Així 

doncs l’exemple de Ricchi, com el de Vito Carreca a principis del segle XVII, il∙lustra com fins i tot 

un mateix artífex pot adaptar els trets del sant en funció dels seus interessos i de la composició 

a la qual van destinats.  

 

Com a final d’aquest recorregut volem  subratllar com, progressivament, a mesura que avança 

el segle XVII és més habitual  la troballa de propostes que s’allunyen de  l’ortodòxia del rostre 

raimundià. Com a últim exemple volem citar, ja dins del segle XVIII, el bust del dominic executat 

per  un  pintor  florentí  desconegut  en  una  lluneta  de  sobreporta,  que  conviu  amb  altres 

representacions  dedicades  als  sants  de  l’Orde  de  Predicadors  com  Vicenç  Ferrer  o  Tomàs 

d’Aquino, executades per fra Bartolomeo della Porta (1475‐1517) (fig. 229). L’obra il∙lustra a un 

frare  encara  jove,  aproximadament  d’una  quarantena  d’anys,  amb  algunes  arrugues  però 

enèrgic  i sense els cabells blancs. En aquest cas, els atributs de  la clau  i  l’hàbit blanquinegre 

resulten imprescindibles per identificar la imatge amb el sant català, doncs es troba ben allunyat 

del frare madur que proposava la seva vera effigies.  

 

 

4.3.5 El dominic barceloní i el canonge català  

 

A Catalunya, l’únic exemple conservat d’escultura exempta dedicada a sant Ramon de Penyafort 

d’època barroca és la talla que presideix el seu retaule a l’església parroquial de Sant Bartomeu 
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i Santa Tecla de Sitges  (fig. 230). Es  tracta d’una obra de dimensions naturals  i qualitat prou 

reeixida  que  encara manca  d’un  estudi  estilístic  i  documental  que  pugui  assenyalar‐ne  una 

adscripció. La principal dificultat que presenta la peça és el seu muntatge en un retaule factici, 

del  qual  no  hem  pogut  localitzar  cap  rastre  documental  que  ens  ajudi  en  la  seva 

contextualització. Malgrat  aquest  inconvenient,  cal  assenyalar  que  la  peanya  on  recolza  la 

imatge del dominic porta la data de 1690, un apunt cronològic que hem de considerar amb tota 

la  cautela  del  cas,  però  que  situaria  l’obra  fora  de  la  primera  expansió  iconogràfica  que 

acompanya  la  canonització  de  1601.  El  sant  apareix  monumental,  amb  un  gest  ampli  i 

grandiloqüent, emfatitzat amb la clau alçada a la mà esquerra, mentre la dreta recolza el llibre 

a  la  cintura.  La  factura  de  l’hàbit  i  la  capa  exhibeix  tot  el  virtuosisme  tècnic  de  l’escultor, 

especialment notable en els plecs de  la roba, nerviosos  i  lleugers, entre els quals s’endevina 

subtilment el genoll del sant. Una mirada atenta a la peça reconeix les restes d’estofat d’or que 

cobria originalment les teles, així com un treball segur i competent en detalls com el dit índex 

inserit entre les pàgines del llibre. Pel que fa al tractament del rostre, aquest es presenta lliure 

d’arrugues  i  de  pòmuls  famèlics,  destacant  la  dentadura  completa  a  l’entorn  d’una  boca 

entreoberta que correspon al frare en plena predicació. Per tant, l’escultura sitgetana, malgrat 

mantenir els mateixos atributs, es troba ben allunyada del model de sant docte i venerable que 

presentava la vera effigies. Ramon de Penyafort esdevé un paladí de la fe, un enèrgic predicador.  

 

Barcelona disposava d’algunes de les figuracions més antigues del dominic dins de la seva capella 

funerària al convent de santa Caterina. Entre aquestes cal comptar obres a  les que ens hem 

referit anteriorment com el cicle del sepulcre del sant, el retaule que l’acompanya o l’escultura 

exempta  que  presidia  el  cambril.  A  més,  el  convent  disposava  d’una  impremta  i  produïa 

estampes del sant que entraven en circulació, en les quals es recollia la seva figura com a frare 

barbamec i rejovenit, tal com il∙lustra la xilografia impresa per Teresa Pauner, en el qual apareix 

una escultura de sant Ramon de Penyafort dins d’un cambril, i per tant evocant la seva devoció 

en un indret imprecís, però que probablement correspon al convent de Santa Caterina, tal com 

sembla suggerir l’escut blanquinegre de la peanya inferior (fig. 68) 1634.  

 

Sense sortir de la casa dels dominics barcelonins, l’any 2012 Santi Torras va identificar el quadre 

que presidia el cap del dormitori gran dels frares, amb la tela conservada al MNAC, on s’il∙lustra 

la Verge acompanyada de  sant Domènec  i  sant Ramon de Penyafort  (fig. 231). Com apunta 

                                                            
1634 Anteriorment hem esmentat altres exemples de gravats catalans, en els quals Ramon de Penyafort 
apareix figurat com un frare jove, per exemple  les xilografies amb  la  inscripció CLAVIGUER ET HEREUS, 
incloses en diversos materials devots que es remunten al segle XVI com la vida de Salvador Pons (fig. 177).  
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Torras,  l’obra es confecciona a  l’entorn de 1594 però  la seva destacable qualitat, atribuïda a 

Isaac Hermes, fa que el prior Pere Màrtir Moixet mantingui la seva posició al dormitori durant 

les obres de decoració del mateix, empreses l’any 16431635. Per tant, estem davant d’una de les 

escasses representacions del dominic català immediatament anteriors a la seva canonització. El 

frare apareix vestit amb l’hàbit blanquinegre, orant i amb una mitra als peus, atribut que també 

figuraven al retaule del segle XVI que presidia la seva capella funerària (fig. 144). Per tant, estem 

en un pas previ a la canonització de 1601, però veiem com els dominics de Santa Caterina opten 

per  la representació del seu correligionari com un  jove miracler, capaç d’atreure  la veneració 

dels devots, més que pel sant erudit i intel∙lectual que s’impulsa definitivament des de Roma.  

 

És difícil saber fins a quin punt les figuracions barcelonines pogueren tenir una certa influència 

en la difusió de la imatge del sant a la resta de territoris ibèrics, però certament a partir de 1601 

també  trobem  representacions  del  sant  com  un  jove  frare  dominic  en  altres  punts  de  la 

península tant dispersos com Valladolid, Borja o Cantabria. El retaule major del convent de Porta 

Coeli de Valladolid, elaborat entre 1611  i 1618 sota el patronici de don Rodrigo Calderón  i  la 

intervenció  d’escultors  com  Gregorio  Fernández  o  el  milanès  Andrea  Rapa,  inclou  cuatre 

escultures  laterals  atribuïdes  a  Tadeo  Carlone  i dedicades  a  sant Domènec,  sant Ramon de 

Penyafort, santa Caterina de Siena i la beata Bienvenida d’Àustria (fig. 95 i 232)1636. Malgrat la 

pèrdua d’algunes parts com els dits o el pom de la clau, el tractament del sant, i especialment 

del seu rostre, permet apreciar un frare molt jove, al qual es pot atribuir fins i tot una trentena 

d’anys, amb els pòmuls marcats, sense barba i una tonsura discontínua. 

 

Uns trets similars es recullen en la figura del sant inclosa en el retaule de l’església de Sant Pere 

Màrtir  de  Borja,  confeccionat  en  les  primeres  dècades  del  segle  XVIII  i  d’autoria  encara 

desconeguda, però propera al  cercle de  Juan Zábalo  (1684  ‐ 1746)  (fig. 233)1637.  La  imatge 

il∙lustra al dominic amb la mirada enlairada vers el llenç central, on apareix l’apoteosi de sant 

                                                            
1635 TORRAS TILLÓ, Santi. La pintura catalana del Barroc. L’auge col∙leccionista i l’ofici de pintor al segle 
XVII. Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2012, pàg. 150‐152. 
1636 Sobre  l’obra del  retaule, vegeu: MARTÍN GONZÁLEZ,  Juan  José.  “Bienes artísticos de don Rodrigo 
Calderón”, Boletín del Seminario de estudios de Arte y Arqueología, 54  (1988), pàg. 267‐299, 281‐286; 
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. “El patronazgo artístico de don Rodrigo Calderón”. Actas del VII Congreso 
español de Historia del Arte. Patronos, promotores, mecenas y clientes. Murcia. Universidad de Murcia, 
1992. La beata Benvinguda d’Àustria era una terciaria dominica difunta poc temps abans amb fama de 
santedat, i amb el procés de canonització obert i impulsat per l’Orde de Predicadors. Una biografia de la 
religiosa  es  troba  a:  GABASTON,  Juan.  La  regla  que  professan  las  beatas  de  la  tercera  orden  de 
predicadores. Valencia: Juan Chrysostomo Garriz, 1621, pàg. 156‐162. 
1637 Agraïm  aquesta  informació a Alberto Aguilera  i  a Manuel Gracia Rivas, president del Centro de 
Estudios Borjanos. 
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Pere Màrtir  de  Verona,  presidit  a  la  part  superior  del  retaule  per  l’abraçada  entre  sant 

Domènec  i  sant  Francesc.  Els  laterals  inclouen medallons  amb  un  cicle  de  sants  i  santes 

dominics, entre els quals trobem un Ramon de Penyafort de nou ben jove, amb tots els cabells 

negres, una barba escrupolosament afaitada i les galtes ostensiblement enrojolades. Aquestes 

creen un interessant joc cromàtic amb la textura suau i quasi vellutada de l’interior blanc de la 

caputxa, i el negre intens exterior, trencat per una mà cuidada i tècnicament ben resolta, que 

sosté el llibre identificat al llom amb les DECRETALES, i les dues claus penjant.  

 

I finalment, com a tercer exemple de figuració raimundiana  ibèrica volem citar  l’escultura del 

retaule de  sant Domènec del  santuari de Nuestra Señora de  las Caldas, a Caldas del Besaya 

(Cantàbria) (fig. 234). L’obra, de filiació churrigueresca i empremta val∙lisoletana, fou alçada per 

Antonio de Valdecilla  l’any 1705,  i  –d’esquerra  a dreta‐  compta  amb  les  escultures de  sant 

Ramon de Penyafort, sant Domènec i sant Albert Magne, totes tres de notable factura atribuïda 

al cercle de Tomás de Sierra o Juan de Ávila1638.  Així doncs, el sant català s’acompanya del Doctor 

de  l’Església Albert Magne,  i de sant Domènec. Per  tant, queda  representant com a devoció 

erudita  i  referent  intel∙lectual  de  l’Orde  de  Predicadors.  Aquesta  imatge  devia  semblar 

especialment adequada als priors de Las Caldas, doncs es tractava d’un seminari major de l’Orde 

de Predicadors, on els sants dominics més doctes podien servir d’exemple als joves estudiants.  

 

Tornant  a  Catalunya,  fruit  d’aquest  estudi  constatem  l’existència  d’una  tipologia  figurativa 

raimundiana,  restringida  exclusivament  a  l’àmbit  geogràfic  del  Principat:  el  sant  canonge. 

Tradicionalment, els relats hagiogràfics recullen com Ramon de Penyafort torna de Bologna a 

Barcelona, a l’entorn de 1219, de la mà del bisbe Berenguer de Palou. A continuació, s’obre un 

període en que el  cèlebre  jurista esdevé  canonge de  la  Seu de Barcelona, dignitat a  la que 

renuncia l’any 1222 per ingressar a l’Orde de Predicadors. Tant Valls i Taberner, com Rius i Serra, 

ja adverteixen de la manca de documentació per confirmar aquestes dades, però és l’estudi de 

Josep Baucells el que descarta amb més fiabilitat la integració de Ramon de Penyafort a la mensa 

de la ciutat comtal1639. 

 

                                                            
1638 POLO SÁNCHEZ, Julio J. Arte Barroco en Cantabria. Retablos e Imaginería. Cantabria: Universidad de 
Cantabria, 1991, pàg. 234‐236. 
1639 Tot i l’esment de diversos mestres Raymundus en la documentació catedralícia del moment, cap d’ells 
pot  identificar‐se  inequívocament amb Ramon de Penyafort. Sobre  la qüestió, vegeu: RIUS  I SERRA, J., 
Diplomatario...,  1954,  pàg.  IX;  VALLS  TABERNER,  F.,  Sant  Ramon  de  Penyafort,  1996  (1936),  pàg.79; 
BAUCELLS I REIG, J., “Documentación inédita de San Ramón de Penyafort...”, 1977, pàg. 69‐96. 
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Tot  i així, el pas del  jurista per  la Catedral de Barcelona no únicament és un  lloc comú en  les 

biografies d’època moderna, sinó que també troba la seva pròpia figuració que anomenem el 

sant canonge. Aquesta tipologia de la imatge apareix en les representacions del cicle fundacional 

mercedari, del que ens ocuparem en un altre  capítol, però  també en una  sèrie d’escultures 

exemptes. Entre aquestes últimes, l’exemple més conegut i reeixit és la talla del reracor de la 

Catedral de Barcelona, on apareix sant Ramon de Penyafort amb els seus atributs habituals, però 

abillat amb bonet de tres puntes, capell, roquet i sotana propis de l’hàbit canonical (fig. 235)1640. 

L’adopció d’aquesta  indumentària en una escultura monòcroma es presta a confusions amb 

l’estament  cardenalici  del  representat.  Aquest  aspecte  és  possible  que  respongui  a  una 

influència  de  la  iconografia  de  sant  Ramon  Nonat,  profundament  arrelada  i  divulgada  a 

Catalunya després de la seva canonització de 1657. El sant cardenal formava part de l’Orde de 

la Mercè,  a  la qual  també es  vincula Ramon de Penyafort,  i  la  seva  imatge ha donat  lloc  a 

veritables obres mestres de l’escultura catalana barroca com el retaule del Santuari del Miracle 

realitzat per Carles Morató a l’entorn de 1758 (fig. 236). D’altra banda, tal com relata Tomasso 

Maluenda,  algunes  veus  havíen  exposat  com  la  dignitat  de  penitencier major  assolida  pel 

dominic a la cúria de Gregori IX, únicament podia anar acompanyada de la concessió de la porpra 

cardenalícia,  doncs  tots  els  confessors  papals  pertanyen  a  aquest  estament.  El  cèlebre 

historiador  dominic  resol  la  qüestió manifestant  que  un  home  tant  il∙lustre  i  àmpliament 

representat amb les claus a les mans, només podia ser penitencier major, encara que no formés 

part del sacre col∙legi1641. 

 

Tornant a la imatge de la catedral de Barcelona, veiem com el rostre s’allunya definitivament del 

model  romà,  presentant  una  pell  ben  afaitada  i  uns  modes  refinats  que  es  distancien 

definitivament del món mendicant i la pràctica de l’abstinència. L’any 2001 Joan Bosch publica 

un article amb la revisió de la construcció del reracor de la Seu barcelonina, especificant com les 

escultures de sant Oleguer (canonitzat l’any 1675) i de Ramon de Penyafort, han de recular la 

seva datació fins a  l’últim terç del segle XVII1642. Aquesta nova proposta cronològica acosta  la 

representació  del  sant  jurista  a  un  conjunt  d’escultures  ubicades  en  recintes  catedralicis 

catalans, entre les quals podem comptar la imatge inclosa en el retaule de la Concepció de la 

catedral de Girona, on fa pendant amb la representació de sant Feliu l’Africà que es troba a la 

                                                            
1640  La  construcció del  rerecor  tradicionalment  s’havia dividit en dues etapes marcades pels escultors 
Bartolomé Ordóñez (1517‐1519) i Pedro Vilar (1563‐1564). GARRIGA, Joaquim. L’Època del Renaixement. 
Segle XVI. Barcelona: Edicions 62, 1986, pàg. 38‐42, 117.  
1641 MALUENDA, T., Annalivm sacri ordinis praedicatorvm..., 1627, pàg. 478‐79. 
1642 BOSCH  I BALLBONA,  Joan.  “Pere Vilar,  Claudi  Perret, Gaspar Bruel  i  el  rerecor  de  la  Catedral de 
Barcelona”,  Locus Amoenus, 5 (2000‐2001), pàg. 149‐177. 
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fornícula del costat de l’Epístola del retaule (fig. 237)1643. En aquest cas, la policromia i l’absència 

de  la museta permeten distingir clarament el bonet negre propi dels canonges de  la birreta 

cardenalícia. Així mateix, és molt interessant observar com la cara de Ramon de Penyafort manté 

l’aspecte rejovenit, ara emmarcat per una incipient papada.  

 

L’escultor  aragonès  Juan  Adán  també  inclou  una  imatge  de  sant  Ramon  de  Penyafort  al 

desaparegut retaule de la capella del Sant Crist de la Seu Nova de Lleida, finalitzat abans de 1783 

(fig. 238)1644. L’escultura és una de les poques figures creades ex novo per al conjunt, doncs les 

imatges de Crist,  la Verge  i sant Joan procedeixen de  l’antic retaule de  la Seu Vella de Lleida. 

L’obra sucumbí durant la crema de retaules de 1936, però les fotografies ens mostren clarament 

un Ramon de Penyafort que continua amb  la seva  figuració com a canonge a finals del segle 

XVIII. L’única diferència respecte als models anteriors és en la disposició dels atributs, ja que es 

decideix prescindir del llibre i disposar del birret sobre la mà esquerra.  

 

Ara bé, a Catalunya la representació del sant canonge no es reclou exclusivament dins l’àmbit 

catedralici, doncs també apareix en diversos testimonis gràfics. A tall d’exemple figura en forma 

de xilografia anònima a la portada de les Indulgencias concedidas a la Germandat de Cotxeros 

de Barcelona (fig. 239)1645. Aquesta mostra al canonge reprenent els trets facials de l’escultura 

del reracor de la catedral de Barcelona i amb la clau a la mà dreta, mentre l’esquerra sosté un 

llibre obert amb una birret a la part superior.  

 

Molt més vinculat a la suposada dignitat cardenalícia de Ramon de Penyafort a la cúria romana, 

és el gravat situat a la portada del segon volum de les Sacri Supremi Reggi Senatus Cathalonie 

                                                            
1643 L’obra fou encarregada pel canonge Cristòfol Rich l’any 1710 a l’escultor Pau Costa i presenta al centre 
una Immaculada  sobre un bancal amb una escultura jacent de Sant Francesc Xavier. Sant Ramon se situa 
en una escultura exempta dins la fornícula principal del carrer de l’evangeli i assentada sobre una peanya. 
El personatge repeteix la indumentària amb un gran moviment en els plecs de les vestidures, una qualitat 
que permet a l’escultor demostrar un virtuosisme tècnic molt apreciat i de gran efecte escenogràfic. PÉREZ 
SANTAMARÍA,  Aurora.  Escultura  barroca  a  Catalunya:  els  tallers  de  Barcelona  i  Vic  (1680‐1730ca.). 
Projecció a Girona. Lleida: Virgili i Pagès, 1988, pàg. 259. 
1644 MARTINELL, Cèsar. La Seu Nova de Lleyda. Valls: E. Castells, 1926, pàg. 216; GARCÍA PORTUGUÉS, 
Esther. “José Nicolás de Azara i la Seu nova de Lleida, un punt d’entrada del nou gust clàssic a Catalunya”, 
Pedralbes, 23 (2003), pàg. 629‐650, 635; PUIG,  Isidre; YEGUAS, Joan. “L’obra de Luigi Valadier a Lleida 
(1779‐1780)”. A: BASSEGODA, Bonaventura; GARRIGA,  Joaquim; PARÍS,  Jordi.  L’època del Barroc  i  els 
Bonifaç.  Barcelona:  Publicacions  i  edicions  de  la  Universitat  de  Barcelona,  2007,  pàg.  135‐156,  136; 
FERNÁNDEZ, Mariona. “L’Ocàs de la retaulística a Catalunya (c.1777‐1808): el nou gust i la imposició de la 
norma academicista”. A: Alba daurada. Girona: Museu d’Art de Girona, 2006, pàg. 75‐89. 
1645 Indulgencias concedidas a la Germandat de Cotxeros de Barcelona, baix la invocació de Sant Ramon 
de Penyafort. Barcelona, c.1751. 
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Decisiones impreses l’any 1688 (fig. 240)1646. Es tracta d’una sofisticada calcografia, elaborada 

per l’orfebre i gravador Francesc Gazan (actiu 1684‐1702), un dels millors artífexs barcelonins 

del moment. La composició combina un primer pla on  trobem al sant com a escriptor,  i una 

finestra oberta a una representació cartogràfica en la que s’inclou una  Transfretació sobre un 

mar  en  el  que  apareix  un  traç  amb  la  inscripció  RADIUS  MUNDI.  L’explicació  a  aquesta 

representació sembla desprendre’s d’un poema de la portada de l’obra de Pablo Clascar: 

 

“Si por la raya que hicistes / En el agua, soys Raymundo; 

Por la llave soys segundo / Del que en el agua excedistes” 1647 
 

Per tant, el nom de Raymundus juga amb la seva pròpia construcció amb els orígens “Ray”, de 

“Ratlla”,i “mundus”, que s’interpreta com a “món”, així, es vol veure l’etimologia del nom com 

a ratlla del món.  

 

 

 

A mode de recapitulació volem senyalar com d’acord amb les directrius de Trento, recollides i 

propugnades per la tractadística de la imatge sacra, la canonització de sant Ramon de Penyafort 

s’acompanya concomitantment de la fixació de la seva vera effigies. Malgrat la impossibilitat de 

reproduir els trets de la vera facies del dominic, es presenta un rostre oficial del nou sant figurat 

com un frare madur, dotat de cabells canosos, barba blanca i pòmuls marcats. Aquesta proposta, 

a la que ens referim com el rostre romà, amb tota probabilitat apareixia a l’estampa oficial de 

canonització del sant, actualment perduda, però també s’immortalitza al gravat anònim inclòs 

en la biografia de l’auditor Francisco de la Peña. 

 

Així mateix, la vera effiges també fixa els atributs de la clau i el llibre, habitualment identificat 

amb les Decretales. Si bé aquest últim és un element heretat de la tradició figurativa medieval, 

el primer sorgeix amb la canonització i vol remarcar la importància de Ramon de Penyafort com 

a autoritat en matèria penitencial, al∙ludint de retruc a les competències ostentades en aquest 

                                                            
1646  TRISTANY‐BOFILL  I  BENACH,  Bonaventura.  Sacri  Supremi  Reggi  Senatus  Cathalonie  Decisiones. 
Barcelona: ex typograhia Raphaelis Figveró, 1686‐1701, II. 
1647 CLASCAR DEL VALLÈS, Pablo. Tercero aviso. Translacion del gloriosissimo San Raymvndo de Peñafort 
luz y dechado de toda la Orden de Predicadores, gloria de este Principado de Cataluña y hijo desta insigne 
y leal ciudad de Barcelona celebrada la dicha translacion en 19 dias del mes de Abril de 1626, reynando en 
las Españas el muy catolico  rey y  señor nuestro don Phelipe Quarto, que con el  infante don Carlos  su 
hermano y otros muchos grandes de España, duques, marqueses y condes se han hallado presentes con la 
relacion  de  dos  milagros  sucedidos  este  dicho  dia  por  intercession  del  glorioso  San  Raymundo.  En 
Barcelona: por Esteuan Liberós, 1626.  
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àmbit per tot l’Orde de Predicadors. Per tant, la imatge proposa un model de santedat docte, 

intel∙lectual, que subratlla l’autoritat moral i legislativa del frare blanquinegre com a suport del 

catolicisme.   

 

Un cop configurada,  la vera effigies del nou sant es divulga ràpidament per tots els territoris 

europeus adscrits a la fe catòlica, trobant exemples ben primerencs dins i fora de Roma, com 

testimonien els retaules de Vito Carreca a Castelvetrano, o  l’escultura de Girolamo D’Auria a 

Nàpols. Així mateix, els trets marcats en el rostre de Ramon de Penyafort arran de la canonització 

de 1601 són presents en la seva iconografia durant tota l’època moderna, presentant nombroses 

interpretacions  degudes  als  als  pinzells,  escarpres  i  burins  dels  diversos  artífexs  que  les 

executen.  

 

L’anàlisi de la presència de sant Ramon de Penyafort en escenes compartides amb altres sants 

dominics permet  copsar  com  el  rostre del  frare, plenament  configurat després de 1601,  es 

converteix  en  un  signe  d’identitat  del  mateix,  que  l’individualitza  respecte  als  seus 

correligionaris. Ara bé, la lectura d’aquestes obres també permet observar com en les imatges 

més properes a  la  canonització, el dominic és acollit per  les devocions del  seu mateix orde 

religiós, però a mesura que avança  la  cronologia, el  sant es  consolida  i  també acompanya  i 

dignifica  la veneració dels seus correligionaris difunts amb fama de santedat, però encara no 

reconeguts oficialment per Roma.  

 

Concomitantment a  la  fixació d’una  imatge oficial  i ortodoxa del  sant apareixen nombroses 

variants heterodoxes, que presenten un frare molt més rejovenit, amb cabells foscos, barbat o 

barbamec, on sovint es mantenen uns mateixos atributs, però s’opta per una reinterpretació de 

la fesomia. Certament, tota regla té la seva excepció, o excepcions, que en aquest cas es poden 

deure  a  diversos  factors,  per  exemple  el  desconeixement  d’un model  oficial.  En  el  cas  de 

Catalunya,  també  hem  observat  com  aquestes  imatges  poden  respondre  a  una  tradició 

figurativa prèvia a la canonització. Ara bé, tampoc hem de descartar la perícia dels propis artistes 

i la seva intervenció a l’hora de presentar la imatge del nou sant. En conseqüència, les imatges 

raimundianes  poden  fer  èmfasi  en  altres  connotacions  del  frare  com  a  enèrgic  predicador, 

confessor, taumaturg o devot exemplar. 

 

Pel que  fa  a Catalunya,  veiem  com  a  l’entorn del  convent de  Santa Caterina  s’impulsen  les 

imatges del  sant com a  jove predicador  i miracler. Aquest  fet  respon a  la continuació d’una 

tradició visual prèvia a la canonització, però també a la voluntat d’enaltir les funcions dels propis 
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frares predicadors, i atreure els peregrins a la tomba del sant amb l’esperança d’un miracle. Així, 

la opció per aquesta tipologia responia als interessos dels dominics barcelonins, mentre el rostre 

impulsat a Roma celebrava el dret canònic i la predicació dom a pilars sustentants de l’Església 

posttridentina.  

 

D’altra banda, també observem com les catedrals catalanes es promocionen imatges genuïnes 

del sant, presentant‐lo com a erudit canonge i autor virtuós. Aquesta iconografia no té difusió 

fora  del  Principat,  on  primen  les  representacions  del  sant  vestit  amb  l’hàbit  dels  frares 

predicadors. Per tant,  podem constatar com són els vincles identitaris i la voluntat de celebrar 

Ramon de Penyafort com a il∙lustre exemple del clergat català, el que impulsa als canonges de 

Lleida, Girona o Barcelona, a promocionar aquestes figuracions.  
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4.4 La Transfretació: èxit i expansió d’un tema iconogràfic 

 

“No temia los Cossarios,  
pues llevava ciento y cinquenta pelotas en su Rosario,  

y por Piloto un Christo crucificado.  
No tenia remo su nave por que no era menester,  

que como el mar le llevava de gana, no eran menester açotes.  
Va caminando Raymundo como famoso Colon  

a descubrir un nuevo mundo por el Rey de Aragon”1648 

 

 

La Transfretació, o viatge miraculós de Ramon de Penyafort creuant el mar sobre la seva capa 

és, sens dubte, l’episodi més representat i amb major fortuna dins la iconografia raimundiana 

d’època moderna. Ara bé, cal advertir que aquest passatge es troba privat d’imatges anteriors a 

la canonització de 1601, i no s’inclou en cap de les fonts escrites medievals anteriors al segle XV. 

Així doncs, en aquest apartat pretenem analitzar quina és la gènesi del tema i de quines fonts 

literàries i visuals s’alimenta durant l’època moderna.  

 

El primer relat de la navegació miraculosa és compilat pel dominic Jaume de Sant Joan (c.1396‐

c.1456) l’any 1456, que l’inclou al final de l’exemplar manuscrit de la Vita Antiqua de sant Ramon 

de Penyafort, custodiat al convent de Santa Caterina de Barcelona. Sant Joan, que fou el primer 

inquisidor de Barcelona, era professor de teologia a la casa dels dominics barcelonins i, segons 

declara ell mateix, escolta el miracle a Sóller quan és un  jove  frare d’uns 25 anys,  tot  i que 

anteriorment ja ho havia sentit explicar a alguns vells frares predicadors de Barcelona. El relat 

de  Sant  Joan  s’adjunta  a  la  documentació  del  procés  de  canonització  de  sant  Ramon  de 

Penyafort l’any 1456, i és un dels miracles aprovats a la butlla de Climent VIII1649. L’any 1599, dos 

anys abans de la canonització, Francisco Diago inclou una traducció del text a partir de l’original 

“... con grande fidelidad de latin en romance”1650, a la seva Historia General de la Provincia de 

Aragón de la Orden de Predicadores. 

 

Segons aquest relat, l’episodi se situa en un moment avançat de la vida de Ramon de Penyafort, 

quan s’estableix definitivament al convent de Santa Caterina de Barcelona després d’haver estat 

                                                            
1648 MOXET,  Pedro Mártir.  Sermon  del  glorioso  san  raymundo  de  peñafort  de  la  sagrada  orden  de 
predicadores. Barcelona: en casa de Sebastian y Iayme Mathevad, 1635, pàg. 7. 
1649 ASV. Congr. Riti, Processus, ms. 221, fols.71‐76. El document original de Santa Caterina és citat per 
Villanueva a l’arxiu del convent: VILLANUEVA I ASTENGO, Joaquín Lorenzo. Viaje literario a las iglesias de 
España. Tomo 22 Mallorca. Madrid: Imprenta Real, 1852, pàg. 300‐306. La transcripció llatina del text es 
troba a: RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. 347‐352. 
1650 DIAGO, F., Historia de la Provincia de Aragon..., 1599, Lib.2, pàg. 125. 
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a  la cúria romana,  i del seu generalat dominic (1239‐1241). En aquest moment, el frare té un 

contacte molt estret com a conseller i confessor de Jaume I, el qual li sol∙licita que l’acompanyi 

a  l’illa de Mallorca per exercir  la predicació  i convertir als  jueus  i musulmans que hi habiten. 

Seguint sempre el relat de Sant Joan, traduït per Diago, el dominic s’avé a fer el viatge “... pero 

con pacto que el Rey siguiesse su consejo y le obedeciesse en todo lo concerniente a la salud de 

su alma y de su pueblo. Prometio luego el Rey lo que se le pedía.”1651 

 

Arribats a Mallorca, el sant s’instal∙la al convent dels  frares predicadors  i  inicia  la seva  tasca 

evangelitzador amb gran èxit. El diable, engelosit de la pietat desfermada pel dominic, endureix 

el  cor  del  rei  i  fa  que  comenci  a  ignorar  els  seus  consells, portant  la  seva  amant  amb  ell  i 

provocant l’escàndol de Ramon de Penyafort. Davant d’aquesta situació, el frare amenaça al rei 

de tornar a Barcelona atès que els seus consells no són escoltats i el monarca no es comporta 

com  un  exemple  per  als  seus  súbdits.  Per  tal  de  no  perdre  els  beneficis  de  la  predicació 

raimundiana,  Jaume  I  decideix  retenir  al  dominic  a  l’illa,  prohibint  expressament  a  tots  els 

navegants que el traslladin a Barcelona sota pena de mort.  

 

Acompanyat d’un altre monjo, fra Ramon es dirigeix al port de Palma, on descobreix les ordres 

del rei i posteriorment decideix provar fortuna a Sóller, on rep la mateixa resposta negativa dels 

mariners. En aquest moment es produeix el miracle:  

 

“... saludados todos los de los barcos, se fue a unas peñas o rocas que estan mas metidas en 
el agua que lo demas de la tierra del puerto, y llegando a lo postrero dellas dixo al socio. 
Vereys como el Rey eterno nos proveera de muy buen barco. Quitose la capa y hechola al 
agua muy tendida, y tomando el bordon en la mano y santiguandose con la señal de la Cruz 
entro y pusose encima della como si entrara en algun barco y aun con mas quietud. Hinco el 
bordon en medio y llamo su compañero para que santiguandose entrasse tambien. El qual 
dudando, atonito y admirado de tal cosa no lo quiso creer ni entrar de ninguna suerte por 
mas que el santo le amonesto que lo hiziesse. Dixole entonces el siervo de Dios. Bolveos pues 
al convento y encomendadme al padre Prior y a  todos  los  frayles y dezidles como el Rey 
eterno me ha proveydo de muy buen barco que encaminandolo el, me llevara a Barcelona. 
Levanto en alto la mitad de la capa a modo de vela y hincándola en lo mas levantado del 
bordon como en arbol de nave, a cuya rayz todo encogido estava assentado en blanco, soplo 
un viento delgado y dulce (sería hora de termia o cerca della) y hinchándose la vela con el 
apazible ayre se alexo de la Isla, maravillandose de tal y tan nueva cosa todos los que estava 

alli para navegar y el compañero.”1652  
 

 

                                                            
1651 Ídem. 
1652 DIAGO, F., Historia de la Provincia de Aragon..., 1599, Lib.2, pàg. 125v‐126. 
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Així doncs, el dominic converteix la seva capa en un improvisat vaixell que el porta de Sóller a 

Barcelona, on: 

 

“Acercose el santo varon a Barcelona. Y las atalayas o guardas de Monjuy maravilladas de 
ver una cosa nunca vista, negra y blanca, que con hermoso viento venía, baxo uno dellos a 
dar razon a los Consegeros o Iurados. Los quales corriendo con una grande muchedumbre 
del pueblo a la lengua del agua la vieron tambien claramente. Todos assi mismo los de los 
navios grandes y pequeños que alli estavan, santiguandose hazian admiraciones“1653. 

 

Ramon de Penyafort arriba al port de Barcelona, on baixa de l’embarcació, es posa la seva capa 

–seca‐ i es dirigeix al convent de Santa Caterina, entrant prodigiosament sense haver d’obrir cap 

porta. Segons narra el mateix Jaume de Sant Joan, el prodigi era predicat a Mallorca i, per tal 

d’evitar variants i confusions, decideix deixar‐lo per escrit. Així mateix, també explica com estant 

a Roma entre 1449 i 1451, relata el fet al “Cardenal Valenciano que agora por la divina Clemencia 

preside dichosamente en  la Universal Yglesia y se  llama Calixto tercero”1654. I més  interessant 

resulta  el  comentari  que  s’afegeix  a  continuació.  Segons  Sant  Joan,  al  pontífex:  “Penavale 

entonces y admiravase de ver que no estuviese canonizado tan celebre Doctor y tan santo que 

entre otros muchos milagros avia hecho el de pasar por el mar desde Mallorca a Barcelona sobre 

sola su capa”1655.  

 

Al colofó del relat de Sant Joan, el text figura escrit al convent de Santa Caterina de Barcelona, 

en presència del mestre provincial fra Pere Queralt el 8 de juliol de 14561656. Com hem exposat 

a la primera part de la tesi, l’aparició d’aquest miracle l’any 1456 ens dóna peu a hipotetitzar un 

possible intent de canonització a l’entorn d’aquesta data. Cal recordar que en aquest moment 

ocupa el soli de sant Pere Alexandre VI Borgia, nebot de Calixte III i, per tant, hem de veure del 

tot intencionat l’esment a les lamentacions del seu oncle per no veure canonitzat a Ramon de 

Penyafort. A més, la reobertura del procés de canonització requeria d’un nou miracle i, tal com 

anirem exposant al llarg d’aquest apartat, l’elecció d’una transfretació era una aposta segura, 

doncs ja havia estat acceptada en les hagiografies d’altres sants anteriorment.    

 

D’altra banda,  també  cal  tenir present que  si bé és  cert que  l’episodi no apareix en  la Vita 

Antiqua,  sí  que  hi  figuren  dos  miracles  vinculats  a  la  salvació  de  navegants  en  mars 

tempestuoses.  El  primer  d’ells,  anomenat  De  miraculis  in  mari:  De  maris  procella  quasi 

                                                            
1653 Íbidem, pàg. 126. 
1654 Íbidem, pàg. 127. 
1655 Ídem. 
1656 Ídem. 
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desperata, fins i tot se situa en una nau que viatja entre Barcelona i Mallorca; mentre el segon, 

De maris periculo, ho fa entre València i Peníscola1657. 

 

La data de l’esdeveniment no és unànime. La butlla de canonització proposa l’any 1229, durant 

el primer viatge de Jaume  I a Mallorca. Posteriorment, tant Diago com Francisco de  la Peña  i 

Zurita s’inclinen més pel quart viatge de Jaume I a l’illa de Mallorca, a l’entorn de 12691658. En 

tot  cas,  cal apuntar que  fins al moment, encara no ha estat provada  l’estada de Ramon de 

Penyafort a l’illa durant la seva vida1659.  

 

4.4.1 Els altres transfretadors: fonts i préstecs 

 

D’altra banda, també hem de considerar la possible contaminació dels cicles hagiogràfics d’altres 

sants, o de la mateixa Bíblia, on són habituals les transfretacions. L’any 1593 Salvador Pons ja 

anomena Ramon de Penyafort  “un altre Moisès, perquè  si aquell amb  la vara dividí  la mar, 

aquest amb lo bàcul i gaiato passà la mar”1660. Un altre episodi bíblic similar el trobem en el cicle 

del profeta Elies creuant el riu Jordà1661, però sobretot en la història de Jesucrist caminant sobre 

les aigües, davant d’un  sant Pere que dubta de  la  seva  fe en el messies1662. Per  tant, estem 

parlant d’una història de fe cega i de confiança en les sagrades escriptures i en la seva predicació. 

Així doncs, l’episodi esdevé una imatge prou suggerent i convenient per a l’Església romana, en 

                                                            
1657 RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. 304‐306. 
1658 DIAGO, F., Historia de la Provincia de Aragon..., 1599, Lib.2, pàg. 126. 
1659 RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. XIII. 
1660 PONS, S., Slibre de la vida y miracles..., 1593, pàg. 31. 
1661 “Elies i Eliseu van parar‐se davant el Jordà. Llavors Elies va agafar el seu mantell, va enrotllar‐lo i donà 
un cop a les aigües, que es van separar a banda i banda, i tots dos van travessar pel mig, a peu eixut”. 2n 
Reis, 2,7‐8. 
1662 “A la matinada, Jesús va anar cap a ells caminant sobre l'aigua. Quan els deixebles el veieren caminant 
sobre l'aigua, es van esglaiar i es digueren:  
‐És un fantasma!  
I es posaren a cridar de por. Però de seguida Jesús els digué:  
‐Coratge! Sóc jo. No tingueu por!  
 Pere li contestà:  
‐Senyor, si ets tu, mana'm que vingui caminant sobre l'aigua.  
 Jesús li digué:  
‐Vine.  
Pere baixà de la barca, es posà a caminar sobre l'aigua i anà cap a Jesús. Però en veure que el vent era 
fort, es va acovardir. Llavors començà a enfonsar‐se i cridà:  
‐Senyor, salva'm!  
A l'instant, Jesús estengué la mà i va agafar‐lo tot dient‐li:  
‐Home de poca fe! Per què has dubtat?  
 Llavors  pujaren  a  la  barca,  i  el  vent  va  parar. Els  qui  eren  a  la  barca  es  prosternaren  davant  d'ell  i 
exclamaren:  
‐Realment ets Fill de Déu.” Mateu, 14,24‐32. 
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un moment de forta pugna amb el protestantisme. Ramon de Penyafort es presenta com un nou 

Pere en versió dominica, compartint l’atribut de les claus i el do de la transfretar. Sens dubte, el 

fet que la gran massa dels fidels escoltés el relat de la Transfretació i tingués un referent bíblic 

conegut, ajuda a la seva ràpida divulgació, i també pot explicar en certa mesura el seu èxit. 

   

També hem de tenir present que apareixen un gran nombre d’escenes de transfretació en les 

vides d’altres sants. Des de l’alta Edat Mitjana tenim els casos de sant Foranian d’Irlanda, sant 

Juli I, sant Gildes de Rhuys, sant Sebald de Nuremberg, sant Fintan de Rheinan o sant Martí de 

Tours1663. En un context més proper a la canonització de Ramon de Penyafort, podem comptar 

episodis similars dins les hagiografies de sant Francesc de Paula, sant Jacint de Polònia o santa 

María de la Cabeza, canonitzada l’any 1697, que travessava cada dia el riu Manzanares sobre la 

seva mantellina. 

  

Dins la pròpia tradició dominica apareixen diversos miracles que vinculen els sants de l’orde amb 

les navegacions i el mar. El propi sant Domènec té un episodi en el que salva alguns peregrins 

que es dirigeixen a Sant  Jaume de Compostel∙la després que el seu vaixell naufragui1664. Així 

mateix, també sant Pere Màrtir compta amb un miracle post mortem dins la seva hagiografia, 

segon el qual salva a uns mariners que estan a punt de sucumbir en un mar tempestuós. En 

ambdós  casos,  els  relats  especifiquen  com  els  navegants,  a  punt  de  morir,  invoquen 

fervorosament  als  sants  dominics,  que  s’apareixen  i  calmen  les  aigües.  Posteriorment,  els 

beneficiats dels miracles acudeixen a les tombes dels sants per oferir‐los oració i aportar els vots 

promesos1665.  

 

Per tant, no és estrany que ja la Vita Antiqua de sant Ramon de Penyafort incorpori dos capítols 

dedicats  a  la  salvació  de mariners,  doncs  els  episodis  comptaven  amb  una  llarga  tradició 

hagiogràfica entre els dominics. Aquests havien adoptat el rescat dels nàufrags com una imatge 

                                                            
1663 Josep Joan Piquer i Jover féu una relació d’una sèrie de sants que haurien transfretat amb diversos 
mitjans  i que mencionem en  la nostra enumeració. En aquesta  identifica sant Foranian amb un bisbe 
irlandès que cap a l’any 982 hauria anat del continent a l’illa d’Irlanda sobre una creu de fusta. PIQUER i 
JOVER, J. J., La Vida i els Miracles de Sant Ramon de Penyafort..., 1980, pàg. 12‐13.  
1664  Bibliotheca  Sanctorum.  Roma:  Città  Nuova  Editrice,  1983,  IV,  pàg.  730;  QUÍLEZ  I  QUEDASADA, 
Francesc. “Lluís Borrassà”. A: PLADEVALL I FONT, Antoni (dir.). L’Art Gòtic a Catalunya. Pintura II. El Corrent 
Internacional. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005, pàg. 46, 53‐79. Aquesta iconografia era coneguda 
i difosa durant  la baixa Edat Mitjana a Catalunya a partir d’exemplars com el que trobem al retaule de 
Lluís Borrassà per al convent de Santa Clara de Vic. 
1665 En el cas del sant màrtir de Verona, l’episodi és un dels que presideix la cara frontal de seva tomba a 
Sant’Eustorgio  de Milà.  Pel  que  fa  a  la  salvació  de  sant  Domènec,  en  conservem  una  represetació 
efectuada per Lluís Borrassà l’any 1415 al retaule de Santa Clara de Vic, avui al MEV. 
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metafòrica de la pròpia salvació de l’ànima, practicada amb la confessió i la penitència, dos pilars 

de l’Orde de Predicadors i del propi Ramon de Penyafort1666.  

 

També Jacint de Polònia  incorpora un episodi semblant en  la seva biografia. El dominic polac 

mor l’any 1257 amb fama de santedat, però no es beatifica fins l’any 1527 i la seva canonització 

és atorgada pel papa Climent VIII l’any 1594, esdevenint el precedent immediat de sant Ramon 

de Penyafort. De fet,  les hagiografies d’ambdós personatges presenten nombroses similituds, 

fins al punt que el miracle més divulgat de sant Jacint també és una transfretació sobre la seva 

capa. En aquest cas, el frare travessa les aigües del riu Vístula l’any 1253, portant una escultura 

de  la  Verge  i  la  custodia  del  seu  convent  i,  segons  algunes  fonts,  també  alguns  dels  seus 

companys1667. La contemporaneïtat dels personatges, així com el fet de pertànyer al mateix orde 

i ser canonitzats al mateix temps, ens fa considerar la possible contaminació de l’episodi entre 

els cicles hagiogràfics d’ambdós sants. D’altra banda, tampoc podem oblidar que després de la 

canonització  de  1594,  el  culte  a  Jacint  de  Polònia  té  una  ràpida  i  forta  difusió  per  tota  la 

cristiandat, inclosa a Barcelona1668.  

 

En la comparació entre les transfretacions de sant Ramon de Penyafort, sant Jacint i sant Pere 

resulta especialment interessant un sermó predicat al convent de Sant Ramon de Penyafort al 

Penedès  l’any 1624. El predicador  il∙lustra  les seves paraules amb una estampa gravada amb 

escenes de  la vida del dominic català, numerades alfabèticament. Recollim el text de  la  lletra 

“A”, que correspon amb la Transfretació:  

 

“S. Jacinto donaseli el titol de caminador intrepido sobre las ayguas per lo que una y altra 
vegada, en dos ocasions passa un riu de part a part, la una en companyia de sos dexebles, y 
la altra a soles si be ben acompanyat puix en ma sua aportava la custodia en que lo soberano 
y divino Sacrament (que pera sempre alabat sia) reservat estava; y en la altre una figura o 
imatge de la Soberana Reyna dels Angels Maria Senyora. Passa que lo un, sense barca, sino 
caminant sobre las ayguas com si fossa terra ferma. Pero altre glorios Pare S. Ramon se li 
pot donar aquest titol per lo que desde Mallorca a Barcelona vingue sobre las ayguas del 
mar sens barca, sens nau, sens altre baxell algun, que sola la sua capa. Puix que te que veure 
la profunditat de un riu per caudals que ha ab la profunditat del mar [...] y que te que veure 
la distancia que y ha de una vora de un riu a altre per ample que sia ab la distancia que y ha 
desde Mallorca a Barcelona, que son cent y sexanta millas. Puix si a S. Jacint aquell riu passa; 
ab quanta mayor raho ha de donarse  a nostre glorios Pare per lo singular S. Ramon? (...) y 
axi ab propietat  se  li dona aquest  titol de ambulator  intrepidos  super aquas.  Lo glorios 

                                                            
1666  Sobre  la  salvació  de  nàufrags  com  a  imatge  de  la  penitència,  vegeu: NUET  BLANCH, Marta.  “El 
salvamento de náufragos, metáfora de la penitencia en el gótico catalán”, Locus Amoenus, 5 (2000‐2001), 
pàg. 53‐65. 
1667 Bibliotheca Sanctorum, 1983, VI, pàg. 326‐331. 
1668 Cal apuntar que el convent de Santa Caterina l’any 1601 es troba erigint una capella i un nou portal 
en honor de sant Jacint de Polònia. BRUB. Lumen Domus..., Ms. 1005, pàg. 121. 
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apostol S. Pere en certa ocasió volgué caminar sobre las olas del mar (...) pero als primers 
passos comença a temer, comença a vacilar; y si Cristo no li donara la ma, se veu en gran 
perill; pero nostre glorios Pare S. Ramon sens vacilar ni titubejar camina aquell cami tant 
llarc, y axi digas dell que es intrepid ambulator super aquas. Esta grandesa sua nos diu la A. 
Lletra primera del abecedari”1669 

 

Miquel Batllori donà un explicació plausible de com els  fets històrics pogueren esdevenir en 

llegenda. D’una banda està documentat que el papa Gregori IX sol∙licita a Ramon de Penyafort 

que  concedeixi  l’absolució  a  Jaume  I de  l’excomunió que  li havia  estat  aplicada  l’any 1237, 

després de  la seva  intervenció en el nomenament de Bernardo de Monteagudo com a bisbe 

d’Osca. En segon lloc, hi hagué una creença comuna en que Ramon de Penyafort fou confessor 

habitual del rei, sent confós amb el dominic Berenguer de Castellbisbal, el qual no únicament 

era confessor reial, sinó que també acompanya Jaume I a Mallorca, i li nega l’absolució per la 

seva vida llicenciosa. Segons Batllori, aquests fets es confonen i contaminen del miracle de sant 

Jacint a  la  riba del  riu Vístula, donant  lloc a  l’episodi de  la Transfretació de  sant Ramon de 

Penyafort1670. 

 

Tampoc hem de menystenir el cas de sant Francesc de Paula (1416‐1507), fundador dels mínims. 

L’any 1507 fou rebutjat pels barquers de l’estret de Messina, que el jutjaren massa pobre per 

pagar el seu passatge1671. Ple de determinació, el religiós llençà el seu mantell sobre les aigües i 

creuà el pas fins a  l’illa de Sicília, acompanyat d’un dels seus deixebles. Lleó X canonitza sant 

Francesc de Paula l’any 1519 i, per tant, el seu exemple és un antecedent directe de Ramon de 

Penyafort, que pocs anys després obté el reconeixement del seu culte a la Corona d’Aragó. Així 

doncs, si el frare català tenia obert un procés de canonització, tampoc podem descartar que 

promocionés un episodi de transfretació, que pocs anys abans havia estat aprovat en un altre 

sant reconegut oficialment.  

 

A diferència del cas de Ramon de Penyafort, tant Jacint de Polònia com Francesc de Paula es 

veuen acompanyats per altres frares que tenen la mateixa fe i determinació que ells, i per tant 

presenten  les respectives religions com a modèliques  i virtuoses. A més, aquests personatges 

secundaris generalment són els que posteriorment donen testimoni dels episodis miraculosos, i 

queden  recollits en  les  imatges dedicades als  sants,  tal com demostren  les pintures de Luca 

Giordano a l’església partenopea de la Pietà dei Turchini (fig. 241), o de Francesco Solimena a 

                                                            
1669 Sermones de Tiempo y de Santos, en catalán, s.XVII, fols.172‐175. BRUB. Ms. 1459.  
1670 BATLLORI, Miquel. A través de la història i de la cultura. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1979, pàg. 
43. 
1671 Bibliotheca Sanctorum, 1983, V, pàg. 1181; RÉAU, Louis.  Iconografía del arte Cristiano. Barcelona: 
Ediciones del Serbal, 1997 (1957), III, pàg. 564. 
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San Filipo Neri d’Osimo (fig. 242), per citar només dos de  les produccions artístiques d’època 

moderna més reeixides.  

 

La figura del frare descregut que no acompanya Ramon és un contrapunt de la història, il∙lustra 

el religiós de poca fe que, com l’apòstol Pere, dubta i es limita a ser un espectador del veritable 

fet miraculós. D’altra banda,  la proliferació de navegacions miraculoses  sobre  les  aigües  en 

època moderna també forma part del simbolisme de l’arca de Noé com a vaixell de l’església, 

capaç de  flotar  i dur a bon port els cristians enmig del diluvi1672. Aquesta  imatge de  la nau‐

Església té unes arrels evidentment medievals que es remunten a la Navicula Petri vaticana, però 

es continua emprant durant  l’època moderna, ara  transformada en metàfora del catolicisme 

que sura i resisteix amb determinació les tempestats herètiques que l’assoten.  

 

De la mateixa manera que el relat de la transfretació de Ramon de Penyafort compta amb uns 

antecedents clars i remuntats a l’època medieval dins i fora del propi orde religiós, també volem 

plantejar una comparació amb la narració del miracle de la barca de Pere Nolasc (c.1180‐1249). 

Tot  i que dedicarem un capítol específic als vincles entre Ramon de Penyafort  i  l’Orde de  la 

Mercè, i les seves conseqüències iconogràfiques, volem exposar en aquest apartat les similituds 

i divergències entre els passatges d’ambdós sants. L’episodi del redemptor de captius apareix 

plenament desenvolupat  l’any  1603,  a  l’Agricultura  del Alma del  també mercedari Melchor 

Rodríguez de Torres1673, i posteriorment també queda recollit per fra Alonso Remón a la Historia 

General de la Orden de la Merced1674. 

 

El  relat bàsicament explica com en un dels  seus viatges per  redimir captius a  les  terres dels 

infidels, els moriscs deixen a la deriva a Pere Nolasc en una petita embarcació al mig del mar, 

sense rems ni veles que el permetin desplaçar‐se. És  la divina providència qui s’encarrega de 

bufar els vents adequats per fer arribar el frare al port de València, on desembarca davant dels 

mariners atònits. L’origen del relat es vincula a Maria Magdalena dins de la Llegenda Daurada 

de  Iacopo da Varazze1675. Tot  i així,  les similituds amb  la  transfretació  raimundiana són prou 

                                                            
1672 PIQUER i JOVER, J. J., La Vida i els Miracles de Sant Ramon de Penyafort..., 1980, pàg. 18. 
1673 RODRIGUEZ DE TORRES, Melchor. Agricultura del Alma y ejercicios de la vida religiosa con varias cosas 
pasa el púlpito y espíritu. Burgos: Por Iuan Baptista Varesio, 1603, pàg. 299‐300. 
1674  REMON,  Antonio.  Historia  General  de  la  Orden  de  la Merced. Madrid:  por  Luis  Sánchez,  1618. 
Anteriorment podem trobar algunes al∙lusions a l’episodi en fonts que recullen la vida i miracles de Pere 
Nolasc com els relats de Speculum fratum (1445) de Nadal Gaver o  Opusculum tantum quinque (1446) de 
Pedro Cijar. Tot i així, el seu ple desenvolupament narratiu ha d’esperar a l’obra de Melchor Rodríguez. 
Sobre les primeres interpretacions pictòriques de l’episodi, vegeu: FERNÁNDEZ LÓPEZ, José. Programas 
iconográficos de la pintura barroca sevillana. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1991, pàg. 279. 
1675 VORAGINE, Jacopo de la. La leyenda dorada. Madrid: Alianza Editorial, 1987, I, pàg. 384. 
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significatives, doncs el personatge també usa la seva capa com a vela i la lliga al bordó del frare 

a mode de pal major.  

 

Una  de  les  primeres  representacions  plàstiques  del  tema  es  troba  en  el  llenç  de  Francisco 

Pacheco San Pedro Nolasco desembarca con  los cautivos redimidos (Museu Nacional d’Art de 

Catalunya).  L’obra narra la historia de la remissió de captius per part de sant Pere Nolasc en dos 

temps diferents.  El primer d’ells  correspon  al miracle de  la barca,  il∙lustrat  en últim  terme, 

mentre al davant apareix la tornada del sant amb els captius alliberats a bon port (fig. 243). La 

pintura pertany a l’encàrrec efectuat entorn a 1600 a Francisco Pacheco i Alonso Vazquez per 

tal de decorar el claustre del convent de la Mercè de Sevilla i ha estat datada l’any 16011676.  

 

Encara més proper a les representacions raimundianes és el gravat de Jusepe Martínez,  dins la 

sèrie d’estampes amb la vida i miracles de Pere Nolasc, creada per al seu procés de canonització 

(fig. 244). La datació de les obres se situa entre 1622 i 1627 i, per tant, ja atenen a les narracions 

que han desenvolupat plenament l’episodi. L’escena ens mostra l’arribada del mercedari al port 

de València amb la següent descripció: “El santo en una nave sin remos ni velas hace con su capa 

y  báculo  una  vela  y  algunos moros  lo miran  estupefactos”1677.  El  tipus  iconogràfic  és molt 

semblant a  l’emprat en  les  figuracions  romanes de Ramon de Penyafort, com  les de Magny 

d’Artois a  la Minerva, o Ricci da Novara a Monserrato. Per  tant, és possible que el gravador 

aragonès contemplés aquestes obres mentre preparava  les planxes per a Sant Pere Nolasc a 

Roma. Posteriorment, el gravat és copiat i difós per Cornelio Cobrador.  

 

Entre les produccions plàstiques més reeixides de l’episodi podem comptar el llenç pintat per 

Francisco Reyna, actualment a la capella de Sant Pere de la Catedral de Sevilla (fig. 245). L’obra 

prové del mateix convent mercedari de la ciutat, i forma part de la sèrie encarregada a Francisco 

Zurbarán l’any 1628 per decorar el claustre dels Bojes. El llenç realitzat però, s’atribueix al seu 

deixeble Francisco Reyna i cal datar‐lo cap a 16301678. La imatge  mostra les evolucions del tema 

que ha  introduït el gravat de Jusepe Martínez, amb el sant agafat al bordó  i  la capa nuada a 

mode de vela. Així mateix, apareixen petites embarcacions al seu voltant  i  la representació al 

fons d’una ciutat que narrativament hauria de correspondre a Alger, enmig de la costa africana.  

 

                                                            
1676 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J., Programas iconográficos…, 1991. 
1677 MARTÍNEZ, Juseppe. Per contemptibile lignum iustum gubernat, s.XVII. Biblioteca Nacional de España, 
Sección BBAA, Sig. 22696. 
1678 VALDIVIESO, Enrique. Catálogo de  las Pinturas de  la Catedral de Sevilla. Sevilla: Enrique Valdivieso, 
1978, pàg. 114‐116; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J., Programas iconográficos…, 1991, pàg. 235‐291. 
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També resulta un bon paral∙lel iconogràfic l’obra de Domenico Conti al convent de la Madonna 

di Buonaria de Cagliari, realitzada aproximadament cap a 1670 (fig. 246). En aquest cas però, 

sant Pere Nolasc apareix més  identificat a partir de  l’estendard mercedari, combinat amb  les 

representacions dels  captius que, encara encadenats, esperen  la  seva  redempció a  la platja 

mentre contemplen el prodigi del patriarca mercedari.  

 

Així doncs, malgrat la voluntat d’individualitzar al sant fundador mercedari, les similituds amb 

les  representacions  de  la  transfretació  raimundiana  són  evidents.  També  hem  de  tenir  en 

compte que  a partir de  la  canonització del dominic  català proliferen extraordinàriament  les 

seves imatges com a transfretador, mentre les de Pere Nolasc han d’esperar a l’entorn de 1628. 

Per  tant,  la  iconografia  del  mercedari  amb  la  capa  insuflada  i  la  vela  nuada  al  bordó, 

probablement beu de la cultura gràfica raimundiana, divulgada plàsticament a partir de 1601, 

tal com veurem a continuació.  

 

4.4.2 Emergència i difusió d’una nova iconografia 

 

L’aparició del tema iconogràfic de la transfretació de sant Ramon de Penyafort és un fet vinculat 

estretament amb la canonització del dominic, doncs no consten referències plàstiques anteriors. 

En canvi, l’ascensió als altars de 1601 s’acompanya d’una ràpida i prolífica identificació entre el 

sant  i  l’episodi,  que  es  converteix  en  la  imatge  raimundiana  predilecta,  dotada  d’una 

extraordinària  fortuna  durant  tota  l’època  moderna.  Aquest  fet  es  deu  per  una  banda  a 

l’acceptació  de  la  transfretació  com  a  primer  episodi miraculós  del  sant,  però  també  a  la 

promoció d’aquesta iconografia acompanyant les biografies, els goigs, les estampes o la mateixa 

butlla papal, impresa a Roma l’any 1601 amb una xilografia de l’episodi a la portada, flanquejada 

pels escuts de Felip III i de Climent VIII (fig. 247)  

 

La Transfretació també és l’escena protagonista dels cicles hagiogràfics impresos l’any 1601 per 

Cristoforo Bianchi (fig. 150)  i per Raphael Sadeler (fig. 151). A propòsit del primer, sorprèn  la 

interpretació de la posició del sant assegut sobre la capa. Francisco Diago havia traduït el text 

de Sant Joan com: “... levantado del bordon como en arbol de nave, a cuya rayz todo encogido 

estava assentado en blanco”1679. Generalment s’opta per la figuració d’aquestes paraules amb 

el frare agenollat, però en el cas de Bianchi disposa al dominic arraulit i assegut, una disposició 

que únicament hem retrobat, de manera molt més modesta  i secundària, en  la sèrie editada 

                                                            
1679 DIAGO, F., Historia de la Provincia…, 1599, Lib. 2, pàg. 125v‐126. 
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l’any 1612 per Jean Le Clerc (fig. 153), i en una pintura atribuïda a Stefano Volpi, a l’església de 

San Raimondo al Refugio de Siena (fig. 104).  

 

Molt més divulgada és la  imatge gravada per Raphael Sadeler a Venècia (fig. 151), on el frare 

apareix més  rejovenit que en  l’estampa de Bianchi,  agenollat  sobre  la  capa,  amb  la mirada 

pietosa elevada al cel i pronunciant el salm TU DOMINARIS POTESTATIS MARIS1680. Sens dubte 

la interpretació de Sadeler fa un major èmfasi en la inflamada devoció del sant, il∙lustrat d’una 

manera prou característica, agafant amb una mà el bordó amb la capa lligada al capdamunt, i 

amb  l’altra un  crucifix.  L’aparició d’aquest  atribut  és  fruit  d’una mala  interpretació  del  text 

original, on s’especifica que Ramon de Penyafort es va fer el signe de  la creu abans de pujar 

sobre la seva capa, però en canvi el trobarem habitualment en les il∙lustracions de l’episodi.   

  

Una de  les primeres pintures del  tema era  la  tela que presidia  la capella de  sant Ramon de 

Penyafort a la Basílica de Santa Sabina de Roma (fig. 248). Tot i que l’obra s’ha considerat d’autor 

anònim català i datada al segle XVI, no compartim cap d’aquests paràmetres1681. Malgrat estar 

desapareguda actualment, coneixem  la tela a través de fotografies que denoten una habilitat 

tècnica en el tractament del cos, de les robes i de les onades en moviment, que podria ser fruit 

dels tallers romans contemporanis. Pel que fa a la cronologia, sabem que l’any 1600 el cardenal 

dominic Girolamo Bernerio encarrega a Federico Zuccari el magnífic cicle de frescs que decora 

la  capella  de  sant  Jacint  de  Polònia, mentre  Lavinia  Fontana  realitza  la  pala  d’altar  amb  el 

dominic polac venerant a  la Verge1682. Per tant, és probable que fos concomitantment, o poc 

després,  de  la  canonització  de  1601,  quan  s’encarregués  l’obra.  En  ella  trobem  plenament 

configurat el tema iconogràfic de la Transfretació del sant, pronunciant la mateixa cita del llibre 

dels salms que proposava Sadeler, però incorporant la frase DUCAM ET IN PORTUM VOLUNTATIS 

TUAE, que correspon al mateix llibre bíblic1683. Per tant, l’aparició d’aquestes sentències de nou 

emfatitza el comportament pietós de sant Ramon de Penyafort, i la seva confiança en l’Altíssim, 

                                                            
1680 La sentència correspon al Llibre del Salms, 88,10. 
1681 VALLS I TABERNER, F., Sant Ramon de Penyafort..., 1996 (1936), pàg. 10. 
1682 DARSY, Felix Marie Dominique. Santa Sabina. Roma: Marietti, 1961, pàg. 39. 
1683 “En les seves penes cridaren al Senyor  
i els salvà d'aquell perill:  
mudà el temporal en bonança,  
calmà les onades de la mar,  
 i els va dur fins al port desitjat,  
plens de goig per la calma retrobada.  
Que enalteixin el Senyor pel seu amor,  
pels prodigis que ha fet en bé dels homes”. Salms, 107, 28‐31. 



540 
 

ara enaltida amb la contemplació íntima i sincera del crucifix de la mà dreta, i la presència del 

rosari, emblema de la devoció mariana dels frares predicadors.  

 

El paisatge emmarca el sant a  l’esquerra amb  la riba de  l’illa de Mallorca,  i a  la dreta amb  la 

ciutat de Barcelona. Aquesta última queda individualitzada  gràcies a la muntanya de Montjuic, 

coronada per la torre medieval que feia de farell destinat als donar instruccions als navegants, 

construcció que també sortia referenciada al relat de Jaume de Sant Joan.  

 

Sempre a la ciutat de Roma, la figuració raimundiana de Santa Sabina es recupera amb lleugeres 

modificacions  en  el  fresc  d’una  de  les  parets  laterals  de  la  capella  dedicada  a  la  Verge  de 

Montserrat, dins l’església de Santa Maria in Monserrato (fig. 249 i 250). La capella es construeix 

entre 1592  i 1594,  i  la seva decoració és voluntat del bisbe de Malta Tomàs Gargall  (+1614),  

l’escut del qual presideix l’accés1684.  

 

Gargall era oriünd de Collbató i de jove havia format part de l’escolania de Montserrat. Per tant, 

el comitent probablement sentia un vincle personal amb la Moreneta, que alhora era el culte 

marià més difós al Principat de Catalunya i, en conseqüència, era una advocació especialment 

adequada  per  a  l’església  nacional  de  la  Corona  d’Aragó1685.    En  aquesta  tessitura,  tampoc 

sorprèn l’elecció de sant Ramon de Penyafort com a últim sant català reconegut oficialment per 

Roma.  De  fet,  és  probable  que  l’encàrrec  de  la  decoració  s’efectués  poc  després  de  la 

canonització  de  1601,  quan  l’efervescència  del  culte  raimundià  és més  forta  i  sobretot  a 

l’església on s’han celebrat les festes romanes per celebrar l’ascensió als altars del dominic. A 

més, cal recordar com el temple és custodi d’un dels estendards de la canonització, i el cap de 

la seva confraria és l’auditor Francisco de la Peña que, com hem exposat extensament, esdevé 

un dels protagonistes de la canonització de 1601.  

 

                                                            
1684 La nostra recerca a l’Arxiu Secret Vaticà només ha pogut confirmar la data de defunció del prelat el 10 
de juny de 1614. ASV. Acta Camerarii, 15, fol. 253. Sobre l’església de Santa Maria di Monserrato, la seva 
construcció, historia i decoració, vegeu: ANSELMI, Alessandra. Le chiese spagnole nella Roma del Seicento 
e del settecento. Roma: Gangemi Editore, 2012, pàg. 41‐45; BARRIO, Maximiliano. “El patrimonio de  la 
iglesia y hospital de Santiago de  los Españoles de Roma en  la época moderna”, Antologica Annua, 47 
(2000), pàg. 419‐461; VÁZQUEZ, Rosa. “La obra pía de Santa María de Montserrat en las guías de Roma y 
otras  fuentes histórico‐artísticas  (siglos XVI‐XIX)”, Antologica Annua, 47  (2000), pàg.  635‐652;  LERZA, 
Gianluigi. Santa maria di Monserrato a Roma. Dal cinquecento sintetista al purismo dell'Ottocento. Roma: 
Edizioni  Librerie  Dedalo,  1996;  FERNÁNDEZ  ALONSO,  Justo.  Las  Iglesias  de  España  en  Roma.  Roma: 
Instituto Español de Estudios Eclesiásticos, 1956, pàg. 63 i seg. 
1685 CANALDA, Sílvia. “La  imatge barroca de  la Mare de Déu de Montserrat: gènesi, circuits  i usos”. A: 
CANALDA, Sílvia; FONTCUBERTA, Cristina (eds.). Imatge, devoció i identitat a l’època  moderna. Barcelona: 
Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2014, pàg. 79‐100, 94‐96. 
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Recentment,  la Dra. Sílvia Canalda ha proposat una nova interpretació de la construcció de la 

capella i  la seva decoració vinculada al propi bisbe Gargall, que fou condemnat a complir una 

penitència a la muntanya de Montserrat per haver causat la mort de dos canonges1686. En aquest 

context, l’elecció d’un sant com Ramon de Penyafort que era símbol del mateix sagrament de la 

penitència no únicament ratifica els lligams identitaris entre el comitent i la seva pàtria, sinó que 

també completa el sentit expiatori que tenia aquest espai.  

 

Giovanni Baglione és el primer en atribuir la decoració pictòrica de la capella al pintor Giovanni 

Battista  Ricci  da  Novara  (1537‐1527)1687.  En  aquests moments  Ricci  ja  era  un  artista  prou 

reconegut  dins  els  cercles  artístics  romans1688.  Després  d’una  primera  formació  a  la  seva 

llombardia  natal,  el  jove  Ricci  col∙labora  amb  Cesare  Nebbia  en  la  decoració  del  Duomo 

d’Orvieto,  i  arriba  a  Roma  durant  el  pontificat  de  Gregori  XIII  (1572‐1585),  quan  apareix 

documentat entre els membres de l’Accademia di San Luca. Sixte V l’anomena Soprintendente 

de l’obra del Palazzo Quirinale i, posteriorment, el seu nom apareix associat a les decoracions 

de  la Scala Santa, de  la Biblioteca Vaticana  i de  la nau de Santa Maria Maggiore. L’any jubilar 

1600 Ricci participa en algunes de les empreses artístiques més destacades, com els frescs del 

transsepte  de  San  Giovanni  in  Laterano,  i  el  cardenal  Anton Maria  Salviati  li  encarrega  la 

decoració de  la  seva  capella a San Gregorio al Celio. En aquesta obra Ricci demostra el  seu 

virtuosisme com a pintor ràpid i brillant, que domina la tècnica al fresc i és capaç d’executar un 

programa iconogràfic complex, seguint l’estil tardomanierista que impera en el gust oficial de la 

cúria romana. Probablement l’habilitat demostrada per Ricci a la capella Salviati fou decisiva per 

a l’encàrrec del bisbe Gargall.  

 

                                                            
1686 CANALDA I LLOBET, Sílvia. “L’iconografia della Santa Immagine in Santa Maria in Monserrato a Roma: 
un incontro tra l’identità catalana e castigliana tra il XVI e il XVII secolo”. A: KOLLER, Alexander; KUBERSKY‐
PIREDDA,  Susanne.  Identità  e  rappresentazione.  Le  chiese  nazionali  a  Roma,  1450‐1650.  Roma: 
Campisano, 2015, pàg. 65 – 92. 
1687 BAGLIONE, Giovanni. Le vite de pittori, scultori et architetti dal pontificato di Gregorio XIII, del 1572 in 
fino a tempi di Papa Urbano Ottavo nel 1642. Roma: E. Calzone, 1935 (1642), pàg. 148‐150. 
1688 Sobre l’activitat artística de Ricci a Roma, vegeu: STRINATI, Claudio, “Roma nell’anno 1600. Studio di 
pittura”, Ricerche di Storia dell’arte, 10  (1980), pàg. 15‐48; WIEDMANN, Gerhard.  “Il  cardinale Anton 
Maria Salviati e il pittore Giovan Battista Ricci in S. Giacomo in Augusta a Roma”. A: PASCULLI, Mimma 
(ed.). Per la storia dell'Arte in Italia  in Europa. Studi in onore di Luisa Mortari. Roma: De Luca Editori, 2004, 
pàg. 228‐233; MERCALLI, Marica. “Momenti e aspetti dell'attivita di Giovan Battista Ricci da Novara a 
Roma:  I cicli della Traspontina”, Annuario dell'Istituto di Storia dell'Arte, n.s.1  (1981‐1982), pàg. 34‐42; 
TOSINI, Patrizia. “Giovan Battista Ricci and Cristoforo Greppi at the Castellani chapel  in S. Francesco a 
Ripa, Rome”, The Burlington Magazine, 145 (2003), pàg. 366‐370; CHAPPELL, Miles. “A drawing attributed 
to G.B. Ricci”, Southeastern College Art Conference Review,  IX.1  (1976), pàg. 18‐21; PEDROCCHI, Anna 
Maria. San Gregorio al Celio. Roma: Istituto poligrafico e zecca dello stato. Librería dello stato, 1995, pàg. 
57‐62. 
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La composició de la Transfretació presenta notables similituds amb la pintura de Santa Sabina. 

Ambdues obres mostren uns mateixos atributs i disposició de la figura del sant, amb la inscripció 

TU DOMINARIS POTESTATI MARIS sortint de  la boca, el rosari  i el crucifix a  la mà  (fig.11). És 

plausible que  la  tela de  la  cúria dominica, ubicada en un  indret prou proper  a  l’església de 

Monserrato, pogués  exercir de model  a  l’obra de Ricci o bé,  com  a mínim,  ambdues obres 

participen d’un mateix referent visual que no coneixem actualment. Ara bé, el pintor llombard 

introdueix un canvi fonamental en el tractament del rostre del sant, que recull els trets romans 

del gravat de Francisco de la Peña, però  ja no contempla devotament el crucifix, sinó que mira 

vers l’infinit, amb la mirada concentrada.  

 

Respecte a la pintura de Santa Sabina (fig. 248) o al gravat de Sadeler (fig. 151), el fresc de Ricci 

da Novara es caracteritza per la gran representació de la ciutat de Barcelona a la part superior. 

Aquesta  imatge  probablement  parteix  d’un  referent  cartogràfic  que  ens  és  desconegut 

actualment, però que permet al pintor llombard representar alguns dels principals edificis de la 

ciutat comtal i de la seva façana marítima com la torre del port, les drassanes o el portal de mar. 

De fet, la presència destacada d’aquest últim forma part de les narracions de la transfretació del 

dominic, doncs tradicionalment  l’arribada del sant a Barcelona s’ubica a  l’antiga Plaça del vi  i 

l’entrada al nucli urbà es realitza precisament per aquesta porta de la muralla barcelonina, que 

després de la canonització es posa sota la seva advocació. 

 

L’any 1686 Carlo Cesare Malvasia descriu orgullós els grans capolavori que vesteixen l’interior 

de la sumptuosa església de Sant Domenico de Bologna, entre els quals nota:  

 

“Il San Raimondo, che Solca il Mare sul proprio mantello, è delle solite dottissime operazioni 
del gran Lodovico, che da in esso a divendere come qual Proteo novello ne’colori, sapesse 
cangiarsi in tante maniere, e tutte ugualmente ammirande e plausibili.”1689 

 

Així, el cronista bolonyès elogia la tela de Ludovico Carracci (1555‐1619), que presideix la capella 

de sant Ramon de Penyafort, de la qual destaca la gran varietat cromàtica present en la pintura 

del mestre. L’obra, datada per la crítica entre 1608 i 1610, formava part de l’antiga capella de la 

família Solimei  i, sens dubte, era una de  les millors creacions plàstiques dedicades al dominic 

català, avui malauradament perduda1690. Com revela Gail Feigenbaum  l’any 1985, seguint  les 

observacions del pare arxiver Venturino Alce, a la dreta de la capella actual del dominic català 

es pot llegir una inscripció que dóna testimoni de com l’any 1734 Flaminio Solimei substitueix 

                                                            
1689 MALVASIA, Carlo Cesare. Le pitture di Bologna. Bologna: Edizioni Alfa, 1969 (1686), pàg. 233‐234. 
1690 Sobre l’encàrrec de la capella Solimei, vegeu el capítol 3.2.4.2 de la present tesi.  
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l’obra original per una còpia, que és el magnífic llenç que podem admirar actualment a la capella 

de  sant  Ramon  de  Penyafort  (fig.  251)1691.  Pel  que  fa  a  l’obra  original,  d’emplaçament 

desconegut, és possible que fos venuda per la pròpia família, però també cal tenir en compte 

que l’any 1928 Tommaso Alfonsi, en la seva descripció de l’església de San Domenico, cita com 

hi ha una altra còpia de la pintura en una altra capella, sense especificar si es tracta de l’original 

de Carracci1692. 

 

Heinrich Bodmer  va  datar  la  pintura  de  Carracci  entre  1608  i  1610,  una  cronologia  que  ha 

adoptat la historiografia posterior sense masses oscil∙lacions1693. Per tant, estem davant d’una 

obra  que  s’inclou  dins  de  la  primera  explosió  iconogràfica  raimundiana  posterior  a  la 

canonització de 1601.  

 

Abans d’entrar en la representació, cal tenir en compte que durant la segona meitat del segle 

XVI Bologna esdevé un focus de primer ordre en la producció d’iconografia religiosa, influïda per 

la presència fonamental de l’arquebisbe Gabrielle Paleotti. En els grans tallers actius a la ciutat 

emiliana es formen noms com Guido Reni, Domenichino o Albani, que exporten per tota Europa 

la nova sensibilitat contrareformista tant a nivell tècnic, com iconogràfic. Dins d’aquest focus, la 

figura de Ludovico al capdavant de l’Accademia degli Incamminati, i com a líder de la comunitat 

artística bolonyesa, és un instrument de primer ordre pel que fa a la creació de noves imatges 

hagiogràfiques i devotes1694. Aquestes poden partir de les temàtiques tradicionals, però també 

desenvolupen àmpliament les noves devocions potenciades en època posttridentina. Aquest és 

el  cas  de  sants  com  Ramon  de  Penyafort,  Pere  Tomàs  o  Jacint  de  Polònia, magníficament 

representats en el taller dels Carracci, que alhora es vincula fortament amb  la cúria romana  i 

amb l’Orde de Predicadors.  

 

Ludovico demostra tota la seva habilitat com a pintor de nous herois celestials en la pala d’altar 

de la capella de Sant Jacint de Polònia a San Domenico Maggiore (fig. 252). L’obra havia estat 

encarregada probablement l’any 1594 per Filippo i Antonio Turrini, que aquell mateix any havien 

adquirit el patronat de la capella1695. La tela, actualment al Musée du Louvre (inv.186), adopta 

la vera effigies del sant, amb l’habitual iconografia del dominic adreçat a la Verge, però és capaç 

                                                            
1691  FEIGENBAUM, Gail.  “Lodovico Carracci’s St. Raymond of Peñafort: a  copy  in  situ”, Paragone, 429 
(1985), pàg. 96‐99. 
1692 ALFONSI, Tommaso. “La Basilica di San Domenico in Bologna”, Italia Sacra, 1928, pàg. 192‐193. 
1693 BODMER, Heinrich. Lodovico Carraci. Burg: August Hopfer Verlag, 1939, pàg. 87, 130. 
1694 BOHN, Babette. The Drawings of Ludovico Carracci. Nova York: Columbia University, 1982, pàg. 11. 
1695 EMILIANI, Andrea. Ludovico Carracci. Bologna: Nuova Alfa Editoriale, 1993, pàg. 87‐89. 
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de crear una versió ben personal del tema, on el gest pietós i la devoció íntima i sincera del frare 

vers la divinitat, recrea una imatge decorosa i commovedora al mateix temps, ben en la línia de 

la pietat contrareformista impulsada des de Roma i encoratjada per Paleotti en el seu tractat. 

 

També  hem  de  tenir  present  que  la  ciutat  de  Bologna  està molt  vinculada  amb  Ramon  de 

Penyafort. Primerament hi  cursà els  seus estudis en dret  civil  i  canònic, després esdevingué 

professor  a  l’Alma Mater,  i  també hi  residí durant  els  anys del  seu  generalat. Amb  aquests 

antecedents, no és estrany que els correligionaris del sant volguessin honrar la seva presència 

en una de  les  seves capelles,  i afavorissin  la  cessió del patronat a  la  família Solimei pactant 

prèviament  la seva advocació. Així mateix,  l’èxit assolit per Ludovico Carracci en  la seva  tela 

dedicada a sant Jacint, probablement també el converteix en el candidat més adequat, als ulls 

de la comunitat, per portar a terme l’encàrrec.  

 

Per al nostre estudi hem pogut  localitzar un total de vuit dibuixos que il∙lustren el tema de la 

Transfretació de sant Ramon de Penyafort, atribuïts a la mà de Ludovico Carracci. Cinc d’ells han 

estat considerats per la historiografia com a dissenys preparatoris de la tela bolonyesa. En ells 

es mostra el procés de treball del mestre i la seva profunda meditació sobre la composició de 

l’obra1696. Tenint en compte la pèrdua de la pintura original, l’estudi d’aquests dibuixos sembla 

prou rellevant per il∙lustrar les intencions de l’artista en l’obra primigènia. 

 

Entre  tots ells, el dibuix conservat a  la Galleria degli Uffizi de Florència  (inv. 12314F) sembla 

l’obra més primerenca (fig. 253)1697. El sant apareix agenollat sobre la capa i mirant cap a l’infinit, 

en  una  composició  habitual  del  tema,  que  segueix  de  prop  les  propostes  d’alguns models 

gravats. Ara bé, ja en aquesta primera versió veiem com Carracci opta per no representar el sant 

ni amb els genolls sobre la capa, ni molt menys assegut, sinó amb una cama replegada i l’altra 

en  angle,  suggerint un moviment del  sant  a punt d’aixecar‐se  cridat per Déu.  El detall més 

colpidor d’aquesta primera versió és la presència a la part superior de putti sostenint el llibre i 

la  clau,  alliberant  al  sant  dels  atributs,  i  permetent‐li  crear  un  gest  eloqüent  amb  la  mà 

entreoberta, delicat, atent i instantani, que ajuda a donar vivacitat a l’escena. 

  

                                                            
1696 El conjunt de les obres es troben reproduïts a: BOHN, B., The Drawings of Ludovico Carracci..., 1982, 
pàg. 389‐393. Sobre els dibuixos de Carracci: BROGI, Alessandro. Ludovico Carracci (1555–1619). Bologna: 
Edizione  tipoarte,  2001,  pàg.  194‐195;  EMILIANI,  Andrea.  Ludovico  Carracci.  Bologna:  Nuova  Alfa 
Editoriale, 1993, pàg. 321. 
1697 MARTIN, John R. “Ludovico Carracci’s  St. Raymond of Pennafort”, Record of the Art Museum Princeton 
University, 19 (1960), pàg. 50‐57. 
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A continuació segueix l’obra del Courtauld Institute of Art Gallery de Londres   (inv. 1236) (fig. 

254), en la qual ja apareixen dos elements que acompanyen al dominic en la composició final: la 

Verge amb el nen a la part superior dreta i el frare de poca fe1698. En canvi, el dominic continua 

agenollat sobre la seva capa i no s’aixeca fins al segon dibuix dels Uffizi (inv. 3827 S) (fig. 255), i 

sobretot fins al dibuix de l’Ashmolean Museum d’Oxford (inv. 77) (fig. 256), on ja apareix el frare 

dret i creant un gest ampli i grandiloqüent amb la capa insuflada pel vent sobre el seu cap1699.  

 

Aquestes composicions, de traç ràpid i nerviós, certament inspiren bona part dels elements de 

la pintura de Carracci, però sens dubte  falta un pas definitiu que no trobem  fins al  full de  la 

Biblioteca Albertina de Viena (inv. 2083) (fig. 257), en el qual Ramon de Penyafort ja es presenta 

de cara a l’espectador, amb els peus despullats sobre la capa i l’hàbit voleiant sota els genolls, 

mentre el paisatge perd importància en segon terme, en pro del dominic de poca fe.  

 

D’altra  banda,  també  volem  esmentar  l’existència  de  tres  dibuixos més  que  representen  la 

Transfretació de Ludovico Carracci, però que fins al moment no han estat considerats   com a 

obres preparatòries del llenç de San Domenico Maggiore. La primera és el dibuix de la Universtat 

de  Princeton  (inv.48‐675),  jutjat  per  alguns  autors  com  una  còpia  posterior  de  l’estudi  de 

Carracci, però en qualsevol cas elaborada en un cercle pròxim al mestre (fig. 258)1700. El segon 

és un dibuix custodiat al Brisish Museum  (inv. 1946,0713.719) atribuït a  l’escola de Ludovico 

Carracci, en el qual s’il∙lustra clarament la Transfretació amb una composició invertida, doncs el 

sant apareix a l’esquerra, mentre a la dreta s’obre un paisatge vegetal (fig. 259)1701. Curiosament, 

cap autor ha esmentat les similituds entre el dibuix del British Museum, i la Transfretació de la 

Biblioteca Albertina de Viena (inv. 778), atribuïda a Francesco Vanni (fig. 260). Malgrat que el 

traç del dibuix s’allunya de  l’estil àgil  i vibrant de Carracci,  l’obra de Vanni és una còpia prou 

evident  del  dibuix  del  Bristish Museum,  on  es  reprodueix  amb  tota  fidelitat  el model  de 

Transfretació raimundiana amb els peus sobre la capa i l’hàbit insuflat pel vent, mentre en segon 

terme es manté el frare de poca fe. 

 

                                                            
1698 El disseny del portal de l’esbós recorda els accessos de la muralla de Bologna, en especial la Porta San 
Felice.  
1699 PARKER, Karl Theodor. Catalogue of  the Collection of Drawings  in  the Asmolean Museum.  Italian 
Schools. Oxford: Clarendon Press, 1956, II, pàg. 86. 
1700 GIBBONS, Felton. Catalogue of italian Drawings in the Art Museum. Princeton: Princeton University 
Press, 1977, n.165. 
1701 POPHAM, Arthur Ewam. Catalogue of Drawings in the Collection formed by Sir Thomas Phillipps, Bart., 
F.R.S.,  now  in  the  possession  of  his  Grandson,  T.  Fitzroy  Phillipps  Fenwick  of  Thirlestaine  House, 
Cheltenham. London: Privately Printed for T. Fitzroy Fenwick, 1935, pàg. 49. 
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Finalment, també retrobem una altra miraculosa navegació del dominic català en un dibuix del 

Museum of Fine Arts de Boston (inv. 1971.729) (fig. 261). El frare apareix inusualment sostenint 

la  seva  capa  amb  les  pròpies mans,  i  a  la  part  superior  hi  ha  un  semicercle  que  suggereix 

l’emplaçament  de  l’obra  sota  una  lluneta.  Per  tant  és  possible  que  es  tractés  d’un  esbós 

preparatori d’una imatge que desconeixem actualment.  

 

Tal com apunta John Rupert Martin, la composició de l’Albertina (inv. 2083)  és la més propera 

al llenç original, tot i que de cap manera podem considerar que fos el dibuix preparatori definitiu, 

per  tant,  segurament  hi  va  haver  altres  dibuixos  posteriors  dels  que  actualment  no  tenim 

notícia1702. Un estudi de conjunt dels dibuixos denota com un dels elements que més varia entre 

les diverses composicions és el paisatge i l’arquitectura del fons. Mentre en la Transfretació de 

Santa Maria  in Monserrat  podíem  observar  una  vista  cartogràfica  precisa  de  la  ciutat  de 

Barcelona acollint al dominic, en l’obra de Carracci s’opta per representar al sant navegant pel 

mar de cara a l’espectador i deixant a les seves esquenes el port de Sóller amb el frare incrèdul. 

El primer que hem advertim és com el desconeixement de l’aparença real d’aquet petit port de 

pescadors dóna pas a l’especulació creativa i a l’evocació d’una sumptuosa ciutat monumental 

abocada al mar i presidida per un magnífic embarcador.  

 

Ara bé, en la successió de dibuixos veiem com aquesta arquitectura de fons perd importància 

en pro del gest ampli i majestuós del dominic sostenint fermament el bastó i la capa insuflada 

pels vents divins, mentre  la mà dreta s’obre amb un gest eloqüent cap a  la divinitat. Aquesta 

disposició monumentalitza el sant i el dota d’un moviment retòric i brillant, que converteix al 

dominic en un veritable heroi celestial,  favorit de  la Verge  i el nen  Jesús que contemplen el 

miracle a  la part superior. D’altra banda, Carracci desplega tot el seu virtuosisme tècnic en el 

gran moviment de les robes de l’hàbit blanquinegre, abundants, dinàmiques i plenes de detalls, 

fins al punt que semblen crear un ens propi, sota el qual desapareix el cos del dominic.  

 

Pel  que  fa  a  l’estudi  anatòmic,  destaca  l’adopció  dels  trets  fisonòmics  del  rostre  romà, 

interpretats  per  Carracci  en  la  seva  versió més  íntima  i  devota,  fent  veritable  èmfasi  en  la 

concentració psicològica del personatge en ple miracle. El mestre bolonyès abandona el sant 

docte en pro del penitent, del frare famèlic de pòmuls marcats degut a l’abstinència i de mans 

nuoses que accentuen l’humilitat del dominic. La representació del frare ossut i mal nodrit cerca 

                                                            
1702 MARTIN, John Rupert. “Ludovico Carracci’s St. Raymond of Pennaforte”, Record of the Art museum. 
Princeton Unviersity, XIX (1960), pàg. 50‐57. 
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la persuasió a través de la commoció dels fidels, accentuant l’efecte amb els peus descalços que, 

no podem oblidar, és part de la pintura que els devots tenien més a l’alçada de la seva vista. Els 

peus nus, lleugerament estilitzats i colrats pel sol, esdevenen així un potent símbol ben visible 

de la modèstia del sant, però també són un recurs que es contraposa amb el moviment de la 

part baixa de  l’hàbit. Aquesta estratègia és emprada per Carracci en altres dos composicions 

contemporànies, com són la pintura amb sant Pere Tomàs, actualment a la Pinacoteca Nazionale 

de Bologna (inv.468)  (fig. 263) i el dibuix amb Sant Jacint de Polònia creuant el riu Vístula del 

British Museum (inv. Pp.8‐2) (fig. 262).  

 

És  difícil  establir models  concrets  per  a  l’obra  de  Carracci.  De  fet,  els múltiples  esbossos 

preparatoris semblen indicar una composició madurada, on es fa sentir tota la perícia del mestre 

bolonyès.  Ara  bé,  els  frares  de  San  Domenico Maggiore  de  ben  segur  que  disposaven  de 

materials gràfics creats a  l’entorn de  la canonització de 1601  i, d’altra banda, tampoc podem 

subestimar el breu viatge de Ludovico a Roma l’any 16021703. És possible que el mestre pogués 

observar  algunes  de  les  obres  dedicades  a  sant  Ramon  de  Penyafort  a  Santa  Maria  de 

Montserrat o Santa Sabina, a més d’altres gravats on es reporta el rostre romà del sant, que 

posteriorment apareix en el seu llenç. Així mateix, tampoc podem oblidar que en aquestes dates 

el seu germà Annibale Carracci està portant a  terme  la cèlebre Galleria del Palazzo Farnese, 

residència del cardenal Odoardo Farnese que, recordem, havia estat encarregat d’efectuar  la 

súplica per la canonització de sant Ramon, havia celebrat festes en el seu honor, i sabem que 

disposava com a mínim d’un retrat en la seva col∙lecció1704.  

 

Així mateix, també cal preguntar‐nos sobre la possible influència de l’obra carracciana en altres 

produccions posteriors. Certament no coneixem cap altra composició dedicada a sant Ramon de 

Penyafort que es pugui comparar, o que presenti una continuïtat en el tractament de la figura 

del dominic. Ara bé, tampoc podem  ignorar la possible repercussió del llenç que, sens dubte, 

hauran de tenir en compte estudis posteriors. Com ja hem dit, la tela que presideix actualment 

la capella Solimei ha estat senyalada com una còpia setcentista de l’obra original, però al llarg 

de  la nostra recerca hem topat amb dos còpies més que es poden datar dins del segle XVII,  i 

reprodueixen l’obra bolonyesa en dimensions més reduïdes . Una d’elles es troba en estat molt 

precari dins la Chiesa di San Pietro Martire, a la localitat emiliana de Vergato, a uns 40 kms de 

                                                            
1703 Així ens ho fa saber Carlo Cesare Malvasia, biògraf oficial de Ludovico Carracci. BOHN, B., The Drawings 
of Ludovico Carracci, 1982, pàg. 43. 
1704  JESTAZ, Bertrand.  L’inventaire  du  palais  et  des  propriétés  Farnèse  à Rome  en  1644. Roma:  École 
Française de Rome, 1994, pàg. 56. 



548 
 

Bologna  (fig. 264). L’altra és en  territori  llombard, dins  la Chiesa de San Pietro Martire, que 

antigament formava part del convent dominic de Vigevano (fig. 265). En ambdós casos es tracta 

de produccions que no poden ser adscrites a  la mà del mestre, doncs presenten una qualitat 

més  aviat  discreta,  però  en  reprodueixen  prou  fidelment  els  seus  elements  principals. Així, 

malgrat  la brutícia que  impregna  la capa pictòrica, sabem de  la proximitat de  la còpia de San 

Domenico de Bologna amb l’obra original de Carracci. Ara bé, sobretot en el cas de Vigevano, 

també advertim l’ús d’una paleta amb colors més vius i vibrants. Així doncs, els estudis posteriors 

s’hauran  de  preguntar  si  l’obra  original  disposava  dels  tons  apagats  i  sobris  que  es  poden 

observar actualment a Bologna, o bé  s’inclinava més  cap a  la gama un  xic més brillant que 

presenten algunes teles contemporànies com el Sant Jacint, actualment al Musée du Louvre, 

però company durant segles de la tela raimundiana (fig. 252).  

 

Malgrat que l’exemple de Carracci és sens dubte el més reeixit, hem de tenir present que foren 

molts  els  convents  dominics  que  volgueren  acompanyar  la  canonització  del  seu  nou  heroi 

celestial amb la promoció, directa o indirecta, d’imatges amb la Transfretació del sant. El tema 

coneix una ràpida difusió durant tot el segle XVII, acompanyada de múltiples  interpretacions 

realitzades per alguns dels principals representants de les escoles pictòriques locals. Aquest és 

el cas de Pietro Ricchi (1606‐1675) i la pala que presideix la capella de sant Ramon de Penyafort 

a  l’església de San Bartolomeo  i Stefano de Bergamo (fig. 266)1705. L’obra,  jutjada per Andrea 

Pasta com una “delle più eleganti e studiate che si veggano di Pietro Ricchi, detto il Luchese”1706, 

havia estat encarregada pel mercader Giovanni Macassoli l’any 1641 per al flamant temple dels 

dominics  de  Bergamo.  Actualment  la  tela  apareix  a  la  mateixa  capella  del  sant  català 

acompanyada de  la decoració estucada  i  la pintura al  fresc, elaborada pel pintor bergamasc 

Giorgio Anselmi (1722‐1797) l’any 1761 dins les obres de renovació de l’interior del temple1707.  

 

En aquest cas,  la  interpretació del  tema sorprèn per diversos elements com  l’absència de  la 

divinitat o la peculiar vela, construïda amb la túnica blanca, i no amb la capa negra. Tot i així, el 

veritable protagonista de  l’escena és  la presència de  la ciutat de  fons, que s’imposa sobre  la 

                                                            
1705 NORIS, Ferdinando.  II Seicento.  I Pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Bergamo: Edizioni Bolis, 
1989, IV, pàg. 133‐138, 168; GUZZO, Enrico Maria. “Pietro Ricchi a Brescia: proposte e precisazioni”, Arte 
Veneta, XXXVII (1983), pàg. 120‐137. 
1706 PASTA, Andrea. Le pitture notabili di Bergamo che sono esposte alla vista del pubblico raccolte da 
Andrea Pasta. Bergamo: Francesco Locatelli, 1775, pàg. 110. 
1707  Sobre  Anselmi  i  la  seva  activitat  a  San  Bartolomeo  e  Stefano,  vegeu:  PERINA  TELLINI,  Chiara.  Il 
Settecento. I Pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Bergamo: Edizioni Bolis, 1989, III, pàg. 690 i seg.; DE 
PAOLIS GIBELLI, Silvana. La Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano  in Bergamo. Bergamo: convento dei 
Santi Bartolomeo e Stefano, 2000, pàg. 12; DAL FORNO, Federico. Giorgio Anselmi. Pittore frescante del 
Settecento. Verona: Della Scala, 1990, pàg. 112. 
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composició per les seves dimensions i proximitat al sant. De fet, el que havia de ser la costa de 

l’illa de Mallorca, es converteix en una potent  fortificació de murs altíssims, que  recorda  les 

muralles de la pròpia ciutat alta de Bergamo que, malgrat pertànyer a la República de Venècia, 

durant el segle XVII viu nombroses campanyes de conquesta i reconquesta per part de les tropes 

hispàniques  i franceses. Ara bé, a més d’aquests vincles amb  l’entorn  local on es produeix  la 

pintura,  també  sorprèn  la  disposició  de  la  comitiva  de  turcs  abillats  amb  els  turbants 

característics, que contemplen al dominic mentre s’allunya de la costa. Si bé és cert que el relat 

de Jaume de Sant Joan especifica com Ramon de Penyafort converteix a jueus i musulmans a 

l’illa, aquests no apareixen mai en les figuracions de l’episodi. En aquest cas, és possible que la 

seva aparició sigui voluntat dels dominics, o bé del propi comte Macassoli. Cal recordar com a 

principis de la dècada dels quaranta del segle XVII es donen les primeres hostilitats serioses entre 

la Serenissima  i  l’Imperi Otomà, que entraran obertament en conflicte quatre anys més  tard 

durant  la primera Gran Guerra Turca  (1645‐1683). Així doncs, no és estrany que un membre 

prominent  del  patriciat  venecià  com  era  Macassoli,  els  fills  del  qual  seran  ennoblits 

posteriorment, opti per la figuració d’un sant invocat pels mariners contra la mala mar, i alhora 

capaç  de  derrotar  l’enemic  otomà  i  convertir‐lo  a  la  vera  fe,  com  ell mateix  i  la  República 

pretenien.   

 

Els espectadors del miracle també són protagonistes de la Transfretació pintada cap a 1650 per 

Pietro Paolini a l’església de San Romano de Lucca, on es troba presidint la segona capella del 

transsepte dret (fig. 267)1708. L’obra s’acompanya d’un filacteri sostingut per putti on figura la 

inscripció “In mari via tua, Et semitae tuae in aquis multis.”, que correspon a un versicle del salm 

76: “Pel mig de la mar et vas obrir camí, i l'oceà es convertí en lloc de pas” 1709. 

 

L’obra de Lucca presenta al dominic iniciant el seu viatge miraculós sobre la capa, encara dins 

d’un port urbà construït a partir d’una arquitectura classicista oberta a l’exterior. Dins d’aquesta 

apareix un grup de devotes a  la part dreta, una de  les quals es troba agenollada  i en actitud 

orant. En canvi, a l’esquerra figura un grup de soldats i tres personatges sobre una barca, un dels 

quals es té el tors nu i girat vers el dominic, amb la boca oberta i un gest astorat de sorpresa a 

la cara. Per tant, la imatge fa èmfasi en el prodigi, pròpiament en la navegació miraculosa, però 

també en els devots del sant, que es congreguen al seu voltant assistint a  l’escena. L’aparició 

d’aquests no és habitual en les representacions de l’episodi, doncs únicament hem pogut trobar 

                                                            
1708 GIUSTI MACCARI, Patrizia. Pietro Paolini pittore lucchese. Lucca: Maria Pacini Fazzi editore, 1987, pàg. 
149. 
1709 Salms, 76, 20. 
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un antecedent a la taula veronesa d’Alessandro Turchi i Felice Brusasorzi, a la que més tard ens 

referirem (fig. 275). 

 

A finals del segle XVII trobem una de les representacions més sofisticades del tema al reliquiari 

encarregat pel gran duc Cosimo  III de Florència a  l’orfebre Massimiliano Soldani Benzi (1656‐

1740) (fig. 268  i 269). L’encàrrec es formalitza a  l’entorn de 1690  i forma part d’una sèrie de 

custodies destinades a dignificar les relíquies de sant Aleix, sant Pasqual Bailón i sant Ramon de 

Penyafort. Lamentablement desconeixem l’arribada i condicions de la relíquia del dominic català 

a  les  col∙leccions medicees,  però  en  qualsevol  cas  la  seva  presència  no  degué  ésser  gens 

menystinguda si hem de jutjar l’esplèndid receptable costejat pel gran duc1710. 

  

L’obra es  composa a partir d’una  caixa de banús  folrada de vellut  carmesí  i  rodejada d’una 

cornisa  sobredaurada.  A  la  part  superior,  un  conjunt  de  querubins  voletegen  entre  núvols 

argentats  i  rajos daurats, mentre al plànol  inferior es produeix  la  transfretació del dominic. 

Aquesta es composa a patir d’un sòcol de pedra dura, en el qual s’obre una finestra que permet 

contemplar  la  relíquia,  sobre  la  qual  s’estén  una  pedra  que  imita  les  aigües  turqueses  del 

mediterrani, en les quals navega el sant sobre la seva capa. Aquest es mostra com un jove frare 

que sosté amb una mà el bastó amb la improvisada vela, mentre l’altra s’eleva improvisadament 

a l’alçada del rostre.   

 

L’escultura exhibeix  tot el virtuosisme  tècnic de Soldani,  format a  la Toscana però  també als 

tallers parisencs i a la cort de Versailles. Certament el reliquiari és un producte àulic, que evoca 

el tema en la seva vessant més plàstica i escenogràfica, i alhora mostra una destresa inaudita en 

el treball combinat de la materialitat de les pedres i la sensualitat dels metalls. En conjunt, cal 

destacar  l’efecte  efecte  vibrant  i  refinat  de  l’obra,  capaç  de  satisfer  al  mateix  temps  les 

necessitats d’ostentació i devoció de la cort florentina.  

 

La Transfretació de sant Ramon de Penyafort arriba al seu punt màxim de sofisticació en l’obra 

de  Soldani,  però  la  seva  representació  continua  divulgant‐se  durant  el  segle  XVIII  entre  els 

convents de l’Orde de Predicadors tant en les sèries pictòriques dedicades als sants dominics, 

com en els altars posats sota la seva advocació. Entre les primeres podem citar el llenç ovalat 

                                                            
1710 L’any 1785 l’obra fou cedida per l’arxiduc Pietro Leopoldo di Lorena a la Basílica de San Lorenzo de 
Florència, vegeu: MASSINELLI, Anna Maria; TUENA, Filippo. Il Tesoro dei Medici. Florència: Fenice, 2000 
(1992), pàg. 190; GENNAIOLI, Riccardo; SFRAMELI, Maria (eds.). Sacri Splendori. Il tesoro della Cappella 
delle Reliquie in Palazzo Pitti. Florència: Sillabe, 2014, pàg. 282; ACIDINI LUCHINAT, Cristina. Tesori dalle 
collezioni medicee. Florència: Octavo, 1997, pàg. 173‐197. 
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executat  per Michele Valbonesi  (1731‐1808)  per  al  conjunt  de  sants  dominics  que  decoren 

l’església de San Domenico de Cesena (fig. 270), mentre en el segon cas destaquen especialment 

les fundacions de dos altars en santuaris regits per  l’Orde de Predicadors de gran prestigi:  la 

Madonna de la Quercia de Viterbo i la Madonna del Rosario de Fontanellato. 

 

El cavaller viterbès Papirio Busi havia encarregat l’any 1608 una capella en honor de sant Ramon 

de Penyafort al  santuari de  la Madonna della Quercia, per  tal d’agrair  la  salvació de  la  seva 

persona  durant  un  naufragi  ocorregut  l’any  anterior1711.  L’espai  fou  reconstruït  i  ampliat  a 

mitjans del segle XVIII pel cardenal Pietro Francesco Bussi (1684‐1765) i actualment és fruit de 

la última  reforma del  temple  conduïda  l’any  1864 per  l’arquitecte Andrea Busiri Vici. De  la 

capella original únicament perviuen l’altar, els escuts i les inscripcions incorporades pel cardenal 

Bussi, a més d’una tela amb el tema de la Transfretació de qualitat molt modesta, que cal datar 

ja dins de les reformes del segle XVIII (fig. 272)1712. L’obra mostra a la part superior un cercle de 

putti que flanquegen una obertura, a través de la qual penetra la llum celestial, que il∙lumina un 

sant Ramon de Penyafort transfretant sobre la seva capa, i sostenint en una única mà tots els 

atributs que s’associen amb l’episodi: la gran clau, un crucifix, el llibre i el rosari penjant de la 

cintura.  

 

Si la proliferació d’atributs és la particularitat més sorprenent de la iconografia de Viterbo, sens 

dubte la peculiaritat del llenç de Fontanellato és la construcció de la vela raimundiana (fig. 273). 

Entre  1665  i  1669  els  frares  predicadors  del  santuari  de  la  Beata  Vergine  del  Rosario  de 

Fontanellato (Parma), encarreguen la decoració de la seva flamant basílica, en la qual s’erigeix 

una capella dedicada a sant Ramon de Penyafort. La tela l’altar, d’autor desconegut, formaria 

part  dels  encàrrecs  finalitzats  cap  a  1669  i  s’acompanya  d’una  exuberant  decoració  a  base 

d’estucs  i  pintures  al  fresc,  elaborades  per  Pietro  Rubini  (c.1710‐c.1765)  i  finalitzades  l’any 

17311713. El llenç sorprèn per la llibertat en la figuració d’un episodi amb tants antecedents, molts 

d’ells dins  la pròpia Emilia Romagna. En primer pla apareix un  fra Ramon molt  rejovenit, de 

cabells castanys amb entrades incipients sobre el front, agenollat directament sobre les onades 

del mar i sostenint la capa sobre la testa amb les dues mans, una solució sense antecedents ni 

continuïtat. A més, el frare abandona la creu per sostenir amb una mà el seu bastó, i amb l’altra 

                                                            
1711 Sobre el patronatge de la capella, vegeu cap. 3.2.4.2 de la present tesi. 
1712 CIPRINI, Gianfranco. La Madonna della Quercia. Una meravigliosa storia di fede. Viterbo: Quatrini A. 
& F., 2005, pàg. 449‐450. 
1713 ALFONSI, P.T.M. La Madonna di Fontanellato. Ferrara, 1911; Santuario della Madonna del Rosario, 
Fontanellato. Bologna: Edizioni Studio Domenicano, 2001; CIRILLO, Giuseppe; GODI, Giovanni. Guida 
artística del Permense. Parma: Silva, 1984, I.  
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les  claus  de  penitencier.  Ara  bé,  les  extravagàncies  iconogràfiques  de  Fontanellato 

prossegueixen a la part superior, on dos àngels sostenen una corona amb flors, atribut propi de 

sants dominics com Domènec o Rosa de Llima, però mai de Ramon de Penyafort. Pel que fa al 

paisatge, aquesta és una de les poques imatges que il∙lustren les roques banyades pel mar, que 

eren presents en el relat de  Jaume de sant  Joan, però apareixen habitades per una estranya 

congregació de personatges, alguns dels quals porten els caps coberts per un turbant, recordant 

les  figuracions dels  turcs que havia proposat Pietro Ricchi a Bergamo  (fig. 266). Per  tant, és 

possible que de nou es vulgui fer èmfasi en la conversió dels infidels a l’illa de Mallorca, gràcies 

a  l’eficient predicació del dominic, que deixa  atònits  a  àrabs  i  jueus  amb  la  seva navegació 

prodigiosa.  

 

4.4.3 Un transfretador entre devocions 

 

Fins al moment hem observat  les  creacions que  recullen  la Transfretació de  sant Ramon de 

Penyafort com a tema principal i únic, però cal tenir present que la identificació del sant amb 

aquest tema  iconogràfic és tant reeixida  i característica, que ben aviat comença a divulgar‐se 

també en escenes corals. Un exemple de cronologia ben precoç és la tela amb la Verge en gloria 

rodejada de sants, atribuïda a Giovanni Battista Ragazzini (c.1520‐ post 1591), i presumiblement 

encàrrec dels dominics de Ravenna per a la decoració de l’absis de la seva església, on encara es 

troba actualment (fig. 274)1714. La bigarrada composició presenta a  la Verge a la part superior 

amb un  filacteri a  la mà  i el mantell obert sostingut per àngels, seguint una composició que 

recorda  la Misericòrdia,  en  aquest  cas  rodejada  d’alguns  dels  principals  sants  de  l’Orde  de 

Predicadors. Entre aquests figuren sant Domènec, sant Pere Màrtir i santa Caterina d’Alexandria, 

que també era un culte abraçat i promogut pels dominics, doncs es tractava d’una figura sàvia i 

cèlebre per la seva erudició en les discussions contra els jueus. A més, també apareix sant Jacint, 

elevat recentment als altars, i santa Agnese de Montepulciano, que malgrat gaudir d’un culte 

prou estès i generalitzat a finals del segle XVI, no s’inscriu oficialment en el catàleg dels sants 

fins l’any 1726. La posició de la religiosa en el pla superior de la tela, propera a la Verge i fent 

pendant amb sant Domènec, suggereix  la possible reivindicació del reconeixement de  la seva 

santedat, acompanyada dels seus correligionaris, un cas que també podem aplicar al dominic 

                                                            
1714 VIROLI, Giordano. I dipinti d’altare della Diocesi di Ravenna. Ravenna: Nuova Alfa Editoriale, 1991, pàg. 
306‐307. Sobre l’obra de Ragazzini a Ravenna, vegeu: LUCATTELLI, Lucilla Anna; PASSARINI, Alba. “Ioannes 
Baptista Ragazzinus ravenas et germanus suus Franciscus”, Notizie da Palazzo Albani, X (1981), pàg. 54‐
63. 
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espanyol Lluís Beltrán, que apareix a la part inferior en primer pla, i que no és beatificat fins l’any 

1608, mentre la canonització ha d’esperar a 1691.   

 

Sens dubte, el protagonisme de la tela recau en sant Ramon de Penyafort transfretant al mig de 

l’escena, clarament identificat amb la seva capa, les claus i el rosari. Aquesta posició ens inclina 

a pensar que l’obra pogué ser composada a l’entorn de la canonització de 1601, doncs així, el 

més recent dels frares predicadors inscrit a la nòmina celestial apareix alhora com a continuador 

d’una llarga tradició que es remunta al patriarca sant Domènec i a sant Pere Màrtir, però que 

alhora anuncia el seguiment amb Lluís Beltran i Agnese de Montepulciano.  

 

També els  territoris pertanyents a  la República  veneciana  viuen una notable proliferació de 

transfretacions a partir de 1601. Anteriorment ja hem exposat l’estampa impresa a Venècia en 

aquesta data per Rafael Sadeler, i la seva influència en els retaules sicilians de Gaspare Bazzano 

i Vito Carrera, prova de  la  ràpida difusió dels gravats  impresos arran de  la  canonització del 

dominic, i de la seva circulació pels centres de l’Orde de Predicadors. A propòsit del gravador 

flamenc Raphael Sadeler (1561‐1628), aquest s’instal∙la a Venècia cap a 1596, on treballa amb 

el seu germà Jan Sadeler I i el cosí Aegidius Sadeler II. Dos anys més tard, es veu afavorit per un 

privilegi d’impremta atorgat per Climent VIII, que permet als Sadeler l’exercici del seu ofici a la 

ciutat  durant  deu  anys, malgrat  que  únicament  hi  restaran  fins  l’any  16031715.  Com  apunta 

Gianvittorio Dillon, no hem de menystenir les relacions que en aquest moment estableixen els 

gravadors  flamencs  amb  els  artistes del Veneto, doncs  l’any 1595  els  Sadeler  són  acollits  a 

Verona,  a  la  casa  d’Agostino  i  Gerolamo Giusti,  on  reprodueixen  algunes  obres  de  la  seva 

col∙lecció, però també entren en contacte amb el protagonista de pintura devota  local, Felice 

Brusasorci i el seu taller1716. No sabem fins a quin punt aquesta relació pot influir en la peculiar 

interpretació  del  tema  de  la  Transfretació  raimundiana,  encarregada  al  pintor  veronès  poc 

després de 1601 (fig. 275). De fet Brusasorzi comença  l’execució de  la part superior del  llenç, 

però a la seva mort, l’any 1605, aquest resta inacabat i el completa el seu deixeble Alessandro 

Turchi,  l’Orbetto, que des de 1597  ja figura com el seu “pittore domestico”1717. L’any 1606  la 

                                                            
1715 PELLEGRINI, Francesca. “I Sadeler a Venezia”. A: LIMENTANI VIRDIS, Caterina; PELLEGRINI, Franca; 
PICCIN, Gemma. Una  dinastia  di  incisori:  I  Sadeler.  120  stampe  dei Musei  Civici  di  Padova.  Padova: 
Editoriale Programma, 1992, pàg. 5‐10, 73‐74.  
1716 DILLON, Gianvittorio. “Il Parmigianino di Agostino Giusti”, Verona Illustrata, 4 (1992), pàg. 51‐54. 
1717 RIDOLFI, Carlo. Delle Maraviglie dell'arte, overo delle Vite de gl'Illustri Pittori Veneti e dello Stato,  
Venezia: Gio. Battista Sgava, 1648, II, pàg. 119‐122.  
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pintura s’ubica al seu altar, per tant, Turchi degué introduir poques novetats en la composició, 

doncs com apunta Zannandreis, la pintura sembla executada “da un solo pennello”1718. 

 

L’obra  fou  un  encàrrec  de  la  família Massolenti  per  al  seu  altar  a  l’església  dominica  de 

Sant’Anastasia, on antigament figurava una inscripció que commemorava als germans Giacomo, 

Bartolomeo  i  Francesco Massolenti  i  la  data  de  1602,  quan  probablement  n’adquiriren  el 

patronat    i efectuaren  l’encàrrec a Brusasorzi1719. De  fet, el seu vincle amb  la pala d’altar és 

evident,  doncs  a  la  part  superior  apareixen  els  sants  protectors  Giacomo,  Bartolomeo  i 

Francesco, al costat de la Verge. Ara bé, el protagonisme de l’obra recau en la Transfretació de 

sant Ramon de Penyafort sobre el mar, banyat per una costa que s’ha  identificat amb  la riba 

veronesa del Lago di Garda1720 

 

L’obra presenta un tractament del tema inusual i sense continuïtat que, com a mínim de manera 

parcial, s’ha d’atribuir a la perícia de Turchi i Busasorzi. En realitat l’escena combina dos episodis: 

la Transfretació del sant arribant al port,  i un grup de peregrins devots que se  li adrecen a  la 

recerca d’un miracle. El conjunt s’inicia a la part esquerra amb una mare sostenint en braços el 

seu nadó, un vell de barba blanca, un  jove adolescent  i un home amb un tors musculós que 

apareix girat en primer terme. Malgrat el decorum que guarda la pintura, hem de pensar que 

aquests  personatges  corresponen  a  un  grup  de  malalts  que  s’adrecen  al  dominic  amb 

l’esperança d’una guarició. Tot  i el poc  interès en  la  individualització clara de  les dolences,  la 

imatge  sí que vol  fer èmfasi en  la  capacitat  taumatúrgica del  sant. Especialment  significatiu 

resulta el gest del jove que acosta la seva mà a la capa del frare amb la intenció de tocar‐la, com 

si es tractés d’una relíquia, per assegurar la seva pròpia guarició.   

 

Pel que fa al tractament del rostre del sant, aquest apareix amb els cabells esvalotats i una barba 

castanya que  li cobreix  les galtes  i  la barbeta, una aposta ben rejovenida  i particular que no 

tornarem a retrobar en cap altra figuració raimundiana. Anteriorment hem esmentat el pas de 

Sadeler per Verona i el contacte amb el taller de Brusasorzi, però realment entre l’estampa del 

gravador flamenc i la pintura del veronès hi ha diferències massa notables per parlar de possibles 

                                                            
1718  ZANNANDREIS, Diego.  Le Vite dei Pittori,  Scultori  e Architetti Veronesi. Verona: G. Biadego, 1891 
(c.1831‐1834), pàg. 236. 
1719 La inscripció és recollida per Carlo Cipolla: IACOBUS, BARTOLOMAEUS ET FRANCISCUS MAZZOLENI, IO, 
PETRI.F SIBI P.Q.S. POS. CU. A.S.M.DC.II. CIPOLLA, Carlo. “Ricerche storiche  intorno alla chiesa di Santa 
Anastasia in Verona”, L'Arte, XIX (1915), pàg. 115‐124, 118. 
1720 ROSSI, Francesca. “Madonna col Bambino e i santi Giacomo, Bartolomeo , Francesco e Raimondo di 
Peñafort”. A: SCAGLIETI  KELESCIAN, Daniela (ed). Alessandro Turchi detto l'Orbetto 1578‐1649. Milano: 
Electa, 1999, pàg. 228‐229. 



555 
 

models. Tot i així, l’allunyament de Sadeler de les figuracions romanes, i la seva aposta per un 

dominic més jove, enèrgic i pietós, avança les propostes dels artistes nord‐italians.  

 

Un exemple bastant proper és la pala amb Crist beneint entre la Verge, santa Maria Magdalena, 

sant Lluc, sant Antoni i sant Ramon de Penyafort de Santa Corona de Vicenza (fig. 113 i 276)1721. 

L’obra  està  signada  i  datada  per  Alessandro  Maganza  (c.1556‐1632)  l’any  1604,  i  fou 

encarregada  pel mercader  de  Vicenza  Luca  Antonio  Caldogno  juntament  amb  la magnífica 

estructura  arquitectònica  que  l’acompanya,  atribuïda  a Giambattista  Albanese  i  jutjada  per 

Franco Barbieri com una “... tra le migliori all'epoca in ambito vicentino per l'armonia dei rapporti 

e la raffinatezza degli elementi”1722. 

 

La disposició de la tela recorda les composicions de Palma il Giovane, artista que Maganza havia 

conegut a Venècia, i també opera en diverses comissions artístiques a Vicenza, com la tela amb 

la Visió de sant Jeroni amb Crist, la Verge i sant Joan Evangelista, avui al Museo Diocesano de la 

ciutat. A la part inferior apareix la Transfretació raimundiana com a protagonista de la pintura, 

però amb el sant girat vers la glòria celestial, separada del pla terrenal per una cort de núvols i 

putti. La figura de Ramon de Penyafort també recorda alguns aspectes de Tintoretto i l’escola 

veneciana, amb els contrastos de la tela blanca i negra insuflada violentament pels vents divins. 

L’obra recupera la figura del frare de poca fe, que apareix en segon terme encapçalant la costa 

de l’illa de Mallorca, mentre el sant català ocupa l’espai central, voltat a la divinitat i marcant 

una torsió amb el cos que atorga cert dinamisme a l’esquema clàssic i reposat que regna en la 

pintura. Pel que fa als atributs, únicament apareix el crucifix sostingut pel dominic, mentre el 

rostre també presenta una interpretació ben personal, amb una calvície incipient i una barba un 

xic descuidada, que emmarca  la boca entreoberta, el nas recte  i  la mirada concentrada en  la 

contemplació de Crist.  

 

                                                            
1721 Sobre  l’obra de Maganza a Santa Corona, vegeu: DOSSI, Maria Cristina.  I Maganza. Tesi di  laurea. 
Università degli studi di Udine. Relatore Ugo Ruggeri, 1991‐1992, pàg. 97, 33; RIDOLFI, C., Le meraviglie 
dell'arte..., 1648, pàg. 232; BOSCHINI, Marco; DE BOER, Waldemar H. (ed.). I gioieli pittoreschi. Virtuosos 
ornamento della città di Vicenza: cioè l'Endice di tutte le pitture publiche della stesa citta. Firenze: centro 
Di, 2008  (Vicenza,  1676), pàg. 302‐303;  SGARBI, Vittorio.  Palladio  e  la maniera.  I  pittori  vicentini del 
Cinquecento e i collaboratori del Palladio 1530‐1630. Milano: Electa, 1980, pàg. 118; SACCARDO, Mario. 
Notizie  d'arte  di  artisti  vicentini.  Vicenza:  LIEF,  1981,  pàg.  641;  BALDARINI,  Pietro.  Descrizione  delle 
architetture, pitture e scolture di Vicenza, con alcune osservazioni. Parte prima. Delle chiese e degli oratiri. 
Vicenza: per Francesco Vendramini Mosca, 1779, pàg. 14; FIORE, Davide. Tesori da Santa Corona. Vicenza: 
Terra Ferma, 2009, pàg. 36‐37. 
1722 BARBIERI,  Franco; CEVESE, Renato. Vicenza. Ritratto di una  città. Guida  storico‐artistica. Vicenza: 
Angelo Colla Editore, 2004 (1956), pàg. 512‐513. 
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Com en el cas de Verona, és probable que l’erecció del retaule també parteixi d’una iniciativa 

dels frares predicadors, que custodiaven una relíquia del sant, tal com demostra una autèntica 

realitzada l’any 1730 pel cardenal Ludovico Gotti1723. Ara bé, més enllà de la devoció suscitada 

pel dominic català, el patró de  l’obra  sens dubte  trobà  la manera de  representar‐se a nivell 

personal, doncs a més de la inclusió del seu escut al tester, i d’una inscripció a l’àtic, també féu 

acompanyar les figures de Crist i la Verge dels seus sants patrons: Luca i Antonio.  

 

En els dos casos anteriors, l’acompanyament de sant Ramon de Penyafort venia marcat per la 

voluntat de recordar els comitents de les pròpies obres a través de les representacions dels seus 

sants  protectors.  Ara  bé,  també  és  freqüent  la  inclusió  del  sant  acompanyant  els  titulars 

primigenis dels altars on s’inclou la seva figuració. Aquest és el cas de l’antic altar dedicat a sant 

Tomàs d’Aquino de l’església dominica de San Pietro Martire de Udine, on l’any 1605 el frares 

encarreguen una nova pala a Marco Vecellio (1545‐1611), fill del cèlebre Tiziano (fig. 277)1724. 

Probablement fou desig dels comitents que  la nova representació  inclogués al doctor angèlic 

acompanyat de  l’últim sant canonitzat de  l’orde. Així, a  l’esquerra del  llenç figura sant Tomàs 

resant a un crucifix sobre un altar, al qual s’adreça amb  les paraules BENE SCRIPSISTI DE ME 

THOMA. Per tant, Tomàs evoca la sapiència divina com a font d’inspiració de la seva obra escrita, 

que queda referida humilment als peus de l’altar amb un llibre obert. Aquesta visió cristològica 

com  a  únic  camí  per  al  veritable  coneixement  també  il∙lumina  Ramon  de  Penyafort,  que 

transfreta en un mar obert darrera de sant Tomàs. La composició de  l’obra està mal resolta, 

doncs combina un interior i un exterior sense una transició arquitectònica clara, arribant a una 

solució poc encertada. Per resoldre el conflicte entre les ones del mar i l’interior de l’església, 

Vecellio opta per situar al doctor angèlic sobre un núvol, deixant‐lo al mateix nivell que la capa 

del frare català, on també s’inclou un llibre i una clau en al∙lusió a la producció escrita de sant 

Ramon  de  Penyafort,  que  permet  equiparar  ambdós  personatges  com  a  pilars  erudits  dels 

dominics.  

 

La combinació iconogràfica entre el nou sant dominic i una devoció anterior també es troba a la 

base de la tela que presideix l’altar de la tercera capella de l’església de San Marco Evangelista 

de Osimo (Ancona) (fig. 278). En aquest cas, la composició vol presentar a l’esperit sant en glòria 

rodejat  de  putti  a  la  part  superior, mentre  il∙lumina  amb  la  seva  divina  sapiència  al  sant 

                                                            
1723 BORTOLAN, Domenico. S. Corona. Chiesa e convento dei domenicani  in Vicenza. Memorie Storiche. 
Vicenza: tipografia Editrice S. Giuseppe, 1889, pàg. 135. 
1724 El llenç actualment és a l’altar dedicat a sant Judes Tadeu. Sobre l’obra, vegeu: DELL’OSTE, Pietro. Il 
convento e la chiesa di san Pietro Martire in Udine. Udine: Tipografia del Patronato, 1895, pàg. 101; RIZZI, 
Aldo. Il Seicento. Storia dell’Arte in Friuli. Udine: Del Bianco, 1969, pàg. 85. 
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evangelista, titular de l’església, i a sant Ramon de Penyafort, que transfreta sobre la capa en 

segon pla,  lluint  les dos claus de penitencier a  la mà dreta. L’obra, de qualitat discreta, s’ha 

atribuït als germans Cesare i Benedetto Gennari, i ha estat datada per Mariano Fabio entre 1660 

i 16721725. Per tant, som davant d’una obra cronològicament més avançada que  les anteriors 

però que  testimonia com  la Transfretació del dominic també apareix al costat d’altres cultes 

locals durant la segona meitat del segle XVII.  

 

4.4.4 Un viatge entre Mallorca i Catalunya 

 

Fins  al moment hem  apuntat  algunes de  les  imatges de  la Transfretació de  sant Ramon de 

Penyafort que considerem més significatives tant a nivell qualitatiu com iconogràfic. Ara bé, la 

difusió del tema sens dubte depassa les fronteres de la península italiana, expandint‐se per tots 

els  territoris  on  els  dominics  tenen  presència  durant  l’època moderna.  Un  dels  exemples 

europeus més interessants és el tríptic de Sant Iu, procedent de la catedral de Leuven i avui al 

Museu de la ciutat (inv. S/84/V) (fig. 279). L’obra fou encarregada a Josee van der Baren per la 

confraria de    juristes de  la  ciutat  l’any 1607,  i a  les portes del mateix  s’il∙lustra una  curiosa 

transfretació que a la dreta mostra al sant sobre la seva capa, mentre a l’esquerra apareix Jaume 

I abillat com un príncep flamenc que contempla l’episodi.  

 

També força inusual és el tractament del tema ofert pel pintor venecià Tomasso Dolabella per 

al  convent  de  Sant  Domènec  de  Cracòvia,  on  destaquen  les  criatures  marines  més 

inversemblants assistint a la prodigiosa navegació (fig. 280). En territori francès hem esmentat 

la important edició de la sèrie de la vida i miracles del sant feta per Jean Le Clerc a París l’any 

1612, però dins la primera meitat del segle XVII també podem citar la pintura del sant   executada 

pel flamenc Vaast Bellegambe, avui al Musée de la Chartreuse de Douai (fig. 281), o bé l’escena 

inclosa en el sostre pintat per Jean François a la capella dels penitents blancs de Puy en Velay. 

Així mateix, també en els territoris d’ultramar trobem imatges del dominic durant tota l’època 

moderna,  i  fins  i  tot ben entrat el segle XIX,  tal com demostra  la  tela pintada pel  taller dels 

germans Cabrera de Quito dins la sèrie dels sants dominics elaborats entre 1837 i 1841 (fig. 282). 

Certament no és el nostre objectiu l’anàlisi de totes aquestes composicions, però sí que volem 

deixar constància de l’èxit aclaparador de la Transfretació raimundiana i la seva ràpida i extensa 

difusió, també fora de l’àmbit mediterrani.  

 

                                                            
1725 FABIO, Mariano. Opere d'Arte nella Città di Osimo. Osimo: Aniballi, 1999, I, pàg. 126. 
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En aquest apartat pretenem abordar la observació de la divulgació plàstica de  l’episodi en els 

dos territoris més vinculats a  la pròpia navegació prodigiosa: Mallorca  i Catalunya. A  l’illa de 

Mallorca, escenari protagonista en la partida de la navegació miraculosa del sant, hem localitzat 

tres  representacions de  l’episodi entre  les moltes que hi proliferaren en època moderna. La 

primera és  la tela realitzada per Miquel Bestard  (1592‐1633), actualment conservada en una 

col∙lecció particular (fig. 283). Tot i que no hem estudiat la tela directament, a la part superior 

dreta apareix un escut molt similar al de la ciutat de Palma de Mallorca i, per tant, podria tractar‐

se d’un encàrrec de la corporació municipal en record del pas del sant per l’illa. Tal com anuncia 

Marià  Carbonell,  l’obra  és  “de  baixa  densitat  devota”1726,  doncs  la  narració  anecdòtica  de 

l’episodi prima per sobre la voluntat de moure la pietat dels fidels. Així, la composició es rodeja 

d’un paisatge preeminent, enmig del qual queda  isolada  la  figura del dominic  català en dos 

estadis: un primer acabat de sortir del port de Sóller i un segon ja dins del mar obert, tal com 

assenyala un vaixell navegant a la llunyania. Hi ha una voluntat patent d’individualitzar l’indret 

on  succeeix el prodigi a partir de  la  representació de  la  capella de Santa Caterina de Sóller, 

erigida tradicionalment en el lloc des d’on partí Ramon de Penyafort. Cal subratllar com aquest 

verisme  és  propi  d’una  pintura  vinculada  als  indrets  on  s’ubiquen  els  relats  de  la  pròpia 

Transfretació, impossible de trobar en altres contexts més llunyans.   

 

D’altra  banda,  la  catedral  de  Palma  de Mallorca  també  conserva  dues  representacions  de 

l’episodi. La primera d’elles s’inclou en un dels llenços pintats per Guillem Mesquida (1675‐1747) 

a la capella de la Immaculada (fig. 284)1727. El dominic català comparteix escenari amb el beat 

teòleg, filòsof i escriptor Ramon Llull, amb el qual s’equipara la producció doctrinal i erudita. En 

aquest cas  les pintures formen part de  la reforma de  la capella, promocionada per  la família 

Despuig, que hi té la seva sepultura des de l’adquisició de Joan Bap sta Despuig i Mir (†1627). 

L’any 1740, el seu besnét Ramon Despuig i Martínez de Marcilla (1670‐1741) decideix redecorar 

l’espai i preparar‐lo per al seu descans etern. Despuig, cavaller de l’Orde de Malta, encarrega les 

obres al seu germà Joan Despuig, i el seu nebot Ramon Despuig i Cotoner. Probablement aquests 

foren els últims responsables de l’elecció de Mesquida, que ja havia treballat anteriorment per 

a  la família. Ara bé, com senyala   Marià Carbonell, probablement el programa fou marcat pel 

                                                            
1726  CARBONELL  BUADES, Marià.  Cendres  de  Troia.  El  pintor Miquel  Bestard  (1592‐1633).  Palma  de 
Mallorca: Fundació “Sa Nostra”, Caixa de Balears, 2007, pàg. 97‐98. 
1727 La primera se situa dins la capella de la Immaculada, reformada cap a 1740‐1742 a partir d’una donació 
de  fra  Ramon Despuig  i Martínez  de Marcilla,  el  qual  havia  estat  gran mestre  de  l’Ordre  de Malta. 
PASCUAL, Aina (coord.). La Catedral de Mallorca. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, 1995, pàg. 157; 
CARBONELL, Marià. Guillem Mesquida, 1675‐1747. Palma de Mallorca: Ajuntament de Palma, 1999, pàg. 
50.  
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client,  doncs  presenta  la  Immaculada,  patrona  del  Regne  de Mallorca,  sant  Joan  Baptista, 

protector de l’Orde de Malta, Ramon Llull i Ramon de Penyafort, patronímics dels promotors de 

la  família Despuig,  i pel que  fa al  llenç amb  la  família de  la Verge  i  l’estigmatització de Sant 

Francesc, probablement es tracta de dos temes de devoció personal1728. D’aquesta manera, el 

programa permetia enaltir al mateix al comitent i al seu ilustre llinatge vinculat al propi territori 

mallorquí. Finalment, i d’una manera molt més anecdòtica, el record de la Transfretació de sant 

Ramon de Penyafort també presideix  la portalada d’accés al claustre catedralici, refeta entre 

1709 i 1710 (fig. 285)1729.  

 

 A Catalunya la difusió del tema de la Transfretació raimundiana es deu en gran part gràcies a 

les  imatges  impreses,  de  les  quals  se’n  conserven  un  gran  nombre  que, malgrat  ser  una 

proporció molt petita de la producció total impresa a Barcelona durant el segle XVII, ens dóna 

una  idea  de  la  magnitud  i  divulgació  de  l’episodi.  Es  tracta  fonamentalment  de  matrius 

xilogràfiques  que  acompanyen  els  impresos  dedicats  al  nou  sant  com  indulgències,  goigs, 

relacions de successos o petites composicions hagiogràfiques que contribueixen a la divulgació 

de  la  imatge del dominic  associada  a  la  seva prodigiosa navegació  en  tots  els  estrats de  la 

societat. L’epicentre d’aquesta producció és el convent de Santa Caterina on, a més del cos sant, 

també  es  custodia  una  relíquia  de  la  capa  utilitzada  durant  la  seva  travessia,  a  la  qual 

s’atribueixen propietats miraculoses. Per tant, tampoc podem perdre de vista que la divulgació 

de l’episodi és alhora un reclam per atreure peregrins a la recerca dels poders taumatúrgics de 

la prestigiosa relíquia1730.  

 

Cal recordar com el llenguatge xilogràfic permet fer grans tiratges de proves sense gaires retocs 

i estampar  conjuntament  amb  el  text,  a diferència dels  gravats  amb planxes de metall. Per 

aquest motiu es converteix en un mitjà idoni per a la producció seriada de materials hagiogràfics 

de baix cost, capaços d’arribar al gran públic1731. Aquesta facilitat en el transport i difusió de la 

                                                            
1728 Sobre  les obres de  la capella  i  l’encàrrec a Mesquida, vegeu: CARBONELL, M., Guillem Mesquida..., 
1999, pàg. 80‐82. 
1729 PASCUAL, A., La Catedral de Mallorca..., 1995, pàg. 169. 
1730 La relíquia apareix en diverses cròniques a l’entorn de la canonització i fins i tot conservem dedicada 
una  composició  en  honor  seu:  A  la  reliquia  del  bienaventurado  San  Ramon  de  Peñafort.  Romance. 
Barcelona: Joan Amelló, 1601. 
1731 Cal recordar breument com les primeres estampes documentades a Catalunya es remunten als inicis 
del segle XV, mentre el primer gravat és la calcografia de 1461 amb el príncep de Viana que es troba a la 
Biblioteca Nacional de España, vegeu: AINAUD DE LASARTE,  Joan. El grabado. Madrid: Plus‐Ultra, pàg. 
245‐320. [Ars Hispaniae, XVIII]. Pel que fa a la xilografia, l’estampa més antiga és la de la Mare de Déu de 
Montserrat  i  ja data de  l’any 1518, vegeu: DURAN  I SANPERE, Agustí. Grabados populares españoles. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1971, pàg. 28. 



560 
 

imatge religiosa també permet  la pràctica d’una devoció domèstica  i  íntima, doncs sovint  les 

representacions  sacres  es  doten  de  qualitats  protectores  a mode  d’amulet.  Tot  plegat  pot 

explicar l’èxit del llenguatge xilogràfic a Catalunya, on es desenvolupa una cultura gràfica pròpia, 

capaç de perdurar en el temps i penetrar en una societat bàsicament analfabeta, on la imatge 

també és complement didàctic del text i la narració oral1732. En el context posttridentí, el gravat 

esdevé un mitjà per a  l’adoctrinament  i  la  transmissió d’idees, a més d’un vehicle de primer 

ordre per a la divulgació de les noves iconografies1733. Ramon de Penyafort, com a primer sant 

català canonitzat després de Trento, participa plenament d’aquest procés juntament amb altres 

noves devocions com la Sagrada família, sant Josep, sant Ignasi de Loyola o sant Isidre Llaurador, 

per citar alguns exemples. 

 

Entre les primeres reproduccions de gravats raimundians cal comptar el romanç A la Insigne y 

venturosa  Ciudad  de  Barcelona,  composat  per  Josep  Fontellas  i  imprès  per  Sebastià  de 

Cormellas1734 (fig. 286). La imatge mostra d’una manera molt sumària al sant agenollat sobre la 

capa navegant sobre unes onades molt esquemàtiques i al fons la muntanya i torre de Montjuïc. 

Ja hem anunciat  la  importància que es confereix a aquest element en  les narracions d’època 

moderna. De  fet, un dels primers gestos de  la ciutat de Barcelona quan arriba  la nova de  la 

canonització del sant es  fa a  la mateixa  torre,  la qual “hizo diversos señales de navíos, como 

representando la milagrosa venida del Santo desde Mallorca a esta Ciudad”1735.  

 

Entre els exemples més primerencs també trobem  les alabances A  la Maravillosa navegación 

que hizo el bienaventurado San Ramón de Peñafort des de Mallorca a Barcelona  impreses per 

Joan  Amelló1736  (fig.  287).  En  aquestes  s’estampa  una  xilografia més  sumària  i  rústica  en 

l’execució, en la qual es prescindeix de qualsevol perspectiva i s’omple el mar de petites onades 

marines. A la part esquerra del gravat apareix Ramon de Penyafort sostenint el bordó i la capa, 

                                                            
1732 PEÑA, Manuel. Cataluña en el renacimiento: libros y lenguas. Lleida: editorial milenio, 1996, pàg. 238. 
1733 Sobre el gravat a Catalunya durant el segle XVI: CORNUDELLA I CARRÉ, Rafael. “La difusió del gravat 
en el Renaixement a Catalunya. Impremta i gravat entre el gòtic i el renaixement, ca.1518‐1550”. A: Actes 
del I, II i III col∙loquis sobre art i cultura a l’època del renaixement a la corona d’Aragó. Tortosa 1996‐1999. 
Tortosa: Ajuntament de Tortosa, 2000, pàg. 221‐260. 
1734 FONTELLAS, Josep. A  la  Insigne y venturosa Ciudad de Barcelona. Romance. Barcelona: Sebastià de 
Cormellas al Call, 1601. L’impressor Cormellas començà la seva activitat l’any 1589 a Barcelona, dins la 
impremta d’Hubert Gotard, casant‐se l’any 1591 amb la seva vídua i adquirint el taller. La seva activitat 
serà continuada pel seu fill homònim a la ciutat comtal fins aproximadament l’any 1700. El seu obrador 
tipogràfic fou el més prolífic del segle XVII a Barcelona i sembla ser que fou el taller visitat pel Quixot en 
l’obra de Cervantes, vegeu: LLANAS, Manuel. L’edició a Catalunya: segles XV a XVII. Barcelona: Gremi 
d’Editors de Catalunya, 2002, pàg. 273‐280. 
1735 REBULLOSA, I., Relacion de las grandes fiestas..., 1601, pàg. 22. 
1736 A  la Maravillosa navegación que hizo el bienaventurado San Ramón de Peñafort desde Mallorca a 
Barcelona. Alabança. Barcelona: en casa de Ioan Amelló, 1601. 
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que dibuixa una corba fins als peus, mentre la mà dreta queda suspesa sobre el pit i sosté la clau 

penjada a l’avantbraç. La túnica i la caputxa de l’hàbit queden definitivament mal resoltes amb 

les  incisions maldestres que  volen marcar unes ombres  innecessàries.  El  rostre del dominic 

sembla la part més ben acabada de totes, amb els trets ben definits i la tonsura marcada. Pel 

que fa a les inscripcions identificatives del sant i de Mallorca, crida l’atenció comprovar com es 

troben girades degut a un error del tallador de  la matriu. El mateix 1601 encara sortiren dos 

notícies més de  la  impremta de Joan Amelló, acompanyades de  la mateixa representació del 

sant1737.  

 

Un dels gravats xilogràfics catalans més excepcionals el trobem en una estampa de l’Àlbum de 

Mostres  del  taller  dels  Abadal,  atribuït  a  Pere  Abadal,  i  acompanyat  de  la  inscripció  “S. 

Reymunde. Ora Pronobis” (fig. 288) 1738. L’obra assoleix unes dimensions inusualment grans (247 

mm  x  180 mm)  i  es  composa  a  partir  dels mateixos  elements  que  les  altres  escenes  però 

disposats amb un ordre particular. Així, el centre de  la composició és ocupat per  la figura del 

sant agenollat sobre la seva capa i sostenint el bordó amb la mà esquerra. Abadal prescindeix 

del  crucifix però disposa  els  tres  atributs principals del  sant:  el  rosari dominic,  les  claus de 

confessor i penitencier, i el llibre de canonista i prolífic escriptor. L’obra es construeix amb una 

perspectiva jeràrquica que disposa a sant Ramon com una gran figura al centre, rodejat de dues 

petites embarcacions ridícules davant la barca insuflada pels vents divins.  

 

Un  altre  important  llinatge  de  gravadors  catalans,  els  Jolis‐Pla,  ens  han  llegat  altres  dos 

impressions en les que figura una mateixa imatge de la Transfretació (fig. 289 i 290 ). En els dos 

primers casos es tracta dels Goigs en Alabansa del Gloriós Pare S. Ramon de Penyafort, ques 

cantan en la sua Santa Capella, és a dir, de goigs impresos com a part de la litúrgia desplegada 

davant del sepulcre del sant a Santa Caterina1739. Ara bé, el més antic d’ells figura produït per 

l’estamperia  dels  hereus  de  Joan  Jolis, mentre  l’altre  s’atribueix  a  la  premsa  de  Bernat  Pla 

                                                            
1737 Llahors del glorios Pare Sant Ramon de Penyafort. Barcelona: Ioan Amelló, 1601 [BL 11451ee38/4]. 
Relación breve y compendiosa la qual narra los presentes que han traído y las processiones y fiestas que 
han hecho en Barcelona des de el Viernes a los onze del presente mes de Mayor de 1601 hasta Viernes a 
los  diez  y  ocho  del  dicho mes  en  honra  del  Cathalan  Barcelones  San  Raymndo  de  Peñafort  que  fue 
canonizado a los veynte y nueve de Abril dia de San Pedro Martyr. Y la grande alegría y devoción que en 
Barcelona le tienen Barcelona: Ioan Amelló, 1601. 
1738  Àlbum  de  Mostres  Abadal,  BC.  Unitat  Gràfica.  Inv.6115.  La  nissaga  dels  gravadors  Abadal  és 
probablement la més important de Catalunya. Situada entre Moià i Manresa, s’estén al llarg dels segles 
XVI i XIX. La seva figura central en el segle XVII és Pere Abadal i Fontcuberta (1663‐1729), vegeu: SOCIAS 
BATET,  Immaculada.  Els  Abadal,  un  llinatge  de  gravadors.  Barcelona:  Publicacions  de  l’Abadia  de 
Montserrat, 2007. L’obra es troba recollida a: SOCIAS BATET, Immaculada. Catàleg del Fons Abadal de la 
Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2006, pàg. 77. 
1739 BC. Unitat Gràfica. Goigs. Segle XVIII.  



562 
 

estamper  i, de  fet,  ja  clarament dins del  segle XVIII el mateix gravat apareix de nou en una 

Exhortació Devota promoguda igualment pels dominics barcelonins1740. 

 

A diferència de l’obra de Pere Abadal, signada i amb un caràcter propi imprès a tota la producció 

del taller, aquest tipus d’impressions xilogràfiques es caracteritzen per ser anònimes i presentar 

imatges adreçades al públic devot amb una gran continuïtat en la representació. Aquest fet es 

pot  explicar  parcialment  pel  reaprofitament  de  les matrius  en  els  tallers  catalans1741. A  tall 

d’exemple, sabem que quan Joan Jolis s’estableix cap a 1679 a Barcelona, adquireix part de les 

seves eines i matrius als tallers que estaven tancant en aquell moment, com el dels Mathevat o 

el  d’Antoni  Lacavalleria1742. Així,  les  planxes  antigues  del  segle  XV,  XVI  i  XVII  poden  acabar 

reutilitzades encara dins la segona meitat del segle XVIII en les impressions de Bernat Pla. En el 

cas de Ramon de Penyafort hem de  tenir present que el  sant  ja  tenia un  culte autoritzat  a 

Catalunya des de 1542 i, per tant, és probable que ja dins del segle XVI existissin algunes matrius 

reimpreses posteriorment en goigs, oficis i altres materials devots. 

 

En el cas dels Jolis‐Pla, és possible que la matriu estigués custodiada en el taller dels gravadors, 

però  en  altres  casos,  sembla  que  podrien  ser  els  propis  frares  de  Santa  Caterina  els  que 

disposaven de la fusta. A tall d’exemple podem citar la xilografia que acompanya la portada de 

la Historia del beato catalán barcelonés S. Raimundo de Peñafort redactada pel cronista 

dominic Francisco Diago arran de  la  canonització de 1601  i  impresa per Sebastià de 

Cormellas1743. El mateix gravat apareix 25 anys després il∙lustrant la relació de successos 

de Pau Clascar del Vallès, en  la qual es narra  la translació de  les relíquies de sant Ramon de 

Penyafort a la seva nova capella el 19 d’abril de 1626 en la presència del rei Felip IV (fig. 291)1744. 

I quasi quaranta anys després, la mateixa xilografia il∙lustra novament els Goigs en alabança del 

                                                            
1740 AHCB. Unitat Gràfica. Goigs. 
1741  PORTÚS,  Javier;  VEGA,  Jesusa.  La  Estampa  religiosa  en  la  España  del  Antiguo  Régimen. Madrid: 
Fundación Universitaria Española, 1998, pàg. 22. 
1742  Joan  Jolis establí el seu obrador cap a 1679 a Barcelona. El negoci és continuat pels seus hereus  i 
posteriorment entronca amb  la nissaga dels Pla, estenent‐se amb Bernat Pla  fins  la segona meitat del 
segle XVIII. SOCIAS I BATET, Immaculada. Els impressors Jolis‐Pla i la cultura gràfica catalana en els segles 
XVII i XVIII. Barcelona: Curial. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001, pàg. 68. 
1743 DIAGO, Francisco. Historia del beato catalán barcelonés S. Raimundo de Peñafort. Barcelona: en casa 
Sebastian de Cormellas, 1601. 
1744 CLASCAR DEL VALLÈS, Pablo. Tercero aviso. Translacion del gloriosissimo San Raymvndo de Peñafort 
luz y dechado de toda la Orden de Predicadores, gloria de este Principado de Cataluña y hijo desta insigne 
y leal ciudad de Barcelona celebrada la dicha translacion en 19 dias del mes de Abril de 1626, reynando en 
las Españas el muy catolico  rey y  señor nuestro don Phelipe Quarto, que con el  infante don Carlos  su 
hermano y otros muchos grandes de España, duques, marqueses y condes se han hallado presentes con la 
relacion  de  dos  milagros  sucedidos  este  dicho  dia  por  intercession  del  glorioso  San  Raymundo.  En 
Barcelona: por Esteuan Liberós, 1626. 
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gloriòs Pare sant Ramon de Penyafort que es canten a la capella de Santa Caterina, impresos a 

l’estampa  administrada  per  Sebastià  de  Cormellas  al  Call  l’any  16631745.  En  les  tres 

representacions el  sant es disposa assegut  sobre  la  capa,  seguint el  relat original de  la Vita 

Antiqua, i la versió de 1626 inclou un vers repartit entre els quatre costats:  

 

“El soberbio Mar se humilla / A sus Dominicas plantas 
Porque su fe, y obras santas / Le dan a RAYMUNDO silla.”1746 

 

Efectivament  la  imatge fa veritable èmfasi en  la quietud de  les onades que apareixen dòcils  i 

sotmeses per facilitar el pas del sant, però també hi apareix ben definida una muntanya a la part 

dreta, coronada amb la torre de Monjuïc. A més d’identificar l’indret amb la ciutat de Barcelona, 

la  funció d’aquesta  formació rocosa esdevenia una  imatge al∙legòrica de  les virtuts del propi 

sant,  tal  com queda evidenciat en altres productes hagiogràfics  contemporanis  com els Dos 

romances nvevos en alabança del glorioso bienauenturado Cathalan Barcelones S. Raymundo de 

Peñafort, impresos per Onofre Anglada1747 (fig. 292). En el primer romanç podem llegir:  

 

“A los cansados del mundo / señala una peña fuerte 
a cuya sombra reciban / descanso alivio y deleyte”1748 

 

Per tant, la formació rocosa equivalia a un joc de paraules, Penya i fort, que volien equiparar la 

fortalesa moral del sant amb el seu propi cognom.  

 

En  altres  ocasions,  els  gravats  xilogràfics  també  podien  dependre  de  models  calcogràfics 

concrets, reinterpretats sobre matrius de fusta. Aquest és el cas de la Transfretació que il∙lustra 

la portada d’un petit plec de notícies destinat a la narració del miracle de Ramon de Penyafort 

ocorregut a París l’any 1643 (fig. 293)1749. El gravat, de format quadrangular, presenta en primer 

                                                            
1745 Goigs en alabança del gloriòs Pare sant Ramon de Peñafort, ques cantan en la sua santa Capella. 
Barcelona: en la Estampa administrada per Sebastià de Cormellas, al Call, 1663. Biblioteca Pública 
Episcopal de Barcelona (BPEB). Goigs. Ramon de Penyafort, 35.3.  
1746 Ídem.  
1747 Dos romances nvevos en alabança del glorioso bienauenturado Cathalan Barcelones S. Raymundo de 
Peñafort de  la orden de Predicadores, y cuerpo santo de  la ciudad de Barcelona. Barcelona: En casa de 
Honofre Anglada, 1606.  L’impressor Onofre Anglada no  sabem  si  forma part de  la  família de Maurici 
Anglada  i els  seus  successors,  impressors  lleidatans entre 1621  i 1645, vegeu:  LLANAS, M.,  L’edició a 
Catalunya..., 2002, pàg. 250‐254. 
1748 Dos romances nvevos en alabança del glorioso bienauenturado Cathalan Barcelones S. Raymundo de 
Peñafort de la orden de Predicadores, y cuerpo santo de la ciudad de Barcelona. Barcelona : En casa de 
Honofre Anglada, 1606. 
1749 Relació verdadera Treta de diferents avisos de Paris del Miracle que ha obrat  lo glorios Pare Sant 
Ramon  de  Peñafort,  ab  lo  nostre  Christianissim  Rey,  (que Deu  guart.).  Barcelona:  en  casa  de  Iaume 
Mathevat, 1643.    
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terme la navegació del sant adreçada vers la torre de Montjuïc. El dominic s’il∙lumina amb els 

rajos divins i separa l’escena de l’altre episodi ocorregut a la seva esquena. En aquest, es veu un 

veler navegant per aigües turbulentes però protegit pel sant, que s’apareix entre núvols a la part 

superior. Per tant, l’obra fa referència a la protecció dels mariners, representada d’una manera 

molt propera a la portada editada l’any 1612 per Jean Le Clerc (fig. 153.1). En aquest cas però, 

la xilografia s’inspira en una calcografia que acompanya un sermó imprès a Madrid l’any 1628 

(fig. 294)1750. Aquest s’emmarca en les festes madrilenyes de celebració de la translació de les 

relíquies de sant Ramon de Penyafort a la seva nova capella, costejades pel Consell d’Aragó, que 

probablement també encarrega aquesta calcografia per a acompanyar la publicació.  

 

L’obra intenta presentar una certa destresa tècnica, amb la individualització de les textures dels 

núvols,  les onades o  les  robes onejants, però en alguns punts cau en  la  repetició. Tot  i així, 

probablement es tracta d’una factura madrilenya, que reprodueix obres creades a l’entorn de la 

canonització, com denota la llegenda TU DOMINARIS POTESTATIS MARIS, que sorgeix de la boca 

del dominic  i trobem presents en figuracions romanes com  la desapareguda pintura de Santa 

Sabina o els frescs de Ricci de Novara a Monserrato. L’episodi es troba rodejat d’una inscripció 

al  marc,  en  la  que  s’anuncia  la  funció  de  l’estampa:  “DIRIGIDA  A  LA  PROTECTION  DE  S. 

RAYMUNDO/  IN MARI VIA  TUA  ET  SEMITAE/  S. RAYMUNDUS DE  PEÑA  FORT/  TUAE  INAUIS 

MULTIS PS.76”. La disposició es reprèn a  la xilografia barcelonina amb poques modificacions, 

com la desaparició de la inscripció pronunciada pel dominic, o la simplificació d’alguns detalls, 

com els núvols o l’aureola del sant, per adaptar la imatge a la tècnica en fusta.  

 

En paral∙lel, Ramon de Penyafort també apareix en altres composicions gravades per alguns dels 

millors mestres  catalans  del  segle  XVIII.  Es  tracta  d’obres molt més  ambicioses,  en  format 

calcogràfic, on el dominic s’acompanya dels altres sants protectors barcelonins. Aquest és el cas 

de la patent de sanitat dissenyada i gravada l’any 1721 per Francesc Gazan (actiu 1684‐1732), a 

partir  d’una  planxa  custodiada  a  l’AHCB  (reg.18137)  (fig.  295).  La  impressió,  tot  i  que molt 

desgastada per l’ús freqüent de la planxa, mostra a la part inferior l’escut de Barcelona coronat 

pel ratpenat, i una visió del port de la ciutat que comprèn l’espigó i tota la façana marítima. A la 

part  superior  apareixen  els  sants  protectors  barcelonins  presidits  per  la  Immaculada,  feta 

patrona l’any 1647 juntament amb sant Ramon, flanquejada per sant Francesc de Paula i sant 

Server,  santa  Madrona  i  santa  Eulàlia.  A  diferència  d’aquests,  assentats  sobre  núvols  i 

                                                            
1750 SAIZ, Jacinto. Sermon predicado en el convento de Santo Domingo el Real de la villa de Madrid. Madrid: 
por la viuda de A. Martin, 1628. 
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convenientment  identificats amb els seus atributs, sant Ramon de Penyafort apareix a  la part 

inferior entre les barques, mentre navega sobre la capa vers el port. A més, el dominic sosté una 

clau a la mà esquerra, i es troba al costat d’una embarcació que llueix l’escut mercedari en una 

de les veles. Per tant, la representació del sant vol fer èmfasi en la protecció sobre els mariners, 

tant elogiada en els processos de canonització, però també en la seva condició de fundador de 

l’Orde de  la Mercè de Redempció de  captius, a  la que més  tard ens  referirem. Per  tant, es 

confirma  a  Catalunya  la  fusió  entre  la  Transfretació  i  la  imatge  del  nou  sant,  creant  una 

iconografia pròpia i inequívoca que uns anys més tard es repetirà en un altre model de patent 

de sanitat, dissenyat per Pere Pau Muntanya (1749 ‐ 1803) i gravat per Pasqual Pere Moles (1741 

‐ 1797) (fig. 296)1751. En aquest cas ens trobem davant d’una obra creada ja cap a 1784‐1785, 

per part de dos dels millors artífex del panorama artístic  català del moment.  La  iconografia 

reprèn  i actualitza estilísticament  l’obra de Gazan, ara amb  la  Immaculada  trepitjant  la  serp 

sobre la mitja llunya, i flanquejada de nou primer per les dos santes patrones Eulàlia i Madrona, 

i després per Francesc de Paula i Sever, abillat amb la indumentària episcopal. 

 

L’obra de nou opta per a representació verista del port de Barcelona, ara un xic més allunyat, i 

en primer plànol es distingeix sant Ramon de Penyafort transfretant davant de la muntanya de 

Montjuic, repetint una posició molt semblant a l’anterior, amb la creu i la vela, però ara sense 

cap emblema mercedari.  

 

Certament,  la troballa d’aquestes  imatges gravades suggereix que existien altres produccions 

plàstiques amb el mateix tema, que podien exercir de models i trobar continuïtat en el context 

barceloní. Hem de  tenir present que  inevitablement hem perdut molts  referents visuals que 

podien circular per Barcelona a partir de 1601, i possiblement alguns d’ells eren més sofisticats 

i importats d’altres territoris, com les estampes creades a Roma, o sèries hagiogràfiques a l’estil 

de la publicada per Jean Le Clerc a París l’any 1612.  

 

A diferència de  les obres gràfiques, són escassos els testimonis pictòrics  i escultòrics que ens 

han arribat del tema de la Transfretació a Catalunya. Tot i així, tenim notícia de la seva existència 

i  proliferació  a  partir  de  la  canonització.  Per  exemple  Alexandre  Amargós  dóna  notícia  del 

muntatge efímer de la Plaça del Rei, on durant les festes de 1601 els diputats havien erigit un 

simulacre de la Transfretació del sant, amb aigua inclosa:  

                                                            
1751 Sobre aquest autor, vegeu: SUBRIANA I REBULL, Rosa Maria. Pasqual Pere Moles i Corones. 
Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1990. 
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“Allí al entorn / Viu Sant Ramon 
Dintre del mar / Y navegar 

Sense vaixell / No era pinzell, 
Lo que es mostrava / Que a molts banyava 

La aigua que es veia / Y tothom deia 
O que be esta”1752 

 

 

Així mateix, en  la processó per  la translació de  les relíquies a  la nova capella de 1624, també 

s’inclou una descripció d’una Transfretació escultòrica que acompanyava als canonges: 

 

“Entre los señores canónigos y dignidades, yba una imagen del glorioso san Raimundo de 
Peñafort arrodillado en unas ondas,  juntas  las manos y  los ojos puestos en el cielo, como 
rogando por el Pueblo. Tenia el  rostro  tan natural de Santo, y de canas  tan veneradas y 
penitentes que movia a gran devocion y lagrimas espirituales”1753 

 

Lamentablement no hem pogut localitzar cap escultura de gran format amb la representació de 

l’episodi, doncs l’únic testimoni conservat és la imatge de guix policromat i daurat, custodiada 

al Col∙legi d’Advocats de Barcelona (fig. 297). Estilísticament, la decoració floral de les robes i la 

confecció dels ulls  amb pasta de  vidre  aconsellen  avançar  la  cronologia de  la peça  al  segle 

XVIII1754. La disposició és molt similar a la que trobem en les escenes pictòriques amb diverses 

onades a  la part  inferior que serveixen de base a  l’escultura. La corba de  la capa feta en guix 

dóna una gran airositat a l’escena, conferint certa fragilitat i lleugeresa a la representació. De fet 

l’obra se’ns presenta com un producte ben acabat, amb  les  textures prou cuidades, malgrat 

haver  perdut  els  atributs  de  l’aureola,  de  la  qual  queda  l’encaix  superior,  i  la  creu  que 

probablement anava sostinguda a la mà. Molt més matusser és el relleu de fusta inclòs al retaule 

factici de sant Ramon de Penyafort a la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges (fig. 

298). La peça incorpora a la part superior la data de 1690, quan probablement fou creada com 

a base de  la peanya que  sosté  la  imatge del  sant  titular del  retaule.  La narració, detallista  i 

policroma, presenta a Ramon de Penyafort com a figura principal, navegant sobre les maldestres 

onades del mar, on veiem diverses embarcacions de dimensions més modestes,  i  la  riba de 

Barcelona a la part inferior, amb la figuració de diverses cases al costat del port.  

                                                            
1752 AMARGÓS, Alexandre. Relació de la solemne professo ques feu a Barcelona a 24 de Maig del corrent 
any 1601 per la canonizacio de Sant Ramon de Penyafort. Barcelona: en casa de Gabriel Graells y Giraldo, 
1601. 
1753 VICENS, Gaspar. Miscelánea político‐eclesiástica. BRUB, Ms.1009, II, fol. 58v. 
1754 AINAUD DE LASARTE, Josep Maria. “Un Sant popular”. A: Ramon de Penyafort i el Dret Català. Quatre‐
cents anys de la canonització del patró dels advocats de Catalunya (1601‐2001). Barcelona: Jaume I, 2000, 
pàg. 25. 
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En el camp pictòric, coneixem a través de fotografies la Transfretació anònima que es conservava 

a la Casa de Retir de Barcelona fins l’any 1936, quan fou destruïda durant la Guerra Civil, en la 

qual es mostra el sant amb el tradicional atribut de la creu (fig. 299)1755. I d’una factura molt més 

discreta, també s’ha preservat una petita pintura sobre taula que recull el tema, avui a l’ermita 

de Sant Pere dels pastors de Guisona (fig. 300).  

 

Finalment,  també volem  citar dos petits plafons ceràmics que  recullen  l’episodi  raimundià,  i 

donen testimoni de la seva difusió en aquesta tècnica artística, tant divulgada a Catalunya durant 

l’època moderna. El primer (32 cm x 32,5 cm), de procedència desconeguda, es data dins del 

segle XVII i actualment es conserva al Museu de l’Enrajolada‐Santacana de Martorell (inv.1665) 

(fig. 301). L’obra es conforma a partir de 25 rajoles policromades que segueixen una composició 

molt similar a la dels gravats, amb el sant al mig, deixant al fons l’illa de Mallorca i a punt d’entrar 

al port de Barcelona, identificat amb la torre de Montjuïc a la dreta. Una disposició molt similar, 

però més centrada en el personatge, és l’adoptada en el plafó custodiat a les Bodegues Torres 

de Vilafranca del Penedès (29 cm x 23 cm) (fig. 302). 

 

 

 

En conclusió, podem afirmar que la Transfretació de sant Ramon de Penyafort és un episodi que 

sorgeix literàriament a l’entorn de 1456, vinculat amb tota probabilitat al procés de canonització 

del dominic català. El seu relat es troba plenament contaminat tant del record cristològic, com 

dels cicles hagiogràfics d’altres sants medievals canonitzats en època moderna com Francesc de 

Paula  i,  especialment,  Jacint  de  Polònia.  Així mateix,  no  podem  oblidar  que  es  tracta  d’un 

passatge  que  evoca  l’evangelització,  la  fe  cega  i  la  predicació,  aspectes  especialment 

convenients als interessos del catolicisme posttridentí dins la seva pugna amb el protestantisme, 

però també als dominics, doncs enalteixen les principals virtuts de l’orde.  

 

A partir de la canonització de 1601, els frares de Sant Domènec es converteixen en els principals 

promotors  de  les  imatges  de  la  Transfretació  en  les  seves  esglésies  i  convents.  Aquesta 

divulgació es dóna tant a Roma, com en la resta de territoris italians, on trobem representacions 

confeccionades per alguns dels protagonistes de  les escoles pictòriques  locals com Ludovico 

                                                            
1755  Les notícies d’aquesta obra  són  aportades per: RIQUER, Martí de  et alii. Historia de  la  literatura 
Catalana. Barcelona: Ariel, 1984, IV, pàg. 445. 
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Carracci  a  Bologna,  Alessandro Maganza  a  Vicenza,  Felice  Brusasorzi  a  Verona  o  Gaspare 

Bazzano a Palermo. Ara bé, tampoc podem oblidar l’existència d’altres vincles identitaris com el 

nacional o el penitencial, a  la base de  la Transfretació de Ricci da Novara a Monserrato, o el 

personal, que fa possibles obres com la capella del sant al Santuari de La Quercia de Viterbo.  

 

A  l’entorn  de  1601  es  configura  visualment  l’episodi  amb  elements  característics  que  es 

repeteixen com el paisatge de fons, on apareix Mallorca, Barcelona o ambdós emplaçaments, i 

els habituals atributs de la creu i el rosari. A més, poden incorporar‐se altre elements derivats 

de la vera effigies del sant, com la clau o el llibre, que en el cas de Viterbo apareixen representats 

conjuntament. Així mateix, la disposició de musulmans en algunes representacions emfatitza la 

predicació a la base de l’episodi i com un dels aspectes essencials de la religió dominica. De fet, 

hem  pogut  constatar  com  les  obres més  allunyades  cronològicament  de  la  canonització,  i 

especialment  en  aquelles  entrades  dins  del  segle  XVIII  com  la  de  Fontanellato,  presenten 

notables variants, com la disposició de la capa o la inclusió d’altres elements aliens a les primeres 

figuracions com la pintura de Santa Sabina de Roma, o el llenç de Carracci a Bologna.    

 

D’altra banda, hem constatat  la  íntima fusió entre  la representació del sant  i elpropi miracle, 

que apareix acompanyat d’altres devocions en  composicions que  responen als més diversos 

interessos. Així, la inclusió d’altres sants dominics pot respondre a un record de les advocacions 

de les capelles, però en cas de religiosos no canonitzats es pot entendre com una reivindicació 

de la seva santedat. En canvi, també veiem d’una manera prou clara com en altres ocasions els 

patrons de les obres incorporen als seus sants protectors com una estratègia de representació 

que els permet immortalitzar la seva memòria per a la posteritat, tal com il∙lustren els casos de 

Verona, Vicenza, Nàpols o Palma de Mallorca  i  les respectives comissions dels patricis urbans 

Massolenti, Caldogno, Brancaccio o Despuig. 

 

Finalment, hem volgut constatar la veritable expansió internacional del tema i el seu impacte en 

els territoris més vinculats biogràficament al sant i a l’episodi: Mallorca i Barcelona. En ells, hem 

pogut observar com  les obres fan veritable èmfasi en  la  individualització del territori,  ja sigui 

amb la representació de la capella de Santa Caterina en l’obra mallorquina de Miquel Bestard, 

com en la torre de Montjuïc, en les produccions catalanes.  

 

A Catalunya, l’èxit del llenguatge xilogràfic i l’habitual reutilització de les matrius fan que hi hagi 

una gran perdurabilitat de les imatges, repetida com a acompanyament dels materials devots 

del sant durant tota l’època moderna. Pel que fa a les calcografies, més sofisticades tècnicament 
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i  iconogràficament, demostren  l’acollida de Ramon de Penyafort  com a patró de Barcelona, 

després de la seva proclamació de 1647. 
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4.5 Imatge i conflicte: un sant entre mercedaris i dominics 
 

“Con curiosidad miré toda la pintura y no vi a mi glorioso padre S. Raymundo, y no le hallé 
en todo el cuadro ni como religioso, ni como canónigo, ni como seglar. Y pudieran aquellos 
M.RR.PP.  haber mandado  pintar  al  Santo  siquiera  para  que  se  verificara  lo  que  nunca 
niegan, que S. Raymundo asistió a este acto como testigo honrado, o como padrino.”1756 

 

L’any 1673 el dominic manxec Antonio de Lorea Amescua expressa en aquests termes la seva 

indignació davant l’absència de sant Ramon de Penyafort en una pintura del claustre del convent 

mercedari  calçat  de  Segovia1757.  Les  seves  paraules  són  un  reflex  de  la  tensa  discussió 

mantinguda entre mercedaris i dominics arran de la participació del frare català en la institució 

de  l’Orde  de  Nostra  Senyora  de  la  Mercè  de  Redempció  de  Captius.  En  aquest  apartat 

intentarem exposar les línies generals d’aquesta pugna entre ordes religiosos, els seus principals 

punts de conflicte i especialment l’impacte que té des de finals del segle XVI en les imatges que 

recullen aquesta fundació. 

 

La primera font escrita que recull l’episodi dins l’hagiografia raimundiana és el capítol 39 de la 

Vita Antiqua, titulat De Ordine Misericordie captivorum, en el qual s’inclou la narració de com 

Ramon de Penyafort, Domino inspirante, institueix un orde  d’homes devots que s’envien a les 

terres dels infidels per tal de redimir captius cristians. El relat subratlla com el frare dominic dota 

la  comunitat  de  priors  i  d’un  mestre,  els  dóna  la  regla  de  Sant  Agustí  i  l’ofici,  breviari  i 

constitucions de  l’Orde de Predicadors. Posteriorment, el mateix Ramon de Penyafort, també 

aconsegueix l’aprovació del nou orde davant del pontífex1758. 

 

L’any  1445  apareix  l’Speculum  fratrum  Ordinis  Beatissime  Dei  genitricis Marie  de Mercede 

Redempcionis Captivorum1759,  escrit per Nadal Gaver, prior del  convent mercedari de  Santa 

                                                            
1756 LOREA, Antonio de. S. Raymvndo de Peñafort, de la orden de Predicadores, fvndador de la real, inclita 
y sagrada orden de N. Señora de la Merced Redención de Cavtivos, dedicado al illvstríssimo y Exmo. señor 
D. Fr. Ivan Tomas de Rocaberti. Perpinyà: por Claudio Iaques, 1678, pàg. 38. 
1757 El convent dels mercedaris calçats de la ciutat de Segovia fou suprimit l’any 1836. BARRIO GONZALO, 
Maximiliano. “Los frailes y monjes en la ciudad de Segovia a finales del Antiguo Régimen (1768‐1834)”, 
Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, 14 (1994), pàg. 87‐117. 
1758 “(…) instruxit eos, dans vivendi formam, consulens eis quod reciperent officium et breviarium Ordinis 
Predicatorum,  regulam  Augustini  et  constitutiones  aliquas  Fratrum  Predicatorum  eorum  officio 
competentes. Qui Ordo de Misericordia diceretur (...)”. RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. 285.  
1759  El  primer manuscrit  de  l’Speculum  fratrum  de  1445  es  conserva  a  l’Arxiu  de  la  Corona  d’Aragó 
(Coleccions, Manuscrits, Varia, II), però també se’n troben còpies al Ms. 491 de la Bibliothèque Municipale 
de Toulouse  i al Ms. 66 de  la Robbins Collection de Berkeley,  vegeu: MORA GONZÁLEZ, Enrique.  Los 
orígenes de la Merced como problema historiográfico en G. Téllez (Tirso de Molina), 1632 – 1639. Madrid: 
Orden de la Merced, 2005, pàg. 74; PEREDO MEZA, Saúl. “Un nuevo códice del Speculum fratrum del P. 
Nadal Gaver”, Analecta Mercedaria, XXII (2004), pàg. VII‐XXI. 
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Eulàlia de Barcelona1760. L’obra inclou la primera crònica de l’Orde de la Mercè, on es configuren 

els dos moments tradicionals del relat fundacional: la triple revelació de la Verge i la cerimònia 

d’institució del nou orde a la Seu de Barcelona1761. Segons el relat de Gaver, la nit de les calendes 

d’agost de l’any 1218 s’apareix la Verge a Pere Nolasc, Jaume I i Ramon de Penyafort, anunciant‐

los  que  és  voluntat  de  l’altíssim  la  institució  d’una  nova  religió  destinada  a  redimir  captius 

cristians. Al dia següent, Pere Nolasc es reuneix amb Ramon de Penyafort i plegats van a visitar 

Jaume  I, confirmant que els tres han tingut  la mateixa revelació. Deu dies després es porta a 

terme la solemne cerimònia institucional del nou orde a la catedral de Barcelona, on:  

 

“...  en  el  ofertorio  el  obispo  de  Barcelona  Berenguer  de  Palau  y  el  dicho  Raimundo  de 
Peñafort  le  impusieron por hábito a Pedro Nolasco una túnica blanca como escapulario y 
capa y vestido todo blanco, y como signo regio las barras y sobre ellas una cruz blanca en 
honor [a la iglesia] de Santa Cruz delante del pecho, la capa y el escapulario. Y Pedro Nolasco 
fue llamado desde entonces Fray Pedro Nolasco después de recibir el hábito de la gloriosa 
Virgen madre de Nuestro Salvador Jesucristo”1762. 

 

A diferència de  la Vita Antiqua, Gaver  situa el  relat  l’any 1218  i Pere Nolasc apareix  com a 

principal protagonista d’aquesta  fundació,  essent  el primer mestre  general dels nous  frares 

mercedaris i a l’hora receptor de l’hàbit de mans de la pròpia Verge. Per altra banda, Jaume I i 

Ramon de Penyafort esdevenen cofundadors i partíceps tant en la cerimònia institucional com 

en l’aparició mariana1763. Pel que a la figura del dominic, el text de Gaver presenta algunes dades 

fonamentals que establiran  les discrepàncies entre mercedaris  i dominics respecte a aquesta 

fundació. Si bé Ramon de Penyafort s’esmenta com a membre de la seva religió1764, el seu ingrés 

                                                            
1760 Nadal Gaver és escollit prior del convent de Santa Eulàlia de Barcelona l’any 1429 i l’any 1452 esdevé 
mestre general de tot l’Orde de la Mercè. La crònica s’imprimeix el 1533 a Valladolid en l’edició d’Alonso 
de  Zorita:  ZORITA, Alonso de.  Speculum  fratrum  sacri ordinis  Sancte Maria de mercede  redemptionis 
captivorum. Valladolid: Nicolás Thierry, 1533.   
1761  Sobre  el  context  històric  de  creació  de  l’obra  veure:  TAYLOR,  Bruce.  Structures  of  Reform:  The 
Mercedarian Order in the Spanish Golden Age. Leiden‐Boston‐Köln: Brill, 2000, pàg. 560. Sobre la funció 
del text com a formació dels frares mercedaris, vegeu: RODRÍGUEZ PARADA, Concepción. La Biblioteca 
del convento de Barcelona de la orden de la Merced: una herramienta para la formación de los frailes. Tesi 
doctoral. Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia  i Documentació, 2009, pàg. 92.  [Tesis 
doctorals en xarxa: http://hdl.handle.net/10803/770]. 
1762 Els textos que hem utilitzat en aquest treball es basen en  la traducció dels originals realitzada per 
Vicent Zuriaga, i revisada pel pare Juan Devesa, inclosa en la seva tesi doctoral: ZURIAGA SENENT, Vicent 
F. La imagen devocional en la Orden de Nuestra Señora de la Merced: tradición, formación, continuidad y 
variantes. Tesi doctoral. Universitat de València. Departament d’Història de l’Art, 2005, pàg. 98‐102. [Tesis 
doctorals en xarxa: http://hdl.handle.net/10803/9968] 
1763 El paper de Jaume I i els seus successors com a valedors de nou orde és constantment reivindicat en 
les cròniques mercedàries per  tal de reclamar  i mantenir  la protecció dels reis de  la Corona d’Aragó  i 
posteriorment de  la Monarquia Hispànica. L’estudi de  les fonts mercedàries efectuat pel pare Faustino 
Gazulla afavoreix la participació històrica de Jaume I en aquesta fundació: GAZULLA, Faustino. Don Jaime 
I y la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Barcelona: Francisco J. Altés, 1909. 
1764 ZURIAGA SENENT, V. F., La imagen devocional..., 2005, pàg. 100. 
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a l’Orde de Predicadors s’atribueix al divendres sant de l’any 12221765, per tant quatre anys més 

tard de la fundació de 12181766. Com ja apunta Jerónimo Zurita, aquestes divergències entre les 

biografies  del  dominic  i  les  cròniques mercedàries  generaran  discordances  entre  els  autors 

d’ambdues religions durant el segle XVI, establint dos posicionaments generalitzats1767. D’una 

banda  els  cronistes mercedaris  com   Gaspar  de  Torres  (1565)  o  Francisco  Zumel  (1588)1768 

segueixen el relat de Gaver,  i accepten  la participació de Ramon de Penyafort en  la fundació, 

però amb anterioritat a la seva professió a l’Orde de sant Domènec, quan encara és canonge de 

la Catedral de Barcelona1769.   

 

Contràriament,  les cròniques escrites pels dominics exalten el paper del seu orde en  la nova 

fundació, considerant‐la sovint com a filla de la seva religió, i freqüentment esmentant a Pere 

Nolasc únicament  com  a primer membre.  Si bé  alguns  cronistes  com Hernando del Castillo 

(1587) o  Salvador Pons  (1593)  accepten  la data de 1218,  la majoria dels  autors  avancen  la 

cronologia més enllà de 1222, com és el cas de Francisco Diago (1601) o Andrés Pérez (1601)1770.     

 

4.5.1 De la guerra escrita a l’enfrontament visual 

 

Com apunta Vicent Zuriaga, el  text de Nadal Gaver  inspira no únicament  totes  les cròniques 

mercedàries posteriors, sinó també els artistes responsables de  les primeres representacions 

                                                            
1765  Aquesta  data  s’extreu  del  Liber  anniversarium  et  Professionum  del  convent  de  Santa  Caterina, 
conservat  a  la  Biblioteca  de  Reserva  la  Universitat  de  Barcelona  (Ms.  15‐2‐23).  Cal  apuntar  que  el 
manuscrit és una còpia siscentista de l’original medieval que, segons Lesmes Alcalde, s’inicia poc després 
de la mort de Ramon de Penyafort. ALCALDE, Lesmes O.P. “El liber anniversariorium del antiguo convento 
de Santa Catalina de Barcelona”. A: Homenatge a Antoni Rubió  i Lluch. Miscel∙lània d'estudis  literaris, 
històrics i linguistics. Barcelona: Impremta de la Casa de la Caritat, 1936, II, pàg. 535.  
1766 Per tal de fer coincidir les dades biogràfiques de Ramon de Penyafort amb la fundació de 1218, el relat 
de Gaver cita el dominic com a confessor del papa Honori III (1216‐1227), mentre que històricament fou 
penitencier del seu successor, Gregori IX (1227‐1241).   
1767 ZURITA, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragón. Saragossa: Pedro Bermuz, 1562, II, pàg. 71. 
1768 TORRES, Gaspar de. Regula et  constitutionis  sacri ordinis beatae Mariae de Mercede  redemptoris 
captivorum. Salamanca, 1565; ZUMEL, Francisco. Regula et constitutiones  fratrum sacri ordinis beatae 
Mariae de Merced redemptionis captivatum. Salamanca: Cornelius Bonardus, 1588.  
1769  La Vita Antiqua  assenyala  com,  gràcies  a  la  intercessió del bisbe Berenguer de Palou, Ramon de 
Penyafort  torna de Bolonya a Barcelona, on esdevé  canonge de  la  Seu abans d’ingressar a  l’Orde de 
Predicadors. RIUS I SERRA, J., Diplomatario..., 1954, pàg. 272. Aquest episodi és un lloc comú en totes les 
biografies del dominic fins a l’estudi efectuat per Josep Baucells, el qual senyala la manca de testimonis 
documentals d’aquest canonicat. Agraïm a Josep Baucells  la tramesa d’aquesta  informació. BAUCELLS I 
REIG, J., “Documentación inédita de San Ramon de Penyafort...”, 1977, pàg. 69‐96.  
1770 CASTILLO, Hernando del. Historia General de Santo Domingo, y de su orden de predicadores. Por el 
Mestro Fray Hernando de Castillo. Valencia: en casa de Pedro Patricio Mey, 1587; PONS, S., Slibre de la 
vida y miracles..., 1593; DIAGO, F., Historia del beato catalán barcelonès..., 1601; PÉREZ, A., Historia de la 
vida y milagros del glorioso Sant Raymundo de Peñafort..., 1601. 
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fundacionals1771. Entre aquestes destaca una impressió de gran format dedicada a la Verge de 

Bonaria  de  Cagliari  (fig.  303)1772  i  en  l’àmbit  hispànic  el  retaule  major  de  l’església  dels 

mercedaris calçats de Valladolid, encarregat pels frares l’any 1597 a l’escultor Isaac de Juni1773. 

La mort de l’artista aquest mateix any fa recaure la finalització de l’obra en el taller del prolífic 

escultor Pedro de la Cuadra, amb el qual se signa un nou contracte l’any 15991774. 

 

La factura escultòrica del retaule encaixa amb el llenguatge romanista introduït per Juan de Juni 

als tallers val∙lisolitans, ja desvirtuat a finals del segle XVI, mentre la iconografia incorpora com 

a  novetat  dos  relleus  biogràfics  de  Pere Nolasc,  els  quals  “...  an  de  ser  en  la  una  parte  la 

fundacion de su orden // y en la otra la redención de cautivos”1775.  

                                                            
1771 ZURIAGA SENENT, V. F., La imagen devocional..., 2005, pàg. 99. 
1772 Es tracta d’un burí de gran  format dedicat a  la Verge de Bonaria de Cagliari  i datat  l’any 1595, on 
figuren tres escenes laterals que il∙lustren la revelació de la Verge a Jaume I, la visita a la cort reial de Pere 
Nolasc i Ramon de Penyafort, i la cerimònia institucional a la Seu de Barcelona. L’elecció d’aquests episodis 
segueix el relat de Nadal Gaver, tot subratllant la protecció i el favor regi en la  nova religió. Ramon de 
Penyafort apareix abillat com a dominic però el seu paper resulta molt discret, sobretot en l’ultim episodi, 
on són el bisbe de Barcelona i el propi rei qui imposen l’hàbit a Pere Nolasc, deixant al frare blanquinegre 
com  a  pur  espectador.  L’obra  es  troba  en  una  col∙lecció  particular  de  Cagliari  i  la  seva  autoria  fou 
identificada per Maria Grazia Scano amb el gravador belga Martin van Valckenborch  III. Gràcies a  les 
inscripcions sabem que la impressió fou costejada a Roma pels mercedaris del convent de Bonaria i el seu 
comanador Antioco Brondo, mentre el pare redemptor Ferdinando de Sylva figura com a inventor. Agraïm 
aquesta información a la Prof.ssa Scano, així com la col∙laboració dels doctors Sara Caredda i Mauro Salis, 
que ens han fet conèixer l’obra i ajudat a la seva contextualització.  SCANO, Maria Grazia. “La pittura del 
Seicento”. A: MANCONI, Francesco (ed.). La società sarda  in età spagnola. Cagliari: Consiglio Regionale 
della  Sardegna,  1993,  II,  pàg.  125‐127;  SCANO, Maria Grazia.  La  città  e  dintorni  di  Cagliari  nell’arte 
sacra. En premsa. 
1773 El contracte entre els mercedaris i Isaac de Juni es troba publicat a: MARTÍ Y MONSÓ, José. Estudios 
histórico‐artísticos relativos principalmente a Valladolid: basados en la investigación de diversos archivos 
(2a edició). Valladolid: Ámbito Ediciones, Ayuntamiento de Valladolid, 1992 (1898‐1901), pàg. 369‐370. 
Sobre l’antic convent de la Mercè Calçada de Valladolid i el seu mobiliari vegeu: FERNÁNDEZ DEL HOYO, 
María Antonia. Patrimonio perdido. Conventos desaparecidos de Valladolid. Valladolid: Ayuntamiento de 
Valladolid,  1998,  pàg.  177‐232;  CARRETERO  AJO,  Luís.  Herencia  artística  del  Convento  de  la Merced 
Calzada de Valladolid y su proyección didáctica. Valladolid: Luís Carretero, 2009.  
1774 El contracte, signat el primer de març de 1599, es troba publicat a: MARTÍ Y MONSÓ, José. Estudios 
histórico‐artísticos..., 1992 (1898‐1901), pàg. 232. Sobre Pedro de la Cuadra i els relleus amb episodis de 
la vida de Pere Nolasc, vegeu: VILLA GONZÁLEZ, Ángel.  “Redención de  los Cautivos”. A: Figuras de  la 
exclusión. Valladolid: Museo Nacional  de  Escultura‐Patio Herreriano, Museo  de Arte  Contemporáneo 
Español, 2011, pàg. 78‐79; ARIAS MARTÍNEZ, Manuel; LUNA MORENO, Luis. Museo Nacional de Escultura. 
Madrid, 1995, pàg. 70; ARIAS MARTÍNEZ, Manuel. “San Pedro Nolasco redimiendo cautivos”. A: Museo 
Nacional de Escultura. Colección. Valladolid: Ministerio de Cultura, 2009, pàg. 172‐173. 
1775 MARTÍ Y MONSÓ, José. Estudios histórico‐artísticos..., 1992 (1898‐1901), pàg. 232. Bona part de les 
peces de l’antic retaule formen part del Museo Nacional de Escultura de Valladolid (núm. inv. 425‐431 i 
433), on es custodien les escultures de santa Caterina, sant Pere Nolasc i el Crist del Calvari superior,  a 
més dels relleus de temàtica mariana i cristològica que ocupaven el carrer central. Les dos escenes amb 
la redempció de captius i la imposició de l’hàbit a Sant Pere Nolasc es trobaven al primer cos del retaule, 
flanquejant la custòdia de la part central. GARCÍA CHICO, Esteban. Catálogo Monumental de la Provincia 
de Valladolid. Valladolid: Diputación Provincial de Valladolid, 1960, I, pàg. 24‐25. Agraïm la col∙laboració 
brindada per Manuel Arias i Ana María Pérez, que ens han facilitat en tot moment l’accés a l’obra i el seu 
estudi.    
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Ambdues  obres  afronten  d’una  manera  molt  primerenca  la  creació  d’una  iconografia 

genuïnament mercedària. En el cas de l’escena fundacional, la proposta de Pedro de la Cuadra 

combina l’aparició mariana i la cerimònia institucional en una mateix episodi (fig. 304). En primer 

pla apareixen en alt relleu la figura de la Verge, secundada per dos àngels, imposant un hàbit 

mercedari a Pere Nolasc que és sostingut a l’altre extrem per Jaume I i, en segon terme, pel bisbe 

Berenguer. Aquesta facció terrenal compta al fons amb un tercer  integrant revestit amb una 

indumentària porpra i un pronunciat capell que ens indica un alt prelat. Tot i que podríem pensar 

que es  tracti de Ramon de Penyafort presentat com a  jerarca de  l’església, el cert és que  la 

representació  no  té  cap  voluntat  de  procurar  aquesta  identificació,  ni  tampoc  el  seu 

protagonisme, relegat a últim terme, quasi aliè a l’escena, i sense tocar l’hàbit mercedari.  

 

Aquesta disposició entronca amb les publicacions mercedàries coetànies d’autors com Francisco 

Zumel1776 o Felipe Guimerán, el qual indica: “Que ni le dio el Obispo, ni el confesor S. Raymundo, 

sino el Rey don Jaime de sus propias manos vistió a nuestro padre aquel primer hábito que llevó, 

conforme el cual todos sus hijos vestimos”1777. 

 

Les paraules de Guimerán ens ajuden a comprendre l’accent en el protagonisme de Jaume I, i la 

manca de presència de Ramon de Penyafort  ja en aquest  relleu  tant primerenc, on queden 

reflectides les discrepàncies exposades en la literatura dels dos ordes religiosos durant el segle 

XVI.  Tot  i  així,  davant  la manca  de  precedents  dins  la  iconografia mercedària,  també  cal 

considerar la possible influència de referents visuals dins els cercles escultòrics val∙lisoletans i 

d’obres  homòlogues  coetànies  com  el  relleu  amb  la  imposició  de  la  casulla  a  Sant  Ildefons 

atribuït al cercle d’Adrián Álvarez, considerat mestre de Pedro de la Cuadra (fig. 305)1778.  

                                                            
1776 ZUMEL, F., Regula et constitutiones..., 1588. 
1777 GUIMERÁN, Felipe. Breue historia de  la Orden de Nuestra Señora de  la Merced de Redempcion de 
cautiuos christianos y de algunos santos y personas illustres della. València: Juan Navarro, 1591, pàg. 38. 
1778 L’obra es conserva al Museu Frederic Marès (núm. reg. 1187), ha estat datada a finals del segle XVI i 
atribuïda al cercle d’Adrián Álvarez. MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. “Cercle d’Adrián Álvarez. Imposició de 
la casulla a sant  Ildefons”. A: Fons del Museu Frederic Marès. Catàleg d’escultura  i pintura dels segles 
XVI,XVII i XVIII. Època del Renaixement i el barroc. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1996, pàg. 140. 
Ambdós relleus presenten solucions compositives properes, especialment en  la composició del primer 
pla, on apareix la rígida casulla sostinguda per la Verge sobre la figura orant de Sant Ildefons, però també 
en  detalls  com  els  perfils  angelicals  o  l’esglaó  sota  els  peus  de Maria. Malgrat  la manca  de  context 
arquitectònic  i  les  importants  diferències  qualitatives,  més  maldestres  tècnicament  en  l’escena 
mercedària, el relleu pogué constituir un referent visual  i compositiu per a Pedro de  la Cuadra, sense 
descartar altres possibles  fonts en  forma de dibuixos o gravats.   Sobre  l’escultor Pedro de  la Cuadra  i 
l’aprenentatge al taller d’Adrián Álvarez, vegeu: GARCÍA CHICO, Emilio. Pedro de  la Cuadra. Valladolid: 
Publicaciones  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  Artísticos,  1960;  MARTÍN  GONZÁLEZ,  Juan  José. 
“Atribuciones al escultor Pedro de la Cuadra”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 1963, pàg. 291‐
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El 29 d’abril de 1601 Climent VIII aprova  la canonització de Ramon de Penyafort en  la butlla 

Romana catholica Ecclesia, i l’auditor de la Rota Francisco de la Peña publica la biografia oficial 

del nou sant1779. En ambdós documents es reconeix l’ingrés de Ramon de Penyafort a l’Orde de 

Predicadors l’any 12221780 i alhora el seu paper com a fundador de l’Orde de la Mercè, imposant 

amb  les  seves  mans  l’hàbit  a  Pere  Nolasc  durant  la  cerimònia  institucional  a  la  Seu  de 

Barcelona1781. 

 

Els dominics, recolzats en aquest instrument dotat de la màxima autoritat pontifícia, no dubten 

en celebrar l’estament de Ramon de Penyafort i de la seva pròpia religió en la creació de l’Orde 

de la Mercè, tot incloent l’episodi en les fonts escrites i promocionant la seva iconografia. Un 

dels primers casos és l’estampa impresa a Venècia l’any 1601 en el taller de Raphael Sadeler I, 

on  s’identifica  l’escena  amb  la  inscripció  “Ordinem  Sancta Maria  pro  captivis  redimmendis 

instituït” (fig. 151.6)1782. La composició il∙lustra amb tota claredat un Pere Nolasc agenollat en 

primer  terme, mentre  Ramon  de  Penyafort  li  imposa  l’hàbit mercedari  davant  les mirades 

passives de Jaume I i el bisbe Berenguer de Palou. 

 

Aquesta entrega es tradueix durant el segle XVII en altres imatges de sant Ramon de Penyafort 

promogudes  pels  seus  correligionaris,  on  el  dominic  adopta  atributs  que  entronquen 

directament amb la fundació mercedària. Aquest és el cas de l’escultura de Miguel de Andrés, 

situada a la façana de  l’església del convent de Santo Domingo de València cap a 1620 (fig. 306 

i 307)1783. En aquest cas es tracta d’una escultura exempta que forma part d’un cicle de sants 

                                                            
292; URREA, Jesús. “Escultores coetáneos y discípulos de Gregorio Fernández, en Valladolid”, Boletín del 
Seminario de Arte y Arqueología, Valladolid, 58 (1992), pàg. 383‐402, 384. 
1779 PEÑA, F. Vita S. Raymvndi..., 1601. 
1780 Íbidem, pàg. 90. 
1781 La biografia de Francisco de la Peña curiosament cita com a fonts d’aquest episodi diverses cròniques 
mercedàries com la de Nadal Gaver, i situa la nova institució poc després de la professió de Ramon de 
Penyafort com a frare predicador, circiter 1225. Aquest episodi s’inclou en el capítol XXXVII de  la seva 
obra: PEÑA, F. Vita S. Raymvndi..., 1601, pàg. 81.  
1782 RAMAIX, Isabelle. The illustrated bartsch. Raphael Sadeler I. Norwalk: Abaris Books, 2006, 71.I, pàg. 1; 
71.II, pàg. 199, 201. 
1783 La  façana del  temple és una  iniciativa de Felip  II  i compta amb el patrocini del duc de Lerma, qui 
recomana l’atribució de l’encàrrec a l’arquitecte Felipe de Mora. Es tracta d’una façana a  mode de retaule 
amb nínxols que acullen sants dominics a l’àtic i entres les columnes laterals. La imatge de sant Ramon de 
Penyafort se situa a  la part superior de  l’intercolumni esquerra  i s’ha datat a  l’entorn de 1620, vegeu: 
ZARAGOZA  CATALÁN, Arturo.  Antiguo  convento  de  Santo Domingo. València: Generalitat  valenciana, 
1995, pàg. 14; ARCINIEGA GARCÍA, Luís. “Arquitectura a gusto de su majestad en los monasterios de San 
Miguel de  los Reyes y Santo Domingo  (s.XVI y XVII)”. A: Historia de  la ciudad.  II. Territorio, sociedad y 
patrimonio. Valencia: CTAV et al., 2002, pàg. 195‐198; CATALÁ, Miguel Ángel. “Iglesia y convento de Sto. 
Domingo”. A: BÉRCHEZ Joaquín (dir.). Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana. 



576 
 

dominics, on Ramon de Penyafort s’acompanya de  l’habitual atribut de  les claus, però també 

d’un  inequívoc hàbit mercedari a  la mà esquerra que al∙ludeix a  la seva  imposició sobre Pere 

Nolasc.   

 

La combinació d’atributs es repeteix en el gravat de Michael Natalis, realitzat a partir d’un dibuix 

d’Abraham van Diepenbeeck, imprès durant la seva estada a Anvers (1640‐1647) per Martin van 

den Enden (fig. 308)1784. En aquest cas, la imatge prescindeix de l’hàbit mercedari però incorpora 

als peus de la figura les cadenes pròpies a tots els frares redemptors de captius. A la part inferior 

una  inscripció  identifica  el  personatge  com  a  fundador  dels  mercedaris:  S.  RAYMUNDUS 

FUNDAT. MERCENAR., i dóna pas a la dedicatòria de la imatge al pare Raymundo de Huldere, 

subprior del convent dels predicadors d’Anvers.  

 

Aquests exemples ens parlen de com  l’Orde de Predicadors a partir de 1601 promociona una 

iconografia  del  seu  coreligionari  específicament  com  a  fundador  de  l’Orde  de  la Mercè,  no 

únicament representant les escenes hagiogràfiques, sinó també amb l’apropiació d’uns atributs 

codificats genuïnament com a mercedaris.   

 

Malgrat  el  reconeixement  papal,  durant  el  segle  XVII  la major  part  dels  autors mercedaris 

continuen  presentant  discrepàncies  respecte  a  la  participació  del  frare  predicador  en  la 

institució de  la seva religió. A  tall d’exemple Alonso Remón comenta, respecte a  la butlla de 

canonització, que  les paraules del pontífex  tenen un  sentit  figurat  i que el dominic no vestí 

literalment l’hàbit a Pere Nolasc, sinó que únicament assistí a la cerimònia com a padrí del nou 

orde1785. Aquest argument es tradueix en la intencionada exclusió del sant de la portada de la 

seva Historia General de la Orden de la Merced, gravada per Pedro Perret i publicada per Luís 

Sánchez l’any 1618 a Madrid (fig. 309)1786. Composada a mode de retaule, l’obra il∙lustra a la part 

                                                            
Valencia:  Conselleria  de  Cultura,  Educación  y  Ciencia  de  la Generalidad  Valenciana,  1983,  pàg.  488; 
ZARAGOZA,  Arturo.  “Antiguo  Convento  de  Santo  Domingo  (Valencia)”.  A:  BÉRCHEZ  Joaquín  (dir.). 
Monumentos de la Comunidad Valenciana. Valencia: Generalitat Valenciana, 1995, pàg. 114‐129.  
1784 L’obra forma part d’una sèrie de 20 estampes de sants impreses per Martin van den Enden segons 
dibuixos d’Abraham  van Diepenbeeck.  RENIER,  Jean  Simon.  Catalogue  de  l'oeuvre  de Michel Natalis, 
graveur liégeois. Liège: H.Vaillant‐Carmanne, 1871, pàg. 62, n.56; HOLLSTEIN, Friedrich Wilhelm Heinrich. 
Dutch and Flemish Etchings, Engravings ans Woodcuts, ca.1450‐1700. Amsterdam: Mennoheitzberger, 
1956, pàg. 129, n.40‐59.  
1785 REMÓN, Alonso. Historia General de la Orden de la Merced. Madrid: Luís Sánchez, 1618, I, pàg. 24.  
1786  La  relació  del  gravador  de  cambra  flamenc  Pedro  Perret  (c.1555‐1625)  amb  Alonso  Remón  i 
l’impressor Luís Sánchez cal remuntar‐la com a mínim a l’any 1616, quan realitza la portada de la seva De 
la Concepcion purissima de N.Sª. Ocho discursos predicables (Madrid: Luís Sánchez, 1616), vegeu: BLAS, 
Javier; DE  CARLOS VARONA, María  Cruz; MATILLA,  José Manuel. Grabadores  extranjeros  en  la  Corte 
española del Barroco. Madrid: Biblioteca Nacional de España; Centro de Estudios Europa Hispánica, 2011, 
pàg. 166 – 167. 
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superior la Verge entregant l’hàbit a Pere Nolasc, mentre els intercolumnis es reserven a Jaume 

I  i el bisbe Berenguer sostenint els escuts que configuren  l’emblema mercedari. L’omissió del 

dominic es repeteix en altres portades mercedàries com la composada per Juan Felipe Jansen 

per a l’ofici de la festa de la mercè publicat a  Madrid l’any 1617, on de nou trobem l’aparició 

mariana únicament a Pere Nolasc, acompanyada en aquest cas d’altres mercedaris com  Ramon 

Nonat, Maria de Cervelló o Pere Pascual, que malgrat no haver estat canonitzats oficialment, 

s’anomenen com a sants (fig. 310)1787. Aquest últim detall és un element clau per comprendre 

la marginació  del  frare  blanquinegre  en  els  cicles mercedaris  produïts  durant  les  primeres 

dècades del segle XVII: l’Orde de la Mercè no té cap sant reconegut oficialment per Roma. En 

conseqüència, podem llegir en aquestes portades la voluntat de reafirmar el protagonisme de 

Pere Nolasc com a principal fundador de la seva religió, per tal d’obtenir el reconeixement oficial 

de la seva santedat, que només arribarà l’any 16281788. 

 

Probablement animats per  la  recent canonització de nombrosos sants espanyols  i  fundadors 

d’ordes  religiosos1789,  l’any  1622  els mercedaris  encarreguen  al  gravador  aragonès  Jusepe 

Martínez una sèrie d’estampes de la vida i miracles de Pere Nolasc, com a part del seu procés 

d’ascensió  als  altars  (fig.  311)1790.  Els  gravats  s’imprimeixen  a  Roma  cinc  anys  després  per 

Federico Greuter1791 i concretament la sisena estampa il∙lustra l’entrega de l’hàbit al mercedari 

incloent la següent suscriptio: 

 

 “Sacrato die Vinculis Sancti Petri anno domini 1218 virum dei iubet per visum Beata virgo 
ut Ordinem Redemptoris Captivorum Instituta; idem etiam ipsa noce Sancto Raymundo(de 
Peñaforte) et Jacobo Regi Aragón Monstratum est. Clem. 8 (in Bullis Canonizationis Sancti 

Raymundi)” 1792 

                                                            
1787  Officia  propria  festorum  quae  in  tot  regali  ordine  B. Mariae  de Mercede  redentionis  captiorum 
generaliter  celebratur.  Madrid:  typographia  Regia,  1617.  AGUERRI  MARTÍNEZ,  Ascensión;  SALAS 
VÁZQUEZ,  Eduardo.  Catálogo  del  Gabinete  de  estampas  del  Museo  Municipal  de  Madrid.  Madrid: 
Ayuntamiento de Madrid, 1985, II, pàg. 235. 
1788  Sobre  la  canonització  de  sant  Pere  Nolasc,  vegeu:  DELGADO  VARELA,  José  María.  “Sobre  la 
canonización de San Pedro Nolasco”, Estudios, 35‐36 (1956), pàg. 265‐295. La documentació original del 
procés,  sense  les estampes de  Juseppe Martínez, es  conserven al manuscrit 331/332 de  la Biblioteca 
Universitaria de Sevilla.   
1789 L’any 1622 el pontífex Gregori XV Ludovisi canonitza els sants espanyols  Isidre Llaurador,  Ignasi de 
Loyola, Francesc Xavier, Teresa de Jesús  i el florentí Felip Neri. ANSELMI, Alessandra. “Roma celebra la 
monarchia spagnola...”, 2003, pàg. 221‐236. 
1790 ZURIAGA SENENT, V. F., La imagen devocional..., 2005, pàg. 290. 
1791 MANRIQUE ARA, María Elena. “La Historia di San Pietro Nolasco del pintor Jusepe Martínez”, Analecta 
Mercedaria, 1996, pàg. 73‐115. La canonització de sant Pere Nolasc és finalment aprovada per Urbà VIII 
l’any 1628. 
1792 Tot i que l’obra original es troba perduda, Vicent Zuriaga localitzà a l’Arxiu Iconogràfic del Monestir 
del Puig de València una  fotografia d’una còpia dels gravats de  Jusepe Martínez que  realitzà Cornelio 
Cobrador,  i  que  es  troba  a  la  Biblioteca  Nazionale  de  Roma.  ZURIAGA  SENENT,  V.  F.,  La  imagen 
devocional..., 2005, pàg. 300‐301. 
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Com apunta Vicent Zuriaga, la menció de Ramon de Penyafort no és innocent, doncs si l’episodi 

ha estat acceptat per a  la canonització del dominic, amb més motiu ho ha de ser per a  la del 

mercedari1793. Tot i acceptar la triple aparició, l’estampa presentada se centra en Pere Nolasc, 

abillat amb una elegant indumentària cavalleresca i rebent l’hàbit de les mans de la Verge1794. 

L’escena  deixa en una posició marginal tant a Ramon de Penyafort com a Jaume I, que apareix 

al fons emmarcat dins d’una finestra1795.  

 

Resulta evident el contrast entre aquesta iconografia i la del gravat homòleg, inclòs dins la sèrie 

dedicada a la vida i miracles de Ramon de Penyafort, promocionada pels dominics i impresa l’any 

1612 a París per  Jean Le Clerc  (fig. 312)1796. L’autor de  l’obra és el gravador  flamenc  Jan van 

Haalbek i la imatge disposa a la Verge Maria amb el nen als braços i sense cap hàbit a les mans, 

dirigint‐se en primer terme al dominic Ramon de Penyafort, secundat per Jaume I, i en últim pla 

a Pere Nolasc. Al fons, la composició presenta l’interior d’un temple on el frare predicador, tocat 

amb  l’aureola de  santedat,  imposa un hàbit a un Pere Nolasc orant, descalç  i  semi nu, ben 

allunyat del noble cavaller abillat amb gorgera, banda, capa i bota alta, que il∙lustra l’estampa 

de 1627.  

 

La sèrie de gravats de Jusepe Martínez inspira les 22 pintures amb escenes de la vida de sant 

Pere Nolasc, encarregades l’any 1628 a Francisco Zurbarán per al claustre dels Bojes del convent 

mercedari calçat de Sevilla1797. Segons recull Félix González de León, dins d’aquest cicle hi havia 

tres imatges dedicades a la institució de l’orde, en les quals es representava Ramon de Penyafort 

com  a  clergue  secular  i  no  com  a  dominic.  Aquest  fet  empeny  els  frares  blanquinegres  a 

presentar  un  contenciós  administratiu  als  tribunals  eclesiàstics,  que  finalment  obliga  als 

mercedaris sevillans a rectificar les seves pintures. En últim terme, els frares optaren per retirar 

                                                            
1793 ZURIAGA SENENT, Vicent F. La imagen devocional..., pàg. 300. 
1794 La donació de l’hàbit per part de la Verge de la Mercè és un préstec evident de la iconografía mariana 
tradicional i especialment de l’episodi de l’entrega de l’escapulari a sant Simó Stock. 
1795 L’any 1956 Delgado Varela dóna a conèixer el manuscrit entregat per a la canonització de sant Pere 
Nolasc conservat a la Universidad de Sevilla, on malgrat haver perdut els gravats de Juseppe Martínez es 
conserva  la  seva descripció. Així  sabem que Ramon de Penyafort  també apareix a  la  setena estampa 
predicant en un púlpit de la Seu de Barcelona, i en la vuitena, on es troba assegut i donant  l’hàbit i un 
llibre amb  la Regla a Pere Nolasc. Varela recupera algunes de  les estampes  impreses per Greuter  i per 
Cornelio  Cobrador,  compreses  a  la  col∙lecció  de  la  Biblioteca  Nacional  de  España,  entre  les  quals 
malauradament no figura cap de les escenes on apareix sant Ramon de Penyafort. DELGADO VARELA, José 
María. “Sobre la canonización de San Pedro Nolasco”, 1956, pàg. 277. 
1796 PIQUER I JOVER, J.J., La Vida i els Miracles de sant Ramon de Penyafort..., 1980. 
1797  SEBASTIÁN,  S.,  “Zurbarán  se  inspiró en  los  grabados...”, 1975, pàg. 82‐84;  FERNÁNDEZ  LÓPEZ,  J., 
Programas iconográficos..., 1991, pàg. 264‐284. 
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les obres i actualment ens resulten desconegudes1798.  

 

Encara a  la ciutat de Sevilla, el dominic Antonio de Lorea recull un altre episodi ocorregut als 

seus  correligionaris  del  convent  de  San  Pablo  el  Real.  Segons  el  relat,  poc  després  de  la 

canonització de Ramon de Penyafort els  frares  feren pintar un  fresc on apareix el nou  sant 

entregant l’hàbit a Pere Nolasc. Un cop finalitzat, alguns mercedaris destruïren la pintura i els 

predicadors denunciaren els fets davant de Climent VIII, qui obligà als frares redemptors a refer 

la pintura assumint‐ne els costos1799. Tot  i que aquests episodis encara manquen d’un estudi 

documental per copsar el seu abast real, sens dubte fan palesa la bel∙ligerància entre ambdós 

ordes i testimonien la importància de les imatges en aquesta pugna.  

 

4.5.2 Imatges en pugna 

 

El tractament rebut per Ramon de Penyafort tant en les imatges com en els relats mercedaris 

provoca les airades queixes dels frares predicadors, obrint un conflicte entre ambdós ordes que 

arriba fins al segle XX1800. L’any 1678 apareix la publicació més bel∙ligerant dins la controvèrsia: 

S. Raymvndo de Peñafort, de  la Orden de Predicadores, fvndador de  la real,  inclita y sagrada 

                                                            
1798 GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix. Noticia artística, histórica i curiosa de todos los edificios públicos, sagrados 
y profanos de esta muy noble, muy  leal, muy heroica e  invicta ciudad de Sevilla  (2a edició). Sevilla:  J. 
Hidalgo,  1974  (1844),  pàg.  608.  L’episodi  també  és  citat  a:  FERNÁNDEZ  LÓPEZ,  J.,  Programas 
iconográficos..., 1991, pàg. 265. 
1799 “Bien notorio es en Sevilla el caso que sucedió en el Convento de S. Pablo el Real, de  la Orden de 
Predicadores, recién canonizado S. Raymundo (…) En el cerco de la puerta a su lado derecho pintaron sobre 
el yeso al temple al glorioso P.S. Raymundo, dando el hábito a San Pedro Nolasco, y a otros religiosos de 
su mesma orden puestos de rodillas (…). Al anochecer, antes de cerrarlas vinieron algunos religiosos de 
N.S.S. de la Merced, y picaron, y desbarataron la pintura, dexandola toda destruida, y borrada. Llevó el 
Convento este golpe con la cordura que acostumbra la Orden de Predicadores, y dio la Religión en Roma 
a su Santidad noticia del suceso: pues la acción tiraba no solo à poca reverencia à los Santos Raymundo, y 
Pedro Nolasco su hijo, sino à contradecir el que hubiese recibido el hábito de sus manos. Vino un Decreto 
de la Santidad de Clemente VIII que acababa el mesmo de canonizar a S. Raymundo, mandando que acosta 
de la Religión de la Merced se volviese a pintar como antes estaba”. LOREA, A., S. Raymvndo de Peñafort…, 
1678, pàg. 205‐206. 
1800 La controvèrsia es revifa especialment al voltant de  l’any 1918, quan els mercedaris es disposen a 
celebrar  el  centenari de  la  seva  fundació.  Entre  les publicacions més bel∙ligerants  cal  citar  l’obra del 
dominic Enrique Vacas Galindo i els estudis del pare Faustino Gazulla. VACAS GALINDO, fr. Enrique. San 
Raimundo de Peñafort. Fundador de la Orden de la Merced. Roma: Cooperativa tipografica Manuzio, 1919; 
GAZULLA, Faustino D. ¿La Orden de nuestra señora de la Merced se fundó en el año 1218?. Roma: Tip. 
Scheppers,  1910;  GAZULLA,  Faustino  D.  Refutación  de  un  libro  titulado  San  Raimundo  de  Peñafort, 
fundador de la orden de la Merced. Barcelona: Mariano Galve, 1920. 
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orden de N. Señora de  la Merced Redención de Cavtivos1801, del dominic Antonio de  Lorea  i 

Amescua (Almagro, 1635 – Valencia, 1684)1802.  

 

El cronista manxec remarca com es veu obligat a redactar la seva obra  davant les calumnies dels 

autors contemporanis de l’Orde de la Mercè. Entre aquests, Lorea condemna especialment les 

afirmacions del cronista general dels mercedaris, Felipe Colombo (1623‐1684), que quatre anys 

abans havia publicat una vida de sant Pere Nolasc on defensava la fundació l’any 1218, assentant 

les  seves afirmacions en dos butlles papals datades  l’any 1530  i 1606. Així mateix, Colombo 

recrea com durant l’aparició de la Verge a Pere Nolasc, aquesta va vestida amb l’hàbit mercedari, 

i suggereix que li havia posat l’escapulari: 

  

 “Y señalando la forma del Habito, en el que su magestad traía vestido, calló con esto (...) 
quedó con vision tan dulcisima, y singular favor; como fuera de sí el Santo; y como él decia, 
le pareció que la Virgen le havia puesto el Escapulario, y se estrañaba mirandose después 

sin él”1803. 

 

De fet, a partir del segle XVII són habituals les representacions de la Verge vestida amb l’hàbit 

mercedari, entregant el mateix a sant Pere Nolasc. Un dels exemples més primerencs és la tela 

de Francisco de Zurbarán, realitzada cap a 1630 per als mercedaris calçats sevillans, actualment 

en una col∙lecció particular parisenca (fig. 313). Entre les representacions més reeixides, també 

volem citar el  llenç d’Alonso del Arco, datat el 1682  i actualment en dipòsit a  la Facultat de 

Medicina de la Universitat de Barcelona (fig. 314)1804. 

 

 El relat de Colombo també esmenta com, a continuació, la Mare de Déu s’apareix a Jaume I, al 

qual encomana que sigui patró ell i els seus descendents de la nova religió, i a sant Ramon de 

Penyafort, al qual “... encargandole diligenciasse  la brevedad, y amparasse con su authoridad 

aquella nueva planta”1805. Per tant, el mercedari emfatitza l’autoritat del dominic català, però 

defuig de referir‐s’hi com a frare predicador i, per tant, evocant la seva faceta com a canonge. 

                                                            
1801 LOREA, A., S. Raymvndo de Peñafort..., 1678. 
1802 El dominic ostenta el títol de cronista de  les províncies d’Espanya de  l’Orde de Predicadors  i dóna 
noticia  de  la  vintena  de  llibres  que  té  publicats  en  aquest  moment.  Entre  aquests  figuren  obres 
d’emblemàtica, manuals de  confessió,  cròniques,  i  sobretot gran nombre de  vides de  sants. Sobre  la 
producció  escrita  de  Lorea,  vegeu:  SÁNCHEZ‐HERMOSILLA,  Francisco.  “Fr. Antonio  de  Lorea:  escritos 
localizados”, Communio, XXXIV (2001), pàg. 413‐454; MÍNGUEZ, Víctor Manuel. “Una historia bíblica en 
emblemes”, Goya, 187‐188 (1985), pàg. 97‐101. 
1803COLOMBO, Felipe. Vida del glorioso patriarca San Pedro Nolasco, fundador del Orden de la Merced ó 
Misericordia, Redempcion de cautivos. Madrid: Antonio Martín, 1674,  pàg. 151. 
1804  L’obra és de  titularitat del Museo del Prado  (inv. P5320)  i es  troba en dipòsit a  la Universitat de 
Barcelona des de l’any 1880. Actualment és al tercer pis de la Facultat de Medicina. 
1805 COLOMBO, F., Vida del glorioso patriarca San Pedro Nolasco…, 1674, pàg. 151. 



581 
 

Així apareix en el  llenç amb  l’aparició de  la Verge als tres fundadors, executat per Domenico 

Conti a  l’entorn de 1670 per al cicle mercedari de  la sagristia del Santuari de  la Madonna di 

Bonaria de Cagliari (fig. 315). La imatge mostra clarament identificats per inscripcions a la Verge 

vestida amb l’hàbit mercedari, tal com recull el relat de Colombo, a Pere Nolasc vestit amb la 

indumentària de cavaller, a Jaume  I, abillat com un monarca contemporani,  i a un Ramon de 

Penyafort amb una museta blava, una alba blanca i un bonet negre a la mà, que subratlla la seva 

condició de canonge i doctor en lleis.  

 

Pel que fa a la cerimònia d’institució del nou orde a la Catedral de Barcelona, celebrada el 10 

d’agost de 1218 segons Colombo, especifica com Ramon de Penyafort efectua el sermó, i a l’hora 

d’investir el nou hàbit: 

 

 “Entonces el Obispo puso a San Pedro Nolasco la saya, Escapulario, capilla y capa blanca, y 
correa negra, que hasta oy  traemos  (...) Así  vistió  el Obispo ayudado del Rey,  y de  San 
Raymundo, a San Pedro Nolasco, a quien el Rey armó de Cavallero, con asistencia de  los 
Infantes, del Conde de Rosellon, Vizcondes de Rocaberti, y Cardona, y en memoria de su Real 
Patronato, le puso en los pechos un escudo con las Reales barras de aquella Corona, que son 
de color sangriento en campo de oro; con una Cruz blanca encima, de la forma que la tiene 

por armas aquella Santa Iglesia, a instancias del Obispo”1806.  

 

Així doncs, el relat de Colombo admetia  la participació de sant Ramon de Penyafort, però tal 

com havia fet Guimerán, deixa tot el protagonisme al bisbe, i sobretot remarca la protecció reial 

de l’Orde.  

 

El text de Colombo enfurisma especialment Antonio de Lorea, que dedica tot el setè capítol de 

la seva obra a refutar‐lo. Segons narra el mateix cronista dominic, ell  i el mercedari s’havien 

enemistat anteriorment a causa d’un text sobre la vida de sant Ferran III de Castella, que Lorea 

havia  creat  per  afegir  al  Flos  Sanctorum  d’Alonso  de  Villegas,  i  Colombo  havia  censurat  i 

segrestat1807. A més, Lorea acusa Colombo de citar dades històriques i documentació inexistent, 

i  refuta  la data de 1218 afirmant que aquell any ni Ramon de Penyafort, ni  Jaume  I, eren a 

Barcelona. En canvi, el dominic fa relluir una vegada més les butlles de canonització custodiades 

al convent de Santa Caterina, per reafirmar com fou el sant predicador qui donà amb les seves 

pròpies mans l’hàbit a Nolasc1808.  

 

                                                            
1806 Íbidem, pàg. 163. 
1807 LOREA, A., S. Raymvndo de Peñafort..., 1678, pàg. 82‐83. 
1808 Íbidem, pàg. 90‐103. 
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A l’inici de la seva obra Lorea manifesta que és el seu sentiment de pertinença, d’identitat com 

a dominic, el que l’empeny a prendre la ploma1809. Malgrat aquesta voluntat de presentar el text 

com una iniciativa personal, l’obra es dedica a l’arquebisbe i virrei de València Joan Tomàs de 

Rocabertí1810.  Aquesta  presència  eleva  el  llibre  del  cronista  dominic  pràcticament  a  una 

declaració  oficial  de  l’orde,  ja  que  el  propi  Rocabertí  ha  estat mestre  general  dels  frares 

predicadors (1670‐1677) i atorga la llicència per a la seva publicació, com també ho fa Antonio 

de Monroy,  general dels dominics en aquell moment (1677‐1686) 1811.  

 

La combativa resposta de Lorea als mercedaris presenta un aprofundit anàlisi i refutació de les 

fonts escrites1812, però també una crítica ferotge a les obres plàstiques on s’ignora la figura de 

sant Ramon de Penyafort, o bé no  apareix  identificat  com  a dominic. Per  tal d’acabar  amb 

aquestes  imatges ultratjoses,  la publicació  inclou una calcografia que  il∙lustra  la  institució de 

l’Orde de la Mercè (fig. 316). El gravat, signat a Madrid el mateix 1678 pel dibuixant i gravador 

Marcus Orozco, queda dominat per la presència preponderant de Ramon de Penyafort, assegut 

en primer  terme  i ajudat de dos correligionaris, mentre vesteix amb  les seves mans un Pere 

Nolasc agenollat al seu davant. L’escena es tanca al fons amb Jaume I i el Bisbe Berenguer de 

Palou  flanquejant  un  altar  i  asseguts  en  bancs  que  encapçalen  dos  comitives  de  cavallers  i 

eclesiàstics assistents a la cerimònia com a passius espectadors.  

 

La  imatge es  constitueix en  tot un manifest que aferma els  tres grans punts defensats pels 

dominics en l’obra de Lorea: l’Orde de Nostra Senyora de la Mercè es funda l’any 1228, en aquest 

                                                            
1809 “No puedo dejar mis gemidos en el tintero, y más siendo provocado: para que se conozca la verdad 
oprimida en nuestro silencio (…) yo con ser el ínfimo a toda mi Religión saco la cara por mí, y por ella a 
servir a mi santo”. LOREA, A., S. Raymvndo de Peñafort..., 1678, fol.5. 
1810 Fill dels nobles Rocabertí de Peralada, Joan Tomàs de Rocabertí (1627‐1699) compta amb una brillant 
carrera eclesiàstica que el porta a  ser mestre provincial dels  frares predicadors  (1665‐1670)  i mestre 
general de tot l’Orde de sant Domènec (1670‐1677). Durant el seu generalat, Rocabertí promociona gran 
nombre d’obres històriques i hagiogràfiques de l’Orde de Predicadors, començant la relació amb Antonio 
de  Lorea  a partir de diversos  encàrrecs  editorials,  i  finalment  anomenant‐lo Cronista de  la  Província 
d’Espanya de l’Orde de Predicadors l’any 1673. També cal recordar com Rocabertí ha aconseguit diversos 
privilegis com la inclusió de l’ofici de Ramon de Penyafort en el missal i breviari romà amb ritus semidoble 
de precepte o la fundació del Col∙legi de Sant Vicenç Ferrer i Sant Ramon de Penyafort a Barcelona l’any 
1668. Sobre  la figura de Rocabertí vegeu: CALLADO ESTELA, Emilio. Por Dios y por el Rey. El  Inquisidor 
general fray Juan Tomás de Rocabertí. València: Institució Alfons el Magnànim, 2007. 
1811 I per tant, successor en el càrrec de Ramon de Penyafort, III Mestre General de l’Orde de Predicadors 
(1238‐1240). 
1812  Lorea en primer  terme enumera  tots els autors  i documents  favorables a  la  seva  tesi,  rebatent a 
continuació els textos que suporten els arguments mercedaris. El seu discurs implica un total de més de 
seixanta fonts literàries, principalment cròniques i obres hagiogràfiques, però també documents d’arxiu i 
lapidaris. En  conjunt el  treball de  Lorea  representa una  finestra oberta  a  gran part de  la bibliografia 
eclesiàstica de referència present a les biblioteques monàstiques d’ambdós ordes. 
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moment Ramon de Penyafort  ja  forma part de  l’Orde de Predicadors  i vesteix amb  les seves 

pròpies mans  l’hàbit a sant Pere Nolasc. Així mateix, Lorea  justifica  la representació amb els 

següents termes: “Pues como dijo el Filósofo: pulsus Amoris memoria est: y tanto mas buelva à 

encenderse este amor al glorioso P.S.Raymundo, quanto mas presente  la tubiere  la vista, y  la 

memoria”1813. 

 

 Amb aquestes paraules, el cronista ratifica la necessitat d’un ús correcte de les imatges i la seva 

efectivitat com a mitjà per a la memòria i el foment de la devoció, un discurs que sens dubte es 

fa ressò dels dictats de l’església catòlica postridentina.  

 

L’obra de Lorea és contestada ben aviat pel cronista Felipe Colombo, en una publicació titulada 

eloqüentment Crisol del Desengaño, en que al  fuego de  la verdad, y a  soplos de  la  religiosa 

modestia, le aplica el puntual examen, a no pocas calumnias, que el R.P.Fr Antonio Lorea, de la 

Religion de Santo Domingo, ha publicado contra el Real, y Miliatar Orden de N. Señora de  la 

Merced; i, quasi contemporàniament,  també  l’historiador mínim Juan Gaspar Roig i Jalpí publica 

el seu Dulce Desengaño histórico 1814. Ara bé, els mercedaris no es limitaren a fomentar aquestes 

publicacions per contrarestar els escrits de Lorea, també interposaren un plet a la Congregació 

de Ritus per defensar la seva fundació l’any 1218.   

 

La discussió es desenvolupa amb especial intensitat i virulència a Barcelona, on sant Ramon de 

Penyafort és patró, i la Verge de la Mercè protectora, i on comparteixen escenari el convent de 

Santa  Eulàlia,  orgullós  establiment  inicial  dels  mercedaris,  i  el  poderós  convent  de  Santa 

Caterina, custodia del cos sant del dominic, i nucli de la seva devoció. A més,  també cal tenir 

present que en aquest moment el bisbe de Barcelona és el mercedari Alonso de Sotomayor 

(1664‐1682), que també és mecenes de Colombo1815.  

 

                                                            
1813 LOREA, A., S. Raymvndo de Peñafort..., 1678, pàg. 39. 
1814 ROIG I IALPI, Juan Gaspar. Dulce Desengaño histórico del año ciertoen que sefundó la Sagrada, Inclyta, 
Real, Miliatar Orden de Nuestra Señora de la Merced Redencion de Cautivos, por el Serenissimo Señor Rey 
Don  Iayme  el  Grande  Conquistador.  Barcelona:  Iacinto  Andreu,  1684;  COLOMBO,  Phelipe.  Crisol  del 
Desengaño, en que al fuego de la verdad, y a soplos de la religiosa modestia, le aplica el puntual examen, 
a no pocas calumnias, que el R.P.Fr Antonio Lorea, de la Religion de Santo Domingo, ha publicado contra 
el Real, y Miliatar Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Madrid: Antonio Gonçalez de 
Reyes, 1684. 
1815 Sobre  la producción de Colombo com a cronista mercedari, vegeu: FERRER TÉVAR, Celia; HERRERA 
CASADO, Antonio.  “Vida y obra de un historiador mercedario: Fray Felipe Colombo”, Wad‐al‐Hayara: 
Revista de estudios de Guadalajara, 15 (1988), pàg. 225‐244. 
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La discussió era seguida atentament pels dominics de Santa Caterina, que adquireixen diversos 

exemplars de l’obra de Lorea i també de Colombo i Roig, relligant les obres en un únic volum, 

avui custodiat a  la Biblioteca de  la Universitat de Barcelona1816. Un cop arribat a Barcelona el 

llibre de Lorea, els mercedaris iniciaren una veritable “guerra de papers”, i el 30 de novembre 

de  1679  pengen  impressions  de  gran  format  titulades  Traduccion  fiel,  y  verdadera  de  la 

sobredicha escritura  latina autenticada,  y  legalizada que aquí  se expone al  conocimiento de 

todos, en les quals copiaven un document del notari Pere de Bages, segons el qual l’Orde de la 

Mercè s’havia fundat l’any 12181817.  

 

El 5 de gener de 1680 els dominics acudeixen al Tribunal de  la Inquisició de Barcelona, on no 

únicament denuncien l’obra escampada pels mercedaris, sinó també una làmina impresa pels 

frares redemptors on s’il∙lustra la fundació mercedària: 

 

“Una lamina como se ha dicho en la qual se ve a San Pedro Nolasco arrodillado con Daga y 
vestido de seglar tomando las armas Reales de Aragon de mano del señor Rey Don Jayme 
primero a su lado el Illmo. señor obispo de Barcelona como en pie, vestido de pontifical que 
en mano tiene para darle una cruz, y el glorioso San Raymundo de Peñafort en el pulpito 
predicando, con habitos de clerigo seglar que bien no se divisan si son de canónigo o de 
beneficiado: y todo esta y se ve puesto ante un altar que tiene en el lugar titular una imagen 
de  Santa Eulalia de Barcelona  y a  los  lados  San Pedro  y  San Pablo  todos  con  la devida 
veneracion puestos con rayos o diademas en sus cabezas y a San Raymundo no  le ponen 
rayos, ni diadema, ni señal alguno de su solemne canonización qual es de poca reverencia a 
dicho  San  Raymundo  y  de  ocasión  que  el  pueblo  rudo  no  le  tenga  por  santo  en  dicha 

lamina”1818 .  

 

La denúncia subratlla la importància de la imatge coma eina didàctica i doctrinal, d’acord amb 

els preceptes de Roma. El text mostra com  la negació de  la santedat de Ramon de Penyafort 

sense aureola ni hàbit dominic és el major ultratge que poden oferir els mercedaris, doncs és 

una falta no únicament de cara al sant, sinó a tota la seva religió, a la qual queda unida per un 

fort vincle identitari.  

 

Les al∙legacions dels dominics desembocaren en una pública defensa que se celebra el mateix 5 

de gener de 1680 al convent de Santa Eulàlia, però la discussió no anà més enllà, probablement 

gràcies a la intervenció del bisbe Sotmomayor i al fet que ja hi havia un plet interposat a Roma. 

De fet, els frares predicadors elaboren diversos memorials de greuges, que s’envien a la ciutat 

                                                            
1816 BRUB. B‐65/5/19‐3. 
1817 L’obra figura estampada per Rafael Figueró l’any 1679. Un exemplar es conserva a: Volum miscelani 
dels Annals del convent de Santa Caterina. BRUB. Ms. 986, fol.16.  
1818 Íbidem, fol.21. 
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eterna per al plet de la Congregació de Ritus. El primer d’ells fou elaborat pel mateix Antonio de 

Lorea el 17 d’octubre de 1683 en defensa del seu  llibre,  i  l’any següent n’escriurà un altre el 

dominic Francisco de Quiñones, aquest últim imprès a Granada el 13 de desembre de 16841819. 

Els  textos  s’envien  a Roma  juntament  amb una  caixa de  la  infal∙lible  terra que brollava del 

sepulcre de sant Ramon de Penyafor, portada pel mestre Ignacio de Quesada.  

 

El 3 de novembre de 1683, mentre els frares extrauen la terra que Quesada ha de portar a Roma, 

succeeix un fet extraordinari, doncs apareix una relíquia entre la terra que fou identificada pel 

mestre en cirurgia del convent, Anton Pau, com “... lo ñuch y ballador del brachio ques lliga dins 

los muslos de la Espalla ab un poch de la canyella”1820. La troballa només podia ser interpretada 

com una senyal de bon auguri, i mestre Quesada “... veu lo favor tan gran que St. Ramon ly avia 

fet promete que cuidaria de la causa del Sant en Roma en lo plet dels mercenaris”1821.  

 

Un cop  tramesa  la documentació a Roma, el mestre general Antonio de Monroy sol∙licita als 

predicadors  barcelonins  una  ampliació  de  la  documentació,  amb  còpies  de  documents  que 

puguin suportar la causa. Entre la documentació que s’envia a Roma, s’inclou una descripció tant 

de la capella del sant, com d’una còpia de l’estampa oficial de canonització de sant Ramon de 

Penyafort, a les que ens hem referit en capítols anteriors1822. L’objectiu d’aquests instruments 

és  fonamentalment demostrar que existeixen  imatges antigues que  il∙lustren com Ramon de 

Penyafort ja formava part de l’Orde de Predicadors en el moment de fundació de l’Orde de la 

Mercè,  i per tant, es tracta de representacions que no són noves, ni  inusuals, que han de ser 

respectades i acceptades com a únic mode d’il∙lustrar l’episodi.  

 

Finalment els documents i la terra del sant obraren el miracle, i el 5 de febrer de 1684 arriba una 

carta de Roma on el mestre Ignasi de Quesada comunica als dominics de Santa Caterina: 

 

“El dia 27 del passado arribe a esta Corte con salud donde me tendra p.m.r. muy suio para 
quanto fuese de su gusto, que yo le he tenido muy grande con aver hallado decidido nuestro 
pleyto de S. Raymundo a favor de la Religion no obstante los grandes empeños por la parte 
contraria”1823. 

 

                                                            
1819 Íbid, fols. 422‐473. 
1820 Íbid, fol.10v. 
1821 Ídem. 
1822 Volum miscelani dels Annals del convent de Santa Caterina. BRUB. Ms. 986, fols. 70‐74v i 82‐83v. 
1823 Íbidem, fol. 14v. 



586 
 

Així doncs, els predicadors havien obtingut una victòria als tribunals de la Santa Seu,  i de fet el 

pare Quesada sol∙licita més terra del sepulcre del dominic, que fou enviada pel prior Dídac Carlí 

ja que: “... a ocasio del plet se avia moguda maior devocio en roma y que tots demanaven polvos 

del Sant y que manifestava deu  la gloria de S. Ramon en molts favors feia y fa a tots  los que 

prenen los polvos de St. Ramon amb devocio”1824.  

 

Per tal de celebrar la bona nova, el 1686 el prior Dídac Carlí féu pintar el pòrtic del convent de 

Santa Caterina amb una  imatge de sant Ramon vestit de canonge prenent  l’hàbit dominic,  i a 

l’altre donant amb les seves pròpies mans l’hàbit a sant Pere Nolasc:  

 

“S. Raymundo vestido de regular con los habitos dominicos, y con socios dominicos, dando 
y vistiendo el candido habito de  la celestial, mariana, esclarecida, Real y militar orden de 
Nra. Señora de  la Merced, el solo de sus propias manos, al glorioso su hijo y Patriarca S. 
Pedro Nolasco, asistiendo (asentados en sus sillas) el serenissimo Sr. Rey D. Iayme primero 
de Aragon de buena memoria, dando de su Real mano su signo regio y armas Reales y el 
Ilm. Sr. Obispo de Barcelona, vestido de Potifical, dando tambien la cruz señal y signo de su 
catedral Iglesia”1825. 

 

Preveient  que  l’obra  causaria  controvèrsia,  Carlí  envia  una  còpia  de  la  pintura  al  bisbe 

Sotomayor, i al Sr. Comes i Sorró, fiscal del Consell d’Aragó a Madrid, per a que confirmin “... si 

dita pintura se oposava a las Regalias de sa Magestat”1826. Efectivament, ambdós donaren el seu 

parer favorable a les pintures, però els mercedaris no dubtaren en acudir al fiscal reial Jeroni de 

Magarola  per  sol∙licitar  que  s’esborrés  la  imatge,  sense  obtenir  satisfacció  a  les  seves 

pretensions. Animat per aquesta victòria, Carlí encarrega el repintat de  les altres escenes del 

pòrtic: 

 

“… lo quadro de S. Cristòfol, y del St. Cristo ab los quatre sants canonitzats agenollats que 
estan disciplinantse ab cadenas es a saber Nostre Pare S. Domingo ab un lletrero en la boca 
que diu Domine cum iratus fueris, misericordie recordabens Habacuch 3. S. Ramon ab altre 
lletrero: Domine cum de nobis judicatur Speremus misericordiam tuam  Sapie 12.  S. Catarina 
de Sena de la mateixa manera que diu: faciculus myrre Dilectus meus mihi Cant. 2.  S. Rosa 
també ab son lletrero que diu Sponsas sanceinum tu mihi es Exodi 4.y al peu de la creu y de 
tots los dits sants las paraulas seguents: Ut sit placabile sacrificiuta quia sancti sunt Exodi 
29”1827. 

 

Malauradament no tenim constància d’aquestes obres, però de nou resultaren ofensives per als 

mercedaris, que el 22 de febrer d’aquest mateix any havien obtingut autorització de la Sagrada 

                                                            
1824 Íbidem, fol. 86. 
1825 Annals de Santa Caterina. Volum miscel∙lani. BRUB. Ms. 971 Fol.427.  
1826 Volum miscelani dels Annals del convent de Santa Caterina. BRUB. ms. 986, fol. 176. 
1827 Ídem. 
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Congregació de Ritus per celebrar  l’ofici  i missa de sant Ramon de Penyafort amb rite doble 

menor cada 23 de gener, especificant el document que es concedia per: “... eo quod  idem S 

Raymundus cum S. Pedro Nolasco primo fundatore, & Iacobo Primo Aragoniae Rege in Civitate 

Barchinonensi de anno 1218 fuit Confundator praedicti Ordinis B. Mariae de Mercede”1828.   

 

Per tant, la Sagrada Congregació de Ritus admet l’any 1218 com a data fundacional, fet que 

genera tres nous memorials explicatius de la mà del prior dominic Dídac Carlí, que de nou 

esgrimeixen els mateixos arguments per sol∙licitar que no es puguin autoritzar les imatges 

fundacionals mercedàries on sant Ramon no apareix vestit de dominic1829. El més interessant i 

complert de tots ells és l’últim, que porta per títol Pregúntase en que forma y hábitos se debe 

pintar a San Raymundo de Peñafort, composat l’any 1689. El text comença al∙legant la funció 

didàctica i doctrinal de la imatge, tot subratllant la importància del decret tridentí sobre la 

veneració i ús de les imatges sagrades, on es ratifica “... que todas sean según el uso antiguo, y 

costumbre observada de tiempo antiguo, aprobada por el obispo diocesano”1830. Evidentment, 

el relat continua explicant com en les imatges més antigues de sant Ramon de Penyafort és 

habitual: 

 

 “... pintarle con habitos y insignias, no canonicales, sino de Regular Dominico con llave en 
la mano derecha y libro de los decretales en la izquierda, o navegando sobre la mar vestido 
de  fraile dominico. Y si se ve pintado, y vestido con habitos y  insignias canonicales en  la 
revelación, y decension de la siempre Virgen Maria, para la fundación de la celestial, y militar 
orden de nuestra  señora de  la merced, es pintura muy moderna, nueva  y no usada, ab 
antiguo tempore, que pide Urbano 8 en su constitución 163 citada.”1831 

 

Per tant, el prior dominic acusa als mercedaris d’inventar noves fórmules i pintures que no tenen 

tradició, abans de passar a enumerar totes les fonts escrites de l’episodi, a partir de les quals els 

dominics sostenen que la fundació mercedària es porta a terme quan el sant ja era part del seu 

orde. Així mateix, també esmenta la descripció de l’estampa de canonització, en la qual primer 

apareix Ramon de Penyafort prenent l’hàbit blanquinegre, i després, vestit ja de frare dominic, 

oferint l’hàbit a sant Pere Nolasc (fig. 145).  

 

Arribats  a  aquest  punt,  ens  preguntem  quina  fou  la  incidència  real  que  tingueren  aquests 

memorials, així com l’obra de Lorea i les decisions de la Sagrada Congregació de Ritus sobre les 

                                                            
1828 Íbid, fol. 428.  
1829 Els memorials es composen en data 25 d’octubre de 1687, 25 de juliol de 1688 i 11 de juny de 1689, i 
es troven compilats a: Annals de Santa Caterina. Volum miscel∙lani. BRUB. Ms. 971, fols.405‐408, 422‐473. 
1830 Íbidem, fol.405. 
1831 Ídem. 
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imatges del dominic a partir d’aquest moment. En primer lloc, hem observat com la influència 

en  les arts plàstiques del gravat proposat per Lorea queda en entredit,  ja que actualment no 

tenim notícies d’obres directament influïdes per la calcografia de Marcos Orozco. Ara bé, el que 

sí que trobarem són  imatges promogudes pels  frares predicadors, on es recull  l’escena de  la 

fundació mercedària amb Ramon de Penyafort vestit amb l’hàbit blanquinegre. Una de les més 

destacades és  la pintada per Giorgio Anselmi  (1720‐1797)  l’any 1761 a  la capella del sant de 

l’església  de  San  Bartolomeo  e  Stefano  de  Bergamo  (fig.  317)1832.  Segons  testimonia Diego 

Zannandreis, aquest mateix any el prior del convent dominic li encarrega la decoració al fresc de 

tres capelles de l’església, així com la pala d’altar amb Crist crucificat acompanyat de sant Pere 

màrtir i sant Pius V1833. La capella manté la gran Transfretació elaborada per Pietro Ricchi cap a 

1640, però incorpora una profusa decoració en estuc, i dos ovals amb escenes laterals, un dels 

quals mostra a Ramon de Penyafort compilant les Decretales, i l’altre donant les constitucions 

mercedàries  a  Pere  Nolasc.  Malgrat  tractar‐se  d’una  obra  allunyada  de  les  discussions 

mantingudes als anys  vuitanta del  segle XVII,  veiem  com  l’actitud dels dominics  respecte  la 

correcta representació de sant Ramon de Penyafort no ha canviat. Així, a la part superior apareix 

la Verge assenyalant un grup de captius encadenats, mentre al seu costat figura sant Ramon de 

Penyafort dignament dret  i mostrant un  llibre amb  les constitucions mercedàries a sant Pere 

Nolasc, que  l’accepta humil  i agenollat al seu davant. Per  tant, malgrat no seguir els patrons 

marcats pel gravat de Marcos Orozco, sí que veiem a sant Pere Nolasc postrat davant del dominic 

català i acceptant la seva autoritat i constitucions.   

 

D’altra banda, les imatges mercedàries continuen presentant la figura de Ramon de Penyafort 

vestit de clergue regular durant tot el segle XVII  i XVIII. A tall d’exemple podem citar el  llenç 

executat per José Risueño per al claustre del convent de Betlem de mercedàries descalces de 

Granada (fig. 318)1834. L’obra, datada a l’última dècada del segle XVII, presenta en primer terme 

la Beata Maria en el moment de la revelació, assenyalant al cavaller Nolasc un grup de presoners 

maltractats  per  un  personatge  d’aparença  oriental1835.  L’arquitectura  on  se  situa  el  futur 

                                                            
1832 Sobre Giorgio Anselmi  i  la seva producción a Bergamo, vegeu: DAL FORNO, F., Girorgio Anselmi...., 
1990, pàg. 12; RIGONI, Chiara. “Giorgio Anselmi”. A: CABURLOTTO, Luca et alii. I pittori dell’Accademia di 
Verona (1764‐1813). Treviso: Antiga, 2011, pàg. 79‐90. 
1833 ZANANDREIS, D., Le vite dei pittori…, 1891, pàg. 44. 
1834 L’obra es troba actualment al Museo de Bellas Artes de Granada (num. inv. CE0232) i forma part d’una 
sèrie de cinc quadres amb episodis de la vida de sant Pere Nolasc, molt deutora de la sèrie de dibuixos 
projectats per Alonso Cano per al pati del convent dels dominics de Sevilla, que posteriorment realitza 
José del Castillo. JIMÉNEZ DÍAZ, N.; MARTÍN‐MORENO, L. Registro del Museo de Bellas Artes de Granada. 
1986‐1987,  s/p,  núm.  reg.  232;  SÁNCHEZ‐MESA MARTÍN,  Domingo.  José  Risueño,  escultor  y  pintor 
granadino (1665‐1732). Granada: Universidad, 1972, pàg. 267‐268. 
1835 SÁNCHEZ‐MESA MARTÍN, D., José Risueño...,1972, pàg. 267. 
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redemptor també acull Jaume  I  i, només en últim terme, un Ramon de Penyafort vestit amb 

senzill hàbit negre.  

 

Ja dins del segle XVIII resulta ben  interessant  la observació dels gravats que acompanyen els 

documents generats pels mercedaris barcelonins, on  també es  fan  sentir  les posicions de  la 

religió en la seva pugna contra els dominics. Podem citar el gravat signat l’any 1740 per Ignasi 

Valls,  acompanyant  una  Carta  de  Esclavitud,  nom  que  rebia  el  document  de  concessió 

d’indulgències al germans de la Mercè, atorgat pels bisbes de Barcelona i Girona, i l’arquebisbe 

de Tarragona (fig. 319). Per tant es tracta d’un formulari imprès, en el qual únicament canvien 

les dades del beneficiari, molt divulgat durant els segles XVIII i XIX1836. Maria apareix amb el nen 

Jesús a la falda mentre concedeix l’hàbit a sant Pere Nolasc, flanquejat per Ramon de Penyafort 

i Jaume I, clarament identificats a les inscripcions inferiors. Els tres fundadors se situen davant 

la ciutat de Barcelona, que apareix en segon pla i amb la característica muntanya de Montjuïc. 

Sota el  recinte emmurallat  figura una  inscripció que ens dóna  la  clau en  la  interpretació de 

l’escena,  situant‐la  l’any 1218  i, per  tant,  reforçant  la posició mercedària amb un Ramon de 

Penyafort clarament vestit de canonge, que segueix de prop la tipologia representada en obres 

com l’escultura del reracor de la catedral de Barcelona, o el retaule de la Seu de Lleida.  

 

Un  altre  document  prou  interessant  és  el  reconeixement  dels  dejunis  atorgat  pel  prior  del 

convent de Santa Eulàlia de Barcelona, conservat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona  (fig. 

320)1837. En aquest  cas, es  tracta d’una  xilografia datada  l’any 1728, però  la  confecció de  la 

matriu és probablement del segle XVII. La imatge combina l’aparició de la Verge a Barcelona a 

la part superior,  i  la cerimònia fundacional a  la catedral de Barcelona, on es pot veure  l’hàbit 

suspès rígidament sobre la testa de Pere Nolasc, sostingut per un costat per Jaume I i el bisbe 

Berenguer, i per l’altre per Ramon de Penyafort, tocat amb l’aureola i vestit de canonge. L’origen 

d’aquestes escenes probablement s’inspira en imatges anteriors de temàtiques com la imposició 

de la casulla a sant Ildefons, ara reconvertides en escenes fundacionals mercedàries.  

 

                                                            
1836 Es conserva el dibuix preparatori del gravat, realitzat pel mateix Ignasi Valls, actiu a Barcelona entre 
1726 i 1764, on figuren algunes petites diferències en detalls com les mans de sant Ramon de Penyafort 
o l’espasa de Nolasc. L’obra es conserva al Gabinet de Dibuixos i Gravats del MNAC, vegeu: BASSEGODA, 
Bonaventura.  “Observacions  a  l’entorn del dibuix  català  antic”. A: Miscel∙lània  en homenatge a  Joan 
Ainaud.  Barcelona: Museu  Nacional  d’Art  de  Catalunya,  Institut  d’Estudis  Catalans,  Publicacions  de 
l’Abadia de Montserrat, 1999, pàg. 65‐71, 67. 
1837 AHCB. Unitat gràfica, 18443. 
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Ja dins del segle XVIII, trobem el plafó ceràmic amb  la mateixa temàtica procedent de  l’antic 

convent de Santa Eulàlia de Barcelona i actualment conservat al Museu Vicenç Ros de Martorell 

(fig. 321)1838. El protagonisme  recau de nou en  sant Pere Nolasc, vestit amb una  sumptuosa 

indumentària propera a l’estampa de Juseppe Martínez de 1627, rebent l’hàbit de mans de la 

Verge. L’escena s’emmarca sobre una vista de Barcelona, en la qual destaca en primer terme el 

convent mercedari.  Enmig d’aquest  clima d’enfrontament no  resulta  casual  la disposició de 

Ramon  de  Penyafort  sense  aureola  ni  hàbit  blanquinegre,  amb  l’esquena  lleugerament 

inclinada, el cap cot i les mans creuades al pit, adoptant una actitud servil que lluny d’adreçar‐

se a la Verge, es dirigeix vers Pere Nolasc.   

 

En aquest context d’encesa polèmica, l’any 1689, mentre el prior Dídac Carlí redacta l’últim dels 

seus memorials, es realitza el Retaule de la Mercè de la Seu de Barcelona a mans de l’escultor 

Joan Roig pare, per a l’altar del canonge i sagristà Pere Roig i Morell1839. L’escena central il∙lustra 

la  cerimònia  institucional en el mateix entorn on ocorregué històricament  i amb  la voluntat 

d’identificar el propi temple amb la disposició d’una petita escultura de santa Eulàlia en l’altar 

del  fons  (fig.  322).  La  composició  recupera  a  l’hora  el  protagonisme  de  Jaume  I  i  el  bisbe 

Berenguer de Palou, situats en primer terme i presidint la concurrència de nobles i prelats. La 

iconografia de l’obra posa de relleu la dignitat del patró de la ciutat de Barcelona i li confereix el 

paper central com a impositor de l’hàbit al cavaller Pere Nolasc1840. Ara bé, lluny de complaure 

les aspiracions dels dominics, l’escena vesteix al sant amb una rica sotana i materialitza a la part 

superior l’aparició de la Verge amb l’hàbit mercedari a les mans, mentre els àngels sostenen les 

constitucions del nou orde. En conseqüència, podem llegir la iconografia del retaule de la Mercè 

com  una  solució  equidistant  entre  les  posicions  d’ambdós  ordes,  que  alhora  aprofita  per 

                                                            
1838 Martorell, Museu Vicenç Ros, núm.  inv. Mvr/120. Tradicionalment  la peça havia estat atribuïda a 
Llorenç  Passoles  però  actualment  es  considera  cronològicament  més  avançada,  vegeu:  CANALDA  I 
LLOBET, Sílvia. “Novetats  i  reflexions  sobre els Passoles, una nissaga de ceramistes pintors del barroc 
català”, Matèria. Revista d’art, 4 (2005), pàg. 147‐160. 
1839 L’obra es considera una de les produccions més reeixides de la retaulística catalana d’època barroca. 
PÉREZ SANTAMARÍA, Aurora. Escultura barroca a Catalunya: els tallers de Barcelona i Vic (1680‐1730ca.). 
Projecció a Girona. Lleida: Virgili i Pagès, 1988, pàg. 440‐442; MARTÍ I BONET, Josep Maria. “Un retaule 
que introdueix la mostra”. A: Memòria del Barroc. Barcelona: Museu Diocesà, 2008, pàg. 13‐14. [catàleg 
d’exposició. Museu Diocesà de Barcelona]; MERCADER,  Santi.  “El Patronatge  artístic  a  la Catedral de 
Barcelona. Els retaules barrocs”. A: CANALDA, Sílvia; NARVÁEZ, Carme; SUREDA, Joan (eds.). Cartografías 
visuales  y  arquitectónicas  de  la modernidad.  Siglos  XV‐XVIII.  Barcelona:  Publicacions  i  Edicions  de  la 
Universitat de Barcelona, 2012, pàg. 176. 
1840 Sant Ramon de Penyafort és oficialment patró de la ciutat de Barcelona des de 1647. 
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ostentar la identitat de sant Ramon de Penyafort com a patró de la ciutat i canonge  il∙lustre de 

la pròpia catedral de Barcelona1841. 

  

 

Finalment,  volem  fer  notar  com  les  discrepàncies  entre mercedaris  i  dominics  arran  de  la 

participació de Ramon de Penyafort en  la  fundació de  l’Orde de  la Mercè de  redempció de 

captius parteixen dels relats medievals, però es materialitzen sobretot a partir del segle XVI. La 

controvèrsia depassa els límits de les fonts escrites i impacta directament sobre les imatges, en 

un moment  en  que  els mercedaris, mancats de  sants,  intenten  canonitzar  alguns dels  seus 

principals protagonistes i es troben gestant una iconografia pròpia i genuïna.  

En el cas dels dominics, la reivindicació de Ramon de Penyafort com a fundador de l’Orde de la 

Mercè  reclama  la  importància,  sinó  supremacia, de  la  seva  religió  sobre  els  redemptors  de 

captius. En canvi, la proposta mercedària accepta la participació de Ramon de Penyafort sense 

abraçar la paternitat de l’Orde de Predicadors, en un acte de reafirmació del seu caràcter propi 

i de Pere Nolasc com a principal fundador. Des d’aquesta perspectiva concorda l’adopció de la 

imatge de Ramon de Penyafort com a canonge de la Seu de Barcelona, reforçant els lligams dels 

mercedaris amb la ciutat i amb la Corona a través de la figura de Jaume I. Dins d’aquesta pugna, 

ambdós ordes fan ús de les imatges simultàniament com a instruments d’atac i de defensa, a fi 

de reafirmar la major glòria i prestigi de les seves religions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1841 Tal com hem assenyalat al capítol 4.3.5 de la present tesi, també les catedrals de Girona, Lleida o la 
mateixa  Seu  de  Barcelona,  inclouen  escultures  exemptes  d’època moderna  on  Ramon  de  Penyafort 
apareix identificat com a canonge.  
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5. CONCLUSIONI 
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Oggetto principale della presente tesi è l’analisi della costruzione e diffusione dell’immagine di 

San  Raimondo  di  Penafort  in  età  moderna.  Per  poter  affrontare  tale  argomento  con  la 

prospettiva  complessa e  trasversale  che  richiede, è  stato necessario  il  ricorso  a una  visione 

amplia  cronologicamente,  geograficamente  e  tematicamente.  Così,  il  punto  di  partenza  è 

costituito  dal  decesso  del  domenicano  presso  il  convento  di  Santa  Caterina  di  Barcellona 

avvenuto  il  7  gennaio  1275,  momento  in  cui  nasce  e  si  sviluppa  un  ampio  ventaglio  di 

raffigurazioni  del  frate  prima  e  dopo  la  canonizzazione,  conclusasi  il  29  aprile  1601. 

Parallelamente, sono state prese in considerazione le opere d'arte legate alla sua raffigurazione, 

circoscritte non solo all’ambito catalano, ma anche ad altri contesti all'interno della penisola 

italica e iberica, nel segno del cosiddetto Mediterraneo cattolico. In merito alle aree tematiche 

affrontate,  esse  si  strutturano  attorno  a  tre  glandi  blocchi. Nel  primo  è  stato  ricostruito  il 

processo  di  canonizzazione  di  Raimondo  di  Penafort,  nel  secondo  ci  si  è  incentrati  sulle 

caratteristiche  dell’espansione  della  sua  devozione  attraverso  lo  studio  delle  feste  di 

canonizzazione  e delle  fondazioni di nuove  cappelle e  altari, mentre nel  terzo  si  affrontano 

cinque questioni iconografiche di notevole rilevanza.  

 

Intorno alla costruzione della santità tra la Catalogna e Roma 

 

L’importanza di Raimondo di Penafort comincia a palesarsi essenzialmente all’indomani della 

sua morte in odore di santità, quando i sovrani Giacomo I e Alfonso X di Castiglia accompagnano 

il feretro domenicano durante  le solenni esequie, cui prendono parte anche  le famiglie reali, 

numerosi prelati e un gran numero di nobili e cittadini di Barcellona. La fama del personaggio si 

basa su tre aspetti fondamentali: la sua notevole produzione in diritto canonico e penitenziale, 

lo svolgimento di incarichi ecclesiastici di primaria importanza sia presso la curia romana e sia 

nella  sua  terra  natale,  e  il  ruolo  di  successore  di  San Domenico  nella  guida  dell’Ordine  dei 

Predicatori.  

 

Rispetto all'importante corpus giuridico e sacramentale scritto da Raimondo durante la sua vita, 

esso  va  letto  nel  contesto  dell’emanazione  dei  decreti  elaborati  nel  corso  del  IV  Concilio 

Laterano, destinati ad estirpare le eresie promosse da catari e albigesi che flagellavano l’Europa 

occidentale. La sua produzione scritta costituisce senza dubbio un punto di riferimento per  la 

Chiesa romana, e al tempo stesso rappresenta uno strumento che legittima e dona autorità sia 

al papato e sia ai fedeli confratelli domenicani. Ciò appare chiaro nelle cronache dei Predicatori, 

dove il frate catalano viene sempre lodato come uno dei viris illustribus dell’ordine. Questi primi 

racconti agiografici descrivono il nostro come maestro colto e autorità ecclesiastica, ma anche 
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come  umile  servo,  obbediente  e  austero.  Si  tratta,  in  altre  parole,  di  riunire  nella  figura  di 

Raimondo la semplicità dei mendicanti e la preparazione dottrinaria necessaria per esercitare al 

meglio  la predicazione, creando un modello agiografico che oltre ad accompagnare  i racconti 

straordinari e soprannaturali, fornisce un chiaro esempio di vita cristiana da imitare e ribadisce 

i valori della dottrina domenicana.  

 

Un  altro  aspetto  affrontato  nella  tesi  è  costituito  dal  ruolo  dei  confratelli  che,  seguendo 

l’esempio del patriarca San Domenico,  scrivono  le prime agiografie di Raimondo e al  tempo 

stesso ne promuovono la memoria mediante la sua iscrizione al martirologio dell’ordine, nello 

stesso anno della sua morte  (1275). Eppure,  le prime richieste  formali di canonizzazione non 

scaturirono dalla curia domenicana, bensì dal Concili Provincial de la Tarraconense, istituzione 

che nel 1278 inviò al papa Niccolò III la prima richiesta ufficiale di riconoscimento del culto al 

domenicano. Si aprì così  in età medievale  il  lungo processo di canonizzazione di Raimondo di 

Penafort, che si è proposto di suddividere in tre grandi tappe. La prima (1278‐1282) comprende 

i primi passi effettuati durante  i pontificati di Niccolò  III e Martino  IV, quando  la causa viene 

abbracciata da Pietro II e si stila un primo rendiconto dei miracoli al cospetto del notaio Jaume 

de Port (1279). La seconda tappa corrisponde alle petizioni effettuate durante i regni di Giacomo 

II, quando le principali città del regno e la neo provincia d’Aragona dell’Ordine dei Predicatori, 

creata nel 1300, uniscono  le  loro forze assieme a quelle del re per richiedere  l’apertura di un 

nuovo processo di canonizzazione, finalmente portato a termine nel 1318 sotto il pontificato di 

Giovanni XXII. Questo è certamente il tentativo più importante intrapreso in epoca medievale, 

dal momento che non solo si  fa  ricorso alle dichiarazioni dei  testimoni dinanzi al notaio, ma 

anche alla redazione di una nuova biografia da parte di Pere Marsili (1314) e della così detta Vita 

Antiqua,  e  viene  eretta  una  nuova  cappella  funebre  del  santo  presso  il  convento  di  Santa 

Caterina.  

 

Infine, ci si è soffermati su una terza tappa del processo, tra il 1349 e il 1456, quando si avanza 

una nuova richiesta di riconoscimento da parte di Pietro III (1349), ipotizzando per la prima volta 

un  tentativo  di  canonizzazione,  avvenuto  probabilmente  intorno  al  1456,  ad  opera  dei 

domenicani e della città di Barcellona, che avrebbero manifestato  la volontà di avanzare una 

nuova  richiesta  a  papa  Callisto  III  poco  dopo  l’elevazione  agli  altari  di  San Vincenzo  Ferreri 

(1455).   
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Dall’analisi del  lungo  iter della canonizzazione medievale di San Raimondo di Penafort si può 

ricavare che,  innanzitutto, esso segue modelli preesistenti  legati all'Ordine dei Predicatori, ad 

esempio  i processi  intrapresi per  la santificazione di San Domenico (1234), San Pietro martire 

(1253)  e  San  Vincenzo  Ferreri  (1455).  Tuttavia,  in  questo  caso  i  promotori  della  causa  di 

Raimondo  furono  gli  stessi  frati  domenicani,  la  città  di  Barcellona  e  i  sovrani  della  Corona 

d'Aragona. Così,  l'intervento dei conti di Barcellona conferisce una forte componente politica 

alla causa, che si inserisce conseguentemente nel contesto delle relazioni diplomatiche stabilite 

tra  i sovrani della Corona d'Aragona e  il papato, particolarmente  tese dopo  la conquista e  la 

successiva  annessione  del  regno  di  Sicilia  (1282),  portando  all’interruzione  di  qualsiasi 

riconoscimento di santità, incluso quello di Raimondo di Penafort. 

 

Nel XVI secolo si assiste a una nuova lettura della figura di Raimondo da parte del cattolicismo 

militante.  Il  suo  ruolo  di  fondatore  del  tribunale  dell'Inquisizione  nella  Corona  d'Aragona 

costituisce un elemento chiave per capire l'autorizzazione al suo culto approvata nel 1542, alla 

vigilia  del  Concilio  di  Trento,  pochi  giorni  prima  della  fondazione  della  Congregazione 

dell’Inquisizione romana da parte di Paolo III. D’altro canto, si è messo in risalto il fatto che così 

come Raimondo di Penafort aveva dotato al pontificato di Gregorio IX degli strumenti necessari 

a frenare  l’offensiva eretica dei catari e degli albigesi, avrebbe anche fornito alla Chiesa post 

tridentina le basi per affrontare gli attacchi dei protestanti. È così che nel 1582 si ripubblicano i 

Decretales del frate come base del diritto canonico, questa volta glossate da due attivi promotori 

della  causa  del  frate:  il  maestro  generale  Sisto  Fabri  e  l’uditore  Francisco  de  la  Peña. 

Parallelamente nascono le agiografie moderne del domenicano, nelle quali vengono recuperati, 

arricchiti e ampliati  i testi medievali, per adattare  l’immagine del candidato alle necessità del 

cattolicismo post tridentino.  

 

Allo stesso tempo,  il successo della causa è dovuto anche alla predominanza del meccanismi 

burocratici  della  santità.  Dopo  aver  ricostruito  in  dettaglio  la  storia  del  processo  di 

canonizzazione nel corso del XVI secolo (1570‐1601), grazie alla documentazione che si conserva 

presso  l’Archivio Segreto Vaticano, si è potuto stabilire che Raimondo di Penafort è  il primo 

santo creato interamente in linea con i precetti della Congregazione dei Riti. Nata nel 1588 per 

volontà di Sisto V, aveva lo scopo di garantire una corretta venerazione dei santi, come risposta 

alle critiche protestanti, e con il triplice obiettivo di difendere l’ortodossia cattolica, rafforzare 

l'autorità  della  Santa  Sede  in materia  di  santità  e  ribadire  l'infallibilità  del  papa  nelle  sue 
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sentenze. Nonostante le canonizzazioni precedenti di San Diego d’Alcalà (1588) e di San Giacinto 

(1594), il caso di Raimondo è il primo a stabilire un modello di riferimento, con tutti i passaggi 

amministrativi che dovranno seguire i futuri candidati alla santità. A questo punto emergono le 

figure del procuratore Miquel Llot e dell’uditore Francisco de  la Peña,  i responsabili principali 

dell’avanzamento  della  causa,  che  portano  avanti  le  contorte  procedure  ecclesiastiche 

culminanti nel processo apostolico nel 1596 a Barcellona.   

 

Per  spiegare  il  successo  della  canonizzazione  del  1601  è  necessario  analizzare  non  solo  la 

proposta agiografica e  i procedimenti burocratici adottati, ma anche  le azioni  intraprese dai 

promotori della causa.  In primo  luogo va detto che sono  i frati predicatori ad appoggiare più 

volte  la  candidatura del  loro  confratello per oltre 300 anni. Tuttavia,  i principali difensori di 

Raimondo sono i domenicani della Provincia d’Aragona dell’Ordine dei Predicatori, cappeggiati 

dal convento di Santa Caterina di Barcellona. La costituzione di questa provincia avvenne solo 

nel  1300,  pertanto  si  tratta  di  un’istituzione  relativamente  nuova  all’interno  della  struttura 

organizzativa dei domenicani, e che in tal senso doveva competere con altri defunti in odore di 

santità come Alberto Magno, Giordano di Sassonia, Giacinto di Polonia o Tommaso d’Aquino, 

promossi da altre province ben più consolidate quali Roma, Polonia o Napoli.  

 

Per capire  il risveglio della causa di santificazione di Raimondo alla fine del XVI secolo risulta 

imprescindibile anche ricostruire il contesto delle relazioni politiche ed economiche tra la Santa 

Sede  e  la  Corona  spagnola.  Com’è  stato  dimostrato,  nel  1596  si  aprì  un  nuovo  processo 

apostolico grazie alla pressione dei domenicani aiutati dall’arcivescovo di Tarragona Joan Terès, 

il quale riuscì ad ottenere il coinvolgimento della città di Barcellona e dei deputati del General 

de Catalunya, che come rappresentanti politici del Principato fecero appello alla benevolenza 

della Maestà cattolica. Siamo pertanto dinanzi a un movimento che unisce i promotori a partire 

dai confratelli del santo, ascendendo fino all’autorità apostolica, ai rappresentanti civili locali e 

infine al sovrano, il quale firmerà la supplica ufficiale come monarca del suo regno.  

 

Sarà Filippo II a consegnare definitivamente i meccanismi della monarchia diplomatica a Roma, 

trasformando la causa de Raimondo di Penafort in un affare di primaria importanza, al punto da 

coinvolgere  le  più  alte  istanze  della  Monarchia  presso  la  Santa  Sede:  l’uditore  Peña  e  il 

procuratore Llot, accompagnati dall’ambasciatore, il duca di Sessa. In tutti e tre i casi si tratta di 
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rappresentanti  al  servizio  dell’Impero,  chiamati  a  portare  a  buon  fine  la  canonizzazione 

attraverso  azioni  che  uniscano  insieme  lealtà,  interessi  personali  e motivi  identitari.  Nello 

spiegare il successo della causa nel 1601 ci si è resi conto pertanto che furono determinanti non 

solo le influenze della Maestà Cattolica, ma anche le abilità e i rapporti dei suoi agenti in seno 

alla curia romana.  

 

Al termine del  lungo processo, Clemente VIII dichiara  la domenica  in albis del 29 aprile 1601 

come giorno destinato all’elevazione degli altari di Ramon de Penyafort. La sontuosa cerimonia 

che ne fece seguito venne finanziata attraverso fondi comuni legati alla riscossione della Corona, 

al Consell de Cent di Barcellona, alla Diputació del General de Catalunya e allo stesso Ordine. 

Nonostante le scarse raffigurazioni grafiche dell'evento sin ad ora rintracciate, è stato possibile 

descriverlo grazie alle descrizioni  fornite dalla biografia pubblicata nello stesso anno a Roma 

dall’uditore Francisco de  la Peña, e soprattutto delle relazioni  inedite custodite nei Diaria dei 

maestri di cerimonie pontificie, così come dalla documentazione contenuta nei memoriali di 

spese redatti dal frate Miquel Llot. Così, sappiamo che intorno al nuovo altare maggiore della 

basilica fu eretto un magnifico teatrum in legno progettato da Giacomo della Porta, all'interno 

del quale era collocato il suggestum, dov’erano disposti gli elementi essenziali per la liturgia, tra 

cui la sedia pontificia, il camerino, la scalinata per accogliere il collegio cardinalizio e gli spettatori 

più illustri, e soprattutto il magnifico baldacchino con un dossale che circondava l’altare di San 

Pietro,  prefigurando  l’opera  di  Gian  Lorenzo  Bernini.  Tali  elementi  appartengono  a  una 

tradizione previa, ma che per la prima volta vengono disposti all’interno della nuova basilica di 

San  Pietro  in  Vaticano  che,  dopo  un  secolo  di  riforme,  vede  il  completamento  dell’altare 

maggiore  sotto  la  cupola  progettata  da Michelangelo.  Pertanto  l’episodio  di  San  Raimondo 

diventa il primo punto di riferimento per queste cerimonie, seguito poi dalle solennità in onore 

a Santa Francesca Romana  (1608), San Carlo Borromeo  (1610) e  le cinque canonizzazioni del 

1622.  

 

Alla fastosa campagna decorativa presero parte noti artisti romani, come i pittori Pietro Contini 

e Marco Antonio Boschi, e il doratore Domenico Cecarelli, i quali saranno gli artefici anche delle 

future cerimonie di canonizzazione. A tal proposito,  le  indagini d’archivio hanno permesso di 

individuare altre botteghe straniere coinvolte nel cantiere, come quella del milanese Scintio, 

autore di lussuosi broccati verdi per ricoprire la suggestum. La decorazione interna della basilica, 

oggetto di elogi senza precedenti da parte dei contemporanei, era finalizzata a creare un nuovo 
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ambiente, nel quale il pontefice diventa il vero protagonista, esaltando la sua posizione come 

unico vicario di Cristo  in grado di portare a  termine  l’elevazione agli altari del nuovo  santo. 

Analogamente, le ornamentazioni interne fanno ricorso a una ricca simbologia araldica per far 

risplendere le armi della Maestà Cattolica, della città di Barcellona, della Diputació del General 

de Catalunya e dell’Ordine dei Predicatori, oltre naturalmente a quelle di papa Aldobrandini, del 

collegio  cardinalizio  e del  Capitolo di  San  Pietro.  Il  tutto  viene  a  conformarsi  come un  atto 

pubblico  di  auto  affermazione  cattolica,  in  cui  si  celebra  contemporaneamente  l’autorità 

pontificia e l’alleanza tra i promotori della causa al cospetto della Santa Sede.  

 

In  questo  scenario  ha  luogo  l’elaborazione  dell'immagine  ufficiale  del  nuovo  santo, 

rappresentato sui grandi stendardi appesi alle volte e sulla cupola di San Pietro. Questi brani 

diventano simbolicamente ancora più significativi a causa delle loro dimensioni, della ricchezza 

dei materiali impiegati, e soprattutto perché alludono alla partecipazione del santo alla propria 

cerimonia.  Il  protagonismo  di  queste  immagini  è  fondamentale  anche  nei  giorni 

immediatamente successivi alla canonizzazione, quando vengo portate in processione verso la 

chiesa  nazionale  di  Santa Maria  in Monserrato  e  presso  il  convento  di  Santa Maria  sopra 

Minerva, dove prima i connazionali e in seguito i confratelli del santo celebrano con sontuose 

feste il trionfo del loro nuovo eroe celeste, palesando la loro posizione nel tessuto economico, 

politico e sociale della Roma de 1601. 

 

Sulla festa, la devozione e la creazione dell’identità 

 

Prima  della  canonizzazione  del  1601  il  culto  verso  Raimondo  di  Penafort  era  legato 

esclusivamente al convento di Santa Caterina de Barcellona. Il riconoscimento ufficiale della sua 

santità da parte della Santa Sede porta invece a una rapida diffusione del suo culto nel resto dei 

territori ascritti al cattolicesimo in età moderna. La presente ricerca permette di affermare che 

l’espansione della devozione  raimondiana  fu  favorita dagli  stessi promotori della  sua  causa: 

dietro la diffusione del culto al nuovo santo si ritrovano, così, istituzioni catalane, la Monarchia 

spagnola e l’Ordine dei Predicatori, che agiscono insieme o individualmente.  
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Il primo passo verso l'espansione della nuova devozione consiste nella presentazione del nuovo 

avvocato celeste a tutti i fedeli attraverso splendide feste di canonizzazione. Gli Exemplaria della 

cattedrale di Barcellona registrano tali cerimonie avvenute in città: “Quan gran concurs de gent 

acodien a barcelona a veure i a celebrar estes festes es cosa de admirasio perque los nats en ella 

deien  no  avien  may  vist  en  barcelona  tant  gran  concurs  de  gent  i  tots  del  Regne  de 

Catalunya”1842. La testimonianza sottolinea il carattere massivo delle cerimonie barcellonine, ma 

specifica allo stesso tempo che esse agirono da catalizzatore per la devozione di tutti i catalani 

cui erano dirette. È stato possibile accertare, a tal proposito, che le feste del 1601 a Barcellona 

servirono a elevare San Raimondo di Penafort non solo come patrono e avvocato celeste, ma 

anche  come  un  anello  capace  di  ricongiungere  al  cap  i  casal  della  Catalogna moltitudini  di 

pellegrini provenienti da ogni parte del Principato, di farli sentire parte della comunità,  in un 

atto pubblico di esaltazione cattolica e patriottica. Naturalmente, tale strumentalizzazione del 

santo come elemento di coesione frutto della direzione e del controllo dalle istituzioni catalane, 

che organizzano e pianificano in tutti i suoi dettagli la presentazione di questo eroe celeste. Le 

quattro  entità  protagoniste  dei  festeggiamenti  del  1601  in  città  stabiliscono  forti  vincoli 

identitari con il santo: la città, il Principato, il Capitolo e l’Ordine dei Predicatori invocano la figura 

di Raimondo di Penafort rispettivamente come barcellonino, catalano, canonico della Sede e 

frate predicatore. E di fatto, tale aspetto convive con la volontà di auto celebrazione del proprio 

potere e dell’influenza di gruppo, mettendo in risalto il prestigio delle istituzioni e rivendicando 

il successo della canonizzazione come un trionfo personale. 

 

L’apice delle celebrazioni in onore a San Raimondo venne raggiunto con la processione del 24 

maggio 1601, durante la quale si compie la sacralizzazione di Barcellona attraverso la sfilata del 

corpo  santo per  le  strade e  le piazze principali della città. L'evento vede  riunire attorno alle 

reliquie del domenicano le principali corporazioni, confraternite, parrocchie, ordini, membri del 

patriarcato urbano e  istituzioni politiche più rappresentative del Principato, dando vita a una 

vera  e  propria  cosmogonia  della  Catalogna,  cui  prendono  parte  tutti  i  livelli  sociali.  Nella 

creazione di questa immagine esemplare gioca un ruolo fondamentale la cronaca scritta dal frate 

Jaume Rebullosa, promossa dal Consell de Cent, nella quale si intrecciano continuamente due 

obiettivi:  l'impostazione della storia nella memoria  religiosa della città, e  la creazione di uno 

                                                            
1842 “Con grande partecipazione la gente giungeva a Barcellona a vedere e celebrare queste feste, ciò 

che è motivo d’ammirazione, dal momento che i nativi dicevano che non avevano mai visto in città un 

tale coinvolgimento di persone da ogni parte del regno di Catalogna”. ACB. Exemplaria, II, fol. 60.  
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strumento  propagandistico  al  servizio  delle  istituzioni  locali.  La  relazione  è  concepita  come 

un’estensione delle stesse feste che consente al lettore di rievocare le celebrazioni ufficiali, ma 

soprattutto di farle conoscere in lingua spagnola al di fuori della ciutat comtal e in particolare 

presso  la  Corte,  dove  Sua  Maestà  poteva  rendersi  conto  di  come  i  suoi  sudditi  catalani 

commemorassero la loro intercessione nella canonizzazione del nuovo eroe celestiale.  

 

Le feste di canonizzazione del 1601 vanno ricordate anche per il loro carattere pioneristico; in 

esse è notevole la presenza di elementi propri della tradizione festiva medievale della città, quali 

illuminazioni  notturne,  canti  di  musicisti,  fuochi  d'artificio,  danze,  tornei  cavallereschi  o 

semplicemente concorsi letterari. Questi erano parte delle grandi festività dedicate a San Pietro, 

San Giorgio, e soprattutto al Corpus Christi, che diventa il modello più menzionato dalle fonti. In 

merito a quest’ultima celebrazione, la sua influenza consiste nell’adozione non solo degli stessi 

elementi, ma anche di un itinerario processionale circoscritto all’area istituzionale della città (il 

Born e il Carrer Ample), trascurando il passaggio alla Rambla, che in età moderna diventa uno 

dei grandi scenari di pietà civica. Un altro aspetto che va messo in evidenza rispetto a queste 

prime cerimonie è la mancanza di una scenografia effimera e di un organizzazione propria della 

festa barocca, così come registrato nelle relazioni festive cittadine, in particolare a partire dalle 

commemorazioni  a  Santa  Teresa  di  Gesù  del  1622.  Di  fatto,  dal  confronto  tra  le  feste 

barcellonine del 1601 con quelle che si svolgeranno nel 1588 in onore a San Diego si evince che 

la processione che accompagna  il corpo del francescano spagnolo per  le strade e  le piazze di 

Alcalà de Henares presenta anche elementi processionali di tradizione medievale. Al contrario, 

se si guarda alle cerimonie svolte a Siviglia nel 1671 in occasione dell’elevazione agli altari di San 

Ferdinando  III, appare chiaro che benché  si  tratti  sempre di  santi  locali e di momenti  festivi 

costruiti attorno alle reliquie, e che beneficiano del sostegno sia della Corona e sia dell’oligarchia 

politica ed ecclesiastica, la brillante creazione di prospettive, architetture effimere e invenzioni 

nella città del Guadalquivir annunciano già l’adozione degli elementi propri della cultura festiva 

barocca, rispetto alla quale gli esempi di Barcellona e Alcalà si trovano ancora molto indietro.   

 

L’importanza simbolica della processione del 24 maggio 1601 trasforma il seguito in una vera e 

propria  vetrina  dell’ordine  naturale  stabilito  nel  Principato,  nel  quale  viene mostrata  una 

comunità  ideale, paradisiaca, pia e timorosa di Dio. Tuttavia,  l’assenza della Maestà Cattolica 

occupa il posto più alto della gerarchia. Nella pianificazione politica di questo spazio del potere, 

con tutti  i suoi vantaggi e privilegi, avrebbe dovuto svolgere un ruolo di primo piano anche  il 
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tenente reale, ma nella pratica ciò non avviene, a causa dei gravi conflitti e disturbi cerimoniali 

tra  le  istituzioni. Va detto che  tali dispute non vanno  intese unicamente come una vanitosa 

riformulazione estetica o  superficiale, ma come un vero e proprio specchio delle  lotte  tra  le 

istituzioni politiche che vi prendevano parte, sempre in difesa dei propri interessi e prerogative. 

 

Tuttavia, nonostante  l'assenza della persona  reale e  l’adozione di elementi  tradizionali nella 

costruzione della  festa del 1601,  le  celebrazioni  raimondiane  vanno  viste  come un  episodio 

eccezionale. In esse si compie l’apoteosi festiva della città di Barcellona, che si palesa attraverso 

tre  elementi:  la  grande  affluenza  di  pubblico  proveniente  da  tutta  la  Catalogna,  la 

concentrazione senza precedenti di processioni e attività di svago in onore di santo, e l’enfasi 

nella costruzione di un convincente simulacro celeste nelle vie e piazze della città. Tale visione 

paradisiaca era destinata a persuadere il fedele, dilettarne i sensi, emozionarlo e farlo sentire 

partecipe  della  comunità,  sempre  nell’ambito  di  una  confessionalizzazione  controllata  delle 

istituzioni pubbliche.  

 

D’altro canto, i deputati del General esortarono ben presto le principali città catalane a emulare 

l’esempio barcellonino, al fine di contribuire all’elevazione di Raimondo di Penafort come nuovo 

santo  della  Catalogna.  Tale  componente  nazionalista,  promossa  dalle  istituzioni  della  terra, 

traspare dalla produzione agiografica pubblicata nel Principato per accompagnare le feste del 

1601, tra cui vanno segnalate almeno le opere dei frati domenicani Francisco Diago e Salvador 

Pons. Infatti, quando si confronta questa produzione letteraria con quella proveniente da altri 

territori  iberici –  si pensi  alle opere di  Juan de Marieta e Andrés Pérez –  ci  si  rende  conto, 

innanzitutto,  che  gli  autori  appartengono  sempre  all’ordine  domenicano,  e  che  pertanto  i 

Predicatori si  fanno  responsabili della divulgazione delle agiografie del nuovo santo, convinti 

della  generosità  della  propria  religione  e  della  potenza  dei  propri  avvocati  celesti. 

Parallelamente, si può constatare che spesso la componente nazionalista catalana in tali profili 

biografici si attenua verso la costruzione di un santo ispanico, con particolare enfasi nei confronti 

della continuità dinastica austriaca contemporanea, vista come erede dei Conti di Barcellona e 

dei monarchi della Corona d’Aragona. Le agiografie dei domenicani castigliani contribuiscono 

così a creare un’immagine pia della Maestà Cattolica, visto come sovrano perfetto che vigila sugli 

interessi politici e spirituali dei suoi vassalli, fornendo loro un nuovo eroe celeste destinato ad 

assurgere a protettore del regno. San Raimondo di Penafort dimostra anche il favore da parte di 
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Filippo  III, guarendolo nel settembre del 1602, e consolidando così  il vincolo personale  tra  il 

santo e il sovrano.  

 

In tale contesto, il mandato di Filippo III che autorizza le feste di canonizzazione di Raimondo in 

tutti  i  territori  dell'impero  si  caratterizza  come  la  presentazione  del  nuovo  santo  in  una 

celebrazione non solo della persona reale, ma anche del trionfo della sua politica,  in grado di 

convertire l'elevazione agli altari del domenicano in elemento che unisce tutti i regni. Ciò appare 

anche dalle feste di corte svolte a Valladolid nel 1602, dove San Raimondo di Penafort si vede 

già identificato con la Catalogna e le sue istituzioni. In un momento caratterizzato dalla pressione 

fiscale e da una forte crisi politica tra  la monarchia e  il Principato,  la tarda celebrazione delle 

feste di canonizzazione di un santo catalano era  finalizzata ad adulare  i  rappresentanti della 

terra, ristabilire relazioni diplomatiche e ripristinare la pace. La partecipazione della corte e del 

sovrano agli offici previsti e alla processione, nel  rigido ordine di precedenze, era parte del 

fenomeno di sacralizzazione della stessa monarchia, ma era anche una tentativo consapevole di 

utilizzare tutte le risorse e gli sforzi verso un unico obiettivo: la proiezione della Maestà Cattolica 

come leader dei suoi regni, garante del cattolicesimo e chiave di volta dell’ordine prestabilito.  

 

Contemporaneamente alle  feste di  canonizzazione,  la  fiorente devozione a San Raimondo  si 

materializza ben presto anche attraverso la nascita di nuove fondazioni e patronati dedicati al 

culto e alla venerazione del nuovo santo, che al tempo stesso ispirano un notevole numero di 

committenze artistiche. Il nucleo di tale devozione è costituito dalla perduta cappella funebre 

presso il convento di Santa Caterina, che è stato possibile ricostruire grazie allo studio capillare 

della  documentazione  prodotta dai predicatori,  che ha  consentito di  analizzare  l’evoluzione 

dello spazio destinato alla sepoltura del frate (1275) fino alla sua demolizione avvenuta con la 

Desamortización (1837). L’elemento centrale di questa cappella è costituito dal sepolcro in cui 

si  conservano  i  resti di Raimondo di Penafort, da  cui  scaturiscono  continuamente  i miracoli 

dovuti alla sua intercessione. La presente ricerca ha permesso di chiarire come l’erezione della 

cappella sia vincolata al patronato  regio esercitato da Giacomo  II  intorno al 1300, ciò che al 

tempo stesso conferisce ulteriore dignità al culto verso il domenicano, oltre ad offrire un impulso 

al processo di canonizzazione e un elemento di sostegno alla creazione della Provincia d’Aragona 

dell’Ordine dei Predicatori. 
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A tal proposito, si offre una nuova lettura del sepolcro contenente il corpo di San Raimondo e 

del  ciclo  scultoreo  che  lo  circonda,  alla  luce  degli  atti  del  processo  di  canonizzazione  del 

domenicano,  che  parallelamente  si  stavano  compilando  come  parte  del  processo  di 

canonizzazione.  È  stato  possibile  constatare,  ad  esempio,  che  il  programma  iconografico  è 

finalizzato a mettere in risalto le principali virtù del frate e le malattie che possono essere sanate 

grazie alla sua intercessione. Tra questi episodi vi sono miracoli come la confessione di Barceló 

de  Far,  l’Eucarestia di  frate Martí,  il  risveglio degli  angeli o  il parto di Ròmia,  che  verranno 

riconosciuti ufficialmente mediante  la bolla di canonizzazione del 1601, e godranno di ampia 

diffusione grazie alle agiografie e alle  rappresentazioni moderne. Una delle principali novità 

emerse  in  questa  tesi  consiste  nell’identificazione  di  altre  scene  di  guarigione,  che  è  stato 

possibile  decifrare  grazie  alla  rilettura  delle  dichiarazioni  dei  testimoni  contenute  nei  rogiti 

notarili firmati dal notaio Jaume de Port nel 1279. Questi poteri costituiscono il riflesso dei poteri 

taumaturgici delle reliquie del domenicano, e  in particolare  le virtù della polvere proveniente 

dalla sua tomba. In tal senso, si offre per la prima volta in questa sede una nuova interpretazione 

dei rilievi scultorei del sepolcro, nel quale lo spettatore devoto trova il suo alter ego invocando 

la grazia di Raimondo di Penafort e ingerendo la polvere della sua tomba, somministrata dagli 

stessi frati di Santa Caterina. 

 

Dopo  la  canonizzazione del 1601  la  cappella  funebre di  San Raimondo diventa un  centro di 

venerazione, e  al  tempo  stesso oggetto del mecenatismo dei  trionfanti promotori della  sua 

causa, i quali si impegnano per ottenere l’erezione di un nuovo edificio, seguendo i passi tracciati 

da Pere Blai tra il 1602 e il 1608. Per quanto l’iniziativa sia legata sostanzialmente ai domenicani 

di Barcellona, non mancano donazioni da parte del Consell de Cent, che partecipa alla  festa 

annuale  del  santo,  e  degli  stessi  Asburgo  durante  tutto  il  XVII  secolo.  La  ricerca  d’archivio 

condotta da chi scrive ha permesso di recuperare le disposizioni reali emanate da Filippo III in 

favore  della  raccolta  di  elemosine  necessarie  alle  spese  della  cappella.  Analogamente,  va 

segnalata  la partecipazione di  Filippo  IV  alla  solenne  cerimonia di  traslazione delle  reliquie, 

avvenuta nel 1626, e soprattutto la protezione nei confronti di questo spazio sacro di patronato 

regio (1628). Le conseguenze di questa nuova partecipazione sono evidenti nell’arrivo di ritratti 

dei sovrani, ma soprattutto nel possesso di una chiave del sepolcro del santo, che testimonia 

simbolicamente  il  legame personale e devozionale tra  il re,  il santo e  la Catalogna, ma che al 

tempo stesso ribadisce ancora una volta  la continuità dinastica degli Asburgo come monarchi 

della Corona d’Aragona. 
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Analogamente,  l’analisi delle nuove fondazioni al di fuori della Catalogna denota un notevole 

cambiamento. Nonostante la volontà degli agiografi castigliani, in particolare di Juan de Marieta 

i Andrés  Pérez,  di  presentare  il  santo  come  oggetto  della  devozione  ispanica,  il  numero  di 

cappelle e altari che vengono da essi fondati è decisamente basso. Certamente vi furono molti 

altri testimoni oggi perduti, e vi furono senza dubbio distruzioni patrimoniali occorse in seguito 

alla  Desamortización  del  1835  e  l’ondata  anti  clericale  del  1936.  Tuttavia,  questa  carenza 

risponde anche ad altri fattori quali l'assenza di legami tra il santo e la Terra Santa, dal momento 

che, se si eccettua il caso di Maiorca, non esistono miracoli, né episodi della vita del santo che si 

siano svolti al di fuori del Principato. Ciò può essere dovuto in parte allo zelo nella custodia delle 

reliquie di primo grado del santo,  le cui revisioni moderne denunciavano una struttura ossea 

piuttosto  inalterata. D’altra parte, se  in Catalogna, e  in particolare a Barcellona,  le  istituzioni 

locali celebravano annualmente la festa del santo ogni 7 gennaio, non è stato possibile attestare 

il coinvolgimento delle  istituzioni  locali castigliane dopo  il 1601:  in effetti,  il santo non venne 

proclamato patrono di nessuna cittadina spagnola. Va tenuto conto anche che probabilmente i 

devoti preferivano inviare le proprie preghiere ai culti più vicini e noti, che certamente erano più 

in linea con il gusto del patriarcato locale nel momento in cui si commissionavano cappelle in 

onore al santo.   

 

A questo punto, va  tenuto conto della  scarsa  implicazione dei domenicani della Provincia di 

Spagna  nel  processo  di  canonizzazione  di  Raimondo,  rispetto  invece  al  protagonismo  dei 

domenicani aragonesi. Tale aspetto può dipendere da una rivalità tra  le due province, con  la 

differenza  che mentre  i  frati aragonesi avevano portato agli altari San Vincenzo Ferreri, San 

Raimondo di Penafort e San Luigi Bertrando, quest’ultimo beatificato nel 1608 e canonizzato nel 

1671, i domenicani spagnoli disponevano soltanto del patriarca San Domenico, e non furono in 

grado di canonizzare nessuno dei loro candidati nel corso del XVII secolo. Durante il XVII secolo 

i  domenicani  avevano  infatti  portato  avanti  vari  processi  (come  quello  dei  venerabili  Paolo 

Alvaro e Pedro González, che non avrebbe ottenuto la beatificazioni fino al 1741), mentre altri 

come Francisco de Posada avrebbero dovuto attendere fino al XIX secolo per ottenere un primo 

riconoscimento della propria  santità.   Per questo motivo, è probabile  che  i predicatori della 

provincia di Spagna  fossero più  inclini a  titolare  le cappelle e gli altari dei propri  templi alle 

devozioni medievali ben radicate come il santo fondatore, Santa Caterina, San Tommaso o San 

Pietro Martire. In tal senso, anche se le nuove fondazioni in onore a San Raimondo di Penafort 
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sono ubicate  sempre all’interno delle  chiese dell’Ordine, bisogna  tener conto che casi  come 

quello di Teruel, Potes o Valladolid probabilmente non si sarebbero potuti portare a termine 

senza il favore diretto di Filippo III. L'eccezione più felice è costituita dal convento Santa Clara a 

Zafra, dove  la scelta di San Raimondo come  titolare della cappella  funebre del duca di Feria 

dipende direttamente dalla scelta del committente di rievocare la devozione personale, oltre al 

suo mandato come viceré della Catalogna.  

 

D’altro canto, l’analisi delle nuove cappelle e altari dedicati al santo negli Stati Italiani ha messo 

in evidenza l’importanza dell’Ordine dei Predicatori nella diffusione internazionale del culto ai 

propri confratelli e dunque, ad eccezione del caso di San Raimondo presso il Refugio di Siena, 

tutte  le  testimonianze  si  trovano all'interno delle  chiese domenicane.  In  tal modo,  le nuove 

fondazioni diventano una celebrazione del trionfo della propria religione e dell’eroe del proprio 

ordine, che ostenta le virtù dei frati domenicani come predicatori e come colonna portante della 

legge Sant'Uffizio e del diritto canonico. Ciò appare chiaro nei centri più importanti dell’ordine, 

come Santa Sabina a Roma o San Domenico Maggiore a Bologna, dove peraltro lo stesso santo 

aveva vissuto durante il suo mandato come maestro generale. Tuttavia, non sempre le cappelle 

venivano promosse dagli stessi domenicani, per cui spesso questi diventano spazi di confluenza 

tra  gli  interessi  dei  frati  e  quelli  dei  committenti  privati,  desiderosi  di  ostentare  il  proprio 

prestigio personale e familiare attraverso il culto pubblico.  

 

Rispetto a questo aspetto, le ricerche condotte hanno fatto emergere casi che vedono il santo 

stabilire vincoli diretti con i patrocinatori delle sue cappelle, come avviene nel caso della famiglia 

Biringucci a Siena o dei Lantaro a Napoli, che potevano essere identificati professionalmente con 

il santo in quanto rappresentante del diritto canonico. In altre occasioni la protezione del santo 

era molto più personale e legata ad un episodio di tipo familiare, come nel caso dei Despuny e 

della  costruzione  del  convento  a  Penafort  nel  Penedès,  oppure  di  Papirio Bussi,  con  la  sua 

cappella presso Santa Maria della Quercia a Viterbo.  

 

Sulla genesi, diffusione e varianti delle immagini raimondiane 

 

Per quanto riguarda lo studio delle questioni iconografiche, possiamo sostenere que la genesi 

delle rappresentazioni raimondiane risale alle miniature che ne accompagnano i manoscritti più 
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diffusi: le Summae della Penitenza e del Matrimonio, e i Decretales. La diffusione e fortuna di 

questi  scritti  di  diritto  canonico  e materia  sacramentale  non  solo  consolidano  la  fama  del 

domenicano  come  prestigioso  giurista, ma  divengono  anche  il  punto  di  partenza  della  sua 

iconografia. Abbiamo visto  che è  in queste prime  immagini  che  si  crea  la  tipologia del  frate 

autore e lettore, eppure è solo durante il XIV secolo che si stabilisce definitivamente il legame 

fra  l’immagine del domenicano catalano ed  il mondo  legislativo, un’immagine che  si plasma 

nell’attributo del  libro e che accompagnerà  l’identità di   Raimondo di Penafort fino al giorno 

d’oggi.  

 

L’importanza  storica  dell’emanazione  dei  Decretales  converte  il motivo  nel  primo  episodio 

dell’agiografia raimondiana ad essere rappresentato.  Il fatto che questo motivo venga ripreso 

negli affreschi delle Stanze vaticane, disegnate da Raffaello Sanzio e realizzate fra  il 1508 e  il 

1511, è uno dei massimi riconoscimenti del valore e l’importanza di  Raimondo di Penafort come 

pilastro del diritto canonico su cui poggia la Chiesa cattolica. Vogliamo inoltre sottolineare che 

una  lettura attenta dell’immagine ci ha permesso di scoprire che  l’opera prescinde  l’identità 

domenicana del frate, e piuttosto enfatizza il suo passaggio attraverso la curia romana e il suo 

ruolo di legittimazione della política papale contemporanea. 

 

D’altro  canto, abbiamo  constatato  che, per quanto  riguarda  lo  studio delle  immagini di  San 

Raimondo di Penafort previe  alla  canonizzazione del 1601,  è  imprescindibile distinguere  fra 

promotori interni e promotori esterni all’Ordine dei Predicatori. In questo modo, riscontriamo 

elementi  d’identità  del  domenicano,  autore  e  giurista,  che  attraversano  tutti  i  generi  di 

produzioni; ciononostante, solo nelle opere patrocinate direttamente dai frati predicatori si può 

trovare una chiara allusione alla  santità del personaggio. Bisogna  ricordare che questa  fama 

comincia a  forgiarsi dal 1275  in poi nelle cronache ufficiali dell’Ordine dei Predicatori, come 

quella di Bernard Gui, o come si riflette nella pala d’altare di Santa Maria Novella o negli affreschi 

di San Nicolò di Treviso e di San Marco di Firenze, dove  i domenicani  innalzano  il  loro  terzo 

maestro generale, perfetto frate virtuoso, a cui attribuiscono una prominente aureola che ne 

proclama la santità.  

 

La  solenne  canonizzazione di San Raimondo di Penafort del 1601 viene accompagnata dallo 

stabilirsi della sua narrativa agiografica ufficiale nella Bolla pontificia, ma anche nella Vita Sancti 

Raymundi,  composta  dall’uditore  Francisco  de  la  Peña.  L’importanza  di  quest’opera  risiede 

fondamentalmente nel fatto che include informazioni provenienti dai processi di canonizzazione 

del 1279, 1318 e 1596, ma anche nella sua straordinaria diffusione a partire dalle molteplici 
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edizioni e  traduzioni,  tanto nella penisola  iberica quanto  in  Italia. D’altro  canto,  la narrativa 

agiografica  presente  nelle  fonti  scritte  ha  un’immediata  traduzione  iconografica  nelle  serie 

incise  e  nei  cicli  pittorici  contemporanei  alla  canonizzazione.  Fra  le  prime,  segnaliamo 

l’importanza della stampa ufficiale della canonizzazione, che siamo riusciti a ricostruire, seppure 

in parte, grazie ai fondi documentari, ma anche alle  incisioni contemporanee, come quelle di 

Cristoforo Bianchi e Raphael  Sadeler dove, da un’immagine  centrale  circondata da altre più 

piccole con episodi agiografici del nuovo santo, si sviluppa una complessa narrazione visuale. 

Allo stesso modo, abbiamo potuto constatare  la ricchezza dei cicli agiografici  incisi nelle serie 

della vita e i miracoli di San Raimondo di Penafort, delle quali si conserva per intero quella che 

pubblicó Jean Le Clerc nel 1612 a Parigi. 

 

La  nostra  ricerca  ha  riscontratato  la  rapida  circolazione  di  queste  stampe  attraverso  il 

Mediterraneo cattolico e la loro ricezione presso i principali nuclei artistici del momento, dove 

esse diffondono la narrativa visuale del nuovo santo e hanno un impatto su importanti incarichi 

raimondiani, come la cappella Lantaro di Napoli o la pala di San Domenico Maggiore di Palermo. 

Nel  contempo,  anche  i  principali  centri  dell’Ordine  dei  Predicatori  favoriscono  l’erezione  di 

cappelle e altari dedicati al domenicano catalano, spesso patrocinati da comittenti privati, dove 

si  narrano  i  cicli  iconografici  raimondiani,  a  modo  di  celebrazione  della  religione  di  San 

Domenico.  

 

Seguendo  le direttrici di Trento, raccolte e  interpretate dalla trattatìstica dell’immagine sacra 

postridentina,  la canonizzazione di San Raimondo di Penafort comporta  lo stabilirsi della sua 

vera effigies. Questa viene pubblicata nell’incisione di autore sconosciuto che accompagna  la 

biografia  dell’uditore  Francisco  de  la  Peña,  stampata  nella  città  eterna  sempre  nel      1601. 

L’immagine ufficiale del  santo non  solo ne  stabilisce  il  volto, ma  consolida  inoltre  l’atributo 

medievale del libro, e vi aggiunge la chiave, a sottolineare l’autorità del domenicano in materia 

penitenziale. Come già spiegato, questo attributo non fa solo riferimento a Ramon de Penyafort,  

ma eleva  l’autorità  che  l’intero Ordine dei Predicatori ostenta  in questo ambito. Allo  stesso 

modo,  consolida  il domenicano  catalano  come modello di  santità  intellettuale,  sostegno del 

cattolicismo ed erudito.   

 

Una  volta  configurata,  abbiamo  potuto  osservare  come  la  vera  effigies  del  nuovo  santo  si 

diffonde  rapidamente, attraverso  tutti  i  territori europei affiliati alla  fede cattolica,  trovando 

esempi  precoci  dentro  e  fuori  Roma,  come  testimoniano  i  retablo  di  Vito  Carreca  a 

Castelvetrano, o  la scultura di Girolamo D’Auria a Napoli. Al tempo stesso,  i tratti marcati sul 
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volto di  Ramon de Penyafort in prossimità della canonizzazione del 1601 diventano   simbolo 

della sua  identità e  fanno parte della sua  iconografia  in  tutta  l’epoca moderna, presentando 

numerose interpretazioni dovute a pennelli, scalpelli e bulini di alcuni artisti fra i più riusciti del 

XVII secolo.  

 

Per quanto riguarda  la Transfretazione, abbiamo constatato che si tratta di un episodio sorto 

intorno  al  1456  e  collegato  alla  volontà  d’istituire  un  nuovo  processo  di  canonizzazione. 

Nonostante  la contaminazione dei precedenti cicli agiografici, di altri santi come Francesco di 

Paola  o  Giacinto  di  Polonia,  dopo  il  1601  l’episodio  si  adatta  bene  agli  occhi  della  chiesa 

postridentina, dato che  infonde valori come  la vangelizzazione,  la conversione o  la fede ceca, 

valori che affrontano direttamente le critiche protestanti.  

 

La Transfretazione è un  tema molto  rappresentato nei due  luoghi protagonisti dell’episodio, 

Maiorca e Catalogna, ma nel contempo si converte nell’episodio più diffuso e con più fortuna 

anche a livello internazionale. I domenicani divengono i principali promotori delle immagini nelle 

loro chiese e conventi, dove viene interpretato da alcuni fra i protagonisti delle scuole pittoriche 

locali, come Ludovico Carracci a Bologna, Alessandro Maganza a Vicenza, Felice Brusasorzi a 

Verona o Gaspare Bazzano a Palermo. L’analisi di queste committenze artistiche ha rivelato che 

la maggior parte si trova nelle cappelle gentilizie, i cui committenti  condizionano la parte più 

personale dell’iconografia che accompagna il domenicano catalano. In questo modo, abbiamo 

potuto analizzare casi come quello della cappella Brancaccio a Napoli, dove l’iconografia della 

pala d’altare della capella di San Raimondo di Penafort viene accompagnata dai precedenti santi 

titolari di questo stesso spazio; ma anche altri, come quello di Santa Anastasia di Verona, Santa 

Corona  di  Vicenza  o  la  Cattedrale  di  Palma  di Maiorca,  dove  i  patrizi  urbani  delle  famiglie 

Massolenti, Caldogno e Despuig si appropriano della tematica e nella sua representazione, alla 

Transfretazione raimondiana, incorporano i loro patronìmi e le devozioni familiari. 

 

Per quanto riguarda la partecipazione di Raimondo di Penafort alla fondazione dell’Ordine della 

Mercede,  l’episodio  viene narrato per  la prima  volta nella Vita Antiqua del  santo, e però  si 

sviluppa soprattutto durante il  XVI secolo, quando viene raccolto dalle principali cronache dei 

domenicani e dei mercedari, che presentano grandi discrepanze fra di loro. Sebbene abbiamo 

potuto verificare che l’apparizione della Vergine a Raimondo di Penafort, e la sua partecipazione 

alla  cerimonia  della  fondazione  della  cattedrale  di  Barcellona,  siano  due  episodi  accettati 

praticamente  da  tutti  gli  autori  di  entrambi  gli  ordini,  il  conflitto  nasce  quando  si  deve 
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determinare l’anno della fondazione e se in quel momento Raimondo di Penafort formava già 

parte dell’Ordine dei Predicatori.  

 

La nostra  ricerca ha potuto evidenziare  che  la  controversia provoca un’aspra  lotta  fra  i due 

ordini, e soprattutto ha un impatto fondamentale sulle immagini. I domenicani promuovono per 

il  loro  correligionario  un’iconografia  di  fondatore mercedario,  in  cui  sfoggia,  nel  contempo, 

l’abito  bianco  e  nero  e  le  catene  dei  redentori  dei  prigionieri.  Invece  i  mercedari  sanno 

approfittare la partecipazione di un santo canonizzato nel 1601 per giustificare l’importanza del 

loro istituto religioso e reclamare il riconoscimento del culto di Pietro Nolasco, autorizzato nel 

1628. Le rappresentazioni della fondazione promosse dai frati mercedari mostrano  Raimondo 

di Penafort vestito sempre da canonico e non da domenicano, e allegano che  il suo  ingresso 

all’ordine di San Domenico avvenne nel 1222, mentre l’istituzione dei redentori dei prigionieri 

risale al 1218. Durante il  XVII secolo il conflitto si insasprisce e sorgono alcune delle opere più 

controverse del domenicano Antonio de Lorea e del mercedario Felipe Colombo, nelle quali si 

incorporano incisioni che rendono palese l’importanza dell’immagine come strumento d’attacco 

e di difesa ad maiorem gloriam di entrambe le religioni.  

 

Per concludere, vogliamo evidenziare ancora una volta che l’elemento d’identità fra il santo e i 

promotori  delle  sue  rappresentazioni,  sia  esso  nazionale,  personale,  professionale  o 

appartenente  a  un medesimo  istituto  religioso,  è  fondamentale  non  solo  per  ottenere  la 

canonizzazione, ma anche per estendere una nueva devozione e per crearne  l’iconografia.  In 

questa  tesi abbiamo  visto  che  spesso  tali  legami  si  creano  cuando  il  santo è ancora  in  vita, 

vengono raccolti nei primi racconti scritti poco dopo la morte, e possono mantenersi per secoli. 

É questo il caso dei domenicani catalani, che sostengono la causa del loro correligionario per più 

di trecento anni e alla fine celebrano l’ascensione agli altari del nuovo santo come un elemento 

di prestigio per la propria religione; ma anche del Consell de Cent e la Diputació del General, che 

partecipano  alla  promozione  del  santo  in  quanto  elemento  di  coesione  fra  i  catalani, 

incrementando  l’identificazione del domenicano  con  la  sua patria. Dopo  tre  secoli  alcuni di 

questi  legami    richiedono  un  aggiornamento  che  risponda  agli  interessi  dei  promotori 

contemporanei. Nel caso degli Absburgo, abbiamo spiegato che i monarchi abbracciano la causa 

di San Raimondo di Penafort perchè successori dinastici legittimi delle monarchie della Corona 

di Aragona, ma anch’essa reppresenta un elemento che rinforza i legami fra il monarca e i regni 

dell’impero.  D’altro  canto,  il  santo  può  anche  generare  nuovi  vincoli,  più  personali,  come 

abbiamo potuto vedere nel caso del vicerè Lorenzo Suárez de Figueroa o di Francisco de la Peña 

alla presentazione del santo come uditore della Rota, in un’operazione destinata sia a rinforzare 
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il  legame fra  il giurista e  il domenicano sia a difendere  il suo prestigio professionale presso  il 

tribunale  della  Sacra  Rota.  Ad  ogni  modo,  vogliamo  sottolineare  che  la  nostra  ricerca  ha 

constatato che le arti risultano fondamentali per costruire questi vincoli, dato che permettono 

visualizzare  simultaneamente  il  trionfo  del  santo  e  dei  suoi  promotori  pietosi,  in  una 

celebrazione congiunta d’ immagine, devozione e santità.  
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ANNEX GRÀFIC 
 

 
 
Fig. 1 Joris Hoefnagel. Al∙legoria de la tirania hispànica (detall), 1570. Bryn Mawr (EEUU): College 
Library. 
 

 
 
Fig. 2 Caplletra Q amb l’advocat Bernardino Scotto presentant la súplica per la canonització de Sant 
Ramon de Penyafort. Extret de: Oratio Bernardini Scotti aulae consistorialis ac sereniss. et potentiss. D. 
Philippi III Hispaniarum. Roma: Apud Typographos Camerales, 1601. 
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Fig. 3 Cesare Conti (atrib.). La canonització de San Diego de Alcalá, c.1594. Ciutat del Vaticà: Biblioteca 
Apostolica Vaticana. 
 
 

 
 
Fig. 4 Federico Zuccari. La canonització de Sant Jacint de Polònia, c.1600. Roma: Santa Sabina, capella de 
Sant Jacint. 
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Fig.5 Planta de la Basílica de Sant Pere del Vaticà cap a 1600. Extret de: ANDALORO, Maria (dir.). La 
Pittura medievale a Roma: 312‐1431. Atlante Percorsi visivi. Milano: Jaca Book, 2006, pàg.34. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.6 Domenico Tasselli da Lugo. Pati de Sant Pere, c.1605. Extret de: ANDALORO, Maria (dir.). La Pittura 
medievale a Roma..., 2006, pàg. 22. 
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Fig. 7 Giacomo della Porta. Altare della confessione, 1594. Ciutat del Vaticà: San Pietro. 
 
 

 
 
Fig.8 Giovanni Battista Ricci da Novara. Canonizzazione di Santa Francesca Romana, 1608. 
Ciutat del Vaticà: Palazzo Vaticano, Galleria Borghese. 
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Fig. 9 Giovanni Battista Ricci da Novara. Canonizzazione di Santa Francesca Romana (detall), 1608. Ciutat 
del Vaticà: Palazzo Vaticano, Galleria Borghese. 
 
 

 
 
Fig. 10 Flaminio Ponzio. Monument funerari de Climent VIII, 1605‐1611. Roma: Santa Maria Maggiore. 
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Fig. 11 Giovanni Antonio Paracca da Vasoldo il Giovane. Canonització de Sant Ramon de Penyafort. 
Monument funerari de Climent VIII (detall), 1611. Roma: Santa Maria Maggiore. 
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Fig. 12 Antonio Tempesta.Canonització de Santa Francesca Romana, 1608. 
Roma: Biblioteca Angelica. 
 

 
 
Fig.13 Matthäus Greuter. El teatre per la canonització de Sant Carles Borromeu, 1610. 
Ciutat del Vaticà: Biblioteca Apostolica Vaticana. 
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Fig. 14 Matthäus Greuter. Les canonitzacions dels sants Isidre, Teresa, Francesc Xavier, Ignasi de Loiola i 
Felip Neri, 1622. Londres: British Library. 
 

 
 
Fig. 15 Matthäus Greuter. El teatre per a les canonitzacions de 1622 (detall), 1622.Londres: British 
Library. 
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Fig.16 Paolo Guidotti Borghese. Dibuix preparatori de l’aparell escènic de 1622, 1622. 
Extret de: ANSELMI, A., “Roma celebra la monarchia spagnola...”, 2003, p. 223. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.17 Matthäus Greuter. El teatre per a les canonitzacions de 1622 (detall), 1622.Londres: British 
Library. 
 



623 
 

 
 
Fig. 18 Giovan Battista Ricci. La canonització de Sant Carles Borromeu, 1610‐1611. Ciutat del Vaticà: 
Biblioteca Apostolica Vaticana. 
 

 
 
Fig. 19 Estendard de canonització de Sant Jacint de Polònia, 1594. Cracòvia: Priorat de la Santíssima 
Trinitat. 
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Fig. 20 Estendard de la canonització de Santa Teresa de Jesús, 1622. Alba de Tormes: Montasterio de la 
Anunciación. 
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Fig. 21 Anvers i revers de l’estendard de la canonització de Sant Felip Neri, 1622. Roma: Santa Maria in 
Valicella. 
 

 
 
Fig. 22 Detall de l’estendard de la canonització de Sant Felip Neri (detall), 1622. Roma: Santa Maria in 
Valicella.    
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Fig. 23 Andrea Sacchi. Santa Maria in Valicella durant la cerimònia del 13 de març de 1622, 1622. Ciutat del 
Vaticà: Pinacoteca Vaticana. 
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Fig. 24 Reconstrucció de la processó de 1601 elaborada per Albert García Espuche, amb les indicacions 
dels cadafals per als músics. 1. La Seu, 2. Davallada de la presó, 3. Carrer de la Bòria, 4 i 5. Convent de 
Santa Caterina, 6. Placeta d’en Marcús, 7. Plaça del Born, 8. Carrer Ample, 9. Plaça d’en Camprodon, 10. 
Plaça de la Trinitat, 11. Carrer del Pi, 12. Plaça de Jonqueres, 13. Carrer Sant pere més Baix, 14. Plaça Nova, 
15. Casa de la Ciutat, 16. Carrer que va a Sant Just. Vegeu: GARCIA ESPUCHE, Albert. La ciutat del Born. 
Economia i vida quotidiana a barcelona (segles XIV a XVIII). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2009, 
pàg. 492‐544. 
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Fig.25 August Font i Carreras. Planta i alçat de la capella de Sant Ramon de Penyafort i Sant Bonaventura 
a la Catedral de Barcelona. Barcelona: COAC (H 101G / 7 / 2896). 
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Fig.26 August Font i Carreras. Planta i seccions de la Capella de Sant Ramon de Penyafort i Sant 
Bonaventura a la Catedral de Barcelona. Barcelona: COAC (H 101G / 7 / 2898).  
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Fig.27 Josep Salvany. Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Barcelona: BC. Fons fotogràfic Salvany  
(SaP 529 11). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.28 Josep Mas. Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Barcelona: Institut Amatller d’Art Hispànic  
(clixé 101). 
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Fig.29 Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Extret de: BARRAQUER I ROVIRALTA, Cayetano. Los religiosos 
en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX. Barcelona: Imprenta de Francisco J. Altés i Alabart, 
1915, s.p. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.30 Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Extret de: BARRAQUER  I ROVIRALTA, C., Los religiosos en 
Cataluña… 1915, s.p. 
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Fig. 31 Sepulcre i altar de Sant Ramon de Penyafort. Barcelona: Catedral. 
 
 

 
 
Fig. 32 Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort, c. 1300. Barcelona: Catedral.
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Fig. 33 Devots davant la tomba de Ramon de Penyafort. Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Registre 
lateral dret, c.1300. Barcelona: Catedral.  
 

 
 
 

 
Fig. 34 Sepulcre de Santa Candida, s. XIII. Dorset: Church of St Candida and Holy Cross, Whitchurch 
Canonicorum. 
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Fig.35 Peregrins a la tomba de Sant Eduard el Confessor. Vita S. Eduardi, regis et confessoris, c. 1250‐
1260. Cambridge University Library, MS Ee.3.59, fol. 33r. 
 
 

 

 
Fig. 36 Nicola Pisano i taller. Arca de Sant Domènec, 1267. Bologna: San Domenico Maggiore. 
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Fig. 37 Giovanni di Balduccio. Arca de Sant Pere Màrtir, 1339. Milano: Sant’Eustorgio. 
 
 

 
 
Fig.38 Urna de Sant Càndid, 1292. Barcelona: MNAC, núm. 039044‐000 
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Fig. 39 Joan de Gènova. Arqueta de Sant Cugat, c.1303. Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona. 
 
 

 
 
Fig. 40 Lupo di Francesco. Sepulcre de Santa Eulàlia, c.1327. Barcelona: Catedral. 
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Fig. 41 Joan de Tournai. Sepulcre de Sant Narcís, c.1326‐1328. Girona: Sant Feliu. 
 
 

 
 
Fig. 42 Aloi de Montbrai. Sepulcre de Sant Daniel de Girona, c.1345‐1346. Girona: Monestir de Sant 
Daniel. 
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Fig. 43 Sepulcre del Beat Miró de Tagamanent, c.1345. Sant Joan de les Abadesses: Monestir. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 44 Sepulcre de Santa Maria de Cervelló, s.XIV. Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona. 
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Fig.45 Jaume Huguet. Miracles pòstums de sant Vicenç, 1455‐1460. Barcelona: MNAC, núm. 024138‐000. 
Fig.  46  Taller  dels  Vergós.  L’Exorcisme  de  la  Princesa  Eudòxia,  c.1495‐1500.  Barcelona: MNAC,  núm. 
024146‐000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.47 Ramon de Penyafort confessa al papa Gregori  IX. Ramon de Penyafort, mestre en dret canònic. 
Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Registre Esquerra, c. 1300. Barcelona: Catedral. 
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Fig.48 El Miracle de Tossa. Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Registre central, c. 1300. Barcelona: 
Catedral. 
 
 
 

 
Fig.49  Ramon  de  Penyafort  escolta  la  confessió  d’Elisenda  Aymerich.  Sepulcre  de  Sant  Ramon  de 
Penyafort. Registre central, c. 1300. Barcelona: Catedral. 
Fig.50 El despertar dels àngels. Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Registre central, c. 1300. Barcelona: 
Catedral. 
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Fig.51 El miracle de Fra Martí o de l’eucaristia. Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Registre central, c. 
1300. Barcelona: Catedral. 
Fig.52 La guarició de Pere de Girona. Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Registre central, c. 1300. 
Barcelona: Catedral. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.53 La guarició del petit Berenguer. Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Registre central, c. 1300. 
Barcelona: Catedral. 
Fig.54 La resurrecció de  l’esposa de Berenguer de Sala. Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Registre 
central, c. 1300. Barcelona: Catedral. 
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Fig.55 La guarició de Raimunda. Peregrins esperant un miracle davant la tomba de Ramon de Penyafort. 
Sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Registre dret, c. 1300. Barcelona: Catedral. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 56 Jacobello Muriolo da Salerno. Peregrins al sepulcre de Sant Pere Màrtir. Antifonari, finals del 
segle s.XIII. Chicago: The Art Institute, ms.1911.14B. 
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Fig. 57 Andrea da Bonaiuto. Peregrins a la tomba de Sant Pere Màrtir, c.1365‐1366. Florència: Santa 
Maria Novella, Cappellone degli Spagnoli. 
 

 
Fig. 58 Gentile da Fabriano. Peregrins a la tomba de Sant Nicolau de Bari, 1425. Washington: National 
Gallery of Art, num. inv. 1939.1.268. 
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Fig. 59 Pedro Berruguete. Peregrins adorant  la tomba de Sant Pere Màrtir, 1493‐1499. Madrid: Museo 
Nacional del Prado, num. P00614. 
 
 

 
 
Fig.  60  Planta  de  l’església  de  Santa  Caterina.  Plànols  originals  de  Josep  Casademunt  Torens,  1837. 
Barcelona: Arxiu de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. 
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Fig. 61 Planta de l’església i primer claustre del convent de Santa Caterina. Croquis de Josep Casademunt 
Torrens, aixecat el 1837 i publicat a: CASADEMUNT, Adrià. Santa Catalina. Barcelona: Fidel Giró, 1886. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.62 Planta de l’església i primer claustre del convent de Santa Caterina. La part marcada correspon a la 
nova capella de Sant Ramon de Penyafort. Restitució del plànol feta per Adrià Casademunt a partir dels 
croquis de Josep Casademunt Torrens., aixecat el 1837 i publicat a: CASADEMUNT, Adrià. Santa Catalina. 
Barcelona: Fidel Giró, 1886. 
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Fig. 63 Secció de l’església de Santa Caterina. La part marcada correspon a la nova capella de Sant Ramon 
de Penyafort. Restitució del plànol feta per Adrià Casademunt a partir dels croquis de Josep Casademunt 
Torrens., aixecat el 1837 i publicat a: CASADEMUNT, A., Santa Catalina..., 1886. 
 

 
 
Fig. 64 Alçat de l’església de Santa Caterina. La part marcada correspon a la nova capella de Sant Ramon 
de Penyafort. Restitució del plànol feta per Adrià Casademunt a partir dels croquis de Josep Casademunt 
Torrens., aixecat el 1837 i publicat a: CASADEMUNT, A., Santa Catalina..., 1886. 
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Fig. 65 Secció de l’església de Santa Caterina. Restitució del plànol feta per Adrià Casademunt a partir dels 
croquis de Josep Casademunt Torrens., aixecat el 1837 i publicat a: CASADEMUNT, A., Santa Catalina..., 
1886. 
 

 
 
Fig. 66 Dibuix del Convent de Santa Caterina, s.XVIII. Barcelona: AHCB. 
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Fig. 67 Dibuix del Convent de Santa Caterina, finals del segle XVIII. Barcelona: AHCB. La lletra E correspon 
a la porta d’accés a la capella de Sant Ramon de Penyafort des del claustre nou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 68 Teresa Pauner (impressió).Sant Ramon de Penyafort, s.XVIII. Barcelona: AHCB. 
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Fig. 69 Reconstrucció de l’altar major de la capella de sant Ramon de Penyafort al convent de Santa 
Caterina, segons la descripció del notari Josep Güell del 8 de febrer de 1684. 
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Fig. 70 Reconstrucció de la ornamentació interior de la capella de sant Ramon de Penyafort al convent de 

Santa Caterina a partir dels plànols de Josep Casademunt (1837) i de la descripció publicada per Gaietà 

Barraquer (1906). A. Altar de Santa Magdalena; B. Retaule de sant Ramon de Penyafort; C. Sepulcre i altar 

de sant Ramon de Penyafort; D. Imatge de Sant Domènec a Soriano; E. Altar de Santa Caterina de Siena; 

F. Retaule dels Sants Apòstols; G. Retaule del Sant Sepulcre; H.  Altar de Sant Telm. 

 

 
 
 

              B 

C 

A 
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E 
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G 
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Fig. 71 Altar i sepulcre de Sant Ramon de Penyafort. Full volant amb les indulgències del Crucifix de la 
capella de Sant Ramon de Penyafort, s.XVIII. Barcelona: BRUB. 
 
 

 
 
Fig. 72 Mariano Illa (inv.); Mateo González (grav.). Imagen del Gloriosos Thaumaturgo S. Raymundo de 
Peñafort, s. XVIII. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Calcografía Nacional, AC 9318 
Caja 41.   
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Fig. 73 Làpida sobre la sepultura de Ramon de Penyafort. Pulicat a: Goigs en alabansa del Gloriós Pare 
Sant Ramon de Penyafort, que cantan en la sua Santa Capella. Barcelona: En la Estampa de Tecla Pla 
viuda, administrada per vicens Verdaguer, 1801‐1809. Barcelona: AHCB.  
 
 

 
 
Fig. 74 Escultura jacent de Ramon de Penyafort. Barcelona: Catedral. 
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Fig. 75 Pere Blai (arq.), Isaac Alfred Vermey i Agustí Bennàsser (esc.). Monument funerari de l’arquebisbe 
Joan Terès, 1608‐1610. Tarragona: Catedral. 
 
 
 

 
 
Fig.76 Torre del segle XII en la qual es volgué situar el naixement de Ramon de Penyafort. Santa 
Margarida i els Monjos: Castell de Penyafort. 
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Fig. 77 La Verge Assumpta entre sant Domènec i Pere Joan Guasch, s.XVII. Santa Margarida i els Monjos: 
Castell de Penyafort. 
 
 
 

 
Fig.78. La Verge flanquejada per Sant Domènec i Sant Reginald d’Orleans. Santa Margarida i els Monjos: 
Castell de Penyafort, Sagristia Vella. 
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Fig. 79. Llosa de l’església del convent de sant Ramon de Penyafort amb l’escut dels Despuny‐Alamany, 
que assenyala el lloc on foren enterrats a la cripta del temple. Santa Margarida i els Monjos: Castell de 
Penyafort. 
 

 

 

Fig. 80. Mapa amb les capelles, esglésies i convents dedicats a sant Ramon de Penyafort durant l’època 
moderna a Catalunya. 
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  LOCALITAT  UBICACIÓ  DATACIÓ 
 

1  Barcelona  Catedral  s.XVI 

2  Barcelona  Convent de Santa Caterina  c.1300 

4  Cabrianes  Església parroquial de Sant Ramon 
de Penyafort 

c.1599 

5  Tossa de Mar  Església parroquial de Sant Vicenç  1602 

6  Seró (Artesa de Segre)  Església parroquial de l’Assumpció 
de la Verge 

1603 

7  L’Ermedàs (Palafugell)  Ermita de Sant Ramon de 
Penyafort 

1602 

8  Mas de Sant Ramon 
(Constantí) 

Capella de Sant Ramon de 
Penyafort 

1610 

9  El Catllar  Santuari de Sant Ramon de 
Penyafort 

1603 

10  Montroig del Camp  Ermita de la Verge de la Roca i Sant 
Ramon 

c.1601 

11  Verdú  Església parroquial de Santa Maria 
de Verdú 

1604 

12  Cervera  Església parroquial de Santa Maria 
de Cervera 

doc.1733 

13  Martorell  Església parroquial de Santa Maria  1602 

14  Igualada  Plaça del blat  s.XVII 

15  Masllorenç del 
Penedès 

Església parroquial de Sant Ramon 
de Penyafort 

1602 

16  Vilafranca del Penedès  Església parroquial de Santa Maria  1601 

17  Puigdàlber  Església parroquial de Sant Andreu  doc.1636 

18  Albinyana  Església parroquial de Sant 
Bartomeu 

s.XVII 

19  Fontrubí  Església parroquial de Santa Maria 
de Belllver 

s.XVII 

20  Olèrdola  Església parroquial de Sant Miquel  s.XVII 

21  Sant Quintí de 
Mediona 

Església parroquial de Sant Quintí  1603 

22  Cubelles  Església parroquial de Santa Maria  s.XVII 

23  Sitges  Església parroquial de Sant 
Bartomeu i Santa Tecla 

doc.1617 

24  Olivella  Església parroquial de Sant Pere i 
Sant Feliu 

doc.1636 

25  Moja  Església parroquial de Sant Jaume  s.XVII 

26  Vilanova i la Geltrú  Església parroquial de Sant Antoni 
Abat 

doc.1636 

27  Santa Margarida i els 
Monjos 

Convent de Sant Domènec i Sant 
Ramon de Penyafort 

1603 

28  Vic  Convent de Sant Domènec  s.XVII 

29  Tarragona  Convent de Sant Domènec  s.XVII 

30  Sant Magí de la 
Brufaganya 

Santuari de Sant Magí de la 
Brufaganya 

1606 

 

Fig. 81 Taula amb la relació de capelles, esglésies i convents dedicats a sant Ramon de Penyafort durant 
l’època moderna a Catalunya. 
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Fig.82  Miquel  Garriga  i  Roca.  Quarteró  núm.  95,  c.1860.  Barcelona:  AHCB.  Publicat  a: 
http://darreramirada.ajuntament.barcelona.cat/. El plànol mostra  l’emplaçament de  l’antic Col∙legi de 
Sant Vicenç i Sant Ramon de Penyafort després de 1845, quan fou transformat en convent de les monges 
repenedides. 
 
 

 
 
Fig.83 Casa de la Volta de Sant Ramon en un dibuix fet abans de 1857, quan s’enderrocà l’arc. Publicat a: 
AMADES, J., Històries i llegendes…, 1984, I, p. 640. 
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Fig. 84 Plànol de Barcelona elaborat segons el de Joseph Cardoso (1760) el qual figuren tots els baluards, 
el punt vermell correspon a la ubicació del Baluard de ponent o de Sant Ramon, a l’actual Plaça d’Antonio 
López. Barcelona: AHCB. 
 
 
 

 
 
Fig. 85 Església de sant Ramon de l’Ermedàs, inici s.XVII. Palafugell: L’Ermedàs. 
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Fig. 86 Església de  sant Ramon de Penyafort. Cabrianes.  L’obra actual  correspon a  la  reedificació del 
temple portada a terme l’any 1890. 
 

 
 
Fig. 87 Ermita del Mas de sant Ramon, s.XVIII. Constantí 
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Fig. 88 Ermita de sant Ramon de Penyafort. Montroig del Camp. L’obra actual respon a la reconstrucció 
del terme portada a terme l’any 1826 i s’assenta sobre les restes de l’antic castell del segle XIII. 
 

 
 
Fig. 89 Ermita de sant Ramon de Penyafort, c.1603. El Catllar. 
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Fig.90 Macià Menescal. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1618‐1621. Verdú: Església de Santa Maria. 
Fotografia extreta de: Història gràfica de  l'Urgell. Barcelona: Consell Comarcal de  l'Urgell, Columna. El 
Pont de Pedra, 1993. La fotografia, anterior a 1936, mostra el retaule amb el blanquejat de 1798. 
 

 
 

Fig.91 Josep Pujol (escultura) i Francesc Boldú (daurat). Retaule de sant Ramon de Penyafort, c.1733‐1750. 

Cervera: Església de Santa Maria. Fotografia extreta de: Àlbum fotogràfic Faust de Dalmases  i Massot. 

Arxiu Comarcal de Cervera. 
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Fig. 92 Joan Grau. Sant Ramon de Penyafort. Fragment del retaule del Roser de Sant Domènec de Manresa, 
1642. Manresa: Museu Comarcal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 93 Lluís Bonifaç, Antoni Riera  i Marià Riera. Sant Ramon de Penyafort. Àtic del  retaule del Roser, 
c.1691. Mataró: Santa Maria. 
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Fig. 94. Fragment de reliquiari i relíquia de sant Ramon de Penyafort, inici s.XVII. Teruel: Museo de Arte 
Sacro. 
 

 
 
Fig. 95 Tadeo Carlone (atrib.). Sant Ramon de Penyafort. Retaule major, 1612. Valladolid: Porta Coeli. 
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Fig.96 Juan de Amurio. Monument funerari del cardenal Jerónimo Xavierre, 1610‐1611. 
Zaragoza: Iglesia de Santiago el Mayor. 
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Fig. 97 Mapa amb les capelles i altars dedicats a sant Ramon de Penyafort a Itàlia durant l’època moderna. 
 

  IMATGE  ARTISTES 
DOCUMENTATS 

UBICACIÓ  DATACIÓ  PATRONATGE 

1    Giovan  Battista 
Ragazzini 

Ravenna.  Chiesa 
di San Domenico 

c.1601   

2    Bernardo Strozzi  Laigueglia 
(Savona).  Chiesa 
di San Matteo. 
Procedent  de  la 
Chiesa  di  San 
Domenico  de 
Genova. 

c.1601 
(capella) 
1642 
(pintura) 

Porzia  Rivarola 
(1626) 
Marzia 
Centurione 
Grimaldi  Cebà 
(1631) 
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3    Cesare Varchesi  Pisa.  Chiesa  di 
Santa  Caterina 
d’Alessandria 

c.1660  Família Catignani 
(?) 

4    Pietro Paolini  Lucca.  Chiesa  di 
San Romano 

c.1650   

5   
 
 

Pietro  Ricchi 
(pintura) 
Giorgio  Anselmi 
(estucs  i 
decoració  al 
fresc) 

Bergamo.  Chiesa 
dei  santi 
Bartolomeo  e 
Stefano. 

1641 
(pintura) 
1761 
(estucs  i 
decoració 
al fresc) 

Comte  Giovanni 
Macassoli 

6 

 

Alessandro 
Turchi 
Felice Brusasorzi 

Verona. Chiesa di 
Sant’Anastasia 

1602  Germans 
Giacomo, 
Bartolomeo  i 
Francesco 
Massolenti. 

7 

 

Alessandro 
Maganza 

Vicenza. Chiesa di 
Santa Corona 

1604  Luca  Antonio 
Caldogno 

8 

 

Ludovico 
Carracci 

Bologna.  Chiesa 
di  San Domenico 
Maggiore 

c.1608‐
1610 

Família Solimei 
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9 

 

Pietro  Rubini 
(estucs  i 
decoració  al 
fresc) 

Fontanellato. 
Santuario  della 
Beata Vergine del 
Rosario 

1665‐
1669 
(pintura) 
1731 
(estucs  i 
decoració 
al fresc) 

Comunitat  de 
frares  dominics 
del  santurari  de 
la  Beata  Vergine 
del  Rosario  de 
Fontanellato 
(Parma). 

10 

 

Jacopo  Negretti, 
anomenat Palma 
il giovane 

Palazzo 
Archivescovile de 
Reggio  Emilia. 
Procedeix  de  la 
Chiesa  de  San 
Domenico  de 
Reggio Emilia 

c.1601   

11  Jacopo Ligozzi  Florència.  Chiesa 
di  Santa  Maria 
Novella. 

c.1602‐
1606 

Família Ricasoli 

12 

 

  Siena. Cappella di 
San  Raimondo  al 
Refugio 

1601‐
1660. 

Aurelio Chigi 
 

13 

 

Giovanni  Paolo 
Pisani 

Siena.  Chiesa  del 
Santo Spirito 

1615  Familia 
Biringucci 

14 

 

Nicolas  Magny 
d’Artois 

Roma.  Chiesa  di 
Santa  Maria 
Sopra Minerva 

c.1601‐
1630 

Família  Planca 
degli  Incoronati 
(?) 
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15 

 

  Roma.  Basilica  di 
Santa Sabina 

c.1601.   

16 

 

  Viterbo. 
Santuario  della 
Madonna  della 
Quercia 

c.1608 
(capella) 
1755 
(reforma) 

Papirio Bussi 
Cardenal 
Francesco Bussi 
 

17 

 

Benedetto 
Gennari el Jove 
Cesare Gennari 

Osimo.  Chiesa  di 
San Marco 

1660‐
1672 

 

18 

 

  Cavallino.  Chiesa 
di  San Domenico 
e Nicolò 

s.XVII   

19 

 

Girolamo d’Auria 
(escultura) 
Giovan Bernardo 
Azzolino 
(pintura) 

Nàpols. Chiesa di 
Gesù  e  Maria  a 
Pontecorvo 

c.1602‐
1610 

Francesco 
Antonio Lantaro 

20 

 

Alessandro 
Casolani 

Nàpols.  San 
Domenico 
Maggiore 

1603  Duc  Alonso 
Brancaccio 

21 

 

Gaspare Bazzano  Palermo.  San 
Domenico 
Maggiore 

1601  Fra  Vincenzo 
Montalbano 
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22 

 

Vito Carreca  Castelvetrano. 
San Domenico 

1602  Fra Siluti Crisaei 

23 

 

Vito Carreca  Trapani.  Museo 
Agostino  Pepoli. 
Procedent de San 
Domenico  de 
Trapani. 

1603   

 
Fig. 98 Taula amb la relació de capelles i altars dedicats a sant Ramon de Penyafort a Itàlia durant l’època 
moderna. 
 
 

 
 
Fig. 99 Bernardo Strozzi. Assumpció de la Verge i sant Ramon de Penyafort, 1642. 
Laigueglia: Chiesa di San Matteo. 
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Fig. 100 Capella de Sant Ramon de Penyafort, 1665‐1669. 
Fontanellato: Santuario della Beata Vergine del Rosario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 101 Pietro Ricchi (pintura), Giorgio Anselmi (estucs  i decoració al fresc). Capella de Sant Ramon de 
Penyafort, 1641‐1761. Bergamo: Chiesa dei santi Bartolomeo e Stefano. 
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Fig. 102 Chiesa di San Raimondo al Refugio, 1601‐1660. Siena 
 

 
 
Fig. 103 Vincenzo Rustici. Sant Ramon resucita una noia jove, 1616. Siena: San Raimondo al Refugio. 
 
 



672 
 

 
Fig. 104 Stefano Volpi. Transfretació de sant Ramon de Penyafort, 1618. Siena: San Raimondo al Refugio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.  105  Ludovico  Carracci  (pintura),  Carlo  Francesco Dotti  (arquitectura).  Capella  de  sant  Ramon  de 
Penyafort. Bologna: San Domenico Maggiore, c.1732. 
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Fig. 106 Planta actual de la part occidental de la nau de Sant Domenico Maggiore de Bolonya, en la qual 
es pot observar  la  capella barroca de Sant Ramon de Penyafort, escapçada per  la  capella dissenyada 
durant  la  reforma de Carlo Francesco Dotti  (1728‐1732), que actualmen correspon amb  la segona del 
costat de l’evangeli. 
 

 
 
Fig. 107 Aspecte actual de la part superior de l’àbsis de l’antiga capella Solimei. Bologna: San Domenico 
Maggiore. 
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Fig.  108  Gaspare  Bazzano  (pintura).  Capella  de  Sant  Ramon  de  Penyafort.  Palermo:  San  Domenico 
Maggiore. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 109 Capella de Sant Ramon de Penyafort. Viterbo: Santuario della Madonna della Quercia. 
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Fig. 110 Jacopo Ligozzi (pintura). Capella de Sant Ramon de Penyafort, c.1602‐1606. Firenze: Santa Maria 
Novella. 
 

 
 
Fig. 111 Jacopo Ligozzi. Sant Ramon de Penyafort ressuscita un nadó, c.1602‐1606. Firenze: Santa Maria 
Novella. 
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Fig. 112 Felice Brusasorzi, Alessandro Turchi (pintura). Altar de Sant Ramon de Penyafort, 1602. Verona: 
Chiesa di Sant’Anastasia. 
 

 
 
Fig. 113 Alessandro Maganza  (pintura). Capella de Sant Ramon de Penyafort, 1604. Vicenza: Chiesa di 
Santa Corona. 
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Fig. 114 Giovanni Pietro Pisani (pintura). Capella de Sant Ramon de Penyafort, 1615. Siena: Chiesa di Santo 
Spirito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 115 Giovan Bernardo Azzolino  (pintura), Gerolamo d’Auria  (escultura). Capella de Sant Ramon de 
Penyafort, c.1602‐1610. Napoli: Chiesa di Gesù e Maria a Pontecorvo. 
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Fig. 116 Alesssandro Casolani. La Verge entregant la casulla a Sant Ildefons, Sant Andreu, San Vito i Sant 
Ramon de Penyafort, 1603. Napoli: San Domenico Maggiore. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 117 Stefano Folli, Esposalles místiques de Santa Caterina, 1609. Siena: Basilica  cateriniana di San 
Domenico. 
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Fig. 118  Sebastiano  Folli, Esposalles místiques de  Santa Caterina. Detall  amb  la Transfretació de  sant 
Ramon de Penyafort al fons, 1609. Siena: Basilica cateriniana di San Domenico. 
 
 
 

 
 
Fig. 119 Caplletra Q amb Sant Ramon de Penyafort. A: PENNAFORTI, Raymundus. Summa de casibus, 
1250‐1275. Orléans: Bibliothèque municipale. Mediathèque, ms. 0219, fol. 1. 
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Fig.120 Caplletra Q amb Sant Ramon de Penyafort. A: PENAFORT, Saint Raymond de. Summa de casibus 
poenitentiae, 1250‐1275. Angers: Bibliothèque municipale, ms. 0220, fol. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.  121  Caplletra Q  amb  Sant  Ramon  de  Penyafort.  A:  RAYMUNDUS,  Raymundi.  Raymundi  Summa, 
c.1291‐1300. Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. IT‐FI0100. 
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Fig. 122 Caplletra Q amb Sant Ramon de Penyafort. A: PENNAFORTI, Raymundus. Summa de casibus et 
Summa de matrimonio, cum glossa Guillelmi Redonensis, s.XIII. París: Bibliothèque Nationale de France, 
Latin 3245. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.123 Caplletra Q amb Sant Ramon de Penyafort. A: PENYAFORT, Ramon de. Summa de poenitentia et 
de  matrimonio  cum  glossis  Guillelmi  Redonensis,  s.XIV.  Barcelona:  Biblioteca  de  la  Universitat  de 
Barcelona, ms. 590, fol. 1v. 
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Fig.124 Miniatura amb Sant Ramon de Penyafort. A: PENYAFORT, Ramon de. Summa de poenitentia et de 
matrimonio cum glossis Guillelmi Redonensis, s.XIV. Barcelona: Biblioteca de la Universitat de Barcelona, 
ms. 590, fol. 1. 
 

 
 
Fig.125 Miniatura  amb  Sant  Ramon  de  Penyafort. A:  PENYAFORT, Raimundus de.  Summa  de  casibus 
poenitentiae, s.XIV. Austria. St. Pölten: Bibliothek Diözesanarchiv St. Pölten, Hs.87, fol.39v. 
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Fig.126 Caplletra Q amb Sant Ramon de Penyafort resant a la verge i el nen. A: PENNAFORTI, Raymundus. 
Summa  de  casibus.  Summa  de matrimonio,  c.1275‐1300. Amiens:  Bibliothèque Municipale, ms.0267, 
fol.9. 
 

 
 
Fig. 127 Caplletra G amb Gregori IX escrivint les Decretales. A: PENNAFORT, Raymond. Decretales, c.1250‐
1275. Paris: Bibliothèque Nationale de France, ms.493, fol.3. 
 

 
 
Fig.128 Miniatura  amb Ramon  de  Penyafort  entregant  les Decretales al  papa Gregori  IX.  PEÑAFORT, 
Raymond. Decretales, c. 1300. Amiens: Bibliothèque Municipale, ms.0359, fol.9. 
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Fig. 129 Miniatura amb Ramon de Penyafort entregant les Decretales al papa Gregori IX. A: PEÑAFORT, 
Raymond of. Decretals of Gregory IX, with glossa ordinaria of Bernard of Parma, c.1281‐1300. London: 
British Library, 10 D VII, fol.1. 
 

 
 
Fig.130 Miniatura amb Ramon de Penyafort  lliurant  les Decretales al papa Gregori  IX. A: PENAFORT, 
Raymond;  PARMENSIS,  Bernardus.  Decretales,  c.1260‐1280.  Avranches:  Bibliothèque  municipal,  ms. 
0150, fol. 5. 
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Fig.  131  Ramon  de  Penyafort  entrega  les  Decretales  al  papa  Gregori  IX.  A:  PEÑAFORT,  Raymond. 
Decretales, with the glossa ordinaria, c.1275‐1325. London: British Library, ms. RoyaL 10 DV, fol.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 132 Mestre de les efígies dominicanes. Pala amb la Verge i Crist rodejats per Sants i beats de l’Orde 
de Predicadors, c.1336. Firenze: Santa Maria Novella. 
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Fig. 133 Tomaso da Modena. Cicle de l’Orde de Predicadors, 1352. Treviso: Sala capitular del convent de 
San Nicolò. 
 

 
 
Fig.134 Tomaso da Modena. Sant Ramon de Penyafort, 1352. Treviso: Sala capitular del convent de San 
Nicolò. 
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Fig.135 Tomaso da Modena. Sant Ramon de Penyafort, 1352. Treviso: Sala capitular del convent de San 
Nicolò. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 136 Ramon de Penyafort entrega les Decretales al papa Gregori IX. GREGORIUS PAPA VIII. Decretales, 
post. 1479. París: Bibliothèque Mazarine, inc. 0208, fol.1. 
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Fig.137 Fra Angelico. Sant Ramon de Penyafort. Predel.la del tríptic de Sant Domenico de Fiesole, 1424‐
1425. London: National Gallery, num. inv. 663.5. 
 

 
 
Fig. 138 Fra Angelico. Crucifixió, 1441‐1442. Firenze: antic refectori del convent de San Marco. 
 



689 
 

 
 
Fig. 139 Fra Angelico. Sant Ramon de Penyafort. Mur de la crucifixió, c. 1442. Firenze: San Marco. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 140 Àmbit florentí. Ramon de Penyafort, Jordà de Saxònia i altres sants dominics, c.1350. 
Firenze: Chiostro verde de Santa Maria Novella. 
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Fig. 141 Raffaello Sanzio i altres. La jurisprudència, 1511. Città del Vaticano: Palazzo Apostolico, 
Stanza della Segnatura. 
 

 
 
Fig. 142 Raffaello Sanzio i altres. Ramon de Penyafort entrega Les Decretals a Gregori IX. 1508‐1511. 
Città del Vaticano: Palazzo Apostolico, Stanza della Segnatura. 
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Fig.143 Giovanni  di  Chappuis  entregant  les Decretales  pontifícies,  1510.  A: Decretales  d[omi]ni  pape 
Gregorij  noni  accurata  diligentia  tertio  emendate,  summoq[ue]  studio  elaborate,  cu[m] multiplicibus 
tabulis [et] repertorijs ad materias quascunq[ue] dilige[n]ter inueniendas aptissimis. Lugduni: Nicolaum de 
Benedictis, 1510, s.f. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 144 Proposta de reconstrucció del retaule de Sant Julià i Sant Ramon de Penyafort al convent de Santa 
Caterina de Barcelona, a partir de la seva descripció de l’any 1596. Annex documental, doc. 11. 
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Fig. 145 Proposta de reconstrucció de l’estampa de canonització de sant Ramon de Penyafort, a partir de 
la descripció de 1684. Annex documental, doc. 12. 

INSCRIPCIÓ 

Sanctus  Raymundus  de  Penyafort  nascitur  Barcinone  circa 
annum  domini  millesimum  centessimum  septuagesimum 
sextum...  

SANT RAMON DE PENYAFORT 
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Fig. 146 Antonio Tempesta (inventor); Pietro Coel (fecit). El beat Felip Neri en èxtasi i històries de la seva 
vida. Roma: Nicolò van Aelst, 1600. Roma: Santa Maria in Valicella. 
 

 
Fig. 147 Antonio Tempesta  (dibuix). Sant Carles Borromeu  i històries de  la  seva vida. Roma: Marcello 
Clodio, 1588. Viena: Galleria Albertina. 
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Fig.148  Luca  Ciamberlano.  Estampa  per  a  la  beatificació  d’Isidre  Llaurador,  1619.  Ciutat  del  Vaticà: 
Biblioteca Apostolica Vaticana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 149 Giacomo Lauro. Sant Francesc Xavier, 1600. Publicat a: CRIADO MAINAR, Jesús. “Contribución de 
la  Compañía  de  Jesús  al  campo  de  la  Arquitectura  y  de  las  Artes  Plásticas  en  el  ámbito  español  e 
iberoamericano”. A: BETRÁN, José Luís (ed.). La Compañía de Jesús y su proyección mediática en el mundo 
hispánico durante la Edad Moderna. Madrid: Sílex, 2010, pp.251‐295, 289. 
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Fig.150  Cristoforo  Bianchi.  Sant  Ramon  de  Penyafort  i  escenes  de  la  seva  vida,  c.1725‐1747  (1601). 
Vilafranca del Penedès: VINSEUM. Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, n. 17132. 
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Fig. 150.1 Cristoforo Bianchi. Transfretació de Sant Ramon de Penyafort, 1725‐1747 (1601). Vilafranca del 
Penedès, Vinseum, n. 17132. 
S.RAYMVNDVS Ordinis Prdedicatorum Regis Iacobi Aragoniae eius / Nominis primi confesarius ab insulis 
Balearibus Barcinonem peteris / sex horarum spacio, interpofitum Mare CLX milliariorum super pallio fuo 
/ sedens mirabiliter tranauit. Christophorus Blancus sculpsit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.150.2 Cristoforo Bianchi. Ramon de Penyafort ingressa a l’Orde de Predicadors, 1725‐1747 (1601). 
Vilafranca del Penedès,  Vinseum, n. 17132. 
S. Raymundus Canonicatu et praepositura Barchinonesis dimisis habitum Ordinis Praedicatorum induitur 
in die Parasceves Anni Domini 1222. 
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Fig. 150.3 Cristoforo Bianchi. Ramon de Penyafort flagel∙la la seva 
carn  durant  l’oració,  1725‐1747  (1601). Vilafranca  del  Penedès,  
Vinseum, n. 17132. 
Sanctus Raymundus Verberibus carnem suam cum severitate nimia 
nocturnis temporibus macerabat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  150.4  Cristoforo Bianchi.  Ramon  de  Penyafort  compila  les 
Decretales, 1725‐1747 (1601). Vilafranca del Penedès,  Vinseum, 
n. 17132. 
S.  Raymundus  iussu  Gregorii  Noni  Collectionnem  Decretalium 
universae  Christian[...]  R[..]publica  universalem  summo  labore 
asidu[...] git vigiliis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 150.5 Cristoforo Bianchi. Mort de Ramon de Penyafort, 1725‐
1747 (1601). Vilafranca del Penedès,  Vinseum, n. 17132. 
S. Raymundi quasi Centenarii in Die Epiphaniae Dni 1275 Mortui, 
exequiis cohonestandis interfuerunt duo Reges cum filiïs et ingenti 
Principum Turba. 
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Fig. 150.6 Cristoforo Bianchi. La guarició de la nena Clara, 1725‐
1747 (1601). Vilafranca del Penedès,  Vinseum, n. 17132. 
Puella  Nomine  Clara  videndi  facultate  privata,  fusis  a  Matre 
precibus  ad  Sanctum  Raymundum,  Oculos  aperire  coepit,  et 
pristinae saluti brevi est restituta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 150.7 Cristoforo Bianchi.  La guarició de  fra Ollarius, 1725‐
1747 (1601). Vilafranca del Penedès,  Vinseum, n. 17132. 
Frater  ollarius  Ordinis  Praedicatorum  paralyticus  iusu  S. 
Raymundi sibi apparentis velociter de  lecto consurgens pedibus 
stetit, et sanus effectis est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 150.8 Cristoforo Bianchi. La guarició del jove Romeu, 1725‐
1747 (1601). Vilafranca del Penedès,  Vinseum, n. 17132. 
Romeus  Puer  et  alii  plures  morbo  caduco  correpti,  invocatis 
humiliter  S.  Raymundi  suffragiis  perfectum  receperunt 
sanitatem. 
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Fig. 150.9 Cristoforo Bianchi. La guarició de Guillem Andreu, 1725‐
1747 (1601). Vilafranca del Penedès,  Vinseum, n. 17132. 
Guillielmus  Andreae  filium  inter  Paterna  Brathia  emortuum, 
meritis  S.  Raymundi  a  matre  commendatum,  vivum  ibidem 
recepit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 150.10 Cristoforo Bianchi. La guarició del petit Berenguer de 
Bagà,  1725‐1747  (1601).  Vilafranca  del  Penedès,    Vinseum,  n. 
17132. 
Berengarius  de  Baga  exanimis  ad  Ecclesiam  Praedicatorum 
Barcinonensis  propiis  Matris  manibus  asportatus,  per 
intercessionem S. Raymundi ad dominus Patris vivius est reversus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 150.11 Cristoforo Bianchi.  La guarició del nen Pere, 1725‐
1747 (1601). Vilafranca del Penedès,  Vinseum, n. 17132. 
Petrus puer febricitans Scabie et ulceribus,  laborans ac pedibus 
captus ope S. Raymundi a Matre implorata perfectae restituitur 
sanitati. 
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Fig.  150.12  Cristoforo  Bianchi.  La  guarició  del  nen  Arnau, 
1725‐1747 (1601). Vilafranca del Penedès, Vinseum, n. 17132. 
Arnaldus  infans  ob  febrem  vita  functus,  aut  Morti  valde 
propinquis ductus ad  sepulchrum S. Raymundi  revocatur ad 
Vitam, et recipit sanitatem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 150. 13 Cristoforo Bianchi. La guarició de  fra Antoni de 
Napoli: 1725‐1747 (1601). Vilafranca del Penedès, Vinseum, 
n. 17132. 
Frater Antonius de Neapoli Ordinis Caputcinorum apparente 
sibi Sto. Raymundo a gravisima agritudine liberatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 150.14 Cristoforo Bianchi. El rescat de Joan del Riu, 1725‐
1747 (1601). Vilafranca del Penedès,  Vinseum, n. 17132. 
Ioannes de Riu appresus per dimidiam horam a gravi mole 
terra  invocato  Sto.  Raymundo  et  voto  misarum  emiso 
mirabiliter orvitur et pristinari recuperat sanitatem. 
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Fig. 150.15 Cristoforo Bianchi. La guarició de Melsior Palau, 
1725‐1747  (1601).  Vilafranca  del  Penedès,    Vinseum,  n. 
17132. 
Melchior  Palau morti  propter  febrem  proximus  apposito  S. 
Raymundi pallio mox convaluit et a febri, ac instanti periculo 
fuit liberatus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.150.16 Cristoforo Bianchi.  La  guarició  dels  sords,  1725‐
1747 (1601). Vilafranca del Penedès,  Vinseum, n. 17132. 
S. Raymundi  suffragiis  invocatis,  surdi multi ac aliis morbis 
detenti mirabiliter curantur. 
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Fig. 151. Raphael Sadeler. Sant Ramon de Penyafort, 1601. Àustria: Österreichische Nationalbibliothek.  
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Fig.151.1Raphael Sadeler. La Transfretació de Sant Ramon de Penyafort, 1601. Àustria: Österreichische 
Nationalbibliothek,n. 8364133. 
 
 
 

Fig. 151.2.Raphael Sadeler. Ramon de Penyafort professa a  l’Orde de 
Predicadors,  1601.Àustria:  Österreichische  Nationalbibliothek,n. 
8364133. 
Anno aetatis suae 45. Ordinem Praedicatorum Barchinona ingreditur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151.3 Raphael Sadeler. Ramon de Penyafort és escollit  III mestre 
general  de  l’Orde  de  Predicadors,  1601.Àustria:  Österreichische 
Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Totius  Ordinis  Praedicatorum  Generalis  Magister  tertius.  Bononia 
elegitur.   
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Fig. 151.4 Raphael Sadeler. La mort de Ramon de Penyafort, 1601. 
Àustria: Österreichische Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Ob dormivit in Domino Anno 1275. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151.5 Raphael Sadeler. Ramon de Penyafort aconsegueix  la 
última  confessió  d’un  home  quasi  mort,  1601.Àustria: 
Österreichische Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Semimortuus tempus confitendi consequitur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151.6 Raphael Sadeler. La fundació de l’Orde de redempció de 
captius,  1601.Àustria:  Österreichische  Nationalbibliothek,n. 
8364133. 
Ordinem Sancta Maria pro captivis redimendis instituit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151.7 Raphael Sadeler. El miracle de fra Martí, 1601. 
Àustria: Österreichische Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Frater Martinus conversus, à stimulis carnis eripitur. 
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Fig. 151. 8 Raphael Sadeler. La guarició d’un noble en el moment del 
traspàs  de  Ramon  de  Penyafort,  1601.  Àustria:  Österreichische 
Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Nobilis quidam in transitu eiusdem sancti, a lepra curatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151.9 Raphael Sadeler. La guarició de Margarida, filla del metge 
Joan, 1601. Àustria: Österreichische Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Margarita Ioannis Physici filia, ad vitam revocatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151.10 Raphael Sadeler. La guarició de Ròmia dels perills del part, 
1601. Àustria: Österreichische Nationalbibliothek,n. 8364133. 
A dolori bus partus Romea in extremis posita liberatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151.11 Raphael Sadeler. La guarició de Joan de Baiona, 1601. 
Àustria: Österreichische Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Ioannes de Baiona semimortuus sanatur.   
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Fig. 151.12 Raphael Sadeler. La guarició de Miquel, 1601. 
Àustria: Österreichische Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Michael a morbo epidemia liberatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151.13 Raphael Sadeler. La guarició d’Anna Beneta, 1601. 
Àustria: Österreichische Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Pulvere sepulchri eius Anna a fluxi sanguinis curatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151.14 Raphael Sadeler. La pols del sepulcre de Ramon de 
Penyafort brolla miraculosament, 1601. Àustria: Österreichische 
Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Pulvis semper e loco ubi prius iacuerat, mirabiliter abundant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151.15 Raphael Sadeler. Els prelats senten l’olor del sepulcre 
de  Ramon  de  Penyafort,  1601.  Àustria:  Österreichische 
Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Ex eius tumulo, odorem suavissimum multi episcopi sentiunt. 
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Fig.  151.16  Raphael  Sadeler.  Un  noble  recupera  l’olfacte 
visitant  el  sepulcre  de  Ramon  de  Penyafort,  1601.  Àustria: 
Österreichische Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Vir nobilis visitando eius sepulchrum, olfatum perditum recepit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  151.17  Raphael  Sadeler.  Un mort  resucita  gràcies  a  la 
oració  a  Sant  Ramon  de  Penyafort,  1601.  Àustria: 
Österreichische Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Mortuum oratione, ad vitam revocat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 151.18 Raphael Sadeler. Una dona pot concebre gràcies a la 
intercessió  de  Ramon  de  Penyafort,  1601.  Àustria: 
Österreichische Nationalbibliothek,n. 8364133. 
Mulier infoecunda, meritis eiusdem sancti peperit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151.19 Raphael Sadeler. La guarició d’un cect, 1601. 
Àustria: Österreichische Nationalbibliothek, n. 8364133. 
Caecus praece sancti Raimundi visum recuperat. 
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Fig.152 Luca Ciamberlano. S. Raymundus de Peniafort Cathalanus. Portada, 1601. 
Roma: Giovanni Orlandi, 1601. 
 

 
Fig.153.1  Jean  Le  Clerc  (editor).  Jan  van  Haalbeck 
(gravador). Sèrie de  la Vida  i Miracles de Ramon de 
Penyafort, 1612. Portada. 
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Fig.  153.2  Jean  Le  Clerc  (editor).  Thomas  de  Leu 
(gravador).  La  Transfretació  de  Ramon  de 
Penyafort, c.1612. Làmina 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 153.3. Jean Le Clerc (editor). Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de la Vida i Miracles de Ramon de 
Penyafort, 1612. Làmina 2. 
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Fig. 153.4  Jean Le Clerc  (editor).  Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de la Vida i Miracles de Ramon de 
Penyafort, 1612. Làmina 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 153.5 Jean Le Clerc (editor). Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de  la Vida  i Miracles de Ramon 
de Penyafort, 1612. Làmina 4. 
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Fig.  153.6  Jean  Le  Clerc  (editor).  Jan  van 
Haalbeck (gravador). Sèrie de la Vida i Miracles 
de Ramon de Penyafort, 1612. Làmina 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 153.7 Jean Le Clerc (editor). Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de la Vida i Miracles de Ramon de 
Penyafort, 1612. Làmina 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



712 
 

 
Fig. 153.8 Jean Le Clerc (editor). Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de la Vida i Miracles de Ramon de 
Penyafort, 1612. Làmina 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 153.9 Jean Le Clerc (editor). Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de la Vida i Miracles de Ramon 
de Penyafort, 1612. Làmina 8. 
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Fig.  153.10  Jean  Le  Clerc  (editor).  Jan  van 
Haalbeck  (gravador). Sèrie de  la Vida  i Miracles 
de Ramon de Penyafort, 1612. Làmina 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 153.11 Jean Le Clerc (editor). Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de la Vida i Miracles de Ramon de 
Penyafort, 1612. Làmina 10. 
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Fig. 153.12 Jean Le Clerc (editor). Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de la Vida i Miracles de Ramon de 
Penyafort, 1612. Làmina 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 153.13 Jean Le Clerc (editor). Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de la Vida i Miracles de Ramon de 
Penyafort, 1612. Làmina 12. 
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Fig. 153.14 Jean Le Clerc (editor). Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de la Vida i Miracles de Ramon de 
Penyafort, 1612. Làmina 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 153.15 Jean Le Clerc (editor). Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de la Vida i Miracles de Ramon de 
Penyafort, 1612. Làmina 14. 
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Fig. 153.16 Jean Le Clerc (editor). Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de la Vida i Miracles de Ramon de 
Penyafort, 1612. Làmina 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.  153.17  Jean  Le  Clerc  (editor).  Jan  van 
Haalbeck (gravador). Sèrie de la Vida i Miracles 
de Ramon de Penyafort, 1612. Làmina 16. 
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Fig.  153.18  Jean  Le  Clerc  (editor).  Jan  van 
Haalbeck  (gravador). Sèrie de  la Vida  i Miracles 
de Ramon de Penyafort, 1612. Làmina 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 153.19 Jean Le Clerc (editor). Jan van Haalbeck 
(gravador). Sèrie de la Vida i Miracles de Ramon de 
Penyafort, 1612. Làmina 18. 
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Fig. 154 Capella de Sant Ramon de Penyafort. Palermo: San Domenico. 
 

 
 
Fig. 155 Gaspare Bazzano. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. Palermo: San Domenico. 
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Fig.156 Gaspare Bazzano (atrib.). Sant Jacint de Polònia, c.1598.Palermo: San Domenico. 
 

 
 
Fig. 157 Gaspare Bazzano. Sant Domènec, 1604.Palermo: San Domenico. 
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Fig. 155.1 Gaspare Bazzano. Transfretació de Sant Ramon de Penyafort, 1601.Palermo: San Domenico. 
 
 
 

 

 
Fig. 155.2 Gaspare Bazzano. Exèquies de Ramon de Penyafort. Retaule de  Sant Ramon de Penyafort, 
1601.Palermo: San Domenico. 
UNUS SANCTI COHONESTARUNT /DUO REGES ET MAGNA PRINCI /PUM TURBA 
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Fig.155.3 Gaspare Bazzano. Fundació de l’Orde de la Mercè. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
IUSSU BEATE VIRGINIS RELIGION[...] /DE MERCEDE REDEMPTIONIS CAP [...] / VORUM INSTITUIT 

 

 
 
Fig. 155.4 Gaspare Bazzano. Miracle de Tossa. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
SUMMERSUM IN MARI LIBERAT QUO / USQUE SACRAMENTA RECIPERET [...]  
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Fig. 155.5 Gaspare Bazzano. Despertar dels àngels. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
INGULIS NOCTIBUS ANGELUS / AMILIARITER SANCTUM ALLO[...] / QUITUR 

 
Fig. 155.6 Gaspare Bazzano. Miracle de fra Martí. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
FRATER  QUIDAM  CONVERSUS  A  TENTATIONIBUS  CARNIS  PER  /  CHRISTUM  IN  HOSTIA  VISUM  LIBER 

REDDITUR 

 
Fig. 155.7 Gaspare Bazzano. Guarició d’un leprós. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
LEPROSUS MORTI PROPINQUUS INTEGRE SANITATI / RESTITUTUR 
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Fig. 155.8 Gaspare Bazzano. Guarició d’una endemoniada. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
QUIDAM AGONIZAS A [...]ANIBUS, DEMONUM / [...] PITUR 

 

 
 
Fig. 155.9 Gaspare Bazzano. Guarició d’un epilèptic. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
MORBO CADUCO CORREPTUS PERFECTAM / RECIPIT SANITATEM 

 
Fig. 155.10 Gaspare Bazzano. Resurreccions davant  la  tomba de Ramon de Penyafort. Retaule de Sant 
Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
ANTE SEPULCRUM EIUS DEFUNCT [...]  / QUIDAM REVOCATUR AD VITAM 
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Fig. 155.11 Gaspare Bazzano. Guarició d’una hemorragia. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
MULIER FLUXU SANGUINIS A MEDICI [...] /DERELICTA PULVER SEPULCHRI SUBITO CURATUR 

 

 
Fig. 155.12 Gaspare Bazzano. Guarició dels dolors del part. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
MULIER AGONIZANS DOLORIBUS PAR[...] /TUS STATIM LIBERATUR 
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Fig. 155.13 Gaspare Bazzano. Resurrecció d’un  cavaller  sifilític. Retaule de  Sant Ramon de Penyafort, 
1601.Palermo: San Domenico. 
EQUES USQUE AD MORTEM MORBO / GALLICO LABORANS PERFECTE SAN[...] / TUR 

 

 
 
Fig. 155.14 Gaspare Bazzano. Guarició d’un malalt gràcies a la pols del sepulcre de Ramon de Penyafort. 
Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
QUIDAM QUASI MORTUUS PULVER[...]/SEPULCHRI PRISTINE SANITATI /RESTITUITUR 
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Fig. 155.15 Gaspare Bazzano. Fundació de l’Orde de la Mercè. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
 

 
 
Fig. 155.16 Gaspare Bazzano. Fundació de l’Orde de la Mercè. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
 

 
Fig. 155.17 Gaspare Bazzano. Fundació de l’Orde de la Mercè. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
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Fig. 155.18 Gaspare Bazzano. Fundació de l’Orde de la Mercè. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
 
 

 
 
Fig. 155.19 Gaspare Bazzano. Guarició d’un frare paralític. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. 
Palermo: San Domenico. 
FRATER QUIDAM PARALITICUS / A MEDICIS DESTITUTUS SUBI / TO LIBERATUR 
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Fig. 158 Vito Carreca. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1601. Castelvetrano: San Domenico. 
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Fig. 159 Antonello Benavides. Retaule de 
Sant  Vicenç  Ferrer,  c.1525‐1530. 
Castelvetrano: San Domenico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 160 Bartolomeo Navarreta. Retaule de Sant Jacint de Polònia, 1599. Castelvetrano: San Domenico. 
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Fig. 158.1 Vito Carreca.Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1602. Castelvetrano, San Domenico. 
 

 
 
Fig. 158.2 Vito Carreca. Ramon de Penyafort ingressa a l’Orde de Predicadors. Retaule de Sant Ramon de 
Penyafort, 1602. Castelvetrano, San Domenico. 
S.  Raymundus  de  Peniafort  Bar‐  /chinonensis  [...]  ragesimum  ordum  fe‐  /  re  annum  agens  ordinem 
Predicatorum / Barchinone ingreditur. 
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Fig. 158.3 Vito Carreca. Ramon de Penyafort és escollit III mestre general de l’Orde de Predicadors. Retaule 
de Sant Ramon de Penyafort, 1602. Castelvetrano, San Domenico. 
S. Raymundus Bononie ab Electoribus/ sui ordinis habita primus in Sacello/ S. Dominici oratione ab omnes 
genera‐ / lis Tertius eligitur. 
 

 
 
Fig. 158.4 Vito Carreca. Transfretació de Sant Ramon de Penyafort, 1602. Castelvetrano, San Domenico. 
Ab Insulis [Ba]learibus, Bar / chinona [...] usque super pallium / si[..]o. [...] pertransuit 
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Fig. 158.5 Vito Carreca. Guarició d’una matrona estèril, 1602. Castelvetrano, San Domenico. 
Mulier quedam sterilis / in fecunda meritis Sancti / [...] concepit et repe‐ /rit. 
 

 
 
Fig. 158.6 Vito Carreca.Resurrecció de Manresa, 1602. Castelvetrano, San Domenico. 
Mortum, in Civitate Mino/ risse resussitatur. 
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Fig. 158.7 Vito Carrera.Exèquies de Ramon de Penyafort. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1602. 
Castelvetrano, San Domenico. 
Anno 1275, ob dormivit Santus / Raymundus in Domino eiusque funus / duo Reges Aragonie et Castelle / 

eum filiis suis multisque prelatis cohonestarunt 

 

Fig.  158.8  Vito  Carrera.  El miracle  de  Tossa  o  la  resurrecció  de  Barceló,  Retaule  de  Sant  Ramon  de 
Penyafort, 1602. Castelvetrano, San Domenico. 
Barcello semimortuus lo / eum confitendi precibus Sancti Ray‐ / mundi consequitur v[...] 
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Fig. 158.9 Vito Carrera. Un cec guareix gràcies a la intercessió de Sant Ramon de Penyaofrt, Retaule de 
Sant Ramon de Penyafort, 1602. Castelvetrano, San Domenico. 
La[...] multis annis invi‐ / sum meritis Sancti Raymundi  re / cuperavit 
 

 

Fig. 158.10 Vito Carrera. El miracle de Fra Martí, Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1602. 
Castelvetrano, San Domenico. 
Frater Martinus conversus / a tentationibus et stimulis car‐ / nis meritis Sacti Raimundi eripit. 
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Fig.158.11 Vito Carrera. La guarició de Guillem de Villaragut, Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1602. 
Castelvetrano, San Domenico. 
Nobilis Villaragut nocte qua / Sancto Raymundus moritum ab in‐ / curabili lepra subito curatur. 
 

 

Fig.158.12 Vito Carrera. La resurrecció de Margarida, filla de Ioanne Phisici,  Retaule de Sant Ramon de 
Penyafort, 1602. Castelvetrano, San Domenico. 
Margarita Ioannus Phisici filia mortua ressuscitat. 
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Fig. 158. 13Vito Carrera. La resurrecció de Margarida, filla de Ioanne Phisici, Retaule de Sant Ramon de 
Penyafort, 1602. Castelvetrano, San Domenico. 
Romea doloribus partus in / extremis posita meritis Sancti / Raymundi eripitur. 

 

 

Fig.158.14 Vito Carrera. Guarició de Joan de Bayona, 1602. 
Castelvetrano, San Domenico. Ioannes de Bayona quasi /mortuus omni[...] liberatur. 



737 
 

 

Fig. 158.15 Vito Carrera. Guarició de Miquel Amat, 1602. Castelvetrano, San Domenico. 
Michael amat [...] da / sive peste in [...] po‐ / situs statim [...] 

 

Fig. 158.16 Vito Carrera. Guarició d’Ana Beneta, 1602.Castelvetrano, San Domenico. 
Anna Beneta [...]/ nis a medicis [...] pul‐ /vere sepulcri S. Raymundi su‐ / bito [...] 

 

Fig. 158.17Vito Carrera. Guarició de malalts gràcies a la pols del sepulcre de Ramon de Penyafort, 1602. 
Castelvetrano, San Domenico. 
Ex sepulcro pulvis in magnam / quantitate e loco in quo primo / sepultum fuit scaturit semper . 
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Fig. 158.18 Vito Carrera. Obertura del sepulcre de Ramon de Penyafort, 1602.  
Castelvetrano, San Domenico. 
Archiepiscopus Tarraconensis / et quatuor Episcopi [...] bru [...]m / nates / odorem super celestem perci ‐ 

/piunt. 

 

Fig. 158.19 Vito Carrera. Gurarició de l’olfacte de Lluís de Claramunt, 1602.Castelvetrano, San Domenico. 
Nobilis  claramunt  isannis  / olfatu privatu eodem die quod  sepul  /  crum  visitavit  Iudices olfatum  re‐  / 

cuperavit. 
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Fig. 161 Cornelis Cort. Sant Domènec llegint. A partir d’una obra de Bartholomeus Spranger , 1573. 
Nova York: Metropolitan Museum of Art, 49.95.1827. 
 

 
 
Fig. 162 Vito Carrera. Retaule de Sant Ramon de Penyafort, 1603. Trapani: Museo Agostino Pepoli. 
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Fig.162.1 Vito Carrera. Escenes amb l’ingrés a l’Orde de Predicadors, la Transfretació i les exèquies de Sant 
Ramon de Penyafort, 1603. Trapani: Museo Agostino Pepoli. 
 
 

 
 
Fig. 163. Girolamo d’Auria  (escultura); Giovan Bernardo Azzolino  (pintura). Capella de Sant Ramon de 
Penyafort, c.1602‐1610. Nàpols: Chiesa di Gesù e Maria. 
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Fig. 164 Girolamo d’Auria. Sant Ramon de Penyafort, 1602. Napoli: Chiesa di Gesù e Maria. 
 

 
 
Fig.165 Giovan Bernardo Azzolino. Volta de la capella de Sant Ramon de Penyafort, c.1610. 
Napoli: Chiesa di Gesù e Maria. 
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Fig. 166 Giovan Bernardo Azzolino. Volta de la capella de Sant Ramon de Penyafort, c. 1610. 
Napoli: Chiesa di Gesù e Maria. 
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Fig.166 Giovan Bernardo Azzolino. Volta de la capella de Sant Ramon de Penyafort, c.1610. 
Napoli: Chiesa di Gesù e Maria. Esquema numèric de les pintures de la volta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.166.1 Giovan Bernardo Azzolino. L’aparició de la Verge a Ramon de Penyafort, Pere Nolasc i Jaume I. 
Napoli: Chiesa di Gesù e Maria. 
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Fig. 166.2 Giovan Bernardo Azzolino. Ramon de Penyafort guareix a Guillem de Vilaregut. 
Fig. 166.3 Giovan Bernardo Azzolino. Ramon de Penyafort a Barceló a la platja de Tossa de Mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 166.4 Giovan Bernardo Azzolino. Ramon de Penyafort entra a l’Orde de Predicadors. 
Fig. 166.5 Giovan Bernardo Azzolino. Obertura del sepulcre de Ramon de Penyafort. 
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Fig. 166.7 Giovan Bernardo Azzolino.L’entrega de les Decretales a Gregori IX. 
Fig. 166.8 Giovan Bernardo Azzolino. El miracle de fra Martí. 
Napoli: Chiesa di Gesù e Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 166.9 Giovan Bernardo Azzolino. La predicació de Sant Ramon de Penyafort. 
Fig. 166.10 Giovan Bernardo Azzolino.Els malalts esperen la pols del sepulcre de Ramon de Penyafort. 
Napoli: Chiesa di Gesù e Maria. 
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Fig. 166.6 Giovan Bernardo Azzolino.La mort de Ramon de Penyafort i àngels amb atributs del dominic. 
Napoli: Chiesa di Gesù e Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 166.11 Giovan Bernardo Azzolino.La caritat. 
Fig. 166.12 Giovan Bernardo Azzolino.La penitència. 
Fig. 166.13 Giovan Bernardo Azzolino.L’esperança 
Fig. 166.14 Giovan Bernardo Azzolino.La fe. 
Napoli: Chiesa di Gesù e Maria. 
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Fig. 167 Giovan Bernardo Azzolino. El despertar dels àngels. 
Napoli: Chiesa di Gesù e Maria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.168 Giovan Bernardo Azzolino. La transfretació de Ramon de Penyafort. 
Napoli: Chiesa di Gesù e Maria. 
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Fig. 169 Agostino Beltrano. San Biagio entre Sant Antoní i Sant Ramon de Penyafort, 1654. 
Napoli: Chiesa di Santa Maria alla Sanità. 
 

Fig. 170 Retaule de Sant Ramon de Penyafort, s.XVII. Vic: Museu Episcopal de Vic, Num. Inv: 772, 773, 774. 
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Fig. 171. Retaule de Sant Bartomeu de la Quadra (Molins de Rei), s.XV. Barcelona: Museu Diocesà 
de Barcelona. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 172. Sant Ramon de Penyafort, s.XVII.  Barcelona: col.lecció particular. 
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Fig. 173 Andrea del Verrochio. Bust de Sant Antoní, c.1488. Firenze: San Marco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 174 Angelino Medoro. Retrat pòstum de Rosa de Lima morta, 1617. Lima: Santuario de Santa Rosa. 
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Fig. 175 Diego Velázquez (atrib.). Retrat del pare Simón de Rojas difunt, c.1624. Valencia, Museo de Belles 
Artes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 176 Sant Ramon de Penyafort. Publicat a: Goigs, y Alabances del Glorios Pare y Senyor Sant Ramon de 
Penyafort. Cervera: J. Casanovas, s.XIX. 
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Fig. 177 Sant Ramon de Penyafort, 1597. Publicat a: PONS, Salvador. Historia de  la vida, y esclarecidos 
milagros del gloriosos, y bienaventurado padre S. Raymundo de Peñafort.Tarragona: con licencia, en casa 
de Phelipe Roberto, 1597. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 178 Summa S. Raymundi a Penia Fort. Portada.Romae: ex typographia Dominici Lilioti, 1600. 
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Fig. 179 Sant Jacint de Polònia, 1594. Publicat a: CRACOVICENSIS, Severino. De vita et miraculis et actis 
canonizationis Sancti Hyacinthi confessoris. Roma: Ex Typographia Gabiana, 1594. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.  180  Sant  Ramon  de  Penyafort,  1601.  Publicat  a:  PEÑA,  Francisco.  Relacion  svmaria  de  la  Vida, 
Milagros, i [sic] Actos de la Canonizacion de S. Raymvndo de Peñafort. En Roma: por Nicolas Mucio, 1600 
(1601). 
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Fig. 181 Theodoor Galle. S. Raymundus, principis s. XVII. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.182 Sant Ramon de Penyafort, 1601. Publicat a: PEÑA, Francisco. Relacion svmaria de la Vida, Milagros, 
i [sic] Actos de la Canonizacion de S. Raymvndo de Peñafort. En Roma: por Nicolas Mucio, 1600 (1601). 
Fig. 183 Raffaello Sanzio  i altres. Ramon de Penyafort entrega Les Decretals a Gregori  IX, detall, 1508‐
1511. Città del Vaticano: Palazzo Apostolico, Stanza della Segnatura. 
 



755 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 184 Summa Sti Raymundi de Peniafort. Portada. Roma: Ioannes Tallini, 1603. 
 

 
 
Fig.  185  Sant Ramon  de  Penyafort,  1601.  Publicat  a: MARIETA,  Juan de. Historia  de  la  vida, muerte, 
milagros y canonización de San Raymundo de Peñafort, de la Orden de Predicadores y discípulo de Santo 
Domingo. Madrid: Pedro Madrigal, 1601. 
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Fig.186 Sant Ramon de Penyafort. Publicat a: Verdadera relacion de vna milagrosa victoria que Dios N.S. 
por la intercession, y meritos del glorioso S. Raimundo de Peñafort, a dado a los de la villas de Tossa contra 
vnos Turcos. En Barcelona: por Geronimo Margarit, 1614. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.187  Sant  Ramon  de  Penyafort.  Publicat  a:  Relacion  autentica  de  vn  prodigioso  milagro,  que 
nueuamente se ha obrado en la imperial ciudad de Çaragoça, por la intercession y meritos del glorioso San 
Reymundo de Peñafort, de  la Sagrada Orden de Predicadores, curando à vna religiosa de su orden. En 
Barcelona: por Antonio Lacavalleria, 1653. 
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Fig.  188  Sant  Ramon  de  Penyafort,  1601.  Publicat  a:  CASTELLETTI,  Bastiano.  La  vita  di  S.  Raimondo 
dell'Ordine de Predicatori descritta da F. Bastiano Castelletti Professo del medesimo Ordine, e Lettore di 
Filosofia nel Colleggio della Minerva. Con alcune compositioni  in  lode del Santo. Roma: appresso Luigi 
Zannetti, 1601. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 189 Giuseppe Franchi. S. Raimundus, c. 1601. Milano: Pinacoteca Ambrosiana. 
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Fig. 190 El bisbe Nicolás Fermosino pintant el retrat de sant Ramon de Penyafort. Publicat a: BÖHMER, 
Justus Henning. Ius ecclesiasticum Protestantium. Halae Magdeburgicae: Impensis Orphanotrophei, 1754, 
IV, s. p. 
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Fig. 191 Vito Carreca. Sant Ramon de Penyafort, 1602. Castelvetrano: San Domenico. 
 

 
 
Fig. 192 Sant Ramon de Penyafort, principis s. XVII. Fiesole: San Domenico. 
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Fig.193 Girolamo d’Auria. Sant Ramon de Penyafort, 1602. Napoli: Chiesa di Gesù e Maria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 194 Capella de Sant Pau, Sant Ramon de Penyafort i Sant Antoni de Pàdua. Roma: Santa Maria Sopra 
Minerva. 
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Fig. 195 Nicola Magny d’Artois. Sant Pau i Sant Ramon de Penyafort, 1601‐1630. Roma: Santa Maria Sopra 
Minerva. 
 

 
 
Fig. 196 Giraldo de Merlo. Sant Ramon de Penyafort. Cadirat del cor, c.1609. 
Toledo: San Pedro Mártir. 
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Fig.  197  Escola  de  Francesc  Ribalta.  Sant  Vicenç  Ferrer,  Sant  Vicenç Màrtir  d’Osca  i  Sant  Ramon  de 
Penyafort, c.1620. Sant Petersburg: Hermitage (inv. ГЭ‐374). 
 

 
 
Fig. 198 Sant Ramon de Penyafort, s.XVII. Salamanca: San Esteban. 
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Fig.  199 Alonso Antonio Villamor  (1661‐1729).  Sant  Ramon  de  Penyafort,  c.1700.  Salamanca: Museo 
Provincial de Bellas Artes, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 200 Josep Juncosa. Sant Ramon de Penyafort, c.1682. 
Tarragona: Catedral, Sagristia de la Capella de la Concepció. 
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Fig. 201 Sant Ramon de Penyafort, s.XVII (?). Vilafranca del Penedès: VINSEUM, inv.6596. 
 

 
 
Fig. 202 Felip Ros. Reliquiari dels sants Fabià i Sebastià, c. 1611. Barcelona: MUHBA. 
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Fig. 203 Felip Ros. Sant Ramon de Penyafort. Reliquiari dels sants Fabià  i Sebastià, c. 1611. Barcelona: 
MUHBA. 
 
 

 
 
Fig. 204 Josep Bal. Sant Josep rodejat de Santa Eulàlia, Sant Ramon de Penyafort, Sant Oleguer  i Santa 
Madrona, 1703. Sostre de la capella de Sant Pau de la Casa de la Convalescència de Barcelona. 
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Fig. 205 Escola catalana. Sant Ramon de Penyafort, s.XVIII. Barcelona: col∙lecció particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 206 Antoni Viladomat. Verge del roser amb el Nen, sant Domènec I sant Ramon de Penyafort, c.1700‐
1720. Barcelona: Església de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 
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Fig. 207 Fabrizio Boschi (atrib.) Sant Domènec i Sant Ramon de Penyafort en companyia de la Verge, 1609. 
Mosaic procedent de Sant Pere del Vaticà, s.VIII. Florència: San Marco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 208 Giovanni Baglione. La Verge amb Sant Jacint  i Sant Ramon de Penyafort, c.1613. Roma: Santa 
Maria degli Angeli. 
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Fig. 209 Giovan Bernardino Azzolino. Retaule de la Verge del Roser, 1610‐1612. Napoli: Santa Maria alla 
Sanità. 
 
 

 
Fig. 210 Giovan Bernardino Azzolino. Madonna del Rosario. Detall amb els sants dominics  i Ramon de 
Penyafort a l’esquerra, 1610‐1612.Napoli: Santa Maria alla Sanità. 
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Fig. 211 Giovan Bernardino Azzolino o Gabriele Azzolino. Sants dominics extraient rosaris de les llagues de 
Crist  i del  cor de  la Verge, c.1630. Napoli: Chiesa di Santa Maria della Sapienza, en dipòsit al Palazzo 
Arcivescovile. 
Fig. 212 Giovan Bernardino Azzolino. Sants dominics extraient rosaris de les llagues de Crist i del cor de la 
Verge, 1630. Cagliari, Arciconfraternita dei Genovesi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 213 Tommaso De Vivo. Sant Ramon de Penyafort, 1853. Napoli: San Domenico Maggiore. 
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Fig. 214 Sant Ramon de Penyafort, 1670‐1680. Napoli: San Domenico Maggiore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 215 Dibuix preparatori de l’alçat de la nau central de San Domenico Maggiore de Napoli abans de les 
obres de Federico Travaglini, 1580. Roma: AGOP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 216 Luca Giordano i taller. Cicle dels Apòstols i sants protectors de Napoli, 1676. Napoli: Duomo. 
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Fig. 217 Antonio Picchiati, Cosimo Fanzago, Domenico Antonio Vaccaro et alii. Guglia di San Domenico. 
Napoli: Piazza San Domenico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 218 Domenico Antonio Vaccaro. Sant Ramon de Penyafort, Guglia de San Domenico, c.1737. 
Napoli: Piazza San Domenico. 
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Fig.   219 Antonio Gamba. Benet XIII entre els sants dominics, 1732. Napoli: Chiesa di Santa Caterina a 
Formiello. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 220. Antonio Gamba. Benet XIII entre els sants dominics (detall), 1732. Napoli: Chiesa di Santa Caterina 
a Formiello. 
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Fig. 221. Àmbit emilià. La Verge amb Sant Ramon de Penyafort, Sant Jacint i Sant Lluís Beltran, c.1700. 
Correggio: Museo Civico “Il Correggio”. 
 

 
 
Fig. 222 Àmbit llombard. Sants dominics en adoració de Crist i la Verge, 1675. 
Bosco Marengo: Santa Croce. 
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Fig.  223  Giovanni  Calvi.  Sant  Ramon  de  Penyafort,  c.1690‐1714.  Vicenza:  Santa  Corona,  antiga  sala 
capitular. 
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Fig. 224 Jacopo Ligozzi. Nativitat de la Verge entre Sant Sebastià i Sant Ramon de Penyafort, 1607. 
Bibbiena: Santuario di Santa Maria del Sasso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 225 Palma il Giovane. Glòria celestial amb la Verge, Sant Ramon de Penyafort i Sant Sebastià, c.1610. 
Reggio Emilia: Palazzo vescovile. 
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Fig. 226 Guido Reni; Cesare Sementi (?). Sant Ramon de Penyafort, 1620. Ravenna: Duomo, cappella del 
Sacramento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 227 Pietro Ricchi. Sant Ramon de Penyafort, 1641. Bergamo: San Bartolomeo e Stefano. 
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Fig. 228 Pietro Ricchi. Verge amb el nen Jesús en glòria entre Santa Caterina d’Alexandria, Santa Cecília, 
Sant Pius V, Sant Antoní, Sant tomàs, Sant Ramon de Penyafort, Sant Giovanni Salamone, Santa Caterina 
de Siena i Santa Agnese de Montepulciano, c. 1650. Brescia: Pinacoteca Tosio Martinengo, inv.518. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 229 Sant Ramon de Penyafort, s.XVIII. Firenze: San Marco. 
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Fig. 230 Sant Ramon de Penyafort, c.1690(?). Sitges: Església parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 231 Isaac Hermes (atrib.). La Verge amb Sant Domènec i Sant Ramon de Penyafort, c.1594. 
Barcelona: MNAC. Servei Fotogràfic del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
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Fig. 232 Juan de Muniátegui (traça), Orazio Borgianni (pintura) i tallers genovesos (escultura). Retaule de 
l’Assumpció de Maria, 1612. Valladolid: Porta Coeli. 
 
 
 

 
 
Fig. 233 Cercle de Juan Zábalo (?). Sant Ramon de Penyafort. Retaule de Sant Pere Màrtir, principis s.XVIII. 
Borja: San Pedro Mártir.  



780 
 

 
 
Fig. 234 Retaule de Sant Domènec, primera meitat s.XVIII. Caldas del Besaya: Santuario de Nuestra Señora 
de las Caldas. 
 

 
 
Fig. 235 Sant Ramon de Penyafort, últim terç s.XVII. Barcelona: Reracor de la Catedral de Barcelona. 
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Fig. 236 Carles Morató. Sant Ramon Nonat. Retaule Major (detall), c. 1758. 
Riner: Santuari del Miracle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 237 Pau Costa. Sant Ramon de Penyafort. Retaule de la Immaculada Concepció, c. 1710. 
Girona: Catedral. 
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Fig.  238  Juan  Adán.  Sant  Ramon  de  Penyafort.  Altar  del  Sant  Crist.  Seu  Nova  de  Lleida,  c.1781. 
(desaparegut) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 239 Sant Ramon de Penyafort. Publicat a:  Indulgencias concedidas a  la Germandat de Cotxeros de 
Barcelona, baix la invocaciò de Sant Ramon de Penyafort, c.1751. 
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Fig. 240 Francesc Gazán. Sant Ramon de Penyafort. Publicat a: TRISTANY‐BOFILL I BENACH, Bonaventura. 
Sacri Supremi Reggi Senatus Cathalonie Decisiones. Barcelona: ex  typograhia Raphaelis Figveró, 1686‐
1701, II. 
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Fig. 241 Luca Giordano. Sant Jacint travessant el riu Vístula, c.1660‐1665. Napoli: Chiesa della Pietà dei 
Turchini. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 242 Francesco Solimena. Sant Francesc de Paula travessa l’estret de Messina, segona meitat s.XVII. 
Osimo: San Filippo Neri. 
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Fig. 243 Francisco Pacheco. Sant Pere Nolasc desembarca amb els captius redimits (detall), 1601. 

Barcelona: MNAC, 011592‐000. 
 

 
Fig..244 Jusepe Martínez. Sant Pere Nolasc arriba al port de València. Estampes del procés de canonització 
de Sant Pere Nolasc, 1622‐1627. Madrid: BNE. Sección de Bellas Artes, Sig.22696. 
 
 
 
 
 
 
 



786 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 245 Francisco Reyna. Miracle de la barca de Sant Pere Nolasc, c. 1630. Sevilla: Catedral, Capilla de San 
Pedro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 246 Domenico Conti. Miracle de la Barca de Sant Pere Nolasc, c.1670. Cagliari: Sagristia del Convento 
della Buonaria. 
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Fig. 247 S.D.N. D. Clementis Divina providentia papae octavi. Decretales literae. Portada 
Roma: apud Typographos Camerales, 1601. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 248 Sant Ramon de Penyafort, c.1601 (?). Roma: Basílica de Santa Sabina (deslocalitzat) 
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Fig.  249 Giovanni  Battista  Ricci  da Novara.  Sant  Ramon  de  Penyafort,  c.1601.  Roma:  Santa Maria  di 
Monserrato. 
 
 

 
 
Fig.  250 Giovanni  Battista  Ricci  da Novara.  Sant  Ramon  de  Penyafort,  c.1601.  Roma:  Santa Maria  di 
Monserrato. 
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Fig. 251 Ludovico Carracci. Sant Ramon de Penyafort, 1608‐1610. Bologna: San Domenico Maggiore. 
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Fig. 252 Ludovico Carracci. La visió de Sant Jacint de Polònia, 1594. Paris: Musée du Louvre, núm. inv.186. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 253 Ludovico Carracci. Sant Ramon de Penyafort, 1608‐1610. Firenze: Galleria degli Uffizi, núm. inv. 
12314. 
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Fig.254 Ludovico Carracci. Sant Ramon de Penyafort, 1608‐1610. London: Courtauld Institute of Art, núm. 
inv.1236. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.255 Ludovico Carracci. Sant Ramon de Penyafort, 1608‐1610. Firenze: Galleria degli Uffizi, núm. inv., 
3827 S. 
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Fig. 256 Ludovico Carracci. Sant Ramon de Penyafort, 1608‐1610. Oxford: Ashmolean Museum, núm. inv. 
77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.257 Ludovico Carracci. Sant Ramon de Penyafort, 1608‐1610. Viena: Biblioteca Albertina, núm.  inv. 
2083. 
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Fig.258  Ludovico  Carracci  (?).  Sant  Ramon  de  Penyafort  (còpia).  Princeton:  Princeton  University  Art 
Museum, núm. inv.48‐675. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 259 Escola de Ludovico Carracci. Sant Ramon de Penyafort, s.XVII. Londres: British Museum, num. inv. 
1946,0713.719 
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Fig. 260 Francesco Vanni. Sant Ramon de Penyafort, c.1608. Viena: Biblioteca Albertina, inv.788. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 261 Ludovico Carracci. Sant Ramon de Penyafort, c. 1608. Boston: Museum of Fine Arts, inv. 1971.729 
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Fig. 262 Ludovico Carraci. Sant Jacint creuant el Vístula, c.1608‐1610. London: British Museum, núm. inv. 
Pp.8‐2. 
 

 
 
Fig. 263 Ludovico Carraci. Martiri de San Pere Tomàs, c. 1598‐1599. Bologna: Pinacoteca Nazionale, núm. 
inv. 468. 
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Fig.264 Àmbit emilià. Sant Ramon de Penyafort, s.XVII. Vergato: Chiesa di S. Pietro. 
 

 
 
Fig.265 Sant Ramon de Penyafort, s.XVII. Vigevano: Chiesa di San Pietro Martire. 
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Fig.266 Pietro Ricchi. Sant Ramon de Penyafort, 1641. Bergamo: San Bartolomeo e Stefano. 
 

 
 
Fig.267 Pietro Paolini. Sant Ramon de Penyafort, c.1650. Lucca: San Romano. 
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Fig. 268 Massimiliano Soldani Benzi. Reliquiari de Sant Ramon de Penyafort, c.1690. Firenze: Tresoro di 
San Lorenzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.  269 Massimiliano  Soldani Benzi. Reliquiari  de  Sant Ramon  de  Penyafort  (detall),  c.1690.  Firenze: 
Tresoro di San Lorenzo. 



799 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 270 Michele Valbonesi. Sant Ramon de Penyafort, 1750‐1800. Cesena: San Domenico. 
 
 

 
Fig. 271 Papirio Bussi escapa dels turcs i arriba al port de Civitavecchia, c.1600‐1610. Viterbo: Claustre de 
Santa Maria della Quercia. 
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Fig. 272 Sant Ramon de Penyafort, c.1710‐1720. Viterbo: Santa Maria della Quercia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 273 Sant Ramon de Penyafort, c.1700. Fontanellato: Santuario della Madonna del Rosario. 
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Fig. 274 Giovan Battista Ragazzini. Verge en gloria  rodejada d’àngels  i dels sants Domènec, Agnese de 
Montepulciano, Caterina d’Alexandria, Jacint, Pere Màrtir, Lluís Bertran i Ramon de Penyafort, c.1601. 
Ravenna: San Domenico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 275 Felice Brusasorzi. Alessandro Turchi. Verge amb els sants Jaume, Bartomeu, Francesc i Ramon de 
Penyafort, 1605. Verona: Sant’Anastasia. 
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Fig. 276 Alessandro Maganza. Crist beneint entre la Verge, Santa Maria Magdalena, Sant Lluc, Sant Antoni 
i Sant Ramon de Penyafort, 1604. Vicenza: Santa Corona. 
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Fig. 277 Marco Vecellio. Sant Tomàs i Sant Ramon de Penyafort, 1605. Udine: San Pietro Martire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 278 Benedetto Gennari il Giovane o Cesare Gennari. Sant Marc i Sant Ramon de Penyafort adorant 
l’esperit sant, c.1660‐1662. Osimo: San Marco Evangelista. 
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Fig. 279 Josse van der Baren. Transfretació de Sant Ramon de Penyafort. Portes del tríptic de Sant Iu, 1607. 
Leuven: Museu de Leuven, inv. S/84/V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 280 Tomasz Dolabella. Sant Ramon de Penyafort, 1627. Cracòvia: San Domènec. 
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Fig. 281 Vaast Bellegambe. Sant Ramon de Penyafort, Primera meitat s.XVII. 
Douai: Musée de la Chartreuse. 
 

 
Fig. 282 Taller dels germans Nicolás, Ascencio i Tadeo Cabrera. Sant Ramon de Penyafort, 1837‐1841. 
Quito: Museo Histórico Dominico. 
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Fig. 283 Miquel Bestard. Transfretació de Sant Ramon de Penyafort, primer terç s.XVII. 
Mallorca, col∙lecció particular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 284 Guillem Mesquida. Ramon Llull i Sant Ramon de Penyafort, c.1742. 
Mallorca: Capella de la Immaculada de la catedral. 
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Fig. 285 Sant Ramon de Penyafort, c.1710. Mallorca: Porta del claustre de la Catedral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 286 Sant Ramon de Penyafort. Publicat a: A la Insigne y venturosa Ciudad de Barcelona. Romance. Por 
Iusepe Fontellas. Barcelona: Sebastià de Cormellas al Call, 1601. Barcelona: AHCB. 
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Fig. 287 Sant Ramon de Penyafort. Publicat a: A la Maravillosa navegación que hizo el bienaventurado San 
Ramón de Peñafort desde Mallorca a Barcelona. Alabança. Barcelona: en  casa de  Ioan Amelló, 1601. 
Barcelona: AHCB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 288 Pere Abadal. Sant Ramon de Penyafort. Barcelona: Biblioteca de Catalunya. Unitat Gràfica. Àlbum 
de Mostres Abadal, Núm. Inv.6115. 
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Fig.  289  Goigs  en  Alabansa  del  Gloriós  Pare  S.  Ramon  de  Penyafort,  ques  cantan  en  la  sua  Santa 
Capella.Barcelona: Bernat Pla, s.XVIII. Barcelona: Biblioteca de Catalunya. Unitat Gràfica. Goigs. s.XVIII. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 290 Exhortació Devota, s.XVIII. Barcelona: AHCB. Unitat Gràfica. Goigs. 
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Fig 291 Sant Ramon de Penyafort. Publicat a: CLASCAR DEL VALLÈS, Pablo. Tercero aviso. Translacion del 
gloriosissimo San Raymvndo de Peñafort  (...)dos milagros sucedidos este dicho dia por  intercession del 
glorioso San Raymundo. En Barcelona: por Esteuan Liberós, 1626. Barcelona: AHCB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  292  Sant  Ramon  de  Penyafort.  Publicat  a:  Dos  romances  nvevos  en  alabança  del  glorioso 
bienauenturado Cathalan Barcelones S. Raymundo de Peñafort de  la orden de Predicadores, y  cuerpo 
santo de la ciudad de Barcelona. Barcelona: En casa de Honofre Anglada, 1606. Barcelona: AHCB  
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Fig. 293 Sant Ramon de Penyafort. Publicat a: Relacio verdadera  treta de diferents avisos de Paris del 
miracle que a obrat ... sant Ramon de Peñafort ab lo nostre rey. En Barcelona : en casa de Jaume Mathevat, 
1643. 
 

 
 
Fig. 294 Sant Ramon de Penyafort. Publicat a: SAIZ, Jacinto. Sermon predicado en el convento de Santo 
Domingo el Real de la villa de Madrid. Madrid: por la viuda de A. Martin, 1628. 
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Fig. 295 Francesc Gazan. Patent de Sanitat amb el port de Barcelona i sants protectors de la ciutat, 1721. 
Barcelona: AHCB. Subcol∙lecció de Gravats, reg. 18928. 
 

 
 
Fig. 296 Pere‐Pau Muntanya (dibuix) i Pasqual‐Pere Moles Corones (gravat). Model de patent de sanitat 
amb el port de Barcelona i sants protectors de la ciutat, c.1784‐1785. Barcelona: AHCB. Subcol∙lecció de 
Gravats, reg.18469. 
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Fig. 297 Sant Ramon de Penyafort, s.XVIII. Barcelona: Col.legi Oficial d’Advocats. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 298 Sant Ramon de Penyafort, 1690. Sitges: Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla. 
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Fig. 299 Sant Ramon de Penyafort, s.XVIII. Barcelona: Casa de Retir (desapareguda). 
 
 

 
Fig. 300 Sant Ramon de Penyafort, s.XVIII. Guisona: Sant Pere dels Pastors. 
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Fig. 301 Sant Ramon de Penyafort, s.XVII. Martorell: Museu de l’Enrajolada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 302 Sant Ramon de Penyafort, s.XVII. Vilafranca del Penedès: Col∙lecció Bodegues Torres. 
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Fig. 303 Martin van Valckenborch III. Verge de la mercè, 1595. Cagliari: col∙lecció particular. 
 
 
 

 
Fig. 304  Pedro de la Cuadra. Imposició de la casulla a Sant Pere Nolasc, c.1599. Valladolid: Museo Nacional 
de Escultura. 
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Fig. 305 Cercle d’Adrián Álvarez. Imposició de la casulla a sant Ildefons, finals segle XVI. Barcelona: Museu 
Frederic Marès. 
 

 
 
Fig.  306  Felipe  de mora  (arquitectura)  i Miguel  de  Andrés  (escultura).  Façana  del  convent  de  Santo 
Domingo de València, c. 1620. 
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Fig.307  Miguel de Andrés. Sant Ramon de Penyafort, c.1620. Valencia: Santo Domingo, façana. 
 

 
 
Fig.308 Michael Natalis. Sant Ramon de Penyafort  fundador dels mercedaris. Antwerp: Marin van den 
Enden, 1640‐1647. Madrid: Biblioteca Nacional de España. 
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Fig. 309 Pedro Perret. Portada. A: REMÓN, Antonio. Historia General de la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced. Madrid: Luís Sánchez, 1618. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 310 Juan Felipe Jansen. Portada. A: Officia propria festorum quae  in tot regali ordine B. Mariae de 
Mercede redentionis captiorum generaliter celebratur. Madrid: typographia Regia, 1617. 
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Fig. 311 Cornelio Cobrador, còpia de Juseppe Martínez. La Verge de la Mercè entrega l’escapulari a Sant 
Pere Nolasc, 1627.  Roma: Biblioteca Nazionale. 
 

. 
Fig. 312 Jan van Haalbeek. Aparició de la Verge de la Mercè i entrega de l’hàbit a Pere Nolasc. París: Jean 
Le Clerc, 1612. 
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Fig. 313 Francisco Zurbarán. Aparició de la Verge i entrega de l’hàbit a Sant Pere Nolasc. 1629‐1630. 
París: col∙lecció particular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 314 Alonso del Arco. La Verge de la Mercè entre l’hàbit a Sant Pere Nolasc, 1682. 
Barcelona: Facultat de Medicina (Museo del Prado,  inv. P5320) 
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Fig. 315 Domenico Conti. La Verge s’apareix a Pere Nolasc, Ramon de Penyafort i Jaume I per encomanar‐
los la fundació de l’Orde de la Mercè, c.1670. Cagliari: Sacristia del convent de Nostra Signora di Bonaria. 
 

 
 
Fig. 316 Marcos Orozco. Ramon de Penyafort  imposant  l’hàbit a  Sant Pere Nolasc. Perpinyà: Claudio 
Iaques, 1678. 
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Fig. 317 Giorgio Anselmi.  Sant Ramon de Penyafort entrega  les  consitucions mercedàries a Sant Pere 
Nolasc, 1761. Bergamo: San Bartolomeo e Stefano. 
 

Fig. 318 José Risueño. Aparició de la Verge a Sant Pere Nolasc, Sant Ramon de Penyafort i Jaume I. 1693‐
1712. Granada: Museo de Bellas Artes,  inv.  CE0232. 
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Fig. 319 Ignasi Valls. Carta de Esclavitud. 1740. Barcelona: AHCB. Unitat gràfica, inv. 18640. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 320 Fundació de l’Orde de la Mercè a la Catedral de Barcelona, 1728. Barcelona: AHCB. Unitat gràfica, 
inv. 18443. 
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Fig 321 Aparció de la Verge a Sant Pere Nolasc, Sant Ramon de Penyafort i Jaume I, s.XVIII. 
Martorell: Museu Vicenç Ros, inv.  Mvr/120. 

 
Fig. 322 Joan Roig. Ramon de Penyafort imposa l’hàbit a Sant Pere Nolasc, 1688. Barcelona: Catedral.  
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7.ANNEX DOCUMENTAL 
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Doc. 1 Taula dels testimonis que participen en les declaracions del procés de canonització de 

Ramon de Penyafort de 1318. 

 

DIA  PROTAGONISTA DEL MIRACLE  TESTIMONIS 

26 de març de 1318 

I. Bartomaeus de Deo 

Bernardus de Vineolis 

Bartholomaeus de Deo 

Raymundus de Podiolo 

Guillielma,  
uxorArnaldi de Deo 

Constantia, 
uxorBartholomaei de Deo 

Petrus de Fluviano 

Arnaldus de Deo 

Petrus de Deo 

Sibila,  
uxorRaymundi de Podiolo 

II. Iaumonus Basseti 

Margarita, 
uxorBerengariiEymerici 

IaumonusBasseti 

Elisendis, uxorBernardi de 
Conomina 

Maria, uxorBertrandi de 
Alceto 

Iacobus de Calidis 

 
III. Novellae, filiae Raymundi Michaelis 
ac uxoris Bernardi Vilalta 

Paschala, 
uxorBerengariiGisberti 

Sibila de Porta 

27 de març de 1318 

IV Guillielmi de Villarioacuto 
Bernardus de Monte 
Melone 

Iacobus de Molendinis 

V. Berengaria de Bagiis 
Berengaria de Bagiis 

Arnaldus de Horto 

28 de març de 1318 

VI. Subirana, filiam Guillielmi de Caneto 

Subirana, filiam Guillielmi 
de Caneto 

Mateua, uxor Bernardi 
Fusterii 

VII. Michael de Sala et uxoris suae 
Romia 

Michael de Sala 

Romia, uxor Michael de 
Sala 

VIII. Michael de Sala 

Michael de Sala 

Romia, uxor Michael de 
Sala 

Margarita, uxor Iacobi 
Bartholomaei 

Sanctia, filia Michaelis de 
Sala 

GuillielmusBartholomaei 

GeraldusBartholomaei 

4 d’abril de 1318  IX. Margaritam, filia IoannisPhysici  IoannesPhysicus 
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Doc. 2 Carta de Felip II al cardenal Alfonso Gesualdo. 19 de desembre de 15941843 

 
Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Gesualdo, nuestro muy caro y muy amado amigo. 

Aunque escriviendo a su sanctidad sobre a lo que toca a la canonizacion de fray Raymundo de 

Penyafort,  religiosos  de  la  Orden  de  Predicadores,  cuyo  cuerpo  esta  en  el  monesterio  de 

sanctaCathalina de la ciudad de Barcelona, que es de la misma orden, paresce que podriaescusar 

de encomendaros por lo que a vos toca el complimiento de ello, toda via por ver tan encaminada 

va  la  dicha  canonizacion  a  gloria  de  nuestro  señor  dios,  y  augmento  de  la  dicha Religion  y 

Provincia, no he querido dexar de  rogaros muy encarescidamentepongays  la mano para que 

dicha canonizacion tenga debido effecto, que en ello rescebire de vos muy grata complacencia; 

y sea muy Reverendo en christo Padre Cardenal nuestro muy caro y muy amado amigo, nuestro 

Señor en vuestra continua guarda y protection.  

 

 

 

                                                            
1843L’epístola es troba transcrita a: LLOT DE RIBERA, Miquel.Ad S.D.N. Clementem VIII Pont. Maximum de 
laudabili  vita  &  de  actishactenus  in  Curia  Romana  pro  canonizatione  R.P.F.  Raymundi  de 
Peniafortienarratio. Romae: ex typographiaDominiciGiliotti, 1595, pàg. 77. 

Margaritam, filia den 
Marques 

Ermesendis, 
uxorIacobiNualart 

Maria, uxor Petri Belleroni 

Paschala, 
uxorBerengariiGisberti 

X. BernardusOliverii 

BernardusOliverii 

Francisca, 
uxorBernardiOliverii 

Sibilia, uxorBernardi de 
Riaria 

Francisca, uxor Petri 
Ferrarii de Plano 

8 d’abril de 1318  XI. DominicusArnalli 
DominicusArnalli 

Margarita, 
uxorDominiciArnaldi 

1 de maig de 1318 

XII. Maria, filia Guillielmi de Solerio 
Maria, filia Guillielmi de 
Solerio 

XIII. Arnaldum de Reffex, filiumIacobi 
de Reffex et Bonanatae 

Maria, filia Guillielmi de 
Solerio 

Bonanata, uxorIacobi de 
Reffex.  
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Doc. 3 Interrogatia pro parte fischi archiepiscopi remisoriae super canonizatione B. Raymundi 

a Penyafort. 18 de març de 1596 

ASV, Congr. Riti, Processus, ms.220, fols.7v‐8v. 

1‐ Interrogatur quilibet Testis, cuius nominis, et cognominis sit, et cuius aetatis, et cuius Patriae 

et an sit dives, vel pauper, quantum habeat in redditibus, et cuius expensis vivat. 

2‐ Interrogetur, an sit hoc anno tempore Paschatis confesus peccata sua, et cui confesori et in 

qua ecclesia, et an pariter  sumpserit Sacram Eucharistiam, et permanus  cuius Sacerdotis, et 

quibus praesentibus. 

3‐ Interrogetur, an unquam ipse Testis fuerit inquisitus, accusatus, vel aliquando procesatus de 

aliquo  crimine,  et  criminibus,  et  de  quo,  vel  de  quibus,  et  an  sequita  sit  absolutio,  vel 

condemnatio,  et  per  quem  Judicem,  et  quo  anno,  et  an  ab  aliquam  causam  fuerit  unque 

excoricatus, et an postea fuerint absolutus, vel condemnatus, et ex qua causa. 

4‐  Interrogetur, an sciat Testis, ab quam acusam debet examinari, et si negative respondent, 

tunc judex dicat ei, eun in consulto venerit ad ipsum Judicem interrogantem, et scribatur eius 

responsum,  si  vero  dixerit,  et  manifestarunt,  ob  quam  causam  examinari  debeat,  bene 

interrogetur, a quo fuit requisitus, tu veniret ad se examinandum, et per quae verba, et an fuerit 

sibi dictum, super quibus se examinare debeat, et exprimat totum colloquium de super factum, 

dicataque veritatem, an fuerit ab aliquo instructus, et sibi dictum, vel indicatum quod ingenere, 

vel in specie, tali ivel tali modo deponat. 

5‐ interrogatur quilibet testis, an fuerit sibi aliquid datum, promisum, vel remisum, aut cesium, 

ad hoc, tu se examinaret, vel ad hoc tu aliquid generale, vel particulare diceret in suo examine, 

et an speret ex suo examine aliquod commodum, et quod, et quale. 

6‐ Interrogetur, an testis sciat, ubi sita sit Civitas Barchinona, et an sit Patria  ipsius tesis, et si 

dixerit, non esse sua Patriam,  Interrogetur, ubi situm eius domicilium  , et an sit vieinum, vel 

remotum a dicta Civitate, et pariter interrogetur, an sciat aliquod monasterium in dicta Civitate 

situatum, et dicat quod, et qulae, et subenius nomine, vel titolo, et si notiavent Monasterium 

sub invocatione S. Dominici Ordinis Praedicatorum, testis det aliqua signa dicti monasterii, et an 

ipse  fuerit unquam  in dicto Monasterio, et ad quid agendum et an  ibidem cognoscat aliquos 

religiosos, et eso nomina exprimat, dicatumque,  an eum  eisdem  vel  aliquo ex eis  sit  aliquo 

vinculo  alicuius  consanguinitatis,  vel  affinitatis  coniunctus,  et  a  quo  tempore  citra  habuit 

conversatione, in dicto monasterio et cum dictis religiosis. 

7‐  Interrogetur,  an  unquam  audiverit  nominare  fratrem  Raymundum  de  Penyafort  ordinis 

Praedicatorum, si dixerit, non audivise, non interrogetur amplius, si autem responderit notiari 

audivise, dicat, a quo, vel a quibus audiverit, et ad quem finem et effectum.  

8‐  Interrogetur Testis, an sciat  locum, ubi sepultus extat dictus q. pr.  fr. Raymundus et anun 

quam  visita  verit  eius  sepulchrum,  sive  cadaver,  et  ex  quibus  causi  fuit  motus  ad  ipsum 

visitandum,  et  si  testis  responderit,  quod  ivi  tad  illus  visitandi  eo,  qui  a  dictus  raymundis 

habebatur, seu habetur pro Beato, et sancto, vel Dei amico, et pro ipso Teste intercederet apud 

Deum; hinc  interrogetur, a quibus audiverit, dictum Primo Raymundum  teneri, et haberi pro 

sancto, et ab quas causas. 
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9‐ Interrogetur, an audiverit, quod dictus fr. Raymundus fuerit observator Institutos, et regula 

sui Ordinis, et si Testis responderit, non audivise, ulterius non  interrogetur, si vero dixerit, se 

audivise, interrogetur, quomodo, et qualiter, et a quo, vel a quibus id audivit. 

10‐ Interrogetur quilibet testis, an sciat, vel audiverat fatum fratrem Raymundi fecise aliquod, 

vel aliqua miracula, et  si negative  responderit, non  interrogetur amplius, quod  si affirmative 

responderit,  interrogetur primum, quid sit miraculum, et deinde quomodo sciat,  illum  fecise 

aliquod, vel alia miraucla, et si dixerit de auditu, exprimat qualia sint ea, qua audivit, et a quo, 

vel a quibus audivit, et in quo loco, et qua occasione. 

11‐  Interrogetur testis de qualitate miraculos, et de singulis circunstantiis,  tu prosit videri, et 

iudicari, an  fecerit miraculum, quod natura nullo modo  facere poterat circa  factum, vel  licet 

posset facere circa factum, non tamen circa modum, et si testis dixerit, se vidise vel audivise fieri 

aliquod miraculum, mediante oratione  facta per rogantem, et quod proptereà aliquis  fuerint 

sanatus, velim suis necesitatibus sublevatus, tunc. 

12‐ Interrogetur, an habitum fuerit tale miraculum sanitatis, vel gratiae, nullis ad hibitis humanis 

remediis, vel quanto tempore antequem miraculum fieret, ad hibita fuerint medicamenta, vel 

humana remedia. 

13‐  Interrogetur, an miraculum,  vel miracula, quae per merita, et  intercessionem Raymundi 

diventur facta, fuerint facta statim, et incontinenti, vel potius ex intervallo. 

14‐ Interrogetur quilibet testis, qui dixerit facta fuisse miracula, an ipse credat, et teneat, quod 

miraculum,  vel  miracula,  quae  intercesione  Beati  Raymundi  dixerit  facta,  fuerint  supra 

facultatem,  et  vires  naturae,  vel  quoad  factum,  vel  uqd modum,  et  dicat  causas  ex  quibus 

movetur ad ita temendum. 

15‐ Interrogetur quilibet Testis, an sciat, vel audiverit miracula, quae dicuntur facta à domino 

Fratre Raymundo, fuise vera, vel potius ficta, et an duo, vel plura, et frequentia, dicatque diem, 

in quo  vidit,  vel  andivit  fuise  factum miraculum,  vel miracula  ab  ipso  Teste  testificatum,  et 

asertum. Et cum deventum fuerit ad Articulos, Judex, seu Judices, quibus commisum fuerit hoc 

negotium in quolibet dicto cuius libet arli, si Testis interrogatus dixent, se nihil scire, et negative 

responderit, ulterius non  interrogetur, si vero aliquid deposuevit,  tunc Testis  interrogetur de 

scientia, et causa  sicentiae, de  loco, et  tempore, et de contestibus, et  in  fine cuius  libet arli 

interrogetur, an sit possibile, quod veritas aliter se habeat, quam ipse dixerit.    
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Doc. 4 Cartelli citatorii ad concordandum de alio loco loci.18 de març de 1596 

ASV, Congr. Riti, Processus, ms.220, fols.20v‐21 

De mandato Ilmi. Et Rmi. D. Domini Ioannis Teres Archiepiscopis Tarraconsisis non ad modum Il. 

et.  Rnos. Dominorum  ioannis Dimae  Loris  Barchinonensis,  et  Petri  Jayme Vicensis  Episcopos 

Iudicum Remisorialium in causa canonizationis Beati Fratris Raymundi de Penyafort auctoritate 

Apostolica  in  aetatis  deputatos,  et  ad  instantiam  serenissimi  D.  Philippi  hispariarum  Regis 

Catholici, Rmi. Prioris Generalis Totius Ordinis Praedicatorum et Rdi Mgistri Bernardi a Sarria 

Prioris et Covnventus monasterii Praedicatorum dicta civitatis Barchinonensis, seu Procuratorum 

eorundem  respective  nomine  eso,  ac  alios  his  adharetiam,  et  ad  haerere  volentium  citetur, 

provat eum praesenti citatur R. Petrus Paulus Cassador ex. Procurator Fiscalis ad concordandum 

statim de lcoo loci omni suspicione carente, in quo Remisoria de qu agitur, exequi posit in Civitate 

Barchinone alias videndum per Dnos. Ex officiodeputati ad hodie per totamaudientiam. 

 

Doc. 5 Relació de totes les persones a qui s’envia la citació per a les declaracions del procés 

apostòlic de Ramon de Penyafort a Barcelona. 18 de març de 1596 

ASV, Congr. Riti, Processus, ms.220, fols.23‐24    

‐1 testis aetatis 40 annos episcopus Elnensis, fol.26 
‐2 testis aetatis 45 annos Episcopus Colconensis (?), fol.31 
‐3 testis 46 annos frater Franciscus Caralph elemosynarius, fol.34 
‐4 testis 57 annos frater Michael Masnovell, fol.39 
‐5 testis 50 annos Honophrius Monserratis, fol.41 
‐6 testis aetatis annos 44 Raphael Rovirola canonicus, fol.45 
‐7 testis 75 annos Jacobus de Encontra notarius, fol.50 
‐8 testis aetatis 40 annos Paulus Darder Corderius, fol.54 
‐9 testis aetatis 45 annos Don Franciscus Olivo archidiaconus, fol.57 
‐10 testis aetatis 45 annos Paulus Pla Canonicus, fol.64 
‐11 testis aetatis 47 annos Dn. Berengarios Doms Miles, fol.67 
‐12 testis aetatis 41 annos Dominus Michael Mecha Miles, fol.71 
‐13 testis 31 annos Ignatius, sive Inigo Lopez Dux Triremis Sta. Barbara, fol.74 
‐14 testis aetatis 40 annos fr. Antonius Arraiz Ordinis Minorum Sti. Francisci, fol.75 
‐15testis aetatis 47 annos Franciscus de Marimon Miles, fol.77 
‐16 testis aetatis 68 annos Michael Cordelles Miles, fol. 80 
‐17 testis aetatis 60 annos Ioannes Vila Canonicus Barchinonensis,nunc Episcopicop. Vic, fol. 82 
‐18 testis aetatis 61 annos Honophrius Paulus Cellers Vicarius Generalis, fol. 86 
‐19 testis aetatis 60 annos Honoprhius Doms Miles, fol. 90 
‐20 testis aetatis 50 annos Dommus Plicamandus de Marimon Miles S. Jacobi de Spata, fol. 94. 
‐21 testis Franciscus Calca aetatis 76 annos miles, fol.96 
‐22 testis Monserratus Llavaneras mercator aetatis 66 annos, fol. 101 
‐23 testis Honoprius Reart canonicus aetati 45 annos, fol. 105 
‐24 testis frater Joannes Pedrolo aetatis 54 annos, fol. 110 
‐25 testis frater Michael de Aymerich aetatis 50 annos Abbas, fol. 112 
‐26 testis Paulus Masons aetati 43 annos paratorpannos, fol. 116 
‐27 testis Dommus Joannes de Icart Baiulus, et miles aetatis 34 annos, fol. 118 
‐28 testis Mathaeus Forner Cinterius aetatis 30 annos, fol. 121 
‐29 testis Antonius Escofet assaonador pallium aetatis 33 annos, fol. 124 
‐30 testis Dommus Fraedericus Despalau aetatis 56 annos Miles, fol. 127 
‐31 testis Pr. Petrus Egidius Rector del Jesu aetates 45 annos, fol. 131 
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‐32 testis Domus Joachimus Carros de Centelles comes aetatis 53 annos, fol. 136 
‐33 testis Joannes Raymundus Vila miles aetatis 26 annos, fol. 138 
‐34 testis Petrus Calvo aetatis 54 Doctor legum, fol. 143 
‐35 testis Galcerandus de Albanell miles aetatis 35 annos, fol. 146 
‐36 testis Paulus Stada organista aetatis 32 annos, fol. 150 
‐37 testis Petrus Vaguer Guanterius aetatis 35 annos, fol. 153 
‐38 testis Bernardinus Romanus Falquers medicus aetatis 39 annos, fol. 156 
‐39 testis Josephus Mur Doctor legum aetatis 43 annos, fol. 160 
‐40 testis Dommus […] de Agulana, et de Calders miles aetatis 53 annos, fol. 164 
‐41 testis DomusGalcerandus de Semanat, et de Ulmisaetatis 44 annos, fol. 167 
‐42 testis Paulus Campana aetatis 67 annos, fol. 170 
‐43 testis Hieronymus Planes Doctor aetatis 67 annos, fol. 173 
‐44 testis Petrus Marti aetatis 50 annos, fol. 177 
‐45 testis Galcerandus Caors, et de Soler Miles aetatis 72 annos, fol. 180 
‐46 testis Hieronymus Vila Miles aetatis 33 annos, fol. 183 
‐47 testis Joannes Raphael moux Doctor medicina aetatis 38 annos, fol. 187 
‐48 testis Joannes Antonius oliva Doctor aetatis 60 annos, fol. 193 
‐49 testis Jacobus de Agullana Archidiaconus aetatis 52 annos, fol. 195 
‐50 Michael Amat y del Ord Miles aetatis 34 annos, fol. 198 
‐51 Monserratus Clara pomelarius aetatis 41 annos, fol. 202 
‐52 Dionysius de Jorba Miles beneficiatus aetatis 45 annos, fol. 206 
‐53 Josephus Benach Doctor aetatis 40 annos, fol. 210 
‐54 Catherina Sempiona aetatis 40 annos, fol. 213 
‐55 Testis Michael Serra Caligarius aetatis 45 annos, fol. 216 
‐56 Petrus Benedictus Soler Medicus aetatis 45 annos, fol. 220 
‐57 AntoniusRafols aetatis 36 annos, fol. 223 
‐58 testis Joanna Rafols aetatis 35 annos, fol. 225 
‐59 testis Ioannes Nunnesius Cathedraticus aetatis 66 annos, fol. 228 
‐60 testis Ioannes Sabater Regius Consiliarius aetatis 46 annos, fol. 233 
‐61 Michael Doms Civis Barchinonensis aetatis 66 annos, fol. 236 
‐62 Anna Fornes aetatis 30 annos, fol. 239 
‐63 Domna Alduncia Bruguera […] aetatis 40 annos, fol. 241 
‐64 Eulalia […], fol. 243 
‐65 Donna Elizabeth Strada aetatis 30 annos, fol. 246 
‐66 Franciscus de Clariana miles aetatis 58 annos, fol. 249 
‐67 Petrus Ferreres Civis honoratus aetatis 37 annos, fol. 252 
‐68 Christophorus Nogues Rector aetatis 30 annos, fol. 255 
‐69 Michael Steve ligni faber aetatis 61 annos, fol. 257 
‐70 Ludovicus Michael de Barthomeu canonicus aetatis 49 annos, fol. 260 
‐71 Monserratus Guardiola Doctor aetatis 56 annos, fol. 262 
‐72 testis Monserratus Palomeres Mercator aetatis 48 annos, fol. 273 
‐73 testis Bernardus Subies notarius aetatis 27 annos, fol. 277 
‐74 testis Rapahael Ballaster marinarius aetatis 32 annos, fol. 279 
‐75 testis Bartholomaeus Codonyer Marinarius aetatis 37 annos, fol. 281 
‐76 testis Petrus Bisbal marinarius aetatis 26 annos, fol. 283 
‐77 testis Frater Bartholomaeus Cossonia Ordinis S. Dom. Aetatis 50 annos, fol. 285 
‐78 testis Donna Angela Sancti Andreu Vidua aetatis 70 annos, fol. 287 
‐79 testis Joannes Rodes Sartor aetatis 36 annos, fol. 289 
‐80 Donna Maria Angela Rodes aetatis 25 annos, fol. 291 
‐81 Thomaes de Aran Chirurgus aetatis 40 annos, fol. 293 
‐82 Franciscus Guardiola notarius aetatis 45 annos, fol. 295 
‐83 Donna Marianna Samsona aetatis 40 annos, fol. 297 
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‐84 Donna Anna Beneta Domicella aetatis 18 annos, fol. 299 
‐85 Domna Agnes Giberta aetatis 25 annos, fol. 302 
‐86 Gregorius Cucurella sartos aetatis 65 annos, fol. 305 
‐87 Elizabeth Vaguera aetatis 28 annos, fol. 308 
‐88 Ludovicus Jorba notarius aetatis 63 annos, fol. 311 
‐89 Antonius Teres officialis Tarraconensis aetatis 36 annos, fol. 312 
‐90 Michael Campllonch notarius aetatis […], fol. 317 
 

 

Doc. 6 Carta reial amb instruccions sobre la cerimònia d’obertura del sepulcre de Ramon de 

Penyafort. 6 d’abril de 15961844. 

El Rey 

Noble mag. Y amado consejero nuestro. He recibido vuestra carta del 2 del pasado cerca de lo 

que me escrivis de que para abrir el sepulchro de fray Ramon de Peñafort y passar adelante su 

canonizacion,  se  han  de  jutnar  en  essa  ciudad  algunos  prelados  desse  principado,  y  que 

segunentendeis se hallaran presentes a ello  los  Inquisidores, Diputados, consellers y Doctores 

dessa Real Audiencia, y para que  sobre  la preheminencia de  los  lugares no  sucedan algunas 

inquietudes  os mande  advertir  lo  que  sobrello  se me  offrece,  y  assi  para  que  los  consellers 

entiendan mi voluntad cerca de las pretensiones que otras  veces han tenido de poner en vuestra 

presencia almoadilla, he mandado se les scriva la carta cuya copia será con esta, y conforme a 

lo que en ella se les dize os encargo useis vos tan solamente de ponerla, y si entendieredes que 

no han de querer obedecer no se la dareis en ninguna manera. Y en lo que ha respecto a tener 

sillas, guardareis con parecer del consejo el orden que hastaqui se ha acostumbrado, y en lo que 

toca al  lugar que han de  tener  los  Inquisidores y Diputados, consellers y doctores, ya  terneis 

entendido que en auctospublicos los inquisidores ni diputados no tienen lugar cierto. Y assi caso 

que  quieran  assistir  al  tiempo  de  abrir  dicho  sepulchro,  procurareis  que  primero  se  trate  y 

concierte entrellos el que cada uno ha de tener, y quando no se avinieren dareis orden en que el 

Arçobispo no llame a los Inquisidores ni assistan a ello, para que desta manera se excussen las 

differencias que podrian suceder, que en ello me servireis. Datta en Acerca a VI de Abril 1596. 

 

 

   

                                                            
1844CONSELL DE CENT, Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari de l’Antich Consell barceloní. 

Barcelona: Imprempta de Henrich y Companyía, 1898, VI, p. 539. 
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Doc. 7 Memorial de despeses per a la canonització de SantRamon de Penyafort. 

Biblioteca Archivo Francisco Zabálburu. Fondo Altamira, 212‐114, 6 fols. 

CUENTA  DEL  DINERO,  QUE  SE  Á  GASTADO  EN  ROMA,  EN  LA  CANONIÇACIÓN  DE 

BIENAVENTURADO SAN RAMÓN DE PEÑAFORT, HECHO A 29 DE ABRIL DE 1601. Los cuales gastos 

an estado a cargo del Padre Maestro fr. Miguel Llot del Orden de Santo Domingo, y el dinero, 

que para ellos a recibido.  

Primeramente  costaron  los  ornamentos  con  que  celebró  Su 

Santidad, que fueron de brocado blanco, de tres altos, y los de los 

Cardenales,  Asistente  y  Diáconos,  y  los  Diáconos  Griegos,  los 

frontales, coxines y otros aderezos, todo de brocado, lo siguiente: 

Costaron los brocados comprado en Milán, hasta traídos a Roma, 2.510 

escudos, 77 bayeses de moneda, de a 10 julios cada uno: comprolos en 

Milán Miguel Martín, y la cuenta por menudo queda en la contaduría del 

Excmo. Señor Duque de Sessa………………………………………………………… 

Costaron 26 libras de oro y plata hilado de recamo, traído de Florencia 

331 esc. 32fs. de moneda……………………………………………………………………..  

De traída de los brocados de Milán a Roma, y traída i alcabala del oro 

hilado…………………………………………………………………………………………………… 

De armesino tafetán, lienço y brocací para los afforros de los frontales, 

casullas, capas, dalmáticas y los demás paramentos. ………………………….. 

Por los corchetes de plata para las capas y manto……………………………….. 

De las perlas, que se comrparon, para el manípulo del Papa………………… 

Por los cinco palmos de brocado para las fimbrias 20v de moneda……… 

‐‐Sigue el coste de los paramentos y monta…………………………………………. 

Por cinco canas de cencil blanco para la toalla del altar………………………..  

Por  terciopelo  carmesí,  raxa  carmesí  y  paño  para  xocines  y  cubrir 

escabelos y bancos……………………………………………………………………………….. 

A Scintio bordador, porque bordó a su costa todas las cruces, armas del 

Papa, de su Magestad, de la ciudad y Principado, y del Santo, i la figura 

del Santo en todos los frontales y paramentos…………………………… 

A DomenicoCecharelibanderaro por  todas  las  franjas, borlas, botones, 

pasamanos de oro y seda, con que van guarnecidos todos los dichos  

 

 
 
 
 
 
2.510v 77 
 
331v 32 
 
 
27v 
 
 
151v 47 
 
8v 27 
 
15v. 
 
20v 
 
3.063v 83 
 
3.063v 83 
 
20v 
 
 
85v 90 
 
 
 
417v 
 
 
 

793v 
 

4.379v 73 
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Los nueve estandartes de armesino  carmesí,  con  labores de oro y  seda y  la  figura del  santo 

pintada en ambas partes, y los dos cielos del dosel del Papa y del altar de los Apóstoles, costaron 

lo siguiente. 

Costó la tela de oro carmesí para el cielo, que se puso sobre el altar de 

San Pedro, 24 canas……………………………………………………………………………… 

Costó la tela blanca lisa de plata para el cielo del dosel, que se puso sobre 

el solio del Papa, 8 canas, 7 palmos ½…………………………………………. 

 

‐‐Siguen los estandartes y doseles………………………………………………………… 

Costaron  27  canas,  6  palmos  de  armesino  carmesí  para  los  nueve 

estandartes y para las goteras de los doseles o palios………………………….. 

A Maestro Guillermo pintor, por pintar catorce figuras del Santo en siete 

estandartes………………………………………………………………………………….. 

Por la pintura de los otros dos estandartes, dorar los labores de contorno 

a Marco Antonio pintor…………………………………………………………. 

A Pedro Contini pintor, por dorar los siete estandartes de ambas partes 

y por pintar y dorar todas las caydas de los cielos de los palos 400v…….. 

A DomenicoCecharelibanderaro, por las franjas y borlas de oro y seda y 

cordones de los nueves estandartes y hechura de los dos cielos del solio 

y altar…………………………………………………………………………………………… 

Costaron dichos estandartes………………………………………………………………… 

 

Costó el aparejo de la iglesia nueva de San Pedro: 

A Marco Antonio pintor por pintar todas  las armas para  las puertas, y 

las armas, y santos, que se pusieron en todo el orlo de San Pedro, sobre 

las colgaduras……………………………………………………………………………… 

Sigue el aparato de San Pedro……………………………………………………………….  

A Marco  Antonio  festarolo  por  todos  los  festones,  que  puso  en  las 

puertas, y en la iglesia, de verdura, y oropel con las armas, y santos y por 

sus trabajos en dicha fiesta…………………………………………………………….   

Costaron los tablados en que se hizo, y celebró la canonización, y el solio 

del  papa,  aparadores,  pasadiços,  atajos,  tablados  para  los  que 

estuvieron a ver, y para  los cantores, y cuatro  lampadarios grandes, y 

 
333v 85 
 
 
125v 25 
 
459v 
 
459v 
 
 
138v 75 
 
 
168v 
 
 
80v 
 
 
400v 
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231v 
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293v 
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toda la obra de madera, que se puso para colgar, y otras cosas 2.600v, 

tasada por Jacobo dela Porta, arquitecto mayor, y la madera se queda a 

los canónigos…………………………………………………………………………………….. 

Costaron 360 candeleros de madera para poner hachas en todo lo alto 

de la cúpula y corredores de San Pedro……………………………………………….. 

Costaron  de  pintar  los  dichos  360  candeleros,  y  pintar,  y  decorar  los 

quatro  lampadarios grandes, y otras cosas de pintura que hizo Pedro 

Contini para el dicho aparato…………………………………………………………….. 

Costaron los paños verdes y carmesís con que se cubrió todo el tablado, 

donde  se hizo  la canonizacion, y el  solio del Papa y  los bancos de  los 

Cardenales  y  obispos mil  y  setenta  escudos  de moneda.  Sobró  parte 

dello, fue para vestir pobres del literato……………………………………… 

 

Sigue el aparato de San Pedro y monta………………………………………………… 

Dióse a los que tapiçaron la iglesia de San Pedro de paños, de seda y al 

furrier del Papa, que los gobernó, y a los guardarropas de señores, que 

prestaron sus colgaduras, y de clavos, y cuerdas, se gastó en todo………. 

De manera que monta el dicho aparato……………………………………………….. 

 

En la solemnidad de la canonización, y en la procesión, que se hizo antes 

della, y en la que se hizo después para traer los estandartes a la Minerva 

y a Santa María de Montserrat, y en la fiesta que se hizo en la Minerva, 

en la octava, se gastaron 5.808 libras de cera blanca, que costaron a tres 

la libra………………………………………………………………………….. 

Costaron  los vestidos que se dieron a tres Maestros de Ceremonias, al 

Maestro de Cámara, Maestresala; Copero y sotocopero y trinchante de 

Su  Santidad,  que  fueron  de  raxo  carmesí  de  Florencia,  aforrados  en 

damasco y armiños, como es costumbre………………………………………………. 

Costaron los ornamentos de los frailes acólitos y la manga de la cruz de 

tela de oro, con armas del Rey, ciudad y deputación, con las franjas de 

seda, y oro y la hechura de todo…………………………………………………………… 

 

 

Montan  las  propinas,  que  se  han  dado  a  12  Cardenales  de  la 

Congregación de Ritos a 100v de oro por uno, dos auditores de Rota, a 

un protonotario Apostólico y al abogado consistorial del Rey, y a dos 
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maestros de ceremonias, también a 100 escudos oro por uno, y a todos 

los demás oficiales de la casa del Papa, y a los Tudescos de la guardia, 

caballos ligeros, a tambores, trompetas, bombarderos y a los del Castillo 

y al architeto mayor, y a otros muchos como parece por menudo en los 

libros del Padre Maestro Llot……………………………………….. 

Anse gastado en las dos fiestas, que se hizieron en la Minerva, el día que 

se traxo el estandarte y el día de la otava en músicas, adornamento de 

la iglesia, fuegos que duraron tres noches, en todo…… 

Costó  la  imagen de San Raymundo con  los milagros alrededor y otras 

que  se  estamparon  para  dar  a  los  Cardenales  y  a  otras  personas 

devotas………………………………………………………………………………………………… 

 

Más  se gastaron  en  vestir a  trescientos  y  cincuenta pobres niños del 

literato, y niñas dispersas, sayos, camisas, calças y çapatos, medias y 

bonetes, y tocas con las armas de la ciudad y deputación en los pechos, 

y de darles de comer el día de la canonización y de otras limosnas, que 

se hizieron,  como es  costumbre,  se gastó en  todo1.170v 72  fs. Como 

parece por menudo en los libros del Padre Llot……………………………………. 

A Oracio Gracián, notario, por la copia que ha hecho de los procesos, y 

antes para que quede en el Vaticano para perpetua memoria, como es 

costumbre……………………………………………………………………………………………. 

Más  se  han  gastado  en  imprimir  el  libro  de  la  suma  de  casos  de 

Conciencia de S. Raymundo mil y cien cuerpos 919v y de  imprimir  las 

relaciones y libros de la vida del santo, que hizo Monseñor Peña y otras 

relaciones y oraciones consistoriales, que se an impreso, otros 100v, que 

en todo es 1.019v de moneda……………………………………………………… 

 

Costaron las Bulas de la canonización, una para Su Magestad, otra para 

la ciudad de Barcelona, con sus sellos de oro, 550v de oro, que son de 

moneda 660v……………………………………………………………………………………….. 

Gastóse en el despacho de un correo en toda diligencia, que se despachó 

a  Su  Magestad,  y  a  la  ciudad  de  Barcelona  con  el  aviso  de  la 

canonización, 300v de oro; son de moneda………………………………………….. 

Anse gastado por el menudo por mano del Padre Maestro Llot, en pagar 

jornales de oficiales, que an trabajado en  los dos meses que se hizo el 

aparato  de  San  Pedro  y  en  otros  gastos  por  menudo,  como  es, 

escripturas, memoriales, copias y otras muchas cosas concernientes a la 
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canonización, y en el rito de su persona, de su compañero y de un criado 

en 6 años y medio, que a asistido, 150v 89fs. Y ultra de esto, que se an 

gastado  del  dinero  del  Rey,  ciudad  y Diputación,  a  gastado  el  Padre 

Maestro de Dienro de sus parientes y de negocios propios, otros 1.500v, 

como parece por menudo en sus libros……………………………………. 

 

De manera  que monta  todo  lo  gastado  veinte  y  tres mil  seiscientos 

escudos y quarenta y nuevefs……………………………………………………………… 

 

Para los gastos retro escritos, ai de recivo las partidas siguientes:  

Primeramente Su Magestad libró en Sicilia seis mil ducados a 11 RE, o su 

valor, los quales el Virrey los remitió a Roma y valieron puestos en Roma 

6.810v 40 fs. de moneda……………………………………………………………. 

La ciudad de Barcelona envió crédito de Jaume Bru sobre Juan Enríquez 

de  Herrera  y  Otavio  Costa  de  4.200v  oro,  que  valen  de  moneda 

5.166………………………………………………………………………………………. 

Mas se a valido por cambio el Padre Maestro Llot de 6.000 libras, que 

los Señores diputados del Principado de Cataluña prometieron para  la 

canonización, en las cortes últimas y a dado sus letras a pagar a Jaume 

Bru, las qualesan valido en Roma………………………………………………………… 

Para  los  sobredichos deudos, no ay otro asignamento, que  lo que  se 

sacará vendiendo los 1.100 cuerpos de libros de la Suma, que será cosa 

larga  y  una  partida  de mil  libras,  que  a  prometido  de  limosna  el  Sr. 

Arzobispo de Tarragona, las quales el P. Mro. Llot le a librado para que 

las pague a Enrriquez y Costa, en disminución de  los 1.450v que se  le 

debe, como está dicho. 

Yo  Pedro  Fernández  Salinas  contador  del  Duque  de  Sessa, mi  Sr.  É 

reconocido estas quentas por mandato de S.E. y quitado lo que en ellas 

se a pagado con los sis mil ducados, que Su Majestad dio, lo qual S.E. a 

distribuido por sus libranças: todo lo demás lo é concordado con partidas 

de bancos y con las quentas de los sondicos y oficiales, que han servido 

la canoniçacion y con  los  libros del P. Mro. Fr. Miguel Llot y hállo que 

están bien y fielmente sacadas y contienen toda la verdad, y que real y 

verdaderamente se quedan deviendo los dichos seis mil y trescientos, y 

cinquenta y  tres escudos a  las personas arriba dichas, y en  fe dello é 

hecho  la presente certificación en Roma a 2 de setiembre 1601. Pedro 

Fernández de Salinas. 
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Doc. 8 Carta dels Consellers de Barcelona a Felip  III per sol∙licitar  la seva  intervenció en  la 

canonització de Sant Ramon de Penyafort. 24 de juliol de 1594. 

ACA, Consejo de Aragón, Leg. 0265,n. 013 

Com esta Ciutat de vostra R Magestat y los Consellers della, se empleen sempre y ocupen en fer 

coses pertanyents y tocants a la honrra y gloria de Deu y de sos Sancts, mijansant la intercessio 

dels quals  reben  tantes  llargues merces de  les mans de Deu:  y per altra part  trobam en  les 

escriptures  de  nostres  antipassats  les  grans  diligencies  que  aquesta  Ciutat  y  los  Consellers 

dellaan  fet  ab  los  altres  SerenissimsReys  predecessors  de  vostra  Real  Magestat;  y  ab  los 

SummosPontifices de la Curia Romana per la canonizacio del benaventurat Pare fra Ramon de 

Penyafort, natural de  la ciutat, de  la Orde de Predicadors;  lo cos del qual esta sepultat en  lo 

monestir de sanctaChaterinaab gran veneracio, y la sua festivitat se celebra ab gran devocioab 

llicencia de la SedeApostolica, concedida a la Provincia de Arago per los assenyalats miracles que 

obra Deu per medi del seu sanct: dels quals tenen gran experiencia  los seus devots. Y  la curia 

romana esta molt ben informada de aquestos miracles ab molts processos, los quals realment 

vuy en dia  se  troben  en  ella. Y peraque aquesta Ciutat de  vostra Magestatpuga obtenir del 

SummoPontifice  la  Canonizacio  del  seu  sanct,  supplicamab  la  deguda  humilitat  a  vostra 

Magestatquensfaça favor  ab lo SummoPontifice, y ab lo Collegi dels Cardenals escrivint los de 

sa  part  peraque  donen  fi  y  compliment  a  un  negoci  tant  desitjat.  Y  que mane  vostra  Real 

Magestat al seu embaxador que ab tota la diligencia possible proseguesca aquest negoci devant 

de sa Sanctedat. Que ab aquest tan gran  favor y  intercessio de vostra Magestatconfiam tots 

alcasarem en breu temps del SummoPontifice la sobreditaCanonizacio tan desijada de nostres 

antipassats. Y encara que sia veritat que lo beneytsanct se la y ha de pagar a vostra Magestat, 

ab tot axo aquesta sua ciutat y tot lo Regne de Cathalunyarestara sempre molt obligat a vostra 

Magestat, per tan gran benefici. Guarde nostre Senyor la Catholica y Real persona de V.M. y li 

donefelicissims anys de vida, com aquestsos fels vassals ho demanen  y desijen.  

Feta en Barcelona als 24 de Juliol. Any del Senyor 1594. Humils vassals de vostra Real Magestat 

que ses mans reals besan, los Consellers de Barcelona.  

 

Doc. 9 Carta de Felip II a l’ambaixador davant la Santa Seu, Antonio Fernández de Córdoba, 

duc de Sessa, sol∙licitant la seva intervenció per a la canonització de Sant Ramon de Penyafort. 

19 de desembre de 1594. 

ACA, Consejo de Aragón, Leg. 0264, n. 004 

Ilustre Duque, primo nuestro del nuestro consejo y nuestro Embaxador. En la nuestra ciudad de 

Barcelona en el Monasterio de S. Cathelina de  la Orden de Predicadores, esta el cuerpo de F. 

Ramon de Peñafort, Religioso de la dicha Orden, El qualesta tenido en muy grande veneracion 

por su singular y exemplar vida, y aver echo en ella, y despues de muerto muchos milagros, y 

haviendo  tratado  años  a  dicha  ciudad  y  convento  de  canonizarle  por  sancto,  por 

commissionpartiuclar de  los SummosPontifices,  se ha  rescebidoinformacion de  su vida, como 

dizen que consta por el processo autentico, que sobre ello esta en essa corte, y porque de nuevo 

quieren embiar personas que insten dicha canonizacion, os encargo y mando que en virtud de 

las cartas de creeencia que con esta yran para su sanctidad, y ellos y los demas que convenga 

todas las diligencias y esfuerço que fuere necessario, afin que conforme los meritos del processo 

dicha canonizacion tenga effecto, que en ello rescibire de vos muy accepto plazer y servicio. Dat. 

en Madrid, a XIX de Deçiembre MDXCIV. Yo el Rey 
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Doc. 10 Carta de Felip II a Climent VIII fent instància per a la canonització de Sant Ramon de 

Penyafort. 19 de desembre de 1594. 

ACA, Consejo de Aragón, Leg. 0264, n. 005 

Muy Sancto Padre. Escriviendo al Duque de Sessa de mi Consejo y mi Embaxador, que de mi parte 

diga a V.S. lo que de el entendera cerca de la Canonizacion de Fray Raymundo de Peñafort de la 

Orden  de  Predicadores,  cuyo  cuerpo  esta  en  el  Monasterio  de  S.  Cathelina  de  la  Ciudad 

Barcelona, que es de la misma Orden. En esta no abra mas que dezir de suplicar humilmente a 

V.S. que dandole  entera  fe,  y  creencia, a  lo que de mi parte  se dixerere,  tenga por bien de 

mandarlo mirar con la consideracion que V.B. acostumbra, y hazer en ello lo que entendiere que 

convienen a los meritos de tan approvadaSanctidad, como la de este Religioso, que de mas que 

esto  resulta  en  honra,  y  gloria  de  nuestro  Señor,  y  beneficio  y  autoridad  de  dicha Orden,  y 

Provinçia de Cathaluña, recibireio muy singular gracia de V.B. cuia muy sancta persona Nuestro 

Señor  guarde  al  prospero,  y  felice  regimiento  de  su  universal  Yglesia”.  Madrid,  a  XIX  de 

Deçiembre. Año MDXCIV. De Vuestra Sanctidad Muy humilde, y devoto Hijo, don Philippe, por la 

gracia de Dios Rey de las Españas, de las dos Sicilias, de Ierusalem, &c. que sus muy sanctos pies, 

y manos bessa. Yo el REY. 

 

Doc. 11 Visita i descripció de la Capella de Sant Ramon de Penyaofrt al convent de Santa 

Caterina de Barcelona. Notaris Francesc Pedralbes, Pau Çalopa i Joan Terés, 3 i 4 d’abril de 

1596. 

ASV, Congr. Riti. Processus remissoriales, 220, fols. 269‐272v. 

Visitatio  et  descriptio  Ecclesiae  Divae  Catherinae  et  Sacelli  B.  Raymundi  de  Penyafort,  et 

circunstantias eorundem respective. 

In ingresum eiudem Ecclesiae est atrium ganum, et claustrum vetus portas habens duas, versus 

meridim  alteram  versus  verò  occidentem  aliam,  supra  quam  portam  sunt  imagines  Sanctos 

Dominici, Petri maryris, et Catherinae, et supra portam secundo nuncupatam  [f.269v] quaerat  in 

frontispicio dictae Ecclesiae sunt imagines B. Mariae habentis in sinum filium suum, contiguum 

inde  est  Templum  iam dictae Divae Catherinae martyris, portam praecipuam habans  versus 

occidentem, supra quam portam  imago Dicta B. Catherinae postia est  . Sunt etiam  in eodem 

Templo tres portae minus praecipuae quas una claustrum novum di Cenobii respicit, per aliam 

ingresus habetur ad Sacristiam dicta Ecclesiae, per tertiam verò Christi fideles et devoti praecipue 

layci ingrediuntur, quae est versus meridiem, et mensurata coram dictis Dominis Iudicibus Dicta 

Ecclesiae fuit  inventa  longitudinis 248 pedum ab  ingresum Ecclesiae usque ad parietes Altaris 

maioris,  latitudinis  verò  mensurando  a  pariete  ad  parietem  102  pedum;  altitudinis  verò 

eminentis, nempè 17 ulnas ad rationem octo palmos pro ulna, tu experti ipsis Dominis Iudicibus 

retulerunt. Quae quidem Ecclesia tum intus, tum extra miro quondam artificio structa est variis 

quibusdam artis Chori superioris, et  inferioris pulcherrimis exornata,  fenestre vitricane circum 

circa visuntur imaginibus, et coloribus diversis depicte, ita ut difficulter, et in vitus quis a Templo 

ipso  abscedat. Munita  praeterea  visa  fuit  eadem  Ecclesia  atque  fulcita  14  sacellis munifice 

structure,  ubi  Imagines  Sanctos,  Divarum  visuntur,  et  fere  in  omnibus  sacrosanctum misse 

sacrificium celebratur, ornatur etiam sepulturis antiquis viros, et faeminas Illustris, inter alia ibi 

Exma.  Donna  Victoria  a  Toleto,  et  Columna  iacet.  Et  sepulchrum  etiam  cuiusdam  Regina 

cernetibus est obvium.  Insignia praeterea, et  stemata pendent  familias  Ilustris viros eiusdem 
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Civitatis, et Principatus Cathaloniae, quae cernetibus apparent  in signum triumphi, honoris, et 

glorie a reportatis hinc inde victoriis mari, terraque ab hinc longisimis annis. 

Praterea accedentes ad Capellam dicti B. Raymundi ad dexteram intrantis, quam quidem Capella 

est in octavi forma sita atque locata extranea quadam, et mirabili structura, ad quam habetum 

ingresus per dictam Ecclesiam, en introitu cuius quidem capella sunt cancella lignea a fabro facta 

mediocris altitudinis cum duobus portalibus parvis ad dexteram, et sinistram existentibus, per 

quae portalia habetur transitus a prima [f.270] prima Capella ad ultimam, quae est iuxta, et magis 

prope Altare maius dicta Ecclesiae in eodem capella, et in parete eiusdem fere circa tectum affixa 

sunt  ordine,  et  in  utraque  parte  tria  scuta  lignea  rotunda  cum  armis  cuiusdam Militis,  seu 

Domicelli Barchinona nomine Columbi, cum quadam mediocri vitriana diversos colores,  in qua 

depicta est imago B. Mariae Virginis, et cum duabus lampadibus ardentibus pendentibus a parte 

superiori dicte Capella cum cordulis canapris praeterea reperta fuerunt  in dicta Capella, quae 

sequuntur. 

 

Primo quoddam  retabulum  ligneum depicto diversis coloribus, ac deauratum sub  invocatione 

Beati Francisci, et in eodem retabulo sunt depicte imagines alios sanctos, positum supra Altare 

cum  eius  ara,  et  ornamentis  ad  rem  sacram  celebrandam,  supra  quod  Altare  est  quoddam 

retabulum mediocris imaginis Sti. Christophori veteris picture. Rursus in eodem sacello sunt tria 

parvula  retabula  lignea  deaurata  pendentia  in  parete  dicti  sacelli  cum  imaginibus  diversos 

sanctos in eis diversis coloribus depictos. 

De  inceps  ingrediendo  dictum  Sacellum  per  ipsam  ecclesiam  a  parte  sinistra  scilicet  orientis 

reperitur, et situm est Altare maius dicti Sacelli magno retabulo ligneo a fabro facto, et deaurato, 

et diversis  coloribus antiqua manu depictis munitur,  et  illustratur, diviso  in octo partes,  sive 

quadros, in medio cuius retabuli reperiuntur due imagines magne, quarum una scilicet a parte 

dextera est presenti B. Raymundi  induti habitu Ordinis Dominicani habentis  in manu dextera 

claves duas, et in sinistra librum clausum, et circa pedes mitram Episcopalem, et a parte sinistra 

est imago S. Juliani Abbatis induti vestibus monachalibus suis ordinis habentis in manu dextera 

baculum pastoralem, et  in sinistra  librum clausum, et a parte dextera dictas duas  imaginus  in 

retabulo,  seu  quadro  inferiori  est  primum  representatio  quadam,  qua  dictos  B.  Raymundus 

sepelitur in sepulchro lapideo, stantibus duobus Regibus, et episcopo cum mitra, et multis aliis, 

qui respicientes corpus di. B. Raymundi videntur devote illud respicere, et admirari. In altera vero 

parte  eiusdem  quadri  est  representatio  quodam  in  quam  dum  dictus  B.  Raymundus  resum 

faceret, quidam frater laycus vidit in hostia, dum eam B. Raymundus in altum elevaret, puerum 

Jesum. In secundo aero quadro eiusdem dextere partis representatum dictus B. Raymundus  in 

lecto iacens, et Angelus, qui eum [f. 270v] excitabat quotidie hora matutinaria. In altera vero parte 

eiusdem quadri est quoddam miraculum depictum,  in quod dicto B. Raymundus qui hominem 

semimortuum,  quique  iam  loqui  non  poterat  videtur  alloqui,  et  ei  vocem  restituit  sua 

intercesione, et peccata  sua confesus est, et postea ut dicunt, obiit.  In quadro verò  superiori 

primum est quoddam representatio, in qua dictus B. Raymundus compilabat libros Decretales, 

et quoddam representatio, in qua summus Pontifex dicto B. Raymundo sua peccata confitebatur. 

Supradictas duas imagines, quae sunt in medio Altaris est imago Christi pendentis in cruce cum 

imaginibus B. Ioannis, et Magdalena, ac alios. Et in tribus quadris sunt miracula a B. Juliano facta, 

et repraesentatio quodam eius sepultura, de quibus non agetur in hoc Judicio, Ideo in specie non 

designantur.  Per  totum  vero  retabulum  suspensa  cernuntur  diversos  donaria,  nempe  pedes, 

manus,  integra  corpora,  capita,  et multa  alia  insignia  cerea,  et  argentea,  quae  ab  his,  qui 

beneficia, aut salutem  intercesione dicti B. Raymundi consequntur, offeri solent.  In parte vero 
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exteriori sunt quodam retabula, in quibus depicta sunt quodam miracula a dicto B. Raymundo 

facta.  

Reperitur in super in solo eiudem Capella quoddam foramen subtus quod corpus integrum dicti 

B. Raymundi sepultum extitit; postea vero ibi eius viscera relicta, dum corpus in sepulchro lapideo 

condenretur  tranlatione de eo  facta,  cum pompa, honore, et  reverentia. Foramen autem  ita 

manet nam superius est lapis marmoreus una cum ferreo antepagamento, sicque clauditur, et 

aperitur  quoties  necese  est.  Eius  vero  ambitus  est  duos  palmos  hinc  inde.  Terra  emanat  ad 

salutem proecipue comparandam a febribus, sepulchram vero marmoreum, in quo corpus dicti 

B.  Raymundi  asservari  dicitur  supra  dictum  Altare  possitum,  quatuor  columnis  marmoreis 

erectum, et elevatum, coopertum panno aureo, et serico, visum, et conditum fuit,  

 

Et describendo exteriora eiusdem  sepulchri,  fuit  repertum, quod a parte  superiori est depicta 

figura, sive imago vetusta referens ipsum mortum. A parte sinistra, sive pedum ad sunt depicti 

tres  Episcopi  induti  vestibus  Pontificalibus,  et  Fratres  Dominicani,  et  a  asociantes  dictos 

Episcopos. A parte vero capitis adest quaedam Regina  [f. 271] cum pedisequis,  in utroque vero 

capite sunt insignia Regum Aragonum depicta et in circuitu sepulchri, et frontispitio versus Altare 

sunt septem repraesentationes diversos miraculos in eodem lapide, Primum est illud, quod fecit 

in Portu de tosa. Secundum suscitatio eiusdam mortui. Tertium quando angelus illum excitabat 

ad officium matutinum. Quartum quando fr. quidam layens vidit in hostia consecrata, diem B. 

Raymundus  in altum eam elevaret purrum  Jesum. Quintum miracula cum apparet, cuiusdam 

muti paralytici, cui dictus B. Raymundus apparuit. In Sexto sunt tribus firae sculptae, in quibus 

dicti Beatus Raymundus  in altum apparuit, et videtur revocase quondam puerum ad vitam. In 

Septum sunt duae figurae, quas altera supra sepulchrum manet in signum, quod suscitavit eam 

personam  B.  Raymundus;  altera  vero  ei  preces  fundendo.  In  parte  capitis  dicti  Sepulchri 

reperiuntur sculpta sequentia. Quando Summus Pontifex illi peccata sua confitebatur. Secundo 

quando libro Decretalium compilabat. A parte pedum sculpta sunt haec Primum apparitio dicti 

B.  Raymundi  qui  homini  agrotanti  apparvit;  Alterum,  quo  multi  aegroti,  et  claudi  ad  eius 

Sepulchrum devote orationem  faciunt. A parte autem posteriori nihil depictum, seu sculptum 

reperitur praeter rosam sculptam. In parte verò inferiori repertum fuit foramen quoddam intrus 

vero digito aliquid, quod iudicatos ligneum tangitur.  

Accedentes praeterea ad  sacritiam dicta Ecclesia dicti Dni.  Judices mandarunt Fratri Thomae 

Carreras Sacristae eiusdem Ecclesiae, quatenus ipsis ostenderet pallium dicti B. Raymundi, quo 

dicitur sicco pede loco navigii mare transfraetase, quod reconditur, et aservatur in dicta sacrisita. 

Et illies tradito per dictum sacristam pallio dictis Dnis Indicibus, et per ipsos devote, et reverenter 

expanso, viso, et recognito, quod pannis sericeris  involutum existebat, fuit repertum continari 

maiorem partem di pallii tantum quod obseuri, seu fusci coloris erat. Qua quidem pars di pallii in 

fimbiis  eiusdem,  et  partibus  exterioribus  videbatur  abscisa minutatim,  tu  ereditur,  propter 

devotionem infirmos.  

Quo  viso, et  recognito  [f. 271v]  fuit  ibidem  relictum, et  raditum eidem Sacristae  in eodem  loco 

responendum,  et  denique  ascenderunt  ad  claustrum  superius,  ubi  cerni  solet  miraculum 

transfretationis  maris,  expanso  pallio  super  aquas  in  hunc  modum.  Namque  in  epistolio 

columellae est ibi sculpta pervetustam manu figura di B. Raymundi incedens super aquas maris, 

extenso pallio  loco naviquii per aquas baculo  erecto  loco arboris, et  socio  in  littore, al  retro 

stupente, Regique Aragonum in solio sedente stupefacto, habente in manu sceptrum regium, et 

capite Coronam, et mons Jovis iuxta Barchinonam, et sculptus est signum faciens maxime navis, 
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indicans aliquam maximam navem ad portem Barchinonensem appulisset, et quia erant sero fuit 

supersesum dicta descriptioni, et designationi, et prorogatum ad  sequentem diem ab eadem 

hora  2a  pomeridiana  usque  ad  6a  ipsius  diei,  erem  sequentium  continuatione;  partibus 

presentibus. 

 

Doc. 12 Descripció de l’estampa de la canonització de Sant Ramon de Penyafort. Notari Josep 

Güell, 2 de juliol de 1684. 

BRUB, Annals del convent de Santa Caterina, ms.986, fols.82‐83v. 

Descripcio authentica de una de las estampas de la canonizacio de S. Ramon enviada a Roma 

per lo plet del pp. Mercenaris. 

Die mercurii duodecima mensis  julii anno domini millessimo  sexmo. octuanguessimo quarto. 

Barchinona.  

Josephus  Güell  autibus  apostolicos  atque  regia  notari  publ.  Barchinone  et  scriba  negotios 

monasterii  et  conventi  Dive  Catharine  Martiris  ordinis  patris  nostri  Sti.  Dominici  fratrum 

predicatoris    preseni  civitatis  Barcinone  infrus  quod  in  quadam  arca magna  ligni  et  ferres 

quatribus  clauditeur  clavibus  recondita  et  bene  custodita  in  Archivo magno  et  publico  dicti 

conventus  inter  alia  que  ibi  bene  servantur  ut  sunt  bulla  una  aurea  et  alia  argentea 

canonizationis Sti. Raymundi de Penyafort dicti ordinis Predicatorum et libri apertiis maioris et 

stimationis  dicti  conventus  in  presentia  Rm.  Patris magistri  fratris  Didaci  Carli  Prioris  dicti 

monasterii et aliorem patrum et religiosem eiusdem nec non et Joannis Arnau Pictoris, Andreae 

Sala  sculptoris, Mathei  Janer  et  Josephi Ros  gravatorum  et  auri  et  argenti  fabrorum  civium 

Barchinone  testiumque  infro  in archivio predicto ad effectum  infrum exitentiu  Inveni quando 

tabulam  ligneam prevetustam altitudinis  trium palmus  et unius quarti palmi parum plus  vel 

minus in qua est asitus quidam pervetustus papirus eiusdemmet altitudinis et latitudinis in medio 

cuius est  impressa sive gravata efigies dicti Sti Raymundi a Penyafort  in pede stans altitudinis 

unius palmi et unios quarti palmi in cuius manu dextera habet clavem in signum poenitentiatem, 

et  in manu  sinistra  librum  intitulatum Decretale, et circa dicta effigiem  in parte  superiori ad 

manum dexteram sunt insignia et stigmata Ssmi Domini Nostri pape Clementis octavi, ad manum 

vero sinistram  insignia et stigmata Domini Nostri Hispanians Regis,  in parte vero  inferiore ad 

manum dexteram insignia et stigmata Civitatis Barchinone, ad partem vero sinistram insignia et 

stigamata Ducis de Sesa  tunc ad Ssmo Dni Nostri Regis oratoris, et  in pede dicte effigiei est 

impressum seu gravatum rotulum sequans.  

«Sanctus  Raymundus  de  Penyafort  Ordinis  Sancti  Dominici»  et  in  calce  istius  est  seguens 

scriptura «Sanctus Raymundus de Penyafort nascitur Barcinone circa annum domini millesimum 

centessimum septuagesimum sextum. Bononie sacros canones pubblice interpretatur, canonicus 

et Prepositus Barchinonensis factus ab episcopo [fol. 82v] impetratum in honorem Annunciationis 

Beate Marie festus die in ea ecclesia solemniter celebretur ordinem Sti Dominici die Parasceves 

anno  millesimo  duecentesimo  vigesimo  secundo  ingreditur.  Religionem  Beatae  Marie  de 

Mercede Redemptionis Captivorum instituit. A cardinale Sabiniensi ad cruciatam predicandam 

ex negotia  legationi  feliciter obeunda  socius assumitur. A Gregorio papa nono  capellanus  et 

poenitentiarius  factus  eius  confessiones  audit.  Archiepiscopatum  Tarraconensem  recusat, 

decretalium  librum compillat. Generalis sui ordinis tertius eligitur, regulem  instituta reformat, 

Generalatum  deponit.  Summam  casuum  concientie  componet.  A  Jacobo  Rege  ad  Baleares 

insulas ad predicandiam  fidem ducitum.  In Hispanis  studium  lingue Hebraicem et Herabicem 
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instituit, Predicatione plures quam decem millia sarracenorum ad fidem Christo convertit. Magna 

sanctitate,  abstinentiem,  corporis  maceratione  humilitate  in  omni  statu  prefulget,  Patris 

pauperum nomen consequitur;  fere centenarius nocte epiphanie Anni millesimo duecentesimi 

septuagesimi  quinte  moritur  insignia  et  vivens  et  mortuus  miracula  edit.  Omnia  scripto 

testimonio doctrine et sanctitatis  libris habetur. A Clemente octavo Pontifice maximo  in sane 

tores  relatus est die  [...] mense  [...] anno domini millessimo  sexessimo primo. Cum privilegio 

summi pontificis ad annos  decem». 

circite in circuitu dicte effigiei reperiuntur decem et octo tabella vitae et miraculorum ipsius Sti 

Raymundi de Penyafort cum quodam subscriptione  in pede cuius  libet tabelli  in hunc ordinem 

disposit nam in pede dicti rotuli seu scriptura supradicta sunt quinquie et dictis tabellis quorum 

tria  continent miracula  dicti  Sti.  Raymundi  post  eius  obitum,  duo  autem  eius  gesta  cum  in 

humanis dege et hec duo sunt subtus pedem dexterum dicte effigiei sancti Raymundi; In quorum 

uno est  impressa  seu gravata  imago  sancti Raymundi genuflexi cum canonicus et prepositus 

ecclesie Barch. A fratribus ordinis predicatorum habitu dicti ordinis vestiebatur cum rotulo seu 

scriptura  sequenti.  «Sanctus  Raymundus  canonicatu  et  Prepositura  Ecclesie  Barchinonensis 

dimissis,  ordinem  Sti.  Dominici  ingreditur: multi  eius  exemplum  sequenti  eiusdem  habitum 

suscipiunt». 

In altero ad latus immediate istius tabelli versus dexteram est alia pictura, seu gravatura dicti Sti 

Raymundi genuflexi habitu regulari [fol.83] ordinis Predicatorum induti; ad tergum eius imago Regis 

diademate reia coronati etiam genuflexi, et a terzo istorum duorum similiter est imago Sti Petri 

nolasco habitu seculari  induti etiam genuflexi, et  in cornu superiori  imago Virginis Maria cum 

filio Jesu in brachio dextero quasi sub nube, et quasi quae loquitur dictis divo Raymundo, Regi et 

Sto Petro Nolasco vestitits provet supra, in cuius quidem tabelli pede est sequens scriptura «Sto 

Raymundo Petro Nolasco, et Jacobo Regi Aragonie, nocte Beatissima Virgo apparet et revelat tu 

in  eius  honorem  ordo  de  mercede  Redemptionis  Captivorum  instituatur».  Supra  eundem 

secundum  tabellum  in parte dextera dicte  effigiei principalis  Sti Raymundi  sunt quatuor alia 

tabella, quorum primum continet effigiem Sti Raymundi in pulpito stantis et predicantis habitu 

regularis  ordinis  Predicatorum  vestiti  sub  rotulo  sequenti:  «Stus  Raymundus  a  Cardinale 

Sabinente legato Sedis Apostolice socius legationis assumitur, prede semper incedit, cruciatem 

predicat, plurimos ad Christi fidem convertit». Alia subsequentia tria tabella manu dextera dicte 

effigiei principales et duo  tabella posita supra caput eiusdem effigiei principalis Sti Raymundi 

parte  dextera  ipsiusmet  effigiei  sunt  depicte  principales  et  subsequentes  actiones  dicti  Sti 

Raymundi  dum  in  humanis  morabatur  et  in  quolibet  invenitur  suum  rotilum  explicans 

impressionem seu gravaturam cuiuslibet tabelli: postea vero supra dictum caput dicte effigiei 

principalis parteque superiori invenitur tabellum in quo iacet corpus Sti Raymundi iam deffuncti, 

et due persone regie diademate Regia coronati ad latus feretri et cadaverci dicti Sti Raymundi et 

simul duo Episcopi genuflexi, alique persone sub cuius gravatura est sequans scriptura. «Sanctus 

Raymundus cum maxima fama sanctitatis et miraculorum moritur, eius funus Jacobus Aragonie 

et Alfonsus Castella Reges cum filiis et multis prelatis prosecuntur». Tandem in dicto pervetusto 

papiro prosequuntur miracula precipua dicti Sti.  [fol. 83v] Raymundi facta et perpetrata post eius 

obitum, duo  in eadem parte  superiori, parte  vero  sinistra dicte effigiei principalis quatuor  in 

manu sinistra eiusdemmet effigies principalis tria sub eius pede sinistro quorum ultimum est ad 

latus immediore primi descripti tabelli; in quo ultimo tabello invenitur gravatura seu depictum 

sepulcrum dicti Sti. Raymundi, tres Episcopi genuflexi, et tres alie persone, una genuflexa et due 

alie elevante lapidem dicti sepulcri cum lampade supra ipsum pendenti, et in pede dicti tabelli 

sequens rotulum: «Sti. Raymundi sepulcro reserato suavissimus odor emanet, et Ludovicus de 

Claramonte sensum quo decem octo annos  caruevat recuperat miraculo».  
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Post  factam  istam descriptionem dicti  Ioannes Arnau pictor, Andreas  Sala  sculptor, Mathias 

Janer et  Josephus Ros gravatores, et auri et argenti  fabri ab eorum  in suis  respective artibus 

peritiam retulerunt et fidem fecerunt effigiem principalem dicti Sti. Raymundi cum dictis decem 

et octo  tabellis et  rotulis  secundum  eorum  valde  vetustam gravaturam  et  impressiones esse 

gravatam et impressam a multis ab hinc annis retro et in terris Ssmi. Dni. Nri. Papa. De quibus 

omnibus et singulis peractis gestis et sequitis dictus M. Rdo. Pater magister frater Didacus Carli 

prior dicti monasterii unum et plura publicum et publica instrumentum et instrumenta confici, et 

sibi aliis cuya intersit dari, tradi et liberari per me dictum notaris peticit et requisicit que fuerunt 

acta  Barchinona.  Et  intes  dictum  archivum magnum  et  publicum  dicti  conv. Dive  Catharine 

martiris  sub  anno  diet  et  mense  predictis.  Presente  me  dicto,  et  infrascripto  notario  et 

presentibus etiam Anthonio Gariet clerico theologie professore, naturali Parrochie de Ridaura 

Gerundensis dios. Et Joanes Gatius etiam clerico et theologie professore naturali vallis de Ribas 

dioces. Urgellens.  

 Josephi Guell auctibus apostolicat atque regia notari pubblici Barcinone qui hic scriberet sect in 

fidem requisins […]  
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