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Notes bibliogràfiques de l'apartat 3.3 

1. P.CAHIER, Les characteristiques des Saints dans l'art 
populaire. Paris, 1867. Abundants il·lustracions. 
BRÉHIER, L'art chrétien son développement iconographique des 
origines a nos .jours. Paris, 1918. Amb il·lustracions. 
E.RICCI, Mille Santi nell'arte. Milano, 1931. Profussió 
d'il.lustrac ions. 
Imatges de la Verge i dels Sants de Catalunya. 4 vols. 
Biblioteca de Catalunya, secció de gravats. Tamany fol. 

2. J.NAVARRO, Vida y milagros del principe de los anacoretas 
padre de los cenobiarcas nuestro padre S.Antonio Abad el 
Magno. Traducida del francés al castellano por un devoto del 
santo. Barcelona, impremta Maria Angela Martí viuda. Plaza 
de San Jayme, 1683. 260pp. 
Josep Navarro és comendador de sant Antoni a la ciutat de 
Barcelona. Edició que es troba a la B.Balmes. Presenta la 
censura del P. Fr.Francisco Serra, lector de theologia de 
Vísperas en el Real Convento de N. P. S. Francisco de la Ciudad 
de Barcelona. Van añadidas en esta impression las Grandezas 
de la Religión de sant Antonio en las partes de Etiopia y 
Egypto. 
GOIGS de sant Antoni Abad. Vegeu J.BATLLE, Goigs del XVII. 
op. cit., p. 15. 
NOVENA a sant Antoni Abad. Casa de l'Ardiaca, 24 pp. 
Barcelona, s.d. 

3. E.MALE, El Barroco, op. cit., p. 419. Indica que santa 
Agnès és patrona dels trinitaris. 
SANTIAGO DE LA VORÁGINE, La Leyenda Dorada, op. cit., Santa 
Inés Virgen, vol. I, pp. 116-120. 
VILLANCICOS a la ínclita y siempre invicta virgen y mártir 
Santa Ynes los cuales se cantaron en la fiesta y dedicación 
de altar, retablo y capilla que un devoto suyo la hizo, y 
consagró, en el muy Religioso convento de los Padres 
Descalzos Carmelitas, de el Glorioso Patriarca S.Ioseph de 
la Ciudad de Barcelona. Anton Ferrer y Baltasar Ferrer 
impresores. Barcelona, 1694. 4 ff. s.n. 
GOIGS en lloança de la Verge i mártir Santa Agnès, venerada 
en 1'església parroquial de sant Agnès de Malanyanes, bisbat 
de Barcelona. 1985. Aquests goigs, originaris del segle XX, 
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recullen els episodis més rellevants de la vida de la santa, 
representats en el retaule. La influència del text en la 
imatge es dóna aqui en relació inversa, doncs les imatges 
són del 1681. Per tant s'ha de tenir present aquesta inter
relació entre imatge i text per a no caure en l'error 
d'establir paràmetres referencials en valors absoluts. El 
relleu esculpit mostra una escena en la que se representa la 
mort del pretendent, avassallat pel dimoni transformat en un 
animal monstruós. Una segona escena en la que santa Agnès 
està amb els cavallers, doncs per una oració pia el difunt 
nuvi ressuscitat s'observa en la composició agenollat davant 
Agnès. El turment de llençar-la al foc és representat en un 
altre relleu compositiu, però al no quedar cremada se li 
aplica el martiri de la decapitació, també representat en el 
retaule. 
Representacions d'aquesta santa les trobem en un relleu de 
ple volum al retaule de les santes de Cotlliure, juntament 
amb santes Bàrbara, Àgata, Llúcia i Marta. Les santes Llúcia 
i Àgata les trobem sovint representades dins de medallons, 
únicament en bust però acompanyades del seu atribut 
personal, els ulls de Llúcia i els pits per Àgata, tant en 
el Principat com en el Rosselló. En el retaule de sant Sever 
de Barcelona se representen conjuntament, i en la mateixa 
obra, en la base de la columna en un petit espai 
rectangular, s'hi troben les manifestacions de Llúcia i 
Madrona. Aquesta obra guarda corelació amb el retaule de les 
santes de Cotlliure. 

4. A.PEREZ SANTAMARÍA, Escultura barroca a Catalunya, op. 
cit., p. 375. Presenta les conclusions tot precisant una 
resposta a la qüestió de si se segueix la tradició secular 
o bé les directrius de la Contrareforma, que pel que 
respecte Crist hi ha una clara preferència pels temes de la 
Passió, als que la Contrareforma els dóna prioritat. Aspecte 
que ratifiquem, però que també s'ha d'oferir els temes 
eucarístics. 
En quant a la hagiografia, considera Aurora Pérez que se 
segueixen els dos corrents, tradició i Contrareforma, però 
amb predomini de la primera en els tres apartats presentats, 
de tradició local, sants patrons, i sants vinculats a la 
Contrareforma. 
Afirma que els temes marians, a diferència del hagiogràfics, 
són molt més contrareformistes, tant per l'elecció dels 
mateixos, la Immaculada per exemple, com per la manera 
d'interpretar-los, com els del Roser i els majors d'Arenys 
i Cadaqués. 
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5. Vegeu les notes 3, 4 i 89, 90 de l'apartat 2.2 del segon 
capítol. 

6. H.GRAEFF, Maria. La mariología y el culto mariano a 
través de la historia, op. cit., p. 357. La festa del Rosari 
fou establerta pel papa dominie Pius V, qui atribuí als 
rosaris ressats per les germandats romanes la victòria naval 
de Lepant dels cristians sobre els turcs, el 7 d'octubre de 
1571. 

7. SANTO TOMAS DE AQUINO, Summa Teológica. Tratado de la 
Vida de Cristo. B.A.C., n9 131. Madrid, 1954. 

8. A.PEREZ SANTAMARÍA, Escultura barroca, op. cit., pp. 333-
340. Presenta detalladament el programa iconogràfic dels 
retaules conservats pertanyents a ordes religioses. 

9. Sobre sant Benet i l'orde benedictina vegeu les notes 31, 
36, 37, 39-42 de l'apartat 2.1, i en l'aspecte iconogràfic: 
J.J.PIQUER i JOVER, "Aportaciones a la iconografía de san 
Benito". Separata de Cistercium, año XXXII. nQ 157, 1980. 
pp. 183-204. 
A. ROSENDE VALDES, La silleria del coro barroca de San 
Salvador de Celanova. Universidad de Santiago de Compostela, 
1986. Cadiratge dedicat a la vida de sant Benet i sant 
Rossendo, abat de Celanova. Es troba la representació dels 
sants benedictins, com Escolàstica, Gertrudis, Mauro i 
Plàcid, tots ells representats a la capella de sant Benet de 
Sant Cugat. En l'apartat de les altes jerarquies 
eclesiàstiques se referencien sant Gregori Magne, Per 
Celestí, Hug Cardenal, Pere Igneu, també vistos a Sant 
Cugat. Dels homes de ciència de l'orde indica que són: sant 
Ildefons, sant Anselm, sant Bernat i Beda el Venerable, 
representats tanmateix a Sant Cugat. 
GOIGS de la col.lecció Biblioteca sobre sant Benet. 
Biblioteca de Catalunya. 
GOIGS de la col.lecció Roca sobre sant Benet. Biblioteca de 
Catalunya. 
Sobre santa Clara vegeu la nota 42 del capítol 1. 
Llibre de les coses dignes de memòria del monestir de Santa 
Clara de Barcelona, cf. Madurell i Marimon. 
De l'orde del Carmel vegeu les notes 54-60 de l'apartat 2.1, 
i : 
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GOIGS en alabanca del gran patriarca i profeta sant Elies, 
fundador de la sagrada religió de N.S. del Carmel, 1730. cf. 
A.COMAS, op. cit., p. 239, i J.BATLLE, Els goigs del XVIII. 
op. cit., p. 72, que presenta l'edició de l'estampa de 
Estefania Guasch Viuda, Barcelona 1730. 

10. Sobre santa Teresa i sant Joan de la Creu, i el convent 
de sant Josep de Barcelona, vegeu les notes 62 i 64-70 de 
l'apartat 2.1. Per a la iconografia de santa Teresa: 
J.B.KNIPPING, Iconography of the Counter Reformation, op. 
cit., vol. I. p. 61. Fig. 51, Antoon Wierix the Younger, the 
Clid Jesus purcing St.Teresa's heart, c. 1615. Cooper 
engravins, A. 1087. 
E.MALE, El Barroco, op. cit., pp. 314 i 378. 

11. SANTIAGO DE LA VORÁGINE, La Leyenda Dorada, op. cit. 
Vida de Santa Clara, vol. II. pp. 975-977. Indica que santa 
Clara es originaria d'Assis, i va ésser fundadora de les 
clarises terciàries. 
J.FERRANDO ROIG, Iconografía de los santos, op. cit., Santa 
Clara, p. 76. Comenta que va ésser la primera deixeble que 
sant Francesc va tenir a Assis; sovint se la representa amb 
el llibre de la regla però l'atribut més característic i 
personal és amb una custòdia de tipologia solar, símbol de 
l'eucaristia. Vegeu 
FONT, BAGUE, PETIT, La Eucaristia, op. cit., p. 57. Figs. 
90-91, sant Tomàs i santa Clara amb l'Eucaristia. Escultura 
de l'altar major de la catedral de Palència, i pintura 
conservada al Museu Lázaro Galdiano de Madrid. 
J.B.KNIPPING, op. cit., vol. I. p. 148. Fig. 148, Philippe 
Galle, Sants de l'orde dels Frares Menors, 1600. Gravat. 
Sant Bernardino, sant Bonaventura, sant Francesc, sant 
Antoni de Pàdua, sant Lluís i santa Clara. 

12. A.PLADEVALL, Història de l'Església a Catalunya, op. 
cit., pp. 126-128. En 1592 s'erigí la nova diòcesi de 
Solsona per mutuu acord entre Climent VIII i Felip II, 
creació recollida en les butlles papáis de l'I d'agost de 
1592 i del 3 d'octubre de 1594. Una de les motivacions 
principals que van fer possible aquesta nova diòcesi va 
ésser la secularització dels monestirs canonicals en 
col·legiates seculars regides per un arxiprest; entre els 
principals monestirs que cita la butlla de 1592 hi ha , 
entre d'altres, Solsona, Sant Vicenç de Cardona, a la 
diòcesi de l'Urgell, Sant Joan de les Abadesses i Santa 
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Maria de Manresa, a la diòcesi de Vie. També van quedar 
secularitzats el conjunt de petits priorats com el de Sant 
Llorenç de Munt a les Guilleries, etc. La dotació a la nova 
diòcesi per el bisbe va ésser de béns de l'antic abat de 
Solsona, i amb els de l'antic priorat benedictí, doncs en 
l'època ja era inexistent, de Sant Llorenç de Morunys. Pel 
capítol o "les quatre dignitats capitulars", segons la 
terminologia emprada per l'autor, altres béns; dotze 
canonges també es van dotar amb béns. 

13. A.BARBERO, F. RAMELLA, A.TORRE, Matériau sulla 
religiosità dei laici. Alba 1690-Asti 1742. op cit., 
presenten unes taules o quadres sinòptics, al final de 
l'article, on idiquen de les parròquies, en quines hi ha 
rectors i en quines ordes religioses, quins són els llocs de 
culte, i quines capelles són dels laics particulars i quines 
de les confraternitats. Sempre establint una comparació 
entre les dues diòcesis. En el quadre en que es presenten 
els altars de les esglésies, els del rosari i el Corpus 
Cristi sobresurten extraordinàriament respecte els altres. 
En el quadre de les devocions s'indica la devoció, la 
comunitat i la devoció amb qui s'ha associat d'una banda, 
caràcters que es conjuguen amb la tipologia i llocs de culte 
que es desglossen en tres apartats, "parrochiale", "nel 
borgo" , "campagna", juntament amb la manifestació 
devocional especificada en processons, altars, lloc on se 
celebren els actes litúrgics, si es tracta d'un altar major 
o lateral, si el sant és titular o secundari, i també 
respecte a la festa del sant, si es practica amb freqüència 
o no presenta continuïtat periòdica. Els sants invocats 
seguint l'ordre de presentació són: sant Roc, Sebastià, la 
Santíssima Trinitat, Antoni Abad, Josep, Bernardino, Antoni 
de Pàdua, Elisabelta i el sant Esperit. 

Els esquemes de la devoció mariai són presentats a part. 
Ofereixen en l'esquema 5C la devoció mariana a la diòcesi 
d'Alba en el 1698. La taula presenta la mateixa distribució 
que les anteriors, i en la columna de la devoció a Maria 
sobresurten, per ordre de presentació, l'Anunciata, 
l'Assumpta, la Immaculada, la nativitat de Maria, els 
Dolors, el Carme, i la Madonna de la Consolazione. 
Crec que aquesta visió de les diòcesis d'Alba i Asti oferida 
esquemàticament al final del seu treball és molt entenedora, 
aclaridora i il·lustrativa. Il·lustrativa perquè podem 
establir paràmetres de relació i culte als sants que es 
practica a Catalunya, tant en els llocs de culte com en els 
altars, en la titularitat o la secundarietat de l'obra que 
se li dedica, etc. Alhora s'evidencia que la correspondència 
de la devoció i culte marià que presenten els autors és 
paral·lela a la que hem presentat, i per tant indicativa de 
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l'èmfasi a la devoció mariana en el segle XVII, i la 
uniformització d'aquesta devoció després de Trente 

14. Aspectes que treballa Joaquim M.Puigvert en la seva tesi 
doctoral, en curs, ja referenciada anteriorment. 

15.A.DURAN i SAMPERE, La fiesta de Corpus, op. cit. 
L.ALMERICH, Tradiciones, fiestas y costumbres populares de 
Barcelona. Barcelona, 1944. 
J.M.PUIGVERT i SOLA, "El calendari festiu d'una comunitat 
pagesa d'antic règim mitjantcant les processons: una mirada 
etnológica des de la història". I Congres d'Història Moderna 
a Catalunya. Universitat de Barcelona, 1984. vol. II. pp. 
417-428. 
J.PRAT, J.CONTRERAS, Les festes populars. Col. Coneguem 
Catalunya, nQ 2. Sant Cugat del Vallès, 1987. 

16. L.RÉAU, L'iconographie des saints, vol II, G-0. op. 
cit., pp. 967-968. És patró de Girona i d'Augsburg. 

17. L.RÉAU, op. cit., p. 968. 

18. J.FERRANDO ROIG, Iconografia de los santos, op. cit., p. 
205. És la presentació més freqüent del sant, vestit de 
bisbe. El que resultava difícil als artistes era representar 
les mosques contra les que és invocat. Réau indica que a 
Alemania se'l representa acompanyat d'un drac o serp alts, 
símbol del paganisme, com s'observa en altres sants 
evangelitzadors. 

19. F.DORCA, Coleccióm de Noticias para la historia de los 
santos mártires de Gerona, op. cit., pp. 203-220. Compendi 
de la vida de sant Narcís. L'autor cerca en els textos 
antics, Bollandistes, martiriologi romà i els Flos 
Sanctorum, les referències que s'exposen sobre sant Narcís, 
tot comparant i relacionant si es tracta d'exposicions 
paral·leles o bé contraposades. Intenta, segons explicita, 
trobar la verdadera història de sant Narcís. Els episodis 
d'Afra i de les mosques els recull de la mateixa manera que 
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ho fan els altres autors. En les pp. 102-106 comenta la 
devoció de la ciutat de Girona al màrtir sant Fèlix 
l'Africà, qui va arribar de dit continent juntament amb sant 
Cugat. Sant Fèlix l'Africà és Apòstol de la ciutat de 
Girona; va patir el seu martiri en el segle IV. 
J,FERRANDO ROIG, Iconografía de los santos, op. cit., pp. 
109-110. 
SANTIAGO DE LA VORÁGINE, La Leyenda Dorada, op. cit., vol. 
I, pp. 105-106. L'explicació correspon a un altre sant 
Fèlix, que situa com a bisbe de Noia. 

20. F.DORCA, Colección de Noticias, op. cit., p. 220. 
NOVENA al gloriós pare Sant Narcís, bisbe, màrtir i patró de 
Girona. Per alcançar per medi del sant los favors que se 
desitgen i singularment el d'una mort reconeguda. Ab un breu 
compendi de la sua prodigiosa vida i alguns molts miracles 
que ha obrat lo sant a sos devots. Imprès per Antón Oliva. 
Girona, 1797. En 8â, 78pp, 1 gravat. Vegeu AGUILÓ, op. cit., 
no 1228. 

21. Aquests dos plafons temàtics pintats en la capella de 
sant Narcís, així com les altres representacions pictòriques 
que conformen el conjunt del retaule, són estudiats per Joan 
Bosch, qui creu que la realització d'aquestes pintures es 
podria atribuir a Antoni Viladomat. Una de les raons per a 
considerar aquesta hipòtesi és la relació estilística que 
guarden aquestes pintures amb les que es troben a la capella 
dels Dolors de Mataró. Vegeu 
S.ALCOLEA, La capella dels Dolors a Santa Maria de Mataró, 
op. cit., en l'apartat de la Verge dels Dolors. 

22. Ab llicència del Ordinari. Estampat a Girona, casa de 
Gaspar Garrich. 
Referenciats en la p. 33 de l'obra de J.BATLLE, Els Goigs 
del XVII. op. cit. 

23. En L'Avenç nQ 137, el Dossier està dedicat a la 
"Cultura popular i religió a la Catalunya del Barroc", pp. 
20-40. Els treballs de José Luis Betrán, A.Espino i 
Li.Toledano sobre els miracles a la Catalunya d'antic règim, 
i els dos presentats per Martín Gelabertó, l'un sobre la 
litúrgia catòlica i l'altre sobre l'Església i les santes 
relíquies, ambdós sobre el segle XVIII, exposen aquesta 
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duplicitat, si així es vol considerar, de la cultura de la 
població. 

24. J.FERRANDO ROIG, Iconografía de los santos, op. cit., p. 
242. 
En la representació de Girona no s'aprecia exactament 
l'hàbit de dominicana, doncs la capa hauria d'ésser negra, 
mentre que està representada blanca, fet que contrasta amb 
santa Teresa, que si duu l'hàbit de carmelitana. 

25. L.RÉAU, Iconographie des saints. III. Répertoires, P-
Z. op. cit. Les pp. 1170-1172 tracten de Rosalia de Palerm, 
Rosa de Viterbe i Rosa de Lima. Réau indica que Rosa de Lima 
és invocada contra la peste, a l'igual que Rosa de Palerm, 
pel .que es presta a confussió. Confussió que podria 
traslladar-se tanmateix a les representacions. 
J.B.KNIPPING, Iconography of the Counter Reformation, vol. 
I. op. cit., p. 163. Artus Qellin the Younger, ?. Sant 
Albert Magne, i santa Rosa de Lima, vers 1680, figures 
confessionals, Antwerp, església de Saint Paul. 

26. L.RËAU, Iconographie des saints, vol. Ill, A-F. pp. 76-
84. 
J.FERRANDO ROIG, Iconografía de los santos, op. cit., p. 40. 
Al retaule de Nostra Dama de Cotlliure es conjuga 
l'Assumpció de Maria amb temes marians, Anunciació, 
Visitació, a la predel.la, i l'adoració dels pastors i dels 
reis en el primer cos, amb representacions dels apòstols, 
doncs sant Pere, com a papa, és ubicat a la fornícula 
central del cos superior, i els relleus figuratius que 
complementen la temàtica devota del retaule els conformen 
els dotze apòstols. Tenim il·lustracions de les 
personificacions de sant Tomàs, sant Simó, sant Jaume, sant 
Andreu i sant Joan. Corona el retaule el bust de Déu pare, 
emmarcat per un medalló circular, situat al bell mig 
d'aquest entaulament tot emfasitzant l'eix longitudinal de 
la fàbrica. Els relleus en ple volum de les virtuts estan 
ubicats al damunt d'aquest coronament.Aquesta situació de 
les al·legories femenines s'observa freqüentment en tots els 
retaules marians. 
El retaule de sant Pere de Prada es representen escenes 
referents a l'apòstol Pere, el seu martiri, i les 
figuracions dels apòstols, on s'hi manifesta Andreu amb 
l'atribut del martiri. 
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27. El retaule Major de Sant Andreu a la Selva del Camp és 
una obra atribuida a Jaume i Llàtzer Tramulles. La traça del 
retaule es deu a Jaume "Hermano", carmelita descalç, en el 
1703. L'obra està datada entre 1704-1710. Es tracta d'un 
retaule desaparegut i del que C.Martinell, Arquitectura i 
escultura barroques. op. cit., vol. 2, reprodueix una 
il·lustració, la nQ 37. Dels temes que conformen el retaule 
disposem d'una fotografia del C.E.C., clixé A.1790, que 
mostra la predel.la, on trobem representats els temes del 
martiri de sant Andreu, en dues seqüències espai-temporals. 
La resta del retaule la configuren imatges de sants, 
incloent-hi la Immaculada al cos superior. Vegeu 
J.R.TRIADO, L'època del Barroc, op. cit., La Selva del Camp, 
p. 101. 
L'església d'aquest municipi ha estat estudiada per Marià 
Carbonell en l'obra: 
M.CARBONELL, L'Escola del Camp de Tarragona en 
l'arquitectura del segle XVI a Catalunya. Institut d'Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Tarragona, 1986. pp. 87-
113. L'obra arquitectònica ha estat realitzada per Jaume 
Amigó i Pere Blai. 
Actualment l'església parroquial de la Selva del Camp no 
conté cap obra retaulística. La seva sobrietat, esbeltesa i 
puresa, inviten a concebre el concepte d'espai i ordre 
arquitectònic dels arquitectes humanistes del Renaixement. 

28. SANTIAGO DE LA VORÁGINE, La Leyenda Dorada, op. vit. 
vol. I. San Andrés, pp. 29-36. Presenta el seu martiri en 
una creu de cap per avall, com sant Pere. La transformació 
de la creu en una espasa és posterior. San Cristobal, pp. 
405-411, i San José, pp. 962-963, com espòs de la Verge 
Maria. 

29. L.RÉAU, Iconographie des saints, vol. Ill, A-F, op. 
cit., pp. 304-313. Sant que ja hem presentat en el retaule 
de 1'Assumpta de Girona, ubicat a l'àtic com a patró del 
client de l'obra. En les pp. 752-760, Sant Josep espòs de 
Maria. 
J.FERRANDO ROIG, Iconografía de los santos, op. cit., p. 81. 
Indica que és màrtir de Licia, i que va morir en la 
persecució de Deci, al segle III. La seva festa se celebra 
el 25 de juliol, pp. 152-153, sant Josep, patró dels 
fusters, espòs de la Verge. 
J.B.KNIPPING, Iconography of the Counter Reformation, vol. 
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I. op. cit., p. 117, fig. 118. Antoon Wierix the Younger. 
Sant Josep amb el nen Jesús, vers 1600, gravat. 

30. E.MALE, El Barroco, op. cit., p. 325. Comenta que ni 
Molanus de Flandes, ni Baronius, ni Rivadeneyra, havien 
recollit la seva poètica llegenda perquè consideraven que 
el fet d'estar tot el dia protegit de la mort subita per 
haver vist la imatge del sant, era una superstició. 
A les pp. 283-287, sant Josep. Fig. 125, sant Josep i el 
nen. 

31. J.AMADES, Costumari català, vol. III. op. cit. La festa 
de Corpus. Presenta la popularitat de sant Cristòfol i el 
seu martiri, pp. 55-57. Comenta que figurava a la processó 
de Barcelona, i també consta en la d'Aix-en-Provence, 
representat per un gegant. Del misteri del sant se'n troben 
dades a mitjans del segle XV. Es relaciona amb el passatge 
tradicional de sant Canameu. 
En la festa del Corpus, també a la processó, la 
representació de sant Joan Baptista amb flabell , ja indicada 
al parlar del retaule de la Pietat de Sant Cugat. 
En la mateixa obra de J.Amades, pp. 904-949, festa de sant 
Josep, el sant patriarca. La devoció i el culte a sant Josep 
queda reflectida en els textos d'índole diversa recollits. 
Així tenim constància de la confraria de sant Josep, Mn. n° 
25 de la B.U.B.; una història dedicada al sant de principis 
del XVI del reverend JOAN CARBONELL, La ystoria de Joseph 
fill de Eloy espòs de la sacratissima verge Maria: traduida 
de llati en romanç de diversos doctors, e ordenada per lo 
reverent mossèn [...], prevere, e indigne maestre en sacra 
theologia. València, impremta de Cristòfol Koffina, Any 
1502, vegeu AGUILÓ, op. cit., nQ 1082; Devoció efficas del 
Santissim Patriarcha Sant Ioseph Espòs de la sempre Verge 
Maria, Palma de Mallorca, en la estampa de Melchior Guasp, 
16pp. s.n. - hom considera que és una obr'a de mitjans del 
segle XVIII - vegeu AGUILÓ, op. cit., nQ 1214; ANÒNIMA, 
Apologia de Sant Josep, se pregunta si en l'església de Déu 
hi ha algun sant que sia igual en santetat que sant Josep, 
lo espòs de Maria Santíssima, resposta a l'opuscle que l'any 
1743 publica el pare Fèlix Genover que es titulava "Verdad 
enteramente demostrada mayoría de la santidad de san Juan 
Bautista, entre todos los nacidos de mujeres", vegeu AGUILÓ, 
nQ 1212-1213; ORATORIO sacro-histórico que aplaudiendo las 
grandezas del glorioso Esposo de Maria Santíssima Padre 
putativo de Christo substituto del Padre Eterno y Protector 
universal de toda la Iglesia, el Patriarca San Joseph, 
Barcelona, Juan Piferrer, 1744, 6ff s.n.; hi ha una altra 
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edició del 1751, que com l'anterior es pot consultar a la 
Casa de l'Ardiaca. 

32. Vegeu J.BATLLE, Goigs del XVIII. op. cit., p. 69. 
He posat una barra doble per indicar el canvi d'estrofa. 
Aquestes estrofes estan composades per versos, amb un total 
d'li estrofes. Els goigs són de la col·lecció de D.August 
J.Ribas. 

33. J.FERRANDO ROIG, op. cit., p. 56. 
BIBLIOTHECA SANCTORUM. Roma, 1960. Santa Bàrbara, pp. 760-
767, numeració per columnes. Imatge de la santa de Lucas 
Cranach el Vell, B. con la pisside Dresde Pinacoteca (segle 
XVI), representa la santa amb la torre al darrera i la 
custòdia copó. Aquest és l'atribut manifestat en l'obra de 
Cadaqués. 
L.RÉAU, Iconographie des saints. A-F. op. cit., pp. 169-
177. 
G.FERGUSON, Signos y símbolos en el arte cristiano, op. 
cit., p. 182 . 
P.CAHIER, op. cit., p. 176. Santa Bàrbara. 
SANTIAGO DE LA VORÁGINE, La Leyenda Dorada, op. cit., vol. 
II, pp. 896-903. 
P.RIVADENEYRA, Flos Sanctorum, op. cit., vol. III. pp. 433-
436. 
SANTA BARBARA, Datos y noticias de la devoción en Barcelona. 
Barcelona, 1899. pp. 2-16. Impremta de la Casa Provincial de 
Caridad. És un folleto. Respecte al seu culte en 1'època 
medieval vegeu també: 
J.PLANAS i BADENAS, "El retablo de Puerto Mingalvo de Gonçal 
Peris y la iconografía de santa Bárbara en la Corona de 
Aragón". Estudios de Iconografía medieval española. U.A.B. 
Barcelona, 1984. Edició a càrreg de J.Yarza Luaces. pp. 379-
428. 

34. Vegeu J.BATLLE, Goigs del XVIII, p. 108. Aquests goigs 
pertanyen a la col·lecció del Dr.D.Salvador Roca. 
J.AMADES, Costumari català, vol. IV. op. cit., pp. 844 i 
846. La festa de santa Bàrbara és el 4 de novembre. 
M.MENARD, Une Histoire des mentalités religieuses, op. cit. 
En la p. 321 comenta que s'ha donat un rol privilegiat a 
santa Barbara i sant Joan Baptista, representats 54 vegades 
cadascun a l'antiga diòcesi de le Mans, on l'autora centra 
els seu treball. Les pp. 324-327 les dedica a santa Bàrbara. 
Fig. 39, Santa Barbara a Saint-Martin-de-Counée. L.N. 1699. 
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Segons l'autora, se la considera en els segles XVII-XVTII 
com l'auxiliar del rector. Menard argumenta que el clergat 
post-tridentí utilitzava els poders d'intercessió atorgats 
a aquesta santa de caràcter popular. Patrona de molts 
oficis, ontinellers, canyoners, arquitectes i mestres de 
cases, etc., preserva de la mort subtada, i per tant de la 
mort sense sagraments. 
J.B.KNIPPING, Iconography of the Counter Reformation, vol. 
I. p. 130, fig. 130. A. van den Heuvel, Martiri de santa 
Bàrbara; abans de 1657, oli sobre tela. Ghent, església de 
sant Miquel. 

35. GOIGS, estampats per Anton Ferrer llibreter de 
Barcelona, s.d. Vegeu J.BATLLE, Goigs del XVII, op. cit., 
p.113. 
Sobre santa Eulàlia vegeu la nota ?? de l'apartat 2.2, i 
també : 
A.CAPMANY, "La Verge laietana Santa Eulàlia". D'Aci d'Allà. 
vol. XVIII, 1929. nQ 104. pp. 62-63. 
I recordar el missal de santa Eulàlia, peça preciosissima de 
que disposa la ciutat de Barcelona: 
J.PLANAS i BADENES, "El misal de Santa Eulàlia". Boletín del 
Museo e Instituto <<Camón Aznar>>. nQ XVI. Zaragoza, 1984. 
pp. 3 3-5 6. 
Vegeu també les notes 95 i 96 de l'apartat 3.1. 

36. N.SALES, Els segles de la decadència, op. cit., cap. I. 
Il·lustració nQ 21, on se representa una taula votiva en la 
que s'observa Rafael Bonaventura de Gualbes, conseller en 
cap de Barcelona el 1661, vestit amb gramalla als peus de 
santa Madrona. En la il·lustració nQ 62 hi ha una altra 
taula votiva que representa la batalla de Montjuïc de 
Barcelona (1641), amb les representacions de la Mare de Déu, 
santa Eulàlia i santa Madrona, patrones de la ciutat. 
O.SIGIMUNDO BARCELONÈS, Santa Madrona, mártir protectora de 
Barcelona. Impremta de Jaume Romeu, Barcelona 1642. Vegeu 
també d'altres edicions a AGUILÓ nQ 1091. 
A.COMAS, Història de la literatura catalana, op. cit., p. 
239, nota 12, goigs de la gloriosa, verge i màrtir santa 
Madrona, 1677. 

37. Santa Rita ( + 1457) que s'observa al costat de santa 
Bàrbara en el retaule de Santa Maria de Cadaqués, és una 
santa que pertany a l'orde dels agustins, i és de nova 
devoció. Està representada amb l'hàbit negre, propi de 
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l'orde, i porta la creu de Crist en una mà. És freqüent que 
se li atribueixi la corona d'espines com a símbol de patir 
el mateix sofriment que Crist, com es desprèn de les 
diferents hagiografies: 
CROISSET, Año Cristiano, op. cit., Mayo, pp. 538-546. 
BIBLIOTHECA SANCTORUM, vol. XI. op. cit., pp. 211-222. 
P.CAHIER, op. cit., p. 436. Es descriu la santa sense posar 
cap il·lustració. 
E.MALE, El Barroco, op. cit., pp. 379-382. 
Hi ha constancia de textos de l'època que recullen la 
devoció a la santa, així citem: 
Santa Rita de Cassia, la santa de los imposibles. Barcelona, 
1901. 20pp. En la p. 11 es troba la referència a Urbà VIII, 
qui la va proclamar beata en el 1627. En el 1634 ja formava 
part del catàleg de sants. 
VILLANCICOS que se cantaron en la iglesia del convento de 
santa Mònica, de la orden de Sant Agustín descalços, de la 
ciudad de Barcelona. En la festiva solemnidad, y novenario, 
que hace la Cofradía de la Protectora de los imposibles. 
Santa Rita de Cassia. Dia 22 de Mayo de 1728. Barcelona, 
Pablo Campins 1728. 4 ff. s.n. 
ORATORIO sacro que a la protectora de los imposibles santa 
Rita de Cassia consagra en su anual novenario. Barcelona, 
P.Nadal, 1752. 3ff + 3ff s.n. 
NOVENA en obsequi y alabanza de Sta Rita de Cassia religiosa 
de regular observancia de S.Agustí: que se venera n la 
iglesia del Col·legi de las Escolas Pias de Mataró: Or -nada 
a utilitat, y edificació de sos devots per un sacerdot de la 
mateixa Religió. A expensas de un especial devot de la 
santa. Ab licencia de Josep Tolosa, Vieh 1790. 43pp. En les 
pp. 39-40, goigs a la gloriosa santa Rita. 
J.AMADES, Costumari català, vol. III. op. cit., p. 655. 
Festa de santa Rita, el 22 de maig. 

38. M.MENARD, op. cit., p. 315. En l'apartat dels sants 
guaridors, en els retaules, hi situa el sant protector, el 
sant educador, els sants doctors i els sants abats; aquests 
mostren la imatge de l'Església ensenyant, o millor dit, la 
doctrina de l'Església. En les pp. 327-332 tracta de sant 
Sebastià. Comenta que a partir del XVI és invocat per tota 
la cristiandat contra les pestes i remet a SANTIAGO DE LA 
VORÁGINE, La Leyenda Dorada, op. cit., vol. I, pp. 111-116. 
Indica tanmateix que és el sant vencedor de la mort i 
suporta valerosament el seu suplici. És habitual ja en el 
Renaixement que se'l representi lligat a una columna, 
enfletxat; penso per exemple en les realitzacions d'Andrea 
Mategna, la de sant Sebastià de Viena i la del Louvre, a 
Paris. 
L.RÉAU, Iconographie des saints, op. cit., P-Z. pp. 1190-
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1199. Comenta que és originari de Narbona, i considerat, 
després de Pere i Pau, el tercer patró de Roma. En l'apartat 
d'iconografia indica que l'arbre o columna a la que és 
subjectat es compara a la columa de Crist en la 
flagel·lació, a l'igual que les seves cinc ferides. Réau fa 
referència també a les hipòtesis presentades per altres 
autors, Cahier, Mâle, sobre l'origen del culte a sant 
Sebastià com a protector de la peste. 
J.FERRANDO ROIG, Iconografía de los santos, op. cit., p. 
246. Comenta que va ésser oficial de la guàrdia palatina de 
Dioclecià. A partir del segle XV els artistes han preferit 
presentar-lo nu, jove i imberbe, amb les mans lligades al 
tronc d'un arbre que té al darrera, tot oferint el tors a 
les fletxes dels butxins. 
J.BATLLE, Goigs del XVIII. op. cit., p. 97. Són de l'any 
1704. p. 96, presenta els goigs de sant Roc. Observem que 
aquest és tanmateix l'advocat contra la peste. Originari de 
Montpellier, segons la llegenda, va morir el 1327 a la 
pressó. Va repartir les seves riquesses i va anar a Roma en 
pelegrinació. Allà va exercir la caritat amb els apestats, 
i es va contagiar del mal. Retirat en una muntanya, un gos 
li portava menjar fins que un àngel li va guarir la ferida. 
Vegeu 
SANTIAGO DE LA VORÁGINE, La Leyenda Dorada, op. cit., vol. 
II. pp. 954-955.Hi ha la referència de que junt al seu cos 
es trobava una cèdula amb la inscripció: "Se hace saber que 
toda persona amenazada de epidemia que se encomendase a 
Roque, se librará por su intercesión, de contraer la 
perniciosa enfermadad". 
L.RÉAU, op. cit., pp. 1155-1161. Titula Roc de Montpellier, 
la seva festa és el 16 d'agost. Comenta la duplicitat de 
culte contra l'epidèmia de la peste, sant Sebastià, 
anterior, i sant Roc. La diferència principal resideix en 
que mentre sant Sebastià és un sant universal, sant Roc és 
un sant local, localitzat a la zona de Narbona. 
J.B.KNIPPING, op. cit., vol. I. p. 140, fig. 139. Theodor 
Baeyermans, sant Roc amb l'àngel. Posterior a 1654. Antwerp, 
església de sant Andreu. En aquesta representació l'àngel 
porta la inscripció: "Roc patró contra la 'peste". 

39. Les representacions de sant Sebastià són més abundants 
que les de sant Roc. Una de les causes pot-ser, tot 
ratificant les hipòtesis de Réau, que és un sant anterior i 
de caràcter internacional, mentre que Roc se circunscriu a 
un espai més limitat; patró de Montpellier, de l'època 
medieval, el seu culte s'exten a partir de la zona de 
Narbona. Trobem a sant Sebastià representat al cos superior 
del retaule de sant Bartomeu de Malanyanes, amb quatre 
fletxes clavades al seu cos, lligat a un arbre, en posició 
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vertical, un braç al darrera i 1'altre damunt el front, com 
si volgués fer referència a la febre que es té quan s'està 
contagiat. S'observa també al cos superior del retaule major 
de Sant Pere de Torelló. En aquest conjunt es manifesta la 
representació de sant Pere in càtedra en un espai que vol 
recordar el baldaquí de sant Pere de Roma, de Bernini, 
característica que es manifesta també a sant Pere de Prada; 
i les figuracions, al costat de sant Pere, de sant Josep i 
sant Roc. Aquest es distingeix pel goset que hi ha al seu 
costat i l'angelet que, a 1'altra banda, assenyala la seva 
cama, i pel vestit de pelegrí amb capa. Sant Sebastià està 
lligat de peus i mans a un arbre de tronc ramificat; duu 
clavades al seu cos cinc fletxes, que és el nombre més 
freqüent amb que se'l representa. Com a titular de l'obra es 
troba a Marquixanes i a la parroquial de Capellades. No 
tenim constància de que sant Roc sigui titular d'un retaule 
en l'època que traballem. 

40. LLAORS de la gloriosa verge i màrtir santa Llúcia, 
advocada de la vista, s.d. ni lloc d'impressió. 
Vegeu: BATLLE, goigs del XVIII, p. 111; BALDELLO, goigs del 
XVIII, p. 82; i AMADES, goigs, p. 177. Corresponen a 
Barcelona, 1678. 
VIDA de la goriosa Santa Llúcia verge i màrtir. Novament 
traduida de llengua castellana. Tr. del prevere Jaume Oliva. 
Impremta Joan Dorca, Vic 1787. 
NOVENARI de la gloriosa verge i màrtir Santa Llúcia, 
especial advocada per los ulls. Que dona llum a un devot. 
Imprès per Pere Canals. Tarragona, s.d. 
M.CAPDEVILA, Iconografia de santa Lucia. Laboratorios del 
Norte de España, S.P. Masnou. Barcelona, 1950. 57pp.+ 
il·lustracions. És un folleto del Col·legi de Metges. En les 
pp. 59-60 hi ha una relació de gravats, en un total de 46 
il·lustracions, des del segle XII al XVII i dos exemples del 
XX. En la p. 10 comenta la capella de santa Llúcia de la 
catedral de Barcelona, on hi havia un retaule dedicat a la 
santa que avui no es conserva. Segons aquest autor, el segle 
XVI seria el més fecund en la producció d'imatges de la 
santa, en presenta 18 exemples, mentre que en el XVII se 
conservaria el to alt de les obres artístiques a ella 
dedicades, en mostra set exemplars; i en el segle XVIII se 
li donaria un to popular. 

41. Retaule d'Osseja, obra atribuida per B.Tollón a Josep 
Sunyer II, i datada del 1709. cf. B.TOLLÓN, op. cit., p. 82, 
nota 48. 
El retaule de santa Llúcia de la Selva del Camp s'atribueix 
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a Pere Arnau i Salvador Rovira, en el 1702. Obra 
desapareguda. cf. C.MARTINELL, Arquitectura i escultura 
barroques, op. cit., vol. II. pp. dedicades als escultors 
Pere Arnau i Salvador Rovira. 
El retaule de l'església parroquial de la Creu d'Olorda, 
municipi del Barcelonès, és obra atribuida per C.Martinell 
a Salvador Espasa, entre els anys 1697-1698. Actualment 
aquest retaule és desaparegut. Vegeu J.R.TRIADO, L'època del 
Barroc , op. cit., Salvador Espasa, p. 42, notes 101 i 108. 
M.TRENS, Tresor artístic. Inventari 1926, op. cit., p. 67. 
En aquest any, 1926, ja no consta el retaule. 
El retaule de la capella de santa Llúcia i sant Sebastià de 
l'església parroquial de l'Arcàngel sant Miquel de Barcelona 
és atribuit a Joan Gra (+1681), essent construida la seva 
fàbrica el 1681. Obra desapareguda, doncs segons PI I 
ARIMON, Barcelona antiga i moderna, op. cit., p. 495, es va 
construir una nova església entre el 1765-1775. 
Vegeu J.R.TRIADO, op. cit., p. 99, nota 106, Joan Gra. 

42. Del retaule de sant Antoni de Pàdua a l'Espunyola, 
municipi de Correa, al Bergadà, no es coneix l'autor ni la 
data de construcció. L'esquema estructural-compositiu, el 
tipus de columna, la decoració, i d'altres elements 
ornamentals, fan pensar en una obra més tardana al période 
estudiat. De tota manera, ens interessa subratllar que la 
representació en ple volum de sant Antoni Abad amb el nen 
Jesús als braços i hàbit de franciscà, en la fornícula 
central del conjunt escultòric, no difereix de les 
manifestacions del sant realitzades en dates anteriors, com 
les enunciades. A més a més, en el cos superior, l'àtic, es 
palesa la representació del sant guarint la cama d'un nen, 
miracle observat alhora en el retaule de sant Joan Baptista 
d'Espirà. 
L.ALMERICH, Tradiciones, fiestas y costumbres populares de 
Barcelona. Barcelona, 1944. p. 52, San Antonio de Padua, 13 
de junio. Comenta que es l'advocat contra les caigudes, els 
accidents de treball, i que els paletes l'escullen com a 
patró. El 13 de juny s'establia una fira a Barcelona, als 
voltants del convent de Sant Francesc prop de la plaça 
Medinaceli, perquè havia estat de l'orde dels franciscans i 
en record de l'edifici destruit en èpoques anteriors. 

43. L.RÉAU, Iconographie des saints, A-F. op. cit., pp. 115-
122. Antoni de Pàdua. Després de sant Francesc d'Assis és el 
sant més popular dels franciscans. Peratny als segles XII-
XIII. 
CATÀLEG L'època del Barroc, op.cit., p. 53, nQ 36. Visió de 
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sant Antoni de Pàdua. Oli sobre coure, obra de fra Joaquim 
Juncosa, 1631-1707; Museu de la Catedral de Barcelona. Es 
tracta d'una visió divina. 
De sant Antoni de Pàdua hi ha textos de pràctica litúrgica, 
com els Villancicos i Novenes dels inicis del segle XVIII: 
VILLANCICOS que se cantaron en el Real Convento de Nuestra 
Señora de Pedralbes, el dia 20, de Junio de 1700. En la 
fiesta que consagró el culto del gran traumaturgo de Padua, 
una piedad devota. Cántalos la Capilla de Nuestra Señora del 
Carmen, siendo Maestro de ella el Padre Fr.Agustín Soler. 
Barcelona, Rafael Figueró. 1700. 4 ff. s.n. 
VILLANCICOS cantados en sus solemnes fiestas (...) en el 
Real Convento de San Francisco de Barcelona por la capilla 
del Palao. siendo su maestro el licenciado Felype Olivellas. 
Barcelona, Martín Gelabert, 1700. 4ff.s.n. 
R.CRUZAT, Novena a sant Antoni de Pàdua. Imprés per J.Vigué. 
Perpinyà, 1714. 

44. SANTIAGO DE LA VORÁGINE, La Leyenda Dorada, op. cit., 
vol. I, pp. 107-110, on es recullen les temptacions de sant 
Antoni: "San Antonio comprendió al instante el significado 
de aquella visión: el gigantesco monstruo representaba al 
demonio en actitud de tender asechanzas de los hombres, las 
dos clases de almas respectivamente a las personas que se 
dejan sorprender y caen en las redes diabólicas y a las que 
no se dejan engañar por los ardides del enemigo; y los 
rugidos de indignación proferidos por el monstruo gigante 
correspondían a la rabia que experimenta Satanás cuando sus 
tentaciones fracasan". 
L.RÉAU, Iconographie des saints. A-F. op. cit., pp. 101-
115. Antoni Abad. Festa el 17 de gener. Originari de l'Alt 
Egipte, va néixer el 251. 
J.FERRANDO ROIG, Iconografía de los santos, op. cit., p. 46. 
Vesteix hàbit negre, va acompanyat d'animals domèstics, 
especialment un porquet. Així és com es manifesta en les 
diverses representacions estudiades. 

45. J.NAVARRO, Vida y milagros, op. cit., pp. 21-28. 

46. J.NAVARRO, V ida y milag ros . op. cit • . PP . 129 i 136-
137. Cap . XIX-XX. En les pp. 138- 139 s 'exposa e 1 miracl e del 
porquet. En les pp. 143-146, en el temps que encara estava 
a Ba reel' ona fent pre idigis, se li va aparèixer el dimoni en 
forma de monjo, q ue segons li sem iblava al poble guaria totes 
les enfermetats. En les pp. 145-146 es comenta que sant 
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Antoni va descubrir la falsetat d'aquell monjo, que era el 
diable, i fent el senyal de la creu li va dir: "Conjuróte 
por la virtud de mi Dios Jesu-Christo, que no te muevas, ni 
te transformes de la figura en que estas hasta que yo te lo 
diga: soplóle entonces san Antonio en el rostro, y se le 
encendió (al fuego de su aliento) al instante todo el cuerpo 
abrasándole los cabellos, la barba, y las vestiduras empezó 
el demonio a dar grandes voces, y gritos, como quien pedia 
asistencia y socorro, y a sus voces vinieron todos los 
demonios que llevaba en su compañia en forma humana, los 
quales empezaron a dar golpes, y maltratar a San Antonio, 
pero él con la señal de la Cruz los resistió". 
En les pp. 231-231, "Breve sumario de las Gracias e 
Indulgencias concedidas por los Sumos Pontífices a los 
Cofrades de la Orden, y Casas del glorioso Padre San Antonio 
Abad, confirmadas por la Santidad de Urbano VIII y 
reconocidas por su Reverendissimo Nuncio de España". 
J.BATLLE, Goigs del XVII. op. cit., p. 15. "Los goigs del 
benaventurat sant Antoni Abat". 

47. La representació de sant Tomàs d'Aquino com la que he 
descrit, amb triomf i victòria, no és nova en l'època del 
barroc. En trobem ja referències en l'obra de Benozzo 
Gozzoli, n.72 del Louvre, com indica P.CAHIER, op. cit., 
pp. 684 i 68. Segons aquest autor, sant Tomàs trepitja a 
Sant-Amour, enemig dels regulars. D'altres^ exemples es 
troben sota el títol de personificacions; així trobem la 
relació en el mateix sentit amb sant Romuald, bisbe 
irlandés, patró de Malines, que es representa aixafant sota 
els seus peus al seu assesí. Imatges dels segles XV i XVI, 
que són indicatives pel que repecta al càstig que obtenen 
els no ortodoxes. L'episodi de Sant-Amour el trobem recollit 
en una de les moltes biografies de sant Tomàs 
J.BRIZ, Vida prodigiosa del ángel de las escuelas, Sol de 
la Iglesia y quinto doctor Luz del Mundo, y estrella 
refulgente de la inclyta religión de Predicadores. Santo 
Thomas de Aquino. Madrid, 1761. 390pp. En* el capítol XIV, 
titulat "Singular paciencia de Thomas", p. 140, comenta que 
on va tenir més paciència el sant va ser en el foc de la 
persecució que patien les ordes de predicadors i de menors 
per part d'un doctor de la Universitat de Paris anomenat 
Guillermo de Santo-Amor qui "solicitó (...) extinguir las 
Religiones Mendicantes", tenint èxit en vida del papa 
Innocenci IV, pp. 140-141, qui va expedir una Bula terrible 
contre aquestes ordes, p. 143, amb el que Tomàs i Ventura 
van quedar expulsats de la Universitat. En les pp. 149-150, 
comenta que el papa següent, Alexandre VI, va revocar la 
Bula i va desterrar a Santo-Amor y als seus seguidors, 
tornant Tomàs i Ventura a les seves respectives càtedres. 
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Aquest papa va condemnar a Guillermo de Santo-Amor, 
declarant-lo heretge i heretges els qui el creien, fent 
cremar solemnement els seus escrits, autoritzant i 
confirmant alhora la doctrina de l'Opuscle de l'angèlic 
mestre, declarant-la catòlica, sana i segura. En la p. 147 
es diu que quan sant Tomàs va escriure el seu opuscle dinovè 
va arribar a la veritat catòlica. Com es pot observar el 
títol d'aquesta obra és prou explícit en el atributs i les 
característiques que especifiquen la personalitat del sant, 
les quals es posen de relleu en l'obra plàstica. Aquest 
símbol victoriós, la victòria sobre l'heretge, el trobem 
representat en un gravat que il·lustra el frontispici d'uns 
VILLANCICOS que se cantarán en las fiestas que en 
holocaustos de affectos consagra a su Angélico Maestro Sto 
Thomas de Aquino. Gerona, por N.Oliva, impressor, 1744. 3 
fol. Un exemple més de programa contrareformista. 

48. Els atributs "maqueta de l'església" i "llibre i ploma 
a la mà" es remonten a l'època de Sixte V. 
J.BRIZ, op. cit., p. 207, comenta que aquest papa va fer 
pintar a la Vaticana o Bibiotaca Pontifícia, a sant Tomàs 
amb l'església a la mà esquerra i en la dreta la ploma, de 
la que sortien molts rajos de llum dirigits vers l'església, 
amb una inscripció que deia: "Los escritos de Santo Thomas 
son aprobados por Christo Crucificado". 
J.FERRANDO ROIG, Iconografía de los santos, op.cit., pp. 
259-260, presenta aquests elements com una tipologia que es 
remonta a l'època del sant, observant que la maqueta de 
l'església és d'estil gòtic. 
A.PEREZ SANTAMARÍA, Escultura barroca, op. cit., p.286, 
recull i exposa el mateix tipus de comentari. El fet de que 
en aquesta obra el portin àngels, així com les dues llargues 
trompetes que porten els dos àngels restants, es pot 
vincular d'una banda al caràcter angèlic del sant i de 
1'altra al protagonisme que adquireixen aquests éssers en el 
barroc. Ho podem constatar en fonts impresses de l'època; 
així, es tradueix el 1641 El llibre dels àngels de 
l'EIXIMENIS, cf. M.AGUILÓ, op. cit. 
P. SERRA i POSTIUS, Prodigios y finezas de los santos 
angeles hechas en el principado de Cataluña. Barcelona, 
1726. En la proliferació de representacions, com en els 
monestirs de les Desclazas Reales i de 1'Enacarnació, 
M.T.RUIZ ALCON, "Los Arcángeles en los Monasterios de las 
Descalzas Reales y de la Encarnación". Reales Sitios. 1947. 
Año XI, n. 40, pp. 45-53; i en gairebé tots els retaules 
barrocs catalans. 
Els diferents caràcters musicals que es donen als àngels 
indiquen la subtilesa amb la que es vol donar un misatge el 
simbolisme que es deriva per a cadascun d'ells. 
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E.WINTERNITZ, Musical Instruments and their symbolism in 
Western Art. Yale, 1979. làm. 65-66, les "llargues 
trompetes" com a senyal d'anunci d'aconteixements 
importants; en aquestes làmines els temes són: glorificació 
de Maria de la colecció del Baró Heyl Worms, i ascensió i 
coronació de Maria del mestre de St.Lucy Legend. 
L'obra de varis autors editada per Salvat Instrumentos, 
interpretes y orquestas. Estella, 1984, parla en l'apartat 
d'instruments, pp.28-29, de la trompeta, de la seva 
reaparició com instrument de metall a partir de les creuades 
i de la seva espectacularitat, donada per la forta i 
brillant sonoritat, que la van fer idònia per a les 
cerimònies. Així entenem l'èmfasi de les representacions en 
aquest instrument a partir del XV, com indica Winternitz, i 
el tipus de tema de caràcter cerimonial que representa. A 
més, indica aquest diccionari que l'edat d'or de la trompeta 
va ser durant el segle XVII i primera meitat del XVIII, 
obtenint un lloc important en la música militar. Es pot 
traslladar i fer un raonament analògic sobre el concepte de 
música militar amb la música de l'església militant, com és 
el tipus d'església que s'imposa a partir de Trento. 
A.PEREZ SANTAMARÍA, op. cit., pp. 318-320, la música als 
retaules i en la p. 320, comenta l'apoteòsi que l'església 
vol transmetre als fidels pel camí de l'ortodòxia; 
manifestació semblant es troba en els retaules de Cassà de 
la Selva i de Palafrugell, obres del mateix Pau Costa, entre 
d'altres conjunts de l'àmbit català. A.BAINES, Historia de 
los Instrumentos Musicales. Madrid, 1988. 

49. J.BRIZ, op. cit., p.357, cap. XXX: "Honores de los 
sagrados Concilios en aclamación de la doctrina Angelica". 
En el concili de Fosanova, 1274 any de la seva mort, portava 
l'opuscle que havia escrit per ordre d'Urbà IV sobre els 
errors dels grecs. El 2on concili de Vicense, 1311, va 
lluitar amb les armes de la doctrina del sant contra els 
Begardos, Beguinos i altres heretgies. Et tercer concili 
Constaciense va donar testimoni de l'angèlica doctrina 
contra l'atac de Lutero. En el 4art concili Florentino, amb 
la presència de l'emperador de Constantinopla, es va 
efectuar la unió dels grecs i els armenis amb l'església 
llatina, traduint els primers la Summa Theologica al seu 
idioma. En el cinquè concili Lateranense, presidit per Lleó 
X, i el sisé, el sant concili de Trento. Per a aquesta 
exposició sobre els concilis, Briz es basa en l'obra del 
pare P.RIVADENEYRA Flos Sanctorum, 1734. 3 vol. "La vida de 
Santo Thomas de Aquino, Confessor y Doctor", pp. 357-367, 
361-362, on presenta el testimoni dels papes i "de la Santa 
Silla Apostólica, que es Maestra de verdad" sobre l'obra i 
persona de sant Tomàs, especificant que els papes l'alababen 
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sobremanera, especialment Pius V en una Butlla papal de I'll 
d'abril de 1567 en la que manava que se celebrés la festa de 
sant Tomàs amb la mateixa solemnitat que se celebraven les 
festes dels quatre Doctors de l'Església llatina, perquè 
aquest doctor ha il·luminat a tota l'església, ha destruit 
moltes heretgies i les que han sorgit després de la seva 
canonització s'han vençut, com s'ha demostrat en el concili 
de Trento. 
E.MALE, El barroco. op. cit., pp. 409-410, quan fa 
referència a les ordes religioses i parla dels dominics 
indica la mateixa aportació que es desprèn de l'obra de 
Rivadeneyra. La reforma trentina arriba a tots els grups 
socials, fins i tot a l'àrea rural. cf. J.M.PUIGVERT, 
"Parròquia, rector i comunitat pagesa". L'Avenç, n2 115. 
pp.44-51. Barcelona, 1988. En l'apartat titulat "les 
protestes tridentines" planteja l'església com un aparell 
governamental en l'esperit de l'home i exposa els mecanismes 
per aconseguir-ho. D'aquests mecanismes destaca el de la 
visita pastoral com a "eina de control de la comunitat 
local: el visitador fiscalitzarà l'acció i el comportament 
del clergat". Potenciar la figura del rector és una altra de 
les fites a aconseguir, que esdevingui un intermediari entre 
l'Església i la comunitat local, que resideixi en el lloc, 
que tingui un paper arbitral per damunt dels interessos de 
classe i que "sigui el fidel transmisor d'una ideologia i 
una cultura externes a la comunitat rural". 

50. J.J.MARTIN GONZALEZ, "Tipología e iconografía del 
retablo español del renacimiento". B.S.A.A.Universidad de 
Valladolid, nQ XXX, 1964. pp. 5-66. pp. 9-13, el programa 
iconográfico, p.13, los evangelistas, on proposa la 
disposició de dos a cada costat, com en l'exemple que ens 
ocupa, no presentant jerarquització entre ells i figurant 
amb els seus símbols respectius. 
A. PEREZ SANTAMARÍA, Escultura barroca, op. cit., p. 285, en 
l'esquema del retaule presenta la disposició dels mateixos 
i en la presentació temàtica de l'obra' en fa una breu 
descripció. 
M.SEGRET i RIU-M.A.ROIG i TORRENTO, Altar dels Colls. Sant 
Llorenç de Morunys, 1984. En l'apartat d'iconografia, en les 
pp. 192-193 es presenta les figures dels evangelistes amb el 
seu significat i descripció formal. 
J.BRIZ, op. cit., p.225, parlant dels copiosos i erudits 
escrits de sant Tomàs, comenta que aquest va escriure sobre 
els quatre evangelis; en l'obra Cadena de Oro va exposar 
fonts dels Pares de l'Església i, entre altres qüestions, el 
mètode del evangelistes. 
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51. M.BASSA i ARMENGOL, Els escuts heràldics dels pobles de 
Catalunya. Barcelona, 1968. p. 101, Cadaqués n 174. 
J. GUITERT i FONTSERE, Cadaqués. op. cit., p.33, fa 
referència a les inscripcions que hi ha sota l'escut de la 
vila, 1729 any d'acabament de l'obra, i 1788, quan es va 
decorar i daurar. 
A.PEREZ SANTAMARÍA, Escultura barroca, op. cit., p. 279. 

52. J.J.MARTIN GONZALEZ, op. cit., p.13, cf. nota 8. 
SANTIAGO DE LA VORÁGINE, La leyenda dorada, op. cit. En el 
vol. I, pp. 347-371, san Pedro apóstol, san Pablo apóstol, 
p. 358 indica en quines coses sant Pau és superior, igual o 
inferior a sant Pere; inferior en dignitat, igual en 
santedat i superior en quant a predicador. També comenta el 
seu martiri, en el mateix dia i any que sant Pere. 
P.RIVADENEYRA, Flos Sanctorum, op. cit., pp. 362 i 362. 
CAHIER, op. cit., pp. 50-52. Hi trobem les referències a 
Pere amb les claus i Pau amb l'espasa. També ho presenta 
així FERRANDO ROIG, op. cit., pp. 213 i 218, en els exemples 
de l'època medieval. Representats abastament en les portes 
dels retaules estudiats. 

53. P.RIVADENEYRA, Flos Sanctorum, op. cit., pp. 362-362. 
J.BRIZ, op. cit., pp. 196-198. En totes dues hagiografies es 
posa de manifest que Tomàs relata aquest episodi de la seva 
vida a Fray Reginaldo, qui s'encarregava d'escriure els 
dictats del seu mestre. Rivadeneyra comenta, p. 363, 
"estando acostado su compañero Fray Reginaldo le despertó 
para escribir en el libro de Isaias aquella exposición". 

54. J.R.TRIADO, L'època del barroc, op. cit., pp. 176-177. 
L'autor planteja la introducció d'atlants en els retaules 
barrocs catalans en l'obra de Palafrugell,"retaule destruit 
el juliol de 1936, amb evident caràcter profà; a més 
d'evidenciar la relació que s'estebleix entre els atlants 
que sostenen tota la fàbrica del retaule d'Igualada i el de 
Cadaqués. 
A.PEREZ SANTAMARÍA, op. cit., p. 279, recull el comentari de 
Triadó respecte el significat de les figuracions dels 
atlants en l'obra de Cadaqués, a més de fer una descripció 
precisa. 
J.J.MARTIN GONZALEZ, Escultura barroca en España 1600/1700. 
Madrid, 1983. pp. 501-510 Cataluña, p. 504. Els atlants de 
Sunyer a Igualada tenen influència de Puget. L'arquitectura 
d'Igualada i la traça de Cadaqués són de Jacint Morató. 
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Trobem atlants a les Planes, Cassà, Terrassa, Llambilles i 
Mataró, entre d'altres. 

55. Atlant. Diccionari de llengua catalana. Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1984. 
Un text senzill i molt general que planteja les bases entre 
sagrat i profà i l'actitud de l'individu front aquestes 
interelacions és el de M. ELIADE, Lo sagrado y lo profano. 
Barcelona, 1981. 
M.R.PEREZ TORRIJOS, La mitologia en la pintura española del 
siglo de oro. Madrid, 1985. En la p. 352, Atlas, representat 
en la pintura espanyola en diverses ocasions, totes elles 
aguantant l'esfera, al·ludint a la missió de subjectar la 
volta celeste. La relació Atlas-Hèrcules aplicada al rei 
Felip IV. En la p. 428, en l'apartat titulat "los dioses 
subordinados", recull en detall de fitxa les quatre 
representacions d'atlants dels segles XVII-XVIII. En la 
p.409, la relació Hèrcules i Atlas en els n. 78-79 amb una 
al·legoria de caràcter polític de dades 1649-1668. La 
primera fa referència a l'entrada a Madrid de Maria Anna 
d'Austria; la segona, en l'època de Carles II on 
Hèrcules-Atlas estan sostenint l'esfera amb els retrats de 
Carles II i Mariana d'Austria. 
El treball de 
L.MULLER PROFUMO, El ornamento icónico y la arquitectura. 
1400-1600. Madrid, 1985, no presenta cap apartat concret 
sobre la figura de l'atlant, la seva utilització i 
interpretació en el decoro de l'arquitectura, segons 
terminologia d'Alberti, sino que estudia en un capítol 
determinat el suport animat, aspecte que ha estat d'utilitat 
per ampliar el punt de mires sobre la interpretació de 
l'atlant com a figura sotmesa. Vegeu també 
D.P.SNOEP, "Van Atlas tot last-Aspecten van de betekenis van 
het atlasmotief". Simialus. nQ 1, 1967-1968. pp. 6-22. 

56. J.BRIZ, op. cit., p. 62. A partir de 1600 l'hàbit dels 
dominics era la túnica blanca, capa negra sobre la toga i 
cíngol vermell, celebrant-se la festa el 28 de gener. 
J.GUDIOL i CUNILL, Nocions d'arqueologia sagrada catalana. 
Vic, 1931-1933. pp. 665-669. Indumentària, dins del capítol 
"Arts sumptuàries" , en la p. 660, es troba la descripció del 
cíngol, i comenta que en el segle XVI és quan es fixa la 
seva forma. 

57. A.COMAS, Història de la literatura catalana. Barcelona, 
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1964. vol. IV. pp. 437-438, altres confréries nota 41. 

58. J.BRIZ, op. cit., p. 118. Caridad. 

59. J.PLA, Cadaqués. op. cit., pp. 83-85. "Cadaqués a 
l'època moderna"; p. 97 els versos de Frederic Rahola. 
J.GUITERT I FONTSERE, Cadaqués, op.cit., p. 35 recull la 
mateixa poesia de F.Rahola, "L'església del meu poble". 

60. A.GRIERA, Liturgia popular. Sant Cugat del Vallès, 1967. 
En les pp. 91-92, "Mare de Déu de l'Esperança", festa el 18 
de desembre, segons AMADES, Costumari català, vol. V, pp. 
891-894. Els autors coincideixen en el comentari d'aquesta 
festa, és la diada de l'espectació del naixement de l'infant 
diví; es diu també Mare de Déu de la "0" per les antífones 
que es cantaven els vespres, que començaven dient "Oh Virgo 
Virginum". 
J.M.TRENS, María. iconografía de la Virgen en el Arte 
Español. Madrid, 1946. pp. 76-89, "Virgen de la Esperanza 
(de la 0 ) " . 
A.PEREZ SANTAMARÍA, Escultura barroca, op. cit., p. 329 
comenta que la cara del ventre de Maria es la de Jesús, i es 
basa en un exemple donat per Trens, p.77, del segle XVI, de 
la cantoral de la catedral de Sevilla, on es presenta Maria 
entronitzada i en el seu ventre, un disc solar radiant amb 
faccions humanes, i en el seu centre la embrionària figura 
del nen Jesús,on encara recorda l'origen apocalíptic. En el 
cas de Cadaqués, la cara del sol no sembla ésser la de 
Jesús, i el caràcter apocalíptic queda, al meu entendre, en 
una referènciamés llunyana. 

61. Fray FRANCISCO DE MALLORCA (Capuchino), El Sol de la 
Iglesia, Santo Tomás de Aquino cuyas luces brillan en las 
cuatro partes del mundo. Barcelona, Rafael Figueró, 1697. 20 
pp. 
J.BRIZ, op. cit., p. 118. Esperanza. 
Diccionari de la llengua catalana. "àncora -art en la 
iconografia paleocristiana, símbol de l'esperança". 
Dictionnaire de la Bible, op. cit., "ancre". 
Enciclopedia de la Biblia, vol I. Barcelona, 1963. "Ancora", 
símbol de victòria, d'esperança; aquesta obra fa un recull 
de les vegades que se n'ha fet menció, cap en l'A.T. i en 
els fets dels apòstols i en l'epístola de sant Pau als 
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hebreus, en el N.T. 
J.HALL, op. cit., parla de l'àncora corn un atribut de 
l'esperança personificada. 
J.L.MORALES MARIN, Diccionario de iconología, op. cit., fa 
una referència més terrenal; ancora "símbolo de esperanza 
como recurso supremo del navegante entre los huracanes y 
tempestades de la vida terrena", que es pot 
vincularperfectament amb el treball principal de la vila 
marinera de Cadaqués. 
J.CHEVALIER, op. cit., "àncora": exposa les mateixes 
referències que el Dictionnaire de la Bible, i que 
1'Enciclopedia de la Biblia, a més de descriure l'objecte: 
"masa pesada cuyo peso sostiene el navio". 

62. J.GUDIOL i CUNILL, Nocions d'arqueologia, op. cit., p. 
687, 'candelers i canelobres' explica l'evolució d'aquest 
mobiliari en el XVII, en que degut a l'abundància de cera 
per il·luminar les esglésies varen ésser obrats en rics 
metalls i més generalment en fusta molt ornamentada; 
acabaven rematats en un brocal per a ficar-hi ciris. 
A.GRIERA, Litúrgia popular. op. cit. "Candeler, la 
candelera, candeles beneïdes", pp.29-31. El 22 de febrer és 
la festa de la Candelera, és a dir la purificació de la Mare 
de Déu. Les candeles s'encenien els dies de festa per 
guardar-se dels llamps i de la pedra. 
J.L.MORALES MARIN, op. cit., "candelabro, simboliza la luz 
espiritual y de salvación". 

63. J.B.KNIPPING, Iconography of the Counter Reformation, 
op. cit., vol I, cap. VII, "Les noves devocions", pp. 
109-179. En les pp. 121-129 parla dels àngels i els 
arcàngels. L'obra de Jerome Wierix, The seven archangels, 
C.1610 cooper engraving, és el mateix exemple utilitzat par 
E.MALE, op. cit., p.265, làm. 12, per parlar dels àngels 
guardians i els seus atributs. En les pp. '263-264 presenta 
la figura de l'àngel guardià com un exemple de noves 
devocions, en el que recull les obres de Bossuet, "sermon 
sur les saints anges guardiens"; de Maria de Agreda, "La 
ciudad cristiana", on es comenta que els àngels participen 
de totes les escenes de la vida de Jesucrist i Maria; i les 
visions de santa Magdalena de Pazzi i sant Francesc de 
Sales, jesuïta, en la seva obra "Introducción a la vida 
devota", els àngels assisteixen al sacrifici de la misa. 
Afegir els exemples dels retaules dels arcàngels d'Espirà de 
Conflent, i recordar el retaule de sant Miquel arcàngel de 
la seu de Girona, on a l'àtic hi ha la representació de 
Tobies i làngel. Imatges de sant Miquel vencent el dimoni 
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les trobem tanmateix al retaule de sant Esteve d'En Bas, al 
de sant Cristòfol de llambilles i al de santa Teresa de Vic. 

64. P.SERRA i POSTIUS, Prodigios y finezas de los santos, 
op. cit. En les pp. 263-267 es presenta la lletania 'Sancti 
Angeli Custodis', en les pp. 267-269, un cant d'afectuos 
clamor a 1'àngel de la guarda. 
F.DURAN CAÑAMERAS, "Tradiciones sobre la devoción a los 
ángeles". Analecta Sacra Tarraconensia, 1955. vol XXVIII, 
pp. 255-264, presenta una versió crítica de l'obra de Serra 
i Postius, realitzant un estudi pormenoritzat sobre els 
exemplars que hi ha de l'obra, quines parts falten segons 
l'exemplar, on es troben, i un examen del texte. 
M.D.DIAZ VAQUERO, "Tipologías iconográficas de las 
jerarquías angélicas en la escultura barroca: el ejemplo 
cordobés". Cuadernos de Arte e Iconografía, vol. II, n° 3. 
Madrid, 1989. pp. 265-273. Làm. LXV-LXVI. 
Sobre les virtuts tenim els estudis següents: 
J.B.KNIPPING, Iconography of the Counter Reformation, op. 
cit., vol. I. pp. 22-23. Fig. 12, Marteen de Vos, the three 
theological virtues, c. 1595, plafó. pp. 24-28, the four 
cardinal virtues. 

M.A.GONZALEZ GARCIA, "Las virtudes de la predela del retablo 
mayor de la catedral de Astorga: Programa de afirmación 
contrareformista". Cuadernos de Arte e Iconografía, tomo II, 
nQ 3. Madrid, 1989, pp. 332-340. Làm. LXXXVIII. 
C.RIPA, Iconología. 2 vols. Madrid, 1987. vol. I., pp. 161-
162, Caridad; pp. 353-356, Esperanza; pp. 401-406, Fe; pp. 
437-440, Fortaleza; vol. II, pp. 9-10, Justicia; pp. 233-
237, Prudencia; pp. 353-355, Templanza. 
Vegeu també el text de J.DULAC, Mariai de España, op. cit., 
on, en el pròleg, fa una analogia entre les virtuts i les 
principals característiques de maria. Hem indicat 
oportunament les teologals, comentem ara les cardinals. 
La Prudència, la quarta de les set virtuts, és representada 
per Virgo Prudentissima, que segons san Bonaventura "Que ser 
prudentes es discernir a donde puede ser el tropiezo". És la 
invocació a la festa del Carme. La Justícia és la cinquena, 
i san Bonaventura la interpreta, segons Dulac, com Maria 
interpretatur Domina. La Fortalesa és la virtut del sant 
Rosari; la seva devoció consisteix en la salutació de 
l'àngel Gabriel. I la Templança, la darrera, és la setena i 
coincideix amb la setena festa de Maria del seu patrimoni. 
Dulac reccorre a sant Bernat per explicar aquesta virtut: 
"Nihil nos Deus habere volunt, quod per Maria manus non 
trasiret. Nada quiere Dios que tengamos, sino es, que pase 
por manos de Maria, en cuyo amparo y Patrocinio tenemos 
temperados todos nuestros deseos". 
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65. J.B.KNIPPING, Iconography of the Counter Reformation, 
op. cit., vol. I, p. 16, plate 3. Baece à Bolswert, Pelican 
1639, cooper engraving: illustration in 'Amsterdam's Eeer 
ende Opcomen'. L'autor planteja que en l'època medieval 
s'havia utilitzat com a símbol de la passió de Crist i de 
reviure de la mort els joves fills. En l'obra de Ripa i 
Sunius, l'emblema adquireix un caràcter moralitzador de la 
imatge sobre la lliberació i la compasió. Amb el temps va 
ser absorvit per la doctrina de l'eucaristia. En el vol. II, 
p.299, comenta que la devoció a l'eucaristia ve de fora, 
d'Espanya, i sobretot de la cort de l'Arxiduc. 

66. E.MALE, El Barroco, op. cit., p. 94 nota 253. 
J.B.KNIPPING, op. cit., vol I, p. 160. Parla dels dominies 
i especialment de la figura de sant Tomàs, de la que hi ha, 
al sud dels Països Baixos, molta literatura d'elogis i 
freqüents representacions plàstiques; plate 161,162. Segons 
aquest autor, la tipologia més freqüent de representació en 
el primer renaixement és la del triomf sobre els heterodoxes 
adversaris per les seves virtuds i miracles. Mostres 
d'aquest plantejament les ofereixen: 
E.HALL-H.UHA, "Aureola super Auream: Crwons and Related 
Symbols of Special Distinction for Saints in late Gothic and 
Renaissance Iconography". The Art Bulletin, december 1985. 
vol. LXVII, nQ 4. pp. 567-603. En les pp. 591-592, exemples 
plàstics de sant Tomàs on es resalten la glorificació, el 
triomf i l'apoteosi. Fig. 25, Andrea de Firenze, the 
Glorification of Saint Thomas Aquinus, Florence, Santa Maria 
la Novella. Fig. 26, Benozzo Gozzoli, the Glorification of 
Saint Thomas Aquinus, Paris, Musée du Louvre, és la mateixa 
referència que utilitza CAHIER, op. cit., p. 68. Fig. 27, 
Filippino Lippi, the Glorification of Saint Thomas Aquinus, 
Rome, St.Maria sopra Minerva. Fig. 28, Filippino Lippi, 
Study for the Glorification of Saint Thomas Aquinus, London, 
British Museum. 
J.B.KNIPPING, ibid, atribueix al segle XVII la introducció 
dels elements 'cadena d'or', 'disc solar amb cara, el colom, 
els llibres i la ploma'. I és en aquest període que se'l 
connecta amb l'eucaristia doncs, segons l'autor, es vol 
recordar que en el seu temps va ésser l'autor del litúrgic 
ofici de Corpus Christi. 
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C A P I T O L 4 : E L R E T A U L E , C A R Á C T E R D E V O C I O N A L 
I P R O J E C C I Ó S O C I A L 

4.1 Realització i temàtica del retaule 

Per completar l'estudi iconogràfic del retaule ens queda 

plantejar la vinculació que s'estableix entre la composició 

estructural i els temes que el conformen. Els retaules que 

he presentat en el période 1675-1725 corresponen, seguint 

l'esquema de Cèsar Martinell, a la tercera i quarta fases 

d'evolució compositiva. Entenent per retaules de tercera 

fase els que traslladen la fornícula principal cap al cos 

superior, per donar-li major importància, amb el que queda 

trencat 1'entaulament. Dos exemples significatius són el del 

Roser de Mataró i el d'Olot, (1). 

En aquesta tercera fase i la següent, Martinell es troba 

amb un grup de retaules que, degut a l'avançada cronologia 

que presenten, no encaixen en el grup o fase que els 

correspondria, tot anomenant-los de composició tradicional. 

Exemples d'aquests són el retaule Major de la Gleva, el de 

sant Pere de Prada, el Major de Cotlliure, i el del sant 

Esperit i sant Pere de Terrassa, (2). 

La quarta fase és la que mostra d'una manera més clara 

l'evolució del retaule vers una tendència unitària, on es 

palesa una modalitat en la que predomina la fornícula 

central envoltada de motius secundaris, distribuits 

el.lípticament, amb el que els cossos extrems s'adapten a 

l'absis, com en els exemples del retaule de la Concepció de 

Tarragona, el de santa Maria d'Arenys, el de sant Marit de 

Palafrugell i el Major de Cadaqués, (3). Arribant a la 
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cinquena fase, on la composició unitària es forma a partir 

de la fornícula central única, presentant com un precedent 

clar el retaule de santa Teresa de Vic, (4). 

El que succeeix amb aquest esquema de tipus evolutiu, 

que comporta una successió cronològica, és que, d'una banda, 

hi ha molts exemples que no encaixen en cap grup, i de 

1'altra, que es presenta tota l'escultura del XVII com a 

precusora de la divuitesca, per arribar a les figures 

culminants dels Bonifàs, (5). Fet que indueix a qüestionar 

aquesta teoria de tipus formalista; perquè en l'elaboració 

i execució del retaule intervenen d'altres factors 

importants, com el comitent, l'advocació i l'espai pel que 

està concebut i destinat. Considero doncs, que la 

realització i temàtica del retaule són dos elements d'un 

mateix conjunt que s'hna d'analitzar plegats. És a dir, que 

l'estructura formal compositiva no es pot disgregar de la 

temàtica i el significat que aquesta comporta en el conjunt 

de l'obra per concebre-la així de manera globalitzadora. No 

obstant, cal considerar l'aportació de Martineíl com bàsica, 

fonamental i indisensable, per l'estudi d'aquest période. 

Sóc conscient però que per realitzar un treball de 

caràcter globalitzador cal primer comptar amb força material 

de tipus puntual sobre els diferents aspectes que intervenen 

en la realització del retaule. En aquests sentit és 

mereixedora d'esment l'aportació última sobre les traces de 

retaules que ha dut a terme Bonaventura Bassegoda, tot 

plantejant l'interès del treball en una doble vessant: 

primerament, considerant la traça com a pas intermedi entre 

el document contractual i l'obra realitzada, tenint present 

la destrucció d'obres o de documents; i en segons terme, 

estudiant les traces per si mateixes, com instrument per 

observar l'evolució formal i tipològica del retaule com 

estructura, i també perquè constitueixen un apropament a la 
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cultura gràfica dels artesans-artistes de Catalunya, (6). El 

mateix autor, amb la col·laboració de Marià Martineil i 

Taxoneda, ha realitzat un estudi sobre la bibliografia de 

Cèsar Martineil que pretén posar de rellevi, mitjançant la 

utilització del criteri cronològic, l'evolució dels 

interessos intel·lectuals de Martinell, tot considerant-lo 

el primer mestre de l'art barroc català, (7), consideració 

que comparteixo plenament. 

Dintre de les actes de les jornades del Barroc català 

celebrades a Girona el mes de desembre de 1987, hi ha, a més 

dels treballs anteriorment esmentats, una petita reflexió 

sobre la relació existent entre el barroc rossellonès i el 

català. Aquesta comunicació persentada per Eugène Cortade 

(8), posa de manifest, entre d'altres aspectes, l'interès 

per part de Cèsar Martinell d'estudiar els retaules barrocs 

en un moment on hom treballava majoritàriament l'art 

romànic, i la creixent dedicació per part de nous 

investigadors a l'estudi d'aquesta ,època barroca, 

considerada encara a voltes com decadent*. Remarca sobretot 

l'interès recent per part dels estudiosos, d'anar més enllà, 

és a dir, d'endinsar-se en la història de les mentalitats. 

Segons constata, a França hi ha dues diòcesis que han estat 

objecte d'un estudi d'aquestes característiques, la de 

Bretanya i la de Le Mans, (9). A partir d'aquest treballs 

Cortade es formula noves qüestions sobre l'obra produida en 

el Rosselló; preguntes que no estan lluny de les formulades 

en el present estudi, com per exemple, com es podien 

sufragar les despeses que originava el retaule, si suposaven 

unes quantitats desorbitades, tenint en compte el nombre 

d'habitants de la població i el seu medi de subsistència; o 

també, qui intervenia en la decissió de construir un 

retaule, en la tria de l'escultor, i en el pla o traça a 

seguir. Preguntes de difícil resposta que inviten a entrar 
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en el terreny de la iconología, o tal vegada el de la 

teologia. Cortade fa especial esment de Josep Sunyer, de qui 

diu: "el gran Josep Sunyer, fill de Manresa que treballà més 

de trenta anys en els Comtats, a més d'ésser un talentos 

arquitecte i tallista, demostra un ciència teològica 

superior a la de tots els seus col·legues del moment. Així, 

en els altar majors de Prada, Cotlliure i Font-romeu ens 

presenta una profunda visió de l'Església catòlica, a la 

vegada tradicional i dinàmica", (10). 

Preguntes, dubtes, qüestions, que es planteja Eugène 

Cortade per arribar a un major coneixement de l'obra i el 

seu significat, i que denoten una voluntat de superar els 

treballs ja fets sobre els retaules barrocs, de tipus 

formalista i documentalista. És aquesta una de les 

direccions per on han d'anar els estudis de l'època del 

barroc; el retaule, com a moble devocional i litúrgic, 

afavoreix aquesta línia d'investigació. 

Amb coincidència cronològica amb les jornades del barroc 

de Girona de 1987, s'inicia a la Universitat de Múrcia un 

treball de camp de tot l'estat espanyol basat en l'anàlisis 

tipològica del retaule. Acceptant la multiplicitat de 

variants tipològiques que ofereix "El retablo español", s'ha 

posat de manifest la necessitat de plantejar-se de vell nou 

la tipologia del retaule, com s'ha d'entendre, i en funció 

de què. El resultat d'aquest treball ha estat fructuós, tant 

en l'exposició del retaule de la majoria de les zones 

geogràfiques de l'àmbit estatal espanyol, com en el 

tractament específic, que requeria estar realitzat per 

especialistes de cada lloc, (11). En l'apartat introductori 

s'estableixen els motius i criteris pels que s'ha dut a 

terme una recerca d'aquestes característiques. S'exposa el 

fet de que el retaule permet moltes lectures, i aquestes 

posen de relleu la necessitat d'abordar un estudi de 
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conjunt. Alhora, s'assenyalen els elements bàsics que 

configuren el punt de partida per concebre aquesta màquina 

amb un caràcter globalitzador. En primer lloc es parteix del 

principi de que la seva aparició no és fortuita, sinó que 

sorgeix de la necessitat de subratllar la sacralitat d'un 

espai mitjançant les imatges; per tant, en aquest sentit 

s'entén el retaule com un exponent fidel de la mentalitat 

religiosa. En un segon ordre d'idees, es qüestiona la 

vinculació o independència del retaule respecte el marc 

arquitectònic que l'envolta, tot remarcant però que 

l'element definidor del retaule és la imatge. Imatge que en 

definitiva determinarà la pròpia evolució interna del 

retaule. Consideració que, segons Cristóbal Belda Navarro, 

porta a establir la relació necessària entre la forma i el 

significat que el retaule ofereix. I és per això que sorgeix 

la necessitat, segons l'autor, de conèixer globalment la 

tipologia del retaule, com un pas previ indispensable per 

arribar a conquerir una altra parcel·la del retaule com a 

reflex cultural del pensament d'una època, (12). 

Per la seva banda, J.J.Martín González presenta un 

estudi molt complet sobre les bases o fets fonamentals en 

els que es pot sustentar l'evolució tipològica del retaule; 

entenent per tipologia l'ordenació del conjunt. És en 

aquesta ordenació on s'observen uns elements - sagrari, 

expositori, imatges i peces arquitectòniques - que ofereixen 

unes coincidències a nivell de tota la península; malgrat 

les variables de cada zona geogràfica, el seu estudi 

tipològic permet mostrar les constants de tot l'àmbit 

nacional. Així doncs, el nucli eucarístic constitueix, 

segons Martín González, la primera raó del retaule, essent 

les imatges la segona. Recordem que en els nostres exemples 

el manifestador adquireix forma cilíndrica, i sovint porta 

una pintura de l'Anunciació, com hem observat en l'exemple 
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d'Arenys de Mar i en el retaule de santa Teresa de Vic. 

L'autor ofereix en tres grans apartats la multiplicitat de 

tipologies que abasta el retaule de l'època del barroc: a) 

tipologia estructural; b) tipologia del contingut; i c) 

baldaquins. Ofereix un ampli repertori, amb esquemes molt 

il·lustratius, i considera, a l'acabament de l'article, que 

malgrat aquest ampli repertori encara falta conèixer moltes 

variants regionals, tot afirmant que Espanya és barroca 

sobre tot pels seus retaules, (12i). 

L'aportació catalana en aquest recull d'estudis que 

ofereix la revista Imafronte correspon a Aurora Pérez 

Santamaria, qui ha seleccionat les obres de Josep Sunyer i 

Pau Costa, aquest format, segons l'autora, en el taller 

manresà de Pau Suneyr, mestre escultor i pare de Josep 

Sunyer, (13). Les obres que analitza tipològicament són: el 

retaule major de sant Pere de Prada; el major de Cotlliure, 

dedicat a l'Assumpta; el de sant Cristòfol de Les Planes; 

els majors de Torelló i Cassà de la Selva, sota l'advocació 

de sant Feliu i sant Martí, respectivament; i els majors 

d'Arenys, de Palafrugell i de Cadaqués. En l'apartat de 

conclusions subratlla unes particularitats comunes a la 

majoria dels retaules, i en quant a la iconografia, indica 

que no es pot parlar "d'una iconografia, comú en sentit 

ampli", però que si es poden establir algunes categories 

comunes, que corresponen al lloc d'ubicació de les imatges. 

Així per exemple, és usual la presència d'àngels en 

1'entaulament, principalment àngels músics; sant Pere i sant 

Pau estan gairebé sempre en les portes del retaule, a 

l'alçada del sòcol. La preeminencia de figures de Maria 

queda ben palesa en aquests exemples, especialment 

l'advocació a la Immaculada i a l'Assumpta. La presència de 

Déu pare, al centre de l'àtic, és freqüent, i substitueix al 

Crist crucificat que venia del gòtic i que encara es pot 
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trobar en els primers retaules barrocs. En aquest cos 

superior, l'àtic, també són freqüents les representacions de 

les al·legories de les virtuts. Crec que aquestes constants 

que observa Aurora Pérez en les obres que presenta, es poden 

estendre a molts d'altres retaules de Catalunya del période 

que treballo, 1675-1725, com he indicat en el capítol 

anterior. 

A.Pérez indica que entre els retaules exposats es poden 

establir clarament dos grups: un, el dels retaules dedicats 

als sants, i 1'altre, els dedicats a la Verge; establint la 

diferenciació de que en aquest segon grup les obres són de 

caràcter més programàtic que en l'anterior, en relació 

directa no amb la tradició local que ofereixen els sants 

sinó amb les directrius de la Contrareforma, (14). No puc 

compartir aquesta afirmació, doncs si bé és cert que els 

retaules de caràcter hagiogràfic tenen una vinculació molt 

estreta amb la tradició local, no ho és menys que la 

ideologia contrareformista afavoreix aquestes obres. Ja en 

les últimes sessions de Trento es va parlar del culte a les 

imatges dels sants i a la devoció a les seves relíquies, com 

ho exposa Alfonso Rodríguez G. de Ceballos en la seva 

aportació a aquest conjunt de treballs, en la que estudia el 

retaule barroc a Salamanca, (15). També cal tenir presents 

els temes que es despleguen en aquests retaules dedicats a 

un sant titular, i les imatges que complementen el cicle 

hagiogràfic; observant aquest fet es mostra amb evidència 

que: 1) les escenes de la vida del sant fan referència als 

miracles que va obrar i al seu martiri, com presenta també 

Aurora Pérez en els exemples de sant Pere de Prada i sant 

Martí de Palafrugell. Aquesta tria d'episodis miraculosos i 

martiriològica conforma la part més rellevant de les vides 

dels sants que s'escriuen en aquest période, influenciades 

per les obres dels segles anteriors (16), afegint ara més 
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anècdotes i detalls complementaris; aspecte que s'esten a 

altres camps de la literatura, com són els goigs, les 

novenes, els oratoris-sacres, i fins i tot els villancicos 

dedicats a un sant, (17). 2) que en els mateixos exemples de 

Prada, Torelló, Cassà i Palafrugell, on el sant d'advocació 

principal és Pere, Feliu i Martí respectivament, s'hi 

representa tanmeteix, en la fornícula del segons cos, just 

al damunt del sant titular, o fins i tot a l'àtic, la figura 

de la Immaculada. Recordem ara que l'advocació a la 

Immaculada, que s'ha presentat ja en el capítol anterior en 

un apartat dedicat exclusivament a aquesta manifestció de 

Maria, es converteix en el centre d'atenció dels teòlegs 

contrareformistes; obté una primacia extraordinària en els 

sermonaris; és l'advocació principal de certes ordes 

religioses, com la dels jesuïtes i franciscans; i fins i 

tot, es converteix en patrona protectora de la ciutat de 

Barcelona front un conflicte bèlic. 

Si bé el sant titular i els temes amb ell relacionats és 

l'advocació per la que es contracta i realitza l'obra, els 

episodis de la "vida del sant", que compositivament estan 

situats en el primer i segon cos del retaule i per tant són 

propers a l'espectador, estan condicionats a la presència 

sublim de la Immaculada, situada al damunt del sant titular; 

més allunyada de l'espectador i recordant que la seva 

presència pertany a una altra categoria, molt més elevada 

que la del sant en qüestió; tanmateix perquè el sant és un 

dels seus devots principals, que promou mitjançant el seu 

exemple el culte a ella dedicat, i al seu fill Jesucrist. 

Arribem així a la conclus, ió de que els conjunts 

retaulístics dedicats a un sant titular ofereixen, des del 

punt de vista d'interpretació ideològica, una relació amb la 

tradició local (18), però també amb la Contrareforma; 

constituint les directrius contrareformistes el motiu 
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principal de la distribució de les figures i temes de tot el 

desplegament hagiogràfic del retaule. És a dir, que s'ha 

d'entendre la vinculació i expressió plàstica de la tradició 

local com un subconjunt dintre del gran conjunt teòric i 

dogmàtic que s'emfasitza en la Contrareforma. Hipòtesis que 

no només serveix pels exemples citats, on es troba la 

presència de la Imaculada, doncs també en altres casos les 

figures que envolten el sant titular són personificacions de 

sants en les que el seu culte es promou novament a partir de 

Trento, sense que això signifiqui que no tinguessin 

advocació en èpoques anteriors. Com exemples més 

significatius podem citar sant Josep i sant Joan Baptista. 
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4.2 Significat de les imatges 

Una vegada establert que la realització i temàtica del 

retaule són elements del mateix conjunt, que no es poden 

disgregar, es pot fer un altre pas endavant en la lectura i 

comprensió del mateix; el d'explicar la significació de les 

imatges en relació al conjunt esculpit, agrupant-les en 

funció de l'advocació principal del retaule i per la seva 

contextualització espai-temporal, per poder així interpretar 

correctament la reconstrucció del programa reflectit en 

l'obra, a més a més de la identificació de cadascuna de les 

imatges, (19). 

Per poder oferir una anàlisi de conjunt del retaule he 

agrupat, en primer lloc, les obres en tres apartats: el 

primer dedicat als temes marians; el segon a la vida de 

Crist; i el tercer a la hagiografia. Dintre de cada apartat 

he establert subgrups per diferenciar la seva rellevància 

temàtica. Així, de Maria s'ha presentat l'advocació a la 

Immaculada Concepció; els temes referents a la seva vida, 

representats bàsicament en els retaules majors que se li 

dediquen; i el rol que adquireix com a intercessora i 

protectora dels fidels a través de les advocacions a la 

Verge del Roser, dels Dolors i del Carme. Respecte les 

representacions de la vida de Crist s'haa remarcat els 

episodis de passió i els temes eucarístics; els primers 

esculpits bàsicament en les obres dedicades a la Verge del 

Roser i en els conjunts de la Puríssima Sang, que recullen 

l'escenificació de Crist crucificat. Les manifestacions 

eucarístiques es palesen aïlladament en diferents obres 

dedicades a un altre tema principal, llevat del retaule del 

Santíssim Sagrament de Cotlliure. 

En quant al repertori hagiogràfic, tan extens o més que 
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el marià, he fet una selecció de temes que em permeti 

recolzar les hipòtesis anunciades en capítols anteriors. 

Així doncs, les agrupacions que he establert a partir dels 

presupòsits anunciats en el principi de l'apartat són: a) 

sants de tradició i titulars, en els que he explicat 

àmpliament el conjunt escultòric del retaule de sant Narcís 

de Girona i el de sant Andreu apòstol de Sant Andreu de la 

Barca; b) sants protectors, en els que, a partir de la 

descripció dels retaules dedicats a sant Cristòfol a 

Llambilles i Les Planes, he relacionat aquest sant amb sant 

Josep. També he inclòs en aquest grup les figuracions de 

santa Bàrbara, c) protectors d'enferme tats, on he tractat 

bàsicament dels sants Sebastià i Roc, en les obres en que es 

troben esculpits conjuntament o separadament, i he inclòs 

les manifestacions de santa Llúcia, sovint vinculades amb 

les d'Agata. Les santes Eulàlia i Madrona configuren el 

quart grup, el d ) , devoció i política. El grup e) medi 

rural, inclou la representació, freqüentment conjunta, de 

sant Antoni Abad i sant Antoni de Pàdua. I finalment, en el 

grup f ) caràcter triomfant, he presentat la relalització 

exempta de sant Tomàs d'Aquino a l'àtic del retaule de 

Cadaqués, i la relació que s'estableix entre aquesta figura 

i la resta de les manifestacions complementàries a la 

temàtica mariana del retaule major de la vila. 

Sóc conscient que amb aquesta selecció he deixat de 

banda sants significatius, tant pel que respecte a la 

devoció que se'ls professava com per la nombrosa 

representació de retaules i imatges que se'ls dedica. Em 

refereixo, soretot, a sant Isidre, molt representat en 

l'àmbit rural per ésser protector del pagesos. En relació 

amb aquest, no he establert la relació Isidre-Galderic; en 

el Rosselló hi ha força retaules dedicats a sant Galderic, 

com el de la catedral de Perpinyà, que prové de l'abadia de 
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Sant Martí del Canigó, o els retaules de Prada i de Baixàs, 

(20); a més de les representacions del sant i les escenes de 

caràcter miraculós que es palesen en obres dedicades a un 

altre sant titular, com per exemple en el retaule de sant 

Joan Baptista d'Espirà, on es representa la imatge de ple 

volum de sant Galderic en una fornícula del primer cos, i en 

la predel.la, el tema miraculós de que mentre els bous 

estaven llaurant i ell pregava, se li va aparèixer la Verge 

Maria; tema que s'observa també en l'obra de Prada. Al 

Principat hem presentat il.lustracions dels exemples de sant 

Isidre a la parroquial de Santa Agnès de Malanyanes, figurat 

conjuntament amb sant Abdò i sant Senen, trobant-se a la 

predel.la temes relacionats amb aquests dos sants patrons 

del hortalans; i els plafons que es troben a la parroquial 

de Valls, que reflecteixen el tema del miracle del pou, i el 

del miracle de fer brollar aigua de la terra per apaivagar 

la sed del seu amo Juan Vargas. Exemples tots ells que no es 

troben recollits en el treball que vaig realitzar sobre 

l'advocació a sant Isidre llaurador, (21). El que puc 

remarcar i emfasitzar és que amb aquests nous exemples 

exposats es produeix l'empelt, ja indicat en el treball 

anterior, Galderic-Isidre, on les escenes atribuides a la 

vida de sant Isidre, segons els seus biògrafs, ara en el 

XVII-XVIII es manifesten en les obres dedicades a Galderic. 

Aquest empelt no es produeix només a nivell representatiu 

dels temes, o fins i tot en 1 ' habituallament que 

caracteritza Isidre que porta ara Galderic, sinó que també 

s'observa en la vida de sant Galderic escrita per Poc 

Reginald, en els goigs i d'altres manifestacions literàries, 

(22). 

Tampoc he fet un esment especial de les representacions 

de sant Francesc Xavier i el que signifiquen en el période 

contrareformista. He citat però les referències 
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bibliogràfiques de que disposo, que en un estudi posterior 

penso elaborar per establir la significació d'aquest sant en 

el context cultural de la imatgeria catalana. Les 

il·lustracions dels plafons de Valls mostren amb tot detall 

l'episodi de la seva mort a la cova, representació que 

juntament amb les que es troben als retaules de sant Pacià 

de Barcelona i el de la Immaculada de Girona - a més de les 

corresponents als retaules avui desapareguts, on era el sant 

d'advocació principal com el de Lloret de Mar i el de Santa 

Maria de Montblans, (23) - permeten establir la consideració 

de que la seva incidència és notòria, que l'orde dels 

jesuïtes promou el seu culte com a sant que pertany a l'orde 

i com a sant missioner de les índies, per remarcar aquesta 

voluntat d'arribar a conquerir confessionalment als pobles 

pagans. 

El que he procurat en un segon aspecte és exposar una 

descripció breu iconogràfica de les obres corresponents a 

cada apartat, relacionant-les entre si, tot observant la 

resta de la temàtica que ofereix el conjunt per poder 

realitzar una interpretació del contingut amb caràcter 

global itzador. 

Es dóna el cas que certes obres del Roser s'han 

treballat en l'apartat de Maria, com a devoció del Rosari, 

pel seu rol protector, la manera en que sorgeix la 

literatura al voltant d'aquesta advocació, etcètera, i s'han 

citat també en 1'aparata de la vida de Crist, perquè com 

s'ha indicat, és en la predel.la d'aquests retaules on se 

representen els episodis de passió de la vida de Crist, que 

corresponen als misteris de dolor del Rosari. 

La Verge com intercessora, s'ha treballat en la devoció 

al Carme, perquè intervé i protegeix a les ànimes del 

purgatori; rol que no adquireix de forma exclusiva, doncs en 
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aquesta intercessió intervé també el Crist crucificat, com 

podem observar en el retaule de la Puríssima Sang de Girona. 

La Verge dels Dolors es manifesta en dues variants 

tipològiques: en les retaules dels Dolors pròpiament dits, 

on el tema central, que ocupa un gran espai del conjunt de 

l'obra, és la pietat, com s'observa als Dolors de Sitges, 

Girona i Sant Cugat; i com a mater dolorosa intervé en les 

obres sota l'advocació de la Puríssima Sang que es troben a 

la zona del Rosselló, Vinçà, Cotlliure i Marquixanes, mentre 

que al Principat no se'n conserva cap exemple. La temàtica 

de dolor s'expressa escultòricament en els misteris de 

dolor, però també en les obres dedicades a la Puríssima 

Sang, que són la manifestació plàstica del Crist crucificat, 

a les que podem afegir els retaules esculpits sota 

l'advocació del Cos de Crist, que com s'ha pogut demostrar 

en la relació d'obres exposada en el primer capítol, van 

representar un alt percentatge de l'obra contractada. 

Presentada i interpretada l'obra en les seves diferents 

advocacions, que recolzen les hipòtesis enunciades en els 

primers capítols, queda per analitzar el conjun|, teòric que 

ofereix l'obra en el marc espaial que ocupa. Aquest pas 

constituirà el tercer nivell a assolir en el present 

treball, pel que he presentat les obres a partir de 

l'advocació principal, una vegada establert que aquesta 

devoció va estretament lligada a la confraria i les noves 

devocions, promugades i impulsades a partir del concili de 

Trento tant per l'estament eclesiàstic com pel laic. S'ha de 

contextualitzar l'obra en el seu espai-temps i lloc 

d'ubicació, amb el que es podrà arribar a conclussions 

precises i concretes en un primer ordre, i es podrà passar 

seguidament a un nivell més general. Així, s'ha practicat en 

els exemples de la seu de Girona, on ens plantegem si les 

obres estudiades corresponen a una cultura o a més d'una, i 
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si aquesta és d'èlit o popular. Dubte que presenta Michel 

Vovelle en la seva obra "Ideologías y mentalidades", i que 

nosaltres hem cregut interessant de contrastar en el cap de 

l'art i la seva història. 

Una altra qüestió que ha sorgit al llarg del treball és 

la de la utilització del terme popular en massa aspectes que 

afecten a la societat i l'art. Els historiadors de la 

llengua i la literatura consideren popular quasi tota la 

literatura devota que s'escriu en els segles XVII i XVIII; 

els historiadors que estudien les manifestacions 

litúrgiques, també consideren populars les confraries, les 

processons, les festes i els textos de pietat. Alguns 

historiadors que fan història social, o fins i tot història 

de la cultura, consideren que en aquest période barroc la 

cultura barroca és de masses i que l'expressió religiosa de 

l'època és popular, (24). Jo em pregunto, què s'ha 

d'entendre per popular? Que les manifestacions artístiques 

arribin a tothom, que la literatura devocional tingui com a 

primera fita la funcionalitat, i per tant arribi a cuatllar 

en tots els estaments socials, fins i tot en la gent rústica 

i ignorant, i la proliferació i extensió de les confraries, 

no comporten necessàriament la seva popularitat, com s'ha 

pogut raonar al llarg del treball. Crec que és molt imprecís 

utilitzar aquesta terminologia i col·locar en el mateix sac 

la pluralitat, la varietat i riquessa cultural que ofereix 

aquest période, que hom qualifica de barroc. 

En primer lloc, és més adient utilitzar el terme època 

del barroc si es vol etiquetar el segle XVII i primera 

meitat del XVIII. Per la meva banda, no he utilitzat cap 

terminologia referent a definir o precisar un estil, perquè 

considero que el retaule ofereix molta més complexitat, i 

així ho he expressat en la Introducció d'aquest treball. 

Segonament, qüestiono el terme popular en tant quant les 
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obres que són objecte del nostre estudi són un reflex 

cultural d'una societat on la cultura predominant és 

religiosa, en tots els estament socials. I com a reflex 

cultural, presenta unes inflexions que segueixen el curs 

actiu i mòvil d'una societat eminentment tradicional. 

D'altra banda, si bé les obres de tipus pietós arriben a 

tots els membres de la societat local, qui les escriu, qui 

les pensa i elabora, no pertany al grup social més baix, el 

poble .; els rústics i els ignorants, sinó que, com hem pogut 

demostrar, són els rectors del poble o clergues regulars els 

que escriuen aquests tractats de pietat cristiana, essent el 

seu nivell d'instrucció decent, i sovint elevat. A aquest 

nivell cultural elevat pertanyen també els bisbes i els 

canonges, d'aquests si més no els qui tenen prou 

sensibilitat artística per assumir personalment la 

construcció d'un retaule, a més és clar de demostrar el seu 

prestigi social. 

Obres pietoses que sovint influencien en l'execució 

artística del retaule, o si més no el caràcter pràctic 

devocional de l'obra llegida o oïda, permeten a l'espectador 

del retaule conèixer la temàtica que se li presenta. Així 

doncs, els llibrets d'oració mental permeten exercitar sobre 

els sentits del fidel, des dels cinc sensorials fins al 

sisè, o espiritual. L'espiritualitat que el retaule 

reflecteix no és tant didàctica com sempre s'ha definit, 

perquè engloba molts elements, ja no solament els temàtics, 

que són de difícil comprensió. El que no havia de resultar 

difícil per l'espectador de l'època era la interpretació 

dels misteris de passió, plasmats seguint molt fidelment els 

relats dels evangelis, no presentant variants respecte 

l'època medieval; i no donant-se tampoc nova literatura al 

respecte. 

La passió de Crist, que configura els pasos de dolor, 
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està esculpida amb gran verisme; veritat que devia arribar 

molt aprop de l'espectador, com aprop estaven situats 

aquests episodis, en el nivell més baix del retaule. El 

retaule segueix un ordre jeràrquic en el sentit de 

comprensió per part de l'espectador. Especialment pel que fa 

a les obres que manifesten els misteris: els de dolor a 

baix, aprop de l'espectador, donen l'exemple que s'ha de 

seguir per a ésser un bon cristià, els passos de Crist; els 

de glòria, en el primer cos, referents a Maria com a Mare en 

la terra de Jesús; i els de glòria, molt lluny de 

l'espectador i més difícils de comprendre, tracten 

d'aspectes celestials, així com el cel està per demunt de la 

terra, i les "coses" que representen no són de fàcil 

comprensió. Com tampoc és comprensible en la mentalitat dels 

membres de la societat local el misteri de la Immaculada 

Concepció, tant representada en els retaules estudiats, ni 

l'Assumpció de Maria, que tanta, confussió iconogràfica han 

portat en la seva representació. La Immaculada significa 

ésser concebuda sense pecat, és un episodi que pertany a 

1'Antin Testament, mentre que l'Assumpta és l'últim episodi 

de la vida de Maria en la terra, que lògicament correspon al 

Nou Testament. Confussió que encara avui es palesa en 

algunes parròquies de Catalunya. 
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Catalunya, op. cit.. Vol. I, pp. 62-64. Presenta cinc fases 
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unió obliqua amb el cos central, més reculat. En les pp. 65-
74 situa varis exemples. 

2. C.MARTINELL, Arquitectura i escultura barroques, op. 
cit., vol. II, p. 65. En les pp. 67-68, altres retaules de 
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3. C.MARTINELL, Arquitectura i escultura barroques, op. 
cit., vol. Il, pp. 76-81. En la p. 82 cita d'altres 
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i d'altres extrets de l'arxiprestat de Valls. 

4. C. MARTINELL, A 
vol. II, pp. 
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cit. , 

MARTINELL, A 
vol. II, pp. 82-83, i vol. III, ] PP. 77--81. Obres que 

corresponen cronol ògicament a part ir de la seg ona meitat del 
segle XVIII. Per exemple, el re taule de sant Ramon del 
Porte 11, atribuit a Pau Costa el 1741 ( làm. 60) ; obra que 
hen referenciat per l'advocació a sant Ramón en el capi [tol 
segon al parlar de Is mercedaris. 

5. J.BOSCH, "Sobre la historiografia de l'escultura de 
l'època del Barroc a Catalunya (de C.Martinell a A.Pèrez)". 
Revista de Catalunya, nQ 39. Març de 1990. pp. 99-104. En la 
p. 100 comenta que l'escultura entorn dels Bonifàs 
"representava per l'erudit arquitecte l'instant culminant de 
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l'art escultòric de l'època moderna". Considera tanmateix 
que s'han d'obrir nous camins per endinsar-se en l'estudi de 
l'escultura catalana de l'època del barroc. Un d'aquests 
camins que proposa Joan Bosch és l'aproximació entre la 
història de l'art i la història moderna, a partir sobretot 
de les aportacions recents de Joaquim M. Puigvert i Solà 
entorn de l'anàlisi de la comunitat rural i l'organització 
de la parròquia, en tant que comunitat social. 
Entre els diversos plantejaments que presenta l'autor 
d'aquesta ressenya, recolzo plenament que la periodització 
feta per Martinell s'ha de qüestionar. No es pot donar per 
vàlida i partir sempre d'aquesta periodització per endagar 
nous estudis sobre l'escultura en el période anomenat 
barroc. Com també participo, i he posat de relleu la seva 
importància, de l'apropament amb els estudis d'història 
moderna que tracten sobre la comunitat rural. Connexió que 
m'ha portat un gran benefici en l'estudi de la iconografia. 

6. B.BASSEGODA i HUGAS, "Traces de retaules barrocs, 
proposta per un primer catàleg". El Barroc Català. 
Barcelona, 1989. pp. 187-264. 

7. M.MARTINELL i TAXONERA, B.BASSEGODA i HUGAS, 
"Bibliografia de Cèsar Martinell i Brunet (1888-1973)". El 
Barroc Català. Barcelona, 1989. pp. 307-341. En la nota 
prèvia a l'exposició bibliogràfica, Bassegoda comenta que en 
la persona de Cèsar Martinell s'hi reflecteix una 
convicència "d'historiador erudit i minuciós juntament amb 
un sentit cívic molt noucentista de divulgador i de 
polemista", p. 307. 

8. E.CORTADE, "Retaules barrocs". El Barroc Català. 
Barcelona, 1989. pp. 175-183. 

8 bis. Els historiadors de la llengua i la literatura que 
treballen l'època moderna han qüestionat la terminologia 
decadent. Jordi Rubió i Balagur, ja referemciat, enceta 
aquesta consideració. Eulàlia Duran i Albert Rissich també 
posen de manifest que la terminologia decadent per 
referenciar aquest période s'ha de replantejar. Vegeu: 
E.DURAN, Projecte Docent, op. cit., pp. 7-20. 
A.ROSSICH, "Renaixement, maniérisme i barroc en la 
literatura catalana". Actes del setè col.loqui internacional 
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de llengua i literatura catalanes. Tolosa de Llanguedoc, 
1988. PP. 150-179. 

9. V.TAPIE, Retables baroques de Bretagne. Paris, 1972. 
M.MESNARD, Mille retables en l'ancien diocèse du Mans. 
Paris, 1980. 

10. E.CORTADE, "Retaules barrocs", op. cit., p. 179. Afageix 
també el retaule del Santíssim Sagrament de Cotlliure, on 
s'il·lustra el misteri eucarístic. L'autor es pregunta ¿d'on 
li venia la ciència teològica?, del col·legi dels jesuïtes 
de Manresa o dels professors del seminari de Vic?. 

11. IMAFRONTE, El retablo español. n° 3-4-5. Universidad de 
Murcia, 1987-1988-1989. 477pp. Es tracta d'un recull 
d'articles de diferents autors de tot l'estat que treballen 
bàsicament el retaule i la seva tipologia. 
En aquesta mateixa línia podem citar l'aportació de: 
F.TEJADA VIZUETE, Retablos barrocos de la Baja Extremadura 
(siglos XVII-XVIII). Junta de Extremadura. Patrimonio 
Cultural. Mérida, 1988. 

12. C.BELDA NAVARRO, "El retablo español. Estado de la 
cuestión". Imafronte, op. cit., pp. V-XI. 

12 bis. J.J.MARTIN GONZALEZ, "Avance de una tipología del 
retablo barroco". Imafronte. op. cit., pp. 111-155. Comenta 
que amb aquesta exposició queda ben clar el potencial 
imaginatiu del Barroc. Considera que "el caudal de la 
palabra que aporta la literatura sagrada, es traducido por 
tracistas, ensambladores, escultores y pintores en estas 
ingeniosas máquinas, que hacen barrocos los templos del más 
sencillo clasicismo", p. 155. 

13. A.PEREZ SANTAMARÍA, "El retablo catalán a través de 
obras de Josep Sunyer y Pau Costa". Imafronte. op. cit., pp. 
367-383. En la p. 367 indica que Josep Sunyer és fill de Pau 
Sunyer, hipòtesi que queda revocada per l'aportació de 
J.M.GASÖL sobre el llinatge dels escultors manresans, segons 
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la qual el Josep Sunyer que treballem seria Josep II Sunyer 
i Raurell, que no és el fill de Pau Sunyer. Vegeu 
J.M.GASÖL, "L'escola barroca manresana". Revista de 
Catalunya. nQ 3. Desembre de 1986. pp. 97-118. 

14. A.PEREZ SANTAMARÍA, "El retablo catalán", op. cit., p. 
383. 

15. A.RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, "El retablo barroco en 
Salamanca: materiales, formas, tipologías". Imafronte, op. 
cit., pp. 225-258. En 1'apartat dedicat a "Tipologías e 
iconografía", p. 254, indica que en la sessió de 1563 el 
concili de Trento havia impulsat tant el culte a les 
sagrades imatges com a la veneraciño de les relíquies dels 
sants. Aquest aspecte invita a l'autor a establir una altra 
categoria de retaule, el retaule-relicari; essent els 
jesuïtes, en la zona de Salamanca, els qui s ' aventat jaren en 
el culte específic de les relíquies. 

16. SANTIAGO DE LA VORÁGINE, La leyenda dorada, op. cit., 
vol. II. pp. 718-728. San Martín obispo de Tours. Vol. I, 
pp. 347-357, san Pedro apóstol; pp. 323-324, Pedro 
exsorcista; pp. 430-435, Pedro "ad vincula". Episodis 
d'ambdós sants es reflecteixen en el retaule de sant Pere de 
Prada i en el de sant Martí de Palafrugell. 

17. VILLANCICOS que se cantaron en los días 9 y 10 del mes 
de Abril de 1707, en la sumptuosa fiesta (...) de las 
Ouarenta Hora (...) en la parroquial Iglesia de S.Pedro de 
la villa de Ripoll, obispado de Vique. Barcelona, Rafael 
Figueró 1707. 4 ff. s.n. 
En la biblioteca de la Casa de l'Ardiaca es troba també un 
altre exemplar de 1705, incomplet i editat a Girona per 
Francesc Oliva. 
GOIGS del gloriós y Benaurat sant Martí. Barcelona, Casa de 
Antoni Lacavalleria. Any 1678. Vegeu J.BATLLE, Goigs del 
XVII. op. cit., p. 74. 

18. E.MOREU REY, San Martín de Tours. Su devoción en 
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Cataluña región de toponimia. la antitiponimia, el 
folklore Barcelona, 1967. Resum de la tesis doctoral 
presentada a la Universitat de Barcelona 1'any 1967. 16 pp. 
E.MALE, El Barroco, op. cit., p. 177. 
L.RÉAU, Iconographie des Saints, vol. II. op. cit., pp. 900-
917. 
J.FERRANDO ROIG, Iconografía de los santos, op. cit. San 
Martín obispo, p. 193. La seva festa és l'li de novembre. 
Bisbe de Tours, fundà el monestir de Marmotier, i és el 
patró de les cavalleries. 
Retaules dedicats a sant Martí com a titular són: el de sant 
Martí de Cassà de la Selva; el de Palafrugell, i el de 
Correa, on es representa el sant vestit de cavaller i 
partint la seva capa per donar-la a un pobre. També és 
freqüent representar-lo de bisbe. 

19. E.PANOFSKY, El significado de las artes visuales (1955). 
Madrid, 1980. En la introducció i en el primer capítol 
s'estableixen els criteris bàsics per iniciar un estudi 
iconogràfic, pp. 17-43, partint de la base de que la 
història de l'art és una disciplina humanística, i com a tal 
s'ha d'estudiar amb rigor, lògica i també amb intuició. En 
el primer capítol, intitulat "Iconografía e Iconología: 
introducción al estudio del Renacimiento", pp. 45-75, 
s'estableixen les bases per introduir-se en aquest camp 
metodològic, tot precisant les pautes necessàries per 
arribar a realitzar un estudi de tipus iconològic, que 
alhora es recullen en un esquema en la p. 60, molt 
aclaridor, on queda palesa la relació existent entre una 
descripció pre-iconogràfica, amb 1'assumpte, l'experiència 
pràctica i el coneixement històric com a primer pas a 
realitzar. El segon aspecte a tractar és l'anàlisis 
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de les imatges, de les fonts literàries i de la història 
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J.S.PONS, La littérature catalane au Roussillon. op. cit., 
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Vallespir, Cosme i Damià al Conflent, són invocats com a 
sants guaridors del Senyor; així es desprèn dels goigs. 
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Galderic i Isidre, p. 225. 
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