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Introducció

El nostre objec tiu ha esta t don ar a conèixer el patr imon i artíst ic religiós que té
la vila de Palafrugell i el seu entorn (els veïn ats de Llofrin i Errn cdàs, el sant uari de
Sant Sebastià i Mont-ras, avui municipi però fins l'an y 1858 veïn at de Palafrugell );
però , espec ialmen t. el que va tenir, amb algun es obres de gran vàlua, no sols a nivell
del patrim oni artístic palafrugellcnc, sinó també de tot l'àmbit cata là. Aquest patrimoni, que va assolir Ics cot es màximes al llarg del segle XVIII, va ser possible per la
contribució de tots els palafrugellcn cs.
De les obres desaparegudes, n'hi ha que, benau radament, conserven docum entació fotogràfica, però de molt es altres no resta cap docu ment gràfic. Per això era
imprescindible consultar doc umentac ió d'arxiu, la qual ens ha donat informació del
passat: tanm at eix, no pas tora la que hauríem desitjat. S'han co nsultat fons dels
arxius Parroquial de Palafrugell , Municipal de Palafrugell i Històric de G irona.
També tota informació bibliogràfica que documentés tant sobre el que h i ha. com
sobre el que es va destruir o perdre.
l, final ment. agraïm a l'Ajunt ament de Palafrugell i a la Diputació de Girona el
suport per dur a terme aquest projecte, i també als senyors recto rs de les parròquies
de Mont-ras. Llofriu i Calella- Llafranc la seva col-lahoració,

Els au tors
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La vila de Palafrugell
entre 1588 i 1800

A part ir de 1588, amb la decisió d'am pliar l'església de Sant Mart í, es posa en marxa
un ambiciós projecte artístic , de caràcter religi ós, tant a la vila com al seu terme, el
qual superarà les possibilitats locals. El projecte es det urarà en diferents ocasions,
amb moti u de crisis, però mai s'h i renunciarà. El que hav ia esta t projectat els segles
XVI i XVI! culminarà el segle XVlll, quan les condicions, de rot tipus, seran molt
més favorables.

art eres inves tigacions han s itl.lat
la pri mer a menci ó de Pa laíruge ll
l'any 988. Un docum ent de

O

l'Ar xiu Capitular de Girona, des-

co be rt pel ca no nge, arxiv er i direct or de
l'esmentat arxiu, Gabriel Roura Gü ibas, és,

fins ara, el més antic. Es tracta d'un jura~
ment sacramental que deixa constància del
co mplime n t de les dispos ic ions restam en t àries d'una don a, possiblem en t nob le, anomen ada Erm engard s, la qual ten ia, entre
altres possession s, un mas "en un altre lloc
que ano mene n Torroell a, a Palau Frugell "
(G. Roura i Gü ibas: "El mil ·len ari de
Palafru gell (988- 1988)").

]. Badia-Homs, en la sev a monu men tal
obra L'arquitectura medieval de l'Empordà
(19 77) , dona va a co nè ixer un docu ment
que, tot i que no és el prime r a parlar de

Pal afrugell, sí que l'esmenta amb els mare i-

xas termes citats abans de PalaH Frugell o
Palaz Frul;ello, i és mo lt proper en el te mps
al pr imer, arè s qu e da ta de l 991; aquest
documen t és e l testamen t de Borrell, co mte
de Barcelona. Segons Badia, havia de se r
un lloc for tificat prop de l'actua l església, la
qual és citada el 1019 amb el nom d'ecelesiae de Pa/atii Frugelli, fins ara també la
me nció més an tiga d'aquesta, i e l 1058 s'esme nta ja com a església de Sancti Marrini de
Palatii Frugelli. Pel testa me nt d'A lfons el
Cast, la vila i parròquia passaren a dependre del priorat de Santa A nna de
Barcelona, i es va mant en ir fins a l'extinci ó
de les jurisdicci on s senyorials ( 1813) a les
Corts de Cadis.
Palafrugell. durant el període que ens
ocupa l'estudi del seu art , 1588-1800, era
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encara una petita vila, però al llarg d'aqu ests
dos segles hi ha una evolució en la qual són
clarament d ist in gibles dues etapes, co mu nes,
d'altra banda, a tot Cata lunya i, en trets
gen eral s, a tot s els regne s hispàn ics.
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Fili. 1. Primera pi:lgin;l .lcl Llibre
de pril'i!e¡.,ris de Palafrugell.

La primera arribaria fins a 1714/19 i la
segona co rrespon a gran part de la centúria del
XVIII. Les diferències entre les ducs com en cen en l'evolució de la de mografia, la qual
comporta co nseqüènc ies econòmiques i
socials. I, com ja és conegut, ram bé hi ha
import ants canvis polítics: de ser Catalunya
un estat en el si de la Corona d'Aragó es passa
a una província del nou regne d'Espan ya.
Després de la depressió demogràfica q ue
va suposar la Pesta Negra, al segle XV, el qua l
a la major ia dels terri tori s hispànic s va ser de
recuperac ió, a C at alunya un a greu crisi
econòmica i política que desemb oca en la
guerra civ il catalan a té, òbviament, reper cussions negati ves en la de mografia . En un perí ;
od c d'uns 150 an ys, C atalunya perd un 30 %
o més de la seva pobla ció (Jordi N adal : La
poblaó ón españa/a (siglas XVI a XX) , ed.
1973 ). Pesta Negra i crisi de l segle XV afecten a tot Catalunya, però la Pesta Neg ra,
encara més a la franj a litoral, perquè va ser el
come rç marítim el vehicle propagador.
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El segle XVI és, en termes generals, un
per íod e de creixe men t dem ogràfic, paral-lel
al desenvol upament econò mic pro piciat per
les noves rutes i a l'extr aordinari desenvol upament de l com er ç , i tam bé ho serà a
Cataluny a i, segons N ada l, a Ca ta lunya el
creixement es per llonga fins al principi del
segle XVII. A l creixement de la dem ografia
catalana co nt ribueix no sols la pròp ia evolu ció dem ogràfica, sinó tamb é la important
immi gració francesa que hi arriba , d urant un

perí ode apro xim at de 150 anys, des del fina l
del segle XV i fins al primer terç del segle
XVII. Les principals raons es troben en un a
sobrepoblació de les zones prepiri ne nca i piri ;
nen ca franc eses i a les guerres de religió que
afect aren també aq uesta àrea del Midi . C om a
exemple, els Mora tó, arquitect es i escultors de
Vic, eren d'origen francès, així com Lluís
Bon ifaç, el primer d'una nissaga d'escult ors.
Els càlculs de po blació fins al segle XVIII
es feien per fogatges, am b un a mit jan a de
quatre person es per foc, i a partir del segle
XVIII, t indrem censos, o recompte per habi tants, el primer, del 1719. I per d ificultar més
el càlculs en el període anterior als censos, no
h i ha fogatges a Cata lunya des de l'any 1553,
de man era que els hi storiadors i demògrafs
per al per íod e que arrenca de la segona meitat del segle XVI i co mprè n tot el segle XVII
recorren a altres dades: llibres de bateigs i
defuncion s; informació que proporcion en els
arxius parroqu ials, qua n s'han co nservar, ja
que el 1936 se'n van destruir molts. Jordi
N adal c ita el cas curiós de Sant Feliu de
G uíxols, que conserva totes les partides bapt ismals des del 151 1 fins avui .
Josep lglésíes ("Demografia h istòr ica del
Baix Empordà", XX Assemblea lntercomarcal
d'Estudiosos . Sant Feliu de Guíxols, 1976)
ens dón a les dades de pob lació de Palafrugell
al segle XVI:

Palafrugell

Llofriu

1515
108 focs

213 focs
(in clou Ermedàs)
18 focs

Igl ésies ha ca lculat, don cs, un cre ixement del 69,04 % ent re els 38 anys que van
de 151 5 a 1553, augme nt q ue és important i
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que ens dóna el nombre d'uns 852 habitants;
però si possiblement fins al prime r terç del
segle XVII hauria seguit augmentant, la greu
crisi del segle XVII el va fer disminuir. Des de
la Pesta Negra no h i va h aver una pesta ran
greu com la de mitjan segle XVII, la pesta
bubònica, que va esclatar a València el 1647,
probab lement -procedcn r d'A lgêr¡a- es va
estendre rer tota la fran ja de la Mediterrània,
i arribà a Barcelona el 1652. Basant-se en les
dades parroquials, Nadal mostra com el nombre de bate igs arribà al míni m el 1650 i no es
recuperen les xifres del principi del XVII fins
a la fi d'a que ll segle, i calc ula que Ca talunya
degué perd re al voltant de la cinquena part de
la seva població, Miguel Solana, en trac tar
d'aq uesta pesta, fa referència a unes xifres
prou eloqüent s, reco llides per Jordi Cama:
entre 1651 i 1655 hi va haver 313 defuncions
a Palafruge ll, quan durant el quinquenni
ante rior el nombre se situa al voltant de la
centena (M . So lana Solana: La gent de
Palafrugell. Població i migració del segle XV al
segle XX, 2003 j .
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Fig. "1 LI torre de Sant Sebastià

è,

la torre de guaita més antina del terme.

L'agricult ura era, llavors, molt dependent
de la meteorologia i quan se succeïen diversos
anys de ma les collites, per l'escassa pluvíositat, amb la consegüent manca d'aliments
bàsics i fams, la població esdevenia més vulnerable a les pestes, i la morta litat catastròfica que aquestes comportaven agreujava la
situació econòmica, atès que una disminució
de la població act iva originava un descens de
la producció, al camp en primer lloc, però
també als altres sectors econòmics.
Al que he m dit fins ara, a Palafrugell,
com a moltes altres viles de la costa catalana,
s'hi h a d'afegir el flagell de la pirateria turca i
nord-africana, que les assolaven periòd ica;
ment al llarg dels segles XVI i XVII i creaven

Fig. 3. La mm' de Vila-seca é.' una torre de
t ruir en

els segk~ XVI;XVII.

gLI,)itd

i de defensa

J 'ü~

col-lectiu uue e~ va cons-
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caren en la Guerra dels Segadors, de llarga
durada, 1640-52. França, guanyadora del conflicte, aconseguíel que era el seu objectiu desde
feia temps: ocupar la Catalunya Nord. que el
tractar dels Pirineus va ratificar.

Fig. 4. El carrer de la Notaria al
nucli històric de la vila.

un clima d'inseguretat i la necessitat de fortífí-

car-sc: per això les nombroses torres de defensa
a les viles i als masos i les torres de guaita sobre
els turons, la més antiga, de la meitat del segle
XV, la de Sant Sebastià, construïda sobte el
penya-segat de Rornaboira, arran de mar i de
165 m d'alçada, que li permet una àmplia visió
sobre la Mediterrània, i que encara es conserva,
com també unes quantes més. Tractaven d'evitar l'inevitable, atès que els atacs, especialment
els més virulents, eren estretament relacionats
amb la política mediterrània de les potènciesde
la zona.
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Tambéles viles empordaneses lesafectaren
de ple els conflictes militars, derivats de la política imperial d'Olivares, amb les friccions que
provocà la permanència de l'exèrcit a
l'Empordà l'hivern de 1639-40, que es considerà un exèrcit d'ocupació, i encara s'hi conjuminen els conflictes senyorials catalans; i tots
aquests antagonismes políticsi socials desembo-

Ens trobem a la meitat del XVII, doncs,
amh la gairebé simultaneïtat d'aquestes crisis:
des de la demogràfica de la pesta, a la política i
militar i als atacs piràtics, que encara assetgen.
No és gens estrany a la vila de Palafrugell, que
tot i ser petita, d'uns 852 habitant s, havia experimentat un creixement al llarg del segle XVI,
que la construcció d'una nova església a partir
del 1;88, en aquest període de creixement,
quedi aturada a mitjan segle XVII.Tot i la constitució el 1644 del Sindicat de la Obra Nom de
l'esglésiade Sant Maní, el qual es proposa moltes obres, aquestes no es faran , i entre 1644 i
1686 només es realitzaran les vidrieres; i el
mateix passà a Mont -ras: el 1632 es deturen les
obres de l'església i no es reprenen novament
fins que el 1686 una nova assemblea a l'església,
amb el nomenament de síndics, decideix con tinuar. Aquesta coincidència cronològica a Sant
Martí i a Sant Estevede Mont -ras fa pensarque
la situació ha millorat: la guerrafa uns anys que
ha acabat i els negatius efectes demogràfics es
deturen.
Acabada la Guerra de Successió, en la
qual Cata lunya també fou camp actiu d'operacions militars, entrem en una nova fase, 1 7 1~;
1800, la qual comença amb canvis polítics: els
decrets de Nova Planta, tres, un per a cada
estat de la Corona d'Aragó, anul·len les seves
institucions pròpies i els integren com a pro~
víncies en el regne d'Espanya, amb institu clons de govern com les de les altres provincies. Catalunya manté la denominació de
Principado, la qual s'emprà fins i tot en documents oficials.

LA \' IU\ DE PAu\FRl 'GEll E~TRE I

El segle XVlll serà un segle de creixement demogràfic i prosperitat eco nò mica
tam a Catalunya co m a la resta d'Espanya, a
l'Europa occídenral ¡ també a les co lòn ies
americanes . En demografia entrem en un nou
cicle, el cicle demogràfic modem, que té com
a primera característica la desaparició progressiva a tot Europa occidenta l de la mort alitat catastròfica, les pestes, que una millor
alimentac ió i un creixement de la producci ó
en tots els sectors eco nò mics, gràcies a l'aucment demogràfic, faran minv ar fins a fer desaparèixer.
La població al llarg del segle com a
mín im es \ '3 duplicar. segons els indrets. Les
xifres de Palafrugell són un bon exe mple d' aquest canvi.

Palafrugell

1ll.2

izsz

82 1 hab .*

2.609 hab .**

" (inc lou Llofriu)
* * (inclou Llofriu i Ertnedàs)

En 68 anys la poblac ió ha augmentat en
un 22i %. Altres viles de l'Empordà tenen
creixement s similars, algunes inferior, com la
Bisbal, però sempre elevat, i d'altres superior,
co m Sant Feliu de Guíxols.
A Catalunya, als factors positius ja asseuyalats, hi hem d'afegir la fi dels confli cte s
mil itars, la disminuci ó a la cos ta dels atacs de
la pirateria i l'autorització als caralans de
co merciar amb Amè rica. Tots tres tindran
efectes a Palafrugell. El desenvolupament
econòmic va anar acompanyat d'una diversificació de les activitats: a l'agrícultura i la
pesca, les tradicionals que van co menç-ar a
minvar, s'hi afegí una incipien t indústria del
suro: vers el I i60 arriben a Palafrugell els pri -

58RI
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mers tapers procede nts de l'Al t Empord à, on
comença aquesta indústria. El co merç s' incrementà i alguns co mercia nts emprene dors,
entre els quals destaca Tornàs Prats, anaren a
Cad is, o n van tenir una important par ticipació en el comerç americà.
La millor conjuntura demogràfica i
econòm ica permeté que les obres pendent s a
les esglésies de Palafrugell i Mont-ras es rcal irzessin en grdn part. D'aquestes ens semblen
com a més destacablcs el retaule major de Pau
Co sta i Ics obres de la capella Fonda. Per a
aquesta es comptarà amb l'aportació econò mica de Tomà s Prats, q ue també fa altres donacions a l'església de Sant Martí. Un altr e d'aquests co merciants, ja documentat. Martí
Serra Avelll. pagarà el frontal de plata i les
sacres, a més dc llegar una important suma a
l'Hospital. Les don acions de Tomàs Prats,
però, no eren conegudes fins ara.
Tor i l'existència d'una ermita medieval
de Sant Sebast ià, superada In pesta de mit jan
segle XVII, es decideix la construcció d'una de
nova, l'actual, les obres de la qual s'iniciaran
el 1 i 07. També és del segle XVlll l'actu al
església de Llofriu.

Aquest segle de desenvolup ament en to t
els àmbits acaba, però , amb una crisi i la
G uerra Gran (l i 93), possiblement responsable que no s'acabés la torre del campanar,
Els palafrugellcncs d'aleshores eren tora lmen t mereixedors de l'homenatge que en el
sòcol del reraule de Pau Cos ta se'ls "a fer.
Admira co m una petita vila que osc il·la entre
800 i 8jO habitants a un màxim de 2.609 va
poder dur a terme una obra tan ambiciosa en
volum i contractant, sempre que fou possible,
els millors artistes.
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Obres eclesiàstiques
de llarga durada

Les dificultats per al finançament de les obres religioses deriven de les fonts d'ingressos per a dur-les a terme, fonts que no eren regulars ni en quantitats n i en periodicitat. Les principa ls, en bona part fruit del treball dels palafrugellencs, eren: el
bací, hab itual a les esglésies, l'almoina Pere Barceló, aquesta molt específica de
Palafrugell, i el tribut del peix, freqüent a les viles costaneres, Al segle XVIII, a l'increment de població i recursos, s'uneixen les aportac ions de palafrugellencs enr iquits amb el comerç indià,

om acabem de dir, les obres que, en
l'àmbit eclesiàstic, es duren a terme
a Palafr ugell des del 1588 var en
ser realment con siderables en
relació amb la pobl ació i els recursos de la
vila. Co mence n per una importam amplia .
ció de l'església parroqu ial de Sant Martí
(fig. 5) , qu e pràct ica ment suposa fer-la de
nou; 11església del llavors veïnat de Sant
Esteve de Mont-ras, sufragàn ia de la parroquial de Sant Martí, i la ca pella del veïna t
de Sa nt Ram on d'Errnedàs: a la qual cosa
s'afegeix l'I mobiliari lit úrgic, imatges, pintures i retaules. Qua n les obres acabin , de la

C

retira església romànica de Sant Marr í
només romandrà un pany de paret, el qual
sols és visible des de l'escala d'acc és al ca m-

panar; també des d'aquesta escala es veu una
l'Olta gòtica a la base del ca mpana r, la q ual
ens ind ica el nivell d'u nes ampliacions pos-

te riors gòtiques, que no sabem com van afectar el templ e romànic.
A l'i nici del segle XVI, el 1520, i més
tard, el 157 7, es varen fer modificacion s a
l'església de Sant Martí amb la fina litat
d'ampliar-la, però es van veure insuficients,
i per això es decideix la gran ampliac ió de
1588. A Mo n t- ras, la co nstrucció de la nova
esglés ia va ser pràcticame nt parallela a la de
Sant Ma rtí i la data de 1599, q ue es troba al
púlpit i a la llinda de la po rra d'accés al cor,
indiquen què s'ha construït fins en aquell
moment. Les obres co ntinuaran al segle
XVII, segle en què tenim les primeres dades
documentals de la capella de Sant Ramon
d'Errnedàs, encara h i ha obres a Sant Esteve
de Mont- ras i sobreto t a Sam Martí, l'o bra
de més enve rgadura i que s'estén al llarg del
segle XVIII.
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Fig. S. Una imatge amiga de l'esglèsia de Sam Martí de Palafrugell.

Les dificultats per al finançament de les
obres ens expliquen que siguin de llarga durada ,
tot i que els mitjans vinguin de diferents fonts.
Josep M. Marquès tractà fa uns anys de l'ampliació de Sant Martí de 1588 i de les diverses
fonts de finançament, tant per a aquesta com
per a la de Mont-ras, d'acord amb la documentació de l'A rxiu Diocesà de G irona , les quals
bàsicament són tres: un bací especial, amb precedència sobre els altres, habit uals en qualsevol
època i església; l'almoin a Pere Barcel ó, i el tribut del peix. Marquès afirma tam bé que si bé el
clergat degué intervenir en la presa de decisió,
en el moment de realitzar el projecte no assumí
la representació de la parròquia, ni li corresponia de fer-ho. Foren els obrer> els qui demanaren al bisbe l'autorització, i aquest, el bisbe
Jaume Cassador, la conced í el S de maig de
1588. Donava llicència per ampliar l'església,
on els feligresos ja no cabien, ampliació amb
què, com hem dit, es va fer pràcticament una
església nova amb quat re capelles laterals, i perquè se'n sufragués el cost, autoritzava un bací
especial que es passaria durant els actes de culte
(josep M. Marquès: "Construcci ó de les esglésies de Palafrugell i Mont-ras (1588 ss.)",
Estudis del Baíx Empardà , 1999 ).
Per a la dire cció de les obres i l'administració d'ingressos i despeses h i havi a uns
càrrecs, els quals s'elegien ent re els parroquians i el clergat . Els obrers eren laics i
ten ien la màxima auto ritat en les decision s i
en la represent ació, de manera que eren els
encarreg ats de dirigir-se al bisbe quan s'havien de deman ar autor itzacions, tant les que
fan referènci a a perm isos d'obra com les de
permet re impostos espec ials.

zo

Els obrers, juntament amb el clerg at, ele gien els altres cà rrecs. Cadascun d'ells aportava la meitat dels síndics: un cada un si

només eren dos, bastant freq üent, però
podie n ser més. Aq uests eren els encarregats
del control de I. realització de l'ob ra, d'acord
amb les estipulacio ns con tractades amb els
art ífexs i tenien cert poder de decis ió en
aspectes que diríem menors, co m alguns de;
ment s ornamentals, imatges secundàries, etc.
Els síndics ano mena ven el clavari o tresorer
per a l'administració econòmic a. Els càrrecs
duraven un any, la qual cosa feia que la rotació en els càrrecs fos àmplia.
Aq uest tipu s d'organització i de càrrecs
era l'h abitual en ca tedrals i parròquies ca ta lane s. tot i que hi podien haver peculiaritats
locals. En el cas nostre, rot i que l'esgl ésia de
Sam Esteve de Mont -ras era sufragània de
Sam Martí, teni a els seus obrers i sínd ics i

OBKES ECLESIÀSTIQUES DE LlARGA DURADA

1624-25, com pot sem blar per aquestes dades,
atès q ue en aprovacions de comptes de
Palafrugell dels anys següents , fins al 1632, es
lliuren q uant ita ts a Mont -ras, any en què es
detu ren les ob res.

Fi~ . 6. Púlpit dc l'esgl ésia de Sam
Esteve de Mont -ras.

L'almoina de Pere Barcel ó era la més
específica de Palafrugell, perquè el tribut del
peix sc sap que era força hab itual en les viles
costane res catalanes com Lloret, Begur,
Cadaqués, Pals, etc., i es troba força documentat. L'almoina fou dotada per aquest cle rgue de Palafrugell, que el 1277 va deixar un
llegat per a ca uses pics, el qual al segle XV I
suposava unes 100 lliures anuals. Es va pensar
a utilit zar-ne una part , perqu è era obvi que ci
bací era tota lment insuficien t, i amb permís
del bisbe es va dest ina r a la const rucci ó de
l'església de Sa nt Mart í. Des de l princi pi de
les obres es va demanar al mate ix bisbe
Ca ssador el permís per fer-ne ús, per al perfode d'un q uinquenni , el de 1588 -92 , i sc
sol-licita diverses vegades més al llarg de l'obra.
nom ena ven cada bienni un recept or ec lesiàstic i un clava ri laic, els quals lliuraven comptes amb aquesta periodici tat.
En l'article cita t, Marquès proporciona la
relació dels comptes de la construcció de l'església de San t Marrí al llarg, pràcticament ,
d'un segle (de 1589-90 a 1686-92 ), segons els
registres Notularum i Definiciuns. Per a l'església de Sant Esteve de Mont-ras (fig. 6),
Marquès propo rcion a dades de comptes ent re
1596-98 i 1624-25, però només es troben al
Nutt<larum Ics prim eres sèries, fins a 1601; les
següents són als registres de la cúria de
Testaments i Causes Pies. Aquestes dades
corrobore n ta mbé que la const rucció d'a mbdues co mençaria gairebé simultàn iamen t,
però la de Sant E.. reve no s'ha uria acabat el

La tercera fon t d'ingressos és l'anomenat
tribut de l peix, primordial per a la construcció de l'obra arquitec t ònica de les esglésies i
la capella dc Ics quals tracte m, i ta mbé per a
altres ob res de l'església de Sam Mart í, especia lme nt per al retau le majo r de Costa.
L'autontzac i ó l'e r a la pesca de diumenges i
festius l'havia de donar e! bisbe, que també
fixava la quant ita t q ue els pescadors havien
de lliurar per a l'ob ra. Marquès pub lica, en
l'esment at article, la segona autorització, la
del bisbe Francisco de Ar évalo, e! 1602, la
qual també fa referència a la prime ra, donada
pe! bisbe Cas sador e! 1593. De seguida es
posa, doncs, en ev idència que el bací especial
que aquest bisbe havia autoritzat era to ralment insuficient: hem vist que ja des de l' ini-
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Fig. 7. Lo capella dc Sam Ramon
d'Ermedàs.
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ci de Ics obr es ha d'a uto ritzar per un qui n ,
qu enni l'almoina Barceló , i al fina l d'aq uest
dóna la prim era autorització per al tribu t del
peix. Cassador va auto ritzar la pesca de d iu,
menges i die s festiu s, a co nd ició de lliurar-ne
la meitat per a la construcció de l'església, de
la qu al una sete na part havia de ser per a l'es,
glésia de Mont-ras, de molt escassos recursos,
segons diu el bisbe. El reparti ment de guanys
podi a variar d'una autor ització a l'altra i es
pot suposar qu e les varia cions eren en funció
de les circumstà ncies concretes en què es tro baven les ob res en cada momen t i cas. A ixí,
la d'Arév alo, el 1602, és més favorable als
pescad ors, perqu è les obres ava nçaven, i per
tant, aqu ests es pod en qued ar am b dos terços
del roral , i lliurar l'altre rerç per a les obres.
També autoritza al veïna t d'Ermedàs que els
pescadors lliurin la tercera part als sín dics i
obrers per pod er acabar la nova capella de
Sant Ram on de Penyafort (fig. 7), ja q ue no
ten en recursos. l la setena part del que correspondrà tant a l'església de Sa nt Martí co m a la
capella de Sant Ramon de Penyaforr s'haurà
de lliurar a l'església de Sant Esteve de Montras. També aques t tribut, co m l'almo in a
Barcel ó, s'ani rà dem anant periòdica men t.

sia parrochial de Sant Martí de Palafruge ll no
sols de deu, vint, trenta, quaranta, sinquan ta
y cent anys a esta pa rt, si be de temps inmemortal que no y ha mem òria de homens en
con tra ri h a estat y està en quieta y pacifica
pocessio seu quasi de cob rar lo quart de peix
se es agafat y se agafa los d issaptes y diumenges a les n its a las mars adjac ents en la parroch ia de Sa nt Marrí de Palafrugell" (A rxi u
Hi stòric de Girona (AHG a parti r d'ara) :
norari E Vergo nyós, 1691 , reg. 207, f. 294) .
Efecti vam ent, des de la primer a autor ització
de l bisbe Cassador el 1593 , feia pràcticament
ce nt anys qu e el s pes cadors lliuraven,
almenys pe riòd icame nt, el tribut del peix per
a aquestes ob res.

La cons ulta de docu ments no tarials ens
ha permès no sols corrobora r aquest tribut de
tan llarga d urad a co rn les obres, sinó ta mbé
q ue no tots els pesca dors estav en d'acord a
fer-lo. El 169 1, l'aleshores norari de
Palafrugell presenta un requeri ment co nt ra
Salvi i Joa n Roch as, pagesos de Llofrin, pe r
obligar-los a lliurar el qu arr als sínd ics de l'obru nova. En aques t momen t la quanti ta t és
in ferior a la de 1593 i 1602 : s'havia de lliurar
un quart , prova que h i ha men ys despeses.
Però, pot ser, el més interessant del documen t
és que el not ari , per commi nar- los, dóna els
següents argumen ts: "la Obra Nova de la igle-

El 16 de maig de 1644 es co nst itue ix,
da vam notari, el "Sindicar de la O bra Nova
de la iglcsia de Palafrugell" per ado ptar
acords sob re una sèrie d'obres que s'han de
dur a terme: retau le major, amplia r la sagristia, posar les vidrieres i acaba r el campanar.
Com que no es fa referèn cia a l'església de
Sam Marrí, se suposa que ja s'ha co nclòs.
S'a nomenen am b d ita fina lit at síndics procuradors obrers, els quals, do ncs, semblen ten ir
les atri bucions d'a mbdós càrrecs: obrers i sfndics, i la seva primera missió és sol·licitar al
bisbe el següent: posar un bací, auto ritzar la
pesca de ls d iumenges, de la q ual, una part, la

Els mitjans eco nòm ics per al pagament
d'obre s ecles iàsti ques, co m ve iem en el cas de
Palafrugell i qu e amb variants era sim ilar en
alt res indrets, no eren regulars ni en qua n ritat n i en pe riod icitat, i com a conseqüència,
la d urada de les obres s'allargava i els mestres
d'obres, escu ltors i altres artífexs, moltes
vegades no cobraven d'acord amb les esti pulacions de l co ntracte, sinó que els pagaments
es reta rdave n.
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que el bisbe cregu i oportuna, serà per a les
obres, i demanar novament l'almoina Pere
Barcel ó i ta mbé rendes de confraries i altres
causes pies, tantes vegades co m sigui necessari. Fins i tot, si més endavant es veu qu e els
ingressos que aquest s mitjans proporcionen
esdeven en insuficients, els síndics podran
imposar "talla o ralles tantes quantes voldr an
dit s síndichs Ysera mene ster per dita fabrica",
la qual cosa sembla abusiva en aquella època
per a uns parroquians que ja contribue ixen
amb el bací i do nen una pa rt dels beneficis
del peix en diumenges i festi us, tenint en
compte que els més modestos es que den gai ~
rebé sense res de l'almo ina Barceló, quan
aquesta es lliura per a obres, com toma a ferse el 1644 . No sembla , però, que aques tes
tall es s'arribessin a imposar ni en els moments
en qu è es troben més endeutats.
Aquests síndics tindran àmplies facultats ,
ultra les esmentades, també per contra ctar el
mestre o mestres que creguin oport uns, cornprar cases o patis per a l'ampliació de l'església,
escollir el tipus de fusta -àlber, pi, pollancreper a les obres, organ itzar la realització de l'obra
per al manobre (A HG : notari Josep Brugarol.
1644, reg. 160, f. 133-138\' ).
Però du ram els anys que van de 1644 a
1686 descone ixem qu ina part de l'obra de
l'església es va dur a te rme: poss iblement les
vidrieres, q ue llavor s ja eren encarregad es, i
poc mé s, atès que coinc ide ix amb els anys
de la cri si del segle XVII. El 1686 es rorna a
demanar un quinquenn i de l'almoina
Barceló i es con trac te n les o bres de la sagristia: el 1686 se signa un primer contract e per
finir-la, i un segon, el 1689 ; s'en llest iran el
1692 , quan Amon i Mestras i Josep Faura,
mestres de cases, signe n l'úl tim rebut de
pagam ent.

A Mom-ras, també el 1686, es convoca els parroquians a l'església de Sam
Esteve, en presèn cia del bat lle, del sagrisrà i
del s preveres, per co nt inuar l'obra . Aq uesta
convoca tòria ens permet saber que les obres
hav ien esrar arurades des del 1632: s'hi
esmenta la mort dels síndics anomena ts el
1632 per conrinua r i acaba r l'església, el cor i
el ca mpanar co m a ca usa manifesta que l'obra hagi esta t aturada to ts aquests anys, argument difícil d'acceptar tenint en co mpte que
se n'hauri en pogut elegir uns altres, com es
farà aleshores, ¡ que no es fa ca p al-lusi ó ni a
la pèrdua excepcion al de pob lació per la
pesta, ni a la man ca de recursos econ òmic s.
En aquesta reunió s'a no menen nous síndics i
se n'es pecifiquen les atribucions, les quals són
molt similars a les que es donen als síndics de
Sant Marr í el 1644 per a l'obra nova, a fi i
efect e que l'obra vagi enda van t i que el que
acord in aq uests síndics o la majoria d'ell s no
es pugui revoca r. També s'acorda dema nar al
bisbe llicència per passar un bací especia l per
a les despeses i "con cedir to tes les rend es y
altres qualsevol emolumen ts y almoynas y
siris l'altres coses pies I...] y aquelles qu anr ita ts que lo Senyor Bisbe ha manar als sindichs de la hobra [sic] nova de Palafrugell que
qu iscun any don en I...) a la obra de la presen t
íglesía per fer dites ob res" (A HG: nor .
Francesc Vergonyós, 1686, reg. 202 , f. 160165 ). Q ueda clar que es \'01 acaba r l'església
al més aviat possible.
El 1704 es co nvocà novament els feligresos per desviar una altra vegada fon s de l'almaina Barceló amb l'objecti u de cont inuar
les obres de l'església. El sagrist à, que era l'administrador de l'almoi na, convocà els parroquia ns a l'església, amb l'aut oritzaci ó prèvia
del batlle de la vila, en presència dels ju rats
de la vila, i els féu una relació del que en ca ra
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'" (AHG: nat. E Vergonyós, 1704, reg. 219, f.
~. 424-426). 1 efectívament. el 8 de febrer de
'?
, 1705 se sigoa contracte amb Gabriel
Picaperas, mestre d'obresde la Bisbal, per realitzar l'obra de condicionament de la nau i les
capelles, la més urgent.
I quan encara no ha acabat aquest quinq ue nni , però sí l'ob ra enca rrega da a
Picaperas, el mateix sagristà, Ramon O liver,

convoca, el 27 de març de 1707, novament
'els parroq uians, seguint el mat eix proced íment dit aban s, que dev ia ésser ci precept iu,

per fer ús dels fons de l'almoina durant quinze an ys, i ara emfat itza co m a primera necessita t un retau le major, perquè ci qu e h i ha "és
molt indecent l' incapas per aquella" (AHG:

not, Pouplana i Brugarol, 1707, reg. 249, f.
94-97\'). Suposem que devia estar una mica
malmès, per raó del pas del temps i de les

Fig. 9. Planta dc Sant Martí aml- el
mur meridional enderrocar. a partir
del qual o, construeix la capella
Fonda.

era ne cessari. L'obra arquitect ònica de l'esglé-

sia està acabada, però la nau i les capelles de
l'església s'han de condicionar: "la na u de dita
isglesia l' capellans [sic] desancrostada l' ab
molta indecencia'', cosa que fa pen sar que es
podria have r esdevingut algun incend i o in undació a l'església, ja que l'obra s'hav ia acabat

obres, i amb el te rme "incapàs" volia expres,
sar que esdeven ia ins uficient d' acord amb les
dimensions de la nova església. També argumen ta que calen retaul es en altres capelles,
les qu als s'espec ifiq uen, i s'ha de construir

una capella fonda i fer obres al campanar.
Novament , s'hi està d'acord i tam bé s'h i des,
ti nen tots els fons llevat de les q uatre q uart e,

res de blat per als més pobres.

abans de 1644. Ara, per primera vegada, es fa

I tot seguit, aquell mateix any de 1707 es

referència a la necessitat d'una cape lla fonda
"per que ab major dece ntia y quicrut se puga
rebrer la Santa Comun ió", retaules, en primer
lloc el major, que ja es considerava necessari el

duen a terme unes pet ites obres i unes despeses al presbiteri que ind iquen que es \'01 ten ir
en condicions per a un gran retaule, i per a
aq uestes obres es contracta també Picaperas,
Es paguen uns jornals per treu re el retaule

1644, així com diverses obres al campanar. Els

gòticdel presbireri i se cega la finestra del cor
vell, ubicat aleshores al presbireri, atès que

parroqu ians estan d'acord amb les necessitats
que el sagristà els exposa, que proposa dema,
nar autori tzació al bisbe per utilit zar els fons de

aquesta finestra ja no tindrà raó de ser, perquè

l'almoina durant cinc anys, llevar de sis quar-

el nou retaule ha d'ocupar tota l'alçada del

teres de blat, que es reparti ran entre els pobres

presbiteri fins a la volta. AI mateix temps, s'a,
corda ob rir un finestral damunt de la porta de

de Palafrugell. La proposta és acceptada

O BR&\ E('LESI.~STIQ l1 ES DE LlJ\ RGA OURAD A

la sagristia per a la i\·luminació fron tal del nou
retau le. Però el vitrall no s'instal-la fins al
1728, i h o fa el vitraller de Barcelo na Josep
Revessa (A rxi u Parroq uial de Palafrugell, a
partir d'ara A PP: L/ifrre [ de l'Ofrra, 1607 ,
1771 , an ys 1707 , 1728). El 1708 signaran un

data de 1759 (AHG: n ot o M . Pouplana i
Brugaro], 1759 , reg. 317, f. 145).

primer contracte amb l'escultor Pau Costa.

quest destacat palafrugellenc (Mart ínez Sh aw,

Tomàs Prats es troba documentat a Cadis
des del 1734 dedicar al co merç co lonial. Seguim

MartínezShawen aquest esbós professional d'a-

C: Cawluñn en la camra de India;, 1680·J 756,
El 1759 es col-tocarà la prime ra pedr a de
la n ova capella de l San ríss im, co neg uda

popularment com la capella fonda, terme
que, fins i tot, és admès a la documentació
notarial i que és també l'emprat en altres viles
nord-catalanes com Cadaqués.
la
"Benedicció y co llocació de la prime ra pedra
de la Capella Fonda" es du a term e amb la

solemnitat pròpia d'aquests actes, i en queda
constància en un acta notarial. Perdelegació
del bisbe Manuel Palmero , presideix l'act e el

sagristà de Sant Martí, reverend Josep
Buxons, acompanyat dels preveres d'aquesta
parròquia, el batlle, els obrers i molta gent de
la vila. El notari hi assistirà en representació
de Tomàs Prats, que viu a Cadis. Creiem que
Ics raons per ser representar han de ser una
contribució econòmica, de la qual desconei-

1981). La seva trajectòria anirà consolidant-se
perquè exerceix diverses funcions -i, al mateix
temps, les més importants- en aquest àmbit
comercial: agent i corresponsal d'empreses mercantils catalanes molt diversificades, entre les
quals hi ha la fàbrica d'indianes de J. Guàrdia i
Morera; apoderat, carregad or de productes pel
seu compte, director d'expedicions de vaixells,
co m el del primer viatge, el 1749, de la fragata
N. " S." de Montserrat y S. Antonio de Padu a .
coneguda popularment co m La Perla de

Cataluña, amb destinació a Veracruz,viatge que

xe m la vàl ua , per a l'obra de la ca pella fonda .

farà ell mateix. S'hi portaran mercaderies rnajoritàriament catalanes, entre Ics quals hi ha les
més habituals del comerç catalano ame ricà:
aiguardent, vi, oli, fru its secs, però tamb é d'al,
tres; i la resta de la capacitat serà coberta amb
mercaderies andaluses. El 1752 dirigeix una
nova empresa patrocinada per Puiguriguer, que

Es tracta d'una ampliació que comporta

qual nomena mestre Pinyol, comerciant de

enderrocar el mur meridion al del temple, per

Barcelona i cunyat seu, i la resta d'oficial s del
vaixell, entre els qual s es compta el també palafrugellenc Mart¡ Serra Avellí, que h i figura co m

envià a Hondures el pinc

tant, el de les tres capelles d'aquesta part, i la
centra l d'aqueste s tre s, la de Sant Joan

N.' S.' del Pilar, del

Baptista, és la que tindrà més fondària des de
l'interior del temple i ubicarà pròpiament la

a suplent del capità. També dirigirà una segona

ca pe lla fonda (fig. 9 ). Però com ve iem al pià.
noi , si a part ir de la ca pella de S am Joan

destinació a Veracruz. i hi anirà en qualitat de
mestre Pere Barceló, gendrede Prats i palafrugcllenc, En aquest viatge es transportaran mercaderies exclusivament catalanes. Aquestes cxpc-

Baptista l'espai es triplica en fondària, a partir de les altres ducs es duplica, ¡ es fa palès
que es tracta d'una importam amp liació de

expedic ió de

d icions de La

La Perla de Cawluñnel 1753, amb

Perla de Cawlunya h an estat est u-

l'església de Sam Martí, la qua l oc upa el lloc
d'una casa ¡ el cementiri. A la primera pedra

diades acuradament, abans que Martínez

que es rosa als fonaments, hi va una creu i la

l'Espanya moderna .

Shaw, pe r Pierre Vilar a

Caw[U11a dins

Fig. 10. El nucli amic.
anom enar dim IJ vila.
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Entre els comerciants catalans establerts
a Cadis, el grup de palafrugellenc s era rela tivament important i en destacà sens dubte
Tomàs Prats, que també va figurar entre els
homes que gestio naren la creació d'una cornpanyi a de co merç priv ilegiada catalana,
seguint l'exemple de les dues que ja existi en :
la madr ilen ya de Los C inca Gr emi os i la
Comp añí a Gu ipuscoana de Caracas .
A questes companyies ten ien mo nopolis, per
això el terme privilegiades, en determinades
zones geogràfiques i/o per a alguns productes.
El 1755 s'a utoritzà la creació de la Real
Comp añía de Comercio de Barcelona, que
ob tingué el mon opoli de comerç amb Santa
Domingo, Puetto Rico i Hondures. U ltra el
seu paper en la creació de la companyia,
Tomàs Prats es va convertir en el seu màxim
represent ant, gràcies als dors d'organitzador
que havia demostrat i a la seva experiència
en gairebé rots els sectors del comerç colonial. Va ser, amb tota propietat, un home
cl au en el s int ercanvi s co me rci als de
C at alunya amb Amè rica durant un llarg
per íode .
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És un llàstima que no es co nservi el llibre de la Co nfraria de Sant Isidr e , atès que
el culte a aquest sant també es farà en aquesta ca pella i que ens haur ia ofert més detalls
sobre l'apor tació de Prats. Sego ns el llibr e de
la C onfraria de les Ànimes, ell mat eix h avia
fet una donació a aquesta confraria, i ho
dem ostra un a not a, dat ada del 1762, que fa
referènc ia a una lletra de "100 rea ls de vuvt"
en viada per Tom às Prats "habitant en C àdiz,
na tur al de Palafrugell" per tal qu e se li ce lebri un ofic i, i la suma restant que es destini
per a les àn imes, Ics despeses de la Confrar ia
i el novenari i per al retaule. El que en
quedà foten 105 lliures barce loni nes. No és
descartable que, a més d'aquestes dues con-

tribucion s doc umentades a l'o bra de l'esgl ésia, en fes d'altres. Ha de figurar també co m
un hom e q ue no ob lida ci seu origen i ho fa
palè s en l'obra de l'església.
Mart í Serra Avellí, al q ual també acabem de fer referència , ha estat documentat
per Mn . Martirià Brugada (Suplement del Full
Parroquial Palafrugell-Calella-L1afranc-Llofriu)
i Fran cesc Miralpeix (Dc Nuem Guatemala de
la Asunóón a Palafrugell: història d' un retrat de
[' indià Mart í Sena i Avellí 1713-85) . En aquesta última publicació, a més, es documenta i
s'estudia el frontal i el, sacres de plata que va
donar aquest altre il·lustre palafrugellen c a
l'església de Sam Martí, peces que, benau radament, ens han arribat.
Per a la dauradura del ret aule major, els
obrers sol·liciten , el 1771, una nova autorització al bisbe: "el número de pescadores que
es grande en esta villa sc ofrecen administrar
caudales con su trabaj o [...1sin inrcrés alguna
propio" i aquesta renúncia a guanys és la primera vegada que la veiem . El bisbe, com és
habitual, els ho concede ix, i és molt inte r èssam que en la seva resposta d'autorització
inclogui el procediment a seguir per ev itar
fraus: "devi éndose entender que la venta del
pescado que se sacasse en tales dias se aga con
la inre rvenci ón de la perso na o person as que
destinasse el Co mún o cornisarios que se
nombren para la obra, sin que éstos ni persona algun, pueda expender ni una mínim a
cantidad de este product e en cosa que no sea
este destino que le damos" (APP: Llibre l/

Obra 1771 -1 857).
Havia arribat al bisbe que en altres ocasions s'havien produït fraus? O bé es tracta
d'un bisbe més caut, tenim en com pte que és
de l'època de la Il-lustraci ó?

L'església parroquial
de Sant Martí de Palafrugell
Obra arquitectònica del temple

El temple projectat el 1588 respon a les necessitats d'una església més espaiosa, atès
que el cre ixemen t demogràfi c de la vila és impor tant al llarg del segle XV I. Des del
punt de vista form al se rà un temple de tr ad ició gòtica, co m altres te mp les cons truïts
arreu de Catalunya, inclosos els pro pers, mo ltes vegades model s els uns de ls altres.
L'ampliaci ó de la cap ella fond a, obra del segle XVlII , marcarà ta mbé d iferències am b
el qu e s'ha co ns truït abans, at ès que està d' aco rd amb els corrents tardob arrocs del
moment.

E

l creixemenr de població al llarg del

segle XV I co mport à la necessitat
d'un temple més espaiós. A més, el

segle XVI i, especíalment la segona

meitat, va ser d' una gran activ itat co nstructiva en parròquies properes, o rel ativament
properes, per les mate ixes raons i també perquè unes v iles pren ien exe mple de les altres
i no vo lien queda r en rere, sens dubte, A ixí

Pineda (1545), Bordils (1561), Cassà de la
Selva ( 1563), Cane t de Mar (1579),
Arenys de Mar (1589), Sant Pol (1590),
Sant Vicenç de Mont alt (1591), entre d'altres, deci d iren la co nst rucció de no us tem-

ples.
El prime r mestre d'obres de l'església dc
Sa nt Martí va ser Pere Bòria, que és esme ntat co m a "arquitecte i constructor" als
rebuts o àpoq ues de pagament s. A partir del

1607 els pagaments de l'obra es lliuren a un
altre mestre d'obres, Pere Pujals, al qual es
fan pagaments fins al 1619, per la qual cosa
podem pensar que aquest segon mestre s'en;
carrega de l'o bra en la fase final, i sembla

que la volta de la nau del temple la faria
aquest darrer mestre i ini c iaria

el campanar

(Marquès, 1999).
Com acostuma a ser freqüe nt en obres
eclesiàstiques, es co men ça pel que es cons idera prioritari i es deixa pe r més endavant
el que no h o és, atès que s'és co nsc ient que
els projectes s ón superiors als mitjans ec on òmics que es tenen a l'abast . Per aixà, a Sant
Martí es de ixà per al fina l la nova sagristia,
rot i que ja s'havia començat, i segueixen
servi nt-se de la vella . La const ituc ió l'any

1644 del "Sindicat de la Obra Nova de la
igl ésia de Palafrugell" deixa ben clar que, en

2)
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Fig. 11. Mur de tramuntana
amb el campanar vell.

aquell moment, de l'obra arquitectònica de
l'església resta només una ampliació de la
sagristia i acabar el campanar.
El 16 d'abril de 1686 se signa una cap itu-

lació amb Francesc Bovera, mestrede casesde
Barcelona, i Mateu Salivera, escultor de
Mollet (vegueria de Gi rona) , per acaba r la

sagristia; d'acord amb un projecte inicial ja
començat, s'enderrocarà la vella i la pedra servirà per a la nova. Aquesta haurà de ser coberta amb volta de creueria i en una claude volta
s'haurà d'esculpir i policromar; i així va ser, tot
i que en el cont racte es diu pintar la figura de
sant Martí, i a l'altra clau, la de sant Sebastià.
Ent re altres acords hi figura també el de la
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1687. Se'ls pagarà 800 lliures barce lon ines, de
les quals un terç no el rebran fins al cap de mig
any d'acabada l'obra i també d'h aver estat
visurada (AHG nat. Fran cesc Vergonyos,
1686, reg. 202, ff. 130-135) .
Però l'ob ra de la sagristia no la van finir

Bovera i So livera, atès que el 1689 se signa
una concòrdia per acabar-la amb Pere Anron
Mestras (sic), mestre de cases de Barcelona, i
dos joves mestres que sc suposa que treballarien al seu ta ller, Jaume Bosch i Josep Faura.

A aquests nou mestre i joves mestres se'ls

canalització exterior de l'aigua amb les gàrgoles consegüents. L'obra s'haurà de fer en poc

pagarà 490 lliures barcelon ines en terminis, i
acabaran l'obra, atès que el 1692 signen l'àpoca de l'últ im termin i, el qual, segons la
concò rdia de 1689, havien de cob rar al cap
d'un any i un dia després d'ésser fin ida. I ho

1'1 de juny de

corrobora també que un carreu de la finestra

més d'un any: ha de ser acabada
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de la sagrist ia ré la data de ¡ 690, la qual indica esta t de les obres o finalització.
L'am pliació de \ 588 do nà l'estruct ura
actual - planra i alçat- de l'església de Sa nt
Mart í, només mod ificada per una ampliaci ó
lateral de la band a meridi onal en la tercera
ca pella, ampliació que es durà a te rme ent re
1759 i 1763 (veure fig. 9).
El temple de Sa nt Martí a part ir de l 1588
serà una església d'u na àmp lia nau única de
9,66 m d'a mplària i 14,90 d'a lçada , capça lera
poligona l, cape lles late rals i cor als peus i
coberta originalment amb volta de creueri a,
dividida en quatre trams per arcs tora ls apuntat s. U n mur gruixut, de 4m pennet les
dimen sions en alçada. En cre mar l'església al
1936, la volta de crcueria or igina l només es
va mant en ir a la capçalera i les capelles, i a la
restauració duta a te rme després de la Guerra
C ivil no s'h i van torna r a posar els arcs, i per
aquesta raó sembla de volta d' aresta. La forngrafia ante rior al 1936 de l'int erior (fig. 12)
permet veure l'acabamen t de l'arc i la mènsula, que eren al damunt de la tro na, així com
tam bé els arcs d'accés a les capelles, que són
marcada ment apuntats o ogivals.

Es tracta d'un temple de tradici ó gòtic a,
tant en l'estructura com en l'alçat, arquitectura molt arrelada a C atalunya i que es resisteix a desaparèixer, tor i que l'església de Sant
Marrí és un dels temples més ta rdogòtics, atè s
que avançat el segle XVI se' n troben ben pocs
que siguin gaire bé tot alment gòt ics. Diem
gairebé perquè a l'arcada rebaixada del cor!
només accedir al temp le, trobem quat re pilastres que const itueixen Ics ún iques i "tímides"
man ifestacion s rena ixentistes (fig. 13). És
obvi que en l'arquitectura ten ia un gran pes la
tradició gremial i els model s més proper s, i si

Fi.L:. 12. lnrerior del temple.

e l model dels munici pis veïns agradav a, s'imitava, amh les diferènc ies imprescindibles per
individualitzar l'obra. Les formes renaixentistes s'int roduïren lentament i parcialm ent.
Són les hibridacions dc què parlen G arriga i
Ca rbonell (¡;època del Renaixement , 1986).
A la façana del temple te n im un bon
exemp le de les similituds entre les façane s de
Ics esglésies parroquials de Palafrugell, Ca ssà,
la Pera i Bordils. A totes predomina un mur
llis, una porta lada que conce nt ra els escassos
elements
orna menta ls, arq uitec tònics,
columnes o pilastres i els seus entau laments, i
en alguns casos també escultòrics, la rosassa i
la galeria superior amb arcades.
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F i ~. 13. Pila stres renaixentistes de

l'arcada del curo

Ce ntrant-nos en el detall de la nostra
façana (fig. 14a i 14b) , destaca rem sobretot la
part cent ral i, passant un eix pel centre de la
porta principal, tro barem I de baix a dalt, els
ele ments principals. En primer lloc, la porta lada, flanquejada a un i altre costat per dobles mitges columnes que s'alcen al damunt d'un
pòdium. Les columnes , d'ordre dòric romà,
tenen el seu corresponent entaulament , que es
troba al damunt de l'obertura a manera de llinda. Segueix un plafó esculpit amb l'escena de
sant Martí partint la seva capa amb el pobre.
Aquest relleu és molt semblant al que esculpiren
O nofre Fuster i Llàtzer Cistierna en la façana de
Sant Martí Sacosta, església del Semin ari de
G irona. Podria pensar-se que fossin també els
autors del relleu de Palafrugell. I també a la façana de Sant Martí de Cassà de la Selva n'hi ha un
altre igualmen t molt semblant. Larc i els elements ornament als que envolten aquest relleu
de Palafrugell són una mica corbats i ondulats,
mentre l'ordre de la porta lada és de línies molt
rectes, la qual cosa fa pensar que el relleu és uns
anys posterior. A l damunt del relleu hi ha la
rosassa, i a la part superior de la façana, la galeria d'arcs.
A la part esquerra o de tramuntana de la
façana hi ha tres finestres superposade s, totes
emmarcades per mot llure s clàssiques. La part
dreta o meridional l'ocupa una de les paret s
de la torre campanar, i ho coment em en refetir-n os a aqu est.
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El 170S es co n tracta amb G abriel
Pica peras, mestre de cases de la Bisbal, unes
ob res de condicionament de tot l'interior del
temple: nau, capelles i la volra del sotacor. El
que ha de fer és pica r fins a descobrir la pedra
de pare ts i vo lta i després posar morter i fina lment engu ixar i, a la part exterior del temple ,
net ejar tot es Ics teu lades. Semb la com si h i

hagué s ha gut un incend i o in undac ió o qu elco m similar, atès q ue és un a obra acaba da,
com es veu pel que s'enca rrega a Picaperas .
U n cop fete s les feines an teriors , el
mateix Picaperas ha de dur a terme un es
obres d'adequació estètic a, que consiste ixen a
perfilar de negre tot es les juntures del mur, la
vol ta i els arcs (veure fig. 12). I també, en cara que en aquest cas com a responsable, ha de
"fer pintar a sos gastos": totes les claus de
volta tant de la nau com de les capelles i el
sotacor "ab los drac hs [...1 axf del s archs de
d ítas claus, com dels archs entre clau i clau. Y
tam bé deu fer pintar los naxements dels archs
del mo do que demostrau ab la pintura vella
que avuy hi es." Avu i, d'aquestes obres de
policromia en arcs i claus resta nom és algun
petit vestig i.

l, fina lment , unes pin tures per al presbiteri, les qua ls possiblement no s'a rribaren a
rea litzar, ja que no h i ha cap testimoni escrit,
n i es perceben a les fotografi es del presbiteri
anteriors al 1936. A la paret del presb iteri hi
devia anar "un art com pesca" i a la de l'epístola, al damunt de la porta d'accés a la sugristia, "les armes de la vila", les quals desc riu
com "un caste ll y dos garbas de bla t", i sota
l'escut, un llagut amb pescadors practi cant la
pesca a l'encesa, que consistia a fer un foc a
popa per atraure els peixos, tipus de pesca
molt habitual llavors en aq uestes contrades
(A HG nat. M. Poup lana i Brugarol, 170 5,
reg. 247, ff. 68-71) . Aq uestes pint ures constituïen un homenatge als pescadors, que amb
el tribu t del peix tant contribuïen a l'obra de
l'església. O n sí s'han conservat dues repre sentacio ns d'aquest tipus de pesca, és al presbiteri de l'església parroqui al de Cadaq ués
(fig. IS), on es van realit zar poc despré s i pels
mateixos motius.
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El 1759, a part ir d'u n objectiu principal
que era tenir un a capella fon da per al
Santíssim, es du a te rme un a importan t
ampliació del temple, projecte que, com he m
vist , es plant ejà el 1704. Hem fet referèn cia a
la solemni tat de la col·locació de la primera
pedra i aquestes obres es realitzen amb una
celeritat no habitual en l'església de Sant
Mart í, de 1759 a 1763, i sen s dubre la raó
prin cipal deu ser l'aport ació econòmica de
Tomàs Prats,

L'ampliació es realitza a partir de tres cape;
lles gòtiques del costat dret o meridional .cn un
espai que correspon ia a una casa i el cementiri
parroquial, i el resultat és que s'amplia considerablement l'espai interior de l'església, a més de
fer la capella fonda (veure fig. 9).

L'enderroc del mur de la tercera cape lla,
comptant des dels peus, la dedicada a sant
Joan Baptista, creà un espai que tripl ica el de
l'esmentada capella i que es destin à al culte a
sant Isidre, i tam bé s'hi col- locà un sagrari per
al Santíss im, però la capella va ser més coneguda des de llavors amb el no m popular de la
capella Fonda. Es va triplica r l'espai de la
capella de Sant Joan Bapt ista i l'enderroc de
les altres dues cape lles augme nta més del
dob le l'espai respect iu. L'absèn cia de mur
ent re elles permet la circu lació en aquest no u
espai sense passar per la nau de l'església, és a
dir, li con fereix una certa inde pendència de la
resta del te mple, i permet augmentar el nombre de capelles: les tres inici als passen a ser
set , tres a l'espai central de l'antiga capella de
sant Joan Baptista i dues a cadascuna de les
laterals. Però ta mbé és destacab le que la
coberta de la part central, o sigui, la pr òpiament capel la Fonda, siguin cúpules (veure fig.
66a i bl. La del tram més prope r a l'altar de
sant Isidre i el Santíssim, amb tambor per a la
il-luminació; mentre que la que cob reix l'es-

Fig. 14a i 14b. Detall de 1:-1 façana ¡
relleu lle Sant Martf.
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Fig. 15. Pesca a l'encesa. Presbiteri

dc l'esgl ésia dc Cadaqués.

pai de co munic ació entre els tres nous espais
i cape lles és una cúpula cega i la il-lurninaci ó

se solucionà amb dos ulls de bou a la paret.
A questa darrera ampliació va ser una
obra ràpida i augmentà de forma important

lZ

l'espai del temple. Potser encara és més destacable que va ser una obra del seu temps,
atès que tècnicament i formalment respon als
criteris i al gust del moment , va ser amb pro-

pietat una obra del segle XVIII.

El campan ar

L'actual campanar, situat al frontis i a la banda de migdia, substituirà l'anomenat
campanar t'ell, construït a tramuntana. La seva construcció es devia in iciar al principi del segle XVII, però deturad a l'obra diverses vegades, roman inacabat.
Cal destacar la importànc ia dels campanars, fins a temps no gaire llunyans, com a
mitjà de comunicació no exclusivament religiós, sinó de tot tipus d'informació considerada important.

E

ls campanars foren imprescindibl es
en viles i ciutats en un passat pot ser
més llunyà a les ciut ats, però no tant
a les viles. Era el mitj à de co municació per a rota mena de not ícies. religioses o
no, i indubt ablement , el més ràpid, i aquesta
imm ediatesa per comunicar arriba fins al

jorn ada laboral; solemn itzar les festes; f.1111111;
ciar na ixemen ts. matrimon is o defuncions, i

per difondre determinats productes del mercat (M. Brugada: "El campanar de Palafrugell:
un misteri que ja ho és men ys", La Proa,
14.ü7. 2000).

segle XX, i a les viles, fi ns ben entrat el segle

[ uan Frígola. en un art icle molt viu dedi-

XX per a Ics notíc ies locals, q ue con tinuara n

cat alsnascuts pelsl'Olts del 1936 i que"ignoren totalment el que fou el campanar de la
vila" ("El campanar de Palafrugell", RedsU1 de
Palafrugell, n. 99, 1970), diu: "Segons el so o
la ca mpana se sabia el sign ificat del toc" i

depenent del toc de campanes.
Mn . Marti rià Brugada , en l'in ici d'un
interessant artic le en ci qual tracta del caITI·
pan ar de San t Mart í, tant de l'estructura co m
de les etapes de construcc ió, fa referència als
prin cipals tipus d'avi sos. El campana r sen-ja
per convoca r el poble en assemblea; av isar

dels perills públics, com temporals, incendis,
atacs d'enemics, especialmen t els de pirates i
corsaris; marcar les hores i les etapes de la

també: "Si duran t el dia s'ha via tirat "l'ar t" a
Tamariu o en alguna altra platja. avisave n al
campaner i aquest tocava a "peix". La gent
co mptava les campanades, perquè el nombre
d'elles don ava el preu de la "rerça'", i segueix
amb altres, i destaca, i és ben cert, la perícia
del campaner capaç de com unic ar amb tan
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Segons les dades documentals de Josep
M. Marquès, podria ser el mestre d'ob res Pere
Pujals el que treballaria en la volta de la nau
i iniciaria el campanar. Mn. Martirià
Brugada, basant-se en informacions docu-

ment als dels llibres de comptes de la parròquia, recon strueix la història de la primera
fase del campanar, que coincideix cronològi-

cament amb les dades de Marquès.
El cos del campanar, adjacent a l'església,

aprofitaria la torre de l'h omenatge de l'antic
castell de Palafrugell. A la base hi ha una
porta d'accés des de la plaça de l'Església, al
timpà de la qual es gravà la data 1762; aquesta correspon a la segona fase de la co nstrucció del campanar, quan s'acabaren les obres

de la capella Fonda, que ocupà el cementiri
ubicat en

Fig. 16. El campanar
en escorç.

poques notes, trobant el ritme, les cadències
i la pròpia inspiració person al.

El campanar de l'església s'alça a l'extrem meridion al del frontis i, rnalgrat que va
quedar sense acabar, té una gran altura (fig.

d'armes del cas-

esglaons permeten accedir al segon nivell del
campanar, i la cambra que es troba situada al
mateix nive ll del cor s'ano mena de les cordes
perquè era on penj aven les cordes de les campanes i es feien repicar. Té una finestra que

s'obre a la façana de l'església i sota aquesta
mateixa hi ha l'escut de Palafrugell, possiblement del final del segle XVI, i és una de les

16). Qu e no fos finit no és excepcional, ja

representacion s més antigues que s'ha con-

que , tant a l'Empordà com arreu és força

serva t (fig. 17). Aba ns del 36 l'escut quedava

habitual, una vegada construïda la part útil,

sota un timpà d'inspiració clàssica. En aquesta cambra resta part d'un mur de l'antiga
església romànica. El parament és caracterís-

és a dir, fins al cos de les campanes, i si no
sobren els recursos econòmics, que es deixi
per més endavant .
Formalment, el campanar respon al tipus
que podem trobar en moltes parròquies gironines, amb lleugeres diferències d'un a l'altre:
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el que va ser pati

tell, i el passadís que des d'aquesta port a du a
la nau de l'església es cobrí amb volta de canó
apuntada , obra dels segles XIl/Xll l. Uns

de planta quadrada fins a la part superior de
la façana i a partir d'aqu í, octogonal.

tic del segle Xl, d'uns 4 m d'amplada i 3 m
d'alçada. Aquesta cambra queda coberta per
una volta de creueria sostinguda per quatre
nervacions de pedraque sostenen una clau de

volta on hi ha gravat l'anagrama del nom de
Jesús. Una altra escala de cargol, de pedra
sorrenca, construïda possible ment

el

1752,
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porta a la part superior del prisma de l campanar, on hi ha la cambra del rellorge. Al mur
de llevant , damunt del teulat de la capella
Fonda, hi ha un a finest ra. El rellotge que és a
la façana avui resta inactiu. Actu alment, les
campanes s'accio nen amb un rellotge digital
que hi ha a la sagristia. La documentació més
ant iga de la reparació d'un rellot ge és de
1647. El 1793 es compra un nou rellot ge.
Aquesta cambra es cobreix també amb vo lta
de creueria i la clau de volta té esculpit el cor
de Jesús.
En amunt, el cos del campanar és octogonal, de menor diàmetre i, per tant, més
esvelt. Ens trobem ja de ben segur amb l'obra
del segle XVIII; el projecte original del campanar va ser localitzat per l'arxivera municipa\' la Sra. M. Co nce pció Saurí. Darrere del
projecte es llegeix la inscripció: "Aquest perfil és de Joan Ranter I Mestre de cases de La
Bisbal" (fig. 18 i 19), però no hi ha data.
D'una banda, Joan Badia-Hams iden t ifica
Joan Ranté o Ranter co m a germà de Miquel
Ranré, escultor, i tots dos germans treballaven el 1770 a l'ermita de Sant Sebast ià de la
G ua rda ( Badia- Hams: "Els reta ules de
Palafrugell desapareguts. El ret aule de Sant
Sebast ià de la Guarda", Retista de Palafll,geU,
1997), i d'una altra, la data de 1762 que es
troba al timpà de la porta situada sota el carnpanar mateix fa pensar que correspon a la
represa d'obres al campa nar d'acord amb el
projecte de Joan Ranrer, suposició que es pot
conve rtir en afirmació, atès que a l'arxiu
parroqui al de Palafrugell es conserva una
fotografia d'aq uest projecte, al dors del qual
hi ha escrit: "Proyecro para concluir el carnpanari o de la iglcsia parroqu ial de
Palafrugell", amb la da ta de 1762 (fig. 20) . 1
també ho avalen el fet que quan es demana
l'almoin a Barceló, successivament el 1704 i

Fig. 17. ESCUT dc Palafrugell. possi-

blement de final del segle XVI.

el 1707, per a obres i reta ules pendents, es fa
referèn cia sempre que h i ha obres pend ents al
campanar. També concorda, en un moment
en què les obres de la cape lla Fonda esta n
molt avançades i gairebé acabad es, i és l'única obra arquitectònica del temple que resta
sense finir, que es demani aquest projecte al
mestre de cases Joan Ramer: i les obres
degueren iniciar-se immediatament, i s'aturarien, com ha anat succeint temps ençà, quan
manquessin din ers.
La base d'aquest cos oc togonal té als
angles unes torretes, que eren garites dc
vigilànc ia, i a les quals els palafrugellcncs
h an ano men at botelles. A cada una de les
vuit canto nades s'aixequen les pilastres que
havien de sostenir les arcades, però aquestes
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r no es van arribar a construir, i així va que;
~ dar el campanar, inacabat i sense l'últim
~ cos, un polígon de diàmetre menor rematat

Fig. 20. Data de la represa de les
obres. esculpida sol-re 1;.1 porra d'accés al campa nar.

;j

amb una cúpula de ceràmica. M.Concepció

Saurí i jordi Fonr creuen que la Guerra
Gran de 1793 va deturar les obres, que ja no
es reprendrien.

Hi ha un nou projecte de l'any 1857 de
l'arquitecte Martí Sureda i Deulovo l
(AHCOAC. Dem.Gi rona Recerca 5011), i
el filantrop josep Torres i jonama, al principi del segle XX, es va mostrar interessar a
sufragar l'acabamen t del campanar, però,
finalmen t, roman inacabat.

-.
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"
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_.: ;

Fig. 19. lnscn pció .11 revers Jd projecte.

Fig. LS. Projecte Jd wcle XV III.
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El retaule major gòt ic

Obra del segle XV i d'un destaca t pintor, Lluís Borrassà, malauradament desaparegut i amb un final descon egut; en tractem, tot i que breument , perquè va ser el retaule major fins a ser substituït al segle XVlll pel retaule barroc i per la iconografia, la
qual té punt s en comú en ambdós retaules.

E

l ret au le major gòtic, obra del pin{OT Lluís Borrassà, era dedicat a
sant Martí, patró de la parròquia ,
co m ho se rà tamb é el posteri or
re ta ule maj or de l'esculto r Pau C ost a. El
principal objec t iu de tots dos er a el
d'ho n rar el sant titular i des taca r la seva
vida a trav és dels epi sod is més paradi gmàtics.

El co n t rac te d 'aqu est reta ule el do nà a
co nè ixer Josep Gu d iol el 1925. I Mn .
Jau me Marquès, d irector del museu di oce sà
de G iro na , en pub licar un art icle el 1966
("El retablo gót ico de san Mart in" (Revista
de Palafrugell» , i Joa n Badi a-H a ms, un
altre uns a nys després ("Els re taules de
Palafrugell desapareguts. El ret au le gòtic
de Sa nt Martí" (Revista de Palafrugell,
1997)) .

El co ntracte ent re els representant s del
comú de la vila i el pinto r, signa t el 1413 ,
és mol t explícit i dón a un t ipus de dades
que no trobem als co ntractes del segle
XVIII, com són les mides i d'altres sobre
iconografia. Les precisions i l'exi gèn ci a de
qualitat en e ls materials són presen ts tan t
en aquest co ntracte co m e n el s del segle
XVIII , així co m l'acor d de paga me nt en
terminis. La legislació gremial era molt
co nservadora i es modifi ca mo lt poc des
dels seus orígens medievals fins que desapareix, a les darr eries de l segle XV III.
Es desconeix quina fou la sort del
retaule en ser substituït pel d'en Costa.
Badia-H om s suggereix algunes hip òtesis en
l'article abans esme nta t, que són les habituals en aquests casos: hauria estat ubicat
en un a ca pella la teral de l'e sglésia, o tras-
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¡:

lladat a la capella del veïnat de Santa
Margarida, on hauria estat dest ruït el 1936,
~ hipòtesi que no es pot confir mar si no dispo~ sem de documentació fotogr àfica: o bé h auria
E
~ estat destruït com a obra caduca. En aquest
últim supòsit, bastant freqüent , era costum
que es lliurés a l'escultor a qui s'enca rregava
el nou retaule, com a part del pagament, perquè pod ia fer ús de la fusta. Però qua n es dóna
aquesta última circ umstància, acostuma a
figura r en el contracte amb l'escultor o pin tor que se'n fa càrrec, i aquesta dada no
co nsta en cap dels dos contractes que se sígnen am b Pau Costa. Aquest fet, t an mate ix,
n o exclou tota lment la hipòtesi.
¡

Fig. 21. Esquema del ret aule
major gòt ic.

Marquès, basan t' se en les dades ico,

nogràfiques del contracte, en va fer una
reconstrucció esquemàtica (fig. 21 ), la qual
reproduïm perquè permet fer algunes com,
pa rances ico no gràfiques amb el re taule
barroc (veure fig. 26) . Cada una de les
peces de fusta o taula ha estat numerada per
Marquès.
Co m és habitual i, fin s i tot obligat, el
sant ti tular, sant Martí, és ubicat al ca rrer
central (n . o 9), co m ho farà també el
ba rroc. L'ep isodi triat és la co nsagrac ió
ep iscopal de sant Martí, ep isodi que el
ret aule barroc reprod ueix en un dels qua ,
tre re lleus laterals, representació iccnogr àfica de san t Martí com a titular. En el
retaule de Borrassà , el sagrari (n ." 1) és
tam bé al carrer cen tr a l, i, finalment , al
carre r ce ntral i àtic (n. " 10 ), h i ha el
Calva ri, co m és costum en la majoria dels
reta ules gòti cs i ho serà fins a l segle XVII ,
quan el Calvari es traslladarà al banca l.
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A l ba ncal, i a un costat i a l'altre del
sagrari (n. " del 2 aI5) , hi ha episodis de la

vida de san t Martí, sel eccionats, segons
disposa e l cont rac te , per un re ligiós, Fra
Salva do r; per ò aq uests ep isodis n o s'especifiquen .
Als prime rs carrers laterals, tan t del
primer com de l segon cos (n. " de 1'11 al
16), nov ament hi h a episod is de la vida de
san t Martí, tamb é selec cio n ats per Fra
Sa lvador, i tampoc esp ecificats.
Els dos carrers laterals ext rems (n. o
del 17 al 20) es ded iquen a sants, amb la
qual co sa coinc ide ix amb el ba rro c, encara
que no són els mateix os. Són, per ordre de
numeració: sant Francesc d'Ass ís, un ep i,
sod i de la vida d 'aquest sant, san t a
C aterina amb la roda del mart iri i san ta
Ma rgarida amb el drac, el seu atr ibut més
represen tat iu. A questa és copatro na de
Palafrugell , i segons Bad ia-Horn s, e! seu
culte a la vila de li proced ir de l' an ti ga
església del veïn at de Sa nta Margarida, o
la Vilarnau, topònim docum en tat al segle
XII.
Finalment, el n . o 21, e! guardapo ls,
peça de fusta que sobresurt pe r protegir el
retaule, t é l'escut de Palafruge ll, tal com
descriu el contract e i de la ma teixa mane'
ra que el trobarem represe ntat al retaule
de! segle XVII I. Badia-H a ms, a l'article
abans esmentat, hi fa referència per des ra car, d'una banda, que és la primera menció
co ne guda de l'escut d' armes de la vila i, de
l'altra, per manifesta r que la de scripció
deta llad a que se 'n fa permet co mprovar
que e l pas dels segles n o l'havia alterat: un
palau ent re dues garbe s, ta l i co m el de s,
c riu e! co n t rac te de 1413. Els ca n vis
actuals en l'e scut n o responen¡ per tant, a
la tradició h istòrica.

Els contractes del retaule major del segle XVIII

En cont racta r-lo amb Pau Costa, es posa de manifest el desig que sigui obra d'un destacat escultor del moment i també s'evidencia que es vol un retaule com altres propers: el de Cassà, primer, i finalment, el d'Arenys de Mar, obres del mateix artífex.
De cost molt elevat en relació amb les possibilitats econòmiques de la vila, té com
a conseqüència que quan l'escultor mori encara no se li haurà acabat de pagar; que
es retardi la dauradura, contractada amb el daurador Francesc Serra, la qual també
té un altíssim cost, i que, quan s'acabi , encara es degui al batifuller una quantitat
apreciable.

E

l pintor Llu ís Puntis fou el primer a
tractar del retaule major del segle
XVIII en un article publicat el 1914
("L:art cristià a Caralunya. Església
parroquial de Palafrugell", Baix Empordà),

quan encara es desconeix ia l'escultor. de la
qual cosa es lament a, atès que el situa entre

els grans escultors hispànics del barroc. Serà
descobert uns anys després, el 1922, quan
Josep Clos, aleshores vicari de la parròquia de
Sant Martí, cercant informació als

llibres de

l'obra , trobà un full amb informació de l'obra,
els artífexs i altres dades que va considerar de
gran interès i que s'havien de donar a conèi-

xer, cosa que farà aquell mateix any a la Fulla
Dominical Mariana de Palafrugell. L'esmentat
full diu el següent:
"Conforme se desprende de la Obra de la
iglesia parroquial de San Martín de

Palafrugell, los vecinos de la misma firmaron

el acuerdo a los 16 de mayo de 1644 de hacer
el retablo mayor de dicha iglesia; el que se
conc!uyó a "ultimesdel año 1784 en el modo
que hoy dia esta; habiéndosehecho casi toda
de limosnas y del derecho del pescada en los
dias festives , previa la dispensa del señor
Obispo.
Su escultor fue Pablo Costa de
Barcelon a, y su do rador Francisco de Asís
Serra.
Vere [uan Collboni, cura parraca"
[uan Collboni fou rector de la parròquia
de Sant Martí duram els anys 1842-48 i la
seva nota és un resum dels acords del Sindicat

de l'obra nova de 1644, dels quals hem tractari però aquest resum contr ibueix que es
doni co m a data inicia l de realització del

retaule major l'any 1644, com farà Tomàs
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Vicen s en un articl e publica t

el 1934, que si

per una part contribueix a una difusió més
gran, tant del retaule co m dels artífexs,
també co l·labora, en citar textua lment la

not a de Co llbon i, a la creença que el retaule
1644, idea que es va mante,
nir durant bastant temps ("El retaule major
de l'església de Sant Martí de Palafrugell",
dedicat a Ca rles Rahola , Baix Empordà ,
1934 ).

s'havia inici at el

Martinell es trobà també amb la mateix a
informació: "No he m pogut obtenir altra
documentac ió d'aquest retaule per a fer-ne
un estudi més aprofundit. Sabem que es pren,

gué l'acord de la seva construcc ió el 1644 i
s'acabà el 1784. L'última d'aq uestes dades,
déu [deu) fer referència al daura t, i la primera, a gestions i preparatius preliminars sem,

blants als qu e h em vist a alt res obres.
Lògicament, hem de datar el retaule que ens

ocupa, ent re els anys 1711 i 1723, que és el
període de major activitat del seu autor, just

després de construir el d'A renys de Mar, que
sembla que el va precedir." (Mart ine ll:
Arquitectura i escultura barroques a Catalunya ,
11, 1961). Martinell, coneixedor de les dades
del retaule d'A renys i bon cone ixedor del
barroc salomò nic, precisà bastant, encara que
no tingués més dades.
Els co ntractes per realitzar aquest rerau-

lc, perquè n'hi ha dos de successius, els
varem localitzar nosaltres, i es publicaren el

1988 a E.lculrura barroca a Caralunya.

Fi!!. 22. Retaule major J(' Sant Maní.
Cassà dc la Selva.
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El primer, de 1708, se signa en un
moment en què Pau Co sta era co mpromès en
dive rsos ret aules alho ra. Es dev ia trobar
finim el retaule major de Cassà de la Selva,
també dedicat a sant Mar tí (fig. 22), i devia
estar inic iant el retaule major d'Aren ys de
Mar, d'advocació mariana; i a més d'aquests
majors havia contractat altre s retaul es
menors: un CI la parròquia de Sant Martí de
C assà, el de la Mare de Déu de les Sogues
(1707 ) i el ret aule de la Concepc ió per al
monestir de Santa Clara de Gi ron a ( 1708).

La primera co ndició que es posa a l'cscultor és la següent:
"E primerament es pactat, co nvi ngut y
conco rdat per y entre d iras parts e lo dit señor
Pau Costa hag e de fer y fabrica, co m fer y
fabricar promet lo dit retaula major co nforme
a la tr assa que per dits se ñors sind ichs se fírmaran, que es la trassa del retaule major de la
isglesia de Cassà de la Selva 1...1. Y que lo dit
retaula fahedor hagc de imitar tant en lo
rumbo co m en lo polid es de la scultura al dit
retaula de Cassà de la Selva ."
(Contracte d' l i de juliol de 1708 )
(A HG notari. M. Poup lana i Brugaro l, 1708,
reg. 250, ff. 138-142; publicat a Pérez
Santamaría, Escultura bar roca a
Cata lunya ...,1988 , p. 592-594)

Es posa de manifest que en aconseguir
els fon s de l'almoina Bar cel ó d urant un període de quinze anys, es veuen amb fo rces per

Fig. 23. Retaule

major

de Santa }vIar¡a.
A reny.. dc Mar.
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con tractar un gran retaule i amb un escultor
aleshores prou conegut , i, a més, no volen ser
menys que els d'altres viles properes.
El retaule no es va inici ar a partir d'aquest any, ni d'aquest contracte, però , tot i
així l'acord era ferm, atès que en una àpoca
a Pau C osta del seu pro cu rador Genís
Monsech , datada el 30 de maig de 1709 ,
aquest li lliura pagaments cob rats de quatre
retaules, un d'aqu ests proceden t del sagristà
de Sa nt Martí de Pal afrugell: "a bon co mpte
de l preu del retaula de dita iglesia, tinc rebu de s doscen tes lliures". El 1710, quan sign arà
el segon co nt racte, els retaules majors de
To relló i Cassà són acabats i només treba lla,
pel que fa a retaules majors, en el d'Arenys
de Mar (fig. 23) . A questes 600 lliures barcelonines que se li havien avançat se li descompten del preu del nou ret aul e. Però ara
vo len un retaule com el d'Arenys, el qu al
deuen ve ure més majestuós:

aprec iables per les seves possibilitats, però
sobreto t l'ú ltima:
"Item y finalment és pactat qu e per la
fàbrica de dit retaula major prometen dits
senyo rs síndichs... donar i pagar a dit senyo r
Costa...sine mil y sine cen tas lliuràs barce lonesas, co mpresas ab dita quant itat sis cent as
lIiuras...que dit senyor Costa ja te rebudas per
la primera fàbrica de dit retaule i capitulació
sobracha lendada, las qua ls quatra mil y nou
ce ntas lIiuras restants prometen pagarli en la
forma i manera següent..: dos centa s lliuras lo
dia
que dit senyor Pau Costa enviarà
pòlissa firmad a de sa mà, sinch centas lo dia
que lo dit senyor Cos ta vindrà a fer la h abit ació en lo present Ca ste ll per fer lo dit ret aula...i las restants... a vuyt anys...pròxims y
immediatament següents."
(Cont racte de 2 de novembre de 1710.
AHG notari Pouplana i Brugarol, M.; reg.
253, 1710, ff. 33 7-338; pub lica t a Pére z

Santamaría, op . cit.)
"La tra ssa firmada per lo reverent
Ram on Oliver, lo notari avall escrit y per lo
dit senyor Pau Costa que és la trassa del
ret au la major de la iglesia de A renys de Ma r
[...J y que lo dit retau la fahedor aja de irnrnitar tant en lo rumba com en la polidesa de
la escult ura al dit retaula de Arenys ab condició que tinga de fer sinch panys, conform e
y co rresponent s als sinch pany s de les paret s
qu e son en lo presbiteri de la dita iglesia de
Palafrugell ."
(Contracte de 2 de novembre de 1710)
(A HG notari M. Pouplana i Brugarol , 17 10,
reg. 253, ff. 337 -380; publi cat a Pérez
Santamaría, op. cu., p. 594-596 )

42

El ca nv i d'un model a l'altre els costà
2.500 lliures més, atè s que pel de 1708 es
pactà 3000 lliure s. Les dues quan titats són

Tot i que ten ia avançades aquestes 600
lliures i que en aquest contracte es fixen vuit
anys per pagar el cost de l retau le, i pagaments
en un termini cada any, els acords no es corn,
ple ixen n i de lluny. Dos dics abans de morir,
el 5 de novembre de 1726, Pau Cos ta encara no l'ha acabat de co brar, i per això disposa
en el seu codicil:
"Cent sexanta lliuras, moneda barce lonesa, per ell abedoras (sic) y cobrado ras de la
U n iversitat y obra de la igl ésia de la vila de
Palafrugell, a bo n comta de major quantitat
que la dit a Un iversitat y O bra me estan
devent per la fàbrica del ret aula major de dita
iglésia que tinc h fet [...1apliqu i en caritat de
missas, ce lebrado ras per las àn irnas del
Purgatori."

L'ESt ;lÉSIA PARROQL'[A L DE SAN T tvlA RTf DE PA L>\FRLJ GELL

(A . P. Cadaquès, Llibre de testamen ts i
codicilis...• 1714-50. ff. 22 7-228; publicat
op. cir.)
Dels contractes són també interessants
les disposicions que fan referèn cia al lloc de
treball i al trasllat de mater ials. fruit dels mitjan s de l'època tant per al desplaçament de
person es com per al transport de mercaderies,
molt diferents de les d'avui dia. Q uan es tractava de realitzar un retaule major, el més
habitual era que l'escultor i el seu taller treballessin in situ. com ho faran a Palafrugell . i
els co nt ractes són explíci ts. Però hi ha
diferències entre els dos contractes. En el de
1708 es posa a disposició de l'escul tor el lloc
de treball i la casa, però aquesta només amb
llits. mentre q ue el dc 1710 posa a disposició
de l'escultor i la família una casa amb tot el
necessari llavors. Exigències de l'escultor o
millor disposició de la part contractant?
Pensem que és més probabl e la primera possibilitat.

"lrem és pactat e los dits reverents i
honorables síndich s convenen i promet en a
nal dit senyor Pau Costa lo següent;
Primerament de donarli puesto capàs per
treballar i fer dit ret aula y tenir la fusta y ob ra
treballada tot lo temps que se cont inuara la
obra de dit ret aula,
Item prometen don arli casa capàs per
habit ar ell i to ta la familia i tots los qu i treballaran en dit ret aule. don antli llits. roba y
taula, rarrissa, vidre , mo bles de cuy na,
banc hs, taulas y tot lo necessari de una casa."
(Co ntracte de 2 de novem bre de 1710)

Fil::. 24. Retaule majo r de Sam Mattf.

Palafrugell.
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l co m que no tots els materials per a l'obra del retaule es troben a prop, i en aquest
cas, fins i tot el més important, que és la
fusta, s'acorda en el co ntracte que Pau Costa
té l'obligació de coste jat-ne el transport , des
del lloc en què es talen els àlbers fins al mat,
en una bona platja on pugui ser embarcada;
així com pagar aquells que la pujaran a la
barca. A partir d' aquí , les despeses del transport són a mitges ent re Pau Costa i els síndics de Palafrugell, amb la condició que: "no
tingan dits senyors síndic hs obligació de fer
anar a ce rcar dita fusta més lluny que és de
dir present C astell de Palafrugell fins al
Llobregat"; condició en què coinc ideixen
els dos contractes, co m en bona part del s
acords.
Hem fet referència a les diferències més
rellevan ts. La dauradura del retaule es realitzarà bastants anys després, gairebé cinquanta, i hem vist co m una nova au torització del tribut del peix, i en condicio ns
excepcionals, la farà possible (fig. 24). No
tenim el co ntracte signat amb el mestre daurador Francesc Serra i, per tant, per a les
dades ens he m de basar en els llibres de 1'0bra de l'arxiu parroqu ial.
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D'acord amb la informació que proporciona el LUbre 11 de l'obra (1771-1857) , el
daurador i el seu taller tindran unes condicions de treball semblants a les de l'escultor i
el seu taller: "ti nch pagat per lo lloguer de la
casa per los doradors, 40 Lliures". Aqu esta
"exída", i d'altres a part ir de l'any 177 1, en la
qual el bisbe dóna nova autorització, ens
indiquen que es posen a treballar tot d'una i
comencen a pagar el material més costós de
la dauradu ra, els panys d'or, el preu dels quals
comporten que la dauradura pugui ser tant o
més costosa que l'escultura d'un retaule:
"Tinch pagat a Jaume Mayol, batifuller de
Barcelona, a compte dels 99.000 panys de or
que ha subministrat a 18 LI.. 9 sous mil".
En l'esmenta t Ubre 11 hi ha també
constància de pagamen ts al daurador i el seu
taller, fins i tot amb especificació i diferenciació de jornals de fadrins, aprenents i mestre, i els terminis de pagament al batifuller,
Jaume Mayol. Quan s'ha finit l'obra de dauradura, el batifuller encara no ha acabat de
cobrar, com consta en el Ubre de comptes,
quan el supervisa el bisbe en una visita pastoral de 1785. Se li deu una quantitat apreciable: 311 lliures barcelonines, 17 s.

El retaule major del segle XVIII

Com a retaule major barroc, fou d'un gran efecte escenogràfic, amb la fina litat d'im pressionar els feligresos, en línia amb les d irect rius de la Contrareforma. L'estructura
arquitectònica amb les grans curvatures, combinant concavitats i convexitats, tan t
en planta co m en alçada, els marcs el-liptics per als relleus, la disposició heli coïdal de
l'orn amentació de les co lumnes, en posen de manifest el din ami sme barroc. En la ico nografia es palesà la int egració del patró i les devoc ions locals, que són al ret aule
major gòtic, en un conj unt en què elllen guargc artíst ic barroc destaca les prioritats
contrare formistes: l'exaltac ió eucaríst ica, l'apot eosi del sant patró i l'emfasització
musical del missatge religiós. El sòco l del retaule ens semb la especia lmen t destacable
per les figures dels atlants , homenatge a l'esforç i la contribució del s palafrugellencs
a l'obra del ret aule, figures molt reeixide s, en un retaule en el qual destaca la quali tat.

l que ha estat el darrer retaule major

tar uns 10 m d'amplària i entre 13 i 15 m d'a lçà-

que va tenir la parròquiade Sant Marr í

ria, mentre que Lluís Puntis el veu tan grandiós
que exagera, atès que imagina una amplada de

E

i la vila de Palafrugell, un majestuós i

impressionant retaule, segons manifesracions de molts dels que el van conèixer, revelades també en articles de premsa anteriors a

13 m i una alçada de 20, mesures que sobrepas-

sen, en grau considerable, les dimensions del
temp le mat eix.

1936, i que les fotografies d'arx iu ens permeten

de copsar a nosaltres, ocupava tora l'alçària de
la capçalera del temple fins a la volta , i es corbava en amplària per adap tar-se totalment a
l'espai, per donar compliment a les estipul acions del contracte (fig. 24 i 25). D'acord amb
les dimensions del temple, l'amplada de la nau
central, sense cape lles, és d'entre 9,66 i 9,92 m
i l'alçària, de 14,90 rn, la qual cosa ens en permet calcular la grandària. Tant el pintor Lluís
Puntis, com Tomàs Vicens, els autors dels primers art icles sobre el retau le, de què hem parlat línies abans, fan un càlcul de les mides, i és
Tomàs Vicens el qui s'h i apropa més en apuri-

No ca l d ir que aquests grans retaules
majors, teló de fons de les cerimònies litúrgi-

ques, devien impressionar molt el devot quan
entrava al temple, i tant la riquesa i profusió de
daurats, com les nom broses imatges produïen
una sobrevaloració de l presbiteri i del retaule

major, que a manera d'escenari teatral copsaven immediata ment els fidels. Quan comença -

ven les funcions religioses, acompanyades de la
música dels òrgans, els sermons dels predica-

dors feien la resta. Els preveres en els seus sermons feien ús, molt es vegades, d'un llen guatge

retòric, amb nombroses metàfores: eren ser·
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mons grandiloqüents, per persuadir, per ò no

sempre entenedors per a uns fidels majoritària,
ment pagesos, que com el públic d'un teatre,
volia seguir la representació. De vegades, les
imatges o escenes del retaule adients per a un
derermin ar sermó s'hi integraven i, d'aquesta
manera, la paraula accentuava el valor del
retaule i esdevenia més entenedor per al fidel.
Per a la interpretació dogmàtica i simbòlica,
feien ús de l'autoritat dels textos sagrats, amb
cites tant del Nou com de l'Antic Testament i
de pares i docto rs de l'Església, molt abundoses

en alguns sermons. Tot això feia que el temple
esdevingués per als feligresos el lloc més impac-

tant i emotiudel seu entorn, un summum.
El que acabem de dir pot explicar, en part ,
i fer-nos entendre a nosaltres, l'acord del tribut
del peix, malgrat que suposés treballar dia rere
d ia en una feina dura. C al afegir que les estipulacions dels cont ractes pel que fa als models,
primer del major de C assà, des prés del

d'Arenys, ens fan intuirunacerta competència
entre les viles, i contribueixen alhora a explicar l'acceptació del tribut esmentat, evident'
ment imprescindible si tenimen compteque el
cost del reta ule esdevé especialme nt onerós per
a una vila que ja es troba endeutada des del
1588. Aquest fet explica la llarga durada de l'o-

bra, cosa que no és excepcional i és com passa
hab itualment en les dels grans retaules majors
d'a ltres viles. El retaule major era l'obra d'art

religiós en la qual tors contribuïen i que tots
sentirien com a seva.
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Fig. 25. Ret,U1Ii: major en una cerimònia lmiruica
poc abau- de 19,6.
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I fins abans de ser destruït , aquesta admiració per l'obra de tots es va mant enir. En paraules de Pla es fa ben palesa: "Q uan el sol moribund entrava pe l rose tó de l'esg lésia de
Palafrugell i tocava d'una manera progressivament esmorteïda les formes daurades i polsoses
de l'altar, es produïa una fascinació delicadíssima, una espècie de espiritualització de la realitat, que tots els qui hem nascut en aquest po ble
hem portat a la memòria rota la vida" (Josep
Pla: El meu pafs. Reflexions sobre l'Empordà , ed.
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Est ruc tura arquitectònica
L'estructu ra, és a dir, les parts en què es
divideix el retaule i els element s arquitectònics
que en con stitueixen l'ent ramat o arquitectura,
i la seva disposició, ens donarà les diverses
tipologies.
C olumnes i entaulaments constitueixen
els ordres arquitectòn ics i són els element s
fonamentals de l'arquit ectu ra dels retaules. Les
primeres són els elem en ts de suport per
excel-lència en un ret aule. Els segons són els
elements sostinguts. Les columnes separen els
carrers, els entaulaments diferencie n els cossos.
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Començarem l'anàlisi del ret aule per l'estructura arquitectòn ica, continuarem per la
iconografia o les imatges, en aquest cas observant les conco mitàncies amb el retaule del
segle XV, i els aspectes formals, per destacar-ne
les figures i escene s més reeixides, i fer-ne una
valoració. I tot i que aquestes grans obres són
sempre de ta ller, el retaul e produeix una
impressió de gran unitat en la qualitat, la qual
cosa ens obliga a fer una anà lisi molt detallada
i rigorosa per veure-hi diferèncie s.
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A l'esquema del retaule de San t Martí, en
visió fronta l (fig. 26) , s'h i poden veure:
de baix a dalt, els cossoso pisos: sòcol, bancal, primer cos, segon cos i àt ic¡
d'esquerra a dreta, els ano menats carrers.
El retaule té cinc carrers, nombre que només
acostumen a ten ir els grans retaules, com són
els majors. Es prioritza aquí, com és habitual, el
carrer central, que és on es vol conduir la visió,
perquè s'hi ubiquen les imatges principa ls, i
sempre la imatge titular, és a dir, aquella a la
qual es dedica el retaule; i per aquesta raó té
més amplària. més fondà ria i més curvatures. A
banda i banda del carre r central, hi ha els
carrers laterals.

Fig. 26. Plant a i alçat del retaule
majo r.
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A la fotografia de conjunt (veure fig. 24) i
a l'esquema es pot apreciar com els pisos del
carrer central no es corresponen exactament
amb els dels carrers laterals, sinó que cadascun
s'endinsa en el següent. És el que se'n diu trencar l'hori tzonta litat, molt car acterístic de l
retaule barroc, i la raó d'aquest trenc ament de
la retícula respon també a la inte nció de prioritzar-lo.
A l'esquema de la plant a (veure fig. 26)
veiem les curvatures que l'adapten a la capçalera: una gran curvatura central, corresponent
al carrer central i als immediats late rals, i una
curvatura men or a cada costat , que correspon
a cadasc un dels dos carrers latera ls extrems.
Es tra cta, doncs, d' una planta tril obulada,
que posa de man ifest la dinàm ica barroc a del
retaule.
Si comparem les imatges corresponents al
retaule major de C assà de la Selva (veure fig.
22), el qual segons el primer con tracte, que se
signa a Palafrugell possiblement el 1705, ha via
de ser-ne el model, que també desaparegué
durant la G uerra C ivil i que pel que fa a tipologia em pràcticament idèntic al major de Sant
Feliu de Torelló (fig. 27), amb el segon i definiti u model, el retaule major d'Arenys de Mar
(veure fig. 23), contractat el 1706, i el retaule
de Palafrugell, es fan evidents alguns canvis.
En el cas dels dos primers, tota l'arquitectura del retaule, des del sòcol fins a l'àtic, es
troba profusament orna mentada i gairebé
podríem dir que amagada. Les columnes són

Fiu. Ti. Retaule major Je Sant Feliu de Torelló.
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salomòniques, que són les que habitualment s'i,
denrifiquen amb l'arquitectura barroca, atès
que el seu desenvolupament helicoïdal els pro'
porcíona una palesa impressió de dinamisme, i
encerclant Ics espires, una rica ornamentació
constituïda. com és habitual en els retaules. per
pàmpols i raïms a-de significació eucarísticare
acompanyats d'aus que picotegen i d'angelets
¡natjo Columnes dinàmiques i ornamentades,
caracterísriqucsaquestes molt del gust barroc.
El retaule de Palafrugell (veure fig. 24) és
d'idèntica tipologiaal major d'Arenys, el segon
model (veure fig. 23), amb l'excepciódel sòcol,
que en el cas d'Arenys ja era fet quan Costa es
va encarregar de l'obra. En ambdós, en campa'
ració amb els anteriors, hi ha una major eb re,
dat compositiva, malgrat que tots els elements
arquitectònics s'enriqueixen amb abundant
ornamentació. Tanmateix, com va assenyalar
Martinell, la disposició de sis el-lipsis entorn de
la fornícula central, que són els quatre relleus,
dos a cadascun dels carrers laterals, més l'ell ipsi
del manifestador del primer cos i la de la fornícula superior (fig. 28), prioritzen la fornícula
principal, la qual, com ja hem dit, ha de ser el
focus d'atenció primordial, i contribueixen a
una major claredat i harmonia. Ara bé, la introducció d'un marc el·líptic als relleus dels carrers
principals, Pau Costa la du a terme amb antcrioritat al d'Arenys, tot i que no és un retaule
major. Es tracta del retaule de Nostra Senyora
del Roser de la parroquialde Sam Esteve d'Olor
(contracrar el 1704), i tot i que aquest no és
retaule major, té tamb écinc carrers, encara que
tot ell té unes dimensions menors. En deixar de
banda un marc rectangular per als relleus dels
carrers d'un retaule, cosa habitual fins llavors,
Costa manté, i fins i tot accentua, el dinamisme barroc que propicien les curvatures i, a més,
aconsegueix la perícia de crear les evidents elaredar i harmonia esmentades.

-'=-=~~~~~
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Hi ha també diferències pel que fa a les
columnes. totes salomòniques en els retaules
de Torelló i Cassà, com ja hem dit, amb les dels
retaules d'Arenys i Palafrugell. [ també entre
aquests dos últims. A Arenys, Ics columnes del
primer cos no són salomòniques, tot i que el

I

Fig. 28. EsquemadI:! retaule major
d'Arenys de Mar.
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fust té una exuberant orname ntació vegetal.
marcadament naturalista i floral. en Jispt.)Si~
ci ó helic oïdal. Segueixen sem salomònics els
quarts de columnes que flanqu egen les co lumnes principals i totes les co lumnes del segon
pis. A Palafrugell, les co lumnes principals,
d'ordre compost com en to ts els anteriors, han
deixat de ser salomòniques en els cim pisos. A
més, en aquestes co lumnes es d óna un pas més
en el tipus introduït a Aren ys. El fust, estria t,
es presenta meny s carregat d'ornamentació, de
manera que les garlan des en disposici ó he li,
cordal, i també amb ornamentació floral, tor i
que recorden l'ondulaci ó de la co lumna
salomònica, deixe n veure molt n ítidament el
fust estriat. I el result at és que la impressió de
movi ment és menor q ue <11 d'Arenys. Els
qua rts de co lumna segueixe n sem salomònics,
amb raïms i pàmpols que envolten les espires.
No obstant això, la columna no és l'únic
element a considerar en l'evolució d'un retau le i en aquests dos, d'Aren ys i Palafrugell, perdura la com posició per pisos i es man té la gran
riquesa ornamental barroca. És en el major de
Cadaqués (fig. 29), l'últim gran reta ule major
de Pau Cos ta, on es veuen uns canv is: la total
desaparició de la co lumna salomòn ica, una
ornamentac ió m és mesurada, la qual no amaga
els elements arquitectòn ics, i la majo r priorit,
zació del carrer i les fornícu les cent rals amb les
dues gran columnes eixos; i és aquí on hi ha
una evoluci ó clara vers un barroc més mesurat
i de fornícula única, els retaul es que Martinell
an omena de co mposici ó unit ària, evolució en

estreta relació amb la que té lloc en altres
indrets hispàni cs (Pérez San ramaría: "El acadernicismo de Jacint Morcró y su influencia en

retablos catalanesdel siglo XVIII" 1992 ).
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Iconografi a
Co m a introducci ó a la icon ografia del
retau le de Pau Costa , volem fer referència als
gravats, que van ser una important font d'ínspiraci ó del s art istes, com ara Pau Costa.
Escultors, pint ors i arqui tectes se serv ien
de gravats que circulaven fàcilment des del
segle XVI, però més enca ra als segles XVII i
XVIII, i aquests varen ser essencials per a la
difusió de model s, tipus iconogràfics i cornposicion s del s artistes més acreditats, italians,
però ta mbé flamen cs. A més, la pin tura iraliana era gravada sovint per artífexs flamencs,
i a la vegada, els gravats flamencs influïen en
pintors italian s, g:ravats que en algunes ocasions ta mbé havi en ti ngut un a primer a
influènc ia italiana; i d'això se'n deriva un
gran entrellat d'influ èn cies.
Però tam bé es gravaven obres clàssiques, greg ues o ro ma n es, genera lm ent
escultò riques, co negudes de te mps o acabades de descobrir, i que produïen imp acte.
com és e l cas del Laocoon t (fig. 30). I, a
més, es van d ifondre grava ts " insp irats" en
obres ant igues; i d iem a ixò pe rquè en realitat reflecti en només la representaci ó mental que en ten ia l'arti sta gravador: així en
models d'atlants (fig. 31 i 32) i en el
Pareicus persica (fig. 33), tot i que, evidentmen t , n 'hi d'alt res.
Els pintors eren amb freqüènci a tamb é
gravadors de la seva ob ra i, fins i to t, d'obres
d'altr es, ¡ és fora de dubte que les obres més
reeixi des i valorad es les grava ven d iversos
gra vado rs i mai no result en òbviame nt
iguals, com per exemple, figures i escenes de
la capella Sixt ina (fig. 34 i 35) , especialment la volta , o gran part de l'obra de

Rafael. Aquest és un dels artis tes que més
ràp idament es \'3 difondre a través de gravats, sob retot de Marca nton io Raimondi
(1480- 1534 ca.), el qual al llarg de "ui t o
nou anys reproduí les ob res de Rafael; després t indrà taller prop i, on gravadors que s'h i
hauran form at difondran igualment Rafael; i
enc ara, fora del ta ller de Raimond í hi haurà
més gravadors que rep rod uiran obra de
Rafael.

És cert que també hi havia obres que no
es van gravar mai, però tampoc coneixem
quines; tan mateix, presenten tipus iconogràfics que el mateix pintor o escultor ha repetit en altres obres que sí que s'han gravat,
perquè la majoria dels artistes cree n un
determinat n om bre de tipus iconog ràfics i
en fan ús tan t per a les figures mito lògiques
co m per a les religioses. Com a exe mples, les
c leo pat res i magdalenes de Ren i, els
Hèrcul es i sant Cristòfol d'aq uest matei x
pintor, que tam bé era grava dor i que , a més,
va ser gravat per altres gravado rs, raó per la
qual va te ni r un a àmplia d ifusió.
I a ixí com l'escu ltor o el pintor \'01 ser o,
co m a mín im, semblar original, i al mate ix
temps té les seves pròp ies preferències, quan
es tracta de composicions pot fer ús de més
d'un grava t, i, malgrat tot, si és un bon pirito r o un bon escultor, com és el cas de Pau
Costa, pot acabar creant els seus propis tipus
iconogràfics.
Pon s Gu ri va ser pion er, en el cas de Pau
Costa, en la descober ta d' uns gravats de
Mararra que inspirarien l'Assumpta i altres
relleus del ret au le major d'A reny s (Pon s
Gu ri, "U ns grava ts ita lians inspiradors del
nost re retau le major", 1968), i h i hem fet
refe rència e n tractar d' immaculades o
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Fic. 30. Laocoont. G ravar per K
Bearrizet (The ilIusrTatêd BaTt5Ch,
vol. 29, 1982,91 (265).

Fig. 31. Ad am . Gravat 1538,
Monovrammist P:,. (The- IUusrratrd
B.. "" I. J I, 1986, 1(497).

assumptes. Sens dubte que aq uesta va ser
una imp ort ant apo rta ció, tot i que pen sem
que a la influència del pintor Maratr a, s'h i
ha de suma r la de Reni i alt res pintor s, i
també la de pint ors, O fin s i tot escultor s,
qu e varen infl uir en aq uests, o la de pintors
i gravadors que varen ser influïts per
Maratta , o més encara per Ren i¡ i les obre s
d'ambdós es van difond re especia lment a
través de gravats, propis o d' a ltres gravadors
(P érez Sa nrarnarta: "El esc ulto r Pau Cos ta y
el arte ital ian o", 2000 ).
C on sider em que Pau Cos ta es conso lida
com a escultor, i aix í ho hem dit des del
1996 ("Influenc ias italian as en el con venro
de Ca rrnelitas de Vic", 1996), quan el 170.3

contractà el retau le major per a l'església del
convent de les Ca rmel ite s de Vic, que encara avui es ca nsen-a, i, poc desp rés, dos
ret au les men ors tam b é per a aq uesta esgl ésia, dels quals nom és ens resten fotografies.
En aquest temps ent rava en co ntacte amb
l'art ita lià, fonamental ment per mitj à de
gravats. Tora aquest a obra és an ter ior el la
d'Arenys. A q uí cO IIH.' n\-~l a crear els seus
ti pus icon ogràfics, i és força il-lusrratiu del
qu e d ic q ue les portes del man ifestador del
retaul e majo r de Santa Teresa de Vic tenen
pintada una Anunciaci ó, de clara intluència
italiana, q ue serà pràct icament idè nt ica a la
de l ret au le d'A renys ("In fluenc ias irali an as
en ci co n ven ro de Carrn elitas de Vic" ,
1996 ).
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l si en aquest convent comença a crear
els seus tipus iconogràfics, tot i la "inspiració"
en gravats aliens, ho farà al llarg de tot a la
seva obra, i la prova més cont undent 56n els
atlan ts de l retaul e major de Palafrugell, els
scus primers atlants, quan es troba quasi al
final de la seva trajectòria.
L'anàlisi icon ogràfica d' aquest retaule
present a un problema derivat de la seva desaparició, ja que les ún iques fotografies que permeten estudia r-lo són d'arxiu. I si bé, a més de
la fotografia de conju nt, també hi ha deta lls
d'escenes en relleu, i de figures, ens en man quen alguns. La part més difícil és el banca l,
on l'ún ica escena en deta ll que tenim és la dc
l'Or ació de l'H ort ; i de les figures que el co mponen, l'única que es por veure en detall és la
de sant Josep; per tant, no hi ha ni els de talls
dels eva ngelistes ni de sant Francesc Xavier.
Del sòco l, man quen els detalls de les portes
amb sant Pere i san t Pau; però, per sort , n'hi
ha de tots els atla nts. Ocis sants de Ics forní cules, manqu en els de san t Ram on dc
Penyafo rt i de san t Sebast ià. També, el de
santa Margarida de la forn ícula superior,
A l'esquema del retaule (ve ure fig_ 26)
s'observa la distribució iconog ràfica per pisos
i per carrers. El sant titular, sant Martí, com
és habitua l, es troba al carrer central, i hi
ocupa un ampli espai; de tota man era, en
aquest reta ule la represent ació iconogràfica
de sant Martí difereix de la del retau le de
Borrassà, on és representat en el moment de
la consagració episcopal, que en el retaule del
s. XVIII condueix a una de les quatre grans
escenes dels carrers laterals. Al retaule barroc
(veure fig. 24 L en canv i, seti representa en
aporeasi, abillat per a una gran cerimònia 110n tífica! i envo ltar d'a ngelets puttí, dos dels
quals li colloquen la mit ra o porte n canelo -

bres i estan situats a rentaulament i al cost at
de la seva fornícula, i uns altres dos se situen
al matei x entaulament. I emfatitza cn c..ml
més l'apoteosi la música interpretada pels
àngels que es troben a un i altre costat del
sant. Aqu esta represen tació apoteòsica del
sant cor respon a la valoració contrareformista dels san ts i que el barro c fa seva pel seu
caràcter efectista. Això no obstant , R éau, en
la seva coneguda obra Iconografío del orte cristiana, un dels repertoris icon ogràfics més
importants i complets existents, només recull
una represent ació de sant Martí en apoteosi,
mentre que la parti ció de la capa amb el
pob re és la que més consigna. Si bé aque st
repe rtori de R éau no és exhaustiu, sí que és
propo rciona lment significat iu.
En el retau le de Costa podem afirmar que
els trets més barrocs pel que fa a la iconografia
els trobem al carrer principal i són l'apoteosi
que hem esmentat i ci gran manifestador, que té
com a funció l'exposició eucaristica, a més dc
l'orquestra angelical, repartida de man era molt
estudiada per tot ci reta ule. L'exaltaci ó del
sagrament de l'Eucarist ia que duu a terme la
Contrareforma comporta aquesta mon umen talització del man ifestador, que també rep el
nom de Tabernacle, perquè els man ifestadors
volien ser referents simbòlics de la prefiguració
eucarística del m ón jueu, és CI dir, el Tabernacle
que Déu féu con struir a Moisès per custodiar
els pans de la prefi,guiclci6 eucarística. Les portes del man ifestador formen una gran con vexitat, que estab leix cont raposició amh la concavitat del ret aule i crea un joc de concav itatsconvexita ts molt del gust de la dinàmica i
l'estèt ica barroca. I ICl contribució CI l'exalta ció
eucarística s'accent ua amb la custòdia de Sol
eucarístic pint ada a les port es del man ifestador, motiu iconogràfic que tamb é trobarem al
ret aul e major de C adaqués. IIúlti m gran

Fig. 12. Atlant (A per- tan supportinc a Capital...). G ravat per G.

Bonasone (rhe lfIum¡¡¡d B.. \"1..11.
N. 19S2. 6(1i61.
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retre culte a l'Eucaristia, i és a la transposició
als retau les de la visió d' Isaïes (lsaïes, 6, 113) a
què es fa referència als sermons de l'època en
tract ar del sagrament (Pérez Santamaría: "El
rnensaje eucarística en el rerablo barroca cara-

l.in", Cuademos de Ane e fconografía, 1992).

Fig. ) 3. Pon iols perxica, interpretació de C. Ccsariano, Dt'

Architecwra,

C OmI ),

1521 .

retaule major de Pali Costa. Aque st motiu del
Sol eucarístic és bastant habitual en manifes,
tudors. sagraris i custòdies, atès que el sol, font
de vida, fou divin itzat des de les primeres rel igions orientals i el Cristian isme l'assimilà com
a símbol dc la divinitat, tal i com recullen els
evangelistes : "Jo sóc la llum del món " (jo. , 8,
12), que seguiran els pares de l'Església. Els sermons dels segles XVII i XVIII encara h i posaran més èmfasi.
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Per això, les custòdies de Sol eucarístic
eren tota lment daurades, com és a Cada qués i
segur que era al retaule de sant Martí. Aques ta
és també la raó del predom in i del daurat als
retaul es com a reflex de la divini tat. Dos
àngels ence nsers flanq uegen ci mani festador,
represent ació bastant habitual, i fins i tot
peculiar, als mani festadors catalans des del
final del s. XVIl , amb la funció simbòlica de

Aquests ànge ls ence nsers que flanquegen
el manifestador (fig. 36) responen al model
d'àn gel de r au Costa, del qual he m tractat en
diverses ocasions, des del 1988. S' inspiren en
models italians de Reni i Maratra i els trobem
per primera vegada a l'àt ic del retau le major de
les Ca rmelites de Vic. S6 n fi¡.,:rures molt aconseguides, tot i que, al nost re parer, tene n la
represen tació més reeixida en els àngels adora ,
dors del retaule de la Concepció de Girona
(fig. 37). Els del retaule de sant Mart í són molt
semblants als adoradors de sant Narcís del
reta ule que duu el nom d'a quest sant a la seu
gironina, retaule aquest últim que contract à,
com els de la resta de la seu, duram els anys en
què esculpí el de sant Martí. Tanmateix, el primer d'aquests retaules el ser contractat fou l'es,
meritat de la Concepció, el 1710, i ta mbé al
novembr e, com el de sant Martí, amb pocs
dies de diferència, tot i que no hi comença a
treb allar fins al 1714, sens dubte perquè
aquests anys que van de 1710 a 1714 el de sant
Martí ocupava gairebé tot el seu temps.
L'emfatització cont rareformista comporta
que el retaule no sols tingui manifestador, sinó
ta mbé sagrari, i ubicats sempre com els veiem
en aquest retaule, aquest a les grades i més dis,
eret, atès q ue la preeminència la té l'exposició
eucarística. El segon contrac te de Palafrugell,
cosa que no és gaire freqüent, els esmenta per
diferenciar, los i ano mena sagrari "lch el sagra,
ri pròpia ment dit i reserva el term e sagrari per
al man ifestador, terme que possiblement no
coneixien .
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Fíz. Ha I 34h, Iznudi de 1<1 Capella
Sixtiua. Gravar, per Adaruo Ghis i

(rhe llI11.~ml(t'd B" vol.) 1. 1986,
!~.!9( 4!6).

"Irem ab pacte que per quant en la di ta

(Pére z Santamarta, "El hondo retlejo de la

trnssa no hi ha sccrari que d it senyor Pau Costa

Anr igua Lcy en el rcrablo/baldaquino de la

tin ga obligació de femi, junt ament ab gradas ,
correponent tot a d ita trassa y d ins dit sect ari
tinga de ésser treballat to t de escultura,
Irem que d it Pau Costa tinga de fer un
sectari xich al peu de d iras gradas per don ar la
comun ió" (Contracte 2, novembre de 1710).

basíli ca de Sa nta María del Mar de
Barcelon a" , La Bíblia en el Arte y en la
Literatura, I999).

A l'àti c, enc imbellant , per tant, la forn ícula de sant Marrí, h i ha un altra forníc ula
meno r amb la figura de santa Margarida. copatrona de Palafrugell , la qual adquireix amb
aquesta ubicació més preeminència que al
retaule gòtic, on es troba en un carrer latent!'
En ambdós retaules la santa va acompanyada
d'u n drac. el seu at ribut més represent atiu,
Quant a l'orquestra del àngels músics, tam
la ubicació d'aquests figures co m els instruments que toque n té un significat simbò lic

El rei bíblic David va ser q ui per exaltar ci
culte d iví va in tegrar-h i els cors i la música:

"Va instituir cors de cantors am b arres
davant l'al rar
perquè fessin ressona r dolces melodi es
i cada dia lloe n el Senyor amb els seus
cants,
Va donar esple nd or a les festes
i embellí les solemnitats a la perfecció.
El sant nom del Senyor havia de ser lloat
i des de l'alba el temple ressonava de cants.

(Eciesíà.ltíc (SíTàcida) . "El profew Nawn i el
r, 9 í 10.

Tei Dat'id ", 47.

j5

Fig:. '6:1 i 36b. An~l'l~ encensers lld
retaule major dc Sant Mar tí.

Fig. 35. Ianud i de 1:1 Cardin
Sixrina. Gravat (,er Che rubino
All-eni (TIJ" Jl!!l.'mated B., vol. H,
!\)¡) 2.1 i)ú(101}.

I r el que fa a ls instrumen ts musicals per a
la lloança de[avé, elsSalms (92, 1'.4) hi fan
referènc ia, i són instru men ts de corda: sal,
teri, decacordi, lira i cíta ra.

I

~
~
T.

~
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A l'art cristià, ja des del romànic, però
especialmen t des del gòtic, els músics acosrumen a ser àngels, cantors i músics, però en els
segles següents s'imposaran els àngels músics
per la importànc ia simbòlica que s'atribueix a
l'instrumen t musical per a l'harmonia del
Cosmos, obra de la divinitat. Els seus instrumeIU5 més habitual s 56n els que ja trobem als
textos bíblics: els de vent, especi alment les
trompe tes, i els de co rda, entre els quals troba rem tant els bíblics, com a ltres més
moderns, en aquest cas, el violí.

En el nostre retau le quatre àngels músics,
recolzats de manera inestable CI l'entaulament
que separa el primer del segon cos, dos d'ells
gairebé tocant la fornícu la del sant , i tots
dirigint -se vers el sant, emfat itzen l'aporeosi
amb la música dels instruments, l'un amb
trompeta i els altres amb violins,
A l'àtic, s'h i represente n quatre àngels
més, dos ubicats a la part central i uns altres
dos als ext rems. Els primers, amb llargues i
visibles trompetes, són expressió del roder
diví; els altres dos, amb les arres, simbolitzen
l'harmonia divina.
Si al bancal del retaul e de Borrassà, i a
l'un i l'altre costa t del sagrari, hi hav ia cpiso-
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Fi¡¿. 3ï. Angds adoradors. Retaule
dl' la Concepc ió. Catedral d~'
Girona.

dis de la vida dc sant Mart í, al barroc, i ja des
de l'inici del segle XVll, als retaule s majors,
el banc al és el lloc habitual per represent ar
episodis de la Passió de Crist. No es limita al
Ca lvari, sinó que tenim quatre episodis, nombre habi tual en els reta ules majors de cinc
carrers. En cas que els carrers del retaule
siguin tres, com al primer model, el del retaule de Cassà, h i haurà dos episodis.

El retaule de Costa a Palafrugell represen rava els mat eixos ep isodis de la Passió que
el seu model d'Arenys. Aq uests són els més
habituals tant als ret aules majo rs de Pau
Costa com en els d' altres, perquè són els mi steris de la Passió del s nom brosos reta ules del
Roser que h i hagué a Ca tal unya, des del segle

XVI, tant pintat s com esculpits, En cap dels
dos re ta ules segueixen l'ordre del relat
evangèlic. Semb la possible que per a les escenes que compten amb més personatges i
necessi ten més espai, O ració de l'H ort i Ca mí
del Ca lvari, s'hagi destinat els primers carrers
laterals, que són més amples. Entre el reta ule
d'Arenys i el de Palafrugell s'ha invertit la
ubicació d'aquestes dues escenes. Al reta ule
major de Cadaqués, immediat ament posterior
al de Palafrugell, la col·locació serà la ruareixa que en aquests. No hi ha dubte que per a
aquestes dues ~scenes i les de la Flagel-lacíó i
Coronació d'espines, Pau COW-I ten ia uns
models que es repetien gairebé- idèntics, afegint o eliminant figure.'; en func ió de l'espai al
qua l hav ien d'adaptar-se. Les dues escenes
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centra ls, Oració i Camí de l Calvari són gairebé iguals als tr es reta ules, A renys,
Palafrugell i Cadaqués; i si ens ce n trem en la
primera, l'Oració de l'Hort (fig. 38), és segurament la que perm et veure amb més clareda t
certes diferèn cies de qualitat, i és al retaule
de Palafrugell on trobem les figures més ree ixicles i int egrades amb més en cer t en un espai
que fa la impressió de ser més ampli i en què
la figura de Crist q ueda més destacada. De
tota manera, les diferències de q ualitat amb
el ret au le d'Ar en ys no són grans i, en ca nvi,
sí q ue ho són més amb l'escen a del de
Cadaqués, retaule en què l'obra de ta ller és
molt més impo rtant que als anteriors.

Fn.: , l8,1. Detall JeI retaule major dc Sant ~ Iart f.

1S Fig.

,Sr. Detall del retaule majord'Arcnvs ~It' }"far,

AI bancal, entre una i altra escena de la
Passió es trobe n els evangelistes, dos a cada
costa t (fig. 39), amb els llib res de l'Evangeli
oberts, en cla ra referència al fet de ser tran smissors de l missatge diví. I al mateix banc al,
a l'altre extrem de l'escena de l'Oraci ó de
l' Hort i d'un dels àngels encensers del mani festador, hi ha la figura de sant Francesc
Xavier, un s dels primers membres de la
Company ia de Jesús, canonitzar al matei x
tem ps qu e el fundador, sant Ign asi, e l 16 22, i
un dels sants model de la Contra reforma per
les seves missions a l'O rient . raó per la qua l el
trobem des del mare ix segle XVII en molts
retaules catalans i de la resta d'Espanya. AI
costar esquerre del bancal, la figura cor respone nt 31 sant missioner és la de sant Josep amb
el Nen i la vara florida (fig. 40 ), tam bé bastant rep resenta t des del segle XVI, revalor at
per la lite rat ura religiosa des d'a leshores.
Mñle fa una llarga referència als ca nvis iennogràfics que afec ten el sant, Se'l rep resen ta rà co m un hom e madur, i així ho obse rvem
en aquest retaule, però no co m el vell de la
iconografia medieval. Sovint se'l veu sol ¡
amb la vara florida que l' ident ifica i també
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Fi~. N. l'art dreta o dc l'cpfstola del
retaule major dc Sane Martí.

Fig. 4l'. ~,U1t ].N:r i ci Neu. Detall
.lcl retaule major dc Snnt ~ brt í.

força vegades, co m aquí, amb el Nen, la qual
cosa s'exp lica perquè els escriptors religiosos
d'aquest te mps considere n que el fet més
extraord ina ri en la vida dc sant Josep és el
d' haver viscut la infantesa de Jesús. El sant
expressa tendresa i amor enve rs el Ne n , i tant
l'expressió, com l'edat , la d' un home d' uns
quaranta anys escassos, són molt simila rs als
del sant Josep del retaule d'Arenys, el model
de Palafrugell. A I d'Arenys, però, s'ha prescind it de la vara florida .
Aquest nou tipus de sant Josep es reptoduirà a Espanya molt més que a Itàlia o
França. Aquí serà Munl lo el pintor per
excel-lència del nou sant Josep . I santa Teresa
i, en conseqüència, l'orde carmel ita, la que
més difusió li donarà. Fora d'aquí, a Itàlia. el

pintor G uido Reni serà uns de ls primers a
representar el nou sant Josep, del qual es
faran grava ts, i Maratta el representarà en
diverses ocasions (Màle, L'art religieux du
XVIIe . siècle, ed. 1984).
En ambd ós retaules de sant Martí, als
primers carrers lateral s tant del primer com
del segon cm, es representen episodis de la
vida de sant Martí, sis en el gòtic, els qua l no
s'especifiquen, i quatre en el barroc, del s
qual s podem tenir coneixement gràcies a les
fotogr afies d'arxiu (veure fig. 39 i 41 ).
Segueix en un ordre crono lògic i són episodi s
que ja trobem reproduïts des de l'època
medieval, atès 411e els recull la L/eRenda àuria,
i molt probablement coincidien en gran part
amb els del retaule gòtic. Segons R éau, de
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Fig, 41 . Part esq uerra o de
l'Evan geli de l retaule major dc Saur

Martí.
Fig. 42. La ca ritat de S;llH Martf

Retaule major de Palafruucll.
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Vora gine va dur a terme add icions al relat de
Sulpici Sever tocant a san t Martí, tot i que
aq uest no pot ser cons idera r un document
hist òric fiable. A l primer pis, a 11esquerra de
l'espect ador (fig. 42), s'executa l'episodi
més popu lar de l'h agiografia de sant Marrí
per posar dc mani fest la seva caritat: sant
Mart í co mparteix la capa amb un pobre, tot
partin t-la, un d ia d'hivern molt fred, a les
port es de la ciutat d'Amicns. És, sens d ubte ,
l'episodi més representat iconog ràticame nt ¡
és el que es va esculpir a la fornícu la del ritular del retaule major de Cassà de la Selva (fig.
43). L'episod i de la dre ta (veu re fig. 39) té
lloc unes hor es després, és l'anomenat somni
de sant Martí: "A quella mateixa nit se li aparcgué Crist vestit amb la mitja capa que ellli
va don ar al pobre [...] ¡ sentí que el Senyor li

va dir als ~ll1gels que l'envoltaven: Aquest
abric [...] me l'h a donat el catecúmen Mart í".
Al segon cos, a l'ep isodi de l'esq uerra
(veure fig. 4 1), hi observem la consagració
episcopal de sant Martí, a la qua l es resistia,
cosa que P058 de manifes t la humili tat del
personatge. I a la dreta (veure fig. 39), el
miracle de la resurrecció d'un neòfit.
L'episodi de la partició de la capa amb el
pobre és un aconseguit model de composici ó
dinàmica barroca (veure fig. 42), amb el galop
del cava ll en corbeta, marcant la diagonal
principal, i el consegüent dina misme que
transmet a un sant Martí jove i vita l, magistralmenr esculpit, el qual, amb rigor històric,
va abi llat com a militar romà. Cavall i cava'
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ller co ntrasten amb el pobre, figura d' un rea ;
lisme patètic i, a la vegada, un exce l·lent esrudi ana tò mic. A I retau le de Cassà, tenim igualment un jove cava ller sant Martí amb el
cava ll, represen tats amb el mat eix dínam ís- ~ :.
me, però al de Palafrugell el pobre s'integra ~.
millo r en la composició, possiblement perquè ~
l'espai més ampli del de Cassà perjud ica la
int egració, i el pobre hi queda desplaçat
(veure fig. 43) .
El som ni de sant Martí s'ha escul pit
seguint fidelme nt el relat de la Llegenda àuria i
s'ha representar compos itiva mcn r molt al gust
de la Co nt rareforma , és a d ir, fent molt impactant la visió celestial que ocupa la me itat superior de la co mposició. A baix, el san t dorm aja gut en diago nal amb la mateixa indume nt ària
a la romana arnh la qual l'hem visr a l'escen a
ant erior . U n angele t, seguint un recurs teatral
molt del gust barroc , obre la co rt ina de la
tenda on es troba ci sant. A parti r d'aq uí tenim
la visió celest ial amb la figura de C rist, envol;
ta t d'àngels, el qua l esrén el seu braç i assenyala sant Martí amb la mà. Tots marqu en diagonais amb el cos, braços i ca mes, amb la qual
cosa s'aconsegueix donar la impressió d'have r
aparegut de sobte i inestabilitat aèria.
L'escen a de la co nsagrac ió ep iscopal és
d'una gran cla redat co mpos itiva i, al mate ix
temps, molt equ ilibrada, i hi destaca la figura
del sam, e ix de la co mposició, en el moment
de collocar-l í la mitra, en lín ia amb la creu
q ue Ics cortines reco llides permeten veu re i
que l'arquitectura contribueix a posar de
relleu, La consag raci ó té lloc a l'int er ior d'un
temple, que \'01 ser una basílica dels primers
tem ps del crist ianis me, però que en realitat és
cla rament una basílica ren aixentista, amb la
voluntat de dona r la impress ió òptica d'un
gran i majest u ós espa i.

Fig. 43. La caritat dc Sant Martí.
Retaule major de C<l~~à de la Selva.

El miracle dc la resurrecció del neòfit
s'emfatitza amb una glòria ce lestial, co m LI
del somn i al gust co ntrareformista.
Santa Margar ida, ubicada a la forn ícula
supe rior, té als seus peus un drac amenaçant.
lacobus de Voraginc, a la Llegenda àuria, ens
ofereix due s ver sions de la llegenda de la
santa i ell mateix, q ue admet ta nts episod is
extraordinaris, en s diu de la més fantàstica
que de segur que ha de ser una invenci ó.
Segons aquesta un drac apareix davant la
sant a i tot d'una se l'empassa. En passar per la
gola del drac, Margarida fa el senyal de la
creu, el mon stre pera i ella surt del monstre
com si res no hagués passat, toral ment indemne . Seg on s l'alt ra, mé s segur a per a de
Voragine, tot i que també és miraculosa, el
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tar' la trepit jant el monstre amenaçant, tal i
com l'ha esculpida Costa. El model iconogràfic
per a la figura de la santa és el dc les seves
immaculades, com les dels àtics dels retaul es de
Torelló i Cassà,
Els dos carrers laterals extrems en tots dos
retaules es dediquen a sants. El que passa és que
no són els mateixos.

Fig. 44. Sam Senén. Detall del
retaule major de San t Martí.
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drac, que també apareix to t d'un a davant la
sama i tracta d'empassada, no pot fer-bo per,
què ella reaccion a molt ràpidament fem el sen '
val de la creu i el monstre desapareix. Segons
R éau, la versió que el propi de Voragine posa,
va en qüestió va ser la que tingué més credibilitat a l'època medieval, com posa de manifest
la iconografia, per la preferència de l'imaginari
popular per tot el que és fantàstic i sobrenatural. l a partir del Co nc ili de Trem o, malgrat
que molts dels relats de la Llegenda à"ria eren ja
considerats fantàstics, Mall' assenyala que va
continuar proveint la iconografia, perquè con'
fraries, corporacions o parròquies van seguir
fidels a aquestes tradicions i llegendes ingènues
i, de vegades, cruels, i l'Església es va mostrar
tolerant (Màle, 1984) , De tota man era, als
segles XV1-XVlIl serà més habitu al represen-

Als dos contrac tes del retau le barroc tro'
bem la mateixa clàusula: "Irem que dit senyor
Costa aja de treballar de escultura de relleu
dins las pasteras de dit retaula y en ditas paste'
ras aja de fer las figuras dels sants que dits sen yors síndichs voldran y li ordenaran". Esdevé
una atribució dels síndics, sens dubt e, pel (et
que es tracta d'una obra parroquial ¡ municipal
a la vegada. Tots els que seleccionen ho fan
d'acord amb la tradició, iOGl1 o catalana . Sant
Sebastià, com santa Margarida, és també copa'
tró de Palafruge ll, però el seu culte a
Palafrugell. com ha estudiat Badia-Ha ms, és
bastant més tardà, atès que la primera capella,
amb torre de guaita, de Sant Sebastià de
Palafrugell, es va fundar l'any 1445 a la torre de
guaita (]. Badía-Homs, 1997 ). Al primer cos, a
un i altre costat, h i ha els germans bessons
A bdó i Senén, patron s del camp i anteriors al
culte a sant Isidre; les figures d'aquests german s
es reproduiran al retaule major, però sant Isidre
tindrà la seva pròpia capella. I fina lment, sant
Ramon de Penyafort , un sant cata là nascut el
1175 al castell de Pen yafort , prop de
Barcelona.
Els sants Abd ó i Senén (fig, 44 ), nascuts a

Pèrsia i nobles, van ser martiri tzats per ordre de
l'emperador Deci. Les seves relíquies es van
repartir molt i, cosa que n'explicaria l'expansió
del culte, fins i tot, van arribar al Rosselló, des
d'on passen també a Ca talunya. Patrons tradi-
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cionals de l'agricultura, se'ls reconeix per atributs de cond ició pagesa - raïms, garbells- i
se'ls acostu ma a ab illar, des d'època medie val,
com si fossin emperadors romans i co ronats
com a reis, i així és co m els veiem majorit àriament als gravats, fins i tot als gravats populars
(fig. 45 ).
Sa m Ramon de Pen yafort , fundad or, amb
san t Pere I o lasc, de l'orde de la Mercè, canonge dominic, fou molt venerat a Catalunya des
de la seva mort , tot i que no va ser can onitzat
fins al \ 588, per Sixte V, ci qual restableix una
tradició interrompuda el 1523 amb l'aparició
del luterani sme i les co ntro vèrsies subsegüents,
quan el Conc ili de Tren ro decideix. finalm ent,
cont in uar amb les canonitzacions. Va renunciar en vida a alts càrrecs eclesiàstics, com el
d'arquebisbe de Tarragona. Aq uest retaule presenta una imatge iconog ràfica del san t bastan t
h abitual i completa. Du l'hàbit dominic; a la
dreta, la clau de pen iten ciari a Roma; a l'esqucrra, el llibre de les Decretals, com pilació que
li va encarregar ci pontífex G regori IX, i a terra
hi ha la mitra per haver renunciat al càrrec
d'arqueb isbe (R éeu, op.cit.; J. Ferrand o Roig,
/cono¡:ra[ía de lns .lanws, 1950) .
Sant Sebastià esdevindrà molt popula r a
Palafnrgell i a les rodal ies pel seu poder contra
la pesta, facult at que li con ferí aquí i arreu una
en orme popularit at com a sant. Aquest poder
cont ra les epidè mics de la pesta, que eren els
primers flagells dc la humanitat per la mortaldat que origina ven. arrenca de la fi de l s. VII, i
va ser el primer sant al qual es "a atribuir aquesta pot estat . L'Església propícia que s'implori els
sants i les seves relíquies davan t d'aque st flagell
que els teòlegs cons ideraven un càstig didoPer
això, no sols sant Sebastià, sinó també altres
sants, van ser venerats com a inte rcessors: sant
Roc , sama Rosalia a Palcrm. sant N icolau
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Tolet íno i diverses advoc acions de Maria.
Pr! que fa a sant Sebastià, l'atri bució del
pode r an tipest ós sembla tenir relació amb la
in terpo laci ó d'una tradici ó clàssica i el primer
dels seus martiris. Aques ta tradició d'origen
clàssic es troba en diverses fonts: la Jl.líada,
l'Odissea. i la Merammfosi, segons les qua ls
A pel-lo. el Sol. expa nde ix ben eficis i pestilències: a l'esquerra porta l'arc i les fletxes, i com a
arquer d ispara les fletxes que propaguen la
pesta. Sant Sebastià, cosit a sagetes, no va
morir, d'aq uí la interpolaci ó d'a mbd ues tradicions: san t Sebastià que es va mostrar immune
a les sagetes també poli ria immunitzar cont ra
les sagetes o fletxes de la pesta, càstig d iví.
Aq uesta versió, tan subtil. va ser posada en
q üesti ó pel bola nd ista pare Delahave. ci qual
admet la mateixa fom que de Voragine: Les ge$~
res delI longobards , segons les qual, la terrible
pesta del 680 a Roma i gran part d' Ità lia va
desaparèixer quan es va implorar el sant, ¡ des
d'aleshores es con verteix en el sant antipestifer
per cxccl- lè ncia (Ducbet-Suchnux , G.;
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Fig. 41. Gravat popular del- sants
Ah,ló I Senén.

Pastoreau, M.: Guia icono¡;ràfica de la Biblia )" hI
santos, cd. 1996; també a R éau i Màlc].
Des del Ren aixement, la seva representa,
ció iconogràficn més hab itual és la que trobem
en aquest ret aule: un sam gairebé nu lligat a un
arbre, amb el cos travessat per fletxes, un nu
jove i idealitzat d'influènc ia clàssica, relacion a;
ble amb Apel-lo, co m el que Costa ha esculpit
amb una gran mestria pel que fa al model atge,
i que malauradamen t no rodem veure amb
deta ll (veu re fig. 41).
Resta finalment el sòcol. del qual tracta,
rem amb més deten iment, ta nt pel que fa a
ico nografia com a influències art ístiques, r er
la importància LlU l' cons idere m que té en el
marc de l'art barroc cata là.

63

L'ART RELIGIÓS A PALA FRUGELL

El sòcol del retaule major, fita de l'art
barroc català
Novament les lim itacions de les fot()gra~
fies d'arxi u ens impedeixen tractar més detingudament algunes figures d'interès, com són el
sant Pere i sant Pau de les portes del sòcol, que
figuren habitualment als retaules majors en
aquestes portes, atès que responen al simbolisme de ser els pilars de l'Església. A un i altre
costa t del sòcol i tot seguit de les portes, s'ha
esculpir l'escut de la vila, que també figurava
en el retaule gòtic i h i és representat exactament igua l: un palau entre dues garbes.

J
Fig. 46. Sant Pau. Gravat per
Marcoanronio Raimond! (The

lI/wrntted B.. vol. 26. 1978, 76(76).

La figura de sant Pere pràcticament no la
veiem , sí quelcom més la de sant Pau (veu re
fig. 39), la qua l respon al tipus de sant Pau q ue
Costa va esculpir també als retaules majors de
Sant Feliu de Torelló i d'Aren ys de Mar. Es
tracta del tipus que Marcantonio Raimondi va
difondre en gravat (fig. 46), co m va fer també
amb altre s figures de l'apostolat , sant Pere
entre aquestes, a partir de models de Rafael, i
prova dc l'èxit i la difusió que obt ingué és que
altr es gravadors, co m ara Gamberlano, el repetiran gairebé idèn tic, raó per la qual aquest
sant Pau dc RaimonJi és l'auccstre de molts
altres sant Pau, entre els q uals aquests de Pau
Costa.
Considerem que el sòcol d'aquest retau le

té una gran importància en el conjunt de l'art
barroc català per la seva gran qua litat escult òrica i per les influències art íst iq ues que Pau
Cos ta va assimilar i reflectir en les figures dels
seus atlants (terme emprat per a la figura masculina que substitueix al fust d'una columna).

I
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AI primer contracte del retaule, el de
1ïOS, hi ha referència iconogràfica, que no es
repeteix al contracte de 1710 -òbviament

havia de ser diferent al d'Arenys-, atè s que
aquest és fet quan Cos ta s'encarregà del retaule i és molt diferent del sòcol que traçà per als
retaules majors.

La referènci a de 1708, diu el següent :
"Irem que en lo sòcol de dit retaula, així

corn en la trassa se trohcran q uatre minyons,
vulgarment dits Ics quatre pans del món, dit
señor Pau Costa hage de fer en lloch de aquells
qua tre virtuts, segons la capacitat y puesto."
(A HG, nat. Pouplana i Brugarol, M; reg.

250, 1708, ff. 138-142)
Aq uesta referència al simbolisme dels
atlants és mo lt interessant , ja que és l'única
que hem trobat fins ara. La rea litat és que
finalment es van esculpir "tnmyons" en cornptes de "vntuts", simbo litzades aquestes per figu~
res femeni ne s. l com el retaule passà a tenir
cinc carrers i no tres co m el de Cassà, aquesta
degué ser la ra ó que el nombr e de minyon s,
passés de quatre a sis.
La presència de figures d'atlants al sòcols

dels ret aules constitueix una peculiaritat del
retaule barroc ca ta là, com va assenya lar, per
primera vegada, Martí n Gorcalea (Esculrura
barroca en ESJJaña, 1600-1770, 1983). H i
rodem troba r també , figures femeni nes, les
cariàtides, quan la figura que subst itueix el
fust és femenina, o hennes, fi!-rura masculina
nomé s fins a la cint ura o maluc, mentre que la
meitat inferior és subst ituïda per un pilar.
Aquest és formalment molt semblant a l'atlant,
però el seu origen és diferent, to t i que els tres
tenen origen clàssic. Segon s Muller Profumo
(El ornamento icónico ) la arquitectura 14001600, 1985),l'henne5 deriva del déu Hermes,
i els grecs anomenaven hennai les petites
esteles que tenien a la part superior un cap
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del déu Hermes, d ivinitat prot ect ora de la
propi etat. els viat ges i la fecunditat. De l'ori ,
gen de l'a tlant i la cari àt ide és l'a rquitec te
romà Virruvi, que ens en parla en una ben coneh"Jo obra seva: Los die~ Iibras de arquitectura.
Vitruv i estable ix Ulla estreta relació entre
atlants o telamon s i cariàt ides amb les guerres
co nt ra els perses, les ano menades guerres
mèdiqu es. Van esdeven ir elements dels ordres
arquitectò nics dels te mples grecs, com a con '
seq üè ncia del gran impacte que en el món grec
van tenir aqueste s accion s bèl- liques, i això els
reporta, també des dels primer s moments, un
sign ificat simbòlic.

Virruvi ens d iu que els espartans, en voler
immorta litzar la seva victòria a Platea, van
aixecar un pòrti c, l'nnomenat PorticIl5 persica,
en el qual unes figures, que simbo litzen els perses ven çuts i condemnats, substitueixen el fust
de les columnes i suporten, com a càstig
simbòlic, capitell i arq uitra u damun t el cap. El
mateix Vitruvi emfat itza el simbolisme afírmant que aquestes està tues pèrsiques recorda,
ricn als ciutadans grecs els ene mics, la qual
cosa pot enciar ia en els grecs la virtut de la for,
ralesa amb la finalit at de defensar la seva lliberta r. També , segons Vitruvi, aquest pòrtic
serví de model, amb diferents variants, per a
d'altres obres arquitec tò n iques.
Cària, ciurat del Peloponès, " a ajudar els
perses durant aque stes guerres, U n cop vençu ts
els perses, les ciuta ts gregues es van posar d'a'
cord per declarar la guerra als habitant s de
Cària, que foren ven çuts, i com a conscqu ência, executats els homes, i les do nes, condem nades a l'esclavatge. També varen voler que
d'aquest episodi quedé s memòria per sempre i
els arq uitectes van simbolitzar el càstig a
aquestes don es de la matei xa manera q ue eh

perses del pòrtic: esdevenen e! fust de les
co lumnes i suporte n el pes de l'edifici amb e!
seu cap. Si bé dels atla nts o telamon s no ens
han arribat sinó els test imon is literaris i Ics
interpreta cions gràfiques que del Porticm persi,
ca han fet els autors des del Renaixement
(veure fig. JJ), de les car iàtide, ens ha arribot
un bell exemple en el pòrtic sud de l'Erecrèon
dc l'Acròpoli d'Atenes.

Vitruvi diu descon èixer l'origen del mot
telanwn, que és precisament el terme llatí. I
afirma que el terme grec atlant és molt adequat,
atès que AtIam era el gegant condemnat a por,
tar la " olta del cel dam unt les seves espat lles
(fig. 4 ï).

Caramuel. tract adista de! segle XVII, tot i
que en el tema que estem tractant és bastant
fidel a Vitr uvi, sí que fa referència als he rmes
en descr iure'ls. tot i que per a ell són també
atlants:

Fig, 4ï , Atiam. Font dc villn
Aldobrandini (Fra-cau). 1598-1602,
1\.' Ci, Ddhl I 'ortu.

"Hombre [...1 dcsnudo has ta la cintura,
que co n la cabeça sustenta el arch itrabe, de
rnedio a los pies una piràmide inversa, co n la
punta haci a abaxo. '
(Ca rarnuel, [ uan , Arquitectura citil recla )'
obliCl/a, 16ï8)
El fet que els hermes fossin protectors de
la propiet at, entre d'alrres -com hem assenyalar- , compo rtà, sens dubte, que s'enca rregues,
sin de la prorecció de les llindes de les port es
(Falcón Marnn ec, C. et alteri, Diccionaria de
miwlogía clasica, 1986), i és des d'aque sta vessant que pot ex plicar-sc q ue des del
Ren aixement es trobin a les portalades.
El Renaixement reprèn aquestes figures i
les repr esentarà tant esculp ides co m pintades,
am b un a ubicació molt div ersificada i amb un
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sign ificat simbò lic tam bé més co mplex. I

~ unes obres de gran influència, pel que fa a
~ aq uesta diversitat i com plexi tat de
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Fil.:. 4b. :\imtl'u. Villa Barbaro
(~b~"'r), 1)59-1561. De PaH<iJÚl.

Fie. 50. Esclau atlant per a la tomba
\11: Juli 11. Acadêmia dc Florència.

hg. 4'->. Palau delsOmcuoru.
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la q ual
parlem , s ón: la "olta de la cape lla S ixt ína i els
pro jectes success ius per al mon ument [un crari de Juli 11 de Miquel Àngel; les " onze var ica nes de Rafael , co nt in uades pel seu deixeble
i col-laborador G iulio Romano, aut or després
dels primers suports antropom òrfics, o els her~
mes del jordi secret del palau de Màntua, ohm
de 1530. I poc després, hermes, atl ants i
ca riàtides passen del s jardins i nimfeus, font
mon umenta l est ruc turada a man era de gran
façana arqu itectònica com les hc l-len fstiques
o romanes (fig. 48 ), de les vil-les, o les porraladcs principals dels palaus; però en aquest
últim cas, especialment al nord d'Itàlia. El fer
qu e els h... rmes fossin pro tectors de la propietat -e ntre d'alt res atributs, com abans he m
assenya lar- co mpo rtà, sens dubte, la col-locació d'aqu estes figures, a manera de prot ecció
simbòlic a, a les llindes de les portalades d'a ccés als palaus italians, ja des del segle XVI,
co m al palau dels Omenoni (I 573, ca. ) de
Mil à (fig. 49), co nstr uït r er l'escul tor Leon e
Leoni per a habiratge propi - i en aq uest cas
h i ha vuit herm es, atès que no es limit en a la
portalada sinó que ocu pen tota la faça na,

Des del final del segle XVI, l'artista que
més influirà en aques tes re presentacions
escultò riques serà Miquel Àngel, tant per
mitjà dels ignudi de la mira de la capella
Six tina, co m, i espec ialment, de l'o bra
escultòrica. Els seus esclaus, figures turmentades de gran tens ió física, però tamb é d'un a
ango ixa encara més evident, són la perfect a
expressió d'unu lluita aferrissada de l'ànima
contra la pres ó del cos, q ue reflect eixen les
seves idees neoplat òniques: enllacen amb l'origen clàssic del presone r, però li donen una
dime nsió tra nsce nde nt (figura 50). En aquesta
~
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tensió i ango ixa no es , pot oblidar l' impacte A~
que \ ' 3 ten ir en Miquel Angel el descobriment ~
del grup escultòr ic del Laocoom (fig. 51 ).
~

e

AI segle XV II els palaus barrocs italians
mant indran a les por ta lades aq uestes representac ions d'hermes -de vegades són atla nts i
més excepciona lment, carià tides-: i s'expandi ran fora d'It àlia, especia lment al sud de
França . I la po rtala da d'un d'aquests palaus
itali an s, el Dal'ia-Bargellini 0 635-38) de
Bo lon ya (fig. 5l) , amb atla nts, serà el model
estr uctu ral qu e predo minarà a la Provença ,
enca ra que tindran preferència pels henn es; i
el més co neg ut aquí és potser l'Ajun tame nt
de Tou lon de Puger (1656) (fig. 53). Aquests
herm es de Puger són ja plenament represenrarius del Barroc per la ten sió física que
reflecteixen els cossos, la qua l es trad ueix al
rostre en una expressió ango ixada . C rearan
esco la, perqu è tenen un a expressió d'angoix a
i esforç que encara no s'ha vist en henn es ilo
atlants de port alades i que a partir d'ara veurem en escultors rivals o seguidor s seus.
Puger, d'al tra banda, havia treballat aban s a
Itàlia a les o rd res de Corto na . A la Itàlia del
segle XVll la pintura al fresc man tin drà
aque stes rep resentacion s in iciades al segle
XVI a l'abans esmen ta t pa lau de Màntua,
Destaca al segle XVII el pa lau Barben ni
(1 633-39) a Roma i el Pitt i (1643-47) a
Flor èn cia, ambdues obres di rigides per
Corrona. Fou en la construcció d'aq uest últim
que va col-labora r Puget, i els atlants que s'hi
representen traspuen l'esforç del res que sestenen, un tipus d'a tlants que Puget esculpirà als
hennes de Toulon , però acce ntuant la imprèssió d'esforç. especial ment el mental. Un estudiós de l'art francès, Blunr. man ifesta que la
influènc ia de l'obra de Miquel Àngel, especialment pel que fa als esclaus, és palesa a l'obra de
Corto na . però enca ra més a la de Puger

~
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(Blunr, A" Arec y arquitectura en Francia 15001700 , 1977) (fig, 54 ),
Els gravats, especi almen t de gravad ors i
arquitec tes francesos, van tenir un pap er
importan t en la difusió i ubicaci ó d iversificadC1 d'arlanrs, cariàtides i. sobreto t, herm es
(q ue van ano mena r termes. mo t que procede ix de l romà terminus), emprats per a les
pilastres que deli mitaven una pro pietat, pilastr es que amb el tem ps tind rie n esculpit el cap
del déu (Mü ller Profumo, op, r u.). Lepau rre
introdueix els hennes en xemeneies que anomena "a la italiana" i sostres "a la romana"
(Lepaurre, J., L'oeuvre): també Bérain, a

Reproduetion complete de l'oeul7e de }ean
Bérain. Époque Louis XIV.
Si bé l'obra de Vit ruvi fa temps que ha
deixar de ser parad igmàtica. atesa la com plexitat de l'a rqu itec tura romana, espec ialment
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Fig. 52. Hermes del palau Dàvia-

Bargellini. de Bartolomeo Provaglia.

Fig. 53. Hermes de l'Aju ntam ent de
Teu len. dc r iem- Puget.

rel que fa als grans espais inter iors i la riquesa de solucions de cobertes de volta, que no
reflecteix aquella (A rna u Amo, Joaquín, la
reoría de la arquitectura en los trarados . 1.
VitTuvio , 1987), sí ho era per als tractadistes
del s segles XVI a XVlIl , i van admetre tant
l'origen com el sign ificat simbòlic d'aquestes
figures. Brizguz, tractadista del segle XVlIl,
s'hi refereix am b aquestes paraules:

tres- coincideixen a considerar la cariàt ide
al-lcgoria dc virtut , però no es defineixen pel
que fa a l'atl ant .
Vàrem inve stigar aquest tema per prirnera vegada, precisament, en un treb all que
tractav a so bre aque st retaule major :
"Tradici ón e ínfluencias en el rctablo de San
Martín de Palafrugell " (publicat a Estlulios de

Arte. Homenaje al profesor Martín Gonzdíez.
"Ya no sc da a las cari àtides la figuràs de
Esclavitud y sólo se halen para simbolizar
alguna s virt udes como la Sabiduría, justícia.
Templanza. Tampoco se halen ya las colunas
pérsicas
Atlantes para represent ar la
Esclavitud, sina para simolizar algun as virtu des, como al Gozo al Valor, a la Fortaleza."
(Brizguz y Bru, A.O., Escuda de
Arquitectura Civil, la ed. 1738)

°
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Els autors actuals que ha n estud iat el
tema -Müller Profumo, Varriano , ent re d'a l-

1995 ) i tam bé en un a comu nicació:
"Al egorías en los órdenes at lant ico y paranínfi co del retabl o catalan (1611 -1740 ca.)"
( X Congrés del C EHA . Los clasicísmos en el
aHe español, 1994) .
C onstatàrem que als retaules catalans,
cariàtides, hermes ¡ atlants simbolitzaren, originàriament i al llarg de bastant temps ,
al·legories de virtuts morals, les cardinals o
altres, no les teologals, d'origen cristià i medieval, que ja tenien iconografia específica.

L'ESl.LÉSIA PARROQL:lA L DE SA~T MARTí lJE PA LAFRCGELL

És als retaules de l'escultor A gustí Pujol

:z

II on trobem Ics primeres man ifestacio ns ~

cat alanes tant d'atlants com de cariàt ides. A I ~
seu retaule de la Mare de Déu del Roser de ¿
l'església del Sant Esperit de Terrassa 061 1- ~
1616 ), desapa regut el 1936, s'h i troben els ~
primers. Les cariàt ides eren al primer cos, ~
simulant ser fust d'ordre arquitectòn ic, atès ~
que eren part de les col umne s que sosten ien é:
l'entaulament i sepa rave n claramen t les diferents esce nes dels misteris del Roser. No hi ha
dub te que són les aHegories de les q uatr e virtuts cardina ls, perqu è porten els at ribut s d'aqueste s (fig. 55). Els atlant s, gairebé nu s i a
l'àt ic, no d uien cap atribut ; però també poden
simbo litza r altres virt ut s mora ls. Cea n
Berrnúdez (Diccionario hi,wrico de /O, m<Í5 ilus-

Fig. 14. I lvm u-s dc l'Aicnuameut de
Tuulon , dt'f¡lll.

tres pro!esore5 de las Be/las Arres en E,paña,
1800 ) apunta la for mació italian a d'aqu est
escultor. Si no va arribar a ana r-h i, al men ys
degué ten ir conei xement d'arti stes itali ans a 4
través de dibu ixos i gravats.
~
Serà el retaule major de l'església de Sant .~
Joan de Valls el pr imer que els ubicarà al
sòco l, com serà des de llavors. El sòco l s'at ri- ~
bueix a Agusrí Pujol 11; però el ret aule l'aca- ,
baran els germans Trernulles, que en altres ~
ret aules que realitzaran en d iferents indrets ~
de Catalunya, fins i [ O( de la zona transpirinenca, ta mb é disposaran als sòco ls aitant s i/o -=
herm es, tota lment abillats, o cariàtides; pe r la
qual cosa es convertiran en difusors d' aque sta
manera de fer.

:¡

i

El reta ule de la Mare de Déu del Roser de
Mataró, cont ractat el 1691 , és obra dels
Riera, Anton i Marià, pare i fill. i de Lluís
Bonifa ç, autor del s hermes del sòco l, uns hermes ja plena ment barrocs, en els quals és molt
palès l'esforç físic al rostr e i al cos, derivar de
la seva condició de suport. En llacen amb els

Fig. )). Canàtidcs-vmut .. llei retaule del Ro-er. La Prudència e mira
al mirall i Itt Fortalesa trenca la
columna.
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Fig. '3 6. Hermes. al-lcaoria d'ÀíriGl,
de Lluí... Bonifaç. Delall dl'¡ retaule
JeI R. »cr dc Mataró.

Fi!!. 57. Adam. al-lceona d'Àfnca,
,Ic.' Pau Costa. S()((ll JeI retaule
major dc I'alafrueell.

Li xarxa i l'l'ide Pau Costa. Sòcol del retaule
major .IL' Palafrugell.

Fig. SS. Atiam amb
XO :"

models provença ls als qu als hem fet referèn cia. Lluís Ronifa\' era d' origen fran cès, el pri mer a Catalunya d 'un a nissaga d'e scultors i el
que po rtarà cap a terres dc Tarragona -on
s'instal-lnrà defín ínvamcnt- aquest nou tipus
d'hermes o atlan ts, del rot barrocs. Aquests
hermes de Matar ó s ón tamb é els pr ime rs
d'entre els retaul es ex istents, i del s qua ls s'h a
conser vat docurncnmci ó fotogràfica , que
represen ten al -lcgories de ls co nt in ents:
aquests de raça n egra han d'ésser òbvia men t
l'a l-lepor¡a de l continent africà (fig. 56) .
Pau Cos ta esculpirà mmyons, encara qu e

el term e q ue més habitua lme n t s'ut ilitza en el
cata là de l'èpoc a, i fins i tot l'actual , és el de

to ta lment nu s, la qua l cosa és exc epc ion al
als retaules. Quant a les garla ndes q ue els
envolten , n 'hi ha dos qu e no les porten de
flor s, fruits o altres clemen ts vegetals. En c i
primer cas, es tracta d'una xarxa de pesca dc
la q ua l pe nge n peixos, qu e duu el min yó
situar entre l'escu t de la vil a i la port a de
sam Per e (fig. 58 ); en el sego n cas, és una
garl and a de peixos (fig . 59) , que duu el
minyó situ at a la ban da d re ta . en tre l'a ltr e
esc ut de la vila i la porra amb san t Pau escul pir. C reiem qu e cons t itueix en l'homen atg e
a la co n tr ibuc i ó dels pescad or s palafru gellcn cs. atès que sense el seu t rib ut del peix
no s'hauria sufragar el retaule, ni tampoc.
despr és, la daurad ura .

bastaix, qu e és l'equivalent al llarf relamol1; i a
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més, n 'escu lpirà sis i no quatre, possiblement
cond icionat per les noves dimensions del
ret aule i po tser pensan t inic ialment a equi librar figures i prop or cions. És o bv i que es
manté la idea del s quatre co nt inents, perquè
n 'hi ha un de n egre (fig . 57) . Els sis esta n

Tot ci retaul e és d' una gran perfecci ó
escult òrica: n 'hem desta car algunes figures i
esce nes molt reeixides, per ò. sens dubte, els sis
atlant s són les millors fi~rures del retaule. Els sis
són home s joves, de gran vigor físic, que , ran mateix. reflecteixen tens ió en el:-. cossos, i espe-
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h!:, ;9, Atlant arnl- zarlandadc rel'
Xl', dc PIU en·;(,l. :-<)(01 JeI retaule
rnajor dc Pd\.lfru~c11.
Fl~. ÓQ.

Atbm aml- garlanda de

llor" \10.::

r,1lI Co-ra. ~\X:\ll.ld

retau-

te major Jl Pal.lfrm:dl.

Fiu. 61. Atlant ,1I11¡'" zarlanda de
fruit- I tl\)r""

J\~

Pau Costa. SÜ(u!del

retaule major dc l'alatruzcll.

cialmcnt dos d'ell s, tensió que en els rostres es
converte ix en expressió dram àtica . Es tracta de
l'atlant amh la garlanda de peixos, el qual. POS'
siblemcnt, \'01 fer evident la duresa del treball
dc la pesca (veure fig. 59), i d'un dels atlants
continent, (fig. 60) . Ambd ós posen claram ent
de manifest que PaLI Co sta co negué, a través de
dibui xos o gravats, l'obra de Miquel Àngel ,
especialment, esclaus (veure fig. 50 ) i ¡gnudi
(veure fig. 34 i 35). I també el grup del
Laocoonr (veure fig. 5l). I possiblement és
aquest el que va influir-hi per fer possible que
per primera vegada en l'escultura catala na els
atla nts anessin nus. S ón els primers atla nt s q ue
esculpeix Pau Costa i no li devien acabar de
convèncer els que ell pod ia haver vist a
Catalunya. Probablement. els de Matar ó els
degué conè ixer, ¡ també són figures de gran
qua litat, però \'(1 preferir altres models i va
esculpir uns at lants magistrals.
Ma nin Gonra lc; dóna com a raó per
explicar la influència que. a partir del s. XVII .

aqu est grup va exe rcir en l'escultura espanyola el fet. que arri bés una cò pia del Laocoont a
les col-leccions reials, Segons Palomino, Vil
ser Vel àzquez qui 1<1 va portar per enc àrrec de
Felip IV (Marr in Gonzalcz, "El Laoconte y la
escu ltura española", /JSAA , 1990). C reiem
que els ad ams (ve ure fig, 59 i 60 ) s ón obres
influïdes l'e l Laocoonr (ve ure fig. 51 ). En un
(ve ure fig. 59) la tensi ódel cos és menor, però
la posici ódcls hra\",-)s i la ca ma dreta el recer Jen , i m é- encara l'expressió de do lor intens
del rost re, i l'ondulac i ó de la garla nda és
reflex l'e la de les serps del Laocoont. A l'altre at lant (veure fig. 60) un do lor intens li fa
rer órcer el cos, i tamb é les garlandes que l'en,
volten són a la manera de les serps del grup
escult òric, tot ¡ que el sentiment de dolor es
percep enc ara més intensament al rostre, per
efecte també del de Laocoonl. Als altres quatre , positures i ten sion s dels COSSOs (fig. 61)
recorden els esclaus de Miquel Àngel. per ò
els rostres no palesen el dolor dels abans
esmentats,

il
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Pau Costa ha esculpit en aquest retaule
uns atlants en què ha captat l'art de Miquel
Àngel i el dramati sme del Laocoont, pet la
qua l cosa sobrepassen l'àmbit per al qual es
van realitzar i se situen en la primera línia de
l'escultura barroca catalana.
Veiem el que diu Lluís Puntís a l'article
ja esmentat :
"En

el basament

ja és veu l'importància

de l'obra i desseguir s'h i endevina la mà d' un
gran mestre estatuari de superior ingeni i
grandiosa habilit at . Sobre un sòcol [.. .] s'aixequen sis bastaixos aguantant amb llurs
farrenys braços i espatlles d'h ércules una gran
cornisa on descansa tota la grandiositat de
l'altar [... ]. Aqu estes figures són de molt
merit artístic tant rel correcte dibuix compel
admirable coneixement de l'anatomia humana que demostra l'incognit autor; és obra
d'excellent art."

Les capelles

Per a l'estudi de retaul es, pintures o imatges de les capelles, destruïdes, com el reraule major, a la Guerra C ivil, la informa ció de to t tipus, docum ent al o fotog ràfica, és
molt escassa, però permet deduir el que tam b é corroboren les relacion s de pèrdues
del 36: 'Iue algunes capelles comptaven amb obres de qualitat.

'església parroquial de Sant Martí,
alhora quc es va an ar engrand int i,
en conseqüència, va cré ixer el nombre de capelles, canvià les advocacions, fins i tot de les cape lles origi nal s. No és
en absolut peculiar de Palafrugell. sinó que
aquests canvis els trob em arreu, i tant o més a
les catedrals que a les parròquies. Les raons
són dive rses: des de la canonit zació de nous
sant s fins al paper dels patrons de les contraries pietose s i dels gremis d'oficis, als quals es
reserva un a capell a; o també, després d' algun
can vi. al desig de recuperar la primera advocació. Aquesta sempre és esculpida a la clau
de vo lta.

L

Les confraries o grem is a què es lliura una
capella per retre cul te al seu patró es fan
càrrec de totes les despeses que genera: des de
la remode lació arquitectònica, si és necessà-

ria, fins al manten iment i la cura, i, com és
obvi, al pagament de retaul es, imat ges, pintures i altres objectes litúrgics necessaris per al
culte; i tenen total llibert at tan t r el que fa a
la nia de l tipus d' obra art ística, com per decidir a quin pint or, escultor, daurador o argen ter serà confiada. Les possibilitats econòrniques són tot sovint les més determ inants.
Tot es les confraries i/o tots els gremis \'01·
drien enca rregar,la a l'arti sta que en aq uell
moment té més fama o més agrada , segura,
ment perq uè h an vist obres seves en altres
parròqui es; i tot es, en l'època que este m trac,
ta nt, voldrien en carregar un retaul e que ocu'
p és tot l'espai del fons de la cape lla; però de
vegades no poden, malgrat que paguin a terminis . Per això, és molt habitual que, si les
condic ion s econò miques millor en , subst itueixin l'obra que ten en per una altra que ce nsidcren millor, bé perqu è respon al nou gust
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t- dels llibres de les confraries ens ha estat útil a
; nosa ltres i l'hem procurar co mpletar amb
,~ altre s dades documentals, especi alment n ora;
2 rials. Malauradament, gairebé no hem aconsegu it documentació forogràfica. Llevat de
les fotog rafies del retaule major de Costa, n o
hi ha pràcti cament altres fotografies de retaules, pintures o d 'altres pe ces artístiques de
l'església aba ns del 1936. N omé s n'hem loca lit zat un a al M useu d 'Arqueologia d e
Caralunv n-Guonn que per met veure dues
capelles (veure fig. 12); però com es pot apreciar a la figura, sense copsar-ne els deta lls.

F(g. 62. Clau .lc \,01[ ,1 dc la capella
Jel baptisteri.

artístic -c-substiruci ó de p intures, escultures o
retau les gò tics per barrocs- , com passa
sovint, b é, si els recursos són més minsos, perquè ca l amp liar i remodelar l'alt ar o el retaule actuals.
Les co nfraries ten ien el seus llibr es, en
els quals, com en els llibres de l'obra de la
parròquia, recollien detalladament totes les
despeses necessàries pcr a les seves activi ta ts
religioses, q ue hem esmentat abans. Aquests
llibres es co nserven a l'A rx iu Parroquial de
Pala frugell, llevat dels dc les confraries de
Sa n t Isidre i de la Sang o del Sant Crist, que,
malauradament, n o ens han arribar.

Al Suplement del Full parroquialPalafrugell , Calella , Llafranc , Llofriu, l'act ual

i4

rector de la parròquia, Mn. Martirià Brugada,
ha anat publ icant, al llarg de diversos n úme ros, amb els lldn-es de les confraries com a font
principal, la història de les capelles, on sintet itza les successives advocacions, les obres
d'a rt i de culte que s'hi trobaven , i altres
aspec tes que h a co nside rat d'interès. Aquesta
informació es pot consultar al número O, de
l'a ny 1996, i del 24 al 33, de l'any 199i.
Aquesta infor mació tant dels suJ)lcmenL~ com

L'actua l capella del bapt ist eri era com partida per la Confraria de N." Sra. del
Sepulcre i b Confraria de les Ànimes. La
clau de volta gòt ica de la cape lla té esculpida
Maria Assumpta, que és, per tant , l'ad voca ;
ci ó originària (fig. 62).
La Confraria de N ." Sra. del Sepu lcre
s'insti tuí al s. XVIII, i Cfa integrada per dones
vídues. El Llibre conservat té com a data d'i,
nici el 1785 i arriba fins al 1880 . El 1815 les
confraresses decideixen substituir el Llir de la
Mare de Déu , en rea litat un sepulc re amb la
Mare de Déu jacent, que presidia l'altar, per
lITI altre , obra de l'escultor Bonaventura
j ubcrt, que tindrà un cost elevat i pagaran a
terminis entre el 18 15 i el 1820 . Passada
aquesta data, faran una sèrie de despeses per
guarnir el lli t i, més en davant, el 184 1, hi afegiran 4 co lumnes i, el 1852, une s cortines
n ove s. Tor això ens fa deduir que volien un
llit "t eatral", seguint el model que realitzà
l'escultor Lluís Bonifaç i Massó per a la caredral de G iro n a.

La Confraria de les Ànimes es va cons ti;
t uir co m a tal el 1759 , per ò el seu origen cal
situ ar-lo el 1753, qua n uns dev ot s van insti-
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tuir un novenari i dos anys desp rés encartegucn una pintura del Purgatori al pintor de
Barcelona, josep Sala, per la qual li paga ren
50 lliures. Un co p const ituïts en co nfraria i
d 'acord amb els mitjans eco nò mics de què
di sposaven , els co nfrares en carr egaren un
retaule, el 1760, tal com d iuen , "sense COS ~
wt.~", és a dir, no més amb el car rer cen tral. En
aq uest sent it, es tract a d 'una confraria atípi ca , atès q ue encarrega el qu e en aqu ell
mo ment pot pagar, i no segueix el procedí men t habitual : enca rregar l'obra i després
paJ.:ar~1a co m es pot i pe rllongar els term inis
més enllà del que els co nt ractes estipu len .
Aqu est retaule el co nt ractà Pau Carreras,
escultor del municipi dc la Perd, i li pagaren
200 lliure s, El retaule els suposa un cost addi c ional d'obre, a la ca pella del bapt isteri, atès
que han de baixar el pavi men t per assentar el
reta ule. Q uan novament d isposen de més
d ine rs, l'an y següent, ci 1761 , deci de ixen fer
aca bar el reta ule al mateix esc ultor que els
farà "els costats" - suposem q ue es tracta del s
car rers lateral s, un per band a, i tamb é- "les
bancades", és a dir, el ba ncal. El cost d 'aquo stes parts del retaule, més el tran sport fins a
Palafrugell i les obres per assentar- ho tot ,
sumaran 120 lliures.
AI Ubre de la Confraria de les Ànimes hi
ha una nota, datada el 1762, en la qual es fa
refe rència a un a lletra de "1 00 reals de t'n yt "
que envi à ci com erc iam Tomàs Pra ts "habi~
tan! en Càdiz, natural de Palafntgell", La nota,
a la qua l he m fet referèn cia, d iu tex tualme n t
a qui>s'han de destinar.
En una visita pastoral de l 763, ci llavors
bisbe Manuel Palm em esta bleix que una part
dels din ers de què d isposa la co nfra ria per a la
da urad ura de l retaul e, entre els qu als hi hem ,
ria les esmen tades 105 lli ures de la do nació de

Tomàs Prat s, s' in verte ixi per arranjar la capella malmesa per Ics aigües; aquestes reparacion s endarreriran la dauradura , que es durà a
ter me el 1765 i costarà 328 lliures,

I'acrual cape lla de la Sagrada Família és la
segona capella del costat de tram un tan a, la més
baixa de les sis capelles que s'ob ren més en llà
del cor, i és cobe rta amb volta de creueria. É~
obra de l'am pliació de 1588 i fou ben eïda ci
1597, co m la resta de Ics capelles del costar de
tramuntana. No té cap representació a la clau
de volta. S'obre a la nau cen tral a través d'un
arc apunt at i té al damunt una galer ia on hi
havi a l'orgue aban s de 1936.
A leshores es va destinar a la més an tiga
de Ics confraries, d 'acord am b la doc umen tació que ens ha arribar . lo. Confraria del Roser,
fundada a la pa rroq uial de Palafrugell el 1577,
poc després de la batalla de Lepan t (15 7 1),
quan aq uesta devoc ió creix espectacula rme nt
a Catalunya. C ili te n ir en co mp te q ue des de
la fundació de la pri mera co nfraria, a Ics
darrer ies de l s. XV, al con vent de San ta
C at erina màrti r de Barcel ona, fins a l'esme n tada batalla, sc n'havien fundat molt (Xll)UeS;
i va ser aquesta vict òria. que tingué lloc el dia
7 d'octubre. dia de la Mare de Déu de Roser,
la que fa augmen tar tant aquesta dev oci ó, ja
que el triomf na val dc la Lliga Santa s'atr ibuí
a la intercessió de la Mare de Déu .

L1 confraria va en carregar un retau le a un
escultor. el mestre Felip Alrich, al fina l de la
segona dècada del segle XVII, vers 1618-16 19,
H i ha cons tànc ia dc pagame nts a l'escu ltor des
del 1619.EI 1621 ha d'l'star aca bar, arès que l'S
du a ter me la visura del reta ule. Per a aquest a
s'esco llien dos ex perts, un per pa rt del cl ient o
co mitent, en aq uest cas la C onfraria del Roser,
i fou Rafael O liu. fuste r dl' Blanes; i un altre
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per part de l'escultor, q ue va ser Sebas tià

Massaguer, fuster de G irona. Les visures o insre ccions són precept ives i, en cas que trobin
algun error, o co nsiderin que s'ha omès quelcom que es trobi a la traça, l'escultor ha d'esmena r-ho o afegir-ho. No h i hagué aco rd en
les respect ives Telacions de l'obra. Per a Ol iu,
"dit retaula no esta acabat segons la dita trassa y lo art de architectura requereix'{AlKl,
nat. Joan Fc. Pagès, 1620-21 , reg. 138, f. 32)
i, per a Massaguer, "lo dit retaula esta pUI)'
tualment segons la dita trassa" i, a més, "al
pedesrral y peu [...1h i ha uns remats (sic) que
no son en dita trassa [...J q ue a més del dit
preu es rahó se li paguen"(AH G , na t. c ir., f.
33). El Llibre de la confraria no dóna informació de co m es resol aquesta disparitat; no
sempre era així , però només hi ha co nstància
dels pagaments a Rafael O liu. El que s'aco rdés
es degué solucionar ràpid, atès que la daura,
Jura d'aquest retaule es fa rot seguit i s'encarrega al mestre Robert G ilart , pintor de
Girona. Es co men ça a pagar la dauradura el
1624/25, i els pagame nts es perllonguen fins
al 1640/4 1.

Des de l'in ici del s. XV lll sembla que es
du a terme una remodel ació del retaule, possiblemem s'engrande ix una mica o , co m a
mínim, es fa una nova marededéu, i també es
remodela la fornícula, el qu e en diuen ta bernacle, on s'ubica la imatge. En aquestes o bres
participen els esc ultors Pau Cos ta, el 1714, i
el seu fill Pere, el 1718, dates qu e co inc ideixen amb les de l'ob ra del ret aule major.
A quest ret aule va ser destruït el 1936.
A cabada la Guerra Civil, la cape lla va ser
destinada al culte de la Sagrada Família.

ï6

La capella de Sant Pere és la tercera
capell a del costat de tramuntana, i una de les

q uatre de l'ampliació de l'església, i, per tant,
és beneïda el 1597. La forografia de l M useu
d'Arqueologia de Catalunya-G irona corrobo ra els testi mon is orals de persones que co ne ixien l'església d'abans de 1936, i és que h i
havia un retaule pintat dedica t a sam Pere , i
se'I co nsiderava un dels retaules menors més
valuosos. Possiblement, fou sufragat per una
confraria del sant, de la qual rampoc ens ha
arriba t llibre ni cap alt ra documentac ió. Però
la llum fa reflex i no deixa veure altra cosa
que els eleme nts arquitectònics i la fornícula
princ ipa l amb la imatge de sam Pere presidint el retaule, tor i que no se'n pugui apreciar cap detall. Essent la pesca una activitat
essencia l a la costa de Palafrugell , és lògic
pensar que hi ha via co nfraria, com a la rnajoria dels munic ipis costa ne rs de l'en torn:
Cadaqués, Begur, Sant Pere Pescador, entre
d'altres.
El retaul e (veure fig. 12) té bancal amb
grades d'altar a la part cent ral, dos cossos i
àtic en alça da i tres carrers en amplària. Els
o rdres arquitect ònics, co lumnes i en taula,
men ts, que separen cossos i carrers, són jònic
al primer cos, i co rint i al segon. El de l'àtic no
es pot aprec iar. Les co lumnes tenen el terç
baix o rnamentat, el fust estriat i heli coïdal al
primer pis; tipus de columna que és ha bitual
o en un Renaix ement tardà o en un primer
barroc. El fris dels dos entaulaments té oma'
rnentaci ó en relleu. diferent en cada cas. El
retaule és pla i els entaulaments no trenquen
l'horitzon talitat, és a dir, són una retícula.
Al ca rrer cen tral del primer cos hi ha la
fornícula del sant, que és apetx inada i és
ornamentada amb pilastres i carcanyols,
aq uests semb la q ue amb caps d'angelets. Si de
la ima tge escultò rica del sant només es pot
apreciar que és una figura, de les pintures no
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s'ap recia res. Però per l'arqui tectura, pod ríem
situa r el reta ule a la primera meit at del segle
XVII, i, precisant més, entre 16 10 i 1630 ca.
En aquesta capella, ara h i ha una fot ografia del retaul e major de Pau Cos ta.
L'antiga capella de la Divina Pastora, la
capella septe nt rional més prope ra al presbiteri, actualment és ocupada per l'orgue. A l'arc
que s'obre a la nau centra l, hi ha la dat a de la
constru cció, el 1590.
ja construïda la cape lla, sembla que la
primera advocació va ser la de sant Miquel ,
patró de botiguers i mercaders, cons t ituïts en
una confraria que po rtava el seu no m, al qual
es retia cu lre a la parròquia des del segle XIV.
Però el Llibre de la Confraria conservat és
molt més tardà: data de l 1701 , i aleshores és
de Sant Miqtlel i dels Sams Màrtirs , que són
Ab undo, Víctor i juli , sants dels q uals havien
arribar relíquies , procedents dc les carac umbes de Roma, el 1683. Segons el llibre d'aq uesta con fraria, a sant Miquel se li va dedi car un retaule, i així es constata en la foto ,
grafia, que permet veure les cape lles de Sant
Pere i de la Divina Pasto ra (veu re fig. 12).
Tanmateix, la informació que dóna el llibre
de la Confraria indueix a error, atès que fa
referència a "Femando Segada, pintor, per
pintar lo retaula i lo palit ", i com que es trac,
ta d'un retaule escu lpit , aque st Segovía ha de
ser, en tot cas, el da urado r. També segon s el
llibre, el fuster josep N icolau realitza el marc
i les orna mentacions i el mestre Aldrích de la
Bisbal daura la paste ra i les gredes de l'altar.
El ret au le, però, presenta la Di vin a
Pastora a la fornícula princip al, i san t Miqu el
és a l'àt ic. Per tant , devia ser el retaule de la
Div ina Pastora 0 , en tot cas, de la D ivina

Pastora i Sant Miquel, però no pas de Sant
Miqu el. Tor i que no el pod em apreci ar bé, sí
millor que l'anterior, i és molt diferent al de
Sant Pere. U ltra el fet que és esculpit, és un
retaule més tardà i claramen t barroc. La seva
iconografia fa ben palesa la influència dels
cap utx ins.
El retaule té un elevat bancal. amb una
rica i on dulada ornamentació, un cos amb un
carrer central pred om inant , que deixa dos
carrers laterals molt estrets i que , pr àcticament. no es veuen. Al ca rrer cen tral la representació de la Divina Pastor a, advocació
mariana d'origen espanyol, és transposició
tardan a del Bon Pastor, segons opinió de
Réau . Les primeres repr esentacion s es situa ,
rien al final del XVII i les manife staci on s
conegudes són gairebé tote s del segle XVIII.
Els mission ers cap utxins la vare n prornoc ionar des de l púlpit en adoptar-la com a patrona, ¡ aix í en comen çà la difusió, en primer
lloc a A nda lusia, on es tro ben més repr escnracions, [an t en conven ts co m esglésies.
Moltes són als conve nt s feme n ins, els de
caputxines, com la molt coneguda del convent de caputxines de Na va de l Rey
(Valladolid), obra de Luis Salvador Carmona,
de mitjan XVIII.
Se la representa abillada com a pastora,
coberta amb una pamel a amb flors, amb bastó
i envoltada d' ove lles, i a ixí intuïm que devia
ser la d'aquest retaul e. Es tract a d'un relleu
molt pictòric, amb bastants plans de relleu,
que donen impressió d'espai, i amb una riquesa d'e lements que és més pròpia d'una pintura.
Destaca la figura de la Divina Pastora en alt
relleu , gairebé ple de volum. Sembla que té
l'infant a la falda. També es distingeixen bas,
tant bé les ove lles en alt relleu, a cada costat ,
però la resta de la co mposició resta impreci sa.
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Fig. 63. Retaule de Sam Miquel de
la Catedral dc Girona.

A Josep Pla, a més del ret aule major, l'altre retaule que li crida l'atenció és aquest,
atès que també en parla amb la seva ironia
impregnada d'acidesa: "lligar la Mare de Déu
amb el pasto reig no està gens malament. El
barroc decretà la divinitzaci ó de rots els elements geogr àfics, agraris o marítims. bosqu ívols o cultivats. Els patron s de les parròquies
rurals foren persones coadjuvants als treballs
de I_ terra" (Pla, op. cit.).
A l'àtic , destaca la lluita de sant Miquel
amb Satanàs o ci Mal, seguint com a model
el famós Sant Miqlle/ de~ caputxins de Roma
(I 635) pintat per Cu ido Ren i, obra de la qual
hi ha moltes versions a Espanya, sobretot en
pin tura, però també en escu ltura.

7S

Pérez Sanchez, que ha estudiat a fons la
influència de Reni a Espanya, assenyala que

aquesta obra va ser co neguda molt aviat a
Espan ya pel gravat de J. B. de Rosi de 1636,
o per altres estampes poster iors ("Guido
Ren i y Espanya. A De pin!llra y pintores. La
configuración de los mode/os t'isllales en la pintura española , cd . 1993) . La lluita de l'arcàngel sant Miquel contra Satan às, representada
abans per Rafael. fou la font d'inspiració per
a Reni . i serà la seva la representació més
arquetípica de la Co ntrareforma. N o sols serviren de model gravats o estampes, sinó
també les mateixes reproduccion s pintades
i/o esculpides. Pel que fa als gravats o estampes, tamb é cal ten ir en comp te , com asseuvala Francesc Fué. la via dels que arribaven
impresos als missals. co m el co nservat a
l'A rxiu Capit ular de Lleida, ed ita t a Roma ci
17 14, en el q ual un gravar de Josep Sincerus
és una rèplica fidedigna de la pintura de
Reni (Sant Miquel , Imatge i llegenda, 1998).
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Centrant-nos a Catalunya, en l'àtic de l
ret aule de Santa Teresa de Ics Ca rmelites de
Vic tenim un a de les versions pintades, de les
més am igues, si més no de les ce nsenvades,
que situarem vers el 1650, ja que no es \ '<1 fer
per a l'actual retau le barroc, cont ractat per
Pau Costa el 1703, sinó q ue procedeix del
ret aule major anterior. El conve nt de les
Carmelites de Vic es fundà el 1637 gràc ies a
llegats d'impo rtant s famílies de Vic, entre les
quals la dels Oso na, i l'obra arqui tectònica del
conve nt era acabada el 1646. Un dels O son a,
M iquel Joan Osona, corn consta doc ume nta lment . va destinar un a quant ita t exp ressament
per a les pint ures del reta ule, un a de les quals
és la de sant Miquel , atès que o 'era el sant
pat ró, En encarregar-se del nou retaule major
i ta mbé de dos retaules menors, a part ir de
1703, Pau Costa ent raria en cont acte amb
l'art italià, encara que dc manera indirecta , a
tra vés d'aque sta còpia del sant Miquel csmcntat, possible ment d'altres pintures que s'inst-iraven en ob res italianes, així com de ls gravat s
que les inspiressin, C0111 ja vàrem dir el 1996
(Pérez Sanramaría, op. cit.).
U na còpia basta nt fidel del san t M iquel
de Reni la te nim al retau le de Sant Miquel de
la cat edral de G irona (fig. 63), sufragat pe l
ca nonge Miquel Català, i que, segons consta
docu menta lment, va adqu iri r el ma te ix
ca no nge a Rom a el 171 ; , L'esc ultor del retaule va ser Pau Cos ta , qu e aquells anys realitzava diversos retaules de la seu giro nina i h i ha
la possibilitat que l'I mat eix esculto r aco nsellés cl cano nge, De Ics versions esculpides del
tema de sant Miqu el vencedor de Satanàs,
n' hi ha via algune s de bons escultors, que
mala uradament es van destru ir el 1936 , però
de les qu als te nim documentaci ó fot ogr àfica,
com les de LI. Bonifàs i Mnssó per al retaule
major d'Almoste r (Tarragon a) i per al ret aule

major del te mp le de Sa nt Miquel de la
Barceloneta; aquestes de Bonifàs dels anys 50
de l segle XV III, i la de [ uan Adan per al
ret aule de les À n imes de la Se u Nova de
Lleida, que s'ha de situar entre 1776 i 178 2,
de mostren que en aquest segle seguia essen t
ci model preferit per a aqu esta representac i ó,
Si bé la fotografia (veure fig. 12) ens ha
permès d'id enti ficar-lo com una de les versions de l'obra de Ren i, no ens perme t, però,
valo rar-ne la qualita t art ística,

Fig. 64, Clau de volta dc la capella
dc la ~¡.Jn~ \1 dd Sant Crist.

Al prime r terme de la fotog rafia es veu
part d'un retaule , però només de l'arq uitectura. És molt tardà, pràcticament neoclàssic.
La capella de la Sang o del Sant Crist és
situa da als r eus de l'església parroqui al. al
costat meridional, i és la primera ent rant ¡J la
dreta .
La clau dc volta de la capella té escu lpit
l'escut de la Confraria de la Sang, j HS (fig.
64) , la qua l s'encarregava de la custòdia i el
culte de l'a ltar dedicat a la imatge del
C ruc ificat; però d'aquesta Confraria, com
s'ha dit, no se'n conserva el llibre, i no més hi
ha escasses referències en alt res fonts de
l'APP.

EI15To es dóna llicència als obre rs de la
parròquia per const ruir un altar dedicat a la
imat ge del Sant Crist i el 160 2 s'hi col-loca
un a nova imatge del Sa nt C rist, d'acord amb
el que de mana el bisbe en la visita pastoral.
Aq uesta imat ge va ser substit uïda al s.
XIX per un a altra , de la qual dón a notícia
Joan Frigola ("U nes escultures de la parròq uia", Ret>isra de PalafwRell, n ." 18, 1995)
que va ser destruïda al 36.
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not ari Antoni Vergonyós. El de 18 16 arriba
fins al 1880, Parla dels "alta rs de Sa nt
An toni i Sant Ben et " sense especificar més.
Dóna mo lt poca infor maci ó a rtís tica.
Només r od em mencionar que es fa una
imatge de sant A ntoni de Pàdua per a la
processó,

Fiu. 65. Clau dc volta de la capella
de Santa Anna .

La capella Fonda es va formar a partir
de l'ampliac ió de 1759 de la cape lla ded icada a sant Joan Baptista , ina ugurada el 159 7,
després de la prim era ampliació de l'església
el 1588 (fig. 66 a i bl. Es troba al costat
meridion al i és el tercer espai que s'obre
ent rant a l'església. Es dedicà llavors a sam
Joan Baptista, e! qual era patró dels paletes i
fusters. La seva imatge és esculpida a la clau
de volt a i resta algun detall de la policromia
(fig. 67) .
La primera capell a de Santa A nna va
ser la primera del costat meridional, passat el
cor, i la clau de volta de la capella té la figura de la santa (fig. 65). La devoció a santa
Anna a la parròquia té el seu origen el 1130,
atès que la vila va esdevenir feudatà ria de
l'orde del Sant Sepulcre i com a tal va passar
a dependre del prior i de la Comun ita t de
Santa Anna de Barcelona.

so

L'ampliació de 1759, a la qual hem fet
referènc ia en tract ar de l'esglés ia, va elirninar el mur meridi on al de la dita ca pella. i
l'a ltar de Sa nta Ann a va ser traslladat a la
capella Fonda, mentre que a la de Sa nta
A nna , duplicada la fondà ria, s'hi varen insta l·lar els alta rs d'Antoni i de Sant Benet,
ambdós manti ngu ts pe r la C onfraria de Sant
A nton i. No sabem si són altars amb retaules. El Llibre de la Confraria de Sant Antoni
co nse rvat s'in icia el 1816 i en aq uest es diu
que la confraria teni a un llibre anterior, que
an omen en Llibre veli, que es va quedar e l

La nova capella, que trip lica l'espai anrerior, permet rà el culte de diverses advo cad ons, però en la part més fond a, la capella
serà destinada al Santíssim. i ta mbé a sant
Isidre , ra ó per la qual es creia sufragada per
aquestes confraries. AI Llibre de la Confraria
de la l\1inerw no hi cap cons tància que la
confraria pagués , ni que Tomàs Prat s hi
col-labor és, i la desaparició de! Llibre de la
Confraria de Sam Isidre no ens perme t tam poc
saber què va fer aque sta confraria i en qu ina
mesura va co l·laborar Tomàs Prat s, tor i que
queda fora de dubte que ho va fer.
La constr ucció de la capella \'<1 ser ràp ida
i s'hi col-locarà un nOli sagrari i la imatge de
sam Isidre, nou patr ó dels pagesos, mentre
que al retaule major s'hi troben les imatge s
JeI amics patrons, sant Abd ó i sant Senén.
Llavors. o més tard, es farà un retaule. del
qual hi ha referència, l'ún ica fins ara, a les
relacions d'obres cre mades ¡fa destruïdes el
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1936. A la part meridion al de la paret oriental s'ínstal-là l'altar de Santa A nna. El 1861
la cúria diocesana va autor itzar la venerac ió
de la ima tge de la mare de Déu del A mor
Hermoso a l'altar de Sant a A nna, i poc des;
prés tingué altar prop i a la part més de tramuntana i més propera a la nau central, devoció de la qual es farà càrrec la Cor te de Maria,
organi tzació creada amb aques ta final itat. La
pr inc ipal man ifestació d'aquesta devoc ió és el
Mes de Maig, que va dura r fins als anys 60 del
segle XX.
Les confraries de la Minen!a , confraries
aquestes que ten ien com a object iu el cult e i
l'adoració del Santíss im, van ser impulsades
per Pau III, el pontífex que va convocar el
Concili de Tremo . La primera d'aquestes con;
fraries es va constituir a l'església de Santa
Maria sorra Minerva de Rom a, que va do nar
nom a totes les que es constitu irien, per cert ,
molt ràpidament , pertot el món catòlic.
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~ Mare de Déu. No es coneix l'any en què li fou
;, consagrada, però probab lement és la capella

~ més antiga de totes les que al s. XVI s'aniran

:: constru int darrere seu. La presidia una imatge
de la Mare de Déu, que sembla que era de fusta
i que al s. XVI ja era considerada an tiga. La

confraria que tenia cura d'aquest culre era la
Confraria de la Mare de Déu Amiga, també
coneguda com a Confraria del Ciri deI]O\'em, o
simplemen t, Confraria de jovent , integrada per

Fig. «t. Claude volra de 1<1 capella

jornalers de diferents oficis, sobretot aprenents. La referència més antiga a aquesta con-

de Sam [oan Baprisra.

fraria és del 1593, quan Antoni Ginesta de
Vall-llobrega institu eix un cens a favor de la
A Sant Mart í es va constituir el 1619,
però no en tenim dades al Uibre de la Confraria
de la Minen'a fins a l'inici del segle XVIII. T é
CUrd

de tot ci que fa referència al Santíssim

tant a la capella Fond a com al retaule major.

La confraria va costejar diverses obres
petites de dauradura, com les que realitzarà
Francesc Serra, daurador del retau le major,
d urant els anys 1760-70, entre les quals cal

destacar la porta del sagrari.
El més important, però, va ser encarregar

confraria. A l'Arxiu Parroquial se'nconserven
dos llibres: Segon Uibre de compres del Siri de
Nostra Senyora del]Ot'ent, del 1685 al 1772, i el
Uibre de la capella de Nostra Senyora del jubent
(sic)... , del 184 1 al 1884.

El segon llibre ens ofereix molta informa,
ció d'obres peradobar la capella, i entreaques-

tes, fer buidar la paret per posar-hi ci retaule
que ja tenien, però aleshores devien daurar,
perquè a partir d'ara dediquen una perita
quantitat per a la neteja, per a la qual utilitzen
el terme eS/)(J[IllT In retaule.

les grades de l'alrar major a l'escultor Joan

Espinct. et I7 7S, que no van serrealitzades per
Pau Cos ta i el seu ta ller. L'any següent, el
1779, n 'encarreguen la dauradura a Francesc
Serra. Les grades es col-locaven al damunt de

l'altar major i tenien com a finalitat destacar
el sagrari i el manifestador. Aquí se'n van fer
tres. El nombre podia variar, però sempre era
un nombre reduït.
L'antiga capella de la Mar e de D éu

Antiga és la capella més propera al presbiteri
pel costat meridional i estava dedicada a la
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Aquesra cape lla queda duplicada amb
l'ampliació de 1759. L'altar i ci retaule de la
Mare de Déu Antiga van col-locar-se a la parer

més oriental, adossada a la sagristia. A la part
més meridional i a l'absis del nou espai es
venerà la Puríssima, i des del 1842, en consti-

tuir-se la Confraria de la Pwissima, aquesta va
tenir cura del seu altar, confraria que també
s'ocupava de la veneració de santa Llúcia.
Una nova confraria, la de les Filles de
Maria , fundada el 1889 , subst ituirà la con-

fraria de la Puríssima.

Els orgues

La música era part important en les cerimònies litúraiqucs, i l'orgue que ja tenia la
parròquia al segle XVII es dec ideix ampliar-lo al segle XVIll amb tres registres més,
amb la qual cosa s'arropa així als grans orgues barrocs: aquesta ampliació la realitzarà un dels gran orgueners ca ta lans, Antoni Bosó.

T

en im notíci a de l'ex istènci a d'un

orgue, des de l segle XVII, a l' esgl és ia de Som Mar t í, rel Llibre de
la Co nfraria de la Minen'a

(Suplement de l Full parroquial, n." 28,

(Bad ía-Homs, "Nor íc ía so bre l'orgu e de la
nostra parr òquia, del segle XVlll",
Su/,Iement de l F"Il/Jarroquial, n." 22,1988) .

rebut, que sc li pagaran "per tot lo mes d'agosr prop vine n t". Aquest se go n paga me nt
es ret ard ar à un a mica . no ga ire tenim en
co mpte ci que e ra ha bitu al, i es farà, co m

La lec tura de l primer rebut ens pot fer
pen sar primer que es trac ta d'un no u o rgue,
però , quan a co nti n uació diu que "las trescentas lIiuras que erari lo valor de tres
rcuistr as de alema nya, quinsena na sarda Y
dise ten a nasarda que dit sr. a fet s 'i posats
en d it orga", ded uïm que es tracta d'una
amp liac ió de l'orgue ja existen t, que no
sabem quants reg istres te n ia i en el qua l
Boscà afegeix els tres que co nsten al doc ume nt. L'amp liació dels orgues "a se r freqüent . perquè no sempre els clients podien
costejar-se'n un de nou, i es troba est retament rel ac io n ada amb l'ampl iac ió de registres q ue es du a terme al llarg de l segle

consta al rebut, el 8 d'oc t ubre del 1740

XVIII.

1997 ), i a aque sta infor maci ó cal afegir-ne
una a ltra de més imp ortan t: Bad ia -H om s

va descobrir a l'Arxiu Històric Municipal
de Palafrugell un s documents de l'any 1740
que co rresponen ;1 dos pagaments que els
regidors de la vila de Palafrugell fon a l'or guen e r de Barcel ona, A nro n Boscà. per un

tot al de 400 lliures barcelo n ines: 300,
pagades el 4 de maig d 'aquell any, i lo resta,
100 lliures barcel onines, segons d iu el
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Malauradament, no es conserva l'orgue
ampliat per aq uest orguene r cata là, que per'
tanyia a una família d'orgueners: el seu pa re ,
Josep Boscà i Seri nye na , i el seu germà,
Josep Boscà i Llorens, i que h an estats estudiats per Francesc Bonastre , especialment
des del punt de vista de les seves apor tac ions
a l'enriquimen t musica l de ls orgues cata lans,
en adoptar no vetats del orgues castellans,
co m s ón els registres part its, els quals per ,
met en augment ar el n ombre de no tes musi,
cals.
L'acti vitat pro fession al d'A nt oni Boscà
fou llar ga. Les obres documentades van de l
1703 , el la catedral de Barce lona, al 1758,
amb l'orgue de San ta Maria d' Igualada; i uns
orgues eren de nova factura, per ò tamb é realitzà restaura cion s i ampliacions en altres.
Bon ast re posa de ma n ifest que aque lls
orgues am pliats, tot i que hi int roduïa novetar s, el supedit ave n a l'orgue ja existent (els
de Montblanc i Igualada ), ment re que els
que ere n de fact ura or iginal, co m el de Bagà,
una de les seves últi mes ob res (17 54), li permeti en una gran llibert at per int roduir-h i les
novetats castellanes, am b la part ició de gai,
rel-é rots els jocs de l'orgue major, nove ta ts
que, en co njuminar-se amb les carac te rístiques dels de tipu s med iterran i, co m eren els
cata lan s, con tribuïe n a mul tiplicar de man era ex traordi nà ria les possibilita ts t ímb riq ues
(F. Bon astre: "Evoluci ón del órgano español
en el siglo XVllI, a tr avés de la ob ra de los
orga ne ros Boscà", 1987).
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També a Santa Maria de Mataró, el
1734 , va contrac tar un orgue de nova factura, i el fet de no haver d'apro fitar parts del vell
li va permetre atorgar-li més possibilitats de
noves especulacions sonores. En aquest sen tit,
com diu Francesc Cortès, és similar al de Bagà, i
la proposta d'una doble caixa d'ecos, on hi hau,
ria una partició de registres, era, fins llavors,
insòlita a Catalunya (E Cortès: l'L'orgue català
duran t el segle XVIII. Lorguener A ntoni Boscà
i l'orgue de Santa Maria de Mataró", 1994);
malgrat això, encara anirà més enllà en els
darrers orgues, com al de Bagà, atès que expcrimentarà al llarg de totes les seves obres.
El nou orgue es col- locà a la galeria del
dam unt de l'ac tual capella de la Sagrada
Família, aleshores de la Mare de Déu del Roser.
Un nou orgue es va adquirir el 1929, obrat
per l'orguener de Girona, A ragonés, et qual es
col·locà al cor de l'església, i l'ocupava de banda
a banda. Ambdós orgues van ser destruïts el
1936.
El 6 d'oct ubre de 1985, en ocasió de les
noces d'or sacerdotals de Mn. Josep O riol, es va
beneir i estrenar l'orgue actual, construït als
tallers Blancafort de Collbató. Consta de 2
teclats manuals de cinquanta-sis notes i un
pedaler de trenta notes, i conté més de rnil tubs.
[;adquísició i el transport costà 4.011.635 pres.
S'h a col-locar a l'antiga capella de la Divina
Pastora i té importa nt protagonisme a Ics prtncipals festes litúrgiques.

Obres artístiques significatives del temple actual

Com a totes les esglésies, i depe nen t de la seva importància, aquesta església parrLlquia l conté diverses peces d'a rt de qua litat desigual i que al llarg del temps s'han
encomanat, salvaguardat i acumu lat.

E

n ocasió de les visites pastorals dels
bisbes i dels successius relleus dels
rectors (anomenats sagristans, fins al
s. XIX), es dei xà constànc ia dels
inve ntaris de les peces artístiques que s'usaven, fon amentalm ent objec tes litúrgics.
L'inventari es pot completar i precisar a partir
del s llibres de co mptes de l'ob ra parroqu ial
(co nservats des del s. XVII fins avui] o de les
confraries.

El

primer invent ari que, fins ara, es

coneix ro'ha estar facilitat per l'amic Xavie r

Soldevila. Es conserva a l'Arxiu Històric de
Girona (Notarial, Palafrugell ), Fou realit zat a
Palafrugell el 8 de juny del 1382 per Joan
Vela i Bonanar Miró, obrers de l'església de
Sa nt Ma rtí, de Palafrugell, i Pere Soler i Joan
Hort a , síndics de la unive rsita r dels homes del
castell de Palafrugell. en cedir en comanda a

Guillem Miquel, sagristà de l'església de
Girona, els béns que es detallen:
"Lo missal maior mixt ab enfuny ( 1) , III
missals, III lixcncrs (!), I emfuny (!), I
evangeliste r, I resposser, l entiffan er,
III saltir is, 11 consue tes, II ferials, I
capitulcr, I presser, II libres godesch, I

ord inari ab cuberta ven,

I consueta

antiga, V cares de cor, IIIl casules,
Illl vest iments blanchs sens II casules,
III palis de tots dies ço es en cascu n alta r,
II frontals, I lílarnl ') de passis, I dalmat iga, alcuns draps d.altars menuts de
pocha valor, I ordinari antich ab posts,
II peroleres de portar salpassa. Il arnpolctes de vidre, 11 canadels de servir, II
coxinets, 11 lantesses poques de vidra ,
I sach poch en q ue ha ell ca rtes de

diverses contretes faents, rer la spleva.

85

L' A RT RELIGiÓS A PALAFRUGELL

li capses de ten er estores. li caxes de
tcner trin a U), I capsa gran de tener
h òsties, III canelob res de ferra grans e
VI de petits, los draps qui sta n sobre los
altars cot idians (los quals teni a en Vela).
lo pali de Sent Marti miylor al frontal.
lo pali e frontal mivllors de Santa Maria
1I11 mante]s de .la l'maga de Santa
Maria e I manr eler de ia ymage de son
fiyl lo rniylor e I miyanser e li sot ils en I
capsa, llantern a, la custodia que tenia
En G .Caxa, I calsa d.argent que ten ia en
Bernar Mora, do mer."
Del que allí s'inve ntaria, lamentablement, tot ha desaparegut amb el pas del te mps.
La imatge d' alabastre de la Mare de Déu amb
el nen Jesús. esment ada indirectament, consta
que es venerà fins al 1936. També s'aporten
altres informacions inte ressant s.
Habitu alment , els obrers (ad min isrradors seglars) ¡ els sagristans (rector s) eren
zelosos en la custòd ia dels objectes i el seu
manteniment. Ho faci lit av a la mútua
vigilància (p. e., l'armari on es guarda va l'orfebreria nomé s es podia obrir en presència de
tots ells, cadascú amb la pròpia clau ) i el rigor
de les visites pastorals. Però Ics successives
guerres (amb la consegüent destrucció i el
pagament de rescats en plat a o or per part
dels vilatans} afecta ren not ablement el patrimani religiós comú, tant l'orfebrer ia com els
altres objectes artístics.
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El darrer episodi d'aq uesta tr ista realitat
fou el del juliol de l 1936. A més de la destruc ció de l'església i de ls retaules, desaparegueren la custòd ia, els bordons de plata. calzes, frontals, orna ments brodats, làmpades...
Una part sign ificativa de l'orfebreria es con'
servà gràcies a l'agosarament arriscat d'a lgu-

nes person es que. amb habilitat . co l-laboraren amb Mn . Josep Bosch i Mn. Joan Pi (en
Mateu del carro. algun paleta...). Les peces
salvades foren amagades i protegides da rrere
algun contrae nv à, entaforades dintre d'algun
pou o portades a certa cova d'algun pen yasegat de la costa . El 1939 les peces es recuperaren , es restauraren i es retornaren al culte.
I si bé en un moment desapareixen peces
artístiq ues, les necessitats litúrgiques i cultua ls derivades de la demand a religiosa cornporten una recre ació i una recuperaci ó suc'
cessiva, com es pot comprovar des de l 1939
fins ara.
Aq uí es presen ten peces que, a l'església
parroquial de Sa nt Martí de Palafrugell ,
actualment són utilitzad es. custod iades i
venerades. Són ben segur peces significatives.
La seva funció, no cal oblidar-ho . és fonamentalment cultua l i litúrgica. Però sovint el
seu valor ta mbé és cultural i art ístic¡ i cornporta una dign ificació mútu a i inrerre lacionada.
Hi ha peces que únicament s'esment en de
passada, defugint un inventari exhau stiu. Les
peces desaparegudes (bordons, custòdies anti,
gues, frontal s, retaul es, imatges... ) s'esment en
en altres llocs del llibre, sempre que vingui al
cas. Hi ha altres objec tes que, si bé tenen un
valor cultural i artístic, no s'inclo uen aquí:
campanes, rellot ges, vitra lls, mobles (calaixeres, baries...), reixes. cartells. brodats i puntes,
cementiris i làpides sepulcrals...
Finalmen t , només em cal indicar, tal
com es veurà, que Ics ob res es presente n
seguint un crite ri cro nològic, co mençant per
les més ant igues que es conserve n fins a presemar el Mural de la Pau.
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Calze - s. XV (fig. 68)

Veracreu - s. XV (fig. 69)

Encenser- S. XV (fig. 70)

Argent sobred aura t

Argent sobredaurat

Argent repussat

Alçada: 21 cm

Alçada: 37 cm

Alçada: 22 cm

Diàmetre basc: 14'5 cm

Diàmetre base: 21 cm

Diàme tre: 14 cm

A sota hi ha gravad es les inici als ] .M.,

Tant l'obj ect e com la decoració són d'ascend èn cia gòtica.
Co m un perir braseret amb
una tapadora que s'apuj a i s'abaixa amb una de les quatre
cadenetes de plata que el sosté .

que ben segur que corresp onen al prevere que
don à el calze a la parr òqui a, que de via ser el
rector sagristà Joan de Miquel, documen tat el
1420 (\mma Puig i Aleu, Una visita pastoral al

S'usa i es mostra el Dijous
Sa nt , el Corpus Christi i en
alguna altra solemnitat.

A un costat del peu del calze hi ha graval
da una creu amb alguns imp rop eri s i, a l'altre
costat, un calze semblant I am b la Sagrada
Forma al damunt.

La creu - nmb un reliquiar i que co nté la
Vera Creu- . que da flanquejada per les figures
de fosa de dos àngels cerífers.
Hi ha gravaJes dive rses sanefes no ra is.

Baix EmJ)orrlii ab anys 1420-1423, Lleida,
Pagès Editors, 2006, pp . 110·115, 394 i 395 ).
S'usa i es mostra en alguna missa solemne.
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Creu pro cessi on al major - s. XVII (fig. 71

a 74)
Arg ent i or, amb ànima de fusta
Al çada: 98 cm
Amplada: 60 cm
El 1634 el bisbe de G irona auto ritzi que
es destinessin 300 lliures sobreres del recapte
que es va fer perautoritzar la pesca en dies festius per tal de sufragar la redempció de captius.
En aquell moment era rector sagristà Mn.
Esteve Torralles.

El plantejament de lacreu ésci clàssic de les
creus processionals gòtiques, si bé inclou elements ornarne ntals classicistes.
A la creu hi ha la figura de fosa del
Cruc ificar a un costat (18 cm) i la de la Mare de
Déu (fig. 72) a l'altre (18 cm) . Les puntes dels
braços laterals i del capçal acaben tnfoliades. El
pal inferiors'endinsa en un pinacle que sosté la
creu. A cada pal de la creu hi ha una fif,.'lITa en
pima daurada repussada. Representen el tetramorf, la Dolorosa, sant Joan, el Pelicà i Adam
ressuscitant, 8 figures comunesa gairebé tores les
creus processionals i sovint col-locades arbitràriament, com succeeix aquí. Entremig dels pals
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de la creu, sobresurten uns querubins i unes
boles o rnamen tals sobreposades. A ltres caps de
querubins apareixe n en altres racons dels pals
de la creu. També , sobretot a la creu prò piament, h i ha ornamen tació floral gravada , d'inspiraci óclàssica. Fem d'a urèola a cada una de les
J ues figures principals , h i ha gravats l'anagrama
del nom de Jesús (JHS, darrere el C rucificat) i
l'anagr ama JeI nom de Mar ia (MA, darrere la
Mar e de Déu ). A la part inferim de la creu, en
tres nivells superposats, a la man era d'un pinacie que sosté la creu, es d istribue ixen 24 figures
de fosa (8 a cada nivell, a cada un dels vuit
angles). Les figuretes inferiors (8 cm) són més
grans que les superiors (j cm). Cada figureta,
col-locada en la seva fornícula, queda remarcada per un pet it dosser en filigrana. Fent de separadors entre forn ícula i forníc ula hi ha uns petits
pinacles amb gàrgoles de fosa , plen ament gòtics.

Les figures, fidels a la iconografia religiosa i
seguint models clàssics, correspone n a diversos
sants. A lguns són perfectament identificables:
St. Pere (fig. 73), Sr. Pau, Sr. Sebastià (fig. 74),
St. Joan Evan gelista, Sr. Joan Baptista, Sr.
Miquel, St. C ristòfor, Sr. Francesc... A ltres fi,'u ,
res estan mancades d'elements que les fac in
identificables. No totes les figures ten en la
mateixa qualitat i consta que en certes ocasions
l'S col-locaren posteriorment per suplir-ne alguna
que s'hauria perdut. A la base del pinacle~)a::ia.
ment de la creu, hi ha ornament ació gravada i
repussada. A la part inferior, hi ha l'encaix on sc
situa un pal que sosté la creu a Ics processons. Hi
ha el pun xó trilobulat dels orfebres de G irona
lisat als segles Xv, XVI i XVII. Si b é de prope rcions més reduïdes, és molt semblant a la creu
major de l'Iata de la parròquia de Castell d'Aro.
Es venera i es mostra per Nadal, Pasqua,
Pentecosta, Corpus Chrísri, santa Margarida,
sant Martf..

Rel iq uiari de san ta Margarida - s, XVII
(f ig. 75)
Argent
A rgen te r: A n to ni Ca mpa, de la Bisbal
Al çad a: 64 cm
Dià metre hase: 19 cm

I

Vas de vidre que co nté un fragment d' un
fèmur (relíq uia de Sta. Margar ida ). Un pell
sosté la base on està dipositat el vas i d'on
s'alcen quatre columnetes que sostenen el tap
del vas amb una creu al capdamunt.
El 1640, Esteve Tbrralles rector sagristà
de la parròquia (documentat des del 1616 i
que morí el 1642), "a llegar una quantitat per
fer el reliquiari que, inicialme nt, co ntindria
rel íquie s de san t Martí i de santa Mar gari da ,
pa tro ns de la pa rròq uia i de la vi la.
Quan s'executà la volun tat tes ta mentària
devia ser rec tor sagristà Mn . M iquel O ms.
En el llibre de l'obra, hi ha la següen t
nora del 1644:
"A porta lo sr. Doctor To rralles Sac rista
les reliquias de Sr. Ma rtí y Sta. Margarida les
quals porta ah un cofret y determinarem de
fer lo reliqu iari q ue vuy es en la csglesia per lo
qual Rel iq uiar i prcn guercrn moned a y plat a
diferen ts person às la quaI donarem a M.
Antoni Campa, argenter de la vila de la
Bisbal prengarem dita moneda y plata ah un
vasta llo dife rents lo q ual rosarem el la caxa de
la ob ra per qu e q uant fou fer lo reliq uiari
pesarm ab lo dia tasco y per pagar di ta moneda Yplata prenguercm de la caxa de la obra y
de la confra ria los pastos de la precedent pag ina ri m am pagaria de la obra ob res en don
servit que lo d i sr. Doctor Torr elles fonc h
malalt y de la mala ltia marina ames de morir
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ordena que se li tom as lo co fre que ell volia
pagar del seu rot 10 reliquiari y quant lo religuiari fou fer don a lo domer cos man ifessor
seu a dir Camps rot lo que valia dir reliquiari
l'als obres de la obra tot lo que haviat pagat
ab les partides menti onades de esta manera
rals que los obrers se aturaren dos canda leros
de plata que don a dit domer Co ls y també
altre plate que se aturaren particular Ydonaren los din es a los obres qui eren Hyacin to
Pagina y Ramon Potx . Lo qual Hjacinto
Pagina me dona a mi Pere Riera vint lliures
dels dit s diners per pagar les man s de seda y
pasarncn cr los qual pagui jo co nforme co nsta
amb las alberans de dit brodador y passamcners que son tretze lliures i sinc h sous y tinc
a Jaume G uirart per lo que muntar mes de les
cent lliures dicti quals v im lliures seta Ilieura
los qual les dona sses los ata!'

"Davant de mi lo Dr. Miquel Oms
Sacr ista de la lgla, De Palafrugell han dona t
compt e lo Sr. Pere Riera y Joan Mascot VlI)'
Balle de la Pm . Vila l' vista las dades y sec ur
ha ve trobar ser tomadors sis lliures dit 6 11.
Los quals han donat de co mptants a Hjacin ro
Paguina ferrer l' a Ra mon Puig i fer fer las calvia vuv Z2 mart s de 1644."
Es ven era i es mostra a la ce lebració de
santa Margarida (20 de juliol).

Reliqui ari de sant Martí - s. XVII (fig. i 6
a i S)
A rgent retallat i gravar

Alçada: 98 cm
Amplada: 60 cm
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Al ce ntre hi ha un vas central de vidre
i un de més petit a la part superior,
Flanquejam-lo i a cada costat (en dues
branques), es sostenen dos vasos superposats. el més petit a la part superior,
L'interior dels 6 vasos contenia diverses
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relíquies, que segurament es van extreure
en una autenticació del 1943, excepte les
relíquies del vas central.

De cada branca que flanqueja a banda i
banda el reliquiari, en pengen dues ferradures, vinculades al culte a sant Martí.
AI peu del reliquiari hi ha gravat (a la
part anterior) l'escut de Palafrugell (fig. 77) i
(a la part posterior) l'any de la construcció
del reliquiari: 1677 (fig. 78).
En aquest moment, era rector sagristà
Joan Baco, que prengué possessió del càrrec ci
1653, i el trobem documenta t fins al 1677.

S'h a dit abans que el 1640 el rector
sagristà Esteve Tarralles deixà en testament
que es fes un reliquiari conjunt de les relíquies de sant Martí i de santa Margarida, que
s'encomanà a l'argenter Anto ni Campa de la
Bisbal. En aquest reliquiari, la relíquia de sant
Martí acompanvava la de santa Margarida. La
relíquia de sant Martí es dipositarà, final,
ment, al nou reliquiari que es construeix.
En un full guardat amb el plec de documents referents a les relíquies de la parròqu ia
hi ha la següent certificaci ó:
"Jo lo Dr. Rafel Bacó Canonge de la Sta.
lglesia (catedral) de Barcelona
Certifico y fay fe com vu~' que compram
als 18 del mes de Agost de 1677 de mas propias
mans en ma pr òpia casa situada en lo carrer de
Paradís de la pnr. C iutat de Barcelona he posades y acomodadas las sobraditas reliquías en un
reliquari de plata hermosamenr obrat en esta
C iutat de Barcelona y de servir per la Iglesia
Parrochíal de Sant Martí de Palafrugell del
Bisbaat de Gerona y te dit reliquiari tres bran-

cas ço es una al mirg y alrres a cada costat
tenint cada una de díras brancas dos vidres per
renir ab mes veneraria las reliquias Yasis fos fe
com en lo vidra de la branca del mitg que es lo
mes petit y mes alt he posada la reliquia de
Sta. Madrona ab lo mateix coto ab que lo tragues enbolicada lo litre. molt Rnt. Señor Don
Ramon Sans y de Puig A rdiaca de Panades y
Cang.e de Barcelona com sa meree ho refereix
ab la sobredira se fa escrita y firmada de sa ma,
v segellada ab son sello: dexant vacuo lo vidre
mes baix y mes gran per dexar si ha de posar la
rcliqu¡a del Sant (Martí) Titular de dita lglesia
Parrochial de Palafrugell y juntament certifico
y fas fe que he posat y acomodat lo caxal de
Sant Feliu Martir que rarnbe fou servit donar
lo sobredit Sr. Don Ramon Sans y de Puig com
ho referen y ne fa fe en la sobredita certificaroria en lo vidre mes petit y mesalt de la bran,
ca de ma dreta de dit reliquiari; y en lo vidre
mes bais y mes gros de dita branca de ma dreta
de dit reliquiari he posat y acomodat un tros de
la propia mitra de que se servia lo glod6s Sant
Olaguer mentre vivia y fou Arcabisbe de
Tarragona y Bisbe y Cang.e de Barcelona contenint dit trosde mitra un quart de palm poch
mes lo rnenos a tor quadro y lo rnitg un citeulo en lo qual y ha una figureta de mitg cos brodada; y certifico y fas fe yo que dit tros de mitra
havem treta y tallada lo Sr. Don Luis de Josa de
Pàguera Ardiaca de Sta. Maria del Mar y
Cang.e de la Sta. Iglesia (catedral) de
Barcelona, y yo de la mitra de dir gloriós Sant
Olaguerques troba en un osrentos reliquiari de
plata sobredorada en nostra lglesia (catedral)
trobanrnos Commissaris y Administradors clegits per lo molt litre. Cap ítol de Barcelona per
cuvdar de la capella y demes cosas de dit glorios Sant Olaguer. Axi mateix certifico y faig
fe com en la branca de ma esquerra en lo
vidra mes alt y mes petit he rosat un tros dc
Agnus Dei y en lo vidre mes gros v mes baix
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una relíquia de precordçs de Sant Felip Neri
que )'0 mat eix porti de Roma ab un reliqu iarer
de plata que en una part es la relíquia ab un
vidre crisralli de vant y en la altre part una
reliqia del cap de dit Sant de plata, que ab lo
mateix relíquiarer de plata que la aporti de
Roma lo he posada y acomodada en dit reliquiari y en dit vidra mes gros y mes baix de d ita
branca de ma esquerra posam dins de rots los
sobred íts vidres lo nom dels sants de las sobred itas reliquias y en son retoler din s de cada un
vidre y per ser la mesa veritat ror lo sobretit he
volgut fer y firmar la co ntengut en la present
certificatoria de ma propia ma per rcmererl a
junt ab lo dit Reliquiari al Or Joan Bacó
Sacrista de dita lglesia Par rochial de
Palafrugell mon germ à: y es que ne puga fer fe
sermpre que convinga y puga posar en la veneració deguda las sobreditas Santas reliquias \-'"U)'
dim ecres en Barcelona als 18 de Agost 1677.
"Y" Dr Rafel Bacó Canonge de la Sta.
lglesia de Barcelona."

Es mostra i es venera per la cel ebració de
san t Martí, el di a 11 de novembre.

C op ó pel monument - s. XV II (fig. 79)
A lçad a: 35 cm
Diàmetre base: 19 cm
Plata daurada. És un a copa amb la part
superior esfèrica , amb tapadora. C onté un vol
interi or (un doble fons ano mena r pixi s) amb
daurat més intens. Sovint. amb referèn cia a
la seva forma , aq uesta mena de co pons s'a no menen globus,
L'o rnamentació és floral i geo mètrica,
gravada,
S' usa e l Dijo us Sant per guardar, amb
sole mn itat, la reserva eucarística .
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Ca lze - s. XVIII (fig. 80)
Argent i or amb orna mentució floral gravada

Alçada: 25 cm
Diàmetre base: 14 cm
A l'entornde la basehi ha gravada la iriscr ipc¡ó: "LO RVT. MARTí ROIG ME HA
AUMENTAT 1754".

Mn. Martí Roig va ser beneficiari d'a-

Vera creu - S. XVIII (fig. 8 1)
Argent daurar. repussat, gravar i amb elements de fosa emmotllada, amb omamen ració flora l i geomètrica

Alçada: 48 cm
Diàmetre gran de la base: 23 cm

questa parròquia del 1712 al 6 de febrer de
1755, en què morí. Era de can Roig de Santa
Margarida i obt ingué el benefici de la
Universitat de Palafrugell, si bé no sc li pagava. Ell determinà que el deute servís per con tribuir a sufragar la con strucció de la capella
Fonda i per dignificar l'aixovar de la sagristia
de la parròquia. En aquell moment era rector
sagristà Mn. Josep Ruxons.
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Frontal i sacres- 1i8i (fig. 82 a 86)
Aq uestes peces es presente n al n. 40, p.
84, del catàleg Art sacre gironí d'ahir i d'avu i

- Exposició del i d'abril al 8 de juliol del
2001. editat pel Museu d'Art de Girona el
200 1. I, sobretot, es presenta al catàleg de
l'exposició "Palafrugell restaura: el retrat de

Martí Serra i Avellt (1713 -1i 85r.
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FRUGELL SU PATRIA FABRJCADO EN
CADIS POR DON AGUSTÍN DJAS 1787 I
pESAN LAS QUATRO pIEZAS 122 MARCOS."
El frontal (79 x 280 cm), rot en plata
repussada (fig. 82) , queda centrat per tres
medallons ovalats i daurats amb els relleus
dels patrons de Palafrugell : al cent re. sant

Era rector sagristà Mn. Jaume Manyach.

Martí (fig . 83); a la dreta dc sant Martí,
santa Margarida (fig. 84); i a l'esquerra, sant
Sebastià (fig. 85). Els tres medallons estan

Pel seu interès, reproduïm tamb é aquí la
inscripció que hi ha gravada a la vora supe-

emmarcats per una corona dc llorer i queden
co m. enl la ça ts per una cinta que fa diversos

rior del frontal: "SE HIZO FRONTAL 1
SACRAS POR DlRECCIÓN DE DON
ANTONIO BARCELÓ 1PRATS A DEVOCIÓN DE DON MARTIN SERRA
(ABELLÍ, a la part superior) QUE FALLECJÓEN GUATEMALA I DESTJNÓ PARA
LA PARROQUIA DE LA VILA DE pALA-

llaços a la part superior del frontal.
Flanquejant els tres medallons, a la part inferior, se siruen quatre gerros o ciste lles amb

fl ors. A la partsuperior. hi ha quarre anelles.
d'on pengen els llaço s en relleu que sostenen
sis roses (a la part superior) i quatre penjolls
de raïms i quatre garbe res amb tres espigues
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(un a al-lusi ó eucarística clàssica). Tot el conjunt queda emmarcat dintre d'un relleu clàssic molt senzill, en degradació.
A la part superior del frontal, prop lament , hi correspon una altra peça de la
mateixa llargada (280 cm), si bé més estreta
(25 cm). Aq uest element quedava mig tapa t
per les tovalles de l'altar. També de plata
repussada, conté 6 medallons (sense cap figura) i una cinta a la part superior fcnt diversos
llaço s d'un cap a l'altre de la peça.
Les tres sacres (fig. 86) conte n ien els textos litúrgics més essencials i que, abans de les
reformes litúrgiques del Concili Vaticà 11
(1962-1 965), el capellà, a la missa, gairebé
recitava de memòria, sense que pogués equivocar-se. Aq uests textos se situaven damunt
l'alt ar dintre d'uns marcs adequats. A l centre,
la sacra més gran, amb la pregària eucarística
i el memorial del Sant Sopar amb lletres més
grans. Als extrems, dues sacres de Ics mateixes dimensions: l'una (al costat dret ) amb el
salm 26 (25), que el sacerdot recitava mentre
es ren tava les mans, una ablució ritual que el
missal encara prescriu després de l'ofertori i
abans d'i n iciar la pregària eucarística; l'altra
(al costat esquerre, el costat de l'Evange li)
con tenia l'inici de l'Evangeli de sant Joan,
que el capellà recitava quan acabava la missa.

Les tres sacres contenen els textos dint re un
medalló oval emmarcar amb una peti ta corona floral. A la part superior, hi ha un front ó
semicircular ¡ un gerret petit amb flors.
També, a banda i banda , hi ha altres dos
gerrets amb flors que reposen damunt d'un
pet it pilar adossat. A la part central, sota el
front ó, hi ha una anella d'on penja un llaça
que sembla aguantar el marc ovalar.
El front al s'usa i es mostra per Nadal,
Pasqua, Pent ecosta, Co rpus Christi (festa per
la qual va ser donat) , santa Margarida (20 de
juliol), san t Martí (11 de novembre) ...
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C ust òdia majo r - 1942 (fig. 87 i 88)

,...------- - - - - - - - -'1 F

...

Al çada: 9 5 cm
A mplada front al: 35 cm
A mp lada lat eral: 21 cm
A rgent daurat i joies antigues i peccs de
corall encastades.
A I peu, hi ha gravats uns cérvols vora
una font .
També hi ha uns esmalts amb l'escut de
Palafru gell (a la part front al) (fig. 88 ) i un a
al-legor¡a eucaríst ica.
A l ce ntre, l'ostensori o ver icle de cristall
on es co l·loca la Sagrada Forma.
Combi na la forma clàssica d'un sol amb
la d'una torre, d'ascendència gòtica.
Argent er: Ramon Sunyer
Any de fabric ació i d'adquisició: 1942
S'adquirí per subscripció popular, dc
diners i de jo ies.
S'h i aport à to ta la plata, l'or i la pedrer ia.
TIngué un cost de 8.160 pres,
Era rec to r Mn . Josep Bosch .
S'utilitzà, per primera vegada, en ocasió
de la festa de C rist Rei del 194 2: aquell any,
el 25 d'octu bre .

Custòdia petita - 1945 (fig. 8 9 )
Argent daurat i peces de llautó i joies
petite s
Segueix la forma clàssica d'un sol.
A I centre, l'osten sori o ver icle de cristall
on es co l·loca la Sagrada Forma.

La pe," es presen ta al n. 19, p. 74, del

catàleg Art sacre gironí d'ahir i d'avui Exposició del 7 d 'abril al 8 de julio l del 200 1,
ed itat pel Museu d'A rt de G irona el 2001.
S'usa per la processó del Corpus Christ í.
per la festa del Sagra t Cor i per la conclusió
del mes del Sagra t Cor (fina l de juny).

A rgen ter: Ramon Sunyer
A ny de fabricac ió i d'a dqu isició : 194 5
TIng ué un cost de 7100 pres.
Era rec tor Mn. Josep Bosch.
S'usa, durant el juny, els dies feine rs,
quan s'acaba la missa vespertina parroquial,
en un moment d'adoració.

g'
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Dos copons- 194 5 (fig. 90)

Calze d'ivori • 1968 (fig. 91)

Plata daurada amb alguna orna mentaci ó
d'esmalt

S'adquirí el ¡ 968.
És obra de l'orfebre Ramon Sunyer.
Tin gué un cost de 24.000 pres,
Era rector Mn. Josep O riol.
És una peça d'ivo ri. segurament un frag~
ment d'ullal, treballat amb forma de calze,
molt senzill. A l'extrem superior hi ha un vas
de plata. A la part inferior h i ha un peu de
plata amb el segell de l'orfebre Sunyer.

Al çada: 30 cm
Diàmetre de la base: 15 cm
Argenter: Ramon Sunyer
S'adquiriren el 1945.
Tingué un cost de 3.250 pres.

Juntament amb dos altres calzesde plata
repussada. s'adquir¡ a l'orfebre Sunyer per
43.340 pres,

9ï
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Sagrari amb pedreria sem ipreciosa - 1969
(fig. 93)

Alçada: 38 cm
Amp lada: 62 cm
Profunditat: 28 cm
C reu amb esmalts - 19 68 (fig. 92)

És una creu grega (tots els braços són iguals).
La part interna és de fusta . Per crear sensació
de profunditat, la fusta és ampla pels costats
(30 cm ) i estreta a la l'art frontal (4 cm).
C ada braç ré una llargada de 48 cm. l'e r ta nt.
cada r al és de 96 cm. A ls laterals dels braços
hi ha unes plaques d'esmalt amb diversos
motius (geomètrics, flora ls. peixos. Iletres ... ).
Els tons cromàtics són el blau, el verd, el vermell. el blanc. ..• si bé tot queda molt enfosquit.
Fou adqu irida l'er 22.100 l'tes. el 1968.
És obra de l' Emíli a Xargav i Pagès

(1929-2002).
Era rector Mn. Josep Oriol.
Actualment es pot contemplar i venerar al
creuer de la eaj-ella Fonda.

L'ex rerior és de plata raspada i daurada.
A la l'art frontal h i ha una creu. amb el ral
horitzontal més llarg que el pal vertical. Una
aurèola cllípt ica i descentrada , com una safata, conté un conjunt de pedres serniprecioscs.
L'interior és de plata daurada.
Fou adquiri t l'e r 150.000 l'tes. el maig
del 1969.
És obra de l'orfebre Sunyer.
Era rector Mn. [osep Oriol.

Aquest sagrari fou violentat. profanat i
danyat el 1986. La restauraci ó es rea litzà l'estiu del 1990 i el cost fou de 170.000 l'tes.
S'util itzà de nou a mitjan setembre de l 1990.
Si s'observa de prop, es veuen clarament els
rastres d'haver estat violentat. Era rector Mn.
josep Q uer.
Es pm contemplar i venerar al presbiteri

de la nau principal.
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Imatges de talla i pintures
actuals
Sant C rist - talla del taller
Llimona - 1943 (fig. 94)
Talla policromada.
Alçada. 160 cm.
Adquirida el 1943 a
l'Editorial Balmes (la concguda
Balmesiana) pel recror Mn. Josep
Bosch.
El preu fou de 6.685 pres. La
factura

especifica: "C rucifijo

rnod. "Llimona" ralla especial".

L'escultor Josep Llimona i
Bruguera (1864-1934) és un dels
fundadors del Cercle Artístic de
Sant Lluc, autor del monument
al Dr. Robert (P. Tetuan.
Barcelona) i del Desconsol (parc
de la Ciutadella. Barcelona), va
fer nombroses imatges religioses.
Entre elles destaquen: sant Jordi
damunt del cavall (Montjuïc.
Barcelona), Crist ressuscitat (V
misteri de Glòria. Montserrat),
relleus de l'església de Pornpeia
(Barcelona) .
Sant
C rist
(Tibidabo. Barcelona). Ara per
ara no es rot assegurar que sigui
obra directa d'en Josep Llimona,
entre altres raons perquè morí
gairebé deu anys abans de ser
adquirida la talla. molt semblam
a la que es venera al Tibidabo.
Es venera al costat de migdia de
l'entrada occidental de l'església,
davant mateix de l'antigacapella
de la Sang.
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Sant Martí, santa Margarida i sant Sebastià

La Puríssima - 1954 (fig. 96)

- 19 47 (fig. 95)

Talles policromades de l'imatger Josep
M. Camps i Arnau.
Van ser adq uirides i col-locades a la
capçalera or iental de la nau central el 1947 ,
presidint la nau cen tral. N'era rector Mn.
josep Bosch.

Sam Mart í el presenta revestit de bisbe i
beneint (180 cm).
Sant Seb ast ià ( 170 cm) el presenta ves-

Talla policro mada de l'i matger j osep Espelta.
A lçada: ISO cm.
Es beneí el 8 de desem bre del 1954 , dia de la

Puríssi ma, en ocasió de l'Any Sant Marià que
commemorava la proclamació del dogma de
la Immaculada Co nce pció, el 1854.
Suplí una imatge del mateix autor que s'adqui rí i beneí el juny del 194 2.
Era ecònom Mn. Francesc d'A. Colls.

tit d'oficial romà, amb la palma del martiri,
fletxes a les mans i amb els ulls alçats, en
actitud de pregària. La imatge costà 4.000

Acompanyant la imatge de la Purïssíma hi ha
les imatges de St. Lluís Gonzaga i de Sta.
Llúcia, del mateix autor. A la sagristia de l'església es guarda la simpàtica imatge de la
Mare de Déu quan era xique ta (qu e es pre-

l'tes. Santa Margarida (1 70 cm) la presenta

senta al n. 50, p. 90, del catàleg Ar t Sacre,

amb túnica, diadema de flors, la palma del
mart iri 8. les mans i el drac infernal als peus.

op . cïr.]

El seu preu fou de 3.000 l'tes.

josep Espelt a G raciot (19 01-1 973 ), d'ascendència baixernpordanesa, fou també un

A l'absis, i del mateix autor, hi ha vuit
imatges, més petites. De tramuntana a migdia

dels imatgers més destacats de la postguerra, i
la seva obra s'escampà per tot el territori
català i fins transcendí molt més enllà

són : St. Miquel, Sta. Llúcia , St. jaume, la
Marc de Déu, St. josep, St. Narcís, St. Tom às
d' A quino i St. Rafel. A la nau late ral, també
procedeix del seu talle r la Mare de Déu de

Montserrat.
jo sep M. Camps i Arna u (1879- 1968)

va ser molt actiu en la decoració de les esglésies que es restauraren, després del 1939. Es
troba obra seva a tot Catalunya. Es caracteritza per la sobrietat i el hieratisme. A l Bisbat
de Girona, destaquen les imatges de la
Puríssíma (ca te dral de Girona), la Ma re de
Déu del Rnser (Me rcadal), el Sagrat Cor
(C astelló d'Em púries), santa Teresa de j esús
(Carme lites de Mon til ivi] i l'A ssump ta
(Bescan ó) .

(Irlan da, Equador, A ustràlia ... ). Vin culat al
noucent isme i proper al moviment litúrgic¡ el

seu estil evolucionà d'un hieratisme adust a
un dolç barroquisme popular. A la Diòcesi de
Girona són obra seva les venerades imatges
de sant Narcís (Sa nt Feliu de G irona), la
Mate de Déu dels À ngels (la pat ron a de les
Gav arres ), sant Feliu (Llagostera), sant Elm i
la imatge de la Mar e de Déu del Bon Viatge
(Sant Elm de Sant Feliu de Gu íxols ).

Amb motiu del centenari del naixement d'en
j osep Espe lta (200 1), el seu fill josep M.

lliurà en dip òsit a la parròquia de Palafrugell
la major partde l'arxiu i dels models i motlles
de l'imatger. En aquella ocasió es presentà
una senzilla exposició i s'edità el fullet
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Frontal • el llindar d'un món nou : el Crist
de l'Emp ordan et 2005 (fig. 97)
Pintura damunt dc fusta,
Dimensions: 79 x 280 cm.
Autor i donant : Guillem Rocas

El 2005, en ocasió de la festa de sam Martí
{l l de novembre) es presentà i beneí aquesta
obra significativa de Guillem Rocas, destacat
pintor empordanès resident a Palafrugell.

Com és propi del reconegut autor, és feta
sobre un fons que representa una platjadc la nostra costa amb el mar picar, on destaca la figura
"penjada" del Crucificat, amh la qual cosa aconsegueix una visió lluminosa i pacificadora.
Diversos elements extrets de la iconografia clàssica, paleocristiana i pers..mal dc l'autor evoquen
el temps de Jesús (TIberi Cèsar,Octavi August},
el bon pastor, la mirada de Déu, l'esperit de Déu
(una becada), el món vell que s'ensorra (unes
columnes que es trenquen), el crismó i el nom de
JeslÍs...
L'I pintura aporta a la nostra església Iii
presència del marMediterrani, que ens obre vers
la terra de Jesús, d'on procedeix l'Evangeli. Es
por admirar a la part frontal de l'altar major.
"Exposic ió homenatge a josep Espelta
G raciat (190 1-1973), un imatger amb signatura, Galeries Empordà. Del 13 de desembre
de 2001 al 5 de gener de 2002".

En ocasió de la SC\'<l presentaci ó i bened ícció, la parròquia edità un senzill fullet on es
comenta ¡ es descriu la peça.
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Mural de la rau - 2006 (fi~_ 98)
Obra d issenyada l'er Tana Pisano, reconegut art ista poli facètic nascu t el 1947 a
Lentini (S icília) i resident a Palafrugell.
El mura l es va concehre el N adal del
2002, davant la proximitat dc la guerra
d' Iraq, Es presen ta com un a proposta que vol
incid ir en un dels co nflic tes més sign ificati us,
el q ue h i ha ent re Israe l i Pa lesti na.
Es va inaugurar i beneir el 2006, en ocade la festa de Santa Margarida (20 de
juliol), en una concorreguda ce rimònia interrehgiosa senzil la i emotiva on participaren
l'imam de la co m uni ta t islàmica de
Palafrugell, un no i hebre u i el recto r de la
parròq uia, Mart irià Brugada.
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De gran s dim ensi ons, co mbina distintes
tècniques que possibilitaren la in tervenció
h ar mòn ica a l'obra dels art esan s: ceramistes,
torners, vitrallers, paletes, forjadors, vidriatres, electricistes, fusters, pinro rs.,
A la part inferior, a manera de bancal. h i
ha el mosaic de la creació (460 x 160 cm), on
amh un garbuix evocador del desordre que
porra l'ambició i l'egoisme s'amunteguen les
figures inspirades en el rapís de la Creació de
la catedral de Girona.
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A la part central, en un a innovadora utilització del vidre i l'aq uarclla, es presen ta el
C rucificar d'inspiració bizantina i rardoromànica. C rist, jove, aboca el seu alè, l'esper it de
pau, de reconci liació i d'e speran ça , q ue s'escam pa de Mar ia i Joan a tor a la humani tat
(Ada m i Eva) . Les banderes de Palestina i
Israel, a banda i banda, invoq uen la possibilítat i l'esperança d'una co nvivència en pau.
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A la part superior, a manera de capçat
amh ceràmica, hi ha l'innovador arbre de la
vida, prolongaci ó de la creu, de les branques
del qual pen gen els fruits que li són propis i
am b colom de la pau al capdam unt.
Flanquejant l'arbre de la vida hi ha, en gres i
mirant satisfets, el sol ¡ la lluna .
C omplementen i co mpleten el conj unt
un vitr all (amb el colom de la pau i les senveres d' Israel i Palest ina) , una làmpada (diàmetr e 240 cm) i dos aplics amb fulles d' olivem (tot en llautó) que omplen de llumínosítat l'espai. També hi ha dos canelobres en
gres, una reixa, uns esquerdissos, una gàrgola
reutili tzada ...

El mural està situat a la part orienta l de
la nau de migdia, on abans del 1936 hi h avia
l'altar de la Mare de Déu Antiga o de la Llum
(Candelera). La seva situació convida a mirar
amh esperança cap a l'O rient , on h i ha la
Jerusalem terren al, que evoca aquella altra
Jerusalem que, d'acord amb la seva etimologia, ha de ser una "visió de pau".
Admirat i elogiat pels palafrugellen cs,

rels crítics i rels mitjans de comunic ació, el
seu cost ha superar els 40.000 euros i ha estat
sufragat ínt egrament pels feligresos de la
parròquia.
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L'Hospital de Palafrugell
i la capella de l'Asil

Ca l situar- ne l'or igen al segle XIV i, tot i Ics reformes i amp liacions dutes a terme al
llarg de la seva història, ha estat sempre ubicat al mateix lloc. Avui, la part més ant iga és la cape lla del segle XVIII, a la qual les dues amp liacions del segle XIX donen
l'aparença actua l. L'e xterior de la cape lla, obra bastant senzilla i retardàtaria, és obra
poc representativa del segle XVIII. U na fotograf ia de l'in terior abans del 36 ens permet copsar que aquest era més interessant, en espec ial el reta ule major.

L

'H ospital de Palafrugell té una llarga
història. Segons les recerques de
Rosa M. Massana, hi havia hospital a
Palafrugell el 1389, en un indr et
situat sot a el caste ll dc Palafrugell, prop de la
font d'aquest castell; lloa instituci ó que. pcr
tant, compta almenys 617 anys i que, tor i les
reformes i ampliacions Jutes a terme en
aquest llarg per íode, no ha canv iat de lloc.
Les dues ampliacions del segle XIX (1852,
1859) li do nen l'aparença i estruc tura ac tual s.
La part més antiga avui és la cape lla de 1737;
al costar i a "esquerra. hi ha el bloc construït
el 1852 i, a continuació d'aquest, el de 1859.
AI seu testamen t, Martí Serra Avellí llega
10.000 pesos per a l'Hospital, q uanti ta t aprec iable a la seva època (M iralpeix, 2003).

La capella de l'Hospital era, origin àriament, sota l'advocació dels sants Cosme i

Damià, però quan el 1718 s'institueix a
Palafrugell la Venera ble Congregac ió de la
Mare de Déu dels Dolors, aquesta es farà
càrrec de l'administraci ó de l'Hospital i el
1737 el bisbe Balta sar Bastero li auto ritzarà la
construcció d' una nova capella, que és l'acrual, i que es posarà sota l'advocació de la
Marc de Déu dels Dolors (fig. 99) . La data
de 1737 , gravada din tre del cor de Mari a, és
al mig de l'escal ó d'accés <lI presb ite ri.
Ens situem davant la façana de la ca pe-

lla, l'edificaci ó més am iga avui de

tot

el

co nj un t, i ens sembla una façana d'una gran
simplicitat i bastant retardatària, molt poc
representat iva del segle XVIII (fig. 100) ; i si
b é podem en te nd re que s'hav ien d'ajustar CI
les seves possibilitats eco nò miq ues, el s
moti us ornamentals de la portalada no fan
altra cosa que repet ir la por ta lada rneridio -
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99. Exterior Jc l'hos pital.

Fig. 100. Façan a de ta capella.

rial de l'església de Sam Esteve de Mon t-ras
(fig. 10 1). No hi ha n i tan sols un moti u
o rna menta l prop i dol primer terç del XVIII
i l'ún ica d iferè nci a amb Sant Esteve és el
relleu sit uat al damunt de la petxina en q uè
es representa l'advocació de la cape lla:
Maria amh les set espases cl avade s dels Se t
Dolors (fig. 102 ).
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A la façana h i ha ta mbé una rosassa i
restes d'un es gàrgoles, com si es tractés d'un
edifici gòtic, les quals, pel lloc o n estan
situades, no pode n te n ir cap funci ó; ranmateix, es pot pensa r que el mestre dc cases
n'ha via vist a les esglésies i va co ns idera rles adi en ts en un a ca pe lla. A la part supcrio r de la fa çana , la q ual té un acabament
ond ulat, h i ha un senzill campa nar d'e spa da nya.

Aq uesta és l'única fotografia de l'in ter ior
de la cape lla anterior al 1936 (fig. 103), la
qual, ma lauradament, no perm et analitzar e!
reta ule major amb detall, que semb la l'obra
de més interès de! que es veu . La capella és de
nau única, coberta amb volta de canó amb
llunetes amb arcs, els quals, per les dimensions de la nau de la capella, no semblen
necessaris com a reforç i pod en ser o rnarnentals, i té a la ca pça lera unes llunetes que sem,
blen voler recordar la volta de creueria.
La capella ten ia retaule major, púlp it,
retaules adossats al mur, tant a dreta com
esquerra, però co m q ue la fot ografia no agafa
la tota litat de la cape lla no rodem saber si el
nom bre de reta ules lat erals era de dos a cada
banda o més. També hi veiem tina pintura i
les estacions del Via C rucis.

L' HOSPITAL DE rALAFRU(;ELL r LA CAPELLA DE L'ASIL
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Aqu esta fotografia només ens permet
conè ixer, en relació amb el reta ule major,
l'estructura i alguns elements arquitectònics.
Dl' baix a dalt consta de sòcol amb portes,
grades d'altar, bancal en el qual s'end insa el
manifest ador, dos cossos de cinc carrers i
àtic. El carrer central és gairebé ocupat pel
manifestador i la gran fornícula on es col- locà
el grup escultòric de la Pietat, adquirida a l'es-

cuitor barceloní Francisco Vallmajor el 1786.
Les columnes són salomòn iques als dos cossos
i a l'àtic. A l primer cos o pis, els carrers larerals extrems tenen fornícu la amb una imatge
de sant, que podrien ser de sant Cosme i sant
Damià, ten int en compte que eren les primeres advocacio ns de la capella i és bastant
hab itua l integrar les ant igues advocacions en
un retaule major. Els carrers situats al costat
de la fornícu la principa l poden tenir pintures
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o relleus i també els carrers laterals del segon
cos. L'àtic ten ia fornícula amb una imatge i
encimbellan t-lo i a un i altr e costat hi havia
orna mentac ió ondulada.

?

Fig. 10'). Interior de la capella

el-on- llei 1936.

Creiem que aquest retaule prové de la
capella ante rior, atès que semhla de la primera meitat del segle XVII, d'un barroc incipient: és enca ra molt pla, l'orn amentació és
mesurada i escassa i no es trenca l'h oritzontalitat dels carrers, llevat del cen tral: tanmateix, és probable que aquesta gran forn ícula i
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el manifestador responguin a modificacions del
segle XVIll, quan varen col-locar la imatge de
la Pietat. Les columnes salomòniques ens ci
situen a la primera meitat del XVII, perquè si
no, fins i tot podria ser del segle XVI.
Els primers retaul es laterals, d'un i altre
costat, són pet its, d'arquitectura nítida i que

estructura arqu itectònica de caire neoclàssic:
columnescorínties, de fust llis, amb el corres,
ponent entaulament i frontó al damunt.
El segon retaule de la paret esquerra és
un perir retaule neogòtic, dedicat a la Mare

de Déu del Carme, d'un tipus molt habitual
en moltes esglésies catalanes. Podria ser del

cal situar al final del XVIII -rambé podrien
ser del XIX seguint models de la fi del

final del segle XIX o de principi del segle XX.

XV llI ~, i com passava amb el retaule major,
la forografia no ens permet precisar gaire
més. Els retaules són de fornícula única amb
la imatge del sant, flanquejada per una

Com a conclusió,i sempretenint en cornpte la limitada informaci óforogràfica, rodem dir
que el més interessamd'aquesta capellaera l'interior i d'aquest, el retaule major.

La capella de l'asil
La capella de la Residència Verge de
Montserrat, al carrer del Padró Petit,

també tenia un retaule (fig, 104).

"En aquesta fotografia es pot veure ral
com era abans del 1936 l'altar de la capella
de l'asil d'ancians de la vila, tina venerable
institució que ben aviat celebrarà el seu primercentenari. Tinc entès que no es coneix,
o almenys no s'ha fet p úblic, car més docu-

ment gràfic de l'interior de la capella, de la
mateixa època, El retaule de l'asilera neogòtic i de dimensions i pretensions modestes,

seguramem de finals del segle XI Xo de principis del segle XX. D'acordamb la dedicació
de l'església cra presidit, al centre, per la
Mare de Déu dels Desamparars, i a les forní,
cules laterals hi havia les imatges de sant
Josep i de santa Marta"

(joan Bad ia-Homs. "Els retaules de Palafrugell,
desapareguts". Revista de PalafruRell, núm. 42, abril
1997.)
\00

Fiu. 104. Retauledc la capella
de 1'<lSi! abans del 1936.

La capella de Sant Ramon d'Ermedàs

Petita capella que el veïnat de Sant Ramon, atès el seu creixement al segle XVI, va
voler construir, i per a la qual es ea comprar també amb el tribut del peix. Iniciada
la construcc ió vers les darreries del segle XVI i fin ida al segle XVII, és obra de tipus
popular insp irada en l'arquitec tura del seu entorn.

eïnat de Palafrugell, experime ntà
un cert creixement de població a
les darreries del segle XVI, i això
comportà la decisió de cons truirhi una cape lla (fig. 105) .

V

Les fonts documental s més antigue s
cor responen al segle XVI l. La primera és
l' esmentada vi sit a pastor al del bisbe
Franc isco de Arévalo de 1602 , per la qual
també aut oritza el tribut del peix al veï nat
d'Ermedàs: els pescadors hau ran de lliurar
un a tercera part als síndic s i obrers de la
nov a cape lla de Sa n t Ra mon de Penyafort .
El mateix bisbe va autoritzar la benedicció
de la cape lla el 1603, però no devia ésser
finid a, perq uè el 161 2 el bisbe O nofre de
Reart dón a nova llicèn cia de l'esca i el 1613
autoritza la bene dicció . Se mbla que , des de
molt temps enrere, el veïnat ten ia la tradició

de celebrar la festa de sant Ramon Nonat i
que , curiosament , la cano nització de sant
Ramon de Penyafort els decid í a dedicar la
capella a aquest nou sant.
La capella té un rarament de grans
carreus de granit, mentre que les obertures
del fronti s só n tall ad es de ca lcà ria de
G irona, possiblement per destacar-les.

És una capella de pe t ires dimensions
(fig. 106 ) i l'obra arquitec tò n ica és d'una
gran simplicitat, amh predomini del mur,
ca pçalera semicircular i cobe rta amb volta
ap untada. A la façana, la porta lada (fig. 107
i 108) té un arrabà gòtic amb dues mènsules
decorades amb fulles en rell eu. a manera de
llinda, més propi d'un edifici civil gòtic que
d'una capella, i al damunt una petita forní,
cula apetxinada amb petits caps humans al
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Fig. 105. Capella de Sant Ramon
d'Ennedàs.
Fig. 107. Portalada de la capella.

Fig. 106. Façana de la capella.
Fig. 108. Detall de la portalada.
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costats, d'inspiració renaixentista, i a sobre d'aquesta una rosassade tradició gòtica (fig. 109).

O bra començada probablement a la fi
del segle XVI i finida al segle XV II, no sc la
r ot qualificar d'un romà nic retard atar i, sinó
que es tracta d'u na obra de ti pus popular i
que s'inspira en l'arquitectur a que té al seu
entorn (fig. 110).
L'interior es va cremar l'any 1936 i no
se'n co nserva cap fotografia. El presbiter i era
decorat amb plafon s de rajoles blaves goricorenaixentistes i hi ha via un retaule i alt re
mobiliar i.
La capella es va comen çar a restaurar el

1983 gràcies a l'imp uls dels veïns. Les obres
van ser dirigides per l'arquitecte de la

Diputa ció de Gir ona Joan M. de Ribot. Un
cop finalitz at s els treballs de restauració, la
capella to rnava a obr ir-sc al culte am b una
missa celebrada el31 d'ago st de 1986, dia de
Sa n t Ramon Nona t i que co incideix amb la
festa majo r de l barri [josep Salva tella i
Montse rrat Colorné: Crònica d'un $eKle.

PalafrugeI11900- 1999 ,2000).
L'inrer ior es va engu ixa r i pintar amh
tons clars. L'altar major, col -locar el 1988,
està format per un a 1110la gran ít ica de trull.
S' hi venere n el San t Crist, la Immacu lada,
el Sagra r Cor i sant Ramon No na t, tots en
imat ges olot ines. Tamb é h i ha una ralla de
jesús infant recolzat a la creu, que és JcI
final del XIX (M. Bruguda: Suplement de l Ful/
l>atroqtúal PalafnIRell-Calella-Llafranc-L/ofriu,
n. v 3 1, 2000).
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La capella de Santa Margarida

L'església de Santa Margarida de la Vilarnau és doc umentada des del segle XIII, però
els elements arqu itec tònics ens demostren que bon a par t de l'obra pertany a un pet it
edifici de l segle XI, que conservava una part encara més antiga, preromàn ica, a llevant, la qua l va ésser major ità riament enderrocada l'an y 1981. No s'ha co nservat el
retaule de l'altar, seguramen t barroc, n i una peça d'a rt, indeterminad a, que hom
considerava molt antiga.

anta Margarida de la Vilarnau, avui
simp le capella de veïna t, és un dels
llocs de cuite crist ià més an t ics del
te rme de Pala fruge ll. Tan mare¡x, la
pr imera dat a co neguda que la doc um en t a
és de l'an y 1272, en la ve nda d' una terra
que afro ntava amb Santa Margar ida. Una
altra notícia sobre un s lle gats és de l' an y
1363. En la visita pastoral de 140 1 es fa
consta r que les ofre nes de l't'e rm ita'' petran yien a l'abat de Sant Pere de

S

Gnlliganrs. L'any 1540 es decideix qlle III
festa major de Palafruge ll serà cele brada
per la diada de Sa nta Margarid a i que
s'haurà d'anar a la c ap ella en processó ,
por ta n t la Vera C reu. El 15 de jul iol de
164 0 la capella de Santa Margar ida va
ésse r brutalment saqueja da per les tro pes
caste llanes de [uan de A rce i Lleon ard
Moles .

Malgrat la dataci ó relativa ment tardana de les dades documentals conegudes, les
restes ma terials -l'arquitectura de la capella i els vest igis que es poden aprec iar a l
lloc- ens demostren que el seu or igen és
molt mé s reculat.
La façana i el pòrtic, ara sense coberta
(fig. 112) corresponen a reformes del segle
XVlll; però la nau, co berta amb volta de
can ó, és una pervivència del templ e del
segle Xl (fig. 113) , com ev idencia l'aparell
de petites pedres mal ta llade s i afilerades,
que a l'in terior conserven en molt bon estat
les juntes incises en el morter, característiques del romànic prim itiu. La porta antiga,
avui tap iada, al mur de migdia, és de la
mateixa època: les pe ti tes dovelles de l'arc
de mig pum també són emmarcades per inci sions en el morter.
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L'a ny 1981 el Bisbat de G irona va permetre l'eliminaci óde la capçalera de la capci
lla i la construcc ió d'un absis nou tot imit an t
l'arquitectura popular (fig. 114) . La part
ende rrocada conservava notables restes d' una
nau preromàn ica (segles IX O Xl, sobreto t en
el mur J e tramuntan a, on h i havia una porra
molt estreta ¡ un parament amb reng les de
pedres incl inades i una curta filada d'opt<s spicatttm, propi de l'època esmentada.
Actualment només queda part del mur meridional de l'antic edifici, dins d'un jardí privat, també amb parame nt preromàn ic. La
desaparició d'uns testimon is d'arq uitec tura
de l'alta edat mitjana, únics al terme, juntament amb la deg radació del subsòl dc l'espai
situar a migdia de l'església, anomenat sign i;
ficativarnenr "el Cementiri", ha represen tat
una agressió irrevers ible al patrimoni cultural
del mun icipi.

111. La capella de Sant a Margarida.

Fig. 112. Pòrtic de la capella.
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Segons la memòria de veïns Jel lloc,
recollida per Mart iri" Brugada, abans de 1936
a l'altar major h i havia un reta ule amb les
imatges de santa Margarida (amb vestits posrissos) i de sant Baldiri i sant Pon ç. Pels sants
representats no podia ésser, de cap ma nera ,
una part del retaule gòtic q ue Lluís Borrassà
pintà per a la par ròquia de Sant Martí. com
s'ha insinuar en alguna ocas ió. Tor fa suposar
que era un petit reta ule barroc.
A l'acta de la visita past oral de 20 de
juny de 1920, el bisbe Fran cesc 1-.1., manà
que l'antic ret aule que es conservava a la
sagrist ia , qu e qua lificava de "jova arquco lógica", fos traslladar a un lloc més segur de la
vila, però q ue fos pro pieta t de l'Església .
Miq ue l Torroe lla Plaja ( Història de
Palafrugell i la seva comarca , 1929), d iu q ue
a l'Arxiu Parroquial, a l'e sg lésia de
Pal afrugell. s'h i guardava un "retaule del

LA CAPElU\ DE SANTA M ARGARIDA

Fi~. l i }. L'arc de la porta romànica
del costar ~I.: migdia. avui apareda-

Ja.
Fig. 11 4. I nrerior Je lacapella .

segle V" que proced ia de la cape ll. de Sa nta
Margarida. El mister i sembla insolubl e. Es
tract ava del front al d' un sarcòfag pale ocristià, d'un fronta l d'altar medieval, d'una prc ~
del-la de retau le...'

El cu lte a sant Ponç, present al retaule de
l'altar major destruït l'any 1936, acabà essent
el principal de la capella. Des de 1976 se n 'ba
recup erat l'aplec, amb la tradicional benedicció de les roses,
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El santuari de Sant Sebastià
de la Guarda

La primitiva torre-capella va ésser erigida al segle xv. Hi ha notícia d'un retau le pintat d'inici del segle XVII. A partir de 1707 es va construir el conjunt del santuari
actual, al costa t de la torre, L'escultor Josep Pol, autor del retaule major desapa regut,
havia estat el principa l collal-orador de Pau Costa a l'obra del retaule de Palafrugel l.
Es co nserve n quatre quadres del segle XVll l; el més notable s'atribueix a Francesc

Trarnu lles.

L

'any 144 1 el bisbe de G iro na , Bern at
de Pau, va concedir llicència al prior
de Santa A nna - senyo r de
Palafrugell- per fundar l'e rmita de
Sant Sebastià en una torre sobre el mar, a

l'indret ja dit aleshores sa Guarda. entre el
po rt de Llafranc i cala de Gents, co m a
vigilància i defensa contra pirates i corsaris
(fig. 115). L'an y següent el bisbe dón a llicència per demanar caritat per a la capella. permís renovat altres vegades duram el segle Xv.
El 1447 s'adquiriren els terreny s a Jaume
Morella, del Bruguero !. El pr imer ermità, i
segurament l'impulsor de la torre i cape lla,
fou ci valencià Jaume Corbera, que també va
promoure la const rucc i ó i fou ermità de la
capella i fort ificac ió de Sant Elm, a Sant Feliu
de G uíxols. L'any 1444 la reina Maria , esposa

d' Al fon s el Magnànim , li havia donat llicència per demanaralmoina per rot el domini de
la Coro na.
La torre-cape lla del segle XV encara
existe ix. La seva dob le fun ció exp lica la
curiosa planta, un rectangle acabat en semice rcle a llevant (fig. 116 ), ja que la planta
baixa l'ocupava l'esglesiola, amb l'alt ar al
cantó oriental. Avui aquest espai cobert amb
ferma volta apun tada es conserva com a part
del recorregut de visi ta a la torre.

Hem trobat una breu i poc precisa not ícia sobre un retaule pintar d'aquesta capella
primit iva, de prin cipi de l segle XVlI: el 19 de
jun y de 1603 el "mestre Tomàs, pintor de la
Bísbal'' l'a cobra r 20 rals per co mpte del preufet de pin tar el ret au le de Sa nt Sebast ià
(" Llibre de Sínd ics", 1602-1603, AMP).
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Fig. 111. La torre de guaira de Sant
Sebastià.

Fig. 116. La tom: tenia també la
funció dl' card la.

El nou santuari del segle XVIII

El gran conjunt edificat, amb la nova
església davant de la torre-capella prim itiva i
l'h ostat ger ia (fig. 1I 7) , es va inicia r l'any
170 7. El llibre de co mptes del sant uari
començar el 1ï 09 l'ona moira informació
entre aquestes dates i l S91 (AMPl . La cons trucció va ésser co nfiada als mestres de cases
A nton i Salgas i Pere Camps i al fuster
A nto ni Deu lofeu, tots de Palafrugell.
L'admi n istrador em Joa n De lseny. Els ad mi-

nistradors eren elegits per l'ajuntament; el
santuari era servit per ermitans l'elecció dels
quals havia de confirmar ci bisbe, mentre el
rect or aprovava els co mptes (fig. lI S).

us

notícia de la visita

CI l'ermita. el 26 d'oc t ubre
de 1778, de "Dn A nton Barcc l ó". Es refereix
CI Antoni Barcel ó i Pont de la Terra, mariner

mallorqu í, tot primer dedicat a la pirateria i
després capità general, que va contribuir com
ningú a eliminar els darrers focus de pirateria

nord-africana.
L'església del santuari va patir els efectes
dest ructors de 1936 (figura 119 ); queden
poques peccs d'art religiós d'època anterior,
A més del ret aule major, del q ual parla rem
més endava nt, segons la visita pastoral de
182S, h i hav ia els altars amb pet its ret aules
de la Sagrada Família, de Santa Llúcia, aco rupanyada dc les santes Victòria i Apol- lòní a, i

A l princ ipi del llibre de co mp tes esmen-

de Sa nt Libo ri. Larw IS70 els germans [ uberr
i Valls, co merc iant s de Palafrugell , varen

tat es va afegir una nota molt breu l'er donar

pagar un nou retaule de Sant Lihori on tamb é

EL SA:'\TUARI DE SAN T SEBASTIÀ DE LA G UARDA

hi havia les imatges de sant Pere, sant
Francesc Xavier i sant Bonaventura; es va
inaug urar per la diada del darrer sam de 187 1.

Plllarrugtll .. Ermita y HOlt! de San Stbeslllin.

Aquests retaules i imatges s'han perduro

però el santuari ha conservat un co njunt de
pintu ra religiosa (fig. 120 ) sobre el qua l no
insisti rem perquè ha es tat estudiat per
Francesc Miralpeix, després de la seva recent
restauraci ó (any 200 1). Hi ha quatr e olis
sobre tela pint ats en tre 1769 i 1771 pel Dr.
Carles Grasso r, c irurgià palafrugellenc resident a Barcelona, amb escenes de la vida i del
martiri de sant Sebast ià. G rassor era un pintor aficionat i discret. Molt més valuós artfsticament és el gran quadre de la Sagrada
Família amb sant Joaquim i santa Anna que
va ésser donat al santuari per Ramon de
Co rtada, prior de Sama An na, l'any 1776.
Miralpeix atribueix la seva autoria al pin tor
Francesc Tramullcs i Roig.

R. T. V. - 872· PRLnfRUGEll , Ermita de San Sebastian

A la façana principa l de l'hostatgeria,
sobre l'entrada, s'ha conservat un plafó de
rajoles policromes del segle XVIlI , amb la
imatge de sant Sebastià assagetat (fig. 121).
La imatge actual del san t, situada al cambril de l'alt ar major (fig. 122), és obra de l'escultor giron í Dom èn ec Fita (any 1964 ).
A I nord del santuari, la cape lleta de San t
Baldírí, amb cúpula, és una co nstrucció popular atract iva, segurament de l segle XIX.
El retaule major de San t Sebastià
(segle XV III)
El retaule major barroc de Sam Sebastià
(veure fig. 119) era obra de Josep Pol, escultor natural de Palautordera, que, co m sabem,
"a ésser el princ ipal col-labo rado r de Pau

Costa en l'obra del retaule de Sam Martí de
Palafrugell. El retaule "a ésser col -locat a l'església de Sam Sebasrià entre 1719 i 1721. Al
llibre de comptes del santuari trobem anotats
diferents pagaments que els administradors
fan arribar a l'escul tor entre 1719 i 172 1,

FiC. 11 i . El santuari Je Sant
St'h,btià ha integrat la pnrnitiva
{¡'ITt>.

Fig. 11 d. Vi~iú frontal del sanruan.

119

L'ART RELIGIÓS A PAlAFRUGELL

correspo nents als terminis del preufet del
retaule. L'a ny 1721, Joan To rms. "esculto r de
Figueres" va fer la visura o inspecció del
retaule. TomIS fou, precisamen t, el darrer
co l-laborado r important de Pau Costa; va
aca bar el retaule de C adaqués després de la
mort del mestre. Hi ha documentades altres
obres seves, com els retaules dels sant s Iu i
Honorat de la cared ral de G irona i el de
Santa Ca ter ina de! Montgrí, tot s encara existents. Pels pagaments consigna ts al dit llibre ,
es desprèn que la visura de Torras va comportar un a ampliaciódel ret aule. Per realircar-la,
Pol cobrà 40 lliures; un primer pagament es
va fer efecr iu l'an y 1727.
El retaule de Sant Sebastià va ésser dau rat per Sa lvador Romaguera, q ue co brà díverses quanti ta ts en tre 1736 i 1738. El 1767 , Pau
Roma guera, daur ador de la Bisbal, daur à el
tro n del sant, el cambril i algun es imat ges.
Cany 1770, Miquel Ranter, esculto r de la
Bisbal, havia esculpit unes imat ges per al
cambril i havi a reparat part s del reta ule.
Aqu est matei x any, Gabriel Vid iella i
Francesc Se rra, dauradors de Gi rona . varen
refer el da urat d' algunes parts del ret aule. a
causa dels desperfectes prod uïts per un llamp.
Serra és l'autor del daurat del rcra ule major
de Palafrugell. com ja s'ha dit.

Fi~.
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Durant el segle XIX trobem not ícies d'altres reparacion s del retaule. Per exe mple,
l'an y 1808 els admin istradors co ntractaren
l'escu ltor Joan Espine t , de Palamós, per fer
els "cscoms colarerals de l presviten". L'any
1861 es varen daurar aqu ests col lat erals de
l'altar i alguns àngels.
A quest retaule. tamb é desaparegut, e!
rodem descriure gràcies a algunes fotografies
de conj unt. Era de mida mitjana. co m cor res-

El ~A~Tl'ARI DE SAST SEBASTL~ DE LA GUARDA

pon a les dim en sions del temple , i de tre s
carrers, amb gran predom ini del central.
Co nstava de sòcol, un cos i àtic. S'observa
que tenia poca concavitat, une s fornícu les
poc profund es i els elements arquitec tòn ics
quasi en un sol pla. Es tracta d'un a obra relativamen t modesta que segueix la t ipologia
barroca tradicional sense insinuar canv is.
Co m és lògic, s'inscriu plenament din s de
l'escola de Pau Cos ,".

El sòcol té, a cada costat de les grades,
uns plafons amb moti us vegeta ls i, als
extrems, les dues porte s d'accés al cambril
amb medallon s amb els emblemes del martiri
del sant. El cos és ce nt ra t per la gran forn íeu la del cambril que cont enia la petita imatge
del patr ó, flanqu ejada per doble s co lumnes
Fig. 120.lnkr illr del'església
,!t·1 santua ri.

Fic. 121. Façana pnncipal dc l'hIl';'
tatgerm . .uub la unatae dl' sant
Sebast ià.
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Fig. 123. Imatge de sam Sebastià ,
abillat amb vestimenta borbònica.

sobre un entaulament poc desta cat i poc cor,
bat , té al cen tre una fom ícu!a amb la figura
de sant Grau i, als carrers laterals, més baixos,
medallons amb els busts de san ta Bàrbara, a
la dreta, i de sant a Llúcia, a l'esquerra . A tot
el retaule queden espais am plis omplerts amb
teme s vegetals de relleu força pla.

Fig. 124<1. Esplanada al davant dc
l'hostatgeria . anil- ln creu.

Fig. ]24 h. Creu do forja ~1. l'esplanada dc Sant Scbasrià . obra de Joan
Gích , avui desapareuuda. Al mat e ix

1l\)C

~t·

n'ha col-locada una altra

seme decoraci ó, també de ferro .
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La influència de Pau Costa s'evidencia
en aquest retaule sobretot per les co lumnes
de fust estriat i orn ament ació vegetal i algune s de les figures, que tenen un ce rt movi ment.
est riades i amb garlandes helicoïd als, que
imiren les de Palafruge ll, i als costats els busts
de dos sants cavallers, que Martirià Brugada
proposa d'identificar amb els sants Abd ó i
Senén, ven erats ram bé a la parròquia . Als
carrers laterals hi ha les fornícules amb les
imatges de sam Baldin, a la dreta (de l'espectador), i de sam Elm, a l'esquerra . L'àtic,

La pet ita imatge de sant Sebastià, segurament més antiga que el ret aule, abillada
amb vesti ment a d'època borb ònica, va ésser
salvada, i es localitzà fa uns anys al Museu
Marí t im de Barcel ona, q ue l'any 2001 la va
ce dir temporalment a la pa rròquia de
Palafrugell (fig. 123 ).

L'església parroquial
de Sant Fruitós de Llofriu

L'esgl ésia medieval de Llofrin va ésser reconstruïda a la segona meitat del segle
XVIII. Del templ e anterior, romànic, en queda el testimoni d'unes peces de ferro forjat de la porta . El retaule major barroc, desaparegut, era una mostra evident de la
influència de Pau Costa, i, concretament, del retau le de Palafrugell.

l documen t co ne gut més ant ic que
esme nta l'església de Llofr¡u i el

E

n ucl i de poblaci ó que va sorgir al
seu recés - la ce llera (fig. 125 )- és el
testament del clergue Berenguer Amat de 26
de febrer de 1121. Aq uest person atge. el
darrer representant d'un important llinatge
radicat a Sant Sadurn í (de l'H eura ), fou un
dels primers de la diòcesi a pelegrinar a Terra
Santa després de la primera croada. En el tesrament , ent re altres llegats, deixà unes cases
situ ades al costat de l'església de Sant Fru itós
de U ofriu i un alou del seu terme al monestir
de Sant M iquel de C ruïlles, que depenia de la
gran abadia italiana de San Michele delia
Ch iusa, al Piem on t.

L'eszlés¡a
medieval de Llofriu va • ésser
b
totalment reco ns truïda al segle XVIII. Es l'edifici act ua l, d' una nau amb dues capelles a

cada costat i absis poligonal (fig. 126), cobert
amb voltes de llunetes; al no rd-oest es dreça
el campanar de torre (fig. 127). A l'exterior
de l mur de capça lera h i ha una làpida commemorativa on figura la data de 3 de maig de
1762 (fig. 128). Ca l suposar que és la d'acabamen t de l'obra, ja que a la finest ra de la
sagristia del costat sud-un volum d'edificació
del tot solidari amb la resta del tem ple- hi ha
gravat l'any 1751 (fig. 129). És in teressant
remarc ar que força abans, l'any 1691 , el bisbe
va donar llicència als veïns dc Llofr¡u per pes,
car en dies de festa per fer obres - Inconcretes- a l'església (Arxiu Diocesà de Girona).
Del temple romànic resta solament el
testimo ni de les peces o tires de ferro forjat
clavades als ba tents de fusta de la porta (fig.
130). Hi ha qua tre jocs q uasi sence rs i alt res
tres fragments. Tots corresponen al disseny
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Fig. 1H.

l'c.~¡..::lé . . ia

dc Llofriu dcsraca al nucli amic.

Fig. 116. L'l",!.M.. ia dl" dc l'absis
polísonal.
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F¡g. 128. Làpida commeruorarivn.

Fi~. 129.Costat SlIJ,
ami- In sagristia.
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[ de cintes proveïdes de dobles volutes o espi~ rals, most res de la producció de la farga cara~ lana medieval, que veie m encara en algunes
e port es d'esg lésia. Es cons idera que poden
~~¡J datar de ls segles XII o XIII. És evide nt que a
Llofriu aquestes peces am igues varen ésser
reurilirzades al segle XVIII per decorar la
port a actual, on combinen amb altres elements de forja de l'època de la recon stru cci ó:
un t irador, el sobrepa ny i claus de cabota
piramida l.

Fig. !JO. P lJrW de fusta <:ll1lh els tesmuonis romà nics .

Fi ~ .
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131. Interim lle l'església.

A l'interior de l'església (fig. l3 1) es
guarda una fita delmera de ls termes parroquials de Llofriu i Sant Cl imen t de Peralta
que porta la data de 1í 83. Es va iden tificar
l'any 1988 al pav iment del carreró situat a
lleva nt del templ e i més ta rd va ésser recuperada.
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El ret aul e major de Sant Fruitós
La destrucció de 1936 ha significat la
pèrdua dc tot l'art rdigió.:i dc la parròquia
(fig. 132). Per ara desconeixem quines eren
les imatges, els retaules o les decoracions de
les quatre capelles laterals.
Del retaule major barroc, que presidia

el temple, se'n coneixen algunes fotografies,
que permeten teni r una idea molt aproximada dc les seves característiques i del seu
valor, certament notable. La millor imatge
que coneixem per ajudar-nos a desc riure'l és
una fotografia dc co nj unt, d'autor anò n im i
de data desconeguda, que es conserva
em marcada a la sagrist ia de la mate ixa
església dc Llofriu. A !'AMP (Fons BassaRocas) hi ha algunes a ltres fotog rafies que
mostren el retau le del tot o en part (fig.

133 ).
El retaule dc Sa nt Fruitós, per la seva
forma cò ncava, s'adaptava perfect ament al
marc arqui tect òn ic, a la ca pça lera de l'església. Malgrat les d imension s més reduïdes,
per la seva estructu ra i co mpos ició es por dir
que es pretenia fer una rèplica força fidel del
ret a ule major J e Sant Ma rtí de Palafrugell,
de Pau Costa. Com aques t, el retaule de
Llofriu era de cinc carrers, amb sòcol, banca l, dos cossos i àtic.
A l retaule de Llofriu, el sòcol es desenvolupa a cada costat de Ics quatre grades de
l'altar. decorades amb mo t ius vegetals rnolr
corbats, que tenen ci sagrari al centre.
Aquest sòcol és molt destacat. Té dues portes <1 cada costat de l'altar i les grades, amb
les figures en relleu de sant Pere al costat de
l'Evangeli (a l'esquerra de l'espectador) i dc
sant Pau al costat de l'Epístola (dreta). En
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carre rs. Quatre d'aquests atlants esta n, lògicament, dem peus i most re n l'esforç en el
movim ent del seu cos, però els dos situ ats a
cada costa t de les grades de l'altar presenten
un a posició singular i est ranya: encongits i
amb les ca mes flexionades, agafant -se un
gen oll amb les mans.
En el ban cal, el carrer cent ral és ocupat
rel gran man ifestad or, que s'endinsa una
mica en el primer cos; s'h i represent a la
custòd ia amb l'Eucarist ia. El marc, am b mot,
llures corbades. s'aco mpanya de dos angelets.
Al terç inferior de les sis co lumnes del primer
cos h i ha adossades les figures de dos àngels
de la Passió -a cada costa t del manifestadori dels quat re E\'angeli stes¡ entre elles hi ha
quatre plafon s amb escenes del cicle de la
Passió. No més aconseguim ident ificar sense
massa dubtes el tron d'Herodes, a l'esquerra, i
Cr isr a l'horr de Getseman f, a la dreta.

Fil.:" 111. Sam Fnurós. l!C(<I1l del
retaule .

12 ~

a ltres dos plafons, a cada cos ta t, s'hi afiguren gran s escu ts amh orla sin uosa i co rona;
al de l'esque rra observe m la pa lma del mart iri i la corona de la G lòr ia; el de la dreta és
de difícil apreciac ió en les ima tges que ens
han arr ibat. Entre les grade s, portes i escuts,
hi ha grans figures d'a tlants, en nomb re de
sis - exac ta me n t co m a Sa nt Mart í de
Pa lafruge ll- , que simulen soste n ir tot el
ret aule sot a les co lumnes que sepa ren els

El primer cos és emfasitzat per l'clement
més destacat del retaule, la forn ícula central
amb un a gran imatg e del patró, sant
Fructuós, que s'endinsa força en el segon cos.
El sant hi és representat vest it de pontifical,
amb mitra i en posició de bene ir, amh un lli ,
bre a la mà esquerra. La seva pean ya té un
petit àngel a cada costa r. A cada banda de la
forníc ula h i ha la palma de l mart iri i ci bàcul.
Els carre rs, en aquest nive ll, són separats per
sis co lumnes de fust estriat , ornamentació
heli coï dal de garlandes i cap ite lls d'orde
compost. A ls extrems, h i ha dues fornícules
amb les imatges de sant Llorenç, que porta la
graella, a la dreta, i de sant Esteve, que mostra les pedres del martiri, a l'esquerra. Al s
espa is propers a la forníc ula central veiem
plafon s amb relleus de la vida del patr ó: la
seva consagració, el l'esquerra. i Fructuós a la
presó que bateja el catec umen Rogacià, a la
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dret a. Aq uest primer cos és separat del segon
per un destacat ent aulament, força ample,
qu e es corba damunt dels carrers dels extrems:
sobre la co rn isa es distribueixen sis àngels de
cos sence r, qu e toqu en instru ment s musicals
en diferents postures i força moviment.
El segon cos és cent rat per una fornícula
gran amb la imatge de sant Joan Bapt ista. A ls
ca rrers del s costa ts hi ha plafon s amb relleu s
de les esce nes de Fructu ós, Eulogi i A uguri
davant del jutge [probablement ). a la dreta, i
de l'enterrament del patr ó, a l'esquerra. A les
fo rnícul es dels extrems, hi trobe m les imatges
de sant Sebast ià, a l'esquerra . i de sant Ignasi
de Loyola, a la dreta. H i ha no més quatre
co lumnes amb garlandes helicoïda ls, i no són
estri ades sinó llises; al marc de la fornícula
cent ral i als extrems han estat substituïdes per
pilastres; tamb é te ne n forma de pilar els basaments de les dit es columnes.

de Pau Cos ta i els seus co l-laboradors, enca pçalats per Josep Pol, en aquesta rodalia. D'altra
banda, per la seva factu ra i estructura arquitectònica és, en el seu conjunt, una mostra
clara del pas cap al neoclassicisme. Les columnes, per exe mple, són estriades i amb garlandes, però ja sense gaire moviment ni riquesa
orna mental. AI cos superior ja no són estriades
o bé han estat substituïdes per pilastres.

És evide nt, tanmat eix , que el retaule de

Aquest segon cos , juntamen t amb la
gran figura de sant Fruitós i l'àt ic, presenten
un alle ugeriment o rna mental amb pilastr es,
en tau lament pla i imatges fo rça més rígides;
una clara evo lució ca p a l'academicisme. A I
ret aule dc Llofri u es det ect a , donc s, un canv i
est ilíst ic i formal de baix cap a dalt. El sòco l
i el pr imer cos am b t'entaulame nt , però
sense la imatge del pa tró, és la part més
bar roca, amb més cor bes i moviment en les
figures. A més de tenir en co mpte l'estrucrura gene ral del retaule, com hem assenyala t al
princip i -I'adaptac ió al marc i la concav itat ,
les grans fo rnfcules-, és en l'esmentada mc itat inferior on trob em altres ana logies ben
clares amh el retaule de Sant Martí de
Palafruge ll: la rel levància de les grades i ci
ma ni festador (on ta mbé es represen ta la
custò dia ), les co lumnes estriades, el s àn gels
músics del corn isamen t int er med i, les por tes
del sòco l... En aq uest sent it són, tanmate ix,
les figures de ls atla nts les qu e ens apropen
ambd ues ob res de man era singular. AI rctau le de L1ofriu , malgrat l'espai més red uït, hi
trobem sis atla nts, co m al de Palafrugell.
Resta clara la vo luntat d'i mita r l'ob ra de Pau
Costa, fins i tot incorporant dos atla nts ajupits a cada costat de Ics grades per co mpletar
el nombre de sis.

Llofriu és força més tardà que el de Sant
Mart í de Palafrugell, precisament perq uè és
un exemple clar de la influència de l'act ivitat

Se mb la clar que ca l atribui r el re taule
de Llofriu co m a mínim a dos auto rs dife-

Un entau lament fo rça rectilini ini cia l'àti c, coro nat al cent re per un gran meda lló
radiant dins el qual es represent a la Divinitat
en la figura del colom que sorgeix dels nú vols,
també envoltat de raigs. A cada costa t h i ha
les figures simbòliques de la Fe, a l'esquerr a, i
de l'Esperan ça, a la dreta, a més de dos àngels
i du es copes amb flors.
Per ara no s'ha identificat l'autor (o
millor els auto rs) d'a quest retaule ni la seva
cro no logia. És prohable que hi figurés alguna
dat a, po tser als escuts del sòco l, però amb les
fo rografies de co nj unt qu e co ne ixe m és
impossible esbrina r-ho.

I
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rents. Por ser hi va haver una interr upci ó en

el tran scurs de l'obra , que ajuda ria a explica r les diversitats apuntades. La seva dataci ó
més l(lgica l'h em de situar a la segona meitat

del segle XVIII, i segurament ci seu acabamen t en una dat a força avançada. Per aquest
moriu, ja vàrem comenta r en el seu moment
que no sembla prou convincent pens ar en
una int ervenc i óde Josep Pol, deixeble de Pau
Costa i autor del retau le de Sant Sebastià de
la G uarda, perquè l'any 1702 ja era un escultor act iu. Tant de bo que alguna tro balla futu ra ab arxius permeti esclarir l'au toria i exacta
cronologia d'aquest int eressant ret aule desaparegut .

1JO

A les fotog rafies s'ap rec ien parcia lment
els laterals del retaule , que ocu pave n els costat s de l presbiteri, amb dos grans plafons de
talla, No és possible esbrinar Ics escenes que
represen ta ven . S6n simètrics ¡ emmarcats per
decoracion s clarament barroques, amb co rn isamen ts sinuosos. decoració vegetal i sengles
àngels als coro naments. S'hi veuen ducs
imatges exemptes: un sant cardena lici no ben
identificat, al costat esquerre, sant Ramon
Nonat , a la dreta, i els busts d'al tres dos sants,
També es pot identifi car la tron a, al CO$#
tat nord de la nau, prop del presbiteri , que
semb la de pedra . Sobre el gros dosser, de
fusta , h i ha via un altr e àngel de talla.

Les esglésies de Calella i Llafranc

A I da rrer quart del segle XIX es varen fundar les esglésies de ls barris marít ims de
Calella de Palafruge ll i de Llafranc. Després han estat reformades i amp liades. A
Sama Rosa dc Llafranc Ics pintures de l'absis són de Guillem Soler. A Sam Pere de
Calella l'absis va ésser decorat rel pintor Raimon Roca. Aquesta esglésin també 1'0'seeix unes gran s reies de 1944 pintades per Anton i Urrillo.

'església de Sant Pere de C alella de
Pal<lfrugell va ésser fundada com a
sufragània l'any 1884 i es \ '3 constru ir
ent re aquest any i 1887. Dorot ea de
C hopitea hi va fundar un important ben efici
l'any 1889. Va ésser co ns iderable me nt
ampl iada l'an y 19; 8.

L

de pintura convencional o acadèmica, mul,
sant JaUl11l" com a pelegrí, i sant Jordi , patró
dc C atalunya. amb el perfil de Montserrat al
fo ns, realitz ades l'any 1944 per A nton i
Urrillo i Viadera (1867-1944). S' ha desta cat
quc, atesa l'època, són una mostra de catalanitat testimonial.

Les obres i elements artíst ics que conté
són , com és lògic, d'època recent. Les pinrures murals de l'absis són de Raimon Roca
(Vic, 1917) , fet es poc després de l'ampli ació
de 19;8. S'h i afiguren esce nes de la vida de
sant Pere amb el paisarge de Calella al fon s i
sants al voltant dc C rist glor iós (fig. 134). LI
imatge de sant Pere del presbiteri no és ras de
talla . co m ha afirma r errò niament J. M.
Marquès (Ruces d'an sacre, 1986, p. 78).

L'església de Santa Rosa de Llafranc va
ésser fundada l'any 1897. En origen cru un
edifici neogòti c que es va ampliar i transformar molt l'els anys 1948 i 19; 8, segon s projectes de l'arquitecte Jaume Mestres i F OSSflS
(1 892-1 981). Les pintures de l'absis són de
Guillem So ler i Garvillaró (1906-1971). que
\ 'CrS l'any 194; h i treballà al mat eix temps
que realitzava els murals de la parroq uial de
Sant " taní de Palafrugell. S'hi representen
escenes de la vida fabulosa de sa nta Rosa de
Lim a (fig. 135 ).

L'esglési<l tamb é posseeix dues grans teles
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Fig. 134. Escena de la pesca de la
vtdade sam rere. de Raimon Roca.
Fig. 1.3 5. Escena lJC la vida de santa
Rosa. dc Guillem Soler.
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L'església parroquial
de Sant Esteve de Mont..ras

També al segle XVI, al llavors veïnat de Mont-ras, es dec ideix la co nstr ucció d'una
nova església, ohm realit:ada paral -lelamenr a la de Sam Mart í i finançada amb els
mateixos recursos, Es tracta d'una església fort alesa, ubicada al lloc més en lairat, on
els habitants de Mon t-ras trobarien tefugi quan hi hauria atacs berber iscs.

M

ont ~ras

és documentat des del
segle Xl i s'esmenta amb el nom
d e Torr oella o Tor ro ell a de
Mo nt -ras, topòn im que fa palès
el caràcter defensiu d'aquest indret des dels
primers temps. Pertanyia al terme municipal
de Palafrugell com a domini del prio rat de
Santa Anna de Barcelona i esdevingué mun íc ipi l'any 18 58. El seu terme mun ic ipal
comprèn el nucli de població de Mont-ras,
més els veïnats de Canyelles i les Roqueres i
diverses masies disperses.
L'església parroquial de Sant Esteve de
Mont-ras es troha a la banda nord, en el lloc
de més elevació. des del qual es va desenvolupar el nocli de pob lació (fig. 136). Era
sufragània de la parròquia de Sam Martí de
Palafrugell i com a tal es troba documentada
des del darrer quart del segle XII. L'edifici

actual, per ò, és ell gran part obra del segle
XVI, i s'acabarà a

la fi de l segle XVII , co m

consta documenralrnenr i ho corroboren unes
dare s escu lpides. La ciau de volta del presb ite ri té la data de 1598, la qua l "dóna fe" que
s'ha construït tot el presb iteri (fig. 137); la de
1599 és a Ics llindes de due s portes: la d'accés
al púlp it i la d'accés al cor (fig. 138 i 139) , i

la de 1600, a la segona clau de "olta de la nau,
a la part del ce rcle de la clau (fig. 140 ).
Aquestes dates tan properes ens permeten
inferir que els dos o tres primers anys es construi molt ràpidament. Per a l'ol-ra també es va
co mptar amb la contribució dels pescadors de

Palafrugell, que hi aportaren una setena part

del que lliuraven a l'església de Sam Martí,
tal com va decidir el bisbe C assado r en l'au torirzaci ó per a la pesca dels festius de lj93, i
l'autoritz aci ó del 1602 del bisbe Ar évalo amb

el veïnat d'Ermedàs preveu que també una

I
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He. 136. Església parroquial de Sant
Esteve

de Mont-ras.
Fig. 137. Cbu l\c volta
amb la data 1')9S.

'.

Fig. l38. Llinda de la porta
d'accés

81cor.

Fig. 119. Llindn de la porra
d'acc és al púlpit .
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Fig. 140. Clau de volta amb la data
de 161.,\), en el cerclede la clau.

setena part del que aporten els seus pescadors
per a la construcc ió de la capella de Sa nt
Ram on de Penyafort sigui per a Mon t-ras.
Però des del 1600 fins al 1632 , any en
q uè es deturen les obres, es constru í òbviament mol t poc, i al final del segle XVII, quan
es reprenen els treballs, el 1686 co m a Sant
Martí, els síndics de Sant Esteve es comprometen , davant de nota ri (A .H.G. not . F.
Vergonyós, 1686, reg. 202, f. 160- 165), a concloure l'església: la part de l cor i el campana r.
També el mur de la façana i la porta meridional han de cor respo ndre a aq uesta fase de
construcció. Per dur a term e l'obra tindran
plene s facul ta ts tant per co ntractar els mestres de cases com els mat erials necessari s, al
preu que sigui, per la qu al cosa se'ls perm et
qu e demanin al bisbe l'autor ització de passar
el bac í, at eses les despeses qu e compo rta rà.

Es tracta d'una església fortificad a, co m
es fa clarament palès en tot l'ex terior de l'e.
difici, amb un te rraba sta ll fortificat amb
espitlleres, les reste s d' un mat acà a la façana
(fig. 14 1), la torre c ilíndrica del mur me ridional, la q ual dó na accés al cor per una esca la
que arriba fins al terrab astall, i el cla r predomini del mur en tot l'ext er ior (fig. 142). A
aq uest caràc te r d'església fortalesa , hi fa
referènci a Jaume Noguer (Pirates, corsaris i
forres de moro, 1998 ). La ubicació a la part
més en lairad a de Mont -ras corrobora en cara
més, si cal, aq uest caràc ter.
L'interior presenta una estruct ura gòtica
en planta i alçat (fig. 143) . El te mple té una
sola nau, amb dues capelles laterals a cada
costat i capça lera poligonal amb coberta de
volta de creueria, ta nt a la nau com a Ics
capelles. N o sabem qu ins van ser els mestres
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Fi g. 142. Mur meridio nal amb la
cilfndrica.

torre

Fi g. 143. Interior de l'església.

d'obres de Sant Esteve, però si no eren els
mateixos del tem ple de Sa nt Marr í, sí que els
va servir de font d'inspiració tant per a l'obra
gòtica co m per als escassos elements arq uitectòn ics renaixent istes, també de consrrucc ió molt tardana.

1 136

A la nau interio r, el tram de volta del
presbiteri i els altres dos són reforçats per
arcs tora ls apun tats . Les claus del s trams de
volta tenen cada una la imatge d'un sant o
santa en relleu i com a espai reduït que són,
no permeten detallisme, però les ima tges que
trobem a les de Sa nt Esteve són de relleu
molt pla, d'una gran ingenuïtat i un cert primitivisme, que amaga un escultor poc destre.

En la clau de volta del presbite ri, s'h i representa el patró, sant Esteve, amb la palma del
martir i (veure fig. 137). Hi h a restes de policromia i la data abans esmen tada de 1598. A
la clau de volta següen t hi ha sant Jaum e,
amb tots els atr ibuts de pelegrí: petxina,
bastó i carbasses (veure fig. 140), i la inscripc ió de la dat a de 1600; i a la da rrera clau
de volta de la nau , santa Bàrbara (fig. 144) ,
la qual té com a atributs un llibre, co mú a
altres santes, i un calze, també atribut de
diversos sants, però només d'aquesta santa.
A les capelles, les cla us de volta també presenten relleus amb les corresponents advocacians originals. A les de migdia. a la més propera al presbiteri. deduïm que s'hi representa

L'ES(~LÉSIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE DE MO~T-RAS

Fig. 148. CI~u de volta amb sant

fundador o surcrtord'un orde.

fi g. 144. Clau dc volta <lmh santa

Bàrbara.
Fig. 145. Sant fundador d'un orde.
Fig. 146. Clau de volta amb la Mane

de Déu del Ro~r.
Fi¡::. J 47. Claude vol ta amb la
Venre i l'Infant.

el sant fundador d'un orde -perqu è du com a
at ribut un llibre-. (fig. 145) possiblement,
sant G rau, que pel que sembla tingué una

cape lla ded icada en aquesta església; a la
segona, la Mare de Déu del Roser, potser la
representaci ó més ingènua de tote s les claus
(fig. 146). A les septent riona ls, la Verge amb

l'Infant, a la primera capella (fig. 147), i a la
més propera als peus, un sant fundador o
superior d'un orde, perquè aquest a més de

llibre porta bàcul (fig. 148) .
A la part inferior de la base del púlpit hi
ha un cap, co negut popularment corn el cap
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Fig. 149. C;Jr dc moro.

Fil.:. 151. Cari tell amb

(lJ ll t: ~ i rostr e

plàcid.

de moro, i és molt probab le que fos la idea or igina l, a manera de revenja dels atacs piràtics
(fig. 149).

Fil.:. 150. Clau dc volta del cor,

!lS

El COf, d'acord amb la tradició gòtica, se
situa als peus, i la volta en la qual reco lza és
també de creueri a i hi ha un relleu amb l'anagrama de Jesús JHS (fig. I; 0) . La factura és
diferent a la de les altre s c laus, la qual cosa fa
deduir una realització més tardana. a la qual
ja hem fet referènci a. El recolzament de les
nerviacion s d'aquesta volta sota el cor al mur
es fa en unes pilastres d'inspiració clàssica,
seguint el model de Sant Martí de
Palafrugell , però en aquestes, al damunt de

L'ESGLÉSIA PARROQ Ll Al nE SA:-;'T ESTEVE DE MO"T~R..s,.S
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Fig. 15~. Capitell amb fulles i re-tre
irònic o irat.
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fi t.:. 1S3. Mènsula ambel Diable.

fig. 154. Mènsul a amb la Lux úria.
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les fulles del capitell, sobresurt un cap humà
a la part central, el qual té a un i altre costat
les volutes, atès que és capite ll compost , i
aquestes volu tes fan l'efecte de ser bra ços, Els
rostres d'aquests caps tenen expressions difcrents: l'un és plàcid (fig, IS I ), l'al tre té
express ió ent re entre irànica i d'ira (fig. 152).
Aq uestes pilastres, juntament amb una porta
exterior, són les úniq ues manifestaci ons tardorenaixent istes, atès que són del final del
segle XV II.

Ocs del cor són visibles dues mènsules, a
la part superior del mur septentrional, que
representen. respectivament. el Diable (fig.
153) i la Luxúria (fig. 154).
La portalada lat eral ex terior ub icada al
mu r meridional (fig. 155) és flan quejada per
pilastres d'ordre roscà i rematada amb un
entaulament també d'aquest ordre. que presenta, al damunt de la cornisa, motius ornamentals d'inspiració clàssica, mo lt del gust
renaixent ista; una petxi na a la part centra l,
al damun t de la qual h i ha una hola or namental, i altres Jues als costats.

La façana manté aquest caire de forralesa, i és pràcticament un mur nomé s amb un
arc de mig punt adovellat a la porra d'acc és i
la rosassa del damunt i les restes de matacà
esmentades. Aquesta mateix a so brietat la
trobem al senzill campanar de la (ac"ma.
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1936: pèrdua de bona part
del patrimoni artístic religiós

L'incendi de l'església de Sant Martí, al llarg de tres dies al juliol del 36, suposà la
pèrdua de gran l'art del seu patrimoni artístic. També passà el mateix a les altres
esglésies i capelles de l'entorn , però de Sant Martí hi ha més referències, i també
del que es va salvar, així com de la valoració del patri moni artístic desaparegut. duta
a rerme tot j ust acabada la Ge rra Ci vil.

L

' església de
San t M artí de
Palafruge ll fou incend iada el 23 de
juli ol de 1936 i, segons els te stimonis que ens han arribat, va cremar
fin s al 25 -dura nt tr es die s, per tant. Aix í
ho pub lica el Full parroquial del 2 de julio l
de 1939, i en fa un a descripc ió for ça dantesca : "q uedando todo destruido mene s las
pared es y la b óveda y aú n ésra en muy mal
estada. necesitando una seria reparación . El
tejado se desplom ó rod o, de vora da po r el
incendi o", que continua amb les destrosses
del foc al cor, al s púlpits i a les pil es bap t is-

mals. Va quedar gairebé tot reduït a cendra
i només se'n va salvar l'edifici - to t i que la
volta va q uedar-ne malmcsa-; l'arxiu, perquè era al segon pis, a la façana i a la banda
de tram untana (fig. 156 ) , i les flames no h i
va n arr ibar, i també alguns objectes Íitú rgics.

Entre les peces que es van salvar, cal destacar el frontal de plata i les sacres, regal de
l'esmentat indi à, Martí Serra i Avellí, del s
quals, el palafrugellenc Josep Píferrer Rigall ,
va explicar les vicissituds per ev ita r-ne la des,
trucció. Segons Piferrer, l'octubre de 1934 , el
llavors rector de la parròq uia, mossèn Bosch,

tement que es repetissin cremes com la del
1909, va desmuntar el frontal, juntament

amb les sacres i sembla que també una creu
processional, sufragada amb els diners
sobrants que s'havien recollit per al rescat de
presoners dut a term e en una de les incursions
de pirate s berbers, al segle XVI. I d'acord amb

l'aleshores vicari i beneficiat, mossèn Joan Pi,
quan era de nit els tragueren de l'església i els
portaren a casa de mossèn Pi, en un lloc més
segur que només ells coneixien. Passat l'octubre del 34, es van tornar a portar a l'església,
però després de les elecc ions de febr er del 36,
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Aca bada la Guerra Civ il, es van avalua r els danys. La prime ra relació de pèrdues
correspon al 27 de ma ig de 1939, i n'inclou
una valoració; la fí de la guerra és, doncs,
mol t rece nt. L'esmentada rel ació és feta per
mossèn Bosch, que segue ix essent el rector
pa rroquial, i es conserva a l'Arxiu
Municipal. Hem cregut interessant reproJuir el document complet (fig. 1i7).
Té especial interès la valoració que
mossèn Bosch fa del retaule major: "uno de
los mejores que se conocian de estilo barro-
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mossèn Bosch e ls va to rna r a am agar, sem,
bla qu e a l J om icil i J 'algú de la seva co nfiança, decis ió que va permetre que ens
hagin arri bar.
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Fiu. 156. Banda dc tramuntana
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co I...] era de un va lor incalculab le" i
rambé: "por los cloce rcstan tcs, dos de e lles
de much o va lor". El ter me altar té tamb é
l'accepci ó de 'reta ule'. i creie m, doncs, que
hi podi en haver dotze retaul es, dos dels
qua ls eren de gran vàlua. U nes relacions del
9 i e1 16 Je juliol de 1939, publicades també
a l fall parroquial. complementen la llista de
danys i pè rdues. De la primera destaquem la
crema dels orgues: "El órgan o nuevo con Sl!
caja que hab ía costa.lo mas Je 30.000 ptas.
la caja del antiguo y el harmonia rarnbi én de
mucho valor fueron igualmenre reducidos a
cenizas por el incendio" i les custòdies: "se
perdieron todas las cusrodias'', La relaci ó del
16 de juliol torna a fer referència al retaule
major en termes molr encomiàstics: "la jova
mas preciosa de lo de rrui, valor que hab ía en

19 ~6 : PÈRDl"A DE RO ~ A PART DEL PATRI~IO:-'; 1 ARTíSTIC RELIGIÓS

la par roqu ia, de l altar mayor de est ilo barroco ¡...J ob ra que era de l mejor escultor de
aq ue l tie mpo Pablo Costa" i especifica
qui ns són els a ltres retau les de molta vàlua:
"e l de Sa n Pedro por las pin turas y el del
Sa ntfsi mo por su esc ult ural pera qu edaban
CO tnO ec lipsades co mpa rades co n el altar
mavor''. D'aquests retaul es menors, del de
Sa nt Pere nom és resta la fotogra fia co rne nrada (ve ure fig. 12), la qu al, malauradament , no permet ve ure Ics va luoses pinru res; i del reta ule de l Santíssim no tenim,
fins al moment, cap me na de documentac ió.
Aquesta esmentada relació del 16 dc
juli ol del 1939 fa també referència al nombr e de peces salvades, que va ser molt
reduït: els ja esmentats frontal i sacres de
plata, i a lguns alt res ob jectes litúrgics (fig.
158) . També s'hi esmenta l'arx iu, q ue com
s'ha di t , va tenir la sort de trobar-se a l segon
pis.
Les ob res de rep aració del temple pròpiament d it van co me n çar mo lt av iat. El
Full parroquial de 1'1 d'octu bre de 1939 dóna
co mpte que s' han acabat les obres a la
coberta i s'està treballant a la volta del pres hite ri i a les parts interior s.
Pel que fa a les peccs litúrgiques, es
co mença pe r una custòdia (veure fig. 8 7),
atès que to tes les cus tòdies han desaparegut,
per a la qual s'ha n anant recollint ped res
preci oses i peces d'or d'aquells feligresos que
vo lun tà riame nt les h an lliurades. Per aix ò,
al suplemen t del Full parroq uial de 25 d'octubre de 1942 es diu q ue la custò dia està
q uasi llesta, es deman a una mica més d'esfon; per aca bar, la i es co munica q ue tots els
q ui desitgin veure-la poden passar per la
rectoria (fig. 159) . A partir d'aq uesta, s'a n i-

S UPLEM E NTO Vii LA HOJA PA R RO QU IA L DE PAL A FR UQ E L L

LA CUSTODIA
Pa ra la n ueva CUlito d la ee eeccg ter on a lgun a s pio:'drllll prectoses. alll; uno s obje toe de o ro . oc bo
kllos de pla ta y do s 0111 oc hocte u tes ct ncuen ta pes eta s en m elAltcO"
Las pted eaa es ta n toda s colocada s en la custo dta¡ los oh JC't nll de oro han eervtdo l'li ra do rarla
y e ün ha sobrado oro par a dotar el co pdn gr llnde; 105 ec ho kños de plata se ee tregaron todcs y .fra,.
Ialtan o tros tres krl ns par a Com lllet arla po rquI' la custod Ia pe sa d ie:.: kl lo -"y muchos ohjelo.» no co e - •
ten ian la can ttda d de plata n eceserts . el COMI' d e IJ. co nstrcc crec es de ctec o Old peseees et ee tntre:!• •
10 .:0 tre s kilos de p lata que fultan, pcro seria m c cho mÚ$ crectdc ai no !>t~ enuqara dtc he pla ta.
Ademés para la repa u d Qn del fro nta l de plata qu e quedara Ojo en el a ltar} .,.ra . lg6n co pen
y cltliz q ue de berten str de pl:lUI y son de mcte l, si sc ellOcept úa el cop e n graDde que se ¡¡ah "ó. fallaD
por lo menes tres o cuatro kllo8 de plat a y dos m il creme cmcu..n1óll pnet...~ en mel'lico "
T od cs los q ue ungan algú n ohjeto de plata y oro y q u ilO ra n ent regar io en cbseqeto a Cristo- Rq
se s uplica q ue los CJ:ltreQ;uen cuanto a nlrll 11. este fin , que Jr~ú~ ~C' lo rr<"omprnur' in m rn u men teeu el
Cíelo, T pa ra q ue todos puedall cooperar a este o bsequio que se hece a Cristo-Rey . lo que Sl' reca ude
ee las colec tas de hoy y en las del do m ingo pr osj m o se desl tuar'n intcg ra m en le a la cu~lodla 1 en d
caso d e sobrar alCo se a il.a dirla a la loUb:ocnpción 1 colecta ge ne:r..1 de: la Igles l<1
As! no hab r' lli una 50la persona que sl qctere hecerlc ilO pued a contri b uir a eete obs equKt
a Jesús .

NOTk

?

Du rant e la semonc no dr àn ve rla en Iu casa rectoral la dos

los que cetercn .

15 de

Oct u b r~

de 1042.

fig. 159. Informaci ó
sobre la nova cusròd¡n.

ran reposan t les diferents peces lit úrgiques
necessà ries i per d udes.

De les obres dute s a terme en la postguerra,
Ics més con trovert ides han estat les pintures
murals, idea de mossèn Bosch. que va pen sar, segons ens diu Josep Pla (op. cit., pàg.
49 2), en una recon stru cci ó que fos difícil de
cremar. El pin tor Guillem Soler va ser-ne
l'en carregat, el qu alles dur à a terme als an ys
quaranta i hi dedicarà vuit an ys. Mariona
Sugranves, a Una d s;ó artística de
l'Empordanet (Q uaderns de Palafrugell, 15,
2006), en tracta , i fa referèn cia tant a la formaci ó artística de Gu illem Soler co m al projecte de mossèn Bosch : "omplir aq uell gran
buit q ue ha deixat el fabul ós retau le barroc
de l'escu ltor Pau Cos ta " (op.cu. , pàg. 116 ), i
a ixí mate ix, a les fonts d'In spirac ió de l'obra
pictòrica.
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Altres mostres d'art religiós

U na peça que no s'ha perd ut. sinó tot al contrari. és la
creu de terme que es va recuperar a la dècada de 1980 quan
es van fer obres a la casa de la cantonada que forme n els
carrersde Pi i Margall i de la Tarongeta. La creu estava encastada a la façana de Pi i Margall. va aparèixer fragmentada i es
va poder. mínimament, restaurar. Va ingressar al Museu
Mun icipal. avui Museu del Suro de Palafrugell.

La creu de pedra. del tipu s dit de terme, té a l'an vers la
figura del C ruc ificat (fig. 160) i al revers.Ja Ma rededéu amb
l'Infant. sobre una pean ya (fig. 161). Els extrem s dels pals
presenten un a motllura i acaben en fonn a de flor de lis. A les
cares laterals dels braços resten, força fragmentades, decoracions ogivals, lobulades, Per la seva factura, aquesta creu gòtica enten em que pot data r dels segles XV o XVI. Presenta certes restes de policromia, en vermell i negre, i el desgast és
escàs, cosa que pot fer suposar que era una creu coberta. Les
creus de terme solien erigir-se a les entrades de les poblacions
o a la vora dels camins en indrets singulars, posades dalt
d'un a columna amb capitell sobre un basament esglaonar.
L'emplaçam ent originari de la creu suposem que cal situar-lo
prop d'una de les entrades del recinte murat de la vila, potser
a l'eixample que configurà el carrer de la Tarongera, on va
ésser identificada.
Als carrers de Palafrugell pode m observa r diferent s fornícules o capelletes que havien contingut imat ges. Ara la
majoria són buides o bé h i han estat col-locades imatges
noves, sense valor ni interèsespecial en la majoria dels casos;
les esmentarem, sense pretensió d'exha ustivitat.
A la casa n. 18 del carrer Pi i Margall, on es va recupe rar
la creu que hem descrit. a l'altre cantó, ja al carrer de la
Tarongera, hi ha una fornícula que conté una grossa peanya
de ped ra. poligonal i motllurada, on hi ha clavada una creu
de forja. La peanya dev ia formar part del conjunt de la creu
de terme.
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A l'inici de la pujada de
l'Església, al costar nord, hi
ha una fornícula que té una
petita barana de forja amb
l'emblema del martir i de sant
Sebastià: la raima i una sage-

A la canto nada del
carrer dels Valls amb el
de Sant Anto ni (Carrer
Estret) veiem una ren ovada imatge de sant
Antoni, de pedr a. De
l'amiga. de terracota, es
conserva el cap que es
guarda a la rectoria.

ra.

A l Raval Inferior n. 23,
a la cantonada amb el carrer
de l'Arc (Can Mascort del
Cap de Vila), hi ha una altra
capelleta que mostra una
senzilla creu de forja.

La fornícula de la façana
de l'Hospital, al carrer de la
Font, té una imatge moderna
de la Marededéu; va ésser
feta amb motiu de les obres
d'ampliació de l'edifici, a la
postguerra.
A la casa del carrer de la
Font n. 38, a la llinda de la
porta hi ha gravada la data
de 20 de maig de 1707 i el
dibuix d'unes tisores. A
nivell del pis hi ha una capelleta d'obra, amb petxina i
motllures. Sota l'ampit destaquen tres relleus amb decoracions vegetals i geomètriques. És una fornícula molt
característica del barroc
popular del país. S'h i ha
col-locar una marededéu
moderna (fig. 162).

També al carrer dels
Valls n. 20-22 trobem
una alna forn ícula de
pedra i arquetapuntar.

--~

Finalment , a la part
alta del carrer del Pedró
G ran, sobre del pou
públic, hi ha una capelleta molt senzilla.

A Mont -ras, a uns
100 m al nord de l'església parroqu ial de Sant
Esteve , es conserva el
pilar del pedró. És massís,
de planta rectangular, fet
amb carreus de pedra
calcària en el quals hi ha
gravada la data de 3 de
maig de 1775. A I pla
superior hi queda, clavat,
un tros de ferro retorçat,
únic vestigi de la creu.
Joan Badia-Hams

Fig. 162. Capellera al carrer de la Font. en una GL....1 dl" 1707.

Martirià

Brugada

Cio!",
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Influència de l'obra de l'escultor
Pau Costa a les comarques gironines

La influència de Pau Costa al terme de Palafruge ll fou important, corn ja ens de ia J.
Badia-Homs en estudis anteriors, que ara ha revisat ell mateix. També ho és a O lot
i en altres indrets gironins, conseqüència de l'admiració de què és objecte la seva
obra i, principalment, el retaule major de Palafrugell , al llarg de gran part del segle
XVIII. La conservació d'una part significativa de la seves obres ha propiciat l'interès
d'investigadors i estud iosos en general per aquest escultor.

L

a influència de Pau Costa u l'àmbit de
Palafrugell ja fou estudi ada per J.
Bad ia-Hams (Bad ia-Hams, J.: "Els

RetisU1

qüència. pel fet d'ha ver mantingut cinc
carrers, aquests són m és estrets i, per tant ,
tenen menys espai que els del retaule major

retaules de Palafrugel l desapareguts",

de Palafrugell. D'alt ra band a, al sòco l, q ue és

de Palafn¡geU", 199ï ) pel que fa als

on es manté més fidel a Pau Costa, hi ha els
mateixos elements que en aquell: portes amb
sant Pere i sant Pau, plafó amb l'escut a l'un i
l'altre costat i sis at lant s -to t i que en real itat
només hi ha espai per a quatre. Per aquesta
raó, haurà de situar dos minúsculs atlants a la
part central; i tot i que els atlants sembla
haver-los esculpit l'escultor més destre del
taller -suposcm que el mesrre-, es troben molt

retaules majors del santuari de Sant Seb asti à

de la Guarda i de l'església de Llofrin. i ara,
amb noves aportacions, també ho ha fet aquí.
El prim er fou cont ractat per josep Pol, principal co l-laborador de Pau Costa en l'obr a del
retaule major de Palafrugell . El de l'església
de Llofriu és bastant tardà , i l'escultor, poc
destre, va repet ir l'estructura del retaule
major de Palafrugell; i, de to ts dos, és el que
més posa en evidència que "escultor ha vol-

gut seguir Pau Costa en rot.
Aquest retaule també és adaptar a la
cap çalera, però es tracta d'una capçale ra
menor que la de Palafrugell, i, com a con-c -

llun y dels de Pau Co sta.
Escul to rs d'Ol or i

de l'àrea d'influèn cia

d'aquest municipi també denoten l'empremta
de Pau Costa. i, fins i to t , de manera més evident que als anteriors, possiblement perquè
els escultors foren més destres i també pel fet

l4i
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que la part cont ractan t. co m es diu literal ment al cont racte , \' 01 que el mod el sigui el
retaule de la Mare de Déu de l Roser que Pau
C osta contracta amb la Confraria del Roser
de l'església dc Sant Esteve d'Olot el 1704.
Des de llavor s, cont ractarà altre s obres, de
manera que la relació entre O lot i Pau Costa
es man tind rà fins a la murt de l'escultor ; i es
pot seguir en articles de J. M." de So làMoralc s, aco mpanyat s de for\"d docu mentació, que fou el primer a estudiar l'act ivirar de
Pau Cos ta a O lot (J. M." Solà-Morales:
"O bras de los escultores Pablo y Pedr o Cos ta
en O lot", Pyrene, 1962) .

La darrera obra que contractà Pau Cos ta
a O lot fou el retaule de Sant Josep per a la
C onfrari a de Fuster s, el jun y de 1726, ret aule
ja començat per l'escultor Josep Cortada.
Solà-Morales \ '3 estudiar aquest reta ule i en
publicà els contractes a l'arti cle "El retaule de
Sant Josep de la Parroq uial d' O lot" (Anna~,
1978). Pau Cos ta hi treballarà molt poc, atès
que morirà ci no vembre del mateix 1726. A
Costa Sl' li posarà com a termini un any, però
el més int eressant és que haurà de seguir com
a model el seu propi retau le del Roser. La
mort de Costa els obligarà a cerca r novament
escultors. i seran dos, Francesc de Borge i
Francesc Escarpenrer, els qui signaran contract e amb la Confraria del s Fusters ci 1727.
A quests haur an de respec tar l'obra dels anteriors escultors. Ccrtada i Cos ta. i finir el
retaule. per al qual també hauran de renir en
compre el retau le del Roser de Pau Costa. La
influència de Pau Costa és bastant palesa en
aque st retau le i Solà-Morales incl ou en l'esmeritat article fotografies de tres de talls del
retaule que ho corroboren .
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El retaule major de Sant Cri stòfol de les
Plan es, desaparegu t el 1936, però del qual h i
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ha bones fotografies d'arxiu, ens va fer pensar,
basta nts anys en rere, que era obra de Pau
Costa (A. Pérez Santa maría: "El retablo cara hín a través de obras de Josep Sunyer y Pau
Costa", lmafr,mte, 1987-89). Les raons són
tant est ructurals com formals, i tot i que no té
la perfecció d'altres retaules majors de Pau
Costa, les afin itats són grans, Xavier Solà l'h a
estudiat recen tmen t i aport a docume nt ació
que permet pen sar que fou Francesc
Escarpenter qui el con tractà, atès que era a les
Planes qua n es realitzà el retaule. Es devien
conèixer personalment, i en ei moment en
què Escarpenter s'iniciava com a mestre
escultor, tenia al davant les obres de Pau
Cos ta a O lot, especialment la que , com hem
vist, va ser considerada paradigmàtica: el
retaule del Roser; alguns anys més tard seria
requerit a Sant Esteve d'e n Bas per part icipar
en l'atestac ió del retau le major de la parroquial que realitzava Pau Costa. I per últ im
acabarà ci reraule de Sant Josep d'Olot (X.
Solà i Co lomer: "L'església dc Sant C ristòfol
de Ics Planes i el seu reta ule barroc, una obra
de l'escul to r olotí Francesc Escarpenter",
Annals del Patronat d'Es tudis H istòrics d'Olm i
Cmnarca , 2005).
L'aportació de Xavier Morales és molt
interes sant i és molt possible, atè s que el
co neixemen t per part d'Escarpenrer de l'obra
de Pau Costa és molt directe i de llarga durada, que hagi assimilat el que diríem rradícíonalmcnt "l'est il" de Costa millor que altres
seguidors. A I retaule de les Planes: els atlants,
sant C ristòfol, Sant Jaume i alguns san ts i
santes, recorden els correspone nts de dífe ren ts retaules de Pau Costa , Estem d'acord
amb Xavier Solà en la gran similit ud. entre
aq uest sant Cri stòfol i el de l retaule de la
Co ncepció de la cate dral de G irona, rot i que
en a ltres casos, com en ci de sant Josep, si bé

segueix el model de Cos ta al retaule palafrugellenc, en aquest les diferènc ies de qualit at
són més paleses (fig. 163). Per als atlants, els
models són els de Palafrugell, també nus i forn its, amb positures semblants a les d'alguns
d'ells (fig. 164), tot i que sense el drama tisme
i la perfecc ió que s'assoleix a Palafrugell.
Aquest atlant de les Planes du una garlanda
d'es pigues de blat, evident trans posició del
simbolisme del s peixos del s atlants de
Palafrugell (veure fig. 59) i també dels de
Ca daqués, aquests darrers, a més, abillats de
pescadors i molt realistes, don cs a les viles de
l'interior, fon amentalment pageses, la contribució dels feligresos per a les obres religioses
era Jc prod uctes del camp.

Fi)!. 164. Adam del ~l'1((11
del retaule de Sam
Cristòfol
de les I'Ianes.
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A questa influència de l'obra de Pau
Costa a la Garrotxa i al terme de Palafrugell
no exclou influèn cies en altres indre ts i, es
basa, sens d ubte, en el fet que la seva obra era
ben valorada pels seus cont emporan is, valoració qu e es manti ngué en el te mps, com
dem ostren Lluís Punt ís, Tom às Vicens i Josep
Pla, citats en capítols an teriors amb referèn cia al ret au le de Palafrugell. Al 1939, quan es
fa relació i valoració de les pèrdues d'obres
d'art religiós, s'ha vist la preeminèn cia que el
llavors rector de la parròqui a, Mn . Bosch ,
dó na al reta ule de Cos ta. Una prova més d'aquesta adm iració dels palafrugellencs pel seu
reta ule, rot i ser una obra malaurad amen t
perdu da, és qu e ha esta t estudi at per alumnes
de C O U en treball s de l'ass ignat ura
d'Història de l'Art. Destaquem el treball dut
a te rme per Roser Bofill i Roca i Esther Fe ixas
Tabern er, durant el curs 1987/88, el qual va
suposar un important esforç per a unes alumnes de la seva edat i del seu nivell acadèmic ,
perqu è no sols van real itzar un estudi forma l,
per al qual empraren força informació dels
auto rs al seu abast, sinó que ta mbé van cercar
documentaci ó a l'A rxiu M unicipal de
Palafrugell i a l'A rxiu Històric de G irona, i
d'aquest da rrer, doc uments llavors inèdits
com ci testament de Teresa Cos ta Cases,
muller de Pau C osta , que ofereix dades int eressants.
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Tor i la desaparició d'obres seves com el
retau le de Palafrugell, Pau Cos ta ha tin gut la
sort, si el comparem amb altres escultors -com
hem dit en més d' una ocas ió-, que s'ha n salvat
algunes de les seves obres més sign ificatives,
cosa que, sens dubte, ha cont ribuït a l'estudi i
la cata logació de gran part de la seva obra, ta nt
con servada com perduda . Per això, quan un
autor que acaba de publicar el seu primer estudi sobre Pau Cos ta afirma: "Se mbla que Pau

Costa mai no va fer cap viatge n i estada lluny
de l Princi pat ; gairebé ho asseguraria, to t i que
Pau Costa és encara un autor per estudia r" (J.
Bosch: L'esplendor de Santa Maria d'Arenys ,
2004, p. 102), es contrad iu q uan demost ra
ha ver llegit els autors que l'han estudiat i en
cita algun . En co n traposici ó CI Bosch , un altre
autor, C arles Dorico, havia escrit el 1996:
"En els darrers cinquan ta anys, gràcies a l'aparició d'un bon nom bre d'es tudis monogràfics i a l'atenció que diferents obres de síntesi h an posat en l'actu ació de Pau Cos ta, l'escultor s'h a convert it en un dels art istes catalan s més co neguts del s segles XVII i XVllI , la
qu al cosa ha estat afavor ida per la con ser vació d'algunes de les seves o bres més important s, co m el retaule major de l'església
parroqu ial d'A renys de Mar i l'església partaquial de Ca daq ués" (c. Dor ico : "1663-1692 .
Els anys de joventut de l'escultor vigatà Pau
Costa", Aus«, n. o 136, 1996, p. 11-12).
Entre els auto rs q ue h an tractat Pau
C osta, vo lem destacar Cèsar Martinell, primer gran estudi ós del barroc ca talà q ue el
conside ra figura preeminent del ba rroc
salomònic (Marti nell, op . cu., p. 117 ).
Eduard Junyent és ta mbé un investigador de
referèn cia i consulta a l'hora de fer qualsevol
est ud i tant de Pau C os ta (E. Jun yent:
L'escultor vigatà r au Co sta", Vic, 1972) com
d'altres escultors i arquitectes vigatan s. Só n
també referència i punt de partida els estudis
de Pons Gu ri, per al retaule d'Arenys, i SolàMorales, per als reta ules d'Olor. El prim er
estudi dels retaules de la ca ted ral de Girona
és el d'À ngels Masià de Ros, que és també el
primer crono lògicament de ls esmen tats, ¡ tot
i que es trac ta d'lm estudi breu , fa referència
ta mbé al seu fill Pere Costa (A. Masià de Ros:
"Con trib uci ón al est udio de l barroco: Pab lo y
Pedro Costa en la ca ted ral de Geroni',

I
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Archil'o Español de Arte, 1940-41). Nosaltres
el vàrem començar a estudiar als anys 80, i
part d'aquests estudis es troben a la bibliografia general d'aquest llibre. A ban da dels
esment ats, alt res autors ha n fet estudis d'a lgú-

nes de les seves obres i és de suposar que es
cont in uaran realitzant. don cs la invest igaci ó
és un camp obert amb d iferen ts vessan ts, i.
co m a conseqüència, permet sempre noves
uportacions.
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[I) B U SQ UE TS, Joan; M OL ERa , Josep
L'ensenyament a Palafrugell. 1993.
Hi stòria de les diferen ts insti tu cions pedagògiq ues de la vila i del s seus protagonistes
més destacats des del segle XVII fins als nostre s die s, amb un a especi al atenció al marc
econòmic i socia l de la vila i la seva incidència en l'ensenyament durant aq uests an ys.

[21 FEBR ÉS, Xavier
Grans hores de la Costa Brcwa
Les finques d'Aiguablat'a, Cap Ro ig i M,L, Juny. 1994.
Presentac ió d'exe mp les destacats del primer tu risme cosmopo lita en aq uest sector de la
Costa Brava: Bonaventura Sabater i Joan Ven tosa a Aig uablava, el matrimo ni
Woevodsky a Cap Ro ig, Josep M . Sert i els Puig Palau al mas Juny.

[3] BAGu É, Enri c
El Palafrugell popular
Tnt-ernes, cafès, fondes, hostals, cesinos , colles i cinemes. 1995.

Estudi del Palafru gell popu lar al final del segle XIX i a l co mença men t del XX. És un
record d'una manera de viure amb mancances materials, però plàcida i tranquil -la, on
l'esbarjo col -lec t iu era fonamental per a la vida del poble.

14]

U l" LAND,

Annie

Llafranc entre Iu trudició i la medernimr. 1996.
Visió hi stòrica de Llafranc des de l'e ra Neo lítica fins als nostres d ies que inclou l'estud i
demogràfic i urbanístic de la pob lació act ual i l'anàlisi de la seva capac ita t per co nservar
l'originalitat i l'aut enticitat en el moment dels grans moviments turístics del nostre segle.
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[5] GRAU, Dolors
EL~ arte.'i(U1.'i

de la imatge
Fotografia i cinema amateur a Palafrugell (1860-1985). 199ï .

Treball de recerca que reconstrueix la h istòr ia dels pion ers de la fotografia el Pa lafrugel l
des del s in icis de la nova professió de retratista fins a ls anys se ixanta. A més, l'auto ra
dedic a un cap fto l a la recuperaci ó de la hi stò ria gràfica de la vila. i ana litza Ics onze l'di,
cions del Conc urs de C inema Ama teur de Pal afrugell (1964·1985).

[6] NOGUER, Jaume; ALC'OHERRO. Agustí
Pircrcs, corsuris i torres de moros.
Pmsat i '}Tesent de les rorres de Palafrugell i de Mont-Tas. 1998.
In ven tari exh austiu de les to rres de moros i recon str ucci ó de la h istòria de l'amena ça
co rsària a l nostre litor al, partic ularment intensa del segle XIV al XV III, i dels esforços
Ol' la gent d'aleshores per co nstrui r un sistema de defensa.

PI XAHGAY, Xavier
E.'l'TiPtoTS a Palafrugell
o ruta planeru per les ser-es ddes, obres i miracles, de 1880 u 1936. 1999.
G uia dc viatge per la riq uesa cu ltu ral de Palafruge ll durant uns cinq uanta anys: textos
populars, cas inos, ateneus, pub licacions peri òd iques, festes literàries, lectors i lletraferits. La guia és co mp lem entada amb una anto logia de textos.

[8]

M ASSA<:L:E R.

Sant i

20 unys de democràcia a can Bec"
Crónícc política de Palafrugell (19ï9-1999J. 1999.
Relat en cla u period ística dels fets polítics esdevinguts a Palafrugell d'ençà de la mort
del general Franco fins a l final del segle XX: la transici ó i la crònica d' aqu ests vint anys
de co ns isto ris sort its de la volun tat popular.
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[9] BUSQ UETS, Joan
L'Escola Torres Jonama i el seu temps
75 anys d'escola pública. 2000.

H istò ria de l'escola d urant els seus setanra-cinc anys d'existèn cia. des del mom ent en
què ci filantrop Josep To rres j onama va obsequiar amb una nova escola la seva vila
nat al fins a l'actualitat. Els testimonis del darrer capítol ens aporten el reco rd de temps
passats i una visió del moment present.

[101 ESTE S A, Miquel
Calella
de la I>esca al turisme. 2001.

Recorregut pe r la hist òria petita del pob le, des dels temps de la màxima prosperitat de
la ind ústria pesquera fins als anys del turisme. El llib re es co mp leta amb Ics aportac ions
de Daniel Pereim a l'es tud i de l'arqu itect ura i l'urban isme ca lellencs .

[11] H ERN À N DEZ, SANTIAGO
Palafrugell i el .<U TO
Feina i gent dels inicís de la indústria a la postguerra. 2002.
Hi stòria de la ind ústria, de Ics inst itucions emp resar ials, de la tec no logia i de la societat surera, basada fon am entalment en materials inè dits. In clou els lligams familia rs i
em presaria ls que es van establir entre Ics n issagues sure res.

[12] SOLANA, Miguel
La gent de Palafrugell
Pobl"ció i migrctció del segle XV al segle XX . 200.3.
Anà lisi dels principa ls t rets de l'e vo luc i ó de la població palafrugel lenca des del
segle XV a l seg le XX, i de la seva re lac ió amb les t ran sfo rmaci on s econòmiques i
labor als.
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[131 BARTI. Am èrica; PLANA, Rosa
TREM O LEDA,

Joaqu im

Llafranc romà. 2004.
Recorregut en

el temp s des del descobriment d'aquest jaciment arqueo lòg ic al segle

XVIII fin s als nostre s dies, i reconstru cció de l Llafranc d'època romana.

[1 41 LLEDÓ, Diana; ROQuÉ, Carles
El medi natural de Palafrugell. 2005.
Descrip ció de les caracrerístiq ues més rellevants del medi geo lògic i biològic del
municipi i de la in teracció que des de temps molt rec ulats s'ha estab lert en tre la natu ra i l'acti vi tat hum ana.

[151 SEGURAÑ ES, Mari on a
Una \'i$ió artística de l'EmpOTdall ct.
La /,¡ntuTa a Palafrugell entre cls segles XIX i XX. 2006.
Històr ia pic tò rica moderna de Palafruge ll i rodalia, que arrenca amb Baldomer Gili,
Francesc Gi meno i Jaume Ferrer, inclo u Joan Baptista Coromina, Lluís Medir, Ignasi
G en over i els paisatgiste s que treballen entorn de Calella -corn Joan Serra i Josep M.
Prirn -, i arriba fins a Josep Martinell , Rodolfo Ca ndela ria i Mod est C uixarro

.' .

L'art rel igiós a Palafrugell vol donar a conèixer les obres de les diferents arts d'aquest àmbit
al terme de Palafrugell , Mont-ras inclòs, atès que l'estudi se centra principalment entre els
anys 1588 i 1800, quan aquest municipi en formava part. No totes les obres d'aquest llarg
període ten ien la mateixa vàlua, però algunes eren de primer ordre en l'àmbit català, com el
retaule major del segle XVlIl; d'altres tamb é ho podrien ser, però la manca de documentació fotog ràfica no permet confirmar-ho. Per poder reconstruir aquest passat, atès el no mbre
d'obres desapa regudes, ha estat important la consulta de documentació d'arxiu. Han
co l·laborat en la planificació i realització d'algu ns cap ítols del llibre els historiadors Joan
Badia-Hams i Mn . Martirià Brugada i C lotas, recto r de la parròquia de Sant Martí.

Aurora Pérez Santamaría es va doctorar amb una tesi d'art; i ha investigat l'escu ltura barroca
i la iconografia i simbologia de les arts, especialment ' amb relació a l'escultura i te, seves
influènc ies i fonts. H a publicat arti cles a Cuadernos de Arte e IccmografÚ1 , Ac mi(k B u,tín de

la RealAcademia de BeUas Artes de San Fènumdo i als Fulls del Museu !.Irxiu de anca Mana, entre
d'altres; ha presen tat co municacions a co ngressos d'art del C EHA i ha col-laborà en el catàleg Fons/3 del Museu Frederic Marès i en el de la Seu Nova de Lleida. És ut ra dels llibres
Escultura barroca a Cacalunyd. Els callers de Barceuma; Vic (1680-1730 ca.). Projecció a Girona
(1988 ) i El recaule de Cadaqués (Zoo l), aquest amb el fotògraf Joan Vehí.
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