
L'ESCULTURA EN GUIX A CATALUNYA EN ÈPOCA GÒTICA 

Francesca Español i Bertran 

Introducció 

Els estucs romanies catalans han estat objecte d'estudi en diverses oca
sions i devem al senyor Joan Ainaud el primer treball de conjunt l. Això no 
obstant, no s'ha endegat cap recerca equivalent per l'època gòtica malgrat 
que aquest tipus de producció també fou habitual durant els segles XIV i XV. 
Ho atesten no sols obres conservades, sinó puntuals referències documentals 
i testimonis oculars dels segles XVI al XVIII que mencionen o descriuen 
peces baixmedievals confeccionades amb aquest material, malhauradament 
perdudes ara. 

L'ús de l'estuc des d'un punt de vista plàstic, com a complement de l'orna
mentació d 'interiors arquitectònia o hé com a base en la realització de deter
minats objectes d 'art moble, coneix una dilatada tradició dins l'art occidental 
que arrenca d'època romana2. A Catalunya durant els segles XI i XII s'embe
lliren figurativament , arnh guix, els murs interiors d'esglésies com les de Sant 
Semi de Tavèrnoles o Santa Maria de Besalú, s'executaren sepulcres (Museu 
Epicopal d~ Vic) , també imatges de devoció (Magestat de Sant Joan de 
Caselles) i fins i tot capitells destinats a edificis civils , com succee¡x a Vic3. El 
ventall de possibilitats fou ampli i podem sospitar que aquesta realitat fou 
tamhé la pròpia dels segles del gòtic, moment en el qual a l'experiència dels 
artífexs cristians va poder sumar-se la dels àrahs , atestada des d 'antic a casa 
nostrapa1ticularment per les guixeries provinents de la Suda de Balaguer, ara 

l. J. AINAUD DE LASAHTE. "La clecoración en estuco en Cataluña de la Antiguedad a la Edad 
Media ". dins Atti de//'utta[)(J Con¡;resso di Studi sull'arle de/l'alto Medioeuo, l , Milà 1962. pp. 
147-153. Abans de l'apariciú d 'aquest treball , l'existència d 'estucs com a complement de l'arqui
tectura del primer romànic català ja havia estat donada a conèLxer per W.M. WHITEHLL, Spanish 
Romanesque Anhitecture <!f h'/euenth Century, Oxford 1941, (reedició Barcelona 1973) a propòsit 
de les restes aparegudes a Sant Semi de Tavèrnoles. Pel que fa a les restes d 'estucs antics dins la 
península: A. MARCO POUS, ''Resumen sobre el relieve de estuco en España desde la época tar
dorromana a la prerromanica ", dins Atii de//'ottaw Con¡;resso .. cit. suprn ., pp. 128-146. 

2. Per a un estudi de conjunt: H. MIELSCH. Romische Stuckrelief, , Heildelberg 1975. 
3. Per a I tema , ultra el treball de J. Ainaud cal esmentar el cie X. BARRAL I ALTET, '' l.e decor 

en stuc aux Xe. et Xle. siècles, e n Catalogne et Roussillon", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa , 
VI , 1975, pp.117-120. A les recerques d 'ambdós historiadors devem la recopilaciéi de tots els 
exemplars censats fins ara. Convé fer esment, tanmateLx, al possible paper d 'aquesta ornamenta
ci(i com a substitut de l'escultura en pedra en els primers temps romànics suggerit per: J. YAHZA, 
A11eyarquitectura en r~'ijJa11a 500-1250. Madrid, 1979, p .151. 
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al museu d'aquesta vila , i datades de mitjan segle XI4 Dissortadament de tot 
plegat no conservem més que vestigis, però la pròpia dispersió d'aquests és 
reveladora. 

El mateix succeeix amb la producció posterior. Durant el gòtic, la subordi
nació a l'arquitectura dels mestres guixers fou cie nou un fet, però la realitza
ció de projectes més elaborats com ara sepulcres, retaules , trones etc. formà 
part igualment cie la seva activitat laboral. Obviament, ultra les guixeries amb 
qualitats plàstiques, durant tota l'edat mitjana és comú el recurs a aquest 
material per a usos més prosaics lligats a l'ofici de la constnucció. Aquest, 
però, no és el terreny en que ens mourem en les pàgines que segueixen. És 
precisament la utilització del guix en projectes que poden semblar reservats a 
priorí ' a materials diversos d'aquest, i la familiaritat cie certs escultors amb 
aquesta específica solució matèrica el centre del nostre treball. 

Un conjunt de cinc sepulcres monumentals repartits entre Castelló 
d 'Empúries i Vilafranca del Penedès5 obrats cies cie les proximitats del 1300 
fins als primers anys del segle XV, són les peces centrals del nostre estudi. 
Completen la nòmina un Crist mort <Fig.1 > originari cie Sant Martí Sarroca 
(ara al Museu Nacional d'Art de Catalunya) (N.l. 15.891) que acostuma a con
siderar-se obra de finals del segle xm6, però que al meu parer pot ser datat 

4. Ch. EWERT, Islamische Funde in Bala1-tuer und die Alja/èria in Zaraf!,uza, llerlin 1971. 
L'ediciéi espanyola d 'aquest treball va aparèixer sota el tirol: Hallazgus is/ú111icos en Bala1-t1.1ery la 
Alja/èria de Zarap,uza, Madrid 1979. Per a aquests estucs vegi's també: C. ESCO . .J. GIRALT. Ph. 
SENAC (ed.), Arqu.eo/up,/a lslúmica en la Marca Superior de Al-Andalus, (calà/ep, tl"exposici<í), 
Osca 1988, pp. 50-53. 

5. L"estudi inicial d 'aquestes obres va formar part de la nostra tesi doctoral: F. ESPAÑOL JIER
TIV\N. La escultura f!.1Ífica .funeraria e11 Cataht11a (sig/o XIVJ, Universitat de Barcelona 1987, I, 
pp. 195-197; 11 , pp.598-603. 

6 . .J. FOLCH l TOIU~ES, Catú/uf.tu de la SC'cci<ín de Arte Runuíniw. l1:1rcelona 1926, p. 63, fig . 
62. A. KINGSLEY PORTER, La escultura mmú11ica e11 ¡.:,pw1t1. II , ll:1rcelon:i 1928, l'· .)1. Catúlef!, 
del Museu dArt de Catal11nya, Barcelona 19.36, f'· 40. J AINAUD DE l..ASAlffE. '·La sculrture rly
crome catalane'", L'Oeil, !V, 1955, p. 3.3, fig.l. C. BATLLE GALLART, ··cristo Crucificado'· dins FI 

Arte Romúniw. Catúlngu. (catàleg d"exrosici(i) llarcelona - Santiago de Compostela 1961. l'P · 58-
59.J. AINAUD DE LASAiffE, cit. supra. nota l. p. 152, fig. 5. X. BARRAL l ALTET. cit. supra nota 
3. r.119. P. CUESIA, L "es1-t il'sia romaniwdeSantMartíSarmca, llarcelon:i l976. PI'· 171-177. H. 

llASTAlmES, Les talles romtlniques del Sant Crisi u Catalunyu, Barcelona 1978, l'i'· 381-384 i 
_,87392. T. GONZALEZ VERDAGUER, ''Imatge de Crist '", dins Ca(alnnyu Ru111clnica XIX: l·l 
Penedès, /Anoia. Barcelona 1992. pp. 180 -181. 
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còmodament dins el Quatrecents,7 una trona i les peces que configuren la 

barana d e l cor alt a l'església cie Sant Pere cie Cube lls8, <Fig. 2 i 3> tot plegat 

cie mitjan segle XV i la trona desapareguda de l'església cie Santa Maria cie 

Castelló cie Farfanya realitzada a cavall del gòtic i cie les noves pautesformals 
dites "ª la romana .. que coneixem a través d 'antigues fotografies9 <Fig. 4>. 

Si la recerca es fa extensible a un terreny aliè al de l'art moble, la nòmina 

pot ser ampliada encara més. Reco rdem en aquest sentit e l paper, avançat el 

segle XV i en e l decurs del XVJ, dels mestres guixers e n l'orname ntaci6 cie 

sostres, dels quals se'n con se1ven alguns testimonislO i tanmateix la seva con 

tribució a l'embelliment dels interiors gòtics a partir cie la confecc ió cie xeme

neies, per exemple, com pot ser el cas de la que va executar-se al palau reial 

7. A favor d 'aquesta modificaci(> de la cronologia que suggerim hi ha un seguit de trets de la 
pròpia imatge. Es cert que est;! molt malmesa, però facilment pot observar-se que l'a1tista prete
nia oferir una determinada versió del crucificat: la del Crist mrnt. Aquesta variant obliga a pensar 
en un moment avançat, d 'aqui que molts d 'aquells que han estudiat la peça es decantin per 
situar la seva execució a finals del segle Xlll. Ultra això, però, hi ha més detalls a considerar. El 
primer, les proporcions de la pròpia figura . El cos és extremadament esvelt i té poques similituds 
amb el gènere de nu habitual durant e l romànic o en el primer gòtic. El tors en e l qual destaca 
clarament el coste llam és molt llarg i ostenta l'habitual perizonium a la zona inferior. Aquest 
darrer, malgrat el mal estat de la figura en aquesta zona, és patent que cobreix només una míni
ma part cie la pelvis i que està col·locat molt avall. Ni l'aspecte corporal eteri, ni aquest format 
del pany són propis del Crist mort de darrers del segle XIII. Fins podriem afegir que tampoc ho 
és la forma estilitzada de les cuixes. En canvi tots aquests trets coincideixen en el tipus cie Crist 
que circula per Catalunya durant la primera meitat del segle XV. És el que repe te ix el lleidatà 
Jaume Ferrer !I en diverses ocasions i el que també va assajar de representar Jaume Cabrera al 
retaule de la pròpia església de Santa Maria a Sant Martí Sarroca. 

8. La reprodueix: J. CAMPS POCH, Cubells. é'I castell. El tresor artístic Costumai·i antic i 

modern, Tàrrega 1972, lfünina XIX. 
9. llarcelona, Arxiu Mas, clixé C-9761. Hem reproduït aquesta trona en el context d 'un estudi 

sobre trones gt'>tiques catalanes a: F. ESPANOL BERTRAN, "Un plilpito gótico de la catedral de 
Lérida en la obra del esculto r Jordi Safont", Boletín del Museo e Instituto "Camém Aznar" 
XI.,1990, fig. 8. 

JO. Recordem el sostre del castell cie la Floresta (Lleida) del qual dóna notícia .J.F. RAFOL'i, 
Tecbumhres y artesonadus españoles, Barcelona 1926, p . 68, edifici en el qual per referències 
documentals directes localitzades per Mn. Sanç Capdevila, sabem que s'obrava durant la segona 
meitat del segle XVI. Es recull aquesta informació a: .J.M. SANÇ I GENÉ. P. CATALA, "Caste ll cie la 
Floresta '·, dins 8L'i castells rntalans, Vl·l , Barcelona 1979, pp.174-178. També s(m ressenyables 
altres exemples, tres d 'ells tarragonins: el sostre de l'ajuntament d 'Ulldemolins, el de l'Abadia de 
Tarragona i el d 'una casa immediata al castell del Raurell . També cal esmentar el sostre de .. can 
Segura· a Olesa de Montserrat , la cambra del castell de Verdú i el palau prioral de Sant Llorenç 
cie Morunys. Sobre aixc'í vegi's: l. COMPANYS FAHRERONS, N. MONTARDIT BOFAHULL, "El guLx 
en la decoraci(i d 'embigats tarragonins (segles XV-XVl)", dinsMiscel.lània en bomenatge al P. 
Agustí Altisent, Tarragona 1991, pp. 429-448. 
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Fig. l. Crist de Sant Ma11í Sarroca (s . XV). dixe MJ\.A.C. 
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Fig. 1. Trona de l'església de Cube lls, Lle id:1 (s. XV). dixé F. Fité. 
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cie Santes Creus durant la segona meitat del segle XJVH 
Ultra això, l'existència cie ciades documentals o cie fonts tardanes al·lusives 

a aquest tipus cie realitzacions permet ampliar el recull anterior que en cap 
cas pretén ser exhaustiu. Les primeres ens informen, per exemple, cie 
l'existència cie retaules en aquest material: n'hi havia un a la capella cie Sant 
Miquel cie Valls que un pintor l'any 1368 es va comprometre a pintar12, i tam
bé cie diversos sepulcres que malauradament hem perdut. Per sengles notí
cies incloses al manuscrit anònim pobletà del segle XVI13, les denominades 
Antigualles de Poblet, i a la Historia de los Condes de Urgel de D. Monfar14 

11. La no tícia correspon ~tl 'any 1388: fiem als maestres del guix que.feren la exemeneia per 
XIJ jornals ... LXVI florins. La referència forma part d 'un registre de despeses , inèdit fins ara, 
corresponent a les obres dutes a terme al palau re ial durant l'abadiat d 'Andreu Porta. A Santes 
Creus l'ús de l'estuc va mantenir-se . Remetem al estudi de: J. COMPANYS I FARRERONS. N. 
MONTARDIT I BOFARULL, "La fusta i el guix com a materials de recobriment al monestir cie 
Santes Creus: fragments del magatzem i del sostre de la Biblioteca (segles XIV-XVI)", Santes 
Creus. Butlletí cie l'Arxiu BibliogrMic, Xl-XI , 1988- 1989, (1991), pp. 9-40, esp ec. pp . 17-27. 
Recordem , d 'a ltra banda , la presència cie mestres guixers treballant a l'obra de l caste ll cie 
l'Almudaina de Palma cie Mallorca, segons dóna a conèixer un treba ll de ]. SASTRE MOLL, "La 

remoclelación de la Almudaina de Madina Mayurqa en Palau Reial por jaime li y Sancho I (1305-
1314)" Butlletí de la Societat Arqueològica Luliana, XVL, 1989, pp.109-111. Es tracta del guixer 
Bernat 13ufiyl que en el decurs de l'any 1309 va fer bancs, va lluir les portes i finestres de diverses 
habitacions, confeccionà tres xemeneies i la porta de la cuina de la reina i tanmateix va remodelar 
un tabernacle per a la ca pe lla reial. L'any seguen! apareLx documentat realitzant nous treballs . 

12. La notícia la va donar a conèixer F. DE MORAGAS. "L'Art, els artistes i els artesans a 
Valls", Butlletí Arqueològic de Tarragona , Epoca 111 , 1921, i de nou, sota el títo l: "Artistes i arte
sans de Valls", Estudis Universitaris Catalans- XIX, 1934. p. 285. 

13. A les Antigualles de Poblet, manuscrit que data del segle XVI i que fou transcrit integra
ment per R. DELARCO, Sepulcros de la Casa real de Arag<in, Madrid 1945, p.453 i ss., hi llegim: 
Deuant y pm¡~la capella de Sant Bertbomeu en una sepulturci de guix, la qual y lo seu cuben iz 
fónch antigament de millor parexer que.ferma, jau don Pere de Albalat, monjo de Poblet y arche
hisbe de Tarmguna (p. 484 de la transcripció); Hn la rinconadci entre/ caragol que munta al cim
hom· y la porta del fosa r, en una sepultura de guix, baxa y molt antiga, estava sepultat don 
Ramon de Çiscar, Bisbe de Leyda, monge y cibbat que bcwia estat de Poblet (p. 484). En un a ltre 
manuscrit pobletà posterior del qual n'és autor el monjo V. Prada i que també transcriu R. DEL 
AHCO cit. supra p . 563 i ss. es torna a e~mentar aquests enterraments . L<1 referència al de Pere 
Albalat incorpora una dada important: hi havia figura jacent: se mira su sepulcm junta a la capi/la 
de N.P.S. Benito allado izquierdo de la escalera que suhe al Cementerir1 wn.figum encima vestida 
de Ponti/ica l (p . 668). 

14. O. MONFAR y SORS. Historia de /us C<mdes de Urgel, J (·Colecciém de documentos 
lnéditos del Archivo General de la Corona de Aragón· IX, Ed. P. Bofa rull y Mascaró), llarcelona 
1853, pp.224-225: Raimundo de Ciscar ... Murirí el año de 1245yjue sepultado en el monasterio de 
Poblet. y estuuu su cuerpo mucbo tiempo en un sepulcro de yeso, que de.ij)ues se desmont<Í y los 
buesos, metidos en un saco, fueron pues/os y estan en el arca <Í tumba del principe Cw·los de 
Viana, al lado del euangelio, debcljolas sepulturas de los reyes .faime el pn'mero, don Pedm el 
cuarto y don Fernando el primem. 
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sabem que n 'hi hagueren a Poble t. Altres fonts ens informen que n 'hi havia 
un a Serrateix15_ 

A diferència de l'època romànica, pel gòtic comptem amb el nom d'alguns 

cl 'a1tífexs especialitzats en aquest gènere cie realitzacions. Es coneguda d'antic, 

per exemple, la notícia relativa a l'escultor Amau dez Puig datada l'any 1381. 
Es registra aleshores una ordre de la reina al batlle de Barcelona, te nclent a 

impedir que l'esmentat Arnau mestre de ymatges, el qualsegons el document 

hat o pica guix en i alherch seu lo qual ha en un carrer apres lo carrer Ampla 
d 'aqueixa ciutat, per lo qual hatiment los veyns del dit Arnau han grans 
anuigs e desplaers, ho continui .fent.16 Si b é a Castella i fins i tot a l'Aragó 
aquest treball sembla haver estat principalment en mans cie musulmans17, a 

Catalunya, per ara, l 'escasa informac ió amb que comptem pertoca sobre tot a 

mestres cristians. Això no obstant, l 'activitat regular cie mestres mudèjars s'ha 

de sobrentendre. Les restes atribuicles tradicionalment al sepulcre del rei 

Jaume el Conqueridor, c ustocliacles al muse u cie Poble t e n són bon testimoni m 

l 'i. F. cie ZAMORA. Diurio de los uiajes becbos e11 Catalw1a. Eci. a cura cie R. l\oixareu, 
Barcelona 1973. p. 120: Hay un sepulcm en la iglesia uestidu de militar. y en el claustro bay otms 
de se11oras y bombres, distinguiéndose entre e/los ww por s11s adornos de yeso. N(I tü11ie inscrip
ci<Jn. 

16. A. RUBIO y LLUCH, Docu1ne11ts pel /Historia de la Cul/l/m Catalana Mig-eual, li , 

Barcelona 1921. p. 229, cloc. CCXLJV. El document Jï1avia generat una manipulaciéJ del guix que 
podia resultar molesta si es realitzava a l'interior cie Ja ciutat. Pels papers que va deixar inèdits 
J.M. Madurell i Marimon hem tingut notícia cl\ma concúrcl ia signada entre el moliner Antoni 
Capella i el guLxer A. Sabater cl:nacla a 22 cie setembre de 1491, per rnó de J"ús cl\1n moll del pri
mer loc tlitzat clins el terme cie Cervell<> que hem d 'entendre serviria per a un:1 tasc:1 d 'aquest 
gènere. (Barcelona, Arxiu Notarial. Notari : Joan Miravet. .. J>Jec d 'escriptures soltes" (1478-1501). 

17. Sobre aquest particular: P..J. LA VADO l' AH.A DIN AS, ·· J3raymi, un yesero mucléjar en Jos 
monasterios cie clarisas de Astudillo y Calahazanos,.. lnstituto Telin Téllez cie !vieneses, XXXlX, 
1977, pp. 21-33. Del mateix autor: .. Púlpitos mucléjares cie yeso,.. lkvista del lnstituto Egipcio de 
Estudios lslfünicos, XX, 1979-1980, pp. 14'i-17l. "Materiales. técnicas artlsticas y sistema de traba
jo: el yeso,., clins Actas del I Simp(lsio Internacional de Mudejarisnw. Teruel 1986, pp. 435-452. 
Així mateLx els treballs de: J. ALVARO ZAMORA i P. NAVAHHO ECHEVEIUUA, J.M. ESTABLES 
ELDUQUE, F.J. GARCIA MAHCO, A.l. PET!UZ ASO i A. SANMJGUEL M.ATEO. de P.] . LAVADO 
PAH.ADINAS, M.T. SANCHEZ TRUJILANO i de V.J EESTALL i POLES, reunits a les Actas del V 

Simposiu Internacional de M11de¡úrismo, Teruel 1991. 
18. Varen ser trobades a l'inte rior de la tomba de Ferran d 'Antequera a finals de 1934 

començaments de 1945. Per :1 un estat de b qüesti<i sobre e l tema: A. ALTISENT. Hist<lria de 
Poblet, Abadia de Poblet, 1974, pp.249-250. Altisent no està m:1ssa convençut de la identificació, 
potser en rebció a aquest tema sï1auria de tenir en compte el trasllat de les restes del bisbe lle i
datà Pere Sitjar que com s:1hem va estar ente rrat en un sepulcre de guix a l'església del monestir 
(vegi's nota 14). 
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A Vilafranca del Penedès sembla haver-s'hi radicat un grnp cl'anífexs espe
cialitzats en aquestes labors en el decurs del segle XIV. Els sepulcres conser
vats a Sant Francesc dels quals parlarem després i els noms d'un seguit de 
mestres guixers així ho atesten. Es tracta cie Guerau Arhert, Claremunt 
Roseyló i Bernat Cervera documentats l'any 132519, d 'un Ramon Moragues 
atestat a començament del segle XV 20 (1403) i de Joan Palau registrat el 142421 

o Jaume Ferran que finà l'any 143622 Obviament, tots ells i més especifica
ment els clos darrers, tot i ser coneguts per raons alienes al seu ofici, poden 
ser ferms candidats a l'autoria d'a lgun dels tres túmuls existents a església 
dels framenors. 

Els sepulcres de Castelló d'Empúries 

Una capella oberta al heli mig cie la capçalera cie Santa Maria cie Castelló 
d'Empúries cleclicacla a Santa Ursula, ostenta sota clos arcs solis situats a ban
da i banda cie la construcció,sengles enterraments monumentals. El que es 
localitza a l'esquerra és masculí i el cie la dreta femení <Figs. 5-6> . Ambdós 
són cl'estuc2.3 i són els més antics conservats d'època gòtica a casa nostra. 
L'àmbit, de planta quadrada, és cohe11 amh volta cie creueria en la clau de la 
qual hi descobrim les faixes heràldiques dels Empúries, testimoni irrefutable 
cie! caràcter d'aquesta fundació, que va haver d'ésser contemporània a l'ende
gament general del projecte arquitectònic, i destinada cies d 'un principi pels 
seus promotors a usos funeraris. La decoració vegetal que orna els capitells 
dels clos arcs que aixoplugen els túmuls, i e l perfil extern de les columnetes 

19. Dec la notícia d 'aquests guixers a la generositat d·Antoni Massanell de Vilafranca. El nom 
dels tres primers s'inclou al "Llibre de la Cort del llatlb de l'any 1325 (fols. 72vº,107r".117vº, res
pectivament). de l'Arxiu de la Comunitat de Preveres de Vilaf1~1nca del Penedès. 

20. Barcelona, Arxiu Notarial. Notari Pere Granyana, "Q uartus Decimus Lihe r s ive 
C 1pibrevium·. (7 de gener 1403- 2 d·agost 1404), s.f. La troballa e s de u a J.M. M:1durell i 
Marimon. He pogut consultar els seus fitxers paniculars cedits després de la seva mrnt a l'Arxiu 
de Protocols de Barcelona. Des d·aquí faig constar e l meu agraïment a l'actual arxiver Laurel 
Pagarolas i a Montserrat G(imez. 

21. Surt esmentat al "Llevador de censals i rendes· de la Col·lectoria de l'any 1424. fol. l vº. 
de l'Arxiu de Vilaf1: 1nca, segons notícia facilitada per A . .Massanell. 

22. Aquest mestre guixer i la seva esposa Clar:1 van morir durant b segona quinzena de julio l 
de 1436, segons es fa constar en el treball de: A . .MASSANELL i ESCLASSENS. "Testament del Pere 
Febrer, cavaller 0407)", Miscel·lània Penedesenc.:a. lV, 1981 , p. 150. nota 8. L'a1tífex sun docu
mentat amb anterioriUt. Se l'esmenta en el ·l.libre del Capbreu d 'Aniversaris· de 1'<1ny 1427, custo
diat :1 l'Arxiu de Vilafranca. 

2.3. Estudiat i identificat el material :1mb que van confeccionar-se a: F. ESPAÑOL, cii. supra 
nota 5. l, pp.195-197. 
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adossades, sobre les quals aquests recolzen, és idèntica a la que trobem en 
els elements plàstics ubicats en la confluència del mur de la capella amb el 
cie l'església i, per tant, esdevé argument a favor de la contemporaneitat dels 
arcs solis i de la fàbrica cie la capella alhora que confirma la dedicació 
d 'aquest espai a lloc d 'enterrament des dels seus inicis. 

El sepulcre masculí, com s'ha dit, ocupa el costat de l'Evange li. Està inte
grat per un sarcòfag anepigràfic i per una coberta presidida per la figura 
jacent d 'un militar. Vesteix cota de malles amb perpunt superior i protegeix el 
seu cap amb un capmall. Va armat amb una gran espasa que penja d'una 
corretja. Té els ulls obe1ts i les mans en oració. Tot i que aquestes característi
ques que acabem cie ressenyar no estan excloses d 'interès en el conjunt de la 
iconografia funerària catalana24, e l tret que crida més l'atenció cie la imatge és 
la postura que adopten les seves cames: estan creuades l'una sobre l'altra a la 
manera d'altres jacents contemporanis (bé foranis o peninsulars)25 i fins i tot 
d 'un originari cie Sant Francesc cie Perpinyà, araal Museu Hyacinthe Rigaucl 

24. A pesar que :.iquesta li>rmulació iconogrMka del jacent és b més usual a començaments 
del segle XIV. coincidint amb el que és comú contemporaniament a França , després els ulls 
oberts i aquest peculiar gest de les mans s'c1bandona. 

25. Sobre aquest gest: J. YARZA LUACES, "Despesas fazen los omnes de muchas g uisas en 
soterrar los mue rtos", Fra!.(mentos. 2, 1984, pp. 12-14 (treball recollit a: .J. YARZA LUACES, 
1-imnas Artísticas de lo ima¡;inario, Barcelona. 1987. pp. 278-282). Per als exemples foranis: K. 
llAUCH, Das 111illelailerliche Grahhild, Berlin-New York.1976. p . 120 i ss. Vegi's aLximateix la 
nota 27. 

26. Sobre aquest sepulcre: M. DURLJAT. "Leffigie d 'un Infant de Majorque", Tram.on/un.e. 
411 , 1958. pp. 69-75. Tot i que en aquest estudi es va identificar al destinatari com un Infant del 
regne de Mallorca, lïnterpretaci(i s'ha questionat darre rament: M.C. VALAISON, Guide catalogue 
du Musée l·lyacinthe Rigaud. l'erpignan 1981 , pp. 75-77. Si bé en el primer cas s'havia suggerit 
pe r al monument una cronologia propera a 1330, e n e l segon la data de realització s 'ha situat en 
el segle Xlll, sense ma jo rs precisions. Aquesta darrera crono logia es fonamenta-e n la pertinença 
del jacent a algú divers de la fami lla. re bl mallorquina. atesa la inexistènc ia cie les barres aragone
ses que s'havia cregut veure sobre l'arnès que vesteix la figura . Les particularitats de la prc'>pia 
indument:iria militar també me nen. segons l'autora, a pensar en una data indeterminada del segle 
Xlll. O bviame nt el moment d 'execució d 'aquest j:teent perpinyanès ens inte ressa. atesa la ine
xistència d 'altres paral·lels prèixims per al que estudiem. En aquest sentit pot ser important apor
tar u1u data que crec inèdita fins ara . a propc)sit de la peça perpinyanesa. Es tracta d 'una notícia 
que pot col·laborar a identificar definitivament e l destinatari del mausoleu. Una referè ncia del 
segle XVIJI . anterior :tl c:mvi d 'ubicació d 'aquest, ens informa: l'.11/re la /JUerta de la esi;alera llllC! 
s11he del da11stm eslú 11na 111ujer um las manosj11111as enforma de oracic111 con 111anto (il·le¡;ihle) 
encinut un doi;e/il/o y a los pies esta inscripi;üí11: hic: iai;wt: il/ustris.: D(omiJna Alanwnda D(e) 
Rocahar/)no: t.'ii;ei;mnitisa de Cast(mJ1w110. A su lado ay una es/afua de milita r armado 1,;011 

sohreh<!sla /arga. desc:uhre los (il le!.(ihleJ tiene uuzada la pierna deredw sohre la izquierda y 
e111pll/')a la espada De cara desc11hie11a (il·le¡;ihleJ barhm. ¡x 1r<!ce el traje w rcano a los ¡;odos 
ct11ti,1.t1ws. no ay esa tdo de annas a11nq11e en la ( l·legihle) de la espada tiene .... ( Madrid.Heal 
Academia d e la Historia. Ms. 9/ 887. l'ol. 280 "º). E\'ide ntme nt. aquesta notícia coincideLx tmal-
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Fig . .). Tro11:1 de l'<.:.,glési:i de Cubells. Lleid:i (s. )(Vl. dLxé F. Fité 
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i'ïg. "i. Tron:t de l'e,gll:si:t del castel l de C1steli<'i de: F:irbm·o1. de., truid:t (,. XV). clixé Arxiu 

Mas de l l:trcelona. 
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d'aquesta viJa26Tal característica per a la qual s'han avançat interessants inter
pretacions, no la retrobem en cap altra dels jacents catalans conservats. No 
essent la iconografia el punt primordial del nostre estudi , és obvi, atesa 
l'absoluta manca de dades directes sobre el destinatari del túmul, que aquest 
no és un detall que puguem negligir. Tradicionalment s'ha defensat que els 
jacents quan ostentaven aquesta peculiaritat, corresponien a cavallers que 
havien participat a les creuades27. Doncs bé, un dels comtes d'Empúries va 
pendre part a la tercera. Es tracta d'Hug IV, mort l'any 1230 del qual sabem, 
ultra això, que va fundar un benefici a l'església de Santa Maria de Castelló28, 
la qual cosa comportava molts cops l'erecció de la corresponent capella. És 
obvi que amb aquests antecedents el personatge esdevé un ferm candidat a 

· ser l'usuari del sepulcre que estudiem, però ho fa inviable la cronologia tant 
reculada que ens imposa en el context cie l'art funerari català29, la qual cosa 
convertiria aquest monument, cie molt, en el més antic cie tots els conservats 
d 'època gòtica. D'aitra banda hi ha ciades que desautoritzen !'identificació i la 
més important de totes ho és l'inici de la nova fàbrica de Santa Maria, molt 
posterior a aquesta data pel que se sap fina ara30. 

El túmul femení, cie característiques tècniques i estilístiques similars al que 
acabem de descriure, mostra a la coberta la figura d'una dama. Vesteix túnica 
i sobre aquesta duu un llarg mantell que li cau cies del cap. A diferència del 
jacent masculí té els ulls tancats i, com aquest, les mans en oració, si bé la 
zona avui està força malmesa. 

Tots aquells que han estudiat l'església de Castelló, s'haninterrogat sobre 
aquests sepulcres. La identificació, però, continua essent controvertida. Això, 

ment amb les anotacions que acompanyen unes aquarel·les existents al museu de Perpinyà 
d 'Antoine Guiraud. entre les quals n'hi ha dues de dos sepulcres provinents dels framenors , iden
tificats com a Statues sép11lcrales dA!amanda de Castelno11 l!f d'un cbe/ialil!r cmisé de lï//11stre 

Maison de Castelno11 Unformaci6 recullida per M.C. Valaison cii s11.pra p.76). De tot plega! 
podem deduir que es tracta de l'enterrament d 'Al:unanda de Roc:.ihertí (filla de Dalmau Ill de 
Roc:1be1tí i d 'Ermessenda Oesfar) i del seu espòs .Jaspe11 darrer vescomte de Castellnou, final 
l'any 1321. (Per a les comprohacions geneal<'>giques remetem a la les veus corresponents de la 
Gran Enciclopèdia Catalana). 

27. H.A. TUMMEHS. f:'t1r/)' sem lar e/Jif.iies in h'nRal11d. The thirfl!l!nfb Cl!nft11)'. Leiden 1980, p. 
117 i ss. 

28. Es tracta d 'un benefici instituit sobre l'allar de Sant Nicolau , fundaciò del propi comte. 
Malgrat que en un estudi (f . MARQUES CASANOVAS. Santa Maria de Castelhí c/'h'mpúries. 
Figueres 1982. 4ta. ed ., p. 34). 

29. F. ESPAÑOL llEHTRAN ci/:supra. nota 5, per a la cronologi:i de l'esrnltura funerària :1 
casa nostra. Treball que sortid publicat sota el títol : Sic11/ 111 d l!et'f Nuhleza y espacio/itnerariu en 
la Catalu11'1 trecentista. 

30. Vegi 's la nota seguen!. 
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no obstant, la consagració de l'altar major registrada entre 1312 i 1318 és un 
fet a consiclerar31 Aleshores, naturalment, la capella dedicada a Santa Ursula 
clins la qual hi ha els sepulcres que estudiem, ja havia d 'haver-se acabat. Això 
no fa suposar necessariament que els túmuls existissin, però l'ambient arqui
tectònic que els aixopluja és un argument a favor d 'entendre-ho així, ateses 
les coincidències formals assenyalades més amunt. Si acceptem aquesta possi
bilitat , la data 1312-1318 es converteix en una fita ante quem per a situar 
l'execució dels mausoleus. Arribat a aquest punt és força evident que cal cer
car entre la família comtal els candidats més idonis cronològicament, atesa la 
manca cie referències directes . Ponç V (+1313), Marquesa cie Cabrer::i i l'hereu 
d 'aquests (Ponç Vl-Malgaulí) han cl'esser descartats. El primer va disposar el 
seu enterrament a Bellcaire i el segon sembla que va ser inhumat añ convent 
dels dominics cie Castelló32. Resta , per tant, únicament Hug V ( + 1277) casat 
amb Sibil·la cie Palou. Ara bé, tot i que aquests personatges encarnen la línia 
principal del llinatge, no es pot deixar cie banda una possibilitat apuntada per 
J. Marquès: que la capella i els enterraments fossin promoguts per una branca 
col·lateral. En aquest sentit és impo1tant recordar que les faixes heràldiques 
cle l comtat van ser emprades també pels membres d'aquesta i ho palesen els 
murs d 'una capella cie la catedral cie Girona aixecada a iniciativa seva ::i 
començaments del segle XIV, segons argumenta .J. Marquès ,33 ciada a la qual 
es pot afegir també el retaule originari cie la fundació que va conservar-se fins 
la guerra civil a Vilobí cl 'Ony::ir, en el qual campeixen les mateixes armes. 34 

No podem oblidar, en aquest sentit, que el sepulcre perpinyanès del qual 
hem parlat constitueix un paral·lel iconogràfic molt proper del masculf de 
Castelló i l'excepcionalitat de l'un i cie l'altre esdevé, com a conseqüència, 
argument favorable a l'hora cie plantejar una certa conternporaneitat d 'amb
dós. Si el cie Jaspert de Castellnou ha d 'ésser proper a la mort d'aquest 
( + 1321), el cie l'Empúries cie Castelló probablement data dels primers anys del 
segle XIV. 

Els sepulcres de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès 

El convent franciscà cie Vilafranca fundat l'any 123335, fou un element 

.) l. J. MAHQUES CASANOVAS. cii supra nota 28, p. 38. 
32. F. ESPAÑOL BEHTl(AN. cii .rnpra . nota 5. l, pp . 194-210. 
33. J. MAHQUES CASANOVAS, cit s11pra nota 2H. pp. 66-6H. 
34. F. ESPAÑOL llElffl(AN, "El reuule gè>tic de Vilobí d 'Onya r, originari de l:t catedral de 

Girom". Annals de /Jnstit11t d'fatudis Gimnins XXX l l .1 99.3, -en premsa-. 
Yï. P. SANAHUJA. Historia de la Serq/íca ¡nw,i11cia de Cata/i11/a. Barcelona 1959 , pp . 75-7H. 

Tambe: A. COY COTONAT. Vila(mnca del Penedès. Su historia y m.u1111111e11tos, llarcelona 1909, 

pp. 493-S05 . 
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Fig. 5. Sepulcre d 'un membre de la família Empúries. Església de Castell( d'Empúries, clixé J 
Yarza. 
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Fig. 6. Se pulcre d 'un membre de la família Empúries. Església de C:1ste llc'> d 'Empúries, clixé J 
Yarza. 
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determinant en la transformació cie les formes d 'espiritualitat de la seva àrea 
d 'influència. La noblesa estable11a al Penedès i a l'àmbit del riu Gaià, havia 
estat vinculada estretament fins aleshores al monestir cistercenc de Santes 
Creus, i com a conseqüència d 'això, el claustre del cenobi s'havia conve1tit 
durant dos segles en lloc comú d'inhumació per als seus membres. D'ençà cie 
finals del segle XIII aquests mateixos llinatges cercaran aixopluc als framenors 
cie Vilafranca. Diversos sepulcres monumentals i una sèrie cie laudes sepul
crals existents encara avui a l'església del convent i al seu claustre, atesten 
l'ascendència assolida pels mendicants en aquest terreny. Podem sospitar que 
només són una palt dels originaris, però suficients per avaluar el canvi cie 
direcció en el sentiment religiós que va registrar-se. Entre les famllies sebolli
des a Sant Francesc algunes van disposar el seu enterrament segons un ine
quívoc format monumental: hi ha un total cie cinc mausoleus, entre sepulcres 
i osseres, amb figura jacent a la cobe11a iomamentació escultòrica al sarcòfag. 
Dos són cie pedra i alabastre , respectivament, els tres restants cie guix.36 

A diferència cie Castelló d'Empúries , en aquest cas no obeeixen a un encà
rrec coetani. L'heràldica que campeja a les sepultures distingeix clarament els 
destinataris i no hi ha cap possibilitat d 'interpretar aquest conjunt cie túmuls 
com el resultat d 'un projecte unitari. Això ens mena a una conclusió: a 
Vilafranca en el pas del segle XIV al XV hi estaven estable1ts un seguit d'a1tí
exs familiaritzats amb aquesta tècnica, entre els quals s'hi compten, natural
ment, Ramon Moragues, Joan Palau i Jaume Ferran, ja citats. D'altra banda, el 
fet que dos dels túmuls puguin ser adscrits a un mateix artífex, però no el ter
cer, fa obligat considerar aquesta interpretació com a vàlida. 

Els destinataris dels tres sepulcres estaven fins ara per identificar. En base 
a les armes integrades en la dec9ració cie! sarcòfag semblava fonamentada la 
peltinença d 'un d'ells a la famiia Avinyó, però això era tot. Indubtablement un 
fet com aquest comporta absoluta imprecisió en el que té a veure amb la cro
nologia. Afortunadament la indumentària dels jacents podrà il·luminar-nos, 
perquè aquest punt, tot i que és factible aponar notícies definitives en relació 
a un dels mausoleus, indubtablement el més impoltant si considerem l'abast 
del projecte global en el qual s'integra, restarà sense aclarir. 

Sepulcre cie la família Febrèr 

Es tracta del túmul ubicat sota un arc soli a la capella oberta a la banda cie 
l'Epístola, pròxim:i als peus cie la nau <Fig. 7>, i divers estilisticament dels 

36. Pe r a un estudi global d ·aquests se pulcres monumentals : F. ESPAÑOL llElffHAN. c;i/ . 

supra nota 5, li, pp.588-607. Un d 'ells ja identificat com a ohra d 'estuc a: J. AINA UD DE LASAH
TE, UI. s11/)rct nota l , p . 152. 
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altres dos. Té figura jacenti e l frontal cie! sarcòfag s'orna amb quatre ploraners 
aïllats clins uns espais cie perfil arquitectònic coronats per arcades, segons una 
formula habitual durant el gòtic arreu i també a Catalunya <Fig. 8>. Els plora
ners vesteixen les usuals gramalles del dol i es cobre ixen el cap amb les 
caputxes d 'aquestes. Pel que fa a la imatge del militar duu la indumentària 
apropiada al seu rang: cobre ix el seu cos amb una cota de malles i amb per
punt. Duu capmall sobre el cap i també un bacinet. Va armat amb una espasa 
que li penja d 'una corretja . El llom d'un hraxet li serveix per a recolzar els 
pe us. Com els restants jacents cie l'església franciscana.37, la figura té les mans 
en actitud d'oració. L'aspecte general del monument és mediocre. A pesar que 
se segueix una tipo logia de caràcter monumental (les labors escultòriques 
excedeixen l'àmbit cie! túmul , envaint els capite lls i e l perfil exterior cie rarc 
soli) l'execució del sepulcre és molt poc destra. Indubtablement este m davant 
d 'una obra cie la segona meitat del segle XIV, però l'artífex tot i evidenciar 
que coneix els models que circulen aleshores, és incapaç de treballar a un 
gran nivell. 

La capella en la qual està integrat aquest sepulcre és indubtablement una 
fundació particular. Ho posa clarament cie manifest l'heràldica present a les 
zones altes dels murs inte rio rs, l'existència d'un retaule en el seu si que ja 
vam sospitar inicialment que era l'originari38, i, naturalment, l'existència del 
nostre sepulcre. Tot plegat atesta els usos funeraris que varen ser-li reservats 
cie be!J antuvi. A l'església dels framenors cie Vilafranca no s'havien previst en 
origen capelles laterals. Es tracta d 'una fàbrica gòtica molt senzilla conceptual
ment. Quan els benefactors van promoure fundacionsimportants a la Casa 
avançat el segle XIV, aquesta particularitat es va convertir en un inconvenient, 
sobretot perquè e l claustre s'havia bastit exactament darrera e l mur de 
l'Epísto la. Per guanyar espai, els artífexs al se1vei de l'anònim promotor de la 
capella que estudiem, el que van fer va ser construir un gran arc soli amb el 
quai és va acotar una zona suficient àmplia per a allotjar la fundació, i al gruix 
del mur esquerre del nou espai cultual s'hi va ubicar l'enterrament del funda
dor. L'exterior presenta un seguit d'elements escultòrics: a la zona alta hi apa
reixen figures de mig cos amb fil acteris desplegats (probablement profetes) , i, 
a la inferior, àngels també amh carteles a les mans, que se1viren de peanyes a 
figures exemptes que a hores d 'ara s'han perdut. Tota l'escultura arquitectòni
ca sembla cie pedra. Precisament això explica el contrast qualitatiu amb el 

37. Es tr;1ct:t del mausole u de lle11r;m de Castellet (+1 323), un sepulcre amb doble imatge 
jacent del difunt: com a c 1va ller i com a francisc'1. És aquesta darrera la q ue mostra les mans e n 
ora e i(>. També del d 'Hug de Cervell(> ( + 133)). Els dos restants. anèinims, s(>n els de g uix que tr:1c

tem e n aquest mateix text . 
38. F. ESPAÑOL llElffllAN. cii. s11pru nota 5. li , p.602. 
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sepulcre. 
Com s'ha indicat, als murs interiors de la capella hi figuren les armes dels 

seus promotors. Es tracta d 'uns escuts que en el seu camper ostenten faixes, 
un emblema molt comú dins l'àmbit català39. Precisament per aqüest motiu 
era pràcticament impossible emprar aquesta via per a identificar el llinatge. 
No era el dels Boixadors com s'havia defensat40. La documentació ha resolt, 
creiem, aquesta incògnita, que de retruc ens il·lumina a propòsit del retaule 
de Lluls Borrassà que presideix l'àmbit. Existeix el testament del cavaller Pere 
Febrer dictat l'any 1407 que al meu entendre té molt a veure amb tot plegat. 
Va donar-lo a coneixer A. Massanell i Esclans4 1, incomplet, atès l'estat de 
conservació d'aquest, i un dels interrogants que va quedar sense resoldre a 
rel de la publicació fou tot el referent a la fundació que el personatge havia 
fet dins l'església del convent de SantFrancesc. Si bé en ell s'esmentava reite
radament la capella familiar i l'existència d'una tomba en el seu si, això era 
tot. Cap indicació directa sobre la localització d'aquesta, sobre la seva dedica
ció precisa. Aquest era, fins ara l'estat de coses. 

Ara bé, el testament informava que llavors a la fundació ja hi havia entre
rrat un dels dos fills de Pere Febrer, Bertran, del qual s'ignora exactament 
quan va finar. La tomba monumental també existia si considerem que una de 
les disposicions és l'orde a l'hereu de fer-la pinta142. Una altra indicació del 
testador ens revela que es tractava, però, d 'un cenotafi, ja que el lloc real 
d'inhumació es trobava exactament sota l'altar. Quan Pere Febrer assenyala 
on vol ser sebollit, diu: lla e en aquel lloch on en Bertran Febrer, cavaller, fil 
meu, .fo soten-at, so és através del altar per, co que com lo prevera dirà la mísa 
tenga los seus peus de sobre lo meu cors 43. Evidentment totes aquestes notí
cies ens les forneix el testament. Intentar identificar quelcom del que resta a 
l'església de sant Francesc a partir d 'això és molt agosarat, sobretot tenint en 
compte les possibles modificacions de l'església en el decurs dels segles. Això 

39. M. DE RIQUER, Heràldica catalana, I, Barcelona 1983, pp. 130-137. La fiabilitat de 
l'heràldica a pesar que els murs de lacapella han estat repintats és absoluta. L'any 1891 es va res
taurar l'interior de l'església i segons recull l'historiador Coy Colonat: al arrancan;e la capa de 
color de tierra negra con que estahan emhadurnadas las paredes de esta i¡;lesia, se encontrrí que 
la de San Jor¡;efué antes pintada de /Jarios colores, dihujos y escudos herúldicos. h .te posi ble sacar 
copia de e/los, dejcmdo la capi/la muy parecida a como estaha en J 516. fata decoraci<ín acusa 
una decadencia en el Arte, pero qued<Í tal como la dejamn los constntctores y es un huen ejem
plor del tíltimo periodo delA11e <1i1Jal en Catolwia (A. COY COTONAT, cit. supra nota 35, 11· 500, 
nota l). 

40. A. COY COTO NAT, cii supra nota 35, 11· 503 
41. A. MASSANELL i ESCLASSENS, cii. supra nota 22. 
42. Ibidem , p. 138 i 142. 
43. Ibiclem. 11· 126. 
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hg. 7. Capella fune rarb de b f:imília Fe brer :1 Sant Fran, ·c-sc de Vibfranca del Pe nedès. dixé 

J Yarza. « 
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Fig. H. Sepulcre ue b famí lia Febrer ;i S;int Fr:mcesc de Vibfranca del l'enedés. clixé .J. Yarza 
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no obstant, t::imbé e ra factible endegar una recerca partint del fet que alguna 
cosa podia resta r in situ i no hi h::ivi::i cap altre punt de sortid::i fora del propi 
testame nt. Es tractava, clones, cie mirar cie trob::ir-hi a lguna indicació clau. Així 
ha estat. Un dels trets més rellevants cie la personalitat cie Pere Febrer que 
descobrim a través de les seves darreres voluntats és la devoció a la Mare cie 
Déu. No solament tots e ls aniversaris que institueix a l'església parroquial cie 
Santa Maria cie Vilafranca coincideixen amb festes marianes, també succeeix 
així a Sant Francesc. Aquí, però, a l costat de Maria hi ha Sant .Jorcli4'1. És obvi 
que talcoincidència és la que retrobem a l re taule atribuït pe r la historiografia a 
Lluís Borrassà, ubicat dins una capella45. No deixa d 'ésser significativa aquesta 
pietat pel sant-cavaller en un personatge que probablement, com veurem, va 
e nnoblir-se,46 i que tot plegat coincideixi amb un fet: al sepulcre sobre el 
jacent hi figura una creu identificada com la cie Montesa47. 

Pere Febrer va dictar e l seu testament l'any 1404. Aleshores la capella dels 
Framenors ja existia i e l cenotafi de guix ja servia com a recordatori del seu 
fill Bertran. L'impulsor cie la fundació familiar podria haver estat aquest darrer, 
però no sembla que hagi estat així Pere Febrer sempre s'hi refereix ~mome
nant-la la "seva,. capella . Per tant ningú més que aquest personatge és el seu 
promotor. Es tracta d'una empresa, per altra banda, que resulta perfectament 
entenedora e n e l context social del nostre personatge. Era un home molt 
poderós econòmicament que s'havia ennoblit, com varen fer-ho tants a ltres 

44. Jbide m. p . 136 i 134. 
45. Sobre el retaule. vegi's: J. GUOJOL IUCA!ff. Burrassú 1330-1424, llarcelona 19'>3. pp. 45-

49. figs. 17-33. Si Pere Febrer quan dicta e l seu test:1ment L111y 1404 es refere ix a b .. seva .. capella 
dels fr:1menors com quelcom ja ac:1b:1t. hem d'entendre que :iixc'> presupos:i l'existènci:1 del retau
le. Una cronologia com aquesta convé pe rfect11nent :1 l'obra de l\orrass;'¡ que, no ho o l)lidem, va 
treballar per diversos enclrrecs sorgits de Vibfranca sobretot vers 1392. 

46. lkcordem que durant e l Trescents. :1 Caulunya. d culte a S:111t Jordi va lligat intimament 
a l'ordre de cavalleria (J. VINCKE, '·El culte de Sant Jordi en les terres c 1t:1bnes dur:mt l'Edat 
Mitjana. com :1 expressi(> de les relacions e ntre l'Església i l'Est:il en aquell:! època", Pt1ra11/t1 
Crislit1na, abril 1933. pp. 1-12). 

47. L'esmenta: A. COY COTONAT, cii. s11pra nota 3\ p . 503. De ser així, es tractaria versem
bbnment d 'un membre de l'orde de cavalleria cie Sant Jordi. cre;ida per Pere el Cerimonié>s l'any 
1.3'53 (R SAINZ DE LA MAZA i LASOLI. L ·orde rntt1iú deSa11!.furdi dA/fi1111a (1201 -1400), Lleid;i 
1991 , pp. l 'i2- Hi6). i. en conseqüència . b dedicaci<i de b capella de Vibfranca seria encara més 
adient. tot i que resta un proble ma obert: a qui representa exactament b figu1~ 1 jacent'. a Bertran, 
e l fill cie Pere Febrer. o a aquest'. 

48. Aquest ti pus tLictuaric'> que t1mhé és comuna a altres otici:ds rei:ds. els J\l;irch barcelo 
nins e ntre e ls més paradigm:l tics <F. de BOFAHULL y SANS. h'/ u1stillo y lo lwmnía d e 
Arantj)runyú, Ilarcelona 191 l). h:1 est;!l an:1litzada d:1rrerame nt per: C. CUAJJRAOA J MAJO. 
"Vers l'adquisici(> d 'una mentalitat feudal: Pere des llosc ciutadè1 de Barce lona i la compra dels 
cistell s de s:mt Vicen1.· i Yibss:1r (segle XIV)", dins Fortt1/eses. tornes. ¡.;1wites i castells de lo 
Catai11n)'ll Medie1 •a/, (Annex :'>, "Act:1 Mediev:ilia·». ll:trcelona 1986. pp. 179-199. Pel que f;1 :11 
nostre person:1tge. consta que entre 1387 i I.Wl va adquirir un seguit cie drets :1lcastell de 
C:1stellet. i als llocs de la nled:1. Moj;i i Santa Margarida. així com als c;istells i viles de b GeltrC1 , 
Vilanova. Cubelles. Sitges i Hibes (/:'/s Castells Cula/uns IJI . 1971. pp. 884 i 934). 
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oficials reials, per la pràctica d'adquirir senyorius feudals (en el seu cas el cas
tell de Fontrnbí, al Penedès)48 . La seva excel·lent situació econòmica li va 
permetre, d'una banda, dictar un testament extraordinariament generós, i el 
caràcter nobiliari que havia 
imprès al seu llinatge49 va menar-lo a adoptar actituts pròpies d 'aquest esta
ment, entre les quals s'hi compta l'erecció d'una capella funerària. 

Els restants túmuls de Sant Francesc 

L'església de Sant Francesc custodia altres dos sepulcres nobiliaris confec
cionats en guix, obra, ambdós, d 'un mateix mestre si ens guiem per les coin
cidències estilístiques. Estan col·locats sobre mènsules i consten de sarcòfag i 
coberta amb les respectives imatges jacents. Es localitzen, en alt, sobre el mur 
nord. S'ignora el nom dels seus destinataris. La caixa d'un d'ells ostenta orna
mentació heràldica en el seu frontal: un lleó rampant disposat dins escuts en 
losange i amb bordura interior. En base a aquestes armes s'ha especulat sobre 
la possible pertinença del difunt al llinatge Avinyó <Fig: 9>50. La identificació 
és versemblant atès que aquest llinatge tenia el seu lloc d'enterrament a la 
capella de Santa Bàrbara intus capitulum, segons informa el testament de 
Joan d'Avinyó, dictat l'any 143051. Ateses les modificacions sofertes pel con
vent és viable sospitar un trasllat tardà del túmul des del seu emplaçament 
originari a l'actual. 

En el cas del segon sepulcre, a pesar d'haver-se especulat en el que fa a la 
indentificació dels destinataris amb la família Penyafo1152, no hi ha cap dada 
directe que ho avali <Fig. 10>. Les figures jacents d 'ambdós mausoleus tenen 
molts punts en comú en el que fa a la disposició del cos (una i altra tenen les 
mans en oració), fins i tot el tractament formal de certes zones de la indu
mentària respon a plantejaments similars etc.; això no obstant, també hi ha 
una diferència acusada: en un cas la indumentària és la pròpia d'un militar 
preparat per la guerra (cota cie malles inferior, capmall i casc al cap, etc ), en 
l'altra (ossera dels Avinyó) d 'algú que pertany a l'estament perd que no ves
teix el que és adequat en el camp de batalla. Un dels sarcòfags, com s'ha dit, 

49. Havia casat al seu fill Be rtr:rn amb Beatriu, filla de Bernat de Pallars, de la qual n'era 
tutor Arnau Roge r de Pallars , segons el propi testador reconeix en el document. 

50. A. COY COTONAT, cit. supra nota 35, pp. 503-504. 
51. Barcelona, Arxiu Capitular, perg. nümero: 10,65v. 
52. A. COY COTONAT, cit. supra nota 35 , p. 503. 
53. A pesar del seu caràcter inusual en context català, la tria d 'aquesta escena és absoluta

ment adequada cies d 'un punt de vista iconogràfic i això explica la seva presència en monuments 
funeraris contemporanis: H. s'JACOB, !dealism and Realism. A Stuc~y <!f Sepulchrul Symholism, 
Leiden 1954, pp. 128 i ss. 
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Fig. 9. Sepulcre t le ls Av iny<>. Església de Sant Francesc de Vilafranca de l l'e nedés, clixé J. Yarza. 
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Fig. l li. SL'pukrc· del i'l'ny" Jún ('). bgksi" de S"nt Fr:1ncesc de Vil:1fr"nca del i'l'nl'llés, dixl' 
J Yarz" 
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ostenta les armes familiars al frontal. L'a ltre presenta una iconografia absoluta
ment excepcional en aquest context a Catalunya: una resurrecció dels mo1ts53. 
A ambdós extre ms del frontal s'han situat clos sepulcres amh cohe1ta a dues 
aigües, dels quals surten sengles figures nues; al bell mig un grup cie vuit per
sonatges, un dels quals es mostra d'espatlles, entre e ls quals pot identificar-se 
un franciscà. Tots estan cl 'empeus sobre e ls seus llocs d'enterrament i te nen 
les mans en oració. 
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