EOi BORRASSÀ I LES CANÒNIQUES DE GIRONA

FRANCI>S( Ru1z QuESADA
Diversos components dc la nissaga de pintors dels Borrassà van rebre encàr
recs que van tenir com a lloc de destinació les canòniques dc Sant Feliu i de Sant
Martí Sacosta dc Girona i de Sant Joan de les Abadesses. A partir dc l'any 1360,
data en què Guillem Borrassà I va executar un retaule dedicat a sant Jaume per a
l'església de Sant Feliu, fins a les primeres dècades del segle xv, la trama de les
obres que van acollir Ics canòniques de la província de Girona ens permet tractar
algunes notícies relatives a Guillem Borrassà I i 11, Lluís i Francesc Borrassà, mit
jançant les quals es pot definir millor la comprensió d'aquest llinatge de pintors.
Entre totes les noticies, cal destacar les de les comandes dels retaules de sant
Narcís i del monestir dc Sant Martí Sacosta, les quals, ajudades per l'estudi
econòmic dels conjunts, informen de la singularitat que van tenir aquests mo
bles. Tot i la seva desaparició, Ics característiques peculiars d'ambdues pintures
no només ens permeten analitzar la producció més valorada dels Borrassà, sinó
que també possibiliten apropar-nos al complex obrador gironí.
El retaule de sant Narcís fet per Lluís Borrassà, el sepulcre del sant encarregat
a Joan de Tournai, conservat actualment a l'església de Sant Feliu, i el frontal
d'altar de la capella, el qual va ser obra d'argenter i el va realitzar Francesc Ar
tau I, són testimonis de l'elevat nivell art!stic que va tenir el mobiliari de la cape
lla de Sant Narcís, de l'església gironina de Sant Feliu.
Pel que fa al retaule de Sant Martí Sacosta, fet per Lluís i Francesc Borrassà,
es coneix que el conjunt va ser destinat a l'altar major del temple i que el carrer
central incloïa un tabernacle i la imatge de sant Martí, la qual estava coronada
per un cimbori. La proximitat entre aquesta estructura i la dels retaules de San 
tes Creus i Monreale facilita una revisió comparativa que, a més d'ampliar la
informació de les tres pintures i dels artistes que Ics van executar, evidencia la sin
gularitat del retaule dc Sant Martí Sacosta i els trets diferencials d'aquest tipus
de moble respecte dc la tipologia de retaule més normalitzada a Catalunya.
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Malauradament, aquesta comunicació pot rebre el suport dc les imatges
dels conjunts que tractem, ja que cap d'ells no s'ha conservat.' Tanmateix, a
partir dels documenrs d'aquests retaules hem inclòs les hipòtesis de recons
trucció dels mobles que ens han estat possibles, les quals ens permeten apropar
nos a la producció artística dura a terme des dc Girona en els segles del gòtic.

als dos Guillem Borrassà, que especifiquin a quin dels dos fan referència. En el
context d'aquesta complexitat que juxtaposa l'activitat pictòrica dels dos artis
tes, assenyalem que algunes de les notes d'arxiu conservades es poden destriar
del conjunt de notícies i assignar-les a Guillem Borrassà II, bé perquè esmenten
un Guillem Borrassà minor dicrum, bé perquè parlen dc la seva dona Margarida,
o bé perquè fan al·lusió a Guillcmó. 4 En aquest sentit, creiem bastant important
esclarir la documentació familiar relativa a la família Borrassà a causa dc la poca
informació que es té del taller gironí dels Borrassà.
L'existència de diverses discrepàncies en la documentació relativa als dos Gui
llem Borrassà ens porta a aclarir, o com a mínim a intentar-ho, a quin dels dos artis
tes fan al·lusióles notes d'arxiu conegudes. Pel que fa a aquest punt, hem de precisar
una informació que, al nostre parer, no és correcta. Ens referim a la transcripció
feta per diversos investigadors segons la qual, l'any l360, Guillem Borrassà, casat
amb Margarida, figura empadronat en el llibre del repartiment de Girona, on
consta com a resident en <<lo carrer ab la travcrsa que comença al portall de na Clara
tro al portal de les Belcstcrics ab la traversa que puja tro a les rexes de sent Feliu.
Guillem de Borraçan pintor[... ] cinquanta sous>>.s La inclusió d'una informació
complementària a la del text original, que esmenta a Margarida, implica la
consideració d'un Guillem Borrassà II que en aquest any encara no era actiu. El
desconeixement que fins fa poc es tenia de Bonanata, esposa de Guillem Borrassà I,
va motivar que la noúcia d'aquest pintor fos acompanyada del nom de Margarida
que, com hem indicat anteriorment, era en realitat la muller de Guillem Borrassà
Il. Segons el que hem pogut esbrinar en el conjunt dc dades de tots dos pintors,
Guillem Borrassà I devia ser força més gran que Guillem Borrassà U i és per aquesta
raó que els documents relatius al segon comencen a aparèixer a partir de 1374.
En la ponderació d'aquests documents hem de considerar que s'ha apurat un
xic massa la cronologia de Guillem Borrassà li i, més concretament, la de la seva
esposa Margarida, en dir que l'any 1373 la filla de tots dos, Margarida, ja era ca
sada amb Pere Ramon Safiguera de Castelló d'Empúries, i que l'esposa del pin
tor va morir l'any 1429. Si es té en compte que la dona de Guillem Borrassà II
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A /'entortl dels Guillem Bo~rcmà de Girona
En relació amb Guillem Borrassà I, pare de Lluís Borrassà, i el seu nebot
Guillem Borrassà Il, ha estat molt important la publicació dels testaments d'a
quests dos artistes, feta per Josep Clarà. 2 Gràcies a aquest article que, tot i els
anys que han passat des de la seva publicació, encara és força ignorat per part dc
diversos estudiosos, se sap que els dos Guillem Borrassà no van ser parc i fill,
sinó que el seu parentiu va ser dc tipus col·latcraJ.3 D'altra banda, ara es coneix
que Guillem Borrassà 1 i Bonanata van ser pares de Lluís i Caterina Borrassà,
mentre que Guillem Borrassà li i Margarida van ser els genitors de Pere, Fran
cesc, Guillem, Asben, Joan, Margarida i Caterina Borrassà, dels quals Francesc i
Guillem van continuar la professió de pintor.
Tanmateix, tot i el valor singular dels documents publicats per Clarà, una
part de la problemàtica encara és vigent ja que són pocs els documents relatius

I . Dc Ics pinrurcs gòtiques conservades procedems de les canòniques gironines, cal esmentar els cinc
compartimcnrs d'un retaule dedicat a s.Jnt Pere que provenen del monestir dc Sant Pere Cercada de S:uua
Coloma dc Eu-ners, conservats al Museu d'Art dc Girona (MD 249). D'alna banda, si es té en compre el
vincle que hi ha\'ia entre l'església parroquial dc Lledó i la canònica de Santa Maria de Lledó, rornbé hem dc
tenir prescm el n:taulc dc sam Tomàs, procedcnr d'aquell temple i que ara es custodia al Museu Nacional
d'Art dc Catalunya (MNAC/MAC 4378). Vegeu j. GUDIOL I HJCI.RT-S. ALcoLEII I BLANCH, Pinturagòtica
tntalnmo, Barcdona,l987,p. 36,cat. 72 i 73, fig. 171 i 173. Totsdosconjumsvanscrrealirzarsen una
Jat a propera a l'any 1350, però l'àmplia llacuna que es fà palesa a l'entorn dels principals arrines gironins
actius en aquestes date; no permet anar més enllà a l'hora de saber els noms dels seus autors i, pel que fua
aquesta comunicació, el possible lligam amb algun artista de la ,,;:;.<;aga dels Borrassà.
2. Vegeu j . Ci.AI\A, • Prcci~ions i nous documents sobre els pintors Borrassà (segles xtv· xv).. ,
Annals de l 'hostittH d'Estndil Giror~ins, XXIX, Girona, 1987, p. 129·142.
3 . Pel que fa a Ics diverses propostes que s'han fet dc la genealogia Borrassà, vegeu ]. M . MA·
DURELLI MARJMÓN, •El pintor Lluís Rorrassil: su vida, su ticmpo, sus seguidores y sus obr11s•, Ana./es
.Y Bo/erln de/os MI/.Itos de Arte de Barctlo11a, Vil, Barcelona, 1949, p. 24; j. GUPIOL 1 RICART, BorraJJà,
Barcelona: lnstituro Amatllcr dc Artc Hispanico, 1953, p. 155; P. FREIXAS 1 CAMPS, L'artgòtic a Gi
roua. Segles Xlii -XV, Girona, 1983, p . 334-335; J. GUDIOI. I Rl CAR'r·S . ALCOLEA I BLANCH, 1987,
p. 73; i la més actualirz.1da a J. CLARA, 1987, p. 132-133. En relació amb aquesta darrera proposta, vam
desenvolupar diversos aspectes que modificaven sensiblement l'arbre genealògic de Lluís Borrassà,
especialment pel que fa a les aliances amoroses i als seus !ilis, l'egeu F. RUIZ 1 QUESAOA, «La darrera
producció del taller dc Lluís Borrassà. Una via per a l'aproximació a Jo~ arristes: Lluc Borrassà i Pere
Sarrcal•, P1·cmi Amics de l'Art Romànic, Lambard, x ( 1997), Barcelona, 1998, p. 66 i 67, núm. 45.
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4. En relació amb les referències documentals que parlen de Guillcmó, vegeu J. DOMENG E,
•Servar un patrimoni: pintors i argenters a Ja seu dc Girona ( I 367- 1410)•, L'artina-arwà medieMl
a la Coro11a d'Aragó, Lleida, 1999, p. 324.
5. La notícia la va publicar Lluís Batlle i Prats cll944, i va ser parcialment modificada per josep
Gudiol i Ricarr pocs anys després; vegeu L. BIITLLE 1 PRATS, •Los fi.mcrales dc Pcdro el Cercmonioso
en Gerona ( 15 dc cncro dc 1387)•, A nalec ta Sacra Tarraconmsia. Revista de Cimcim Hinórico
Eclesitisticas, XVII, Barcelona, 1944, p. 140, núm. 3; El llibre dc rcpartimmt de Girona, 1360; i¡. Gu·
DIOL I RICIIRT, 1953, p. 8. La inclusió incorrecta dc Margarida en e l text encara es recull a ). GUDIOL 1
RJCI.R.T-S. ALCOLEA I BlANCH, 1987, p. 73.
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va tenir fills fins a l'any 1391, la proposta que s'ha fet fins ara implica que va te
nir fills pa~sats els cinquanta anys i que va ser quasi centenària.6 A m~s a més, una
altra referència documental ens acaba de dilucidar aquesta qüestió ja que Mar
garida, filla dc Guillem Borrassà li i Margarida, era menor d'edat l'any 1391 i,
per tant, és impossible que fos casada amb Pere Ramon Safiguera, l'any 1373 .7
Així doncs, pensem que les notes d 'arxiu anteriors a l'any 1374 donen informa
ció només dc l'activitat anística del pare de Lluís Borrassà, pintor bastam rela
cionat en els seus inicis artístics amb la vila de Castelló d'Empúries.
Tot i que no es pot menysprear l'existència d'un altre Guillem Borrassà, que
iniciés totes dues branques de pintors, la dc Guillem Borrassà I i Guillem Borrassà li,
segons la nostra opinió, la primera notícia de l'any 1351, en Ja qual s'esmenta
un Guillem Borrassà pigtoris Castilione, fa referència a Guillem Borrassà I, una re·
laci6 que pot rebre el suport del fet que Pere Ramon Safiguera, gendre seu, fos de
Castelló d'Empúries, i també del fet que pintés diverses obres per a l'Empordà,
especialment el retaule dc sant Blai destinat a aquesta vila.H Pel que fa a aquest tema,
cal tenir present que si fos cert que els Borrassà procedien de la població emporda
nesa dc Foixà, el nucli artístic de què depenia Ja vila era Castelló d'Empúrit:s.9
Tanmateix, la importància dels encàrrecs rebuts dels diversos centres religiosos de
Girona devia motivar el trasllat de Guillem Borrassà I a la ciutat de l'Onyar, ja que
l'any 1360, una vegada instal-lat a la capital del Gironès, va atendre comandes des
tinades a l'església del monestir de Sant Feliu i a la de Santa Cristina d'Aro.1o

Pel que fa a Guillem Borrassà II, molt possiblement es va formar al taller del
seu oncle homònim i, en conseqüència, al costat del seu cosí Lluís Borrassà. Ma
lauradament, aquestes arrels comunes, suposades a partir dc la documentació
conservada, no les podem ratificar mitjançant l'obra artística, ja que la desapari
ció dels conjunts pictòrics d'estil gòtic dc la província dc Girona ha estat quasi
coral. La personalitat artística de Guillem Borrassà 11 va irrompre cap ell374 i,
segons les referències d'arxiu, consta que l'any següent estava casat amb Marga
rida. li En relació amb els fills d'aquest matrimoni, sc sap que Asbert Borrassà va
néixer cap ell382 i Joan Borrassà, cap cl1391. Pel que Fa a la resta, Guillem Bor
rassà III no era gatre més gran que Asbcrt, mentre que el 1391 Margarida i Ca
terina eren menors d'edat. Respecte dc l'edat dc Pere i Francesc Borrassà,
només es coneix que eren els més grans dc tots els germans.
D'acord amb la documentació publicada per Ciarà, Guillem Borrassà I va
atorgar testament el 25 de novembre dc 1388 i el va ampliar dos dies després
mitjançant un codicil. En aquests documents, Guillem Borrassà I, nomenà com
a marmessors testamentaris el seu fi ll Lluís, la seva esposa Bonanata, la seva fi lla
Caterina, el seu nebot Guillem Borrassà II i el seu gendre, el sastre de Girona
Pere Escaric, alhora que estipulà ser enterrat al cementiri del monestir de Sant
Feliu de Girona i nomenà Lluís Borrassà hereu universal. En el mes de desembre
d'aquest mateix any, Guillem Borrassà I va actuar com a testimoni, juntament
amb l'orfebre Francesc Anau, en els capítols matrimonials de Lluís Borrassà. 12
Pel que fa a Guillem Borrassà I, pare de l'artista, se sap que l'any 1388 va ac
tuar com a testimoni en els capítols matrimonials de Lluís Borrassà, juntament
amb l'orfebre Francesc Artau,13 i que aquest any vivia al «portal qui parteix de
Ics Balesteries fins a l'arberch d'en Roquin,..l4 Tot i que s'han proposat diverses
dates per La mon de Guillem Borrassà I, creiem que el seu traspàs va esdevenir
poc abans del21 de febrer de l'any 1391.15

120

6. Vegeu P FRFIXA.\1 C".t..\lrs, 1983, p. 3341 335 i}. GUDIOL l R!CART-S. Au-01 F.A 1BtANC'H, 1987,
1987, p 73·74 Pel que f.l oal document en què s'esmenta Pere Ramon Safiguaa com a gendre dc Gu1llem
Borrassà I, vegeu 1'. FRFIXAS I C'.Mirs, 1983, p. 187-188, doc. XXXIV. A partir d'aquc::st2 aprc:ciaóó, podem
pensar ducs en~~: la pnmera ens pom al fet que Pere Ramon Saligucra va ser c:l pn mer mant dc Catcnna
Borrassà, filla dc Gwlkm Borrassi I i dc Bonanata; 1la segona., a la po5Sible existència d'una altra filla d'a·
quc.t nu ni mom, morta abans dc 1388, J2 que no s'esmenta en c:l tC::Stamcnt dc Guillem Borr:ISSà I.
7 La notiCia 6 dcl27 d'ocrubrc dc 1391 i diu •Irem, d1mino Margucnte et Catcrmc, filiabus
mc1s, et utnquc ta rum, pro hcrcd1tatc et lcgirtima patern isc maternisL ... Jet si ipsarum ambc seu al ·
tcra ipsarum dcccsscrint seu deccssc:rinr infra pupilarcm etatcm•; ). Ct.AIIÀ, 1987, p. 137.
8. Vegeu M. PUJOl t CANELU!., •El retaule dc Sant Miquel dc CaStelló d'Empúncs 1la seva cir·
cumstlncia sociocu ltural•, Annals de l'lnsritu.r d'Ertudil Empurdtmuos, 27, Figueres, 1994, p. 51 .
9 . La procedència dc la família Borrassò ha estat bastant dcbaruda ja que s'ha dll que: podia ser
originària dc diverses localitats g~ronmcs. Josep Ciarà defensà que aquesta nissaga procedia dc la loca·
li tat dc Foixl; vegeu I Ct.ARA, 1987, p. 129· 130.
1O. Amb data dcl4 d'ab1il dc 1360, Guillem Borrassà I va signar una àpoca d'un retaule dc sant Jaume
destinat a l'església dc Sant Feliu de Girona; vegeu A. DURAN 1SANPERE, •Documents d'Art Carn.là antic. Els
Borm......._\, pimors dc Girona. Segles XlV·XV•, Butlletidet O:m:re Excursilmisra de Catalttnyn, XXXI, Barcelona,
l921,p. 154; ). Gumo1.1CUNILL, ElsTrescenrisres, 11 (Ja pinrura mig-eva! catalana}, Barcelona, 1924, p. 134;
J. M. MAOU REU. tMA RI MÓN, •El pintor Uuís BorraiSà:su vida, su riempo, sus seguidores y sus obr.IS•, AwJ·
la y Ro/er{,, de los Museos dt Aril de &ne/ona, vm, Barcelona, 1950, doc. 70. Aquest mateix any va contrnc·
tu un retaule destinat a l'església deSa.nta Cristina d'Aro, vegeu P. FREJXAS 1CAMPS, 1983, p. 176.

li. Pere Freixas rambc; observa l'cmergènm dc Guillem Borrassà 11 dins el panorama artistic
gironí l'any 1374, tot i que el considera l'artista germ~ dels seus fills i, també, de Uuís Borrassà. D'al·
tra banda, a causa dc la relació marrimo111al que estableix entre Gu1llem Borrassà 11 i Bonanata,
l'esposa de Guillem Borrassò I, no relaciona amb el primer dels artistes aquelles obres en les quals
s'esmenta Margarida, la seva veritable muller. Un exemple n'és el retaule dc la Mare de Déu dc l'es·
glésia de Mercadal, que l'estudiós inclou dins les obres feres per Guillem Borrassà I; vegeu 1'. FREIXAS
1 CAM~s. 1983, p. 177-178 i 334-335.
12. Vegeu F. RUIZ 1 QUESADA, U11ls Bt1rrassà i el seu taller, 2 vol., Barcelona: Un iversitat de
Barcelona, 1999 (gener}, p. 65-68 (vol. 1} i p. 6 · 15 (vol. 11), [tesi doctorall.
13. Vegeu núm. 12.
l4. Vegeu}. CLAM, 1987, p. 131, núm . 8; talla municipal dc l'any 1388.
15. Pere Freixas opina que ell399 és la data segura dc la mort dc Guillem Borrassà I, mentre que
Josep Ciarà indica la de l'any 1392; vegeu P. FREtXAS 1CAMPS, 1983, p. 325; i J. Cv.II}.,J987, p. 132.
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Suposem això a causa d'una disposició del testament dc Blanca, la muller de
Berenguer Company alias vocati Pintor, qzto1zdam pictoris Gertmde, en la qual
est:, referència a l'esposa del difunr Guillem Borrassà, a la qualli deixa quosdam
pmzyets de panni de Matines morades. 16 D'altra banda, hem de precisar que
Guillem Borrassà I, en el moment de fer testament l'any 1388, també s'havia
recordar de Blanca item, volo et mando dari de bonís m eis domine BLMiche,
pi11tora, qtúm¡ttagi,lta solidosP La relació entre Guillem Borrassà I el matri·
moni Company devia tenir el seu origen en la professió dc pinror dc Berenguer
Company que, molt prob:tblemenr, devia formar part dc l'obrador del pare del
noMre artista.
El 27 d'octubre dc 1391, poc després dc la mort dc Guillem Borrassà I ,
Guillem Borrassà li, cosí de Lluís, també va atorgar testament, en què va
estipular ser enterrat al cementiri del claustre del monc~rir dc Sant M artí Sa·
costa i va nomenar hereu universal el seu fill Francesc. 18 A partir d'aquest do
cument, se sap que Guillem, Asberr, Joan, Margarida i Caterina Borrassà
eren menors d'edat. Aquesta precisió aclareix que els poders atorgats per
Lluís Borrassà, l'any 1393, :1 Guillem Borrassà comM¡.gtti1tettm meum es con·
cediren en realitat a Guillem Borrassà TI i no al seu fill, el futur pintor Gui
llem Borrassà III. Dos anys després, Guillem Borrassà li va lliurar l'àpoca
final dc Ics cinquanta lliures corresponents al preu del retaule dels sants Jaume
i Iu dc l'església de Mercadal de Girona, que havia contractar el 5 de gener
de 1388. Finalment, l'I dc febrer de 1396, any de la mort dc Guillem Bor·
rassà li , aquest pintor va cobrar quatre lliures per pintar vuiranra ciris per la
catedral de Girona i els seus procuradors, Francesc dc la Via i Jaume Draper,
van vendre a Barcelona una esclava de la seva propietat anomenada Llúcia, el
23 dc març d'aquest any. 19 Uns poders arorgats el 25 d'agost dc 1396, de
Lluís Borrassà al seu nebot Pere Borrassà, fill del difunt Guillem Borrassà II,
contlrmen el traspàs de l'arrista.20

Ió Tm í que la transcrip.:íó no és g;urc dara, Ja que es transcriu Margamc (?) com l 'esposa de
Guollcm Borrassà I, el vonclc dc Blanca amb l'anista ~mbla prou cvodcnt per rdacíonar l'anotació
amb el parc dc Uuís Borrassà Vegeu) . M . MADURELL 1 MARIMÓX, ·El puuor Uuls Borrass:l: su •ida,
>u ucmpo, sus seguidores y sus obra•• , Annltsy &lerín tÜ lo! Muscos tlt Artt dt Bnretlon~>,Vll, Barcc·
lnn.l, 1949, reg. 691. Dos anys dcspré>, el 1393, consta que Blanca ja era morra(). M . MADIRELI.J
MARIMll!>i, 1949, reg. 693 ).
17. Testament i .:odicil dc Guillem Bor.-a•s~ I, atorgats cl25 i 27 dc novembre tk 1388 rcspec·
tivamcnt; vegeu J. CLARA, 1987, p. 134 135, doc. 1 i 11.
18. Vegeu) . CLARA, 19 8 7, p. 136· 138, doc. 111.
19 . Vegeu) . M. MADUI\,I;LL 1 MARIMÓN, 1949, reg. 691 (nota facilitada per Fran.:csc M arrorcll ).
20; Vegeu) . M. MADUIU.LL 1 t\IIARIMÓN, • Luís Borrassa. S u es.: ucla poctónca y sus obras•, LA
Not~>rlll, 79, Barcelona, 1944, p. 185,doc. 27; ). M . MAnURELl.J MARIMÓN, 19 49 ,doc. 114.
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Els G~tillem Borrassà i l'església de Sant Feliu
Del conjunt de notícies que ens informen dels treballs que van realitzar els
Guillem Borrassà trescentistcs per les canòniques de Girona, cal esmentar un re
taule dedicat a sant Jaume per a l'església de Sant Feliu, fet per Guillem Borrassà I
i el dibuix o la pintura d'una clau de volta d'aquest mateix temple, realitzat per
un dels dos Guillem Borrassà.
En relació amb el retaule de sant Jaume de l'església de Sant Feliu , actual·
ment desaparegut, sc sap que el 20 d'abril de 1360, Guillem Borrassà I va signar
l'àpoca final d'aquesta obra pel preu de vint lliures. l i Aquesta valoració econò·
mica del moble ens indica que la icona devia ser de dimensions bastant reduïdes,
però, d'altra banda, fa al-lusió a la ràpida demanda que va tenir el pinror a la ciu·
rat dc l'Onyar, més si es té en compte la importància del lloc dc destinació del
retaule. Finalment, cal valorar que Guillem Borrassà I sabia escriure, cir·
cumstància que no ens pot estranyar gaire si es té present 1'3mplia instrucció del
seu fill Lluís Borrassà, ja que en el document de liquidació s'indica que en l'es·
mentada quantitat de vint lliures s'inclouen centum solidis, de qt~ibus feci albara
nmn, mam~ mea propia.
Anys més tard, el 6 d'octubre de 1383, Guillem Borrassà I oIl va cobrar la
quantirat de tres florins per un treball a l'església de Sant Feliu. En l'anotació del
pagament, s'assenyala que «C pagat a'n GuiUem Borraçan, qui ha formades les
figures dels àngels als demont dirs pag [ ... ], e hi es cstas molt repalades e molt
dies a conèxer del senyor mestre major III florins». 22 Tor i que la raó de l'abona·
ment no és del tot precisa, la notícia resta inclosa dins un conjunt de dades que
fan referència als treballs que es van realitzar al campanar del temple. Segons Jo·
scp Ciarà i Josep Maria MarquèS', la tasca que va fer Guillem Borrassà va ser di
buixar les imatges dels àngels dc la clau de volta de la capella dels Àngels, la qual
va ser esculpida per Pere Sacoma.23 Atès que el campanar es va construir per so
bre de la capella dels Àngels, pot ser lògic que l'anotació correspongui a Ja clau
de volta d'aquest oratori, tot i que no queda del tot clar si el treball de Guillem
Borrassà va ser dibuixar les imatges o bé pintar-Ics. Tanmateix, a la clau de volta

21. Vegeu A. DURAN 1 SANr~RE. •Documenrs d'Art Català antic. Els Borrassà, pintors dc Gi·
rona. Segles XIV· XV•, Butlúú del Ce11rre Exeursio11i!rn t/e CM~>lu11yn, XXXI, Barcelona, 1921, p. 154; ) .
M . MhDURELI.I MAR.IMÓN, 1949,doc. 70.
22. Vegeu A. MASIA DE Ros, • Aigunos documcntos rcfercntcs a obras en la colcgiara dc San
l'élix de Gcrona•, Annles y Boltt{ll de los Muscos de Arte de Barttlon~>, 111, Barcelona, 1945, p. 353; ).
M . MAOUI\,I;LL 1 MARIMÓN, 1949, d oc. 75; vegeu una reproducció de la clau de voltaa la p. 44 .
23. Pere Sacoma va ser director de Ics obres dc l'església dc Sant Feliu durant els anys 1383 i
1384; vegeu P. FREJXAS 1 CAMrs, 1983, p. 32.
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de la capella dels Àngels hi ha quatre figuracions, de les quals només una és un
àngel; per aquesta raó, dubtem que l'abonament fet a Guillem Borrassà tingués
relació amb aquesta clau de volta. D'altra banda, eaJ recordar que a la clau de
volta del darrer tram de la nau, el qual dóna pas a la capell:~ dc.:ls Àngels, hi ha re
presentada la figura de la Marc.: de Déu envoltada d 'àngels.
La reduïda quantitat abonada a Guillem Borrassà, trcma-rrcs sous, fa referèn
cia a una intervenció molt.,punrual ja que, pel que f.1 a aquest tipus dc treballs, cal
recordar que Guillem Borrassà I va cobrar dos-cents seixanta sous per la policro
mta dc la clau de volta i els perfils de la capella de Santa Magdalena de la seu de
Girona, l'any 1370.24
Els treballs de l'escultor van ser força ràpids ja que comta que el 13 d'octu
bre del mateix any la «clau major» del campanar -en n:alitat el document es re
fèn:ix a la clau de la capella cmpl:lçada a la part baixa del campanar, la qual havia
de suportar tota l'estructura dc la torre del cloquer-, ja havia e~ rat col ·locada.25

a Barcelona va ser propera a l'any 1381, període en què d rei Pere el Cerimoniós
va concedir un salconduit d'un any a Guillem Borrassà I, pare dc l'arrista, per viat
jar i viure per tots els seus dominis.27 Tanmateix, les referències d'arxiu que parlen
de Lluís Borrassà indiquen que al llarg d'aquesta dècada dels vuitanta, el pintor
Borrassà va atendre diversos encàrrecs destinats a la província de Tarragona.
El favor reial que Borrassà va tenir en aquest primer tram de la seva trajectòria
artística es pot observar mitjançant un document de l'any 1388, que ens informa
que Joan el Caçador li va conct:dir una pròrroga del temps assenyalat per acabar
diversos compromisos pictòrics amb particuJars, per tal que pogués col·laborar
en les festes de la seva coronació, que havien de tenir lloc a Saragossa. 28
D'acord amb el que ja hem assenyalat anteriorment, el 25 de novembre de
1388 Guillem Borrassà I va atorgar testament i va nomenar a Lluís Borrassà he
reu universal. A finals d'aquest any, Lluís Borrassà es va casar a Girona amb Ca
terina Coral, filla de Francesc CoraJ.29 Gràcies a la conservació de diversos docu
ments relatius a aquest fet, podem ampliar la informació d'aquest enllaç.
Tanmateix, prèviament creiem interessant valorar la relació dc Francesc Coral
amb la catedral de Girona i amb la nissaga Borrassà. Mitjançant una notícia pu
blicada per Batlle i Prats se sap que, l'any 1387, Guillem Borrassà va dur a terme
diverses rasques com a pintor en els funerals del rei Pere el Cerimoniós, que van
tenir lloc a Girona. Pel que fa a l'objectiu del nostre estudi, la importància d'a
quest document l'hem d'ampliar amb la informació que aporta en relació amb
el barber Francesc Coral, qui, juntament amb Francesc Deu:os i Francesc Pelli
cer, va cobrar cinc lliures i dotze sous pels <<drets que pertanchsesqueren ala dita
sagristia [dc la seu dc Girona] en la sera e en totes les altres coses que la ciutat
amprà en fer la dessusdita absolució». 30
Un cop tenim més clara la relació de Francesc Coral amb la catedral de Gi
rona, afegim que estava casat amb Bartomeua i que Caterina Coral era filla de
tots dos. Diverses escriptures que han estat inèdites fins ara ens informen del dot
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Els i1Jicis de Llttís Borrassà
En aquest context artístic, la primera notícia que relaciona Lluís Borrassà
amb el món de l'art ve donada mitjançam el vitrall. L'any 1380, en un paga
ment en què cobrà un florí d'or per la reparació d'una vtdricra de la catedral de
Girona, consta com a pintor de Girona «e regent de fer vidrieres». 26
Només tres anys més tard d'aquest primer treball documcnmr, el 1383, Lluís
Borrassà va rebre l'encàrrec dc pintar el retaule major de l'església del monestir de
Sam Antoni de Barcelona, també concgttt amb el nom dc Sama C lara i Sant Da
mià. La importància de la comanda, finançada en part pel rei Pere III, preveu allò
que c.:l temps s'encarregà de ratificar, ja que a partir d'aquestes datt:s Lluís Borrassà
fou el pintor més sol·licitat i cotitzat dc Barcelona. Aixi doncs, t:n ds primers anys
de la dècada dels anys vuitanta del segle XIV, Borrassà es va instal·lar a la capital del
Principat, ciutat en què restà fins a la seva mort. A partir dc la documentació que
cm·olta l'esmentada contractació, podem suposar que l'arribada dc Lluís Borrassà

27.
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Tor i que no neguem la possible relació d'aquest salcondutt amb l'cmbhmcm dc Uuís Bor

rassi a la Ciurar Comtal i que la probable estada a Barcelona va ser su~nor a un any, no som partida·
24. Vegeu-nc una reproducCIÓ a ). CALZADA ÜLJVER.AS, Las cÚlJ•ts dr bóvtda dt la mttdrnl de
Gero11n, Barcelona, 1975, p. 43.
25. Vegeu A. MASIA DE Ros, 1945, p. 353, núm. 46.
26. Vegeu A. DUR.AN 1SANrhRil, 1921, p. 154; J. GumoL 1CUNILl., El pili tOl" útiJ &rrnssii, Barce·

lonJ: Acadcmia Prm~ndal dc BclluAncsde Barcelona, 1925,p. 10; J. M. MADUR.FI .l 1 MARIMÓN, 1949,
tltx 7 1. Quanr a aquesta notícia i la po~iblc relació entre Uuís Borrassà i el pimor mallorquí [bmon Ge·
labcrt, vegeu F. RUIZ 1 QuE.SAOA, • Repercussions i incidències del periple pictòric mallorquí ~r terres ca 
tal.lllc~ 1valencianes•, Mnlúm:agòticn, Palma, 1998, p. 21-24 i 39-41 (catàleg dc l'nposlctó).

ris dc sobrevalorar la significació d'aquesta notícia. Segons la nostra opintó, Gu1llcm Borrassà I va
tornar a Girona, on ens const:l que ''a actuar com a testimoni dels capítols mauimonials del seu fill, i des
d'allà va contractar el retaule dc Sant Miquel de Fluvià, va redactar Ics seves darreres volunrars i ram bé
va morir. Pel que fa a aqucslS punrs, Pere Frcixas data la contractació del retaule dc Sant Miquel de
l'luvià l'any I 382, rot just quan havia passat un any des del guiatge concedit pel rei; vegeu P. FREIXAS 1
CAM I'S, 1983, p. 325.
28. Vegeu A. RUBIÓ 1 LLUC I I, Doc111nt11ts per la Història de la Cultura Catnlntra Mig-eva~ 11, Barcc
lona,l92 l ,p. 307-308,doc. <X:CXVII; J. M. MAOURFLI.I MARJMÓN, 1949,doc 79;ACA,rcg. 1869, fol. 9 .
29. Vegeu núm. 12.
30. Vegeu L. BATLU 1 PR.AH, 1944, p. 141.
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lliurar pels parcs dc Caterina a Lluís Borrassà, el qual va ser certament considera
ble ja que va consistir en una casa situada a la plaça del Gra de Girona, valorada
en uns quatre mil sous, més quatre-cents sous en etè:ctiu, a més a més d'altres
mil sous, dels quals Caterina en podia disposar quan volgués. 31 Així mateix,
Francesc Coral i la seva esposa Bartomeua van donar permís a Lluís Borrassà
perquè en el termini de cinc anys pogués vendre la casa de la plaça del Gra i
també es van comprometre.-. restituir-li'n la part que faltés, en el cas que el preu
de venda fos menor dels quatre mil sous. D'altra banda, en el cas que la venda
superés la quantitat esmentada, Lluís Borrassà es responsabilitzà d'incloure el
sobrant dins el dot de Caterina.
La importància del dot de Caterina Coral dóna idea del reconeixement social
que Lluís Borrassà tenia a finals dels anys vuitanta del segle: x1v.J2 A més a més, la
clàusula que possibilita la venda de la casa de la plaça del Gra de Girona ratifica
que el nostre pintor pensava continuar residint a Barcelona, com es veu en el
cens dc milícies dc 1389, on apareix com a veí del barri del Mar de Barcelona.33
Una referència documental dc 1389 informa que el matrimoni Borrassà te
nia una casa in vico Galea, àlias de la plasse, a Girona, la qual deu de ser la ma
teixa que va ser lliurada com a dot. 34 Aquesta doble descripció de l'immoble: i el
coneixemelll dels pactes matrimonials entre: Lluís Borrassà i Caterina Coral per
meten relacionar diversos documents fins ara no interrelacionats, mitjançant els
quals se sap que l'any 1391 l'habitatge va ser llogat a l'espaser de Girona, Pere
Miquel Salip, per tres anys i pel preu total dc trenta lliures, tot i que abans de l'a
cabament dc la validesa del termini pactat, ell4 de juny dc 1393, el compromís
d'arrendament va ser cancel·lat.3S Poc després, el 22 d'octubre de l'any 1393,
Lluís Borrassà, com a apoderat de la seva esposa, va atorgar poders al seu sogre,

a Pere Escaric, cunyat seu, i al pintor Guillem Borrassà, comatwuine1~m mmm,
tots ells ciutadans dc Girona, amb la facultat de vendre una casa situada a la
plaça del Gra de Girona.36 Pel que fa a les dates, es pot observar que, d'acord
amb el que es va establir al document del dot, la venda de Ja casa es va dur a
terme en el termini dels cinc anys fixats als capítols matrimonials. Tanmateix, les
notícies que afecten la venda de la casa semblc:n evidenciar l'exist~ncia d'algunes
diferències entre Lluís Borrassà i el seu sogre, ja que l'artista va rescindir-li els
poders que li havia atorgat un mes abans.3 7 Poc després, l'any 1395, Francesc
Coral va atorgar testament a Barcelona.38
En relació amb l'esposa de Lluís Borrassà, se sap que va morir entre el 27 de
novembre de 1393, data dc la rescissió dels poders a Francesc Coral, i el 25 d'a
gost de 1396, data en què Lluís Borrassà va atorgar poders generals al seu cosí
Pere Borrassà, en nom propi i com a pare i legítim administrador del seu fill
Narcís Borrassà, impúber, hereu universal dels béns de la seva difunta mare, Ca
terina CoraJ.39 Així doncs, Narcís Borrassà heretava tot el dot matrimonial de la
mare i possiblement una part dels béns dels avis materns.
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31. Vegeu lltml. 12. En un estudi interessant dc la societat gironina fet per Chrisrian Guillcrc!;
l'investigador mmcnta que cap dels dors estudiats, posteriors a l'an)• 1360, no és inferior a dos mil
dnc· cents sous. D'altra banda, en aquestes dates, els dots del patriciat Situats entre dos mil cinc·Cents
sous 1deu mil sous signifiquen el 58,8 %del total
32. En el contc~t dc la Barcelona dc l'any 1400, Teresa M . Vm¡-olcs co nsidera dots miiJOS ·alu
el> co mprc$0S cmre dos m1l i deu mil sous. Així doncs, el valor del dot dc Catenna Coral va ser bas·
tant cJc,-at Ja que va ser dc la mateixa quantia que el dc molts mercaders; vegeu M . T. VtNYOI F-~ 1 VI ·
llAL, lA vida qrtoridint~a n Barcelona 1>ers d 1400, Barcelona, 1985, p . 178-184.
33. L'any 1389, Lluís Borrassà figura inscrit en el cens dc Ics 1mlkics del barri dc Mar dc Barcc
lon;l.Jmh una ballcsm. Vegeu). M. MADUREII, I MARIMÓN, 1949,doc. 82.
34. Vegcu) . Ct.AI\A, 1987,p.l30,núm. 7.
i\5 . Vegeu) . M MADURf.L.L I MARIMÓN , 1944, p . 182, doc:. 7; ) . M . MAI)URELL I MARIMÓN,
1949, doc. 87. Pel que fa a la rescissió dc contracte dc lloguer vegeu, del matc1x autor, •Luís Kor
r.l5S.Í Su escuda • , 1944,p. 183,doc. 7 i • El pintor..• , 1949,doc 102
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Uuís Borrassà i et retaule de sam Narcís de !lesgléria de Sant Feliu
Els lligams de Llufs Borrassà amb la ciutat dc Girona, població on es desen
volupà l'activitat artística del seu parc i la del seu cosí, Guillem Borrassà I i Gui
llem Borrassà II respectivament, ben aviat es feren palesos mitjançam la co
manda, que va rebre l'any 1389, de la realització d'un retaule molt significatiu a
Girona, el de sant Narcís de l'església de Sant Feliu. Segons veurem més enda
vant, el valor del moble pictòric no només va ser important per la veneració sin
gular del sant a Girona, sinó també per l'elevada taxació econòmka que va tenir.
A més a més de la importància dels encàrrecs rebuts per Lluís Borrassà en la
dècada dels anys vuitanta del segle XIV, la comanda del retaule de la capella de
Sant Narcís de l'església de Sant Feliu de Girona mostra el reconeixement artís
tic que el pintor va tenir a la seva ciutat. Pel que fa a aquest tema, hem de pensar

36. J. M. MADUREU. I MARJMÓN, 1949, doc. 23 i I 07.
37. El 27 de novembre dc 1393 Uuís Borrass~ va fer la revocació dels poders i la substitució de
manamcm que havia atorgat al seu sogre, el 22 d'octubre dc 1393, a favor dc l'escrivà Guillem Alí. Ve·
geu ). M. MADURf.LLI MARJMóN, 1944,p. 185,doc. 25; ) . M. MADURf.LL I MARJMÓN, 1949,doc. li).
38. Gràcies a una anotació del notari dc Girona, Guillem de Dons, del 8 de març dc 1395, podem
donar aquesrn notícia inèdita rclaliva a Frnncesc Coral, que va atorgar les seves darreres voluntatS davant
del notari barceloní Galcerà N1colis. Malaurndamcm, el testament dc Francesc Coral no s'ha conservat.
39. Vegeu J. M . MADURf.U.I MARJMÓN, 1949, doc 114.
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que la \'en eració a sant Narcís a la ciutat de l'Onyar va ser, i és encara, d'u na difu
sió molt gcncralittada, i també que l'encàrrec del moble es va originar a causa
del nomenament de sant Narcís com a patró de Girona, dos anys abans. 40 Així
doncs, la realització del retaule del sant bisbe l'hem d'inscriure en el marc dc Ics
pintures més importants fetes per Uuís Borrassà.
Si revisem Ics notícies documentals relatives a Ics obres artístiques executa
des per a la capella, es pot comprovar fàcilment el grau de cura i exigència que
els gironins van tenir pel que fa a la decoració de l'oratori de sant Narcís. 41 La
primera nora d'aniu que ens informa de la singularitat d 'aquestes peccs és de
1326 i correspon al sepulcre del sant encarregat a Joan de Tournai, conservat
actualment a l'església dc Sant Fcliu. 42 Les solucions innovadores de l'art dc
Tournai van fomentar la fama de l'artista i entre les obres que se'n documenten
~e sap que va rebre encàrrecs des de Ja Corona. 43 Una altra notícia documen 
tal, que es refereix a l'ornamentació de l'oratori, és la del frontal d'altar de la cape
lla, que va ser o bra d'argenter i la va realitzar Francesc Artau I, el 1394.44
La tercera peça artística que excel·leix de la capella de Sant Nards va ser la
pintada per Lluís Borrassà. La singularitat d'aquesta pintura no consisteix no
més en e\ cost, que va ser de dos-cents florins, sinó en la ratio preu/s uperfície
del conjunt dedicat al sant bisbe gironí.
En els capíto ls del retaule dc sant Narcís no es fa cap referència a Ja prede\.\a.
En aqucl.t sentit, tot i que som conscients que és possible que estigués inclosa en

les mides totals del moble pictòric, ja que la manca d'especificació de la presència
del bancal en el contracte no n'exclou l'existència,•s pensem que les raons de
l'absència poden tenir una altra justificació. Segons la nostra opinió, en el cas del
retaule de sant Narcís és força versemblant que el sepulcre del sant bisbe feia les
funcions de bancal dins el conjunt artístic. Pel que fa a aquest punt, l'amplada del
retaule, propera als tres metres, no és gaire lluny dc la del sepulcre realitzat per
Joan de Tournai, que és dc dos metres i vint-i-cinc centímetres. A més, hi ha una
altra dada que informa encara més que el retaule contractat per Borrassà no te
nia prcdel·la ja que, si observem les mides del conjunt, resulta que el moble tenia
unes dimensions iguals d'amplada i d'alçària. Segons el contracte, el retaule havia
d'amidar quinze pams d'amplada i altres tants d'alçària per als carrers laterals, i
setze pams i mig per al carrer central. Tot i que les proporcions d'un retaule po·
den ser dissemblantS, la característica principal n'és la verticalitat que, en aquestes
dates, ve donada freqüentment per la presència de la predef.\a.46 Aquesta cir·
cumstància s'incrementa en parlar d'icones, en què es figuren diversos episodis
dels sants, ja que cal compensar la compartimenració que fa palesa l'obra.
Si el sepulcre de sant Nards va ser acoblat al retaule borrassià, la narrativa de
la vida del sant bisbe de Girona del conjunt pictòric es va ampliar amb els cinc
compartiments frontals del sarcòfag, a banda de les dues escenes laterals. En la
primera, emplaçada al capçal, es mostra una prèdica de sant Narcís. En les cinc
frontals, es representa Afra i les seves donzelles que reben sant Narcís i el seu
diaca sant Feliu, que busquen allotjament; la instrucció del sant bisbe a les dones
del bordeU d'Afra; la missa del sant gironí entre dos guerrers disposats a consu
mar el martiri de sant Narcís i sant Feliu; sant Narcís que bateja les pecadores i Ja
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40 L'an)' 1387 unt Nuds va ser nomenat sam patró dc la ciutat dc Giron~. En rdac1ó amb la
vida dd sant1 amb el fen or dd sant a la ciutat dc Giron3, "egeu I. MERCADER 1 80~11~, Vtda dusro·
na dt ~"'" Namso, Girona, 1954; 1 pel que fa a l'església dc la col·lt:giau dc Sant Feliu, \'egeu I Lo·
l l i 1 Oti.H, ·S~nl Fchu dc G1rona L'escultura rom3nica del trifori•, D'art, 14, Barcelona, 1988,
p. 4i ·48, on a 1.1 noiJ ni1m I s'mdou una àmpha b1bhografia del temple g1ronl.
41
E121 d'abnl dc l'any 1307 es van establir Ics ordenacions dc la confrana dc sam Nard\ Ve·
geu ). M~Rç~ml\ I 80HIGAS, 1954, p. 183·187.
4 2 El 1326 el 'api10l dc la seu de Girona va destinar una quanri1a1 monetària al scpukrc dc
>ant Narc1s, en què treballava l'imatger Joan dc Tournai. Dos anys després tenim notfc1a que l'artista
ja havi.l finalitat clsar~òfàg, ''egeu P. FRr.IXAS 1 CAMrs,l983, p. 106.
43 l'el que fa ala figura dc Joan dc Tournai i els encàrrecs artístics que va rebre, vegeti F. F.~rll ·
NOL, • Joan dc Tournai, un artista-empresari del primer gòric català•, Girtma a l'abast, ''ol. IV, v i VI,
Girona, 1997, p. 175 - 188; i R. TFRJS 1 ToMAs, • L'època gòtica•, Artdr Cnealtmya. Esmlmrna11·
ttga 1 medieval, 13arcdona , 1997, p. 218-222.
44. L'art dc Francesc Art au 1 el conei xem mitjançant l'arqueta, parcialment dcsapar·cguda, dc
S.1n1 M.mirii\ dc Banyolc>. L'orfebre va fer la composició general dc l'obra en forma d'csg lé~ia, amb
creuer 1 dmbon, i també vn rcali tz:lr ducs dc Ics figures que en decoraven el perímetre, dedicades n
s.lnt Feliu i ;ant Andreu, de ks qual> la darrera va desaparèixer en una data desconeguda. Vegeu
P. FR.HXM 1 CAMr~, 1983, p. 238·239, fig. dc la p. 280·282.
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45. El contracte dc Sant Pere dc Vinaixa n'és un dar exemple, ¡a que Sl bé en els capítols dc l'o·
bra no s'esmenta res del bancal, la conservaCIÓ del con¡um palesa que en rcahtal sí que s'Iu incloïa.
Tanmateix, aquest fet no és gaire frcqilcnt; \'egeu P. BIITLLI:.I HUGUET, •R.Imon dc Mur, el mestre dc
sam Jordi•, Homen,.tge a Antoni Rubió s Uuel1. Miru/./iir~ia d'mudislmraris, històrics i lingüístics,
vol.n, Barcdona,l936,p. 116- 119 i 137-138, fig. I.
46. . Aquesta estructuració quadrada pel que fa al retaule, sense comptar la prcdeJ.Ja, és Ja que es
pot apreCiar en els contractes del retaule principal dc l'església major dc Micres, qtte feia dotze pams
d'amplada per dotze pams i mig d'alçària més el bancal, que havia d'amidar dos pams més d'alt; del
moble dc sant Bartomeu de l'església dc la canònica dc Calaf, que havia dc fer deu pams d'amplada
per deu d'alçària, a part de la prcdcl-la que havia dc fer dos pams m~s; del retaule de Ja capella dc l'En·
carnació dc Jesucrist de l'església dc Santa Maria dc Copons, el qual era igual que l'anterior, però amb
un bancal de dos pams i mig, etc. D'altra banda, com en el cas del retaule dc sam Nards, en la majoria
dels mobles mencionats també hi ha un petit increment d'alç~ria del carrer central respecte a Ics mides
csmc~tades que, juntament amb el bancal, potencia la verticalitat dc l'obra. Un altre tipus de retaule
~uc s1 que pot ser d'cstr~1crura quadrada ~sd que lt un cimbori moh desenvolupat al mig del con·
¡unt, però aquesr cas nr es el del retaule dc sam Narcís. En relació amb aquest tipus dc moble vegeu
l'apanat dedicat al retaule major del monestir dc Sant Martí Sacosta.
'
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conjura del sant, acompanyat del seu diaca, al dimoni. Finalment, el darrer com
partiment, situat als peus del sepulcre, figura l'enterrament de sant Narcís. 47 Si
es va donar l'acoblament entre el sepulcre i el retaule de la capella de Sant Nar
cís, és perquè l'antic conjunt gòtic dedicat al sant era de tipus mixt i incloïa pin
tura, escultura i ornamentació que, pocs anys després, es va completar amb el
frontal d'altar d'orfebreria.
La singularitat del retaule-d c sant Narcís degué motivar que Lluís Borrassà es
traslladés a Girona per supervisar la insral-lació del conjunt, la qual cosa pot estar
relacionada an1b la presència del pintor a Girona el 25 de març de 1391, data en
què va signar una àpoca per les tasques fètes a la taula del ciri, valorades en un florí
i mig, ja que dos dies després va lliurar el rebut final del retaule de sant Nards. 48 El
preu elevat que els confrares de sant Narcís van pagar a Lluis Borrassà de ben segur
va obligar a l'artista a traslladar-se a la capital de l'Onyar per instal-lar el conjunt
pictòric, per la qual cosa devia ser reclamat pel capítol de la seu gironina per repa
rar la taula del ciri pasqual. El contrast entre aquesta comanda i la que va rebre dc
la catedral de Girona confirma, segons el nostre parer, que Lltús Borrassà no podia
negar-se a fer aquest tipus d'encàrrecs, atesa la importància del comitent, tot i que
estem segurs que podia relegar-les a alguns membres de l'obrador.
El trasllat dc Ics despulles dc sant Nards, des de la capella dc Sant Agustí de
l'església de Sant Feliu de Girona al nou sepulcre obrat per Joan de Tournai, el
qual va ser instal-lat en una capella dedicada al sant bisbe del mateix temple, va
efectuar-~e solemnement el 29 d'octubre de 1328. Molts anys més tard, el
1792, el cos de sant Narcís va ser desplaçat des de la capella dedicada al sant i
santa Afra, fins al nou sepulcre de la capella barroca construïda en el seu nom.
En relació amb aquest canvi, destaquem que la ubicació del nou sarcòfag va ser
la mateixa que nosaltres proposem per l'antic, és a dir, just a sobre de l'altar. 49 A
favor d'aquesta proposta creiem convenient fer esment les capitulacions del re
taule de la capella de Sam Ermengol de la Seu d'Urgell, les quals informen que
aquest conjunt va tenir unes característiques pròximes a les que hem proposat
pel moble pictòric de sant Narcís. En el cas del retaule urgellenc, a més a més de
les pintures del cos de retaule, la predel-la estava formada per «la caxa d'acer en

47. Vegeu J. MlliKAPI\R I BOHICA~, 1954, p. 162-163; P. FREIXAS I CAMrs, •Joan de Tournai
(?).Sepulcre dc >ant Nards•, M1lltnu11t. Hinòria. i art de l'església eata.lat~a, Barcelona, 1989, p. 264
265; 1 vegeu F. Esl'I\¡;¡OL I B~R1 RAN, •L'escultor Joan dc Tournai a Catalunya•, A>mals de l'Institut
d'Eswdis Giro>lim, XXXIII, Girona, 1994, p. 387·390.
48. L'apoca diu el >cgUcnr: •Per la taula que avia adobada, que cst~ al ciri paschal, e lc:s lctres
quc·y mud~ en aqucls lochs que I meestre li dix, e era que·~ degui xava en alcuns locs, e adoba -la•; ve·
geu ). DOMENGF I M~~QUIPA, 1999, p. 325.
49. Vegeu) M~Rt.I\DtRI BOHIGAS,1954,p.141-153,fig.22-27.

EL5 BORRASSÀ I LES CANÒNIQUES DE GIRONA

131

que està lo cors sant; e pintarà l'emfront dc la caxa, amb la ymaga de sent Er
mengou jaent, en forma de hom mort tan larch com és la caxa, en manera que
estant devant l'autar, puxa hom mirar la caxa on està lo cors sant».so Una altra
obra que devia tenir una estructuració similar és el retaule de santa Pràxedes de
la capella de l'Almudaina. En el document es comenta que «en dies passats, 'per
col-locar lo cos sant de Sancta Praxedís en loch reverent e pertinent a la sua sanc
tedat, es estada obrada una capella en la dita esgleia, en la qual manca o resta a
fer lo retaule, en la quallo dit cors sant deu esser encaxat e iunct ab aquell». Sl
Tanmateix, en el cas del retaule de sant Nards cal tenir present el renom que
va tenir el cos incorrupte del sant, que s'ensenyava als devots. Tot i que aquesta
incidència pot invalidar el suposat emplaçament del sepulcre a la part baixa del
retaule, és versemblant que el sarcòfag estigués encaixat a la paret on recolzava
la pintura, però que el cos es pogués veure des de l'espai arquitectònic de dar
rera la capella.52 Així doncs, la visió del feligrès en arribar a l'oratori devia ser la
del frontal de plata, el sepulcre i el retaule, tot i que és probable que en ocasions
molt singulars, com la de la festivitat del sant, es pogués deambular per darrera
el moble, és a dir, per l'actual sagristia, i es veiés el cos dc sant Narcís. En relació
amb el cos incorrupte del sant, és evident que es podia veure si tenim en compte
els arcs amb decoració vitrificada que ornamenten l'interior del sepulcre. Final
ment, és factible que el relleu rectangular de fusta conservat al Museu d'Art
de Girona, formés part del monument funerari i que tanqués la part del darrere de
la caixa, segons ja va proposar Mercader i Bohigas, l'any 1954.53
La capella dc sant Agustí i sant Oleguer de la catedral de Barcelona, lloc on
es venerava el cos incorrupte de sant Oleguer, pot ser un nou referent en l'apro
pament al sepulcre de sant Nards. En la visita pastoral de l'any 1388, s'esmenta
que darrere l'altar de sant Agustí i sant Oleguer hi havia una capella més petita. s•

50. El document 1:ambé assenyala que •detràs la dita caxa, sia bé guarnida de fusu, 0 post
grossa, en manera que dcgú no y puxa tocar en la caxa•; vegeu J. M. MADURELL 1MAJuMóN, •El anc
~n _la comar~ alta de Urgel• , Ana.kty Boletin de lot Mureoule Arte de Barceúma, Barcelona, 1946 (un
u mc volum) I Ana.le.r y Boletin de los Museos de Arte de Barcelona: Arte Anriouo, HI (4 d'octubre de
1945), p. 259-340; rv(l d'abril dc 1946),p. 9-172 i 297-416; i p. 264·265,doc. 11.
S I. G. LLOMPART, • Miscclanca documental de pintura y picapedrer!a medieval mallorquina•
Trabnjos del Museo de Matlorça, 55, Palma, 1999, p. 53, doc. 106.
'
52. :-o és del tot clar que, a finals del segle XIV, el cos dc sant Nards es mantingués incorrupte,
atès que d1verses fonts asseguren que va ser mutilat pels francesos. En aquest sentit, diversos cenues
rchg1osos asseguraven tenir relfquies del sant bisbe dc Girona, per exemple, el monestir de Sam Mi·
que( dc Cuixà; vegeu}. MERCADER.! BOHICAS, 1954, p. l32 i 133.
53. J. MERCADER I BOH!GAS, 1954, p. 161 · 162.
54. ACB, Visita pa.storal, 1388,fol. 21 v-22r.
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En la de 1421 s'assenyala que, per sobre de la caixa de sant Oleguer, hi havia un
oratori de sam Onofre, i es descriu tota la indumemària que portava el sant.55
Finalment, en la visita pastoral que es va fer l'any 1578, la més completa de les
realitzades fins a aquell moment, es comenta que el sepulcre de sant Oleguer es·
tava sobre l'altar i que dalt del monument funerari hi havia un retaule Mttiqutml
de fusta pintada. Ai:~.í mateix, en aquest document s'esmenta la capella que hi
havia darrere el sepulcre, lloc.que cal fer esment per l'altar i la reixa de ferro, q1te
clauditur e apperitur et intttS itt sepulchro est corpus Aulagerii integrum. 56 A par·
tir d'aquestes fonts i altres revisades per Duran i Sanpere,57 es poden percebre
les concomitàncies que va tenir el sepulcre de sant Oleguer en relació amb el de
sant Nards. 58
Contr3ri3mcnt a la disposició del sarcòfag de sant Narcís que hem comentat
(vegeu la fig. 1), s'ha dit que el sepulcre devia ser exempt, atesa la presència d'u·
nes columnes que es van trobar a l'interior.59 En aquest sentit, cal indicar que re·
córrer a les columnes com element de basc no implica que la caixa de sant Nards

SS. ACB, Visirn pasrornl, 1421, fol. 72·75. En algunes ocasions, aquesr oratori s'ha rdacaonat
amb la rau iJ dc la vid.1 dc sant Onofre, que es custodia 31 Museu dc la Catedral dc Barcelona, atri·
buïda a Ocstorrents a Pere Serra, rot aque també ha csrar relacionada amb el monestir dc Pedralbes;
vegeu J. AlNAUO O~. LAsARTE i f. P., VERJU~, LA pintura gótica en la 'atedr¡¡/ de BRrulona, 1940·
1942 (cstudaanèdat, premi Martorell ), }. GUDIOL I RICART i S. ALCOLEA I BLA.-.;CH, 1987, p. 57,
fig. 21 a251 ; a R. Al COY 1 PEDRÓS, e Ramon Dcstorrcms i taller. Prcdel·la dc sant Onofre•, Millm um .
Hmòna 'art dt l't{qllllll tntalanR, Barcelona, 1989, p. 258· 259.
56. Vegeu J. MM, I.A vi111n pl&llornlnln Jeu dc &rccWna m 1578, Bascclona, 1934, p. 106·1 08.
Pel que f.l a J¡ rcua dc ferro que Iu havia davant del sepulcre de sant Oleguer, deuria ser dc caractcrísoqucs
similars~ Ics del sarcòf.tg dc sant Nards, la qual figura en la majoria dels gravats dedicats a l.a imatge: del cos
ancorruptc del sant basbc dc Garona Vegeu CoLOMER, MD11f~U:SmirRtkm.lami!JJTAfo, Girona, 1988.
57 Vegeu A D~.; II.AN 1 SANr ER.!". , •el S<:pulcre dc sam Oleguer-, &ret/onA i'"""" hmma.
L'nrr 1 In wlrura, vol. 111, Barcelona, 197S, p. 388.
58 Per la sc' a mtcgntar, els cossos mcorruptcs dc sant Narcís i sant Oleguer csdcvangucrcn
més propers a Ics súphqucs del crcacnr ja que transgredien la visió més habitual, i no tan tangible, que
oferia la reUquia . La imatge del fervor popular davant la tomba del sam va ser una dc Ics fórmules ico·
nogr~fiqucs dc mts èxat del segle xv, passatge que ja podem ad,•crtir a l'obra dc diversos creadors del
gòric internacional, com Gucrau Gener, aque va tenir un especial èxar en la producció dc Jaume Hu·
guer i dels Vcrgós, S<:gons es constata en els retaules dc sant Amoni, Sam Vicenç dc Sarrià i Sam Es·
rcvc de Granollers. Vegeu J. MOLINA I FtGUF.RES, • Hagiografia y menralidad popular en la pinrura
tardogót:ica barcelonesa ( 1450·1500)•. LbcuJ Amoenw, u, Bellaterra, 1996, p. 125·139. Cal tenir
present que la imarge del sant després dc la mort sovint va ser relacionada amb la incorruptibilitat del
seu cos, fórmula iconogràfica que ja s'inclou en el retaule de Sant Esteve dc Gualtcr, pinrat per Jaume
Serra i que retrobem en diverses icones quatrecentistes. Per a aquest rema, vegeu ). YAP.ZA ll..UACF.S,
•El Samo después dc la mucrrc en la Baja Edad Media Hispana•, La. idea y el smtimimto de 111 muerle
m laiMtariayen el Mle dtln Edad Mcdia, u,Samiago dc Compostel·la, 1992, p. 95-117, pel que tà a
sam NJrcfs, p. I 05 i I 06.
59 Vegeu F. EsrANOI. t BERTI\AN,I994, p. 387-393.
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hagués dc ser exempta ja que Joan de Tournai va contractar diversos sepulcres
que havien d'anar a la paret i que se sostenien amb aquest tipus de suport.60 A
més, les columnes també podien haver format part de l'altar del darrere el sepul·
erc que, una vegada trasUadat el sant a la nova capella, es deuria desmuntar. Molts
dels gravats del segle XVII que donen suport a la proposta que emplaça el sepulcre
com a monument funerari exempt, cal interpretar-los com una imatge simplifi·
cada de la visió que es deuria tenir del cos sant des de la capella del darrere, si ens
atenem a la posició invertida del cos respecte a l'estàtua jacent,61 un lloc on hi
deuria haver un altar sostingut per columnes.62 Tot i això, atesa la decoració que
s'inclou a l'altra vessant de la coberta del nm1Ul mortuori, les restes del qual són
encara visibles, no es pot desestimar que en un inici el sepulcre del sant fos
exempt, però pensem que l'any de l'encàrrec del retaule dc sam Narcís a Lluís
Borrassà, el sepulcre ja estava encaixat a la paret de l'oratori. Pot ser que en
aquest canvi i en la idea de resguardar el cos incorrupte del sant, influïssin les me·
sures de seguretat que van donar lloc, el 1385, a l'enderrocament del claustre de
l'csgl~sia de Sant Feliu, que s'havia construït entre l'any 1357 i l'any 1368, i a
la fortificació de l'església i tota la ciutat. Finalment, pel que fa a la relació entre la
caixa funerària del sant i el retaule fet per Borrassà, substituït abans del segle XVII,
unes talles de titsta d'aquesta datació, conservades al Museu de la Catedral de Gi·
rona, corroboren la presència d'un retaule per darrere el sarcòfag.63
Pel que fa al discurs del conjunt realitzat per Tournai i Lluís Borrassà
l'absència del miracle de les mosques en Ics escenes del sarcòfag ens informa qu~
la narrativa d'aquest prodigi miraculós formava part del discurs iconogràfic del
conjunt fet per Borrassà ja que, en les dates dc l'encàrrec, el reconeixement de la
intervenció de sant Narcís quan es va produir l'epidèmia transmesa per les mos·
ques, contra l'exèrcit francès, era totalment popular; i encara més si es té en

60. P~r exemple, els dos sepulcres destinats a la capella dc Sant Amoni dc la catedral dc Barcc:·
lona.' que v~ contractar amb l'ardiaca i canonge Hug dc Cardona, un dels quals es conS<:rva al Museu
Nactonal d Art de Catalunya (MNAC/MAC 200412 ). Vegeu el conrractc a F. EsrAÑOL 1 BERTRAN,
1994, p . 41 7·419, apèndix 11.
61 . En la majoria dc gravats figura Ja imatge del sant S<:gons la visió que deuria tenir des de l'o·
rarora del darrere. Vegeu COLOMER, 1988, gravats 4, 7·8, I O· I I, 14, 16· 17, 27-28 i 65. Tanmateix,
alt.rcs gravats f.lnuna juxtaposició dc la imatge jaccnr del davant del sepulcre i la del cos del sant que es
veaa pel darrere; vegeu COLOMER, 1988, gravats 10· 13 i p. 49.
62. En diversos gravats del segle XVII, dedicats al sepulcre dc sant Nards, també es representa la
tau la d~ l'altar on descansava el sarcòfag; vegeu COLOMER, 1988, gravars 4, S, 16 i 17. D'altra banda,
Duran aSan¡:x:rc comenta que el sarcòfag ~e sant Oleguer era emplaçat per sobre dc l'altar, sostingut
per unes columnetes semblants a Ics que figuren en alguns dels gravat publicats per Colomer. Vegeu
COLOMf.R, 1988, gravats 7 i 7 bis.
'
63. Vegeu}. MERCADERY BOHIGAs, 1954, làm. 53 i 54.
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compre que el sant va ser proclamat sant patró de Girona, dos anys abans de la
comanda picròrica.64.
Finalment, pel que fa a les obres d'art de principis del segle xv que s'han c~n servat, procedents de l'església de Sant Feliu, destaca el tapís de la ResurrecciÓ,
conservar en el Museu d'Art de Girona.65 La cultura figurativa que es pot adver
tir en el dibuix del frontal brodar de la Resum:cció, que procedeix de l'església
de Sant Feliu de Girona, por.¡elacionar-se amb l'art dels Borrassà,66 rot i que di
67
versos aspectes iconogràfics apunten cap a una possible relació amb València.
Els contactes de Lluís Borrassà amb la pinmra de filiació valenciana es van
produir en finalitzar el retaule de Santes Creus, feina que va fer entr~ l'any 1409
i t'any 141 1. Tanmateix, anteriorment, Lluís Borrassà va manremr contactes
amb les noves propostes llevantines, gràcies a l'arribada de diversos pintors d'a
questa procedència que van formar part del seu obrador. No obstant això, la
desaparició majoritària de les obres més genuïnes del pintor, així com el desco
neixement que es tenia dc la producció que es feia des de Girona, no van ajudar
gaire en l'apropament a l'anònim dibuixant del brodar de la Resurrecció.

La transcripció d'aquesta referència documental, publicada per Gudioll'any
1925 , no és del tot correcta ja que assenyala que «LXIV escuts d'or francès, a raó
de XVlll sous, fan un florí, CL florins VI sous». Tot i que ens sembla una mica ele
vat el valor del canvi,69 pensem que els XVIII sous fan referència al valor de l'escut
d'or si bé els seixanta-quatre escuts d'aquest valor no equivalen a cent cinquanta
florins i sis sous. A parer nostre, el valor real del retaule és de noranta-dos escuts
d'or que, segons el canvi de divuit sous per escut, fan exactament cent cinquanta
florins i sis sous.
Gudiol i Cunill amplia la informació entorn d'aquest retaule i comenta que,
en aquestes dates, Jòan Tolosa va cobrar vint florins per la pedra dc l'altar i pel
paviment de la capella i també que un fuster anomenat Mateu va rebre la quanti
tat de cinc florins. 70 Aquesta darrera quantitat pot correspondre al valor de la
fusta i els salaris del fuster per fer el muntatge del retaule, càrrec econòmic que
normalment l'havia d'abonar el comitent de l'obra.
L'altar de Sant Jaume de l'església de Sant Joan dc les Abadesses és situat a
l'absidiola radial de la girola del cantó de migjorn, i la seva fundació es va efec
tuar l'any 1178.7 1 A propòsit d'aquesta capella, gràcies a un necrologi, també
se sap que Bernat de Campelles hi va fer construir un retaule, a mitjan segle
XIV. Pel que fa al nostre conjunt pictòric, el 7 de setembre de l'any 1430, Pere
de Momcorb, abat de Sant Joan de les Abadesses, va fer el següent comentari dc
l'obra: «I tem quoddam retrotabulum novum pulchriter depictum in medio ei us
existit dcpicta ymago Beati Jacobí cum libro in manu sinistra cum baculo siculi
bordono in manu dextera. ltem quoddam cimborium supra dictum altara exis
tens.»72 Aquesta tipologia dc moble, en què s'inclou el cimbori, podia ser simi
lar a la del retaule de sant Miquel, probablement destinat a l'església de Sant
Martí Sacosta, obra de la qual parlarem al final d'aquesta comunicació.
Es dóna la circumstància que el20 d'abril de 1414, dos mesos després de l'a
bonament final a Lluís Borrassà per la realització del retaule de sam Jaume, Joan
Mates va signar l'execució d'un altre retaule dedicat a sant Jaume per al monestir
de Sant Joan de les Abadesses. L'encàrrec, el.van formalitzar Ponç Calvet, canonge

134

Lhtís Borrassà i ei retartle de sat1tjaume dei monestir de Sant joan de les Abadesses
En el llibre de comptes del benefici de Sant Jaume de l'església de Sant Joan
dc les Abadesses, consta una anotació que porta data del 27 dc febrer de 1414,
segons la qual el prevere Guillem Tatxó va abonar a Lluís Borrassà seixanta-qua
tre escuts d'or francès per a la realització d'un retaule dedicat a sant Jaume.68

64.

D'~ltra banda, també podia formar part dc la narrativa del moble borrassià l'escena dc h1

consagractó del sam.
65. Vegeu L'Art wrt•pim vers 1400, Viena, 1962, núm. 535, p. 419-421, fig. I Ol.
66. Vegeu R. ALcoY 1 Pt DRÓS, • Obscrnciones sobre la iconografia dc la rcsurrccción dc
Cristo en la ptnrura gótica catalana•, Esrudios de ico110.!frt1fia >l'ltdieval ttpa>iola, Bcllatcrr;a, 1984,
p. 372-373. núm. 166.
67
Hcnard Dubreol comenta que I~ solució del casc del soldat adormit, rere el sepulcre que fi 
gura al brodat, cooncidcix totalment amb la d'un altre soldat representat a l'escena dc la resurrecció
del retaule d'Aibcntosa, obra rcahtLada per Pere Nocolau. Vegeu M. H ERIARD DuBPJ'UIL, V•llene~ay
el,qórico Í111emaciomrl, Val~ncia, 1987, p. 145·146 (vol. 1) i fig. 399,402 i 405·406 (vol. 11), 2 vol. La
culnora figurativa del tapis dc la Resurrecció fa palès punts amb algunes de les produccions del mestre
dc Monri-soon, artosta que es va formar a Valèncoa, però que va desenvolupar la maJOr part dc la SC\' a
activit>t • l'olla dc M>llorca; vegeu F. RUIZ 1 QUESADA, • Mestre dc Momi-Sion (Gu illem Arnau ?).
Carrer lateral dedicat ~ santa Magdalena del retaule dc Ics santes Uúcia i Magdalena•, MAllorca gò
tica, Palma, 1999, p. 188· I 90 (catàleg dc l'exposició). En aquest context, no podem oblidar l'origen
mallorquí dc Uuc Borrassà i els contactes que Uuis Borras-~ va mantenir amb l'illa i València.
68. Vegeu J. GumOL 1 Cu l'n.L, 1925, p . 32; J. M. MADUPJ'LL 1 MARJMÓN, 1949, doc. 186.
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69. El22 d'octubre dc l'any 1405 es va emetre una ordre reial, en la qual es donava el valor de
quinze sous i set diners barcelonins als escuts dc França; vegeu 1- BoTET 1 St~ó, Lu mo11edes cataúmts,
Barcelona, 1909,p. 201 (n ),2voL
70. Vegeu}. Gumot. l CUNILL, 1925, p. 32.
71. Vegeu E. IUNYI:.t--.'T, EJ monunr de Stml ]01111 de/u Abadelfu, Barcelona, 1976, p IOL
72. Vegeu). ~UDIOL I CUNILL, 1925, p. 32, núm . 2. La data dc la vosita dc l'abat informa que
el rcraulc no va pator les conscqOències del terratrèmol de l'any 1428, que va afect;lf molt el retaule
major del temple; vegeu J. O . MASotu, •Dos retaules dc Sant Joan dc Ics Abadesses•, B11rlletl del
Cmtre E."c11rsio11isra de Vic, 5, Vic, 1916.
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i prepòsit major del monestir, i Arnau Soler, prevere beneficiat de.l'església d'~~
uest nucli religiós, ambdós com a marmessors del ja difunt Gu11lem Tatxó. ·
~tesa aquesm coincidència d'encàrrecs dedicats~ sant Jaume, Alcoy comenta"qu~
el retaule fet per Joan Mates pot tenir 1'advocac1.6 d: sant }aum~ el Me.nor, en
.
tambe<tio'ra plausible estimar dues destmac1ons prou d1ferencLades, per
d
74
cara que
bé ue relacionades amb el monestir de Sant Joan de les Aba esses». .
~oc després, el 12 dc .,¡narç de 1415, l'orfebre Marc Canyes va lhurar un.a
•
Ponç Calvet també com a marmessor i executor del testament de Glll·
apoca a
,
I
d d d bordons
llem TaLXÓ de dues-centes carorze lliures i deu sous per a ven a e os
5
d'argent d~urats llegats per Tatxó al monestir dc Sant Joan ~e Ics Abad~~ses.7, _
Pel que fa al monestir de SantJoan de Ics Abadesses, no es pod:n.dcJ.xar d es
mentar els frontals d'altar brodats procedents d'aquest.ccntre reh.gtós I que a~a
es wnscrven al Museu Episcopal de Vic. Tanmateix, la 1mp~rtànc1a ?e les ?c~es
i Ics limitacions d'aquesta comunicació fan aconsellable a¡or~1ar l ~~t:ud1 d a·
quests brodats, especialment l'encarregat per l'abat Arnau de Vtlalba.

Consideracio1lS a l'entorn de Francesc Borrassà
Les referències documentals que fan al-lusió a Francesc Borrassà donen a
conèixer la importància d'alguns dels encàrrecs artístics que va rebr~, com
també ta contractació de diverses obres realitzades, juntament amb UUis Bor·
rassà. Mencionat com a «pictor clarissimus», l'any 1411, v.a pmtar, entre altres
llocs, per Girona, Sant Feliu de Guíxols i Castelló d'Empunes.

73 Ve eu 1 M M.\DUIU:U. 1 MAIUMÒN, •Addenda al apéndicc documenrnl •, A naia 1 &kt/11 tit los
Mmtos dt Ar~t dc /Jartelo,a, x, Barcelona, 1952, doc. 663; AC B, Gabrac~ <:ANYELL~: Mtwual, 14, 1414.
74. Vegeu R. Au·oy 1 PEDRóS; M . MIRET 1 NI N, joa11 Marcs, pm tor titlgotlc JnttrtlllCIOna./, Sa·
badell, 1998, p. 57·5!!.
·
·
d
".n URJ;I L 1 M"RIMÒN oObras de platcros barceloneses en •S1esoas gcrun en:
75 Vegeu J· M · Nll\
•
'
•
1962
124 doc 3 •
. ( 1392-1698)• A 11 alt.s del /nsrituto tit Estudios Gtrull.ticnsts, xv, Gorona,
, P·
'
.'
ses
'
. 0 .r. b · mra/am1 meti uva/·
154; ACB , Gabrocl CANYELtES, Mamtal, 15, 14 15; N. nE 0 ,\l.MA~f-~, r,e rer•a ,
•
."
Raret/ona /300·1500 11 B¡rcdona, !992, p. 47 , doc. I 54; N. m. OALM!ISI:.S, •Bordo. Marc Canyes •
CataluiiJa medieval, ·ll;rcclona, 1992, p. 3 12 (cat~leg dc l'cxposico6). En l'esmentat documem, ac·
Illa com a testimoni d canonge dc la catedral de Barcelona Ferrer DespuJ01, pcr~o~~t~\qucàqu;,L~c
n ·s més tJrd encarregà 3 Borrassà l'cxccuci6 del retaule dels sants Uorenç, Hopoht ' om s
·
a ,;,no dc la seu hJrcdonina; vegeu¡.:_ RulL 1 Q UESA I),\, •Aportacions al ~oncixcmcm dc la. pontura d~
i.tuís llo rrasd 3 la c¡tedra1 dc Bucelo na•, LAmbard. Enutiisti'arr mcduval, vm ( 1995), Barcelona.
ltL, 1996,p. 215 · 240 .
.
,
fi 100 E Ju
76. Vegeu L'Arr turoplm vers 1400, Vocna, 1962, num. 534, P· 4 18 419 • S·
; · ·
Nn.N1 , 1976,p. 104 106i IOl!.
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Del seu matrimoni amb Caterina, va néixer el pintor jaume Borrassà, mort
poc abans de l'any 1430, i Pere Borrassà, artista que treballà per la catedral de
Girona el 1453. Fill de Francesc Borrassà i de la seva segona muller, Margarida,
el pintor Honorat Borrassà va néixer cap a l'any 1424 o 1425, poc després de la
mort del seu pare, i va morir cl1457. Finalment, una altra filla de Francesc Bor·
rassà i de Margarida, Caterina Borrassà, es va casar amb el també pintor Joan
Antigó.
La col-laboració de Francesc Borrassà amb Lluís Borrassà, així com l'estada a
Barcelona del setlfill Jaume en els anys següents a la mort d'aquests dos artistes,
són aspectes força interessants que cal tenir en compte.
Una vegada mort Guillem Borrassà U, l'any 1396, tenim constància del seu
fill Francesc a partir de 1399, mitjançant uns poders que l'afectaren com a he
reu universal. Aquesta incidència, adscriu l'activitat del nou representant del
llinatge de pintors al taller patern, ja que la primera contractació d'obra retau·
listica documentada porta data de 1403, any en què pactà el retaule de la Santa
Creu de Peralada.77 A partir d'aquest moment, Francesc Borrassà incrementà
la seva reputació artística en l'àmbit gironí i pactà diversos conjunts d'im·
portància singular. D'altra banda, en aquest mateix any féu d'inspector, junta·
ment amb l'argenter Francesc Artau, de la talla de dos retaules dedicats a sant
Miquel i sant Martí, un dels quals és el que pintà amb el seu oncle Lluís per al
monestir de Sant Martí Sacosta.
Una de les contractacions que mostra més clarament el reconeixement que
va tenir Francesc Borrassà com a pintor, és la del retaule dedicat a sant Anroni,
sol·licitat per la confraria dels Carnissers de Castelló d'Empúries. Aquest con
junt, anteriorment encarregat a Miquel Canyelles, evidencia quina va ser la di
ferència substancial de preu que va tenir la pintura d'ambdós arristes.78
Totes aquestes circumstàncies responen, per elles mateixes, a la singularitat
artística d'un pintor que va saber definir, més enllà de la influència del seu on·
de, un esquema pictòric propi que el va avalar davant de la societat gironina.
La mort d'aquest artífex cap a l'any 1425, i l'inici creatiu de Joan Antigó el
1432, fomenten la nostra consideració cap a Jaume Borrassà, fill de Francesc
Borrassà, ja mort en la data en què aparegué Antigó. Tanmateix, la presència
del primer a Barcelona, el 1427, ens fa pensar que el nou primogènit de la

77. Vegeu] . CLARA, 1987, p. 131, núm. 12.
78. En relació amb el pintor M iquel Canyelles, vegeu. E. C. GIRML, •Discurso lddo en el
solemne aero dc apcrrura dc la Exposici6n dc Bcllas Artcs del prcscnrc alio•, Revista tie Gerona, 11,
Gorona, 1898, p. 522; F. Rurz.1 Qu~-~ADA, 1999, p. 469· 471 ; i del mateix autor, •A l'cnrorn dc Ics
pintures gòriqucs del Museu dc Terrassa•, Art melirtval. Una to/.lccti6 liel Museu, Terrassa, 1999, p.
22 i 23; J, DOMENGF.I MESQUIDA,1999, p. 319.
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nissaga va tenir alguna relació amb el futur del taller de Lluís Borrassà, una ve
garla mort aquest mestrc.79
Les dades econòmiques que hem obtingut relatives a la pintura de Francesc
Borrassà, són bastant aclaridores de l'acceptació que devia tenir la producció
d'aquest membre dc la nissaga d'artistes més important que hi ha hagut aCata
lunya, al llarg del període gòtic.go A partir d'aquesta informació, que :mplaç~ la
producció feta per France'sc com la més preuada que es feia des de G1ro~a.' dms
el període que ara analitzem, cal reconsiderar alguns dels arguments trad•:•onals
d'alguns investigadors, segons els quals la figura del nebot va estar supeditada a
la dc Lluís Borrassà. En aquesta direcció que fa prevaler la singularitat de Fran
cesc Borrassà, cal advertir que la formació de Joan Antigó, artista que va néixer
cap a l'any 1409, devia assolir-se al taller dc Francesc Borrassà, juntament amb el
seu fill Jaume. Aquest aprenentatge es por justificar per la continuïtat que An
rigó va donar al taller borrassià una vegada mort Jau me Borrassà i també pel ma
trimoni entre el jove pintor i Caterina Borrassà, filla dc Francesc.
A partir dc l'anàlisi estilística dc la producció borrassiana, hem pogut apreciar
diversos esquemes figuratius, tant des del punt de vista pictòric com des d'aquell
que afecta més la composició de la imatge, entre els quals destaca un grup de peces
de procedència gíronina. Aquestes pintures, incloses per Gudiol dins el catàleg de
Lluís Borrassà, sobresurten perquè fan palesa una concepció de l'art borrassià bas
tant original, en què l'autor s'apropa, però alhora es distancia de manera brillant
d'allò que considerem més genuí del mestre actiu a Barcelona. Segons Gudiol,
l'autor d'aquestes taules apareix per primera vegada al calvari del retaule de Ter
rassa i l'acaba dc visualitzar al Plany sobre el cos de Crist mort de Pollcnça.81 Tot i
que no estem d'acord amb l'estudiós a l'hora dc proposar l'evolució de l'artista
«anònim», sí que coincidim amb ell quan ressalta la genialitat del pintor.
Les taules en qüestió, en què nosaltres no incloem la Disputa de sam Pere
Màrtir amb els heretges, representen les escenes del calvari, l'empresonament,
Jesús davant Pilar i la Flagel.Jació. En observar aquestes imatges, ens vénen a la
memòria alguns dels millors brisalls de la pintura de Lluís Borrassà. En 1termes fi
guratius, no ens pot passar desapercebut que la solució dc Pilar s'apropa a la de

79. Vegeu F. RUIZ 1 QUF.SADA, •lmagcn artínica y ccon6mica dc la p1ntura catalana en los si
gins del gótico•, CathllÚJnlll. Arttgotuo en los fi!JWS Xlv-xv, Madrid, 1997, p. 71 (catllcg dc l'exposi :
ci6). EIS d'abril dc 1427, jaume Borrassà va atorgar poders des dc Barcelona als ~cus oncles Pere 1
Asbcrt Borrassl; vegeu j. M . MADUREL.I 1 MARJMÓN, 1949, doc. 277. En aquesta escriptura, jaume
Borrassà consta com a pintor dc Girona, fili us Francici Borrafa lfUOnllam lliae civilaNs, i era més
gnn dc divuit anys i més pclit dc vini -HinC.
80. Vegeu F. RUIZ I QUESADA, 1999, p. 464 -465.
81 Vegeu) . GUDIOL I R!CART, 1953, p . 89.
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l'Herodes de la matança dels innocents del retaule de Santa Clara de Vic, que el
Longinos del calvari té punts de contacte amb l'homònim del calvari de Sant
Pere dc Terrassa, i que la seva fisonomia de trets informes s'adiu amb la d'alguns
dc:ls personatges que es disputen la túnica o amb Ja de l'evangelista sant Mateu
d'aquest conjunt, entre altres. Tanmateix, com ja hem comentat, la gènesi dels
panells dc Girona informa d'una altra dimensió capaç de produir una figuració
dc cares molt ben construïdes. sl
La datació de les taules pot fixar-se a l'entorn de l'any 1420 i pot ser que, en
aquests punts de_concomitància que hem observat entre Ics composicions giro
nines i els retaules de Terrassa i Vic, no hi sigui aliena la presència de Joan Tàpies
al taller de Francesc Borrassà, l'any 1415 o, així mateix, l'activitat de Mateu
Tudó a l'Empordà. Més enllà d'aquestes incidències, els obradors de tots dos
pintors van estar bastant connectats fins el punt que alguns membres dels tallers
van bescanviar el lloc de treball. 83 Aquests canvis, com també el fet que Lluís i
Francesc treballessin junts en l'acompliment del retaule major del monestir de
Sant Martí Sacosta, fan versemblant que la imatge pictòrica de tors dos artistes
fos relativament propera, la qual cosa, juntament amb el fet que Antigó devia
acomplir la formació artística al taller dc Francesc, augmenten la dimensió artís
tica de l'obrador gironí.

Framesc i Uuís Borrassà. El retaule major de /)església del monestir de Sa11t Martí
Sacosta
L'obra de fusta, contractada a Lleonard Rol f el 7 d'abril de 1411 va ser su
pervisada per Francesc Borrassà i per l'argenter Francesc Anau i h~via de ser
lliurada durant el mes d'agost del mateix any. Tanmateix, l'encàrrec de la pin
tura va trigar sis anys més a dur-se a termc.84 Gràcies a les dues àpoques conser
vades, també es coneix que la pintura del conjunt es va pactar el dia 2 dc novembre

~2. l'er la relació ~e Ics quarrc pintures amb el raller dc Francesc Borrassà, vegeu F. RUIZ. 1
QuESAt~": 1997, p. 71 i F. RUIZ. I QuESADA, •Lluc Borrassà. Plany sobre el cos de Crist mort», Ma
llorca'!otlea, Palma, 1998, p. 187, especialment núm . 9 (catàleg dc l'exposició). Quant al calvm ros·
sellones, vegeu j . GUDIOLI R.ICART 1 S. ALCOLF.A I BLANCH, 1987, fig. 621.
, , 83. Vegeu F. RUIZ I QuF.SADA, 1999, p. 582-588. Quant a l'activitat dc d iversos ptntors a
I Empord~, v~geu M . I'UJOLI CANELLES, •El retau le dc Sant Miquel dc Castelló d'Emp(1rics desco·
berta la 1dcnmat dels ~e: us autors•, Annals lle l'Institut II'Estullis G1ronins, xxx, Girona, 1988· 1989,
P· 233-2,55 I P: 45-79. Hc.d'agrair a aquest csiUdiós el suport i l'ajut que m'ha ofert dc manera gene

rosa en I cnud1 de Ics rclactOil~ entre Llufs Borrassà i el territori cmpordan~s.
84. Vegeu, J, M . MADUREU. I MARJMÓN, 1949, doc. 169, pel que f.t al contracte dc la ralla· i
!'. FR.EIXAS, I 983, p. 327, en relació amb la pintura del con¡unt.
'
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de l'any 1417 pel preu de cent cinquanta-nou lliures i deu sous, però les dificul
tats econòmiques del monestir van ajornar l'execució dc l'obra fins a l'inici dels
anys vim. L'àpoca del 22 de gener de 1422 recull els abonaments realitzats fins
al lliurament notarial. Segons aquesta notícia, Lluís i Francesc Borrassà adme
tien haver rebut des de la formalització del pacte econòmic seixanta-dues lliures
i quinze sous, dels quals l'any 1417 en van rebre onze lliures i l'any 1418 van
cobrar setze lliures, cinqual'lta sous i ser diners; i segons la carta d'abonament es
mentada reconeixien percebre trema-tres lliures, quatre sous i cinc diners mts.
En el document, també s'assenyala que la quantitat pendent de liquidar fins a
aquell moment era dc noranta-quatre lliures i quinze sous.ss La segona àpoca
conservada, que porta data deliS de novembre de l'any 1422, informa que el
retaule ja era col-locat a l'altar major del monestir. En aquest document, oncle i
nebot reconeixen cobrar vuitanta-tres lliures i quinze sous, quantitat que signifi
cavn la cnncel-lació total del deute. Per tant, ambdós pintors van cobrar Ics onze
lliures de diferència, entre el gener i el novembre de l'any 1422.
En aquest cas, tot i que el contracte del fustam només parla dc la imatge de
sant Martí, creiem que el compartiment central va ser ocupat per una escultura.
Aquesta incidència, i especialment la presència d'un cimbori força desenvolupat,
el qual es va haver dc daurar amb or fi, a més de l'ampliació del discurs hagiogrà
fic a dorzc episodis, són Ics que justifiquen l'elevada suma que es va abonar a
rots dos pintors. En aquest sentit, se sap que el retaule amidava divuit pams
d'amplada i. d'alçària, inclòs el bancal i sense comptar el cimbori, i que, sense el
fustam, la pmrura es va valorar en 3.190 sous. Així doncs, el preufm2 de la icona
va ser molt per sobre del dels retaules més tipificats, a banda del de la dc:l retaule:
dc ~ant Narcís de l_'esgl~sia de Sant Feliu de Girona, més si es ré en compte que:
no mclou la fusrena. D altra banda, si considerem les valoracions del reraule de
Sames Creus o les de Monrealc, també es pot apreciar que aquest tipus dc mo
bles van tenir un cost molt per sobre del dels retaules catalans més normalitzats
pràcticament el doble.
'
Si valorem les mides del retaule de Santes Creus, 6 m d'alçària, sense comp
tar l'alça~a dels cimboris, per 6,75 d'amplària, comptant l'espai de les imatges
laterals, 1 el preu de deu mil sous que va costar el conjunt, resulta ser que el
preu/m 2 és bastam similar, rot i incloure-hi les imatges i el fustam, la qu:-~1 cosa

85. No és correcta l'anotació de Freixas quan diu que Uufs i Francesc Borrassà van cobrar
trcnta-rrcs lliurcs,qualrc ~ous i cinc llincrs, dc Ics cent cinquanta-nou lliures i deu sous qm: els t:1 1m·
v~n cobnrr. D'altra banda, Ics àpoques rxmen dara de l'any 1422; vegeu P. FRF.IXAS, 1983, p. 327.
L 111tcrè~ dcls_dowmenr~ que onformen de la pintura del retaule major dc Sant Marrí Sacos ra , desco
l~rt• per 1-rca~as, ()CrÒ que resta sense publicar la transcripció, és el motiu pd qual els incloem a
I apèndax documcntJI d'aquesta comunicació.
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dóna idea de Ja importància i singularitat del conjunt gironí. Aquesta apreciació
queda ratificada si tenim present el retaule de Monreale, conjunt molt proper
en grandària al de l'església del castell de Sant Martí Sarroca fet per Jaume
Cabrera,86 el qual deuria amidar vint-i-tres pams d'amplada, vint-i-un i mig d'alçà
ria, més quatre pams i mig del bancal, í es va pactar per 5.075 sous,87 aproxima
dament, incloent-hi el fustam i la imatge dc la Marc: dc Déu (vegeu la comparació
gràfica entre els retaules de Sant Martí Sacosta, Sant Martí Sarroca, Monreale i
Santes Creus, als quals també hem afegit el de sant Miquel, obra de la que parla
rem en el capítol següent). Així doncs, la valoració elevada ratifica que en el cas
del conjunt pictòric de Sant Martí $acosta, de la mateixa manera que en els re
taules de sant Narcís, va prevaler la qualitat artística.
La informació econòmica d'aquesta tipologia de retaule pictòric, que també
inclou escultura pot esdevenir bastant interessant per aclarir la casuística que va
envoltar aquest tipus de moble. Tanmateix, aquest aprofundiment s'aparta del
nostre camí borrassià i, per això, posposem aquesta tasca per un altre estudi en
què també caldrà tenir en compte altres conjunts. En aquest sentit, a més d'al
gunes obres del nord de Castelló, cal tenir presents altres conjunts de les darre
ries del segle XIV, com el retaule major de l'església de Sant Pere de Rcus.ss
Aquest moble, contractat al pintor Joan ces Illes l'any 1382, havia d'incloure, a
més de les figuracions de la predel-la, dotze composicions pictòriques, com en el
retaule major de Sant Martí Sacosta, i havia d'amidar tres alnes i un pam d'alçà
ria i la mateixa mida d'amplada. La imatge: central, dedicada a sant Pere, havia de
ser de talla i, a més a més, calia fer un tabernacle i un cimbori de cinc alnes i un
pam d'alçària. El preu fixat en el contracte pel fustam, la pintura i tot c:ls ele
ments reraulístics esmentats va sc:r de tres-cents florins.

86. Ambdós retaule&, el dc Monrcalc i el dc Sant Marú Sarroca, gairebé tenen les matei.Aes
dimensions. En aquest c.a s, Ics diferències entre els dos conjunts són més dc ~irc organitzaòu ja que
el moble dc Sant Maró Sarroca té portes i el dc Monrcale sembla que no lc& va tenir. D'altra banda, el
coronament d'aquc&t darrer conjunt s'adiu més amb el retaule dc Santes Creus, mentre que el de Sant
Marú Sarroca mostra una organització més convencaonal. Pel que fa a.l retaule dc Sant Marú Sarroca,
vegeu}. GUDIOL I RICART-S. ALCOLEA I BLANCH, 1987, p. 95, fig. 452; A. CARRERAS, • Retaule dc la
Mare de Déu de Sant Martf Sarroca•, Servei de çonservaçiÓ i restaura &ió de bhu mobles. Memòria d'a'
rivirats 1989-1996,Barcclona, 1997,p. 116· 117.
87. En relació amb la valoració econòmica d'aquesta obra, cal comentar que tradicionalment es
diu que va tenir un preu de tres-cents cinquanta florins, però no es té en compte que són dc Florència,
la qual cosa altera el preu de manera sensible ja que el flor! d'Aragó tenia un valor d'onze sous men
tre que, en aquestes dates, el florí florcnd equivalia a catorze sous i mig, aproximadament. Vegeu
P. SPUFFORD, Handbook ofmediçva[ exeha•'/)e, Londres, 1986, p. 143· 144.
88. Vegeu el contracte d'aquest conjunt a A. DE BOFARULL BROCA, Anales Históri&os de Reus,
Reus, 31 d'agost dc 1845.
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Pel que fa als conjunts d'aquestes caractetístiques, però amb Ja diferència que
l'espai central està presidit per una pintura i no per una imatge escultòrica, .cal con
siderar el retaule de l'església del castell de Solivella, una obra signada per Mateu
Orroneda ara conservada al Museu Diocesà de Tarragona,89 que presenta unes di
mensions p(operes a les del retaule major de l'església de Sant Martí Sacosra.
En aquest apartat, el nostre objectiu ha estat fer una primera aproximació al
moble major de Sam Martí.Sacosta i fer palesa la seva importància. Som cons
cients que cal aprofundir més en el valor econòmic d'aquestes obres, tenint en
compte tots els pactes amb repercussió econòmica inclosos en les seves contracta
cions. Malauradament, en aquest sentit, només es coneix el contracte del retaule
de Monreale, ja que la resta de notícies corresponen a pagaments fragmentaris de
la pintma o bé al contracte del fustam. La inclusió de la fusteria, el transport del re·
raule, el trasllat de l'artista per visurar la instal-lació del moble, la instal·lació del
conjunt, etc., són aspectes que, si corrien a càrrec de l'artista, tenien una reper
cussió en el preu total de l'obra. 90 Pel que fa a aquesta qüestió, cal considerar que
el retaule de Monreale, encarregat a Guerau Gener, s'havia dP recollir a Barce
lona; mentre que en el cas del retaule major de Sant Martí Sacosta, cal tenir pre
sent el destí gironí del conjunt i la residència a Barcelona de Lluís Borrassà.
Tanmateix, si es tenen presents no només els conjunts conservats i s'amplia
la mostra amb els retaules dels quals es coneix el contracte, podem prosperar en
el camí que porra al valor que el pintor va donar a la seva obra. D'altra banda,
atès que la conservació de les obres ha estat un fet aleatori que ha incidit de
manera més forta en els conjunts de dimensions més grans, creiem convenient
ampliar el catàleg d'obres conservades a partir de la reconstrucció d'aquells con
junts desapareguts, dels quals es conserva la descripció ja que així es pot conèi
xer millor quina va ser l'evolució del retaule al Principat.91

89. Quant a aquesta obra, vegeu A. SOLER. I MAR.CH, «Mateu Ortoneda, pinto r dc Tarragona~,
Gaseta de iu Arts, Barcdona, 1929 (abril), p. 80-82; CH. R. PosT, A history ofspanish painting,
vo l. 11 , Cambrtdge, p. 355-360, fig. 207, 14 vol.;]. GUDIOL I Rl CAR.T i$. ALCOLEA 1 lBI..ANCH,
1987, p. 104 i 105, cat. 297, fig. 532.
90. Pel que fà a la inclusió del preu de la fusta en la contractació de l'obra, vam demostrar que
el cost de la fusteria no podia incloure 's en el preu rota! que es va abonar a Uufs Borrassà pel retaule
de sama Clara; vegeu F. RUIZ 1Q UF.SADA, •Llurs Borrassà. Virgcn de la Esperanza, san Migud y sama
Cl.ara. San Francisco y las rres órdenes franciscanas~ , Cathaio11ia. Artegótico m Los siglos xtv·xv, Ma
drod, 1997, p. 150-151 (caràleg de l'exposició). Quant a la valoració econòmica dc la pintura de Llufs
Borrassà i els factors eco nòmics que afecten el preu total de l'obra, vegeu F. RUIZ 1QUESADA, 1999.
91. Per a l'evolució del retaule a partir de les obres conservades, vegeu]. BERG SosR..t, Behind
tiJ~ Altar cable: T11t developmmt ofthe Painted Retablt in Spai11, 1350-1500, Colúmbia, 1989. Tanma
teix , d1versos aurors han fe1 un apropament a la producció dels artistes medievals a partir de la docu
mentació o bé dels fragments conservats. Vegeu 1- GUDIOL 1 RJCART i S. ALcoLEA 1 Bu.NcH 1987· les
ALc~Y 1
reconstruccions dels retaules dc Jaume Hugue1 fetes per Pere Beseran i Rosa Aleoy a

R.

143

El monestir de Sant Martí Sacosta, probable destí per a un retaule dedicat
a sa1Jt Miquel
El mateix dia que es va contractar el retaule major de l'església de Sant Martí
$acosta, el 7 d'abril de 1411, es va pactar el fustam d'w1 retaule dedicat a sant
Miquel, que també havia de ser supervisat pel pintor Francesc Borrassà i l'argen·
ter Francesc Artau. L'artífex del fustam de l'obra era el fuster de Perpinyà Lleo·
nard Rolf, el mateix que havia de fer el retaule de Sant Martí.92
Aquestes coincidències són prou eloqüents per suposar una mateixa destinació a
ambdós conjunrs pictòrics. Tanmateix, el fet que l'argenter FrancescArtau fos obrer
del monestir de Sant Martí $acosta l'any de l'encàrrec i que fos un dels responsables
de supervisar el retaule de sant Miquel, confirma aquesta destinació.93 Quant a la
pintura del moble, és lògic pensar que la deuria portar a terme Francesc Borrassà,
tot i que no es pot desestimar que realitzés aquesta tasca conjuntament amb el seu
oncle Lltús, ja que tots dos van ser els autors del retaule major del monestir.
Mitjançant el contracte del fustam del retaule de sant Miquel, els capítols del
qual van ser <<scrits de mans» de Francesc Borrassà, se sap que el conjunt havia
d'amidar dotze pams d'ample i tretze d'alt. No obstant això, per sobre de la
imatge de sant Miquel, hi havia un cimbori molt desenvolupat que sortia dotze
o tretze pams més per damunt de la icona ja que l'alçada total, inclòs el cimbori,
havia de ser de vint-i-cinc o vint-i-sis pams. Quant a la talla de sant Miquel, havia
de figurar-se <<ab la cugua e ab ses ales>> i havia de tenir sis pams d'alçada. Des
prés de comentar com era el retaule major de Sant Martí Sacosta, és fàcil apre
ciar que el retaule de sant Miquel reproduïa l'organització d'aquest moble,
d'acord amb unes proporcions més reduïdes.

PEDRÓS, «Jaume Huguet. El darrer esclat del gòtic», Jaun•e Huguet. 500 ~<nys, Barcelona, 1993,
p. 123-139 (catàleg de l'exposició); F. RUIZ 1QUF.SADA, 1997, p. 73-80 i, del mateix autor, •Els Vergós
i el reraule de Sant Esteve de Granollers. Un nou apropament a Ja seva complexitat», Entra a l'església
gòtica dt Grano/ters, Granollers, 1997, p. 74-81, i «Una reAexió a l'entorn dc Bernat Martorell a par
tir de l'observació de certes dissemblances presents en la seva obra», Miscel-lània en homenatge a Joan
Ainaud de La.sarte, vol. 1, Barcelona, 1998, p. 433-436 (2 vol.).
92. Vegeu,}. M. MADURELL I MAR.JM0N,l949, doc. 168.
93. En el contracte que fàn els obrers de la parròquia de Sam Martí $acosta amb Ueona.rd Rolf,
fuster de Perpinyà, s'esmenta Francesc Artau com a obrer del monestir i també com a visor de l'obra;
vegeu ]. M. MADURELL 1 M.AR.JMON, 1949, doc. 169. Pel que fa a altres retaules dedicats a sam Mi
quel i destinats a Girona, cal recordar el que va fer Jaume Serra per a la capella de l'arcàngel del claus
tre dc la catedral, l'any 1358, i el que va realitzar el pintor Ramon Sola I per a aquest mateix oratori, el
1458. Vegeu). M. MAOURELL I MARIMÓN, 1949, doc. 404 i J>. FR.EIXAS I CAMPS, 1983, p. 330.
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Pel que fa a l'encàrrec de Lleonard Rolf, aquest fuster no va ser l'encarregat
dc fer el suport de fusta, ja que la comanda fa referència a la talla de l'obra. Rolf
havia de fer el cimbori, la imatge de sant Miquel i Ja pastera, així com també les
«redortes, bascs, capitells, espigues, arxets, redoblats e ranpanes, e pinyades, e
clcrcvoyes, e dar compliment al dit bancal, so és, dc rot so que s'i pertansa de
tayla». El preu que es fixà per a aquest treball, en el qual no s'incloïa el fustam
del suport pictòric, va ser d~vinr lliures i divuit sous amb el compromís que Lleo
nard l'havia dc lliurar a Girona, lloc on havia de muntar el cimbori.
La diferència entre el preu del retaule de sant Miquel i el de sant Martí, que
va ser de quinze lliures i vuit sous, cal entendre-la per la realització de la talla
de l'arcàngel ja que el cost del moble de sant Martí havia de ser més gran que el de
sant Miquel, atès que les mides del primer són superiors a les del segon. En
aquest sentit, segons els càlculs que es deriven dels pactes d'ambdues contracta
cions, podem suposar que el preu fixat per a la imatge de sant Mjquel devia ser
proper a les vuit lliures.
Aquest tipus de contractació del fustam del retaule, segons el qual es pactava
la talla dels elementS arquitectònics a un artífex i la fusta del moble a un altre, el
podem constatar en un retaule que havia dc fer el pintor Jaume Cirera, el 1431.
En el mes de gener d'aquest any, Cirera va pactar amb Llorenç Reixac el fustam
d'un conjunt que ell havia dc pintar, i el mateix dia va signar un contracte amb
Miquel Llop perquè aquest s'encarregués de fer la talla d'aquest retaule.94
La imatge plàstica que els Borrassà van saber donar a la iconografia de sant
Miquel va tenir una gran acceptació si ens atenem al nombre dc comandes que
van tenir d'aquesta advocació, i a la importància d'alguns dels llocs on van ser
destinades. El 1374, Guillem Borrassà ll va signar la darrera àpoca del retaule
de l'altar dc Sant Miquel dc l'església parroquial dc Bordils; el 1407, Lluís Bor
rassà va contractar el retaule major de l'església dc Sant Miquel de Fluvià, ante
riorment pactat pel seu pare; ell4ll Francesc Borrassà va pintar un retaule petit
per a la capella dc Sant Antoni i Sant Miquel de l'església del monestir de Sant
Feliu de Guíxols; i el 1416 Llufs Borrassà es va comprometre a pintar el retaule
dc Sant Miquel de Cruilles, obra conservada al Museu d'Art de Girona.
Finalment, pel que fa al comitent del retaule de sant Miquel de l'església de
Sant Martf Sacosta, l'obra de ralla va ser contractada per Jaume Saulina i Vicenç
Marcabrú, ambdós mercaders de Girona, rot i que fou Vicenç Marcabrú qw va
de fer l'abonament de les feines fetes per Lleonard Rolf, les quals havien de ser
lliurades el mes de juliol de 1411.

Els retaules de Sant Martí Sacosta, Sant Martí Sarroca, Monreale i Santes
Creus esdevenen un punt de referència en la comprensió d'altres conjunts pictò
rics que van ser els protagonistes de Ja segona meitat del segle xv. En aquest
sentit, cal terur present que el tipus de moble que hem anaJjtzat en aquesta comuni
cació és un punt de referència obligatori a l'hora d'entendre retaules, com el de
l'església del convent de Sant Agustí VeJI de Barcelona, pintat per Jaume Hu
guet i pel seu obrador, o el de l'església parroquial de Sant Esteve de Granollers,
dut a terme pels Vergós.9S

144

94.

---

). M. MADURI-LLI MAI\JM0 N,l949,doc. 344t345.

95. En d r~uule de Sant Agusú Vdl i ~nd dc Sant Esteve dc Gr1.nollers,l'w:ulrura central es
tava coronada per un cimbori, però, at~ses les mides d'ambdós conjunts, l'estructun no culmtnava
amb el cimbori, sin6 que es van coronar amb el tradicional calvari.
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Àpoca del retat1lt: major de l'església del monestir de Sant Martí Sacosta
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Testes, discretus Stephanus dc Casis, prior capelle bea te Marie de Jonqueriis,
diocesis gerundensis, et Bernardus Arnaldi, parator Gerunde.

Girona, 28 de gener de 1422.
Actum Gerunde die mercurii XXVIII die ianuarii.

Lluís Borrassà, pintor de Barcelotla1 i Francesc Borrassà, pintor de Girona, re
coneixen rebre de Bernat Traginelj llicenciat en decrets, Miquel Ferrer, sagristà del
monestir de Sant Martí Sacosta, i Narcís Saumana, diverses quantitats, a compte
de cent cinquanta-nou ll. dei/. s. m.b. que li havien estat promesos per haver pintat
un retaule dedicat a sant Martí.
AHG, Miquel Pere, notaria 1, signatura 385 (inèdit)
FR.EIXAS,

Girona, 15 de novembre de 1422.

Lluís Borrassa, pintor de Barcelona, i Francesc Borrassà, pintor de Girona, re·
coneixen rebre de Bernat Traginer, llicenciat en decrets, Miquel Ferrer, sagristà del
monestir de Sant Martí Sacosta, i de Narcís Saumana, de Girona, obrers de l'esglé
sia del dit monestir, vuitanta-tres Il. quinze s. m.b. restants a pagar perfer i pintar
un retaule dedicat a sant Martí, el qual fou cof.locat a l'altar major de l'església
del dit monestir.
AHG, Miquel Pere, notarial, signatura 385 (inèdit)

1983, p. 327.

Ludovicus Borraçani, pictor, civis Barchinone, et Franciscus Borraçani, pic
tor, civis Gerunde, confitem ur et recognoscimus vobis, venerabili Bcrnardo Tra
ginerii, licenciato in decretis, Michaeli Ferracii, sacriste monasterii Sancti Mactini
de Costa, et Narcísso Sau mana, civi Gerunde, operariis operis ecclesie monasterii
Sancti Martini de Costa Gerunde, quod, per manus vestri, dicti Michaelis Ferra
rü, solvistis nobis numerando triginta tres libras quatuor solides et quinque dena·
rios barchinonenses in solutum prorata illorum centum quinquaginta novem li
brarum et decem solidorum bacchinonensium nobis solvi promissacurn pro
depingendo retrotabulum sub invocatione beati Mactini in altaci maiori ecclesie
ipsius monasterii apponendum, prout in capitulis dc quibus factum fuit publicum
instrumenrum in posse notarii subscripti secunda die novembris anno a narivitate
Domini millesimo CCCC 0 decimo [septimo] latius continetur, renuntiando et ce
tera, de predictis xxxmlibris nnor solidis et quinque denaciis presentem vobis fa·
cimus apocam de sol u to, salvo nobis iure in [ ... ] vobis quod vos et96• nos venim us
ad legittimum comporum super aliïs peccunie quantitates [per] nos receptis in
solurum prorata peccunie quantitatis [primo ... ] recepimus, ex una pacte, undc
cim libras de quibus facta fuit apocam [ ... ] anni MCCCXVII; et, ex alia pacte, quin
quaginta [ ... ] facta fuit alia apoca in posse subscripti notarii [ ... ] anni nativitatis
Domini millesimi cccc XVIII. Item, ex alia parte, À'Vilibras de quibus ego, dictus
Franciscus Borraçani, feci albaranum mea propria manu scriptum xxv die novem
bris anni predicti MCCCXVIII. Predicte, amem, peccunic summe capi unt summam
in univcrso viginti novem librarum decem solidorwn et septem dcnariorum. Et,
super additis huic summe dictis xxxm libris I mor solidis et quinque denaciis cons
tat in veritate quod habuimus et recepimus per modtun predicmm inter dictas
solutiones scxaginta duas libras et quindecim solidos, sic quod pro mmc restant
ad solvendum nobis nonaginta sex libras et quindecim solides.
a.

Àpoca del retaule major de l'església del monestir de Sant Martí Sacosta

er interlineat.

FR.EIXAS,

1983, p. 327

Ludovicus97• Borraçani, pictor, civis Barchinone, et Franciscus Borraçani,
picror, civis Gerunde, confitemur et rccognoscimus vobis, venerabili Bernardo
Traginerii, licenciato in decretis, Michaeli Ferracii, sacriste monasterü Sancti
Martini de Costa, et Narcisso Saumana, civi Gerunde, operariis operis ecclesie
ipsius monasteríi, quod solvístis nobis ad nostram voluntatem numerando oc·
tuaginta tres libras et quindecim solidos bacchinonenses que et qui debebantur
no bis et restabant ad solvendum ex illis [ ... )98b que nobis promisse fuerunt dari
et solvi pro operando et [efcctu) debito depingendo quoddam retrotabulum
quod sub invocationc beati Martini depinximus et posimus in altari maiori ec
clesie supradicte prout in capitulis de quibus inde factum extitit publicum ins
trumentum in posse notari i infrascripti [ ... J99c die novembris anno a nativitate
Domini M° CCCC 0 decimo septimo latius continetur. Renuntiando et cetera.
Ncdum, de dictis LXXXIII libris xv solidis [ ... ) et cetera, de tota maiori summa
predicta faci mus vobis et dicto operi finem et cetera, sicm melius et cetera.
Testes, Guillelmus Vitalis et Franciscus Malarcii, sartor, conversi Gerunde.

I

1

a.
b.
c.

Al ma'lle esquerre sunt pro dicto Ludovico pro xxxv solidis 1 Fuit absolutionem.
DespréJ dtex i llis segueix u11 Ua1lJ espa; en bla11c.
Segueix ut> espai en blant per a una paraula, probablement secunda.

..

: ""'

...

ARTICLES

ELS BORRASSÀ I LES CANÒNIQUES DE GIRONA

o

0.~

211

1m

FIGURA I. H ipòtesi dc reconstrucció del retaule de sant Narcís dc l'església de Sam Feliu
de G irona.
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Retaule de Sant Miguel
Sant Martí Sacosta (?)
(fustam 1411)

Retaule de Sant Martí
Sant Martf Sacosta
(altar major)
(fustam 1411
pintura 1417· 1422)

Retaule de la Mare de Déu
i la Passió de Crist
Sant Martf Sarroca
(altar major)

fiv URA 2. Anàlisi comparativa dds retaules dc sam Miquel (Sant Martí Sacost:l ?), sam
Martí (Sanr Martí Sacosta), la Marc dc Déu i la Passió de Crist (Sant Martí Sarroca), Ja
Marc dc Déu (catedral de Monrc:alc ) i la Marc dc Déu (monestir dc Santes Creus).

Retaule de la Mare de Déu
Catedral de Monreale
(altar major)
(fustam i pintura
1407· 1409 (?))

Retaule de la Mare de Déu
Monestir de Santes Creus
(altar major)
(fustam 1402
pintura 1407·1411)
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