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Taller dels Vergós (Rafael Vergós i Pere Alemany?)
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Princesa Eudòxia davant Úl tomba de sant Esteve I 1492/ 1494-1500
Tremp sobre raula 1137 x 90 cm
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~ FILL DEL PINTOR HOMÒNIM JAUME
~ Vergós I, nebot de Frances<: Vergós I i

cosf de Francesc Vergós 11, també p intors, va sig·
nar un contracte de perfeccionament per dos
anys amb Jecomart. justament quan aquest
darrer acabava d'arribar de Na pols. Gràctes a
aquesta noticia, que el s•tua a València en data
de 22 de juny de 1448, sabem que tenia més de
20 anys.' Les primeres referències documentals
que al·ludoixen a Jaume Vergós 11 a Barcelona
són dels anys 1459 i 1460 • corresponen a la
redacció de les darreres voluntats del seu pare.
¡;s a través d'atxò que sabem que en aquestes
dates encara era fadrí i que havia heretat les
mostres de ptntura, els colors • tot el que
esqueia a rohci de pintor El mes d' agost de
1460, els consellers de l' Ajuntament de
Barcelona el van nomenar successor del seu
pare en el càrrec de pintor de la ciutat. Una mica
mes tard, el 1460, va contreure matrimon• amb
Catertna, enllaç en que Jaume Huguet va actuar
de testimont. Les notícies relattves a Jaume
Vergós 11 a partir d'aquest moment no desvetllen
cap encàrrec ptctòric important, però informen
que va ocupar diversos llocs de rellevància al s•
de la confrana de Sant Esteve dels freners 1 pm·
tors de Barcelona. Jaume Vergós 11 degué for·
mar part dol taller de Jaume Huguet • és fact•ble
que col·laborés en la pintura de les escenes
dedicades a sant Bernard1 del Retaule de sant
Bernard• 1 l'àngel custodi de la catedral de
Barcelona •
Fru1t del seu matrimon• amb Caterina, van
néixer Rafael i Pau Vergós, probablement entre
els anys 1463 i 1470. Després de la mort de
Catenna, esdevmguda el 1474, es va tornar a
casar amb Aldonça, vtdua del mariner Joan
Domenec, que ra tenia dos fills, Joan i Climent,
pintors que es van integrar a l'obrador de
Jaume Vergós 11.
El 1491, Pau Vergós consta com a oladri
novell • -operen que feta poc temps que havta
finalitzat el penode d'aprenentatge, però que
encera no era mestre pintor- , i el 1493 contracta
un retaule per a la confraria dels paraires de
Barcelona Entre 1492, any de la mort de Jaume
Huguet. i 1494 degué stgnar el contracte del
retaule ma10r de l'església de Sant Esteve de
Granollers, conrunt que no va poder finalitzar a
causa do lo seva mort el 1495. Atesa la relac•ó
del taller dols Vergòs amb el pmtor Jaume
Huguet, en l'aproximació a l'estil de Pau podria
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QUESTA PINTURA VA FORMAR PART DEL R~tauk tÚ Sam Estev~ d~
~ Granoll~rs. del qual, a més dc les tres escene~ de la predel·la, també es conserven
sis compartiments de la narrativa hagiogràfica del sant protomàrtir, el Calvari i quarre figu
racions de profetes que formaven part del guardapols del moble. Aquesres darreres van ~er
pintades per Joan Gascó. 1
A La llegenda daurada e~ comenta que la princesa Eudòxia, filla de l'empcradorTeodosi,
havia anat a Constaminoble per poder-~e alliberar del dimoni que la posseïa, però que la
curació no e~ faria fins que el cos del sant no fos porrat a Roma. Aixi doncs, el comparti
ment que s'exposa degué ser el que cnlle~tia el discurs hagiogràfic dedicat a sant Esteve del
retaule de Granollers, ja que confirma el rrasllar del sant protomàrtir des dc Constantinoble
fins a Roma, ciutat on finalment va reposar al costar del seu company sam Llorenç. L~
insfgnies que centren el barret del pelegrf, les dues claus de sant Pere creuades, aJ.Judcixen
al viatge del mutilar a la Ciutat Santa amb la il.lusió de curar-se.l
Davant l'e.~cupefacció de l'emperadorJèodosi i la seva esposa, tots dos amb corona i abillats
amb riques vestimentes, sant Esteve aprova l'exorcisme de la princesa Eudòxia l i expulsa el
dimoni del seu cos. .Lésser diabòlic apareix en forma de drac alat i la seva exprel.Sió reflecteix
el descontentament que li ha motivar la intervenció del sant, ràbia que rambé es fa palesa
en el fer que la cua del dimoni apareix mossegam-se a si mateixa.
D'acord amb la iconografia d'aquest tipus de miracles, els Vergós situen l'escena en la
cripta funerària on reposa el sam, lloc en què penja un bon nombre d'exvots.• Cescena rati
fica, un cop més, la connexió que el taller dels Vergós va mantenir amb Jaume Huguet, ja
que la composició resulta molt propera a la de l'Exorcisme de la princesa ofia del Rnm&
d~ sant Antoni Abat, pinrat per Huguet entre 1454 i 1458, i a la del &tau!~ d~ Sant Vicenç tÚ
Sarrià, també pintat per I luguer entre 1455 i 1462.~
A través de la documentació que informa del retaule se sap que el 30 de juliol de 1495
els jurats de la vila de Granollers van pagar al pinror Rafael Vergós la quantitat de 25 lliures
(500 sous) a compre de l'import toral del Retaul~ de Sant Estev~ i que aquell mateix any en
va cobrar 35 lliures més. Més card, amb data 3 de març de 1500, Rafael Vcrgós va sol·licirar
als consellers que de les 60 lliures que li devien per la realització d'aquesta obra, paguessin
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ser clau el Retaule de santa Tecla i sant Seb8stt.t
de la cetedral de Barcelona, obra contractada a
Huguet el 1486. En aquest conjunt és palesa la
mtervencíó de dos pintors, membres del taller
d'Huguet, un dels quals, el responsable de la
pintura de la predel·la i de la taula central, mos
tra dots anostocs més elevats que els de l'anosta
que va pintar la resta del moble.l
Respecte de Rafael Vergós, el mes de gener
de 1492 va signar, juntament amb el pintor Pere
Alemany, el contracte d'un retaule dedocat a
la Mare de Déu del Roser per a la capella de la
Rodona de Vic. L'absència de notocoes entre
aque•.t encàrrec 1 el 1495, any de la mon de Pau,
• els imponanJs treballs contractats pel seu
germà durant aquest perlode fan suposar que
degué col-laborar al taller familiar, més encera si
es té en compte que és Rafael el responsable
d'enllestir tan! el retaule de la confraria dels
paraores de Barcelona com el de Granollers.
No obstant aoxò, aquesla corcumstància no h
impedeix rebre ahres encàrrecs, que normalmenl
comracta juntament amb el ponter Pere Alemany.

La mon de Pau Vergós, esdevonguda poc des
prés de l'inici do la seva ectovitat com

a pinJor

mdependenJ, va suposar el primer problema •
per a la consohdacio d'un !aller la ma¡oría dels
onJegrants del qual van morir en poc menys de
deu anys. Respecte d'aquesta nissaga de
ptnJors. caiJenor present que, a mes de Pau,
l'anomenat taller dels Vergós també eslava
format pel seu germà Rafael, mon entre 1500 i
1501. opel seu pare Jaume Vergós 11, el traspàs
del qual es va produor el 1503. També ho degueren
!reballar els pinlors Pere Alemany, Francesc
Mestre, Gabroel Guardoa o els seus follastres Joan
i Chment Domènec. Francesc Mestre va mom el
1497 ' va ser Pere Alemany qui el va suplir en
el contracte del retaule de l'esglesia del moneslor
de la Vall d'Hebron. La confirmació de la mon de
Mes1re eslà ratofocada pel fel que entre 1497 i
1498 la seva folla cobrava una pensió d'orfandat.
A més. Joan Oomenech va morir el 1500.
El poder de Jaume Vergós il en l'àmbit barce
Ioni es desvetlla pel càrrec que exercia, el do
pintor de la coutat, i pel fet de ser escolli! cinquè
conseller de la Coutal Comtal en l'exercici de
1503, any de la seva mort. Pocs mesos més lard.
el 27 de JUny de 1504, Aldonça, la seva vodua, va
onshluor procurador el causodoc Vicenç Alexandre
per ac1uar en els plets que sostenoa amb Pere
Alemany.'

F. R. Q.
Notes
Per a les noJocoes relatoves als doversos mem
bres del !aller dels Vergós, vegeu Gudiol
Ricen & Alcolea Blanch 1987, p. 175-179
2. Respecte d'aquesl con¡unt, vegeu Garroga
1993b, p, 174-181, cat núm. 7 i Verrié 1997,
p. 193-196, cet núm. 28.
3 Vegeu Bosch Ballbona 1993. p. 194-197,
cal. num. 10.
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Vegeu Alnaud & Verrié 1940·1942.

54 lliures i 4 sous al batifuller Pere Rossell, quantitat que Vcrgós ja li havia cedir set dies
abans. Finalment, el 4 de maig de 1500, Jaume Vcrgós Il va signar un rebur pel pagamem
de les S lliures i 16 sous restants. Gràcies a aquesta àpoca final es coneix que el Rnauk dt
Sant Esttve va ser conrracrat al seu fill, Pau Vergós, per un valor de 500 lliures.
D'altra banda, també se sap que el 13 de juliol de 1484 es va traslladar el Santíssim, és a
dir, el sagrari, de l'aJrar major a la capella de Sanr Barromcu, ~ proprer opus cuiusdam reta
buli quod operanrur in summo al tare». Malgrat aquesta referència, que podria fer pensar que
l'encàrrec es va efectuar en una data propera, si l'obra va ser encarregada al pintor Pau Vergós,
la data de la seva contractació no degué ser ameri or al 1491, any en què aquest arcista encara
consta com a •fadrí novell.., raó per la qual no podria contractar cap pintura.
La molt probable adscripció de Pau Vergós al taller de Jaume Huguet posposa la data dc
contractació del Rttault tÚ Sant Esuvt de Granolkrr a un moment posterior al traspàs del
mestre dc Valls, que es va esdevenir entre els mesos de febrer i maig de 1492. Finalment, en
relació amb la seva participació en l'obra, se sap que Pau va morir entre el mes de desembre
de 1494 i el mes de juliol de 1495.
Els vincles de la família Vcrgós amb Jaume Huguet i el paper que sembla tenir Pau com
a principal continuador de l'art dc l'artista vallenc a Barcelona sustenta la possibilitat que el
conjunt de Granollers fos encarregar a Pau poc després dc l'any 1492, data dc la mort de
Jaume Huguet.
Dels inicis pictòrics de Pau Vergós només se sap amb certesa que l' 11 dc maig de 1493
va contractar amb la confraria de Sant Antoni dels paraires la realirzació d'un retaule per a
la capella que el gremi renia a l'església del convent dc Sant Agustí de Barcelona, actualment
desaparegur.
Malgrat que no es coneix la personalitat artística de Pau Vergós, les solucions figurati
ves de la predel·la mostren una suavitat peculiar que es distancia de la resta de les pintures
del moble, amb l'excepció del Calvari, que pot informar del llenguatge del jove artista.
I.:csquema pictòric del Camí del Calvari, així com el del Sant Sopar mostren fàcilment el
vincle dc la pintura dels Vergós amb la de Jaume I luguer i, més concretament, amb les
escenes homònimes del retaule major dc l'església del convent de Sant Agustí, conservades
al Museu Marès de Barcelona i al MNAC, respectivament; la del Sant Sopar forma part
d'aquesta exposició.
Si renim en compre la possible data de l'encàrrec del Rttault de Smlt Esttt't de Granolltrr,
cap al 1492, i la daca de la mort de Pau Vergós, el 1495, l'actuació de l'artista en el moble
no degué ser gaire àmplia, ja que la ftnalirzació de l'obra va tenir lloc l'any I 500. En aquest
sentit, les característiques diferencials de la predel·la respecte de la resta de l'obra poden
tenir relació amb un tipus de contractació fraccionada de la pintura, similar a la del Retm&
de sant Agustí.6 Poc ser que el llarg termini d'execució del conjunt de Granollers fos la causa
que el lliurament del retaule no s'efectués fins que no estigués rotalmcnr cnllescic: primer
degueren lliurar-se Ics pintures de la predel-la, després Ics del cos central, més tard les escenes
dels primers episodis que ocupaven els dos carrers de l'esquerra i, finalment, les dels do~
carrers de la dreta.
La hipòtesi dc reconstrucció del retaule dc Granollers que vam proposar fa uns anys, que
es basava en parc en els ancoratges dc Ics taules, confirma que els carrers de la dreta del
retaule, en un dels qual~ s'incloïa l'escena de la princesa Eudòxia, van ser les darreres que es
van pintar. La forruna crítica del conjunt coincideix que l'autor dc les taules de
l'Alliberament de Galceran de Pinós i de la Invenció del cos dc sant Esteve degué ser un
pintor vincular als canvis que caracteritzen els inicis del segle XVl, menrrc que l'escena dc
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l'Exaltació de sanr Esteve s'ha relacionat amb Joan Gascó, artista que degué incorporar-se al taller dels Vergós a
finals del segle xv.? Sobre aquesta basc i atès que el mestre que va pintar l'escena de l'Exorcisme dc la princesa
Eudòxia és el mateix que va execurar l'escena de la Suplanració de sant Esreve nounat, queda palès que la iden
titat de l'artista s'ha de buscar entre els col-laboradors més antics del raller dels Vergós. Si cenim en compre que
el conjunt va ser finalinar l'any 1500, la mort de Pau Vcrgós el 1495 i la de Francesc Mestre el 1497 desqualifi
ca ambdós pintors com a possibles autors de la taula que s'exposa. D'altra banda, Jaume Vcrgós li devia tenir
una edat molt avançada quan va morir el seu fill Pau.
En aquest context, creiem que si Rafael Vergós va ser el responsable d'enllestir les obres que va deixar inaca
bades el seu germà Pau, ranc el retaule de la confraria de Sant Amoni de l'església del convenr de Sant Agustí de
Barcelona com el retaule major de Granollers, és lògic pensar que degué tenir un cert reconeixemenr artístic. Així
doncs, d'acord amb les notícies i els posrulars estilístics de les caules, és molc probable que fos Rafael Vergós qui
executés les escenes hagiogràfiques situades a l'esquerra del moble i la taula amb l'Exorcisme dc la princesa
Eudòxia, sense obl idar la possible col-laboració de Pere Alemany.s Pensem en l'interès que degué tenir Rafael per
concloure un encàrrec ran important com el de Granollers, raó per la qual no degué escatimar la seva participa
ció en el moble dedicar al sant protomàrtir.
Aquest treball, els múltiples encàrrecs que van acendre conjuntament Rafael Vergós i Pere Alemany i el buit
que va originar la mort de Pau degueren afavorir l'emrada de nous pintors al raller -Joan Gascó i el Mestre de
Casrelsardo, o algun pintor proper a aquest arrisca- , als quals es va responsabilitzar de la darrera fase del conjunt
pictòric de Granollers.? Aquesta incidència podria escar relacionada amb la malaltia que va motivar que Rafael
Vergós redactés testament al mes d'abril de l'any 1500 i que el va menar a la mon el mes de gener de 1502.
FRANCESC RurL r QuESADA
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1 Respecre d'aquestes taules, vegeu M oram·
be11 Abanc6 1997, p 225·227. cat. núm 35 o
Rwz Ouesada 1999d. p 158·161, cat.
núm 42
2 Al:res onsogn es remeten al ~~~atge del romeu
a Sant Jaume de ComPQStel la Vegeu llom·
part 1973. p 391-408
3 Al dors de la taula es conserva un dobuo~ que
correspon a les mans en oracoó de la pronce·
sa Eudòxoa
4 Pel que fa als exvots representats a les pon·
tures de Jaume Huguet odels Vergós. vegeu
or supra n 2 p 39~05
5 Garroga 1997b. p 196-202, cat núm 29
6 En relaoó amb el catàleg d'obres atnbuble
a Pau Vergós, vegeu Ru z Ouesada 1999c.
p 148·151, cat num 39
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L'artosta més vonculat a les noves formes
dels onicos del segle X\11 ha estat relacoonat
amb l'entorn del Mestre de Castelsardo
Vegeu Ak::oy 1998
Pere Alemany era hI del pontor Gabriel Ale
many (+ 1511) 1 la darrera notocoa de la seva
actiVItat artastoca es de data 8 de març de
1502 Una referèncoa documental de l'any
1516 1nforma que Olova. vldua del ponter Pere
Alemany, va sognar un rebut de la mtervencoó
p•ctòroca del seu maro t en el retaule de l'es·
glésoa parroquoal de Santa Engràcoa de Mont·
cada Vegeu Madurelll944. ll-I , p 37,38
Vegeu Alcoy 1998. p 318
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