
Al rebut esmentat Gabriel Ramon declarava haver cobrat 237 
lliures i 13 sous, restant a satisfer 97 lliures i 14 sous, quantitat 
ajornada per ésser satisfeta abans de la festa de sant Miquel del 
proper mes de setembre, deute canceHat el 4 de febrer de 1610 que, 
com és de veure ho fou amb un retard notable. 

Simultàniament a la formalització de la dita àpoca, fou firmada 
acta del lliurament de la dita Creu novament fabricada, "cruce novi· 
ter facta et fabricata" (doc. 79). 

CANYAMARS 

ESGLESIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE 

EL RETAULE 

Obra contractada el 23 d'agost del 1531 per l'imaginaire Mar
tín Díez de Liatzasolo i els escultors Joan Masiques de Mataró i 
Jean de Tours, de Barcelona, així com en aquell mateix contracte 
tots tres artistes es comprometeren a fabricar sengles retaules per 
a les esglésies de Mollet, Dosrius i Marata (9l). 

EL RETAULE MAJOR 

El pintor Joan Huguet o Auguet, el 13 d'agost de 1628, firmava 
el contracte corresponent per a la pintura i daurat del retaule major 
de l'església parroquial de Sant Esteve de Canyamars_. 

A la propdita escriptura establiren una varietat de pactes i 
condicions dignes de nota, tant de caràcter tècnic i artístic com 
econòmic. 

Així sabem que les peces del retaule i els taulons que l'inte· 
graven havien d'ésser pintats a pinzell, així com les figures de re
lleu, les quals abans d'ésser daurades, havien d'ésser aparellades 
amb molta polidesa i primer ben allissades, "perquè la dauradura 

(91) MADURELL MARIMON, Pedro Nunyes, 47; Los Maestros, 10, 25, 41, 
doc. IV; Escultores renacentistas, 268. 
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aparega bé y de manera que lo aparell no cubre ni offegue la sculp· 
tura o arquitectura... . .. y tot sie enguixat y enbolat de bolarmini 
de Cerdenya". 

S'estipulava, a més, d'altres condicions tècniques relacionades 
amb el cobriment de "juntes, cretas, corcons y forats", amb l'apli· 
cació de benes de drap nou i aiguacuit fort de Montblanc i, àdhuc, 
amb la pràctica de les operacions d'encanyamar. 

Pel que fa a l'obra de pinzell als taulons del retaule i a les por
tes de la "sagristia frontera", Joan Huguet la realitzaria per la seva 
pròpia mà, no encomanant aquesta feina a cap altre pintor. 

En els dos taulons grans al costat del plint de Sant Esteve pin· 
taria alguna història de la seva vida i martiri, mentre que en els dos 
taulons grans, al costat del de Maria Santíssima, en un l'Anunciació 
de l'àngel Sant Gabriel a la Verge Maria, i a l'altre el Part d'aquesta 
Gloriosa Mare, amb el complement de figures i l'adorn que requeria 
una tal escena pictòrica. Per altra part, als dos taulons del pedestal 
plasmaria en un l'Oració de l'Hort de Crist Senyor Nostre i, a l'altre, 
la Santa Cena, amb el mateix compliment decoratiu. 

A les dues portes d'accés a la sagristia, a l'una pintaria una 
santa Magdalena, i a l'altra santa Marta, amb algun jeroglífic o sig
nificació de la vida activa i contemplativa o altres representacions al 
lliure arbitri del rector i obrers de la dita parròquia. 

Condició necessària fou que tota la pintura, tant les de les 
portes com les dels taulons, havia d'ésser fina i practicada a l'oli. 

Joan Huguet, per la seva pròpia mà, així mateix, havia de pin· 
tar les figures de relleu, cobertes d'or brunyit, i, damunt l'or, les 
deixaria estofades i esgrafiades per a embelliment del retaule i una 
major perfecció de l'obra contractada. 

Per altra part, una altra condició establerta en el contracte fou 
que al damunt de la figura de la Mare de Déu s'haurien de veure 
les imatges de relleu de la Verge Maria i Sant Joan, mentre el camp 
o fons el policromaria a base de pintura fina i a l'oli, amb la repre· 
sentació plàstica de la ciutat de Jerusalem i un mont Calvari. 

La part restant del retaule seria daurada segons el bon art que 
cada cosa demanava. Així mateix totes les columnes serien també 
daurades d'or brunyit, com també els capitells, "tercios" i pilastres, 
i tota altra obra de talla a més d'ésser daurada hauria d'acolorir-la 
i esgrafiar-Ia restant el camper daurat i no d'altre color. 

S'entenia el mateix pel que corresponia als penjants laterals del 
retaule, a part altres prevencions detallades tals com l'ús exclusiu 
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d'or fi i brunyit i no or partit, i pel que pertocava als colors fins, 
tant per llur aplicació als taulons com a les figures. 

Quant al color blau es condicionava que havia d'ésser "azul o 
cendres fines y no smalt", i els carmins "fins, sens que' s puga valer 
de brassil, ni indi, ni or piment, ni esmalt. 

Així mateix per a l'encarnació de cares, mans i nus de les fi
gures, es disposava que fossin encarnades al poliment i no clares 
de vernís. 

Vénen encara d'altres condicions aBusives a l'obra de pedra 
d'alabastre per a l'assentament del retaule, la qual seria blanquejada, 
brunyida al llustre i sembrada de perfils d'or de "siza" per a les 
motllures i per a totes les parts convenients per a la seva decoració. 

Per pacte convingut sabem d'altres condicions en virtut de les 
quals les fornícules en què s'instaHarien les figures escultòriques 
serien totes d'or brunyit; com també s'estableix que el sagrari seria 
daurat per dins i per fora. Per altra part, les figures serien 
enriquides tal com requerien amb un brocat de molta per
fecció i polidesa i la part fora de les columnes, és a dir, els "tercios" 
i aparells serien acolorits damunt l'or. I, finalment, es condicionava 
que les figures del sagrari serien totalment estofades i encarnades 
al poliment. 

El preu fet convingut per a la manufactura del dit retaule fou 
de 400 lliures barcelonines, a satisfer a terminis diversos d'acord 
amb determinats estats d'execució de l'obra contractada. 

Així, el primer lliurament fou de 100 lliures a l'acte de la firma 
del contracte; una altra suma de diners idèntica el dia de Carnes
toltes primer vinent, després de coHocada la primera andana i no 
altrament; la mateixa quantitat el dia de Tots Sants proper a un 
any amb que el dit retaule estigués posat i acabat. Finalment, les 100 
lliures restants serien abonades en dues pagues iguals, és a dir, 
cinquanta de la mateixa moneda el dia de Tots Sants de l'any 1630 
i les altres 50 la mateixa festa litúrgica de l'anyada següent. 

Les despeses de baixar i coHocar el retaule i tornar-lo a armar 
després de pintar i la col-locació al seu lloc definitiu a l'àmbit del 
temple anirien per compte del rector i obrers de la dita parròquia. 

Un dels pactes contractuals preveia el cas de la mort del pintor 
contractista Joan Huguet, ja que si succeïa aquesta contingència tant 
els fiadors com els seus hereus no podrien entremetre's en l'obra 
per tal com abans aquesta seria retinguda per la parròquia pagant
los el que seria judicat per mestres de l'art, el que correspongués a 
la feina feta en relació proporcionada al preu damunt dit. 
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Acabada l'obra del dit retaule, el rector i els obrers es reserva
ven la facultat de fer-lo judicar per dues persones expertes mestres 
de l'art, elegides per ambdues parts contractants, per tal que certi
fiquessin si el trobaven conforme o que comprovessin si alguna cosa 
era feta contra les regles del bon art. En el cas que l'obra errada 
fos trobada, Joan Huguet tenia l'obligació de repetir-la a càrrec seu. 

Es donava per entès que la dita visura del retaule no podia 
ésser declarada més enllà de tres mesos després de la coHocació de 
la dita obra, ja que passat el dit termini seria donada per judicada 
(doc. 104). 

La part del daurat d'aquest retaule fou executada pel pintor 
Guerau Vilagran, com així ho acredita l'escriptura de cessió de 
crèdit per aquest atorgada, de 30 lliures barcelonines el 21 d'abril 
de 1629, a favor del batifuller Pere Pau Rol per raó del subministre 
de 2500 pans d'or. 

L'assignació de la dita quantitat corresponia a 100 lliures de 
moneda barcelonina que li havien de pagar el dia de la propera 
festa de Tots Sants (doc. 107). Digne de nota és que Guerau Vila
gran actuava per compte propi, sense que es faci esment de Joan 
Huguet, contractista de la pintura i daurat d'aquest retaule. 

LA CREU D'ARGENT DAURADA 

Per una àpoca subscrita per l'argenter barceloní Miquel Bleda, 
el 22 de maig del 1518, d'una quantitat de diners a compte de la 
manufactura d'una creu d'argent daurada, de pes aproximat de sis 
marcs, la qual, segons es declara, havia d'ésser similar a la de la 
creu de l'església parroquial de Dosrius, que se li donava com a 
model, i que, per pacte convingut, havia d'acabar per tot el mes 
de juliol següent (doc. 21). 

ELS TABERNACLES 

El brodat de quatre tabernacles amb llurs peanyes i pilars donà 
motiu a la formalització d'un contracte firmat el 31 de gener del 
1595 entre el brodador Jeroni Ramon, d'una part, i Salvador Argent, 
obrer de l'església parroquial de Sant Esteve de Canyamars, de 
l'altra. 

El terme fixat per a l'execució de l'obra contractada era abans 
de la propvinent festa de Pasqua de Resurrecció, manufactura con
dicionada al fet que fos de conformitat idèntica a la mostra de la 
figura de Sant Feliu presentada pel brodador contractista. 
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Cada un dels quatre tabernacles mostrarien tres imatges, una 
de Sant Esteve i dues de la Mare de Déu amb els mantells d'or i els 
vestits de sedes de matisos. Vénen altres detalls curiosos que ome
tem. El preu assenyalat per a la delicada feina del brodat dels dits 
tabernacles fou de 42 lliures (doc. 67). 

DOSRIUS 

ESGLESIA PARROQUIAL DE SANT ISCLE I SANTA VICTORIA 

LA CONSTRUCCIÓ DEL TEMPLE 

La primera referència documentada de la fàbrica d'aquesta es
glésia la proporciona l'encapçalament de l'escriptura de concòrdia, 
formalitzada el 10 de maig del 1526, simultàniament signada pels 
síndics de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius i 
el mestre de cases Tomàs Barça. Aquest document és poc explícit 
per a donar una idea detallada de les obres a practicar i fins i tot 
de les condicions tècniques i econòmiques per a la seva realització. 

Això no obstant, gràcies a l'amabilitat del doctor Agustí Duran 
i Sanpere, solucionem totalment aquesta deficiència per la nota 
d'arxiu que ha tingut a bé de facilitar, que correspon al text íntegre 
de la referida concòrdia, en la qual estan transcrits els pactes i condi
cions establerts per a la fàbrica del nou temple a realitzar en el 
termini de set anys, al mateix lloc d'emplaçament de l'església vella. 

Així sabem de les dimensions del nou temple, l'orientació del 
seu cap vers la part de ponent, la construcció de tres "croerades" rodo
nes de pedra picada i de "represes" obrades amb les imatges escul
tòriques dels quatre Evangelistes i d'altres figures i les parets del 
campanar amb "reespatlles" o "aliuba". 

S'hi assenyala, a més de la fondària i gruixària dels fonaments, 
les mides dels "sperons" i de les "aliubes", a part altres detalls de 
caràcter constructiu tals com la construcció de voltes; d'una trona 
de pedra picada; l'edificació del cor amb la clau de volta correspo
nent decorada amb una imatge esculpida, i altres detalls que deixem 
d'enumerar per remetre el lector curiós al text de l'original del con
tracte transcrit a l'apèndix documental. 
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Amb tot, és de remarcar el pacte referent a la construcció del 
portal major del dit temple, de pedra picada, amb la mateixa con
formitat i grandària del de l'església d'Argentona. 

Per pacte convingut Tomàs Barça, mestre contractista de l'edi
ficació del temple havia de satisfer l'import "de mans, e despesa, e 
soldades de ell e de tota sa gent e ferramenta", així com el de l'ar
mament de bastides per a la construcció de voltes i creueres, i en
cara la construcció de material petri de les pedreres de la dita 
parròquia. 

Per part d'ells, els obrers de la fàbrica del dit temple subminis
trarien al mestre Tomàs Barça "pedre, calç, raiola, arena, cordes, 
trunyelles, talles, galledes, fusta per les bastides .e armar, e clavó, 
e tot lo pertret", posat al peu de l'obra a càrrec de la parròquia. 
Això a part, li proporcionarien l'aigua necessària per a fer les piles 
de morter. 

El preu fet convingut per a la fàbrica de la dita església fou 
de 825 lliures barcelonines, a satisfer a terminis diferents i determi
nats, detalladament especificats, segons els corresponents estats de 
l'obra (doc. 26). 

LA IMATGE DE LA VERGE MARIA 

A l'acta de la visita pastoral practicada el 23 de juny de 1421 
es fa una descripció de l'altar de Santa Maria amb les paraules se
güents: "super altare est quadam imago Virginis Marie fuste cum 
ymagine Filiï sui in braxiis cum uno mantello de panna cirico diver
sorum colorum cum operaturis de füo aurea" (92). 

EL RETAULE MAJOR 

La part arquitectònica i de talla d'aquest retaule consta com a 
contractada el 23 d'agost del 1531 per l'imaginaire Martin Díez de 
Liatzasolo i els escultors Joan Masiques, de Mataró, i Jean de Tours, 
de Barcelona. Desconeixem els pactes i condicions establerts per a 
l'execució de l'obra perquè el contracte és poc explícit (93). 

(92) AHCB, Notes inèdites de mossèn Mas. ADB, Visites p:tstorals, f. 
105. 

(93) MADURELL MARIMON, El pintor Lluís Borrassà, 47; Los maestros, 
10, 25, doc. IV; Escultores renacentistas, 268. 
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Pel que correspon a la part pictòrica d'aquesta obra, consta com 
a confiada a Joan Baptista, pintor de retaules portuguès resident a 
Barcelona, el qual, el 8 d'agost del 1565, signava el contracte corres
ponent amb el rector i els síndics del Comú de Sant Iscle i Santa Vic
tòria de Dosrius, amb el compromís de pintar a l'oli i daurar un re
taule de fusta per a l'altar major de l'església d'aquell lloc, "lo retaule 
de fusta que de present està assentat .en lo altar major de dita sglé
sia", obligant-se a més a pintar les portes de la sagristia, tot dintre el 
terme d'un any i nou mesos. 

El preu convingut per l'acabament total de l'obra contractada 
restà limitat a 600 lliures a satisfer en els terminis assenyalats en el 
contracte. 

Com a garantia del compliment de les obligacions contractuals 
compromeses per Joan Baptista, aquest presentava com a fiadors seus 
els pintors Jaume Fontanet i Ramon Puig (doc. 42). 

L'obra del daurat d'aquest retaule, el mateix Joan Baptista la 
subcontractava amb el seu company de professió mestre Ramon Puig 
mitjançant la formalització d'un conveni signat el 30 d'agost del ma
teix any en virtut del qual el darrer es comprometia pel seu compte, 
dintre el termini d'un any, a blanquejar els quadres que el dit pintor 
portuguès havia de pintar, "sia tingut y obligat emblanquir o apare
llar de blanc ... los cuadros de dit r.etaule que lo dit Joan Baptista 
haia de pintar". En la mateixa data aquest artista firmava àpoca de 50 
lliures a compte de les 600 estipulades en el contracte del 8 d'agost 
passat (doc. 44). 

La làmina que iHustra aquestes pàgines dóna una idea d'aquest 
magnífic retaule, tant per la talla del seu marc arquitectònic com per 
les de diferents imatges que l'exornaven i, àdhuc, per les pintures 
executades per un artista gairebé desconegut. 

EL RETAULE DE SANTA VICTÒRIA 

Consta com a emplaçat a la paret esquerra del temple, com així 
ho certifica l'acta de la visita pastoral practicada l'll de setembre del 
1508 (94). 

(94) AHCB, Notes inèdites de mossèn Mas. ADB, Visites Pastorals, vol. 
29, f. 121. Guillem de Puigpardiners, rector de Gualba, el 6 de maig del 
1379, llegà 50 sous per a la manufactura d'una imatge per a l'altar de Santa 
Victòria. ACB, "Diversorum instrumentorum", f. 16. Notes inèdites de mossèn 
Josep Mas. 
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EL RETAULE DE SANT IsiDRE 

Pintat i daurat en 1640 pel pintor de Mataró Nicolau Urgellés 
pel preu de 180 lliures (95). 

EL RETAULE DE SANT SEBASTIÀ 

De la feina del daurat en 1658 se n'encarregava el daurador 
N. Vilagran (96). 

Mossèn Josep Mas dóna una referència d'un pintor anomenat 
Jaume Pistor que, en 1537, cobrava 105 lliures per la manufactura 
d'un retaule per a la dita parròquia però sense indicació patronímica 
del sant al qual estava dedicat (97). 

MALGRAT 

ESGLESIA PARROQUIAL 

UN RETAULE 

Com a artífexs d'aquesta obra trobem assenyalats el fuster Simeó 
Oliveres i l'imaginaire Claudi Perret, "Simeon Oliveres, fusterius et 
Glaudius Perret, imaginarius". Així ho certifica l'àpoca firmada per 
ambdós artífexs, 1'11 de gener del 1607, als obrers de l'església de 
Vilanova de Palafolls, àlias de Malgrat, Pere Trull, daguer, Jaume Fo
rest i Pere Rabassa, agricultors, de 133 lliures 6 sous i 8 diners de 
moneda barcelonina per l'import de la primera paga a compte de les 
400 lliures corresponents al preu fet del retaule de la dita parròquia 
estipulat en el contracte formalitzat en poder de Jaume Bofill, no
tari d'aquesta vila, però sense indicació de la data (98). 

Tal vegada es devia tractar del retaule major que devia substi
tuir el gòtic pintat per Lluís Borrassà. 

(95) AHCB, Notes inèdites de mossèn Josep Mas. 
(96) AHCB, Notes inèdites de mossèn Josep Mas. 
(97) AHCB, Notes inèdites de mossèn Josep Mas. 
(98) AHPB, Josep Ça-Font, llig. 12, man. any 1607. 
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Acte seguit es formalitzà la venda de dit censal a favor de Francesc 
des Bosch, donzell, senyor del Castell de Vilassar, pel preu de 25 lliures. 

Apoca de Pere Tremolet de t•iginti quinque libras monete Barchinone 
per vos ut operarios predictos ecclesie michi debitas, et sunt ad complemen
tum illarum quadraginta librarum et quatuor quarteriarum frumenti pro qui
bus seu quare precio feci quandam capellam intus dictam ecclesiam vestram 
sencti Andree Dorrius. 

21 Barcelona, 22 maig 1518 

Apoca signada per l'argenter Miquel Bleda a Joan Galceran, obrer de la pa
rròquia de Sant Esteve de Canyamars, d'una quantitat a compte de la 
manufactura d'una creu. 

Michael Bleda, argenterius, CIVJS Barchinone, confiteor et recognosco 
vobis Iohanni Galceran, perrochie sencti Stephani de Canyemas operario 
ecclesie dicte perrochie, presenti, quod dedistis et solvistis michi bene, etc. 
numerando .xxvnno libras .x. solidos .VI111° barchinonenses insolutum pro
rata precii cuiusdam crucis argenti ponderis .VI. marchorum vel circa, deau
rate, quam ego predicta ecclesia de Canyemas facere seu fabricare habeo 
hunc per totum mensem iulii proxime venturis ad racionem .x. libras .x. 
solidos pro quolibet marcha obrate, quamquem crucem habeo facere tali 
forma quali est facta quedam crux ecclesie parrochialis de Dorrius. 

Et ideo renunciando, etc. In testimonium, etc. 
Testes Stephanus Galceran, sutor, civis et Laurencius Rovira, parrochie 

Sancti Cipriani de Tiana". 

BC, Pere Janer, manual 4 any 1518, f. 50 V0 • 

22 Sant Genís de Vilassar, 20 juny 1518 

Apoca signada pels mestres de cases Bartomeu Rossi (pare) i Bartomeu Rossi 
(fill) i Pere Capvern, del pagament total del preu fet de la construcció 
del nou temple parroquial de Sant Genis de Vilassar i d'altre quantitat 
en concepte d'estrenes. 

Die .xx. mensis junii anno MDxvm. 
Nosaltres Berthomeu Rossi, major de dies e Berthomeu Rossi, fill meu 

menor i Pere Capvern, tots mestres de cases, ciutadans de Girona, e mestres 
de la sglésia de Vilassar, de bon grat e sertes scièntias nostras, en veritat 
confessem e regonexem a vosaltres honorables senyer en Pere Raffart, del 
veynat de Cabrils e senyer N'Amador Julià, del veynat de Vilassar, jurats en 
lo present any, com a personas particulars, representant tot lo terme e pa
rròquia y Concell, ço és, Pere Casals, e Salvador Verívol i Pere Agell, e 
Sabrià Roure, perayre, e obrers Johan Coschoner alias Armengol e Bernat 
Vidal, tots persones dedicades en lo bé de la Comunitat e servici de la 
sglésia, com avens agudes e rebudes, tant per via de [la] taula de la ciutat de 
Barchinona, quant encara de comptants, de vostres mans e jurats pessats e 
vintens e per clavaris y obrés, segons se mostre per àpochas ho alberans de-
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26 Barcelona, 10 maig 1526 

Contracte per a la construcció del temple parroquial de Sant Iscle i Santa 
Victòria de Dosrius, firmat pel mestre de cases Tomàs Barça. 

Die jovis .x. predictorum mensis et anni [maig 1526] 
Instrumentum concordie factum per inter sindicos parrochia de Duobus 

Ri vis, ex una parte; et Thomam Barça, magistrum domorum, parte ex altera, 
super fabricacione ecclesie dicte parrochie, etc. Est in bursa. Testes ibidem. 

AHPB, Pere Saragossa, llig, 6, man. anys 1525-1526 (1). 

Die jovis .x. mensis marcii M.D. XXVI. 

Actum in parrochia sanctorum Aciscli et Victorie de Duobus Rivis 
Barchinone diocesis. 

En nom de Déu sia y de la humil Verge Maria, Mare sua. 
Sobre la fabricació de la sglésia de nou fahedora en la parròquia de 

sant Iscle e sancta Victòria de Dosrius, del bisbat de Barchinona, per y entre 
los honrats en Guillem Vallmaior, Anthoni Balle, Gaspar Vidal e Barthomeu 
Fonollet, síndics elegits per tota la parròquia de Dos Rius, faent aquestes 
coses ab auctoritat y decret del honorable en Cebrià Tarrades, balle de Dos 
Rius, com consta de la !ur potestat en poder d'en Pere Çaragossa, notari de 
la present capitulació, a ...... [de una part] e mestre Thomàs Barça, ciutedà 
de Barchinona, mestre de cases, de part altre, son stats fets, pactats e jurats 
los capítols següents : 

Primo, lo dit mestre Thomàs Barça, convé y en bona fe promet als dits 
honrats promens, que dins spay de set anys prop sdevenidors, farà e fabricarà 
una sglésia de nou en lo loch ahont la sglésia vella es edifficada, faent lo cap 
de dita sglésia a ponent, posantse a lfnea tirada per la cara del campanar qui 
de nou es stat edifficat, a fi que lo dit campanar fassa paret a la dita sglésia 
e capella. 

E en les dites parets del campanar faran reespalles o aliuba als dos brasos 
de les cruerades. 

La qual sglésia ha a tenir de ampla trentasis palms, e de larch cent y 
vuyt palms de cana de Barchinona. 

En la qual sglésia ha de haver tres croerades. 
E lo cap de dita sglésia segons stà en la legement. 
Les quals croerades han de ésser rodones e de pedra picada ab dues 

copades, los quals brassos han de tenir de gruix dos palms a dita cana. La 
altàr\a d'els segons la gruxa requer, ab ses represes obrades; en les unes los 
quatre Evangelistes, en les altres lo que ben vist los serà, ab sos ensariaments, 
ab les claus obrades ab algunes images en lo pla de la clau. 

E los brassos principals han de tenir de grux dos palms y mig, e de 
altaria segons la gruxa requer, ab dues copades d'assà e d'allà, ab sos forma
rets de pedra picada ab dues copades, segons van los altres brassos. 

Item, ha de fer les parets, ço és [de] deu palms de fonaments tota la 
rador, e si més haurà manaster ve a càrrech de la obra, agermanantse cada part 
ab lo campanar. Los quals deu palms de fonament han a tenir de gros tant 
quant tenen les parets principals de dita sglésia sinch palms de grux. 

E tant quant toquen los sperons e aliubes de gruix set palms, e de exida 
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fora la paret, tant quant hix fora lo campanar, a fi que les altres tres capelles 
hagen de tenir setze palms de tou dites capelles, ço és, de la flor de la paret 
de la sglésia de dins, fins a la paret de la cloenda de dites capelles e a am
plària d'elles de speró a speró. 

E les altres sis aliubes o sperons qui son en lo cap de dita sglésia, han 
tenir de grux set palms e de exida fora lo gruix de la paret, nou palms, a fi 
que dits fonaments fassan hun poch de rabassa a la paret que serà demunt 

edifficada. 
Item, la paret principal dels fonaments an amunt, ha a tenir de grux 

quatre palms; e les ali u bes sis palms ae grux ao la exida dem unt dita, excepro 
los sis del cap que han tenir de ixida vuyt palms fora la paret, e sis palms 
de grux. 

Les quals enjubes han tenir les cantonades brocajades, e la paret de 
fora semblant del campanar. 

La qual paret ha de puiar fins a represas trenta sis palms, e ha de 
fermar en la dita paret los tres principals de les tres capelles, duas copadas 
a cada part, los quals archs han ésser de pedra picada. 

La qual paret ha de puiar de represas en amunt, tant quant serà ma
naster segons la volta damunt dita requer, ab son apitraU de sobre. 

E dexar les finestres de pedre picada ab sos xenfrans, allà hon serà ben 
vist dels dits obrers; e canals per lansar l'aygua de la cu berta de [la] dem unt 
dita sglésia en tots los lochs hon serà manaster. 

Item, en la paret del enfront del cap de la sglesia, ha de fer un portal 
de pedra picada, e obrat e de la granària tal qual lo de la sglésia de Argen
tona, o millor si poran. E hun portalet petit a la part ont ben vist serà als dits 
parroquians. 

Item, empendentar dita sglésia de volta grassa e aprés cobriria de 
teula seguint los pendents, al; ses canals per lensar l'aygua fora la sglésia. 

Item, ha de fer hun cor que tinga tant quant la primera croerada, ço 
es, lo principal de pedra picada ab dues copades a cada part; e los brassos de 
la croerada de pedra picada ab dos copades, e la clau obrada ab una ymage 
en lo pla de la clau. 

E lo empendentat de raiola ab guix a la scala o caragol, tant cómodo 
com se porà fer, e ab sa barana ab algunes ons obrada de guix. 

Item, hage de fer una trona de pedra picada allà on ben vist serà als dits 
obrers, ab se scala per poderhi puiar. 

Item, fer los graons denant lo altar de pedra picada e empaymentar tota 
la dita sglésia e cap de altar de raiola, ab los graons de pedra picada, e 
l'altar e los graons de les capelles, e empaimentar aquelles, e fer los altars, e 
posarlos en son loch, e empendentar de volta grassa o raiola ab morter. 

E los brassos de dites capelles de pedra picada segons unes pesses 
havem apperellades per la capella de sant Sebastià, e claus e represes com 
demunt és dit. 

E fer emblancar tota la sglésia, capelles e cor, e empaymentar lo dit 
cor, e perfilarho tot segons se pertany e la obra requer. 

Item, lo dit mestre te arrencar y trancar tota la pedra que serà ma
nester en tota la dita obra en les padreres de la dita parròquia, salvo represes, 
sarges y claus de la sglésia y de les capelles y del portal, les quals dita pa
rròquia li te donar. 
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Mes lo dit mestre haia dexar e fer dos armaris a cada part derrera la 
altar, segons stan los de la sglésia d'Argentona. 

Item, lo dit mestre ha de fer e acabar bé e degudament, segons de bon 
mestre se pertany, tota la demunt dita obra a son cost e despeses, ço és, de 
mans, e despesa, e soldades de ell e de tota sa gent, e farramenta. E ell se 
ha de armar totes les voltes e croerades; e les tres capelles acabades segons 
stan designades en lo elegiment. 

Item, los dits obrers han a donar al mestre pedre, calç, raiola, arena, 
cordes, trunyelles, talles, galledes, fusta per les bastides e armar, e clavó, e 
tot lo pertret, posat tot aquí a peu de obra, a cost e despeses de la parròquia, 
e aygua quant farà las pilas, e fetes les pilas, tostemps que n'hage en lo pou 
de la rectoria, lo mestre haia pendre de aquell per obrar dita obra. 

Item, li tenen a donar per la demunt dita obra vuytcentes vint y sinch 
lliures barchinonines, pagadores de aquesta forma, ço és: 

A principi de trancar la pedra 
Quant haurà ubert los fonaments e puiats los .x. palms 

agua! de terra 
E quant haurà puiat sobre los fonaments hahont ha 

ésser lo pahiment .vi. palms a la rador 
Q:.tant haurà puiats altres sis palms a la rador 
Més, quant haurà puiats altres sis palms a la rador 
Més, qUant haurà puiats altres sis palms y posades les 

represes y comensades a posar les sarges 
Més quant haurà puiats .v. palms que haurà acabat de 

de posar les sarges 
Més, quant haurà encendriat e posat los brassos e haurà 

puiat .v. palms a 1a rador 
Més, quant haurà acabat de empendentar 
Més, quant haurà puiat .v. palms a la rador 
Més, quant haurà puiat altres .v. palms a la rador, e 

acabat de cobrir la sglésia e capelles 
Més, quant haurà acabat de enblancar e lavar bastidas 

de dita sglésia 
Més, quant haurà acabat de puiar .1111. palms tota la 

sglésia a la rador, e acabada ab compliment, segons demunt 
es dit. com de bon melltre se DertanY. a cone:mda de Antoni 
c:arbonell, fuster de Barcelona e dos mestres elegidors per 
1es parts 

Pena .cc. lliures. 

.xxx. lliures 

.xxxv. lliures 

.xxxv. lliures 
.xxxxv. lliures 
.xxxxv. lliures 

.LX. lliures 

.LXXV. lliures 

.cxxxv. lliures 
.LXX. lliures 

.L. lliures 

.L. lliures 

.xxx. lliures 

.CLX. Illure~~ 

Obligació de la universitat ab auctorltat y decret d'en Cebrià Terrades, 
balle de dita parròquia, y obligació dels bens del mestre, jurament y altres 
clàusules necessàries, etc. 

Testes firmarum dictorum Guillermi Vallmaior, Anthoni Balle, Gasparis 
Vidal et Thomes Barça sunt: discretus Anthonius Bartran et Joannes Gonser, 
presbiteri habitantes in dicta parrochia. 

Honorabilis Ciprianus Terrades posuit mei decretum, presentibus tes
tibus. 
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AHCB, Fons notarial IX-s. Documents de la col.lecció d'Andreu Balaguer 
i Merino. Nota que devem a l'amable deferència del doctor Agustí Duran i 
San pere. 

27 Barcelona, 3 abril 1531 

Capítols convinguts entre el Municipi d'Argentona i Nicolau de Credensa, 
jaume Forner i Antoni Ropit, pintors, sobre la pintura del retaule de 
Sant julià de l'església d'aquella parròquia. 

Die lune .m" dicti mensis aprilis anno predicto M.D.XXXI. 
Instrumentum capitulorum concordie factum inter universitatem de 

Argentona, ex una, et Nicholaum de Credensa, Jacobum Forners et Anthonio 
Ropit, pictores, cives Barcinone, parte ex altera, etc. super pictura retabuli 
sancti Juliani, prout in cedula. Testes ibem. 

AHPB, Antoni Anglés, llig. 18, man. 32, any 1531. 

28 Barcelona, 21 novembre 1536 

Capítols per a la fàbrica d'una creu, entre els jurats i els obrers de Sant Ge
nis de Vilassar i l'argenter Pere Prior. 

Die martis .XXI. mensis novembris anno a Nativitate Domini millesimo 
quingentesimo tricesimo sexto. 

Capitulació feta, concordada e pactada per e entre los honorables en 
senyers Pere Rafart, Sabrià Roure, jurats l'any present de la [parròquia] de 
Sant Genís de Vilassar, bisbat de Barchinona, e los honorables senyers en 
Jaume Grau alias Ysern, e Franci Raudors, obrés l'any present de dita par
ròquia de Vilassar, de una part; e lo honorable senyer en Pere Prior, ar
genter ciutadà de la dita ciutat de Barchinona, de la part altra, sobre la 
fàbrica de una Vera Creu de argent daurada a ops de dita sglésia de Vilassar 
fahedora en la forma deius scrita. 

Primerament, lo dit senyer en Perot Prior, argenter, convé e en bona 
fe promet als dits honorables jurats e obrés de la dita sglésia de Vilassar, que 
farà e obrarà e acabarà una Vera Creu d'argent daurada de la forma e manera 
de una altra Vera Creu daurada que han vista vuy les dites parts en la sa
cristia de la seu de Barcelona, ço és, de aquella Vera Creu de la seu que es 
de pes de sis marchs, en la qual es la Resurrecció de Nostre Senyor Déu Jhesu 
Christ. 

E aquesta que ha de fer dit mestre Perot Prior ha de ésser de la forma 
de la dita Vera Creu de la seu de Barchinona, emperò no sinó de pes de 
sinch marchs d'argent daurada a la balansa, poc més o mancho, totes coses 
fetes, salvo que si en la dita Vera Creu de la seu de Barchinona havie algu
nes cosetes ultra la dita forma, que aquelles coses si parrà al dit mestre Perot 
Prior e mestre Anric, pintor; mudar aquelles coses, que u puguen fer a co
neguda dels dits mestre Perot Prior e mestre Anric pintor. 

La qual Vera Creu lo dit mestre Perot Prior los promet dar feta e aca-

160 



Item, que los dits obrers haian de donar al dit mestre Pere Blay, loch o 
lochs de hont ell puga haver la fusta serà mester per dita obra, a coneguda de 
dit mestre Pere Blay, la qual ell aprés a ses pròpies despeses faça tallar, serrar 
y aportar a la dita obra, la qual acabada dita fusta sia de dit mestre Pere Blay. 

Item, que li haian també de donar loch o lochs de hont puga haver 
llenya sufficient per a coure la cals per dita obra a dita sa coneguda, com dit 
és, accepto que no puga tallar albes, roures ni alsines. 

Item, que se obliguen al dit mestre Pere Blay de ferli aportar en los 
mesos de juny, juliol y agost de quiscun any, tant quant durarà dita obra, 
tota la pedra de cals haurà menester de Gavà o de Garraps, o de altra part, 
que sia bona y rebedora ab los vexells que dits obrers daran, ab tal pacte que 
lo dit mestre Pere Blay haia de donar y pagar per cada quintar quatre diners 
en dits mesos. Y també que lo dit mestre Pere Blay, tingue llibertat de do
narho a qui per mancho trobarà. 

Item, los dits en dit nom, convenen y en bona fe prometen fer attendre 
e complir totes y sengles coses desus dites ... 

AHPB, Jaume Sastre (menor) llig. 7, man. 50, any 1561, f. 4. Citat per 
MADURELL MARIMON, Las contratos, 190, n. 133. 

42 Barcelona, 8 agost 1565 

Capítols per a la fàbrica del retaule major de l'església de Sant Iscle i Santa 
Victòria de Dosrius, entre els síndics i procuradors de la dita parròqwa 
i el pintor Joan Baptista. 

Die mercurii .vm&, mensis augusti anno a Nativitate Domini .M.DLXV. 

Per respecte de les coses devall scrites per y entre lo reverent senyor 
misser Pere Pau Çaragoça, prior de la església de Fraga, canonge de la seu de 
Barcelona y rector de la església parrochial de sanet Iscle y sancta Victòria del 
Ioc de Dorrius, del bisbat de Barcelona, los honrats en Antoni Balle, Joan 
Arenas, Jaume Vallmajor, Jaume Rosselló alias Mir del Camí, pagesos de dita 
parròchia, syndichs y procuradors de la universitat e singulars de la dita pa
rròchia de Dorrius, com de dit sindicat e procura consta ab carta rebuda 
per lo venerable ...... prevere, vicari de dita església parrochial a .v. del present 
y corrent mes de agost, en dits noms, de una part; y lo senyor Joan Baptista, 
pintor, ciutedà de la ciutat de Lisboa, del regne de Portugal, ara resident a 
Barcelona, de la part altra, son estats fets, fermats e jurats los capítols e pactes 
següents: 

Primerament, es estat pactat y concordat per y entre dites parts, que 
lo dit Joan Baptista prometrà axi com de y ab la present de grat y certa scièn
cia per solemne stipulació, convé y en bona fe promet als dits syndichs y pro
curadors de dita universitat, presents y stipulants, que ell dit Joan Baptista, 
dins un any y nou mesos, que començaran a còrrer lo primer die del mes de 
setembre primer vinent, pintarà y daurarà en lo dit Ioc de Dorrius, lo retaule 
de fusta que de present està assentat en lo altar major de la dita església pa
rrochial de Dorrius, en la manera següent, ço es, que pintarà de sa pròpia mà 
a l'oli, de fines colors y de les històries y figures que per dits syndichs seran 
designades, totes les taules que són en dit retaule y les portes de la sacristia que 
son al peu de dit retaule, y las diademas y caras dels personatges farà o pin-
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tarà de perfil, de or molt. Y los camps de dites hystòries pintara dit Joan 
Baptista, a coneguda sua de bones y fines colors. E més tota la archi
tectura y talla de figures de relleu de dit retaule y los camps de dita talla 
y canals dels pilars y columnes daurarà o farà daurar de or fi. E que te .. 
pasteres y campers de dites pasteres campirà de azur fi, y posarà en dits camps 
de dites pasteres carxofes de or o steles, segons a ell millor li apparrà. E que 
tot lo sobredit farà bé y degudament com de bon pintor y mestre en sem
blant art se pertany sens dilació y excepció alguna. 

Item, és pactat y concordat, per y entre dites parts, que la dita univer
sitat y singulars de aquella, a ses despeses, hagen de desfer lo dit retaule que 
ara està assentat y tornarlo assentar quant sia pintat y daurat. 

Item, és pactat y concordat, per y entre dites parts que l'or, colors y 
altres qualsevol ..• per a pintar y daurar lo dit retaule, vingue tot a càrrech 
de dit Joan Baptista. 

·- Item, es pactat y concordat, per y entre dites parts, que dita universitat 
y singulars de aquella, hagen de donar y pagar, axí com donar y pagar pro
meten de y ab la present, de grat y certa sciéntia a dit Joan Baptista per les 
mans, or, colors, y totes altres coses necessàries per la pintura, dauradura y 
altra obra de dit retaule, sis centes lliures barchinoneses, per los termens y 
pagues següents, co és, per tot lo mes de setembre primer vinent cent lliures, e 
a la festa de Pasqua de Resurectió del any .M.DCLXVI. sinquanta lliures, e a la 
festa de Nadal del any sexanta set, altres sinquanta lliures; e a la festa de 
Paschua del Sperit Sanet de dit any sexanta y set altres sinquanta lliures, en 
quiscuna de dites festes fins a tant que les dites sis centes lliures sien inte
grament pagades. 

E aço attendre y complir prometen ... 
Item, és pactat y concordat, per y entre dites parts, que si lo dit Joan 

Baptista, dins lo dit temps de un any y nou mesos no haurà acabat de pintar 
y daurar, o fer daurar lo dit retaula perque serà mort, lo que Déu no vulla, 
en tal cars los hereus o successors de dit Joan Baptista, sien pagats per porata 
de la obra que serà feta en dit retaula segons serà judicat per dues o més 
persones expertes en semblant obra, elgidores per dites parts. E si llavors lo 
dit Joan Baptista de dites sis centes lliures haurà rebut més del que li tocarà 
y haurà de haver per la obra que lavors serà feta en dit retaule, en tal cas los 
hereus o successors de dit Joan Baptista hajan a restituyr, tornar y pagar a 
dita universitat tot lo que per dites persones serà judicat. 

Item, és pactat y concordat, per y entre dites parts, que encontinent 
que dit retaule sia acabat de pintar e daurar, les dites parts hajan de elegir 
dues o més persones expertes en senmblant obra, les quals judiquin si lo dit 
retaule lavors està pintat y daurat conforme que està concordat en la pre
sent capitulatió, y trobant que no estiga axi y que per ço dit retaule valrà 
menos que no valria si fos acabat conforme la present capitulació, en tal 
cars dites persones eletes hajen de judicar lo que menys valrà, y que dit 
Joan Baptista y los seus hereus o successors hajan de restituyr y pagar a 
dita universitat lo que dites persones eletes diran e judicaran dit retaule 
valer menys per no ésser pintat y daurat com és dit. 

Item, és pactat y concordat, per y entre dites parts, que lo dit Joan 
Baptista per qualsevol causes, e cas pus no sia per mort natural de dit J o:tn 
Baptista, o per malaltia incurable, e que li impedís lo pintar, no acabarà de 
pintar e daurar o fer daurar dit retaule dins lo dit temps de un any y nou 
mesos, en tal cars lo dit Joan Baptista encontinent passat lo dit temps haja 
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de restituyr y pagar a dita universitat tot lo que haurà rebut de dites sis 

centes lliures y no puga haver ni retenirse res per los colors, mans y altres 

coses que haurà posades o despeses en dit retaule. 
Item, és pactat y concordat, per y entre dites parts, que lo dit Joan Bap

tista prometà axi com de y ab la present de grat y certa scièntia convé y en 

bona fe promet als dits síndichs, que ell e o sos hereus o successors enconti

nent que per dita universitat o llur síndic y procurador seran requests de pa

raula o en scrit, donaran restituyran y pagaran a dita universitat o a dit llur 

syndic y procurador en Barcelona, tot ço y quant ell dit Joan Baptista e o los 

seus hereus o successors, en virtut de la present capitulatió, e en los casos 

sobredits hauran de donar, restituyr y pagar. E ço faran sens dilatió e exceptió 

alguna, volent la present carta esser feta largament ab salari de procurador ... 

E oer major se~uretat de dita universitat los donan per fermansas mossèn 

Jaume Fontanet y Ramon Puig, pintors; Jaume Torre, batifulla y Martí Dies, 

imaginer, ciutadans de Barcelona, y cada hu de ells in solidum, que ab dit 

Joan Baotista y sens ell, seran tinguts y obligats en pagar y complir totes y 

sengles dites coses per dit Joan Baptista, dessus en lo present capítol pro-

meses ... 

AHPB, Lluís Rufet, llig. 2, man. 16, any 1565, f. 87. Cfr. MADURELL MA

RIMON, Pedra Nunyes, 210, n. 33. 

43 Barcelona, 18 agost 1565 

Contracte per a la confecció de dos gonfanons entre els obrers de la parròquia 

de Sant Martí d'Arenys i la brodadora Elisabet Fustera. 

Die sabbati .xviii. mensis augusti anno a Nativitate Domini .M.DLXV. 

Concòrdia, capitulació y avinença feta y fermada per y entre los hono-

rables en Pere Arquer, Joan Sala e Ypòlit Colomer, del loch ho parròchia de 

sanet Martí de Arenys, y obrés de la dita parròchia de Sant Martí de 

Arenys, del bisbat de Gerona, de una part; y fent aço com a obrés de 

dita parròchia y la senyora Elisabet Fustera, viuda brodadora ciutadana de 

Barchinona, de part altre, per rahó de la qual son estats fets, fermats e jurats 

los caoítols y pactes següents: 
E primerament, és pactat y concordat, entre les dites parts, que la dita 

senyora Elisabet Fustera face, com ara de present promet que farà y brodarà, 

dos ganfanons de dues teles de seda de ample y de cayguda de set palms, y 

en la una part de quiscun ganfanó brodarà bé y degudament la image de Nos

tra Senyora la Verge Maria ab son Fill al bras, de altària de dos palms y dos 

quarts y mig, dintre de un tabernacle ab sa petxina ab una gerreta de sobre, y 

al costat de cada part de la petxina ab la frisa ab los (7) y peanyes (en blanc) 

de baia, conforme a la mostra dels ganfanons que fa per la vila de Granollés. 

Y deo se obliga a fer conforme esta obligada a fer en los dos ganfanons que 

vuy fa per la vila de Granollés. 
Item més, és pactat y concordat, que dita senyora farà com ara promet 

fer y se obligue, que farà en l'altra part dels ganfanons la ymage del gloriós 

sanet Martí a cavall ab un pobre com parteix la capa, axi bé de colors de seda 

fina y or, conforme y modo y manera dels susdits dos ganfanons que vuy fa 

per la vila de Granollers. Y axí mateix los tabernacles que y capien les images 

dins dits tabernacles y baix en quiscuna part de quiscun ganfanó allí hon mi-
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66 Barcelona, 14 gener 1595 

Apoca formalitzada per l'argenter Gabriel Salla als obrers de la parròquia 

de Sant Andreu de Llavaneres, a compte de l'import de la construc

ció de dos canelobres. 

Dictis die et anno [14 gener 1595]. 
Apocha facta et firmata per honorabilem Gabrielem Salla, argenti fa

brum civem Barcinone, honorabiles Jacobo Berenguer et Anthonio Morera, 

agricolis parrochie sancti Andree de Levaneriis, diocesis Barcinone, anno 

presenti operariis dicte ecclesie parrochialis, de quadraginta libris monete 

Barcinone, habitis realiter et de facto numerando, in notario et testium in

frascriptorum presentia, pro fabrica duorum candelabrorum argenti cum suïs 

balustris per dictum Salla pro dicta ecclesia fabricandi, juxta forman, seriem 

et tenorem aliorum candelabrorum ecclesie parrochialis Beate Marie de 

Pinu •.. 

AHPB, Pau Calopa, llig. 6, man. any 1595. 

67 Barcelona, 31 gener 1595 

Contracte per a la confecció de quatre tabernades, entre el brodador Jeroni 

Ramon i Salvador Rogent, obrer de la parròquia de Sant Esteve de 

Canyamars. 

Die martis .xxxi. et ultima mensis januarii .M.D.LXXXXV. 

Sobre la fali.ena devall scrita per y entre mestre liieròriym Ramon, broda

dor, ciutadà de Barcelona, de una part, y Salvador Rogent, pagès, altre dels 

obrers de la església parrochial de sant Steve de Canyaniàs, bisbat de Barce

lona, de part altra, son . estàts fets los capítols següents : 
Primerament, lo dit mestre Hierònyn Ramon, promet que de aquí a la 

festa de Pasqua de Resurrectió primer vinent, farà la fahena següent, ço és, 

quatre tabernacles ab ses peanyes y pilars conforme mia mostra o mollo 

que'ls amostrat de la figura de sanet Feliu y més en mig de dita fahena ha 

de a ver dos figuras de sant Esteve y dos figures de Nostra Senyora, ço és, 

una figura a cada tabernacle, ço és, los mantos de les figures de or, les sayes 

de les figures de sedes de matisos y tot lo que es de encarnació de matisos, 

y posarà or per totes les parts que'u requeresquen. Y lo dit mestre Ramon 

les ha de tallar y cosir y daries ben acabades, ab que li done lo dit Salvador 

Rogent lo domàs y la seda per a la flocadura y cordons y lo demés ha de 

posar dit mestre Ramon y que sia tot acabat y rebedor. Y aço promet lo dit 

mestre Ramon y que sia tot acabat y rebedor. Y aço promet lo dit Hierònym 

Ramon ab totes les obligacions y renuntiations necessàries y pertanyents 

largament. 
Item, és pactat y concordat entre dites parts, que lo dit Salvador Ro

gent, promet pagar per la dita fahena acabada que sie, quaranta dues lliures, 

ço és, la meytat acabada la dita fahena, y l'altra meytat de ací a Sinquagesma 

primer vinent. Y aço promet attendre y complir sens dilació ni · escusa al

guna ... 

AHCB, Notarials Serie IX-2. Contracte cancel.lat el 28 juliol del 1595. 
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Y per major tuyció y seguretat de las ditas cosas, lo dit Sebastià Cla
ret, ne dóna per fermansa a Francesch Martí calsater, ciutedà de Barcelona ... 

AHPB, Antoni Seguí, llig. 10, man. 12 any 1628, f. 437 v. Cancel.lat 
el 28 d'agost de 1628. 

104 Mataró, 13 agost 1628 

Contracte per a la pintura i daurat del retaule major de l'església de Sant 
Esteve de Canyamars, firmat pel pintor joan Huguet. 

ldem 13 mensis augusti 1628. 
En nom de Nostre Senyor, etc. 
Sobre lo pintar y daurar lo retaula mayor de la isglésia parrochial de 

de Sant Steve de Canyemàs, com encara com a tenint plen poder de dites 
Onofre Ferrer, doctor en sacra teologia, rector de la isglésia parrochial de 
Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius y de sant Esteve de Canyemàs; y los 
honorables Jaume Bruguera y Anton Nogueres, pagesos de la parròchia de 
Sant Steve de Canyemàs, tant com a obrers lo any present de dita parròchia 
de Sant Steve de Canyemàs, com encara com a tenint plen poder de dites 
coses de tota la parròchia de Sant Steve de Canyemàs, del qual poder apar 
per acte rebut en poder del sanyor rector de Dosrius, a 4 del present mes 
de agost, en dits noms, de una part, y lo honorable Joan Auguet, pintor 
ciutedà de Barcelona, de part altra, per y entre dites parts està pactat Jo 
següent: 

E primerament, los dits senyors rector y obrers, en los noms sobredits, 
donen a pintar y daurar al dit mossèn Joan Auguet, lo dit retaula mayor de 
Sant Steve de Canyemàs, lo qual retaule hage de pintar y daurar en la forma 
següent: 

Primo, que totes les pesses de retaule axi taulons que se han de 
pintar a pinzell, com les figures de relleu que se han de daurar, primerament 
deuen ser aparellades ab aparell de molta polidesa y primor ben allisades, com 
a bon y pràtich oficial se pot demanar, perquè la dauradura aparega bé y de 
manera que lo aparell no cubre ni offegue la sculptura o architectura, y totes 
les mollures apareguen conforme se amostren en la ... y tot sie enguixat y en
boiat a boliarmini de Cerdenya. 

!tem, que totes les juntes y cretas, axapadures, corcons, y forats de les 
pesses y figures, sien cubertes conforme cada cosa demana, o posant per totes 
les juntes devant y detràs, unes benes de drap nou ab aygüa cuyta forta de 
Mont Blanch, y ab los demés materials convenients, o encanyamarles ahont 
serà millor, de manera que dit aparell no puga tapar los filets y mollures de 
les cornizes, ni la talla ni lo sentit de las figures, sgons de bon official. 

Item, que tota la obra de pinzell, ço és, les taulons del retaule y las portas 
de la sagrestia frontera, hage de pintar de sa mà dit senyor Joan Auguet, y no u 
puga encomanar a altre pintor, pintant en los dos grans al costat del ... 
de Sant Steve, alguna hystòria de són martiri y vida; y en los altres dos 
grans, al costat de Nostra Senyora, en lo hu la Anunsiasió del Angel sant 
Gabriel a Nostra Senyora; y en lo altre, lo Part de Nostra Senyora ab lo 
complement de figures y adorno que requereix tal història. Y en los dos tau
lons del pedestral, a la hu, la Oratió de Christo Nostre Senyor Nostre en l'Ort; 
y en la altra, la Cena, ab lo matex compliment y adorno. 
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Y en les portes de la sagrestía, a la una, hage de pintar santa Magdalena, 
y, en l'altre, sancta Marta, ab algun geruglífich o signafi[c]ació de la vida activa 
y contentplativa o altres, si aparexerà a dit senyor rector y obrés, entenent 
que tota la pintura també de les portes com dels taulons, hage de ser fina y 
a l'oli. 

Itero, que les figures de relleu hage de obrar y pintar dit senyor Auguet 
de mà pròpia, cubertes de or brunyit després del degut aparell y polidesa, y 
sobre del or stufades y sgrafiades, conforme cada figura, y cada part demane 
per son adorno, per enbelliment del retaule y perfició de tota la obra. 

Itero, que lo tauló que està sobre la figura de Nostra Senyora ahont se 
assenta lo Christo, Nostra Senyora y Sant Joan de relleu. En lo camp, hage de 
pintar de pinzell de pintura fina y a l'oli un Hierusalem en lexos y un Mont 
Calvari. 

Itero, que lo restant del retaule sie dorat com segons bon art cada cosa 
demana, com es les columnes totes ben dorades de or brunyit, y los capitells, 
tercios y pilastres y tota altra obra de talla ultra de ésser dorada, hage de fer 
acolorida y sgrafiada tota del or per son natural, restant lo camper dorat y no 
de altre color, entenent lo mateix en les penyants del costat del retaule. Y de 
la matexa manera sien tots dorats y acolorits per lo color que cada cosa serà 
convenient per enbelliment y correspondència de tota la obra. 

Item, que tot lo or necessari a tot lo dit, hage de ésser or fi y brunyit 
y nc or partit; y los colors, tant dels taulons com de les figures, hagen de 
ésser fines, com és, que lo blau hage de ésser azul o sendres fines y no smalt; 
y los carmins fins, sens que's puga valer de brassil, ni indi, ni or piment, ni 
smalt, y la encarnassió de rostros y mans y desnus de les figures que han de 
ésser encarnades, hagen de ésser al poliment y no clares de vernís. 

Itero, que la obra de pedra, sobre la qual se assenta lo retaule, ab sos 
termens, hage de ésser blanquejada, brunyida o al llustre de alabastre, sem
brada de uns perfils de or de siza, per les mollures y per totes les parts que 
serà convenient a son adcrno. 

Itero, que les pasteres ahont esten les figures, sien totes de or fi brunyit, 
conforme l'altra obra. 

!tem, que lo sacrari hage d'estar dorat, dintre y fora, y les figures enri
quides, com se requer y declare, com se requer un sacrari, ab un brocat de 
molta perfició y polidessa y de fora les columnes, ço és, tertios y aparells 
acolorits sobre de or, conforme pertany. 

Y les figures són en dit sacrari hagen de ésser stofades y encarnades al 
poliment, conforme cada figura requerirà, y los aparells de dit sacrari hagen 
de ésser bons y ferms, com a bon official se pertany. 

Itero, lo dit senyor Joan Auguet, de grat y certa sciènta sua, convé y en 
bona fe promet als dits senyors rector y obrers, que ell pintarà y daurarà lo 
dit retaule, ab la forma y modo sobredits, sens faltar ... al que demunt ... etc. 

!tem, los dits senyors rector y obrers, convenen y en bona fe prometen, 
al dit mossèn Joan Auguet, que ells, per lo preu fet de sobre li donaran y 
pagaran, quatre centes lliures moneda barcelonesa, pagadores en sta forma, 
ço és, que lo die de Tots Sants propvinent li donaran y pagaran cent lliures, y 
altres cent lliures, lo die de Carnestoltes, primer vinent, posada que sie la 
primera andana y no altrament. 

Y altres cent lliures, del dia de Tots Sants, primer vinent, a un any, ab 
tal emperò que lo dit retaule sie posat y acabat y no altrament. 

Y les altres cent lliures, a compliment, ab dues pagues yguals, ço és, 
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sinquanta lliures lo die de Tots Sants del any mil siscents y trenta. Y les 

;Utres sinquanta lliures lo die de Tots Sants del any 1631. 
ltem, és pactat, que dits senyors rector y obrers, a sos gastos, prometen 

a baxar y posar lo retaule y tornar armar aquell pntat que sie, obligant a soles 

al dit Auguet que y assestesca. 
ltem, és pactat, que si acars moria dit senyor Auguet, que les fermanses 

ni sos hereus, no puguen entendrer y entremetresse en la obra, antes sie retin

guda a la parròquia, pagantli lo que serà judicat haver fet per mestres del art 

en respecte del preu demunt dit. 
Item, acabada la obra del retaule, dits senyors rector y obrers [tindrien] 

facultat de ferio judicar per dos perçons expertes per dos pintors mestres del 

art y ab jurament elegits, lo hu, per part del dit Auguet, y l'altre, per part dels 

dits senyors rectors y obrers, perquè judiquen, ... , ab jurament, si stà con

forme lo... o falta en alguna manera contra reglas de bon art; y si és errada, 

stà obligat, lo pintor, a satisfer los gastos y repetir, segons serà judicat, ente

nent que dita judicació no puga declararse més de tres mesos després de ésser 

posada la obra, y que passats des, tres mesos, si no és judicada, sie haguda 

per judicada en abono del pintor, y los gastos del pintar l'age de pagar la 

part que de caurà. 
Et ideo nos dictas partes, laudantes etc. Fiat cum... obligacionem 

bonorum ... 
Fideiussores pro parte dicti Auguet: Jacobus Tria, maior dierum, et 

Jacobus Tria, minor dierum, eius filius, marinerii de Arenys, et Paulus Coll, 

apctecarius, dicto die, mense et anno. 
Testes firmi, omnium dictorum ...... et suís ... venera bilis Sebastianus 

Segura, presbiter et Hieronimus Amat de Llevaneres. 

AHPM, reg. 258, Antoni Puig, notari de Mataró, borrador de manual, 

any 1628. 

105 Barcelona, 22 març 1629 

Apoca firmada pel batifuller Pere Pau Rol al negociant de Canet, Joan Palo
meres, de l'import de pans d'or subministrats als pintors Gregori Ferrer 
i Francesc Forneli, per al daurat del retaule major de la dita parròquia. 

Dicto die vigesimo secundo mensis martii .M.DC.xx.vnn. Barcinone. 

Ego Petrus Paulus Rol, batifullerius civis Barcinone, gratis etc. confiteor 

et recognosco vobis honorabili Joanni Palomares, negociatori ville de Caneto 

de Maritimo, gerundensis diocesis, his presenti, quod numerando realiter et 

de facto in notaria et testium infrascriptorum presentia, dedistis et solvistis 

mihi quinquaginta libras barcinonenses. Et sunt ad complementum illarum 

centum librarum barcinonensium per vos nomine vestro proprio et ut pctes

tatem habentem ab universitate et singularibus dicti ville de Caneto, vobis, ut 

asseritis, datam in Concilio per dictam universitatem celebrato, vigesimo primo 

die mensis septembris proxime elapsi, mihi dare et solvi promissarum racione 

pro precio et valore octo mille tercentum trium panys de or fi per me liberatis 

Gregorio Ferrer et Francisco Forneli, pictoribus civibus Barcinone, ad opus 

deaurandi retabulum ecclesie dicte ville, ad quas quidem centum libras mihi 

solvendum vos dicti nominibus obligastis vos, prout apparet quodam chirogra-
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pho manu vestra dictis nominibus subscripto, data cujus fuit die trigesimo 
mensis septembris proxime elapsi, quod quidem chirographum in notario et 
testium pre et infrascriptorum presentia vobis restituo, trado et libero. Et 
ideo ... 

AHPB, Antoni Seguí, llig. 10, man. 13 any 1629 f.217v0
• 

106 Barcelona, 2 abril 1629 

Poder atorgat pel fuster josep Sayós al seu cunyat Lluís Cortés, botiguer de 
teles, per a cobrar le.s quantitats a ell degude~ per raó del preu fet del 
retaule major de la vila de Pineda. 

Die .n. mensis aprillis anno a Nativitate Domini M.oc.xxvnn. 
Josephus Sayós, ligni faber, civis Barcinone, gratis etc. constituït et 

ordinavit procuratorem suum certum etc. ita quod etc. Ludovicum Cortés, 
botiguerium telarum civem Barcinone, cognatum suum, absentem etc ad vide
licet, pro dicto constituente et eius nomine, petendum,exigendum, recipiendum 
recuperandum, consequendum et habendum, omnes et quascumque pecunie 
quantitates dicto constituento debitas in villa de Pineda, diocesis gerundensis, 
tam per honorabilis operaries ecclesiae parrochialis eiusdem ville de Pineda, 
quam per universitatem et singulares eiusdem ville, ratione et ocasione pretii 
facti retabuli majoris dicte ville per dictum Sayós fabricandi, juxta capitula
tionem ... 

AHPB, Joan Salines, llig. 2, man. 2 any 1629. 

107 Barcelona, 21 abril 1629 

Cessió de crèdit firmada pel pintor Guerau Vilagran en favor del batifuller 
Pere Pau Rol, de part del preu fet per a l'obra del daurat del retaule 
major de Sant Esteve de Canyamars. 

Dicto die [21 abril 1629] 
Ego Geraldus Vilagran, pictor olim civis Barchinone, nunc vero in villa 

sancte Marie de Arenys, gerundensis diocesis habitator, pro solvendo et 
satisfaciendo vobis, infrascripto honorabili Petro Paulo Rol, batifullerio civi 
Barchinone, triginta libras monete Barchinone, quas vobis debeo dareque et 
solvere teneor, pro pretio et valore duorum mille et quingentorum panum 
auri fini per me a vobis emptis habitis et receptis, gratis etc. igitur etc. cedo, 
assigno et consigno vobis dicto honorabili Petro Paulo Rol, batifullerio hiis pre
senti, consimiles triginta libras dicte monete, ex illis centum libris brachinonen
sibus que mihi solvende venient, in die sive festo Omnium Sanctorum proxime 
venienti, per reverendum rectcrem et honorabilis operaries parrochialis eccle
sie sancti Sthephani de Canyamàs, diocesis Barchinone, ad bonum compotum 
et in exonerationem maioris peccunie quantitatis per eos mihi solvende, 
pretextu, scilicet, et occasione deaurandi retabulum altaris maioris dicte 
ecclesie sancti Stephani de Canyamàs, prout constare assero instrumento inde 
recepto penes discretum Anthonium Puig, nctarium publicum ville de Mata
rone, die t... mensis augusti proxime preteriti. 
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Cedens vobis ex causa predicta omnia et actiones ... 
Testes: sunt discretus Joannes Paulus Rius, notari us ci vis Barchinone 

et Montserratus Campdesunyer, nauta ville de Calella, gerundensis diocesis. 

AHPB, Rafael Pellicer, llig. 1, man. 17 any 1629. 

108 Barcelona, 6 març 1630 

Contracte firmat pel fuster Francesc Ferrer i el mestre imaginaire Francesc 
Preses, per a la manufactura de dos retaules de la Immaculada i de la 
Verge dels Angels, del temple de Sant Pere de Premià. 

Dicto die .VI. predictorum [6 març 1630]. 
Sobre los cosas davall scritas, per y entre lo reverent Matheu Matalonga, 

prevere y rector de sant Pere de Premià, bisbat de Barcelona, y lo honorable 
Montserrat Castellar, balle; Barthomeu Oriols de Munt y Ramon Juador, 
jurats de dit terme lo any present; Anthoni Riera, Anthoni Font, de Consell 
de dita universitat, de una part; y mestre Francesch Ferrer, fuster y mestre 
Francesch Preses, imaginayre, ciutadans de Barcelona, de part altre, és estada 
feta fermada y jurada la capitulació davall scrita, ab los pactes següents: 

Primerament, és pactat y concordat, que los dits Ferrer y Preses, sian 
tinguts y obligats, ayxí com ab thenor del present se obligan, en fer y fa
bricar dos retaulos de fusta per la dita sglèsia de Premià, del modo y manera 
de la trassa que dit Ferrer ne ha fet un retaule en la iglésia parroquial del 
Arcàngel sant Miquel de Barcelona, per don Anton de Aragall, ab additió, 
que en los dos dits retaules y ha de haver pastera a cada hu ab la millor 
trassa y forma que puga tenir. 

Y dins de les dites pasteres y ha de haver dos images o figures de bulto 
grans, ab la disposició deguda. 

La una figura ha de ésser de la lnmaculada Concepció de Nostre Senyora 
ab lo tapi mitja lluna, y al entorn, ab los raitgs del !iol ab la corona imperial 
y strelles, sens faltar cosa ninguna. 

La altra figura ha de ésser de Nostra Senyora dels Angels, conforme lo 
modello s'els a mostrat, ab una lluna per tapi, ab dos àngels tenint dita lluna, 
ab altres dos àngels, als costats, y dos de altres, tenint una corona imperial 
sobre lo cap de Nostra Senyora, y sota dita corona, altra corona de raitgs de 
sol ab strelles; y en los brassos un Jesús. 

Y en dits dos retaules als costats han de estar esculpides de relleu, les 
armes ab una corona y dos palmas. 

E més està pactat y concordat, que los dits jurats y obrés y los de Con
sell, han de donar tota la fusta de dits dos altars o retaulos, acceptat la de 
las figuras que dit Preses la y ha de posar de xiprer. Y així està pactat, y en 
recompensa del xiprer, se li darà a dit Preses altra tanta fusta de alba. 

E més està concordat, que dits Ferrer y Preses, han de fer dits dos re
taules en Premià y no en altra part, acceptat las vuyt columnas y dos figuras, 
que està pactat las pugan fer allí ahont los apparra, ab tal si que en dit terme 
no estiga obligat en aportarlas ni tornarlas, sinò que los dits mestres las tingan 
a son càrrech y córrega per ells lo cost y gasto de a durlas en Premià. 

E més prometen los dits mestres, que assentaran en blanch los dits dos 
retaules, y quant se tindran de dorar los desasentaran, y essent daurat, los 
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