A Valls, barroc
Fotografies: PERE QUERALT

TARRAGONA ÉS ROMANA; MONTBLANC, MEDIEVAL; REUS, MODERNISTA; TORTOSA, RENAIXENTISTA, I VALLS
ÉS BARROCA. LA CAPITAL DE L’ALT CAMP DISPOSA DE PROU ARGUMENTS PER A SER CONSIDERADA UNA DE
LES GRANS CIUTATS DEL BARROC A CATALUNYA. ELS BONIFÀS, EN ESCULTURA; FRA JOSEP DE LA CONCEPCIÓ,
EN ARQUITECTURA; JAUME CASELLAS, EN MÚSICA; JAUME PONS, EN PINTURA; ELS PLAFONS DE RAJOLES DE
LA CAPELLA DEL ROSER; LES ESCULTURES I PINTURES CONSERVADES A L’ARXIPRESTAL DE SANT JOAN I AL
MUSEU DE VALLS; L’ORIGEN DELS MOSSOS D’ESQUADRA; LES ESGLÉSIES I EDIFICIS NOBLES, I LA FIGURA DE
CÈSAR MARTINELL, L’EMINENT ESTUDIÓS DEL BARROC CATALÀ, FAN QUE, SEMPRE QUE ES PARLA DE BARROC,
VALLS HI SIGUI PRESENT.

La ciutat setcentista
JOSEP M. ROVIRA I VALLS
A mitjan segle XVII, la pesta havia buidat les ciutats,
unes ciutats que intentaven sobreviure envoltades de
pobresa i de bandolers, ﬁns al punt que no s’atrevien
a créixer fora muralles i ho feien a la vila closa, teixint
carrers estrets amb cases estretes de quatre o cinc
pisos d’alçada. I tot en un entorn miserable, pobre
i rònec. A Catalunya, entre la Guerra dels Segadors
(1640-1652), els efectes de la forana Guerra dels
Nou Anys (1688-1697) i la Guerra de Successió
espanyola (1704-1714), els pobles, viles i ciutats
arribaren als mínims de població. La gent havia patit
de valent i això es notava tant que l’ambient pudia: a
cada casa hi havia un mort, com a mínim.
L’església veia perillar el seu poder; des del Concili
de Trento, pretenia frenar la Reforma i uniﬁcar la
cristiandat. Amb tanta mort, misèria i abús de poder,
la gent estava massa farta de mentides i de somnis
amagats. El terreny estava prou adobat per enviar
missatges directes i contundents. Calia construir
temples on poder refugiar-se de la maltempsada
reformista i evitar els pensaments impurs. Temples
grans, amb imatges expressives.
Tot aquest món canviant també s’havia de notar en
les arts. Artísticament el barroc és un estil popular,
viu, directe i expressiu, tant que sovint se’l titlla de
massa teatral i carregat en excés d’ornamentació.
D’una banda, és el reﬂex de l’absolutisme, de la
riquesa i de l’atractiu dels salons burgesos de París i
dels seus excessos. D’una altra, reﬂecteix el patiment
popular i es retrata, com mai s’havia fet, l’expressió
més sincera d’un realisme que feia por de tant de
veritat com era. És un art que arriba a tothom, que
omple el buit cultural que hi havia entre l’autor i el
públic, que ara podia veure, llegir o escoltar les seves
creacions, cada vegada més satíriques i més crues. Ho
veiem en el domini de la llum o de les tenebres, en
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l’expressió de les cares o en els detalls de les ferides.
Els artistes del barroc van saber trobar l’energia per
copsar, en poderoses imatges, el drama silenciós d’un
poble que caminava cap a la modernitat.
Tot i que per a alguns la producció de barroc
a Catalunya va ser més aviat magra, si s’hagués
conservat tot el que es va cremar el 1936, Catalunya
seria barroca.
A Catalunya, la riquesa va venir de la mà de la
vinya, de les fàbriques de paper, de les fassines, de
les manufactures tèxtils, dels forns de vidre i del
comerç, sobretot el marítim; Catalunya es va adonar
que calia produir per vendre en lloc de produir per
consumir. El comerç amb Amèrica fou clau i la
seva liberalització, encara més. Fins i tot la cuina va
canviar de gust: el dolç i el salat. Es començaven a
posar les bases de la cuina catalana tradicional, que
havia de ser més soﬁsticada i rica en matisos que
la majoria de cuines europees. Els nous productes
vinguts d’Amèrica -tomàquets, fesols, pebrots,
cacau, canyella, etc.- havien vingut per quedar-se. La
manufactura catalana produïa i venia a tot el món.
Beure vi amb el porró o fer una tassa de xocolata
desfeta són luxes que ens vénen de l’època del barroc.
Valls, que havia viscut misèria, plagues i sequeres a
la segona meitat del segle XVII, començava a aixecar
el cap. Pertanyen a aquesta època el gran retaule de
Sant Joan dels germans Tremulles (1665), el raval
dels Filadors (1666), Ca Sagarra (1692) i la sala de
plens de l’Ajuntament (1726).

A VALLS, BARROC
A la pàgina esquerra,
baix relleu en fusta
daurada i policromada
de l’altar de sant Aleix,
de Lluís Bonifàs i Massó
(1769). L’escena recull el
moment en què el futur
sant s’acomiada de la
seva esposa el mateix
dia de les seves noces. El
sant és, suposadament,
un retrat de Lluís
Bonifàs.
A dalt, retaule de
l’Església Arxiprestal
de Sant Joan, de Valls.
Refet entre el 1947 i
el 1954 per l’escultor
vallenc Josep Busquets,
conserva algunes parts
del retaule barroc
original (1617-1660)
en què van treballar
els tallistes Agustí
Pujol i Llàtzer i Josep
Tremulles; el daurador
Magí Torrebruna, i
l’escultor Onofre Fuster,
que va obrar els vuit alt
relleus amb escenes de
la Passió en alabastre
de Sarral.

Durant el segle XVIII, Valls va triplicar la seva
població i, per encabir els nous vallencs, la ciutat
es va disposar a créixer de forma ordenada i ben
planiﬁcada. Fora muralla, es construïren els ravals i
CULTURA I PAISATGE

83

A VALLS, BARROC
Partitures originals de Jaume
Casellas, conservades a la
Catedral de Toledo.

Cèsar Martinell. Llibre de notes
de Lluís Bonifàs i Massó, escultor
de Valls. E. Castells Impressor.
Valls, 1917.
Cèsar Martinell. Capella de Nª Sª
del Roser i ses pintures en rajoles
vidriades. E. Castells Impressor.
Valls, 1924.

es projectà la urbanització de la carretera del Pla. En
pocs anys, Valls va veure com s’enlairaven les actuals
esglésies del Lledó (1722), Sant Antoni (1725-1726),
el Carme (1761), Sant Francesc (1745) i la Capella
dels Dolors (1777-1781), i també com es remodelava
la Capella del Roser (1765), com es reconstruïa la
Capella i l’Hospital de Sant Roc (1798), com es
construïa el Quarter (1752-1764) o com s’empedrava
el carrer de la Cort.
Valls era una de les ciutats més pròsperes del Camp,
amb una notable inﬂuència sobre els ports de
Tarragona i de Salou a causa de la seva capacitat
d’exportació de vins, licors i aiguardents. A Valls, s’hi
van instal·lar més de 30 destil·leries i, cap a ﬁnal de
segle, deien que a cada casa hi havia dos o tres telers.
L’orgue de Sant Joan (1766), el sereno (1785) i la
festa votada de la Candela (1791) tancaven el segle.
A més, el rector Jaume Cesat havia dotat Valls d’un
hospital i d’una casa d’ensenyança per a nenes. Valls
era, doncs, una ciutat important i molt moderna.
Valls és una autèntica ciutat del set-cents, per la seva
morfologia, pels artistes que hi van néixer o treballar
i per l’actual llegat que encara serva.

*Cèsar Martinell. Arquitectura
i escultura barroques a
Catalunya. Col·lecció
“Monumenta Cataloniae”.
Editorial Alpha. Barcelona.
Els precedents. El primer
barroc: 1600-1670 (Volum
X - 1959)
El barroc salomònic: 1671-1730
(Volum XI - 1961)
Barroc acadèmic: 1731-1810
(Volum XII - 1963)

CISTERDOCS
www.culturaipaisatge.cat

84

+

CULTURA I PAISATGE

FRA JOSEP DE LA CONCEPCIÓ (1626 - 1690)
Valls és la ciutat on va néixer, i potser s’hi va formar,
el millor arquitecte català del barroc: el carmelità
fra Josep de la Concepció, anomenat el Tracista.
La seva ﬁgura va ser estudiada, en primer lloc, per
Cèsar Martinell, però el treball més acurat és la tesi
i posterior llibre de Carme Narváez Cases. Entre
la llarga llista d’obres que va traçar destaquem:
l’Església de Santa Maria de l’Alba, de Tàrrega;
la del Convent de Sant Rafael, de la Selva del
Camp; la del Convent de Sant Josep de Gràcia -els
Josepets-, de Barcelona, i el famós campanar de
Vilanova i la Geltrú. També són obra seva la capella
de la Immaculada, de la Catedral de Tarragona; del
Santíssim, de Sant Pere de Reus, i de sant Oleguer,
de la Catedral de Barcelona; diversos convents a
Balaguer, Vic, Mataró, Tortosa, Nules, València
i Madrid; esglésies a Torelló i Caudiel; palaus a
Barcelona i Vic... La llista es podria completar amb
reconstruccions, remodelacions, cases, altars, façanes
i altres projectes com l’Hospital de Reus, la Seu Nova
de Vic i la façana de la Catedral de Girona.
JAUME CASELLAS (1690-1764)
Músic i compositor nascut a Valls, fou un dels
artistes més destacats del barroc català i espanyol.
Arribà a ser el mestre de capella de l’església de Santa
Maria del Mar de Barcelona i va arribar a dirigir

una de les places de músic més prestigioses de la
península: la de la Catedral de Toledo. Fou un dels
compositors més representatius del segle XVIII.
Es calcula que Jaume Casellas va compondre més
de 700 obres -entre obres majors com misereres,
magníﬁcats, misses, salms, i obres menors com
nadales, motets, tons, tonades i lamentacions- de
les quals se’n conserven 374, la majoria del període
castellà. La seva ﬁgura va ser estudiada a ﬁnals del
segle passat gràcies als treballs de Carlos Martínez
Gil, a la publicació de la seva biograﬁa per part de
l’Institut d’Estudis Vallencs i a l’organització d’alguns
concerts per difondre la seva obra a Toledo, Madrid,
Aranjuez i al Teatre Principal de Valls.
JAUME PONS I MONRAVÀ (1671-1730)
Aquest pintor vallenc va ser un dels grans pintors
del barroc català i espanyol de ﬁnals del segle XVII i
principis del segle XVIII. Inicialment es va formar al
Camp de Tarragona, probablement amb fra Joaquim
de Juncosa. Marxà a Roma per ampliar estudis i
després, a Madrid. Imbuït per Caravaggio, fou un
destacat representant de l’escola tenebrista, malgrat
que perviu, en tota la seva obra, la inﬂuència de
Murillo. Moltes de les seves obres van desaparèixer
al desastre de 1936, entre les quals una de les més
destacades: el conjunt de teles i frescos que va fer per
a la Capella del Sant Crist de Salomó (1708-1715),
del qual es conserva un Sant Sopar i alguns detalls
dels frescos. A Valls, on també treballà, es conserven
tres teles d’aquest pintor a l’Església Arxiprestal de
Sant Joan, una d’elles procedent del Santuari del
Lledó.
CÈSAR MARTINELL (1888-1973)
Aquest prestigiós arquitecte i personatge polifacètic
fou un gran restaurador, conservador, investigador,
divulgador i historiador de l’art. Va publicar treballs
sobre Gaudí, l’arquitectura del Cister i l’art medieval,
però, sobretot, destacà per les seves investigacions i
publicacions sobre el barroc a Catalunya: l’escultor
Lluís Bonifàs, les rajoles de la Capella del Roser,
l’arquitecte fra Josep de la Concepció, el pintor Jaume
Pons, entre d’altres estudis molt diversos. La seva gran
obra és Arquitectura i escultura barroques a Catalunya,
publicada en tres volums(1) dins la col·lecció
“Monumenta Cataloniae”. Per als estudiosos és
l’obra de referència per conèixer el barroc català des
del 1600 ﬁns al 1810 ja que Martinell havia vist
i estudiat el patrimoni in situ abans que, en gran
part, desaparegués el 1936. Martinell també va fer
moltes fotograﬁes, una part important de les quals es
conserva al Museu de Valls, i constitueixen un dels
millors arxius del barroc català.

L’escultor Lluís Bonifàs:
una gran figura barroca
un
JOAN YEGUAS I GASSÓ
Lluís Bonifàs i Massó (Valls, 1730-1786) és un dels màxims
exponents de l’escultura catalana del segle XVIII. Es tracta
d’un artista de gran categoria, ja que en la seva obra s’uneixen
bona tècnica, concepció mística i ideologia acadèmia. Membre
d’una família d’escultors procedents de Barcelona. El seu avi era
Lluís
Ll Bonifàs i Sastre, i el seu pare fou Baltasar Bonifàs i Anglès. En
relació
relac al cognom, els seus avantpassats es fan anomenar “Bonifaci”, però
ell “Bonifàs”
“Bo
perquè va trobar dades en papers antics, i d’aquesta manera
signava. Alguns
autors el mencionen de forma incorrecta, per derivació
A
fonètica: “Bonifaz” (a l’antiga historiograﬁa castellana) i “Bonifaç” (a alguna
historiograﬁ
historiog a catalana).

A VALLS, BARROC
Lluís Bonifàs i Massó.
Talla de fusta policromada
representant un Rei
d’Israel (1754). Procedent
del Retaule del Roser de
l’Església Prioral de Sant
Pere de Reus.
Museu de Valls.
Lluís Bonifàs i Massó.
Relleu de sant Sebastià.
(1763) Real Academia
de Bellas Artes de San
Fernando, Madrid.

El 5 de juny de 1763 va aconseguir el grau d’escultor acadèmic per la “Real
Academia
de Bellas Artes de San Fernando”, amb un relleu de Sant Sebastià
Acade
assistit
assisti per Irene i Lucil·la. Fou el segon escultor català en ser acadèmic,
després de Pere Costa el 1754. Bonifàs era un escultor molt tradicional,
per tres raons.
Primera, no treballava sol, o sigui, que tenia un taller per a la
r
realització dels retaules. Segona, el seu taller va romandre sempre a Valls, vila
natal de l’artista
i on residia la seva família. I tercera, sovint repetia les tipologies
l’ar
dels retaules, sobretot la seva estructura arquitectònica. Va continuar i augmentar
el crèdit de l’escola
d’art que havia fundat el seu avi, ubicada a Valls, per on van
l’e
passar nomb
nombrosos alumnes, entre els quals val la pena assenyalar a Ramon
Amadeu i Grau.
Coneixem
la majoria de les seves obres gràcies a un llibre de notes escrit
Con
m
pel mateix
escultor. Una activitat que es va iniciar a partir de 1747, i que
d
es desenvolupa
a l’àmbit de la Catalunya rural d’interior. Va treballar
en obres
i projectes de més de 50 pobles catalans, distribuïts per les
o
demarcacions
dem
de Tarragona, Lleida i Barcelona. Es documenta la seva

Atribuït a Lluís Bonifaci,
el Vell.
L’agonia de sant Francesc
Xavier, relleu sobre fusta
policromada (1693).
Església Arxiprestal de Sant
Joan, Valls.
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presencia a: Alt Camp (Valls, Alió, Milà, Valmoll, Vilabella,
Nulles, Pla de Cabra, Sarral), Baix Camp (Reus, Selva del
Camp, Alcover, Aleixar), Conca de Barberà (Montblanc,
Espluga de Francolí, Vimbodí, monestir de Poblet), Priorat
(Falset i cartoixa d’Escaladei), Tarragona, Segrià (Lleida,
Serós i Aitona), Garrigues (Borges Blanques, Granyena,
Tarrés, Espluga Calba, Omellons), Urgell i zona d’inﬂuència
(Tàrrega, Anglesola, Verdú, Sant Martí de Maldà, Vallbona
de les Monges, Golmés i Cubells), puntualment a Calaf, i
rodalies de la capital de Catalunya (Barcelona, cartoixa de
Montalegre, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú).
Va realitzar 48 retaules complets, 31 imatges, 12
traces de retaule, 5 misteris de processó, 8
models per executar en plata, 2 lliteres de la
Mare de Déu, entre altres coses. Entre els que
cal destacar una obra fonamental i una de les
més important del barroc català, dissortadament cremada el 1936,
com la majoria de la seva producció en fusta: el cor de la catedral
nova de Lleida (1774), compost per més de 100 relleus d’apòstols i
escenes religioses, que coneixem gràcies a fotograﬁes antigues. Entre les
obres conservades, cal citar: l’esmentat relleu amb que va aconseguir el
mèrit acadèmic (Madrid, 1763); a l’església de Sant Joan de Valls podem
contemplar tres magníﬁcs exemplars, el misteri processional de la Soledat
(1755), el misteri processional del Davallament (1766), així com la imatge de
sant Aleix i els relleus de la seva capella (1769); o la fabulosa llitera de la Mare de
Déu (catedral, Girona, 1773).

Seguint a Lluís Bonifàs
per la ruta del Cister

A VALLS, BARROC
En aquesta pàgina.
Talla de sant Pau Apòstol,
del mateix autor i
provinent del mateix
oratori. Museu de Valls.

JORDI PARÍS FORTUNY.
Director del Museu de Valls
L’escultor vallenc Lluís Bonifàs i Massó va fer una
ingent producció, quantiﬁcada per l’arquitecte i
historiador de l’art Cèsar Martinell. La major part
d’aquesta producció van ser encàrrecs per a les esglésies
de les comarques tarragonines i lleidatanes. Aquesta
enorme producció va ser possible gràcies a un taller que
funcionava a la perfecció i que estava ubicat a Valls.
Però què ens queda de tot això? Doncs molt poca
cosa. Algunes restes de retaules, algunes imatges... i
poca cosa més. Tot i amb això, volem destacar dos
punts de la Ruta del Cister on podem admirar,
tot i que d’una manera fragmentada, la
qualitat de l’obra de l’escultor set-centitsa:
Valls i Vallbona de les Monges.
Per al monestir femení de Vallbona
va fer, l’any 1764, el model de
fusta per a una urna de plata
del Monument de Dijous Sant,
per encàrrec de Josep Fontanet
Bertran, argenter de Tàrrega. El
model de fusta s’ha perdut, però ens queda l’urna de
plata, gairebé sencera, que té tota la traça del nostre escultor.
És a Valls, però, on s’ha conservat una quantitat més important
d’obres d’en Bonifàs. Les trobarem ubicades en dos espais: a
l’església de Sant Joan i al Museu de Valls.
El nostre recorregut comença a la majestuosa nau de l’església. Tot
just entrant, a mà dreta, trobem un conjunt excel·lent: el retaule
de sant Aleix, obrat l’any 1769 i situat sota l’escala que porta al
cor. Era la capella sepulcral de les famílies Bonifàs i Ixart. L’altar
no es conserva sencer, però conserva les imatges principals: la
jacent de sant Aleix, el relleu de la Mare de Déu i els plafons
de les temptacions del sant i del comiat de sant Aleix de la
seva dona. En aquest darrer, de gran qualitat, els historiadors
hi han sabut veure, a la cara del sant, el retrat de l’avi de
l’escultor, Lluís Bonifaci i Sastre.
Si avancem cap a l’interior de la nau, ens trobem amb la
imatge de la Mare de Déu de la Soledat, una talla feta l’any
1755, per encàrrec de la família Segarra, que es venerava a
la seva casa pairal, situada just davant de l’església. Només
abandonava la casa per sortir a la processó del Diumenge de
Rams, al vespre.
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En la pàgina anterior.
Lluís Bonifàs i Massó
Misteri del Davallament (1766)
de la confraria dels corders i
espardenyers de Valls.
Església Arxiprestal de Sant
Joan, Valls.
Lluís Bonifàs i Massó
Talla sobre fusta policromada
de sant Antoni de Pàdua (1766);
peça central de l’antic retaule
de l’oratori dedicat al sant que
tenia la família Baldrich, primer
a la casa del carrer de la Cort i
després al Castell de Valls (1790).
Museu de Valls
CULTURA I PAISATGE
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Els revestiments de rajola
de la Capella del Roser de Valls
ALBERT TELESE I COMPTE

A VALLS, BARROC
Lluís Bonifàs i Massó.
Talla de fusta policromada
representant un Rei
d’Israel (1754). Procedent
del Retaule del Roser de
l’Església Prioral de Sant
Pere de Reus.
Museu de Valls.
Model de fusta per a una
urna de plata (1764) del
Monument del Dijous
Sant, encarregat per
Josep Fontanet i Bertran,
argenter de Tàrrega.
Monestir de Vallbona de
les Monges.
Fotograﬁa de l’arxiu de
Cèsar Martinell.
Detall de la ﬁgura de Crist
exànime, de l’escultura
Mare de Déu dels Dolors
(1779). Retaule major.
Capella dels Dolors.
Església Arxiprestal de
Sant Joan, Valls.
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Just a la capella del davant hi ha un altre dels misteris
processionals que va realitzar el taller del nostre
escultor, és el misteri del Davallament, obrat l’any
1766 per a la confraria dels corders i espardenyers.
Es tracta d’un conjunt de sis ﬁgures; només el Crist
és de talla sencera i la resta són ﬁgures vestides, és a
dir, que només són de talla de fusta les parts visibles:
el cap, les mans i els peus, anomenades popularment
“de cap i pota”.
No podem marxar de l’església sense entrar a
la capella dels Dolors. Malauradament no s’ha
conservat el retaule d’aquesta bonica capella, però sí
la imatge titular, la Mare de Déu dels Dolors (1781),
una de les peces més emblemàtiques de l’escultor, per
l’expressivitat del rostre de Maria i el cos del Crist
mort als seus peus.
Deixem l’església arxiprestal i ens encaminem cap
al Museu. Just abans d’entrar-hi, davant de l’ediﬁci,
trobem el monument a Lluís Bonifàs, una iniciativa
promoguda pel recordat arquitecte i historiador de
l’art Cèsar Martinell, el primer que va estudiar en
profunditat l’obra de l’artista.

El Museu conserva,
encara que
desmuntades, les
ﬁgures principals de
l’altar de l’oratori
de la família
Baldrich, dedicat a sant Antoni de Pàdua (1766). El
conjunt tenia quatre ﬁgures principals: sant Antoni,
sant Pau apòstol, sant Francesc de Paula i, a la base,
damunt de l’altar i dins d’una urna, la imatge de la
Mare de Déu Assumpta. Tota la fusteria de l’altar
s’ha perdut i no se’n coneix la ubicació actual, però
sí que es conserven aquestes quatre ﬁgures al fons del
Museu, totes elles de talla menys la Mare de Déu.
I, ja per acabar, cal esmentar algunes altres imatges
de l’escultor conservades al Museu. Són les dues
ﬁgures dels sants Reis, que provenen del retaule de la
Mare de Déu del Roser de l’església prioral de Reus.
Finalitzem aquí aquest curt però intens recorregut
per conèixer algunes de les imatges sorgides de les
mans d’aquest excel·lent escultor que va dirigir un
dels tallers més importants i prolíﬁcs del segle XVIII
al nostre país.

Segons la documentació, l’actual capella del Roser de
Valls és fruit de la remodelació d’una capella anterior,
més petita, construïda arran d’una disposició del
20 de gener de 1337. Aquella primera capella va ser
consagrada sota la invocació de santa Anna i de la
santa Creu i, pel que sembla, el 2 de maig de 1338
ja devia estar acabada ja que un tal March Veyà,
prevere i parent del seu fundador, Bernat Serra, en
prengué possessió. Amb el temps, l’església-capella
es va anar deteriorant, ﬁns que l’any 1592 es decidí
eixamplar-la i endegar una sèrie de reformes. El 30 de
gener d’aquell mateix any es redacten, davant notari,
els termes d’aquestes renovacions, que incloïen la
portalada i el cor. En aquell moment l’església ja havia
passat a anomenar-se de Nostra Senyora del Roser.
Una capitulació anterior feta el 3 d’agost de 1588,
entre els procuradors de la confraria i el mestre de
cases Jaume Solsona, pot introduir una certa confusió
sobre l’aplicació de les rajoles perquè diu: “It. Volen que
la iglesia sia feta de volta de rajola i forrada de llosetas...”,
però aquests termes de la documentació antiga, els
de ‘rajola’ i ‘llosetes’, s’interpreten com a sinònims
de ‘totxo’ o de ‘cairó’ [no envernissat], no de rajola
decorada i vidrada. Per tant, les rajoles policromes que
avui es poden apreciar es consideren posteriors a les
reformes dutes a terme a les darreries del segle XVI.

La primera aplicació de rajoles vidrades a la capella
del Roser [n’hi va haver dues, d’aplicacions, amb una
diferència de quatre dècades] es remunta a l’any 1634,
data que ﬁgura en un petit plafonet de nou rajoles
policromades. Tot seguit, descriurem breument aquest
plafó. A la part central superior hi ha un medalló
ovalat amb ﬂors, fulles i branques entrellaçades.
Exteriorment està envoltat de ferroneries d’estil
renaixentista, cariàtides i el cap d’un querubí. Per sota
hi ha una cartel·la amb la següent inscripció: <Feta
a 4 de Maig de 1634 / esse(n)t Procuradós mº Antºº
Colbaro pre / Fr. Teixidor Fr.
Mora Bt. Company Jaume
Juº freixa>. La importància
d’aquest plafonet rau en
el fet que commemora
la decoració primerenca
de la capella, i la data
que duu inscrita concreta
la cronologia de tots els
murals, frisos i rajoles de
mostra inicialment aplicats
a les parets laterals de la
capella.

A VALLS, BARROC
Interior de la capella del Roser de
Valls amb els importants plafons de
rajoles a banda i banda.
Fotograﬁa: Josep Borrell Garciapons

Plafó commemoratiu de la primera
aplicació de rajoles a la capella del
Roser, any 1634.
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Plafó commemoratiu del lliurament
del penó de la Santa Lliga a Joan
d’Àustria per part del Papa Pius V,
possible obra de Llorenç Passoles.
Vers 1674-1675.

Plafó commemoratiu de la
Batalla de Lepant representant,
confrontades, les esquadres
turca i de la Santa Lliga,
possible obra de Llorenç
Passoles. Vers 1674-1675
Mural de rajoles amb
cariàtides d’estil renaixentista
corresponent al primer
revestiment de la capella, 1634.

Podeu veure les obres a:
Capella del Roser
Horaris: Dl-Ds de 10,00-13,30 i
16,30-19,00
DM i festius: 10,00-14,00
Església Arxiprestal de Sant Joan
Horaris: Dl-Ds de 11,00-13,00 i
17,00-19,30

Aquests revestiments estan constituïts per panys
de rajoles de les anomenades pisanes; és a dir,
d’inﬂuència rebuda directament
dels centres toscans o,
indirectament, a través dels
obradors sevillans, especialment
dels tallers de Cristóbal de
Augusta i Hernando de Valladares,
que foren els que assimilaren
primer aquella inﬂuència ja des
de principis del darrer quart del
segle XVI. L’estil pisà, que es
caracteritza habitualment per la
brillantor de la seva policromia
i el fons groc en què es plasmen
les escenes, arriba a Catalunya
més tard, i està en plena vigència
durant el segon quart del segle
XVII. Temporalment correspon,
doncs, a l’època barroca, però
estilísticament compta amb tots
els elements propis de l’estil del
Renaixement, perquè a Catalunya
es dóna la circumstància, en la
majoria d’arts aplicades, d’una
llarga pervivència dels estils ﬁns
a l’adopció d’aquells que els
substitueixen.
90
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Les característiques d’aquesta inﬂuència es manifesten
d’una forma esplendent a la capella del Roser, i
les cariàtides, candelieri, sirenes, putti, màscares
de grotesc, llaceries, fruits, ocells, cornucòpies,
etc. existents als laterals de la capella són tots de la
mateixa època que el plafonet de 1634. Aquesta obra
es considera una de les millors mostres de la rajoleria
catalana, i més concretament barcelonina, del siscents.
Però la història dels revestiments de la capella del
Roser no s’acaba aquí. A la dècada dels setanta del
segle XVII, es devia voler commemorar el centenari
de la victòria de la Batalla de Lepant (7 d’octubre de
1571) i el capítol devia decidir encomanar dos grans
plafons sobre aquesta temàtica que anirien col·locats
als laterals de la nau central. Cadascun d’aquests
plafons consta de 336 rajoles, i el seu autor, segons
tots els indicis, fou el famós ceramista barceloní
Llorenç Passoles, el mateix que va realitzar els murals
sobre la vida de sant Pau de la Casa de Convalescència
de Barcelona, les llunetes de l’Hospital de Sant
Llàtzer de Terrassa i nombrosos antipendis d’altar,
entre moltes altres obres d’extraordinària factura. La
data d’execució dels murals devia ser pels anys 1674
o 1675 i la de col·locació, propera al 1676 perquè,
segons consta en un document, aquest any les rajoles
ja estaven acabades, però no col·locades. L’any 1676
l’autor de les rajoles era a Valls, per la qual cosacal

deduir que devia ser ell mateix qui n’hauria dirigit la
col·locació.
Pel que fa a la temàtica dels plafons, un representa
dues esquadres confrontades amb un gran atapeïment
de naus en posició de combat. Per una banda, es
constata la ﬂota turca, l’enemic, comandada per Alí
Bajá; per l’altra, les esquadres veneciana, pontifícia i
espanyola, representatives de la Santa Lliga, la coalició
comandada per Joan d’Àustria per frenar l’avenç i els
estralls protagonitzats pels otomans a la Mediterrània.
En alguns llocs del plafó, hi ha uns textos que
expliquen quines són les diverses esquadres, la seva
ubicació, qui les comanda i, ﬁns i tot, el nom de les
galeres que estan lluitant en primer terme.
L’altre plafó està situat al mur oposat. A l’escena es
representa el lliurament de la bandera de la Lliga,
per part del Papa Pius V, a Joan d’Àustria, que
apareix agenollat. És una escena manierista clàssica,
amb l’espai central ocupat pel Papa ﬂanquejat per
dos grups de personatges, un d’ells amb un fons
d’alabardes a la manera, segons va observar Cirici,
del que va fer Velázquez al quadre de Las lanzas o La
rendición de Breda. Aquest autor també va esmentar
que tant el plafó de la batalla com el del lliurament
del penó per part de Pius V semblen inspirats en la
manera de fer de la tapisseria.

Per col·locar aquests dos plafons de la Batalla de
Lepant quatre dècades després que els plafons
originals, de fons groc, és obvi que es devien arrencar
panys de rajola d’aquell tipus inicial per encabir-hi
els nous. Els plafons de la Batalla eren molt més
importants des d’un punt de vista commemoratiu i
iconogràﬁc i, de ben segur, molt més valuosos pel que
fa al preu pagat pels confrares.
No consta documentalment aquesta darrera dada,
però sí que sabem que Llorenç Passoles, per les rajoles
sobre la vida de sant Pau de la Casa de Convalescència
de Barcelona, va cobrar 50 lliures per miler. Si tenim
en compte que l’època de l’encàrrec de les rajoles del
Roser és molt propera a l’anterior, i que la ﬁnor de les
peces és molt similar [si no superior], cal deduir que
els dos plafons de la Batalla de Lepant [672 rajoles]
devien costar, aproximadament, 33 lliures. [A mitjan
s. XVII, l’equivalència monetària era la següent: una
lliura barcelonina equivalia a 20 sous; la mesada d’un
fadrí de sastre era d’1 lliura + 12 sous; un barret ﬁ de
senyora, sense guarnir, costava 1 lliura + 10 sous].
Després de totes aquestes consideracions, no cal
insistir que Valls esdevé, amb els esplendents murals
de rajola de la capella del Roser, un dels llocs
paradigmàtics de la rajoleria catalana. ■
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