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PRESENTACIÓ

Com a rector de la parròquia-basílica de Santa Maria del Pi i Sant Jaume, és motiu de goig donar la benvinguda a la revista digital Recòndit, que pretén donar
difusió al treball de documentació que realitza l’arxiu de
Santa Maria del Pi i les persones que, com a voluntaris i
investigadors, hi treballen. Els temes que tractarà la revista: d´història, d´història de l´art, i la música relacionada amb la Basílica de Santa Maria de Pi i el seu arxiu, extensius a altres terrenys com el pastoral, teològic i d’altres
són molt escaients.
La revista també donarà difusió als fons documentals i a la seva classificació arxivística com a complement
de la pàgina web de l´arxiu i altres mitjans de comunicació. La seva periodicitat anual facilita que es pugui publicar sense presses però sense aturar-se, i sempre amb la
possibilitat de fer números extraordinaris.

4

Aquest primer exemplar està dedicat a publicar la
primera entrega de les ponències presentades a les jornades científiques de la “Gran Festa 1807” amb motiu de la
beatificació de Sant Josep Oriol. I no pot ser d´altra manera tenint en compte que el nostre sant és el gran referent
de la parròquia, en haver sigut capellà adscrit de la mateixa, haver realitzat part del seu impressionant ministeri

Joan Yeguas Gassó
aquí, estar enterrat en la seva capella de la basílica i en
mantenir-se la seva memòria i devoció en el barri, especialment en la plaça que porta el seu nom, en les festes del
barri a ell dedicades i en el retaule de Sant Josep Oriol.
Desitgem que sigui del gust de tothom, així com
el segon número que completarà el tema, i els posteriors
exemplars que vagin apareixent. Esperem que la seva tasca cultural-divulgadora pugui ser també evangelitzadora
i que tingui força èxit.
I no vull acabar aquesta presentació sense agrair la
tasca que fa en Jordi Sacasas com arxiver de la parròquia
de Santa Maria del Pi, essent precisament un dels seus
fruits l´aparició d´aquesta revista.
Mn. Lluís Ramis Juan
Rector de Santa Maria del Pi i Sant Jaume
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PÒRTIC

Des de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi
ens plau molt poder presentar-vos aquest nou format de
publicació que engeguem amb la revista Recòndit, recuperant una vella proposta que tenia com a objectiu donar
a conèixer treballs i investigacions sorgides del vast fons
que conserva el nostre arxiu, ara reformulada per contenir articles acadèmics que puguin ser consultats en xarxa
amb una proposta de publicació anual. Des d’aquí esperem de tot cor que sigui del vostre interès i que aquest
primer número precedeixi a molts més en el futur.
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Així, el nostre primer Recòndit s’estrena amb un
tema enormement interessant i desconegut alhora, que
també és el fruit d’una gran feina col·lectiva: les festes de
beatificació de Sant Josep Oriol. El sant barceloní va ser
beatificat a Roma l’any 1806, després d’un llarg procés,
motivant un esclat d’alegria col·lectiva a Barcelona que
culminà en una gran celebració, on la majoria d’institucions urbanes, civil i religioses, s’hi van bolcar mobilitzant
els millors artistes i músics del moment. Aquesta gran
festa es preparà durant vuit mesos i tingué el seu apogeu
durant el mes de juny de 1807, encara que alguns actes
van succeir-se fins a finals d’aquell any. Santa Maria del
Pi hi va tenir un paper protagonista, tant en el procés de
beatificació, com en la organització de les festes, i va ser
el centre vertebrador de la devoció Oriolana, tal i com es
desprèn de l’abundant documentació relativa a aquesta
efemèride que guarda l’APSMP.
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El tema no ha estat triat a l’atzar, sinó que respon
a la commemoració del 250è aniversari del naixement del
gran compositor Carles Baguer, que motivà, fa dos anys,
la recuperació i execució de «El regreso», l’oratori que ell
mateix compongué en honor al sant barceloní i que s’estrenà a l’església del Pi l’any 1807, durant les celebracions que la ciutat va oferir al seu nou beat. La música de
Baguer es tornà a sentir dins les parets la basílica el 24
de gener de 2019, i anà acompanyada de diverses activitats, organitzades per l’APSMP, sobre l’oratori, la figura
de Sant Josep Oriol i les festes de beatificació, que van
brindar-nos una nova oportunitat per donar a conèixer
i divulgar el fons documental de l’Arxiu, en molts casos
inèdit. Una de les activitats més esperades fou la celebració de les jornades «Barcelona 1807. La gran festa. Art,
música i cultura popular, entorn de la beatificació del Dr.
Josep Oriol» a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant
Jordi, els dies 21 i 22 de març de 2019, en què diversos
ponents van abordar de manera pluridisciplinar aquest
moment clau en la història moderna de Barcelona.
Amb el compromís de recollir i publicar el coneixement que es va generar aleshores, el primer número de
Recòndit compila la primera part de les ponències que es
van presentar en aquelles jornades. Per l’APSMP és un
goig poder comptar amb recerques de qualitat com les
que conté la present publicació, i així mateix volem agrair
sincerament als seus autors la paciència que han demostrat perquè, finalment, aquest número pugui veure la
llum. L’interès i la magnitud dels treballs ens empenyen
a deixar una segona part pel proper número que, amb tot,
prometem que serà tant o més interessant que el que ara
us oferim.
Equip de redacció
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RAMON AMADEU I SANTA MARIA DEL PI:
IMATGERIA DE SANT JOSEP ORIOL
Joan Yeguas Gassó és doctor en història de l’art per la Universitat de Barcelona i conservador de la Secció d’Art Modern
del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Resum:
La trajectòria artística de Ramon Amadeu ha estat
molt vinculada amb Santa Maria del Pi, tant la parròquia
com ara l’església. L’escultor va néixer i va obrir botiga
al que actualment s’anomena el barri del Pi, és a dir, l’espai del districte de Ciutat Vella a l’entorn de la plaça del
Pi, entre l’antiga muralla romana i la Rambla. Aprofito
l’estudi per repassar algunes de dades del mestre i per
puntualitzar altres aspectes (com el nom de la seva dona,
la data del matrimoni o que mai va exercir l’ofici d’escudeller). Després analitzo en detall algunes de les obres
que va realitzar per a l’església de Santa Maria del Pi: algunes de les quals són força conegudes, per ser objecte de
devoció religiosa, com la Mare de Déu dels Desemparats;
altres per ser un referent en l’àmbit de la identitat local i
festiva arreu de Catalunya, com els Gegants del Pi; o una
que s’havia perdut el rastre, però que tingué una vinculació directa amb la parròquia, i ara es conserva al Museu
Nacional d’Art de Catalunya. Finalment, reviso el llistat
d’imatges escultòriques del llavors beat Josep Oriol, ja sigui de cos sencer o de bust, atribuïdes a l’escultor. Des de
la figura que presidia el retaule que se li va dedicar l’any
1807 al mateix temple del Pi, fins a un bust de terra cuita recentment adquirit per la parròquia pinenca, passant
per imatges que es troben a Olot, Jaén o que no ens han
arribat fins als nostres dies.
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Paraules clau:
Mare de Déu dels Desemparats, Gegants del Pi, Josep Mestres, Jaén, Museu Nacional d’Art de Catalunya
Abstract:
The artistic trajectory of Ramon Amadeu has been
greatly linked to Santa Maria del Pi, both the parish and
now the church. The sculptor was born and opened the
shop in what is now called the Pi neighbourhood, or in
other words, the Ciutat Vella district space surrounding
the Pi square, between the ancient Roman wall and the
Rambla. I take advantage of this study to review some
of the master’s data and to point out other aspects (such
as the name of his wife, the date of marriage or that he
never worked as potter). Then I analyse in detail some
of the works he made for the church of Santa Maria del
Pi: some of which are well known, as an object of religious devotion, as the Virgin of the Forsaken; others for
being a reference in the field of local and festive identity
throughout Catalonia, as the Pi Giants; or one of which
the trace had been lost, but had a direct link with the parish, and is now preserved in the Museu Nacional d’Art
de Catalunya. Finally, I review the list of sculptural
images of the then Blessed Josep Oriol, either full-body
or bust, attributed to the sculptor. From the figure that
presided over the altarpiece devoted to him in 1807 in
the same temple of Santa Maria del Pi, to a bust of terracotta recently acquired by this church, through images
located in Olot, Jaén or that have not reached our days.
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Keywords:
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₁. Una vida relacionada amb la parrÒquia del Pi
Ramon Amadeu i Grau va néixer, créixer, treballar
i morir prop de l’església de Santa Maria del Pi, a la ciutat de Barcelona.1 El fill del sabater Francesc Amadeu i
la seva muller Raimunda Grau que fou batejat a la parròquia el 7 de febrer de 1745.2 I, finalment, fou enterrat
el 16 d’octubre de 1821 també a Santa Maria del Pi.3 En
relació amb la seva sepultura, es diu que fou enterrat
gratuïtament al vas dels escudellers de l’església pinenca. Però la documentació del seu òbit no diu això (vegeu
document 4), ja que indica que havia mort i «està als escudellers». Aquesta dada faria referència a l’adreça de la
casa on s’exposava el cos del difunt durant la vetlla. És a
dir, la casa d’Amadeu, que estava al carrer Escudellers.
Ja se sabia que la casa i taller de l’escultor estava
al carrer Escudellers de Barcelona, relativament a prop
de l’església de Santa Maria del Pi. Per exemple, el 23
de juliol de 1797, el Diario de Barcelona comenta que «En
casa del Sr. Ramón Amadeu, escultor, en la calle dels
Escudellers, hay un mancebo que tiene, para vender, figures de barro de escultura, de palmo y medio, propias
para pessebres, y muy bien trabajadas».4 Segurament,
1 Vull agrair a Jordi Sacasas i Albert Cortés, conservador-arxiver i el
seu ajudant, respectivament, a la Basílica de Santa Maria del Pi a Barcelona,
per les seves diverses informacions arxivístiques i ajudes logístiques a l’hora
d’estudiar les obres pinenques. Per a un emmarcament biogràfic i artístic de
l’escultor, vegeu: Joan Yeguas, Ramon Amadeu: 200 anys de la seva estada a
Olot (1809-1814), Bellpuig: Saladrigues S.L. 2012.
2 Eveli Bulbena, Ramón Amadeu: maestro imaginero catalán de los siglos XVIII y XIX, Barcelona: José Tatjé 1927, p. 4-7.
3 Ramon Nonat Comas Pitxot, «Ensaig biografich-crítich de l’escultor
barceloní Ramon Amadeu», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya
VII-31 (1897), p. 229; —, «L’ esculptor Ramon Amadeu», Pèl & ploma 85
(1902) p. 287-288; Bulbena, Ramón Amadeu: maestro imaginero catalán, p.
85.
4 Francesc Curet, Visions barcelonines, vol. I, Barcelona: Alta Fulla
1981-1983, p. 265-266.
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aquesta relació errònia es troba en la base de la biografia de l’escultor, perquè s’afirmava que el jove Amadeu
havia exercit d’escudeller o terrissaire d’escudelles, cosa
que lligava perfectament amb l’elaboració de figures de
pessebre, amb les quals va ser tan conegut a la ciutat de
Barcelona com arreu de Catalunya. I, seguint aquesta
confusió entre el nom del carrer i l’ofici, tampoc hi contribuïa gaire trobar referències documentals del casament del mateix Ramon Amadeu, realitzat el 2 de febrer
de 1771 (no l’1 com s’havia dit fins ara) a l’església dels
Sants Just i Pastor.5 El nostre protagonista és esmentat
com «Ramon Amadeu escudeller natural de Barcelona»
(vegeu document 1). No hi ha cap mala lectura paleogràfica, però sí que hi hauria un error a l’hora de fer
l’assentament al llibre, perquè a la llicència diu clarament: «Ramon Amadeu escultor natural de Barcelona»
(la resta de referències són idèntiques).6 Una errada que,
com hem dit abans, s’hauria de relacionar amb el carrer on vivia, ja que sabem que el seu pare era sabater,
i que el mateix Ramon Amadeu havia ingressat en un
taller d’escultura a la tendra edat d’onze anys. Al marge
d’això i de la data del casament, també arrosseguem un
altre error: el nom i cognoms de la muller d’Amadeu.
S’havia dit que era Magdalena Buxadell i Vilar, però tal
com havíem vist a l’òbit, es deia Manuela. Al document
del registre matrimonial es llegeix clarament: «Manuela
Buxadell», filla de «Theresa Buxadell y Villart»; per tant,
el nom correcte seria Manuela Buxadell i Villart.7
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5 Bulbena, Ramón Amadeu: maestro imaginero catalán, p. 59-60.
6 Arxiu Parroquial dels Sants Just i Pastor de Barcelona (d’ara en endavant, APSJIP), Llicències, armari 20, prestatge 1, carpeta 9.
7 Segurament, aquest error s’arrossega des de la lectura del testament
realitzada per Bulbena. Vegeu: Bulbena, Ramón Amadeu: maestro imaginero catalán, p. 82-83.
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₂. La Mare de Déu dels Desemparats
Es tracta d’una de les primeres obres que Amadeu
realitza per a l’església del Pi, una imatge de molta devoció popular, ja que representava una institució amb una
important tasca social i caritativa. Concretament, es troba
a la capella que és la seu de la confraria dels Desemparats
des de l’any 1568, fundada al segle XIV amb l’objectiu de
recollir i enterrar els cossos dels ajusticiats. En data indeterminada de la segona meitat del segle XVIII, hi hagué
un incendi que va destruir el mobiliari litúrgic de la capella. Llavors, es va encarregar a Ramon Amadeu la imatge
de la titular. Tal com recull el baró de Maldà al seu famós
dietari el 2 d’abril del 1807, el mateix escultor confessava
que havia realitzat «les imatges de bulto de Nostra Senyora dels Desamparats, de la iglesia del Pi».8
La marededéu és una escultura «de cap i pota», és a
dir, que només té treballat en fusta el cap i les extremitats,
mentre sota la roba només hi ha una ànima llisa i sense gaire treball, però que ajuda a articular braços i peus,
atorgant també un volum que ajuda a omplir i donar forma al vestit; en canvi, les imatges dels nens són imatges
exemptes totalment. A nivell iconogràfic és una adaptació o variant de la Mare de Déu de la Misericòrdia, com
a «genitora de l’Església» que custòdia el poble de Déu
sota la protecció del seu mantell, on també hi havia lloc
per als necessitats. D’aquesta manera, la imatge d’Amadeu acull sota el seu mantell a dos nens desemparats que
li demanen aixopluc, d’una forma original i realista. L’escultor es va inspirar en una escena familiar, quan la seva
8 Rafael d’Amat de Cortada, Calaix de sastre, 1769-1814, (edició consultada: a cura de Ramon Boixareu, Barcelona: Curial 1987-2003), vol. VII,
p. 229; Emmanuel de Ros i de Càrcer, Festas celebradas a Barcelona en los
anys 1806 y 1807 per la beatificació del V. Dr. Joseph Oriol, prvre. y beneficiat
de N. S. dels Reys, dita del Pi de Barcelona, Barcelona: Imprenta d’Eugeni
Subirana 1908, p. 89-93.
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filla Manela demanava perdó agenollada després d’una
trapelleria, dada transmesa oralment per una besnéta
d’Amadeu i recollida per Bulbena.9 Manela va néixer a
finals del 1775, i, per l’edat de la nena, l’episodi s’hauria
de situar cap al 1785, o poc abans.
Cronològicament, cal situar el grup escultòric a
inicis de la dècada dels anys 90 del segle XVIII, lleugerament anterior al conjunt del Sant Jeroni Emilià que hi
havia a l’església de la Casa d’Infants Orfes de Barcelona,
amb una nena agenollada que agafa el mateix model que
l’anterior, obra datada l’any 1798. A partir de la Mare de
Déu dels Desemparats de Santa Maria del Pi, alguns particulars haurien demanat a Amadeu rèpliques per a ús
devot privat. Un altre exemplar de la verge atribuïda per
Bulbena a Amadeu, però de mida més reduïda, es conservava al mateix temple del Pi i l’any 1927 fou retirada del
culte.10 Finalment, una Mare de Déu dels Desemparats de
mida petita, també atribuïble a Amadeu per motius d’estil, es troba al Museu Marès des d’un llegat efectuat l’any
2001; qui sap si fóra la imatge citada al punt anterior?11

₃. Els gegants del Pi
El nom de Ramon Amadeu també s’havia relacionat
històricament amb els famosos gegants del Pi, anomenats
Mustafà i Elisenda. Es tracta d’un conjunt destacat, ja que
aquests gegants han estat un referent per l’imaginari festiu de la ciutat de Barcelona i d’arreu de Catalunya. Per
això, Amades diu que foren un model imitat/copiat (potser a partir de motlles) per altres gegants; vegeu el cas
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9 Bulbena, Ramón Amadeu: maestro imaginero catalán, p. 32-33 i p.
61-62.
10 Ibíd., p. 128.
11 Yeguas, Ramon Amadeu: 200 anys, p. 54.
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dels gegants de Torroella de Montgrí.12 A la parròquia de
Santa Maria del Pi, de gegants se’n coneixen des d’antic,
com a mínim l’any 1601 ja en surt un a la processó organitzada en homenatge a Sant Ramon de Penyafort. Vilarrúbias aconsegueix documentar una parella de gegants
el 1669, reparats l’any 1705 per l’escultor Francesc Santacruz (per la data podria ser Francesc Santacruz i Artigas
o el seu fill Francesc Santacruz i Jener).13
Amb motiu de les festes per la beatificació de Sant
Josep Oriol, Quílez documenta un pagament de 50 lliures dels obrers de la parròquia del Pi a l’escultor Ramon
Amadeu «per compondre las dos gegantesas, so és de
escultor».14 Es tracta d’una quantitat molt alta per a una
reparació o remodelació, per tant, com explicita el diccionari, a l’hora de «compondre» va executar diverses parts
d’una obra o les va combinar d’una manera harmònica.
Vilarrúbias també ho creu així, però engloba en el pagament tot el grup de gegants i també les robes destinades a
vestir els mateixos. En tot cas, els gegants que van deixar
de ser utilitzats cap al 1870, i que van salvar-se de la Guerra Civil al ser amagats al campanar, foren recuperats i fotografiats l’any 1960, per ser restaurats posteriorment pel
solsoní Manel Caserres i Boix, en una intervenció molt
agressiva, ja que va repintar les carnacions.15
La documentació coneguda només fa referència a
les gegantes (vegeu document 3). A través de nous pa12 Joan Amades, Gegants, nans i altres entremesos, Barcelona: La Neotípia 1934, p. 64.
13 Daniel Vilarrúbias Cuadras, «—Que ballaran, els gegants? —que
ballin!»: els gegants i nans processionals a Igualada (segles XV-XXI), Igualada:
Ajuntament d’Igualada 2017, p. 34 i p. 68.
14 Francesc Miquel Quílez Corella, «La iconografia setcentista d’un
sant barceloní. Aspectes artístics i documentals de la festa de la beatificació
de sant Josep Oriol, celebrada a Roma l’any 1806 i a Barcelona l’any 1807»,
Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya 4 (2000), p. 32 n. 80.
15 Vilarrúbias Cuadras, «—Que ballaran, els gegants?», p. 75 i p. 7879.
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gaments per l’adobament de les imatges del Pi, realitzats
al fuster Joan Calls (vegeu document 2), sabem que els
quatre gegants foren desmuntats, per tal de ser transportats. Les dues gegantes es portaren a la casa de l’escultor Ramon Amadeu, i d’allí surt el rebut abans esmentat.
També s’explicita que la geganta petita es va portar al fuster Calls, que se li van treure les costelles, i després la va
policromar el pintor Ramon Planella i Conxello (Barcelona, 1783-1819). En cap moment es documenta el treball
d’Amadeu en el gegant masculí.
En conclusió, a la llum dels documents, no podem
assegurar que Amadeu treballés en tots els gegants. No
s’ha de descartar, com proposa Vilarrúbias, que l’escultor
pogués fer el gegant Mustafà, abans o després d’aquelles
dates, però estilísticament ens costa d’acceptar-ho, a causa de les evidents diferències que hi ha entre el gegant i
la geganta. El bust de Mustafà entra dins de la tipologia
masculina d’un rostre amb faccions estrafetes o caricaturesques, propera a les carasses de turc que hi havia en
alguns orgues, i que respondria a directrius estètiques
arrelades a l’imaginari col·lectiu. En canvi, la geganta sí
que quadra perfectament amb l’obra d’Amadeu, concretament, es pot relacionar amb la geganta vella d’Olot, que
s’ha vinculat amb ell.16

₄. Un bust de la Mare de Déu

16

Segons les anotacions del baró de Maldà, el 5 de gener de 1794, en una capella de Santa Maria del Pi cridava
l’atenció «una figura de medio cuerpo de la Santíssima
Virgen, labrada por Amadeu, con manto azul y una cara
16 Ibíd., p. 82.
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muy honesta y bella».17 Podria tractar-se d’una obra particular, dipositada per les festes nadalenques a l’església pinenca. En tot cas, la descripció concorda moltíssim
amb un bust de terra cuita (42 x 40 x 27 cm) que actualment es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC/MAC 200219), una obra donada al museu l’any
1992 per Jordi Llimona i Barret (Barcelona, 1924-1999),
religiós i escriptor.18 Una imatge que va formar part de
l’exposició dedicada a l’escultor l’any 1945, i que apareix
citada a l’article d’Eveli Bulbena amb un peu de foto que
parla de la col·lecció de Rafael Llimona i Benet (Barcelona, 1896-1957), pare de l’esmentat Jordi Llimona i fill
del conegut escultor Josep Llimona i Bruguera (Barcelona, 1863-1934).19 Una obra que, malgrat els dubtes d’estil
expressats per Cèsar Martinell, clarament va sortir de la
mà d’Amadeu, donades les semblances que té amb altres
obres documentades i atribuïdes del mestre, com ara: la
«Mare de Déu amb l’Infant» de l’antiga col·lecció Torelló
d’Igualada (subhastada el 25 d’octubre de 2017, lot número 1401, a Balclis) o la «Mare de Déu que llegeix» que
ha format part de diferents col·leccions com la Güell o la
Moxó.20 Val la pena aturar-se en aquesta darrera imatge i
reconstruir la seva història: la primera notícia és la de Josep Antoni Brusi i Mataró abans de 1899, fill i germà dels
17 Noticias de belenes barceloneses (siglos XVIII y XIX), Barcelona: Arxiu
Històric de la Ciutat 1940, p. 5.
18 Jordi Àngel Carbonell Pallarés, «Ramon Amadeu. Bust de la Mare
de Déu», Un any d’adquisicions, donacions i recuperacions, Barcelona: Museu
Nacional d’Art de Catalunya 1992, p. 72-74
19 Eveli Bulbena, «El bicentenario del nacimiento de Ramón Amadeu», Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona III (arte moderno)
(1945), p. 148-149. L’ obra va tornar a formar part d’una exposició al cap
d’una dècada realitzada als salons del Palau Güell-Comillas: Exposición la
imagen de María, Barcelona: Cercle Artístic de Sant Lluc 1954, p. 19 (cat.
núm. 96) i il.. Vegeu també: Juan Cortés, «La actualidad en la vida de las
artes y sus ambientes», Ensayo. Boletín de la escuela de artes y oficios artísticos de Barcelona 3 (1955), p. 28.
20 Yeguas, Ramon Amadeu: 200 anys, p. 22 i p. 72-74.
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propietaris del «Diario de Barcelona»; després, que la té
Eusebi Güell i Bacigalupi, el qual va posar-la en una casa
que tenia a Pedralbes i que després va regalar a Alfons
XIII (actualment és al Palau Reial de Pedralbes), d’on hi
ha una foto al Fons Salvany (registre 880-12); a partir dels
anys 50 hi ha constància que es troba al Palau Moxó, ja
que Francesca Güell i López es va casar amb un marquès
de Sant Mori; finalment, després de la mort de Francesc
de Moxó (l’any 2016), l’obra fou venuda a Sevilla a l’octubre de 2018 (Isbilya Subastas).21

₅. Imatges de Sant Josep Oriol
Josep Oriol i Bogunyà (Barcelona, 1650-1702) fou
canonitzat el 31 d’octubre de 1909. Anteriorment, però,
la parròquia de Santa Maria del Pi va invertir temps i
diners en promoure la causa de beatificació del venerable doctor, que fou admesa a Roma l’any 1764, ja que
havia estat prevere beneficiat a l’església pinenca. El 21
de setembre de 1806 culminava amb un primer pas: la
beatificació de Josep Oriol. Al cap d’uns mesos de produir-se la notícia, al juny del 1807, la parròquia va organitzar diferents actes per festejar aquest esdeveniment,
amb elements de caire devot, lúdic o artístic. Quílez es
fa ressò d’aquesta celebració, i també analitza el sorgiment i l’evolució de la iconografia del llavors imminent
Beat Josep Oriol.22
Emmarcat dins d’aquesta celebració per a la beatificació de Josep Oriol, la parròquia de Santa Maria del
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21 Vegeu: José Ángel Montañés, «Tot el contingut del Palau Moxó, a
subhasta a Sevilla», El País, 16 d’octubre de 2018 (edició Catalunya i digital
del diari).
22 Quílez Corella, «La iconografia setcentista d’un sant barceloní», p.
19-34.
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Pi encarrega un altar per posar al presbiteri. Un moble
que va ser decorat amb pintures de Bonaventura Planella i de Salvador Mayol, mentre que l’estructura de
fusta va anar a càrrec de l’escultor Joan Calls, el daurat
el va fer Agustí Carabent i la policromia que imitava el
jaspi, Jaume Rovira.23 També apareix el torner Salvador
Torres, que va entregar a Joan Calls «las columnas y jarros que entraron en la construcción del altar», i que li
va deixar a deure (en reclama el pagament el 7 de setembre de 1807).24 Surten totes les despeses, menys la
relacionada amb la imatge de Sant Josep Oriol que va
realitzar Ramon Amadeu, i que sabem que va dur a terme gràcies a altres fonts, fet que ens du a pensar que
l’obra en qüestió hauria estat un encàrrec particular,
desvinculat de l’erari parroquial. El 2 d’abril del 1807,
el baró de Maldà visitava l’obrador de l’escultor, i Amadeu estava treballant en «la imatge del beato Josep Oriol
(...) per, a son temps, col·locar-se en lo ninxo de l’altar
major» a l’església de Santa Maria del Pi a Barcelona. El
cronista continua fent una descripció de la imatge, que
estava «en l’acció d’elevar sos ulls al cel, conforme ja vist
lo modelo, ab dos angelets en lo trono de núvols».25 Una
vegada va estar enllestida «la nova imatje treballada per
Amadeu del beato Joseph Oriol», fou mostrada al públic a la casa de Fèlix Prats, ubicada a la veïna plaça de
la Cucurella. Davant l’escultura hi havia tres sacres de
plata i altre aixovar litúrgic, sufragat per diferents famílies.26 Finalment, l’escultura fou col·locada la tarda del 3
de juliol del 1807 «en lo retaula nou jaspeat y dorat ab
dos columnas á imitació de marmol y jaspe á la imatge
23 Ibíd., p. 32, n. 76-79 i n. 81-82.
24 Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi de Barcelona (d’ara en endavant, APSMP), C629 Comptabilitat de la causa i festes de beatificació de Sant
Josep Oriol, fulls solts.
25 Amat de Cortada, Calaix de sastre, vol. VII, p. 229.
26 Ros i de Càrcer, Festas celebradas a Barcelona en los anys 1806 y
1807 per la beatificació, p. 109-110.
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nova de nostre gloriós beato doctor Joseph Oriol (...),
sobre la grada de l’altaret del presbiteri».27
Aquesta imatge de Sant Josep Oriol feta per Ramon
Amadeu encara es conserva a l’església de Santa Maria
del Pi. Es troba a l’actual capella de Sant Josep Oriol, l’espai en què el venerable va exercir de beneficiat i fou enterrat.28 El sant vesteix l’hàbit coral d’un beneficiat, que
es portava de manera solemne a les reunions de comunitat al cor, ja fos per tractar temes o per cantar. Aquesta
vestimenta de beneficiat ras consisteix en tres parts: la
sotana, hàbit fins als talons que es cordava de dalt a baix,
en aquest cas de color negre; el sobrepellís, de mànigues
amples i color blanc, habitualment fet de lli; i la musseta,
una esclavina o capa petita (cordada al coll), en aquest cas
amb les puntes doblegades per poder ensenyar el folre de
color vermell. La iconografia és certament innovadora en
aquest sant, perquè apareix en actitud d’èxtasi, amb els
braços aixecats i agenollat sobre núvols. A partir de la
descripció del baró de Maldà, no queda clar si el cronista va veure directament l’obra o un model dibuixat. En
tot cas, el grup escultòric estava compost per la figura
del sant i dos angelets sobre un núvol. Actualment, i en
fotografies antigues (almenys des del 1890), no s’observen els dos àngels.29 Segons Bulbena, a l’any 1927 aquesta
obra estava retirada del culte al públic i es conservava a
l’arxiu; el mateix autor també comenta que, a partir de la
descripció del baró de Maldà, li mancaven dos àngels, i
especula la tasca de cadascun, un àngel hauria sostingut
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27 Quílez Corella, «La iconografia setcentista d’un sant barceloní», p.
32 i n. 83.
28 Diferents aspectes sobre els quals aportarà llum Albert Cortés, en un
altre text d’aquesta mateixa publicació.
29 Per exemple, vegeu la fotografia publicada a Joan Ballester Claramunt, Vida de San José Oriol presbítero, Barcelona: Imprenta de Eugenio
Subirana 1909.
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un llibre i l’altre un birret.30 Un altre fet curiós que explica
Bulbena és que el cap i les mans d’aquesta imatge foren
restaurats, no sabem quan, però a l’any 1927 diu «hace
ya tiempo»; afirma que es va substituir el cap i les mans,
i que el cap original es conservava, però que no era gaire interessant.31 Observacions que lliguen indirectament
amb uns comentaris orals que amb el pas del temps ha
recollit el conservador-arxiver del Pi, Jordi Sacasas, com
ara que l’escultura fou agredida a la Guerra Civil i se li
hauria mutilat el cap. El cap actual de la imatge reflecteix un estil propi de l’escultor Amadeu, per tant, si no
és l’original, es va imitar el cap original d’Amadeu. En
tot cas, alguna cosa deuria passar en una data indeterminada de la segona meitat del segle XIX, ja que hi ha
constància d’una restauració i de la desaparició dels dos
àngels que complementaven el conjunt; estarem atents a
nous indicis documentals que ens ho expliquin.
Al marge d’aquesta imatge principal a l’església de
Santa Maria del Pi, sabem que Ramon Amadeu va realitzar altres escultures dedicades al llavors Beat Josep Oriol.
Un dels casos és el grup en què Sant Josep Oriol guareix
un coix que demanava almoina, conegut popularment
amb el sobrenom del «bergant» (per l’astúcia d’aquell
malalt que no vol ser curat, per continuar vivint de la caritat dels altres), i que no va poder curar; el sant anava
vestit amb hàbits corals i imposava les mans al malalt,
que tenia el cap embenat, la cama dreta amputada i portava un bastó per caminar. Aquest conjunt es trobava a
l’església de l’Esperança de Barcelona, fins que fou destruït l’any 1936, i era un exvot encarregat per l’arquitecte
Josep Mestres i Gramatxes, el qual va tenir un accident a
l’església de Santa Maria del Pi.32 En concret, tal com diu
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30 Bulbena, Ramón Amadeu: maestro imaginero catalán, p. 129.
31 Ibíd., p. 128-129.
32 Ibíd., p. 142-143.
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una inscripció a la plaça del Pi de Barcelona, el 6 d’abril
de 1806 va arribar la notícia que s’havien aprovat a Roma
els miracles de Josep Oriol i, amb aquest motiu, es va illuminar l’exterior del temple del Pi, llavors «al pasar por
este puentecito se cayó desplomado al suelo el director
José Mestres sin recibir el menor daño a pesar de su extraordinaria gordura»; sembla ser que va caure des d’una
unió entre dos contraforts que hi ha a l’absis de l’església.
També hi ha un text manuscrit de la família Duran, que
van recollir de primera mà aquest fet, però el daten el 14
d’abril del 1806 (vuit dies després): «se rebé la noticia de
la aprobació dels miragles de dit venerable. Inmediatament se repicaren campanes y se illuminá aquella nit y lo
endemà lo sobre de aquella Iglesia, y campana. Un home
que feia esta maniobra caygué ab dos salts de una alsada
de 7 o 8 canas: portarenli la extremaunció, peró ell dient
no tenia res se’n aná a casa; y encara que en esta lo feren
sangrar dos vegades y posar una pell de moltó, con todo
apar no tingué dany algun, pues lo dia 17 asistí matí y
tarda a la funció del Pí».33 En tot cas, el grup escultòric
d’Amadeu cal datar-lo del 1806 o 1807, i hauria servit per
conèixer o estrènyer relacions amb Josep Mestres, amb
qui va anar-se’n cap a Olot el 1809, per fugir dels francesos. Dins de l’antiga col·lecció d’Apel·les Mestres, es conserva un dibuix d’aquest grup escultòric i una inscripció
manuscrita en el paper que hi ha enganxat (segurament
feta a posteriori), en la qual s’hi llegeix «Amadeu / 1806».34
La beatificació de Josep Oriol i les posteriors celebracions obririen la veda a la realització d’imatgeria del
venerable doctor. En la referida visita del baró de Maldà
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33 Rafael Farrarós Puig, «Notas oriolanas contenidas en un manuscrito barcelonés de los siglos XVIII y XIX», Analecta Sacra Tarraconensia 31
(1958), p. 98.
34 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (d’ara en endavant, AHCB),
Fons Apel·les Mestres, sig. 21533, ref. 56-1-C2. Agraeixo la informació a l’Albert Domènech i Alberdi.
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al taller de Ramon Amadeu, a 2 d’abril de 1807, també
es comenta que feia una «altra figura del beato Oriol en
acció diferent, que va treballant ab sos practicants, que ha
de servir en la parroquial iglesia de Sant Pere de les Puelles».35 I l’any 1807 també apareix inscrit en una escultura
de Sant Josep Oriol, signada, que es conserva a la capella
de la Immaculada a la catedral de Jaén.36
La febrada pel nou beat es deuria encomanar a tota
la ciutat de Barcelona. Tothom desitjava tenir una imatge
del venerable Josep Oriol i, a ser possible, feta per Ramon
Amadeu. Al marge de les obres que ja hem citat, en faré un
recull, ja fossin de la mà del nostre escultor o que li van ser
atribuïdes. Començo per les de la ciutat de Barcelona. Comas Pitxot comenta que hi ha imatges de Sant Josep Oriol
a diferents esglésies: la ja citada de Sant Pere de les Puelles,
una altra a Sant Cugat del Rec i una tercera a Sant Sever.37
Sobre l’obra del temple de Sant Sever, és una imatge encara conservada que presideix un retaule lateral,
flanquejat per les figures de Sant Joan Baptista i Sant
Joan Evangelista, i està representat dempeus amb hàbits
corals mentre contempla un crucifix que sosté amb les
dues mans; Bulbena també l’inclou al catàleg i diu que
fou restaurat l’any 1911; en canvi Triadó diu que és una
obra anònima.38 En el catàleg del 2012, vaig recollir la notícia de Bulbena, però no em vaig pronunciar; crec que no
és una obra sortida de la mà d’Amadeu, perquè estilísticament és força llunyana a la seva producció escultòrica.
35 Amat de Cortada, Calaix de sastre, vol. VII, p. 229.
36 Pedro Antonio Galera Andreu, «Una imagen de Raimundo Amadeu en la catedral de Jaén», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 103
(1980), p. 119-121.
37 C
P
, «Ensaig biografich-crítich de l’escultor», p. 227, p. 231
i p. 233.
38 Bulbena, Ramón Amadeu: maestro imaginero catalán, p. 130; Joan
Ramon Triadó, Memòria del barroc: tresors de la catedral i del Museu Diocesà de Barcelona, Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona 2008, p. 112-113.
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L’any 1908, Ros i de Càrcer diu que hi havia imatges
seves en moltes parròquies, com Sant Miquel Arcàngel,
Sant Jaume i Sant Josep.39 En l’inventari d’obres destruïdes l’any 1936, es cita un Sant Josep Oriol a l’església de la
Mare de Déu de la Mercè.40 Aymar comenta que hi havia
una altra imatge del sant feta per Amadeu a la església
de l’Esperança (era la del Bergant?).41 A l’església de Sant
Felip Neri hi ha una escultura de Sant Josep Oriol en altar propi, amb la mà esquerra aixecada i la dreta al pit,
agenollat sobre un núvol flanquejat per dos àngels, segurament inspirat en la imatge del Pi; Bulbena l’atribueix
a Amadeu, Martinell l’atorga a Nicolau Travé, Laplana
accepta Travé i proposa la data de 1807.42
Finalment, també hi havia escultures del sant en colleccions privades: un Sant Josep Oriol sostenint un crucifix, en la variant d’imatge de cap i pota (amb maniquí
articulat i vestit), propietat de la parella formada per Ramon Soler i Vilabella juntament amb Manolita de Murillo
de Soler, procedent d’herència del notari Bernabé Espeso
i Madriguera; segons Bulbena, hi havia un document de
sol·licitud d’oratori privat per a la imatge, on s’afirmava
que la peça era obra d’Amadeu i que havia estat treta en
processó pels carrers de Barcelona amb motiu de les festes de celebració de la beatificació del venerable. I una
imatge del sant, també de cap i pota, estava en poder de
Josep Duran i Llorens, procedent d’un convent indeter-
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39 Ros i de Càrcer, Festas celebradas a Barcelona en los anys 1806 y
1807 per la beatificació, p. 195.
40 Josep Maria Martí Bonet, El martiri dels temples a la diòcesi de Barcelona (1936-1939), Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona 2009, p. 113.
41 Antoni Aymar Puig, «Recuerdos de san José Oriol», El Correo Catalán, 20 de maig de 1909.
42 Bulbena, Ramón Amadeu: maestro imaginero catalán, p. 140; Cèsar
Martinell, Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, vol. III, Barcelona: Alpha 1963, p. 148; Josep de Calassanç Laplana, L’Oratori de Sant
Felip Neri de Barcelona i el seu patrimoni artístic i monumental, Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1978, p. 195-204 i p. 210-211.
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minat de Barcelona; Bulbena diu que era un esbós, que
devia ser de dimensions reduïdes, i l’identifica amb el
sant Josep Oriol que Amadeu treballava al seu taller quan
fou visitat pel baró de Maldà el 2 d’abril de 1807 (per tant,
el convent de procedència seria Sant Pere de les Puelles,
i podria relacionar-se amb l’obra anteriorment citada).43
A la ciutat d’Olot, dins del santuari de la Mare de
Déu del Tura hi havia una imatge de sant Josep Oriol realitzada per Ramon Amadeu, i segons Comas Pitxot es
trobava dins del retaule dedicat a la Verge titular.44 Bulbena també esmenta aquesta obra, però afirma que el
conjunt d’imatges s’havia dispersat dins del temple olotí,
i, en concret, aquesta es trobava en una lleixa adossada a
una pilastra.45 Aquesta imatge, i altres del mateix autor
en aquest santuari, foren destruïdes l’any 1936. Es tractava d’una escultura del sant dempeus, vestit amb hàbits
corals, i sostenia un crucifix amb les dues mans mentre
el contemplava. Un esbós de la mateixa, feta de terra cuita policromada, es conserva a la col·lecció Bolós d’Olot,
un dels protectors d’Amadeu a la capital de la Garrotxa;
amida 25 x 11 x 10 cm i s’ha de datar entre 1809-1814.46
Per cloure aquest capítol, faré referència als bustos
de Sant Josep Oriol. Un es troba al Museu Episcopal de
Vic (MEV 7479), obra de terra cuita policromada amb
unes dimensions de 27’5 x 29 x 20 cm, que fou adquirida
l’any 1923 per 55 pessetes, però se’n desconeix la procedència.47 Un bust idèntic es localitza al Museu d’Història
de Barcelona (MHCB 13441), del qual també es desconeix la procedència i els detalls de l’ingrés.48 Finalment,
43
146.
44
45
46
47
48

Bulbena, Ramón Amadeu: maestro imaginero catalán, p. 143-144 i p.
Comas Pitxot, «Ensaig biografich-crítich de l’escultor», p. 228.
Bulbena, Ramón Amadeu: maestro imaginero catalán, p. 152.
Yeguas, Ramon Amadeu: 200 anys, p. 8 (cat. núm. 3) i p. 56-57.
Ibíd., p. 26 (cat. núm. 40) i p. 79.
Ibíd., p. 79.
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a l’octubre de 2018 fou subhastat a Balclis (Barcelona),
amb el lot 696, un bust de Sant Josep Oriol adjudicat a
Amadeu, també de terra cuita amb unes mides de 43 x
28 x 20 cm, i fou adquirit per la Parròquia de Santa Maria del Pi; es tracta d’una obra que, efectivament, s’ha
atribuir a l’escultor barceloní, perquè està treballada
amb el seu estil característic: compareu pentinat, orelles
i arrugues dels ulls amb altres obres (amb rostres de la
imatgeria de sants que es conserven a la catedral de Barcelona, l’església de la Mare de Déu del Tura o la Mare
de Déu de la Santa Espina de l’antiga confraria dels Velers de Barcelona).
₆. Apèndix documental
Núm. 1: 2 de febrer de 1771. Capítols matrimonials
de l’escultor Ramon Amadeu i la seva muller Manuela
Buxalleu a la parròquia de Sants Just i Pastor.
APSJIP, Desposoris, fol. 389, armari 2, prestatge 2,
llibre 8.
Confr. Bulbena, Eveli, Ramón Amadeu: maestro imaginero catalán..., p. 59-60.
Als dos de dit mes y anys [1771] foren desposats per paraules de present. Ramon Amadeu, escudeller natural de
Barcelona, fill de Francisco Amadeu jove sabater y de Raymunda Amadeu y Grau, conyuges, y Manuela Buxalleu,
donsella natural de Barcelona, filla de Miquel Buxalleu sastre y de Theresa Buxalleu y Villart, conyuges. Foren presents
per testimonis: Don Anton Busqueteres y Magí París sastre.
En presència del reverend pare Pau Puig, religiós de clérigos
menores. Ita est doctoris Salvator Nadal presbiter et licentia
perpetua.
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Núm. 2: 17 de maig de 1807. Pagament al fuster Joan
Calls pel muntatge i transport dels quatre gegants.
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APSMP-B331 Rebuts de l’Obra del Pi, any 1807, nº 21.
Més se portaren y muntaren los 4 gegants en lo saló de casa
Prats, y després se desmuntaren, y las gegantes se portaren
en casa del escultó Amadeu, y la geganta xica se portà a casa
meva, la qual se ha axiguit, y se li an estretes las costelles, y
després se an portat tots 4 en casa del pintó Planella en lo ters
pis, y la geganta xica se ha adobada altre vegada, per lo qual
se ha empleat lo següent: ½ jornal de mestre 15 sous, 3 jornals
de fadrí 3 lliures.

Núm. 3: 19 de juny. Rebut signat per Ramon Amadeu per compondre dues gegantesses per a la parròquia
de Santa Maria del Pi.
APSMP-B331 Rebuts de l’Obra del Pi, any 1807, nº 163.
Confr. Quílez Corella, Francesc Miquel, “La iconografia setcentista d’un sant barceloní”, p. 32 i nota 80.
Dich jo, lo baix firmat, com tinch rebut la quantitat de cinquanta lliures per compondrer las dos gegantesas, so és de escultor, per los señors obrés de la parròquia de Nostra Señora del
Pi, per ser axis fas la present en Barcelona a 19 de juyn dde 1807.
Són 50 lliures. Ramon Amadeu.

Núm. 4: 16 d’octubre de 1821. Registre de la l’enterrament de Ramon Amadeu a la parròquia de Sta. Maria del Pi.
APSMP-B214 Òbits 1815-1821, f. 198.
Confr. Bulbena, Eveli, Ramón Amadeu: maestro imaginero catalán, p. 85-86.
Amadeu. Dia 16 d’octubre [de 1821]. Sepultura al cos de
don Ramon Amadeu, acadèmich de la Reial de San Fernando
de Madrid, casat amb Manuela Buxadell. Natural de Barcelona, morí a la edat de 76 anys. Està als escudellers. Gratis”.
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₈. Imatges

Fig. 1.- Autoretrat (còpia de Joan Roig i Solé), 1858-1884, Museu
d’Història de Barcelona (foto: MUHBA).
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Fig. 2.- Mare de Déu dels
Desemparats, cap al 1790,
Església de Santa Maria del Pi
a Barcelona (foto: J.Y.).

Fig. 3.- Mare de Déu dels Desemparats, 1800-1820, Museu
Frederic Marès de Barcelona
(foto: J.Y.).
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Fig. 4.- Elisenda
(geganta del Pi),
1807, Església de
Santa Maria del Pi
a Barcelona (foto:
Català-Roca).

Fig. 5.- Geganta vella
d’Olot, cap al 1817,
Museu dels Sants a
Olot (foto: J.Y.).
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Fig. 6.- Mare de Déu,
1800-1820, Museu Nacional d’Art de Catalunya
(foto: Servei Fotogràfic del
MNAC).

Fig. 7.- Mare de Déu antiga col·lecció Güell, 18001820, col·lecció particular
(foto: Arxiu Iconogràfic
del MNAC).
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Fig. 8.- Sant Josep Oriol en glòria, 1807, Església de Santa Maria del
Pi a Barcelona (foto: J.Y.).
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Fig. 9.- Sant Josep Oriol guarint al bergant, 1806-1807, Església de
l’Esperança a Barcelona (foto: Arxiu Iconogràfic del MNAC).
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Fig. 10.- Sant Josep Oriol,
1807, Catedral de Jaén
(foto: Pedro A. Galera).

Fig. 11.- Sant Josep Oriol,
1809-1814, Família Bolós
d’Olot (foto: J.Y.).
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Fig. 12.- Bust de Sant Josep Oriol, 1807-1821,
Museu Episcopal de Vic (foto: J.Y.).
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Fig. 13.- Bust de Sant Josep Oriol, 1807-1821,
Museu d’Història de Barcelona (foto: MUHBA).
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Fig. 14.- Bust de Sant Josep Oriol, 1807-1821,
Església de Santa Maria del Pi a Barcelona (foto: J.Y.).
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«LA GRAN FESTA» O L’EPÍGON DE LES FESTES BARROQUES A LA CIUTAT DE BARCELONA: LA TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI I
LA RELACIÓ AMB EXEMPLES PRECEDENTS
Maria Garganté Llanés és doctora en història de l’art per la
Universitat de Barcelona i professora del Departament d’Art i
Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la
Facultat Antoni Gaudí de l’Ateneu Universitari Sant Pacià.
Resum:
La festa celebrada per la canonització de Sant Ramon de Penyafort inaugura el que podem considerar la
«festa barroca» a la Barcelona de l’època moderna. En
seguir la codificació del Corpus Barceloní, s’establia una
manera prefixada que esdevingué un model a seguir per
les festes posteriors i que tingué continuïtat, gairebé immediata, amb la beatificació de Santa Teresa de Jesús, per
la qual se celebraren festes a les principals ciutats catalanes, des de Tortosa fins a Perpinyà.
La nostra comunicació pretén traçar una genealogia
de la celebració festiva a Barcelona i els components que la
conformen durant un arc cronològic de dos segles, essent
en aquest cas la beatificació de Josep Oriol l’epígon de les
festes que podem considerar «barroques» a la ciutat.
Centrarem la nostra atenció en les festes dedicades
precisament a beatificacions i canonitzacions, afavorides
especialment des dels inicis del segle XVII com a conseqüència de l’impacte contrareformista. Així mateix, també farem esment d’altres tipus de festa com la benedicció
d’un nou temple, un naixement reial, etc. Veurem quines
són les constants, l’evolució i les invariants que ens porten fins a la festa del Beat Josep Oriol. Analitzarem com es
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transformava la ciutat mitjançant les decoracions efímeres
i les lluminàries, qui ocupava l’espai públic, qui hi desfilava, les rivalitats i preeminències entre ordes religiosos i, en
definitiva, com les classes populars participaven i/o reaccionaven davant d’aquest tipus de fenomen festiu.
Paraules clau:
Festa, carrer, decoració, efímer.
Abstract:
The feast celebrated for the canonization of Saint
Ramon de Penyafort inaugurates what we can consider
the «baroque feast» in the Barcelona of the early modern
period. Following the codification of the Barcelona Corpus, a prefixed way was established that became a model
to follow for the later celebrations and that had continuity, almost immediately, with the beatification of Santa
Teresa de Jesús, for which celebrations were made in the
main Catalan cities, from Tortosa to Perpignan.
Our paper aims to trace a genealogy of the festive
celebration in Barcelona and the components that shape it
during a chronological arc of two centuries, being in this
case the beatification of Josep Oriol the epigone of the celebrations that we can consider «baroque» in the city.
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We will focus our attention in the festivities dedicated precisely to beatifications and canonizations, specially favoured since the beginning of the 17th century
as a consequence of the Counter-Reformation impact.
Likewise, we will also mention other celebration types
as the blessing of a new temple, a royal birth, etc. We will
see which are the constants, the evolution and the invariants that leads us to the feast of Blessed Josep Oriol. We
will analyse how the city was transformed by means of
ephemeral decorations and luminaries, who occupied the
public space, who paraded through it, the rivalries and
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pre-eminences between religious orders and, in short,
how the popular classes participated and/or reacted to
this type of festive phenomenon.
Keywords:
Feast, streets, decoration, ephemeral.

₁. IntroducciÓ
Un dels múltiples aspectes de la festa de beatificació
de Sant Josep Oriol a la Barcelona d’inicis del segle XIX és
la importància que es donà a la transformació de l’espai
en funció de la processó com a acte central, però també
d’altres indrets on, sense passar-hi la processó, no volien
quedar exclosos d’una celebració que la ciutat s’havia fet
seva, perquè el Beat Josep Oriol era «el seu» sant.
Així mateix, malgrat que la transformació de l’espai
amb motiu de la festa havia estat una constant durant
tota l’època del Barroc, tant en celebracions civils com
religioses, pensem que podem traçar una línia de punts
ben evident que començaria amb la canonització de Sant
Raimon de Penyafort l’any 1601 —que podem considerar
sense pal·liatius la primera gran festa barroca a la ciutat— i acabaria amb la nostra festa de 1807, que podem
considerar, també sense massa espai per al dubte, l’epígon de les festes barroques a la ciutat.
Un tipus de festa que podia ser de caràcter civil —
entrades reials, proclamacions, celebracions bèl·liques,
naixements o, fins i tot, exèquies o funerals—, o religiós:
beatificacions i canonitzacions, trasllat de cossos sants i
relíquies, primera pedra o benedicció d’un nou temple,
etc. De fet, quan es tracta precisament de l’exaltació d’un
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personatge als altars, la podem situar en el context del foment de les noves devocions contrareformistes: pensem
que Sant Francesc Xavier havia mort l’any 1552, Sant Ignasi de Loiola el 1556, Santa Teresa el 1582, Sant Carles
Borromeu el 1584 i Sant Felip Neri el 1595, iniciant-se els
seus processos de beatificació i canonització durant les
dues primeres dècades del segle XVII,1 essent especialment lluïdes les festes de beatificació de Santa Teresa, que
es realitzaren a les més importants viles i ciutats catalanes: Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa, Mataró i Perpinyà. La nit del 6 d’abril de 1622 havia arribat a la
cort de Madrid la notícia de la canonització de cinc sants
—Sant Felip Neri, Sant Isidre Llaurador, Santa Teresa
de Jesús, Sant Ignasi de Loiola i Sant Francesc Xavier—,
quatre dels quals eren espanyols. Felip IV respongué a
la notícia amb la celebració d’una octava en honor dels
recentment santificats. María Bernal explica que:
Durante aquellos ocho días fijados por el monarca se sucedieron los festejos: cohetes, fuegos y luminarias; tañidos de
campanas y música de chirimías, atabales y trompetas; altares
efímeros erigidos casi en cada esquina; iglesias engalanadas
con tapices, cuadros, reliquias y poemas; hasta un jardín, en la
plaza de la Cebada, y una multitudinaria procesión con imágenes enjoyadísimas de los cinco santos.2

Aquestes manifestacions sintetitzen les diverses expressions festives paral·leles a les que trobem a Catalunya durant els segles XVII i XVIII.
En el nostre text ens centrarem en l’aspecte decoratiu dels carrers i places de la ciutat de Barcelona amb
motiu d’una festa molt especial, perquè més enllà de les
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1 Sant Ignasi fou beatificat el 1609, Sant Carles Borromeu fou canonitzat l’any 1610, Santa Teresa fou beatificada el 1614, Sant Felip Neri el 1615 i
Sant Francesc Xavier el 1619.
2 María Bernal, «El triunfo de San Ignacio y San Francisco Javier», [en
línia] TeatrEsco. Revista del Antiguo Teatro Escolar Hispánico, 1 (2005-2006)
<https://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/Revista/Revista1/MBernalTriunfodeIgnacioySFcoJ.htm> [Consulta: 15 setembre 2019].
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proclamacions, infantaments o passades reials o, fins i
tot, d’altres beatificacions o canonitzacions, el nou Beat
Josep Oriol gaudia d’una gran estima i devoció popular,
i el poble se’l sentia com a seu. I de fet, podem considerar que aquesta característica —ser un sant eminentment
«local»— la compartia també amb Sant Raimon de Penyafort, enterrat al convent de Santa Caterina, malgrat
que aquest tingués probablement un suport més «institucional» de la seva pròpia i poderosa orde dominica,
mentre el «doctor pa i aigua» romania en l’imaginari i en
el cor dels barcelonins devots com un «sant» abocat a la
caritat i al costat dels més febles.
Però per emmarcar el que va ser el desplegament visual de l’espai urbà a la gran festa de 1807, situem-nos en
primer lloc i novament en el context de la festa barroca,
on tota la ciutat esdevenia un gran teatre, des dels escenaris religiosos (esglésies o claustres) fins als urbans (places
i carrers). En aquests espais, convenientment adornats,
es realitzaven actes litúrgics i actes cerimonials, processons i desfilades, jocs i torneigs. Espectacles que podien
ser contemplats des dels balcons —propis o llogats—,
empostissats, graderies disposades expressament o des
del mateix carrer. La major part de la població, doncs,
ocupava l’espai públic, més com a espectadora que com
a participant directa en els actes que s’hi desenvolupaven. Alguns, però, sí que hi prenien part, bé ocupant-se
o col·laborant en el guarniment dels carrers i places, bé
participant en moixigangues, processons, danses, cóssos
o altres jocs.3
Així doncs, malgrat tractar-se de festes amb un fort
component religiós i institucional, el component lúdic
i popular també hi és ben present, al mateix temps que
3 Joan Ramon Triadó, «La festa i les manifestacions efímeres a la Catalunya del segle XVIII», Miscel·lània en homenatge a Joan Ainaud de Lasarte (2
vols.), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1999, p. 136-142.
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veurem múltiples semblances amb festivitats de caràcter
més pròpiament laic (per bé que sempre mantenen una
legitimitat de caràcter «diví») com serien les entrades o
les «passades» reials o les festes de proclamació dels reis.
També veurem concomitàncies amb d’altres festivitats
religioses ben arrelades dins del calendari litúrgic, com
seria la festa del Corpus i, sobretot, la seva processó, com
a acte representatiu socialment més rellevant.
Efectivament, la referència d’aquest tipus de festes
a nivell d’organització són les festes del Corpus —que
malgrat ser una festa baixmedieval, a l’època del Barroc
prendrà encara més volada amb la introducció de la vuitada u octava de Corpus—, on ja s’observen els elements
principals que també concorren en les festes que tractem:
la ja esmentada processó com a element principal, amb la
presència del bestiari, música, tabernacles, creus i representació institucional, així com el foc i les enramades o
decoracions efímeres.4

₂. Funcions i instrumentalitzaciÓ:
les relacions de festes
Joan Ramon Triadó5 va definir una sèrie de funcions que es donaven en la festa i les seves manifestacions efímeres, i que presenten una gran concordança amb
aspectes essencials de la cultura del Barroc: En primer
lloc, destaca la funció de caràcter intel·lectual, ja que el
llenguatge que de vegades s’exhibia en les arquitectures
efímeres i decoracions —mitjançant targes que contenien
emblemes, epigrames o altres composicions en llatí—
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4 Ramón Miró Baldrich, La processó del Corpus i els entremesos. Cervera, segles XIV-XIX, Barcelona: Curial Edicions Catalanes, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1998, p. 40-54.
5 Triadó, «La festa i les manifestacions efímeres», p. 136-142.
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solia ser críptic, tot i que de tant en tant alguna cobleta
en llengua vernacla contribuïa a aclarir el significat dels
altres textos.6 Segons Reyes Escalera, en aquestes festes
existien dos nivells de captació: l’erudit i/o religiós, que
s’inclinava per la contemplació dels jeroglífics i actes de
culte, i el més popular, que es divertia amb els espectacles
més lúdics.7 S’intentava, però, implicar tota la població
en la festa, malgrat que aquesta estigués regularitzada
des de dalt.
Una altra funció a destacar de la festa, doncs, és
el seu caràcter lúdic i/o alienador. Seguint Triadó: «[…]
podem concloure que el poble veu més que no intellectualitza. La seva captació és sensitiva i, per aquesta
raó, el poder, a través del que és fals, intenta sorprendre l’espectador amb elements tangibles i espectaculars».8 Però precisament la concurrència de molta gent
esdevenia una bona ocasió per llançar consignes a favor de les institucions, de manera que hem de parlar
també d’una funció didàctica i doctrinal, juntament
amb una funció programàtica. També farem referència
a la funció simbòlica i al·legòrica, sobretot present en
les construccions efímeres i en la representació d’algun
carro triomfal. Però en definitiva, segons Triadó «els
actes i les realitzacions festives són un gran aparador
de poder, un gran anunci, un cartell calidoscòpic que
s’introdueix per tots els mitjans en el sentiment del
poble», per la qual cosa la funció propagandística és
vital, així com la doble funció commemorativa i mitifi6 És per això que Triadó comenta la vàlua dels fullets de relacions de
festes, que constituiran la font principal del nostre treball i que sovint són
textos no només descriptius dels actes i les decoracions, sinó també explicatius, de manera que és gràcies a la seva publicació que avui podem interpretar el significat de molts aspectes que es representaven en aquestes festes.
7 Reyes Escalera Pérez, La Imagen de la sociedad barroca andaluza: estudio simbólico de las decoraciones efímeras en la fiesta altoandaluza: siglos XVII
y XVIII, Universidad de Màlaga, 1994.
8 Triadó, «La festa i les manifestacions efímeres», p. 136-142.
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cadora, que comportava l’aclamació i la sublimació del
poder i la seva ideologia.9
En definitiva, però, i malgrat la consideració que
a mesura que avança l’època moderna es produiria un
canvi en la concepció política i social de la festa o de les
celebracions públiques, que tenen caràcter massiu però
que cada cop estaran més regularitzades,10 podem afirmar que el caràcter vital i lúdic es manté, apareixent com
a constants un gust i un anhel per la novetat extravagant
i exòtica, per l’artifici —la voluntat de transformació— i
la sorpresa. Efectivament, segons l’obra ja clàssica sobre
la cultura del Barroc de José Antonio Maravall, la novetat
i la invenció seran molt apreciades durant tota aquesta
època (superficialment, però, sempre que no afectessin
els veritables interessos dels poderosos). El gust per allò
insòlit i l’artifici en la festa serà vist com una mostra del
poder de l’home sobre la natura i «de ese doble juego de
dura constricción y de permitida expansión, surge lo que
de gesticulante y caprichoso tiene la cultura de la [sociedad barroca]».11 Tots aquests recursos tenen com a objectiu principal dirigir els ànims dels espectadors cap a
una direcció determinada. Els emissors del missatge seran sempre els estaments poderosos, que utilitzaran l’art
i l’artifici per induir a conductes que propiciaven la conservació dels seus privilegis i de l’statu quo de la societat.
Maravall fa incidència en el fet de considerar que
la del Barroc és una cultura dirigida i pragmàtica: «[…]
el Barroco no es sino el conjunto de medios culturales de
muy variada índole, reunidos y articulados para operar
adecuadamente con los hombres [...] a fin de acertar prác-
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9 Ibíd., p. 136-142.
10 Al llarg de l’època moderna es produeix un procés d’institucionalització de la festa a nivell europeu, relacionat amb l’enfortiment dels Estats i la
seva voluntad uniformitzadora.
11 José Antonio Maravall, La cultura del barroco. Análisis de una estructura històrica, Madrid: Ariel 2008 (1975), p. 460.
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ticamente a conducirlos y a mantenerlos integrados en
el sistema social».12 De manera que, tot i que l’afany de
control de la conducta humana sempre ha estat present
en les societats jerarquitzades, els complexos sistemes
«pedagògics» utilitzen la persuasió de les consciències:
«Lo que podríamos llamar un simple dirigismo estático
por la presencia, tiene que ceder ante un dirigismo dinámico por la acción»,13 mitjançant l’interès per apropar-se
als espais del poble, al carrer, a la plaça, de manera que
l’ostentació de poder es produirà en aquests llocs, en un
afany de presumpta integració de la vida civil, religiosa
i popular, que produeixi, ni que sigui per una estona, la
«il·lusió» que la massa participa de la fastuositat de la
que no disposa en la seva sovint precària vida de cada
dia.14
A nivell imprès, doncs, aquests esdeveniments eren
recollits, descrits i difosos en les «relacions» o llibrets de
festes, que de vegades eren només plecs o fullets; estaven
escrits majoritàriament en prosa, tot i que algunes descripcions són en vers.15 En el cas català, precisament la
12 Ibíd., p. 132.
13 Ibíd., p. 157.
14 Maravall també parla de la «massivitat» com a característica social
de la cultura del barroc, de manera que: «el Barroco pretende dirigir a los
hombres, agrupados masivamente, actuando sobre su voluntad, moviendo a
ésta con resortes psicológicos manejados conforme a una técnica de captación que como tal, presenta caracteres masivos» (Maravall, La cultura del
barroco, p. 155).
15 En seria un exemple el de les festes de benedicció de la nova església del
convent trinitari del Bonsuccés o de l’església de Sant Miquel del Port de la Barceloneta, en què la descripció de les festes fou escrita en vers per Nicolás de Labarre
i Beltran, capità del Regiment d’Infanteria de Zamora i imprès a la impremta de
Maria Teresa Barra i Teixidó, de Barcelona. La «descripción métrica» de les festes
està estructurada en octaves, en les quals es fa referència a aspectes que van des de
la decoració dels carrers que s’havia fet per a la festa fins a l’ordre que s’havia dut en
la processó, passant per la lloança dels artífex de l’església: l’enginyer militar Pedro
Martin Cermeño i els mestres d’obres Damià Ribas i Francisco Paredes. Biblioteca
de Catalunya (d’ara en endavant, BC) Fullets Bonsoms (11286). Descripcion metrica de las plausibles fiestas que se han celebrado, en la... ciudad de Barcelona [...].

47

«La Gran Festa» o l’epígon de les festes barroques a la
ciutat de Barcelona: la transformació de l’espai i
la relació amb exemples precedents
relació escrita pel dominic de Balaguer, Jaume Rebullosa,
i publicada amb motiu de la canonització de Sant Raimon
de Penyafort, constitueix el primer exemple d’aquesta «literatura» a la Catalunya moderna, i que marcarà un precedent per a les relacions posteriors, siguin fetes amb motiu
de beatificacions, benedicció de temples o passades reials.
En el cas de la festa que ens ocupa, la relació principal i «oficial» fou la impulsada pel Rector i Comunitat de
preveres de l’església del Pi i publicada el mateix 1807 per
la Companyia de Jordi Roca i Gaspar. Però també tenim
una relació que té el seu origen en la crònica feta per un
feligrès molt especial de la parròquia del Pi, com és la de
Rafael d’Amat i de Cortada, baró de Maldà i resident a
més a poques passes de l’església parroquial, epicentre
de tota la celebració.
Es tracta d’una relació publicada pel prevere Emmanuel de Ros i de Càrcer l’any 1908 i la justifica explicant
aspectes com el fet que «Com la casa payral de Maldà és
una de las del carrer del Pi y l’esmentat senyor per la seva
pietat y distingida posición social, era dels conspícuus de
la parròquia, de la que en fou obrer noble o militar».16
De fet, el mateix autor parla de la «descoberta» de la
relació que el Rector i Comunitat del Pi havien publicat
el mateix any 1807, cosa que el feu dubtar en si publicar
el manuscrit del baró de Maldà per no caure en reiteracions, però finalment, arriba a la conclusió que els dos
textos són prou diferents:
Per lo que toca a la comparació, son ben diferents abdós
treballs en la extensió y en la forma. El que direm del Pi, no
tracta més que de las festas de la Beatificació del Doctor Joseph
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16 Totes les referències d’aquesta relació manuscrita pel Baró de Maldà
estan recollides a Ros i de Càrcer, Emmanuel de, Festas celebradas a Barcelona en los anys 1806 y 1807 per la beatificació del V. Dr. Joseph Oriol, prvre.
y beneficiat de N. S. dels Reys, dita del Pi de Barcelona, Barcelona: Imprenta
d’Eugeni Subirana 1908.
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Oriol, Pvre.; el dietari tracta de las tres vegadas de festas; las
primeras per la aprobació dels tres miracles, las segonas pel
decret de Beatificació, y las tres vegadas dona compte minuciós de funcions, lluminarias y altres galas. Ademés s’hi afegeixen noticias ben curiosas sobre miracles obrats per lo Beato
en los mateixos días y avans, molt dignes de ser conegudas
y estimadas. La forma és tota diferent. Aquell es una simple
narració, una mica insípida y massa ampulosa, lo que li dona
un cayent pesat; el dietari batega de vida y de color; evoca la
visió de las cosas y fin ens fa sentir com parlan las personas.
Cal dir finalment que aquella está escrita en castellá y en catalá
aquest, tal com se parlava á principis de la passada centuria
en las llars de la terra catalana. Per quals rahons personas que
valen més que jo, m’aconsellaren passés en avant.

Així doncs, es tracta d’una relació que fa esment de
les diferents celebracions que tingueren lloc a la ciutat en
moments diversos, així com les festes per l’aprovació dels
tres miracles el 17 d’abril de 1806. En aquest cas, posa
l’atenció sobretot a les lluminàries als carrers de la Parròquia del Pi, lluminàries als barris de Sant Pere, als carrers
de Santa Maria del Mar, als carrers dels Sants Just i Pastor, «Te deum» a Santa Maria del Mar, Sant Pere de les
Puelles i Sants Just i Pastor. Es dóna compte de la festa
dels velluters a Sant Francesc de Paula, les diferents captes per les causes de beatificació i es fa referència al projecte d’un altar dedicat al Beat Josep Oriol a Santa Maria
del Mar i un altre, naturalment, a Santa Maria del Pi. Pel
que fa al que s’esdevingué el 27 d’abril, fa diferents referències artístiques:
Lo Sr. Jaume Esteve, que feu anys atrás de escayola (estuco),
lo retaula de tots los Sants, de una de las capellas dels claustros
de la Catedral, quedá comissionat per los Srs. Obres y parroquians de Santa Maria del Mar, per construir un retaula tambe
de escayola en aquella iglesia, ab la estatua o imatge de bulto,
del venerable Doctor Joseph Oriol, vestit de capellà; a fi de luego colocarlo quant sia Beato, ab los adornos corresponents, a la
capella que se’l destinara, y será esta al costat de Nostra Senyora de la Esperanza, que es de corredor de orella o de cambis.
No hi lañaran caudals los Srs. Parroquians de Sta. Maria!
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O bé:
El projecte es en nostra parroquia del Pi, com son altar y
capella de Sta. Maria del Mar, no volen ser menos que’ls de
Santa Maria. S’encarregat al mateix arquitecte y que’l fasia del
material d’escayola com el de la Catedral.

Pel que fa a les festes del decret de beatificació, es
descriu com l’11 de juliol té lloc l’alçament i manifestació
de les relíquies del beat, mentre que l’endemà es descobreixen les relíquies per enviar-ne una al Papa 59-64. El
dia 20 de juliol, comencen els preparatius per pintar l’església i al Palau Magarola de la Portaferrissa hi té lloc una
Junta per arbitrar els recursos necessaris.
D’altra banda, el 18 d’octubre, es pren nota d’un
anunci sobre els papers pintats disponibles per a les il·luminacions en els següents termes:
Lo llibreter Francisco Roca, botiga cantonada de la plasa
de la Cucurulla y carrer del Pi, té papers estesos de color vermell, vert i de algun altre color, ab marcas negres de bonetes y
alguns rasgos, ab lletras ben llegidoras, de Victor Beato Oriol,
ab un pi a cada costat, per los fanalets a iluminar, de sobre de
la iglesia y campanar, per la próxima funcio grasa de Tedeum,
en dilluns proxim vintiset de Octubre.

Sembla ser, però, que el governador no donava llicència per dur fanalets, dient que ja n’hi havia prou amb
les fanals dels carrers. Els parroquians recorren al Real
Acuerdo, que els dona permís «fora de tots disparos de
foch». De fet, sobre l’oposició del Governador als «adornos y lluminarias» es fan els següents comentaris:
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Prou amoinós carrech han tingut els comisionats de las festas del Beato Oriol. El Sr. D. Joan Gispert anat, no dos, ni tres
vegadas, al Exm. Sr. Governador, el Marques de Vallesantoro,
el que gastaba molts fueros de yo lo mando y quiero, haventsi
tingut algo que electrizar, ab tot que no es castellá, sino catalá
y fill de Barcelona, perque s’oposava S.E. als adornos y illuminacions dels carrers y plasas (Ros i de Càrcer 1908, p. 106).

Val a dir que també es feren lluminàries a la caserna
d’artilleria, perquè estava emplaçada on hi havia l’antiga
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universitat, en què Josep Oriol es doctorà i aprengué la
llengua hebrea. És per això que l’adoptaren com a patró
honorífic de la caserna, com Santa Bàrbara. (Ros i de Càrcer 1908, p. 84-85) Es descriu, així mateix, una prova de
lluminària feta davant de Casa Cortada, el palau Maldà:
Tenin lo Fuster, devant de casa Cortada, a la entrada de
esta nit, a disposició cartrons pintats, en dos trozos de un arch
enter y mitat de altres dos, ab frisos sobre columnas, en conformació de pins, y lo pintor calentat l’oli per la iluminació,
mirant si poder-se estalviar, sent temps de economías; s’ha fet
la prova baix la llotgeta del jardí gran (a), de ditas perspectivas, arrimadas als balcons y parets de casa. El poch de vent
que s’ha mogut al principi impedí guarnir-se en la galeria.
Havent sonat tal proba, ha vingut a casa desde cuarts de vuit,
tot lo vehinat del carrer y riereta del Pi, de tota clase de gent
en los dos sexos, comensant per los senyors y acabant per los
menestrals.

La mateixa relació també facilita apunts molt interessants artísticament parlant, com quan es refereix a
l’urna de plata feta per l’argenter Joan Angelí, que estava
exposada a la seva botiga del carrer de l’Argenteria (Ros
i de Càrcer 1908, p. 106-107), o bé es descriu la visita al
taller de Ramon Amadeu (Ros i de Càrcer 1908, p. 89-93).
De fet, també sabem per la mateixa relació com la imatge
del beat, feta per Amadeu es podia veure a la casa del comerciant Fèlix Prats, a la plaça de la Cucurulla (Ros i de
Càrcer 1908, p. 109-110).
Pel que fa a les decoracions efímeres durant la festa,
es fa esment del frontis clàssic amb el qual es va cobrir
l’església gòtica del Pi, mentre que al carrer del Pedró
(actual carrer del Carme) destacava la casa d’Erasme de
Gònima: «Puig dihuent ai en son adorno y ha gastat dos
mil lliuras. Arriba l’adorno fins al campanar de sa casa,
que potse hi tirin castell de foch o altre objecte lluminos.
Per mes guerra qu’hi hagia, segueix l’esplenderos esperit
de D. Erasmo, procurant olvidar los mals tragos que hay
passat». (Ros i de Càrcer 1908, p. 115) També es refereix
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al monument siscentista dedicat a Santa Eulàlia, a la mateixa plaça del Pedró en aquests termes: «Sta. Eulalia del
Padró, adornada en sa basa y agulla de mármol ab unas
llencas doradas, que hi fan mol bon joch. La reixa d’abai,
que la tanca, s’ha cubert ab cartrons jaspeats de groch y
als cuatre cantons unas pirámides quatriangulars que
es de pensar si cremaran piras de foch» (Ros i de Càrcer
1908, p. 116) i fa esment a la capella a casa Barnola —al
carrer del Pi—, on es representa «el Beato Oriol en son
pobre aposento, sentat en vella cadira de brazos, vestit
ab roba vella, com tot lo demés. Un prestatge ab pochs
llibres, un cap de mort[…]».
Finalment, a part d’altres apunts històrics interessants com la referència a la visita del Cardenal Despuig al
Pi el 28 de juny, (Ros i de Càrcer 1908, p. 202) la relació fa
especial incidència en la rivalitat establerta secularment
amb els parroquians de Santa Maria del Mar:
Los rivals dels parroquians del Pi, entench dit los de Sta.
Maria del Mar, monus de la Seu, que el vulgo sol dir, que son
mes parroquians que cristians, sen sa Illtre. Obra mes rica que
la del Pi, pero no tan numerosa en nobles y cavallers, preten
fer tres días de festa al Beato Joseph Oriol habent sigut escolá
en los primers anys de s’infancia, fins a ser ordenat en los tres
ordres sagrats y celebrat sa primera Misa en Sta. Maria del
Mar. Volent gastar vint quintas de cera y encara mes; adornant tota l’iglesia ab domasos nous; adornos y lluminarias en
los carrers de sos barris en los tres días, y en la primera nit
castell de foch devant de l’Aduana, perque no digan que els
parroquians del Pi han guanyat als de Sta. Maria. Axi y tot, es
un alegre entusiasme de que se en riura en lo cel del glorios
Beato Joseph Oriol, a qui tots est solemnes cultos se dirigexen
ya gloria e la Divina y Suprema Magestat del Sentyor.

I encara més, referent a la formació dels castells de
foc:
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En la Rambla ya se han embiat las fustas a la vora de los
que será pirámide (si es que ho sia), per la formació del castell
de foch, que se ha de disparar en la nit próxima de divendres
y disapte, per corona de las festas celebradas al gloriós Doctor
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Josep Oriol, en sa parroquial iglesia y nostra, de Nostra Senyora dels Reys, vulgarment del Pi. Interin los parroquians de
Sta. Maria del Mar van sollicits en lluhirse y veurer si poden
guañar als del Pi. Colocanse aquesta tardes lo castell de foch
per las dos o tres funcionasas, en la no diguem Catedral de
Llevant, si que parroquial de Santa Maria del Mar, cerca de la
baixada de la plasa de Palacio desde muralla de Mar; he ohit,
mes per obsequi a S.E. lo capitá general y a Sa Exma. Sra., que
al Beato Joseph Oriol. Molts pals drets per la formació de dit
castell y alguna tramoya.

En definitiva, es tracta d’una relació interessantíssima i que efectivament esdevé complementària de l’oficial.
₃. TransformaciÓ i sacralitzaciÓ de l’espai urbà en
les festes extraordinàries de caràcter religiÓs:
dos-cents anys de festa barroca
Com hem dit abans, la canonització de Sant Raimon
de Penyafort fou la primera gran festa barroca a Barcelona, que és on les celebracions foren més lluïdes, ja que
hi acompanyava el fet de ser la ciutat natal del sant i de
comptar amb el seu cos incorrupte, que fou acompanyat
per una processó de nenes des de la parròquia de Santa
Maria fins al convent de Santa Caterina, on tindria la seva
capella. A Roma s’havia passejat l’estendard amb l’efígie
pintada del sant per la ciutat, des de la basílica de Sant
Pere, passant per Santa Maria Sopra Minerva i per l’església «catalana» de Santa Maria di Montserrato, finalitzant
la processó a la Piazza Navona.17 La seva repercussió en
d’altres ciutats catalanes és ben palesa a Vilafranca del
Penedès, on el Llibre Verd de Vilafranca explica com s’organitzà la processó, que era l’acte central de la festa, acordant que havia de ser, precisament, «una solemne professó com la del dia de Corpus».
17 Thomas Dandelet, La Roma española (1500-1700), Barcelona: Crítica 2002, p. 221-222.
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Reyes Escalera parla de la importància dels sentits
en la festa, o de la incidència de la festa del barroc en els
sentits: des de la vista —el més evident pel desplegament
decoratiu que solia acompanyar aquests actes—, l’oïda,
amb les músiques dels nombrosos grups de ministrils o
amb el soroll eixordador dels artificis de foc i artilleria
i fins i tot les campanes, el llenguatge de les quals a nivell auditiu sempre té connotacions de transcendència i
sempre són un element fonamental del llenguatge festiu,
convidant a la concurrència i a la participació. Fins i tot
l’olfacte té el seu paper en aquestes celebracions, amb el
perfum que desprenien les flors o els testos d’alfàbrega
que completaven la decoració dels carrers i sobretot les
esglésies,18 com en el cas de la nova església també barcelonina del convent caputxí de Santa Madrona, on els
altars estaven adornats amb dues-centes «floreras nuevas
de Italia», gerros on hi havia des de roses i clavells fins a
la imitació de les flors més exòtiques.19
Olor, llum, color...una festa per als sentits a partir de
l’ornament, a partir de l’artifici. És per això que l’artifici i
els artefactes (paraula generada a mitjan segle XVIII, del
llatí «fet amb art») tenen una importància vital a l’època
del Barroc, com a mitjà de transformació d’una realitat
que sempre era menys agradable.
A propòsit de la transformació de l’espai urbà durant aquestes celebracions, fem nostres les paraules de
Fernando R. de la Flor:
Es la ciudad entera la que se suma, por medio de las cabalgatas, los carros, las procesiones y desfiles, en la mecànica
lúdica. Hay entonces un itinerario festivo de la ciudad y dos
modelos en consecuencia, o dos momentos que se superponen
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18 Escalera Pérez, La imagen de la sociedad barroca, p. 14.
19 Com a bona sevillana, Escalera fa el paral·lelisme amb la vivència de
les celebracions de Setmana Santa a Sevilla, on també conflueixen aquests
elements: vista, oïda i olfacte, amb la característica fragància de flor de taronger tan pròpia de la primavera sevillana.
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configurando su estructura. Existen los elementos dinámicos:
son la entrada, el triunfo, el desfile institucional, los carros y las
corridas de toros. Todos ellos confieren a la fiesta un carácter
móvil, interactivo. La sorpresa y enmascaramiento está presente en esta movilidad y metamorfosis continua de la celebración
barroca, es parte substancial de la misma.

En les decoracions de carrers i places que havien d’esdevenir el marc d’aquesta mobilitat i que normalment anaven a càrrec d’algun gremi o dels mateixos veïns del carrer
en qüestió, hi tenien un paper rellevant les arquitectures
efímeres, a més de tot tipus d’elements vegetals o florals,
naturals o artificials (sovint fetes de paper, de cola, etc.) i
les il·luminacions amb fanalets, espelmes o altres sistemes
de llum. Les arquitectures efímeres —de cartonatge, fusta o tela— podien representar «perspectives» (aquest és el
mot que sempre s’acostuma a utilitzar) pintades, amb un
fons il·lusori que servia per crear un nou entorn urbanístic, sobreposant-se a les façanes dels edificis, arcs de triomf
en honor d’un personatge (fos un sant canonitzat o un rei
proclamat) o com entrada a un carrer o altre espai. També podien consistir en capelles i altars, amb un accent ja
marcadament religiós, per acollir el pas de processons que
podien incloure, al seu torn, carros triomfals o carrosses.
Falses façanes o elements arquitectònics que també contribuïen a dissimular el mal estat en que es trobaven algunes
façanes «reals».
Si fem un repàs puntual per algunes de les festes
que conformen, doncs, la Barcelona barroca dels segles
XVII i XVIII, trobem que l’any 1601, per la canonització
de Sant Raimon de Penyafort, el Manual de Novells Ardits descriu:
[…] y es de advertir que per los carrers, plasses y llochs
per hont dita professo es passada staven tant adornats de tapisseria, sedas, brocats, domassos, retratos de diverses figures
que fins als terrats y porxos de les cases arribave y stave tot
entapissat, que fonch una jornada digna de esser vista, y de
molta recordatio y memoria qual may se sia vista y se spere
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veure millor y de molta benaventuranssa els qui semblant jornada an vist.20

Es tracta d’un tipus de decoració que basa la transformació de l’espai en l’element tèxtil —tapissos, domassos, penjants de tela (podia ser seda o no), etc.— que és
un element que arribarà intacte fins a la festa de 1807.
A la seva tesi doctoral sobre la festa de 1601, Ramon
Dilla reprodueix la decoració del carrer Comtal, guanyadora del premi convocat, segons la relació oficial de Jaume Rebullosa:
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[…] con ser harto grande y ancha estuvo toldada de paños
de seda de unos tejados a otros, de los quales en dos puestos
diferentes colgaven las armas reales en su escudo muy bien
hecho. Todas las ventanes y paredes della, estavan con muy
ricas colgaduras de sedas de varios colores. Avia en ella a la
esquina de la calle de las Muelas, un devoto oratorio con el
nacimiento de Christo nuestro Señor y en la calle de Amargós estaba Monjuy señalando la venida de S. Ramon, cuya
historia estava con mucha curiosidad y invención en un altar
de enfrente desta suerte. Estava el altar allende de su frontal
de brocado, muy bien puesto con una grada encima y en ella
muchos Santos de plata, fuentes y aguamaniles y otras pieças de mucho valor, doze candeleros también de plata con sus
velas de cera blanca, y muchos quadros de pinzell ricamente
guarnescidos. Encima desto, estava a una parte un San Ramon
e bulto tan grande como un hombre quando le avant el abito
de Santo Domingo y a la otra parte confesando al Rey Don
Jayme; y todo esto sembrado con mucho orden de quadros
pequeños. En lo más alto de todo y también de bulto y del
mismo tamaño estava el Santo realmente navegando sobre su
capa por el mar, de la suerte que vino de Mallorca, todo tan
natural que engañava la vista. Rematavase este grande y curioso altar con un muy rico dosel de brocado en lo mas alto, con
sus goteres y franjas de oro y seda encarnada, y los lados del
altar de alto abaxo, con muy buenas colgaduras. En medio de
la calle y enfrente del mismo altar, estava colgado un grande
estandarte, bordado en el un Christo crucificado con un san
Lorenço y santa Eulalia en medio de una bandera blanca con
20 Manual de novells ardits, 7, p. 338. Segons Ramon Dilla, Sant Ramon de Penyafort. Imatge, devoció i santedat (Tesi doctoral dirigida per
Sílvia Canalda). Universitat de Barcelona: 2017, p. 214.
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la figura de nuestra Señora del rosario, y otra de la Confraria
de los Carpinteros, y lo restante de la calle hasta el Monasterio de Junqueras, colgado de muy galanas y vistosas sedas de
vivos colores.

En aquest fragment, el detall es concentra en la descripció de l’altar que presidia la decoració del carrer i,
de fet, segons Ramon Dilla, els altars són l’element més
constant en la descripció de les decoracions dels carrers,
arribant a comptabilitzar-ne un total de vint-i-dos. A part
dels altars pròpiament dits, es parla també de les «invencions» o estructures que també estaven dedicades al
sant i que se situaven en diferents punts del recorregut.
D’aquestes, Dilla en destaca la que estava situada davant
la casa de Jeroni Cassador, al carrer Montcada, en què
hi havia una defensa al·legòrica de la ciutat de Barcelona —assetjada per tot tipus de bèsties— per part de les
empreses del sant. A l’entrada del carrer Ample hi havia
un mascaró amb el rètol «No desitx mes de aquest món
/ Pusé vist a Sant Ramon», amb una nimfa vestida a la
romana i que obria els ulls com si fos viva.21 Finalment,
també destaca el cadafal construït per tal que la comunitat femenina de Santa Maria de Jonqueres pogués presenciar la processó sense ser vista, i a sota del qual es
va compondre un jardí amb plantes diverses i amb un
laberint al centre del qual hi havia un brollador on es
representava al sant navegant sobre la seva capa en direcció a Montjuïc.22
L’altra gran festa que seguí amb tretze anys de diferència a la de Sant Raimon de Penyafort fou la beatificació de Santa Teresa de Jesús,23 que suposava el primer
21 Dilla, Sant Ramon de Penyafort, p. 216.
22 Ibíd., p. 217.
23 Hem tractat aquestes festes a Catalunya en el següent article: Maria
Garganté, «Les festes de beatificació de Teresa de Jesús a les ciutats catalanes segons la Relación de Josep Dalmau», Emblecat. Estudis de la imatge, art
i societat, 7 (2018).
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dels fruits de la insistència de la Corona Hispànica per
tal que hi haguessin més sants espanyols. De fet, el de Teresa Cepeda y de Ahumada havia estat el procés que més
suport havia rebut, iniciat per Felip II, seguit de Felip III
i la seva esposa Margarida, els principals prelats de tot
l’imperi hispànic, representants de la Corona d’Aragó,
els ducs d’Alba i de Lerma, les universitats de Salamanca
i Coimbra i les autoritats civils de les ciutats de Saragossa, Barcelona, Granada, Màlaga i Tortosa.24
En aquest cas, les notícies sobre les festes de beatificació ens han arribat fonamentalment mitjançant la relació de Josep Dalmau,25 membre de la Cancelleria Reial
de Barcelona, un text dirigit al bisbe de Barcelona Lluís
de Sans, membre també del Consell Reial. Impresa a Barcelona l’any 1615 per Sebastià Matevad,26 aquesta relació
—si bé dedica una major extensió a relatar com s’esdevingueren les festes a Barcelona—, també inclou les cròniques de les festes que amb el mateix motiu es dugueren
a terme a les ciutats catalanes més importants, és a dir:
Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Mataró i Perpinyà.27
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24 Dandelet, La Roma española, p. 224-226.
25 BC: 16-I-87. Relacion de la solemnidad con que se han celebrado en la
ciudad de Barcelona las fiestas a la beatificacion de la Madre S. Teresa de Iesus,
Barcelona: Sebastian Matevad 1615.
26 Sebastià Matevad és el primer dels impressors d’aquesta nissaga, que
de vegades treballa juntament amb el seu germà Jaume, el qual el succeeix
en l’empresa familiar. El sabem actiu a Barcelona des de l’any 1603 fins al
1640, tot i que també va treballar un temps a Barbastre (entre 1622 i 1623).
Va morir l’any 1641.
27 Però també durant el mateix any, les celebracions que es realitzaren
a les ciutats catalanes quedaren recollides en el Compendio de las solemnes
fiestas que en toda España se hicieron en la beatificación de N.B.M. Teresa de
Iesus (SAN JOSÉ, Diego de (OCD): Compendio de las solenes fiestas qve en
toda España se hicieron en la beatificacion de N.B.M. Teresa de Iesvs ..., Madrid: Viuda de Alonso Martin, 1615), on el carmelità descalç Diego de San
José recollia les diferents cròniques que de tot Espanya (i fins i tot de ciutats
portugueses) li arribaven sobre com havien transcorregut les esmentades
festes i que sovint eren detallades en les cartes que enviaven els mateixos
priors dels respectius convents carmelitans. Val a dir que en aquesta relació
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A Barcelona, les festes duraren una setmana i pel
que fa a l’església de les monges carmelites descalces de
Sant Josep, aquesta estava tota coberta de domassos i tafetans, als dos costats de l’altar major s’hi afegiren dos altars
amb frontals de carmesí brodat amb fil de plata, per tal
d’ampliar-lo i fer lloc per la lluminària. Vora l’altar major
s’hi col·locaren dos reliquiaris daurats amb moltes relíquies de diversos sants, adornats amb pedres precioses i
dos mitjos cossos de dues Verges màrtirs, que a través del
vidre deixaven veure dos grans fragments de crani. Per
tot l’altar major hi havia repartits gerros de flors daurats i
esmaltats, amb curioses flors de ploma i «holandilles». Al
centre del retaule hi havia un quadre de grans dimensions
de la santa, amb una guarnició brodada sobre vellut negre
i amb pedres precioses encastades en or i al centre del
quadre, damunt del cap de la santa, penjava una creu
de diamants de gran valor. Tot el paviment de la capella
major estava cobert de catifes riquíssimes i la làmpada del
Santíssim Sagrament va contenir, tots els dies de la festa,
aigua i oli de taronger, que desprenia una suau fragància.
Les dues capelles laterals també estaven adornades, especialment la que s’havia dedicat a la santa en la qual, com
que encara no hi havia retaule, s’hi col·locà una mena de
decorat que simulava una muntanya de grans dimensions, que arribava fins a la cornisa del temple, i on es representaven els convents que havia fundat Santa Teresa.28
El carrer i plaça situats davant de l’església estaven
decorats amb teles de Flandes i amb molts papers i targetes amb poesies. Sobre el carrer de la Canuda s’hi feu
un pont amb balustres, que descobria unes figures «de
bulto» d’un Crist carregant la creu i de Santa Teresa aju«estatal», a més de les ciutats catalanes esmentades anteriorment, s’hi afegeix
una brevíssima referència a Reus i a Tamarit, població que la relació inclou
com a pertanyent al «Principado de Cathaluña».
28 BC: 16-I-87. Relación de la solemnidad con que se ha celebrado en la
ciudad de Barcelona.
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dant-lo a portar-la, mentre Crist posava la seva corona
d’espines sobre el cap de la santa. A l’altra banda es representava una muntanya culminada per una imatge de la
Verge amb el Nen Jesús al coll, mentre donava l’escapulari a Sant Simó Stok, flanquejat per Elies i Eliseu. A mitja
muntanya es veia també a Sant Simó Stok amb d’altres
frares i alguns ramats. Entre aquests decorats, el pont estava ocupat per un grup de ministrils que amenitzaven
musicalment l’indret.29

60

Pel que fa a les decoracions de carrer, la relació fa
una explicació prolixa de tot el que es disposà a la Rambla, concretament en les immediacions del convent de
Sant Josep, que era l’epicentre de la festa per ser l’orde
reformada per Santa Teresa. De cara als actes que hi havien de tenir lloc, es disposà un empostissat a la dreta
de l’església, destinat al Virrei i al Consell Reial, mentre
que a l’altra banda es preparà un altre empostissat per
als Diputats del Principat i afrontat a l’església, a la part
de la muralla, un tercer per als Consellers de la ciutat.
A part d’aquests empostissats «presidencials», però, se’n
col·locaren d’altres fins a més de cinquanta, ocupant tot
l’espai de la plaça que anava des de la Porta Ferrissa fins
a la porta de la Boqueria. Al mig de la plaça, davant de
l’església de Sant Josep, s’hi col·locà una estructura que
representava una nau assentada en un gran basament,
amb les seves xarxes, flàmules i gallardets, tota recoberta d’artificis de foc, com també ho estaven els pals. Prop
d’aquesta estructura s’hi figurà també un gran castell de
més de vuit pams en quadre, situat damunt d’una forma
de penya o monticle; tenia nou torres, dues a cadascun
dels quatre angles i una al centre, més alta, com a torre
de l’homenatge. Tot el castell estava farcit de nombrosos
coets tronadors i voladors i dalt de la torre de l’homenatge hi havia una roda de foc. Aquest castell o fortalesa
29 Ibíd.

Maria Garganté Llanes
era el símbol de la força amb què els heretges perseguien
l’església catòlica «en los tiempos que la providencia de
Dios la illustró con nuestra Santa» (pensem que Santa Teresa va viure entre 1515 i 1582, època de les guerres de
religió), mentre la nau representava els apòstates «que
andan fluctuando por los mares de este mundo, con la
inquietud de sus depravadas conciencias».30
A la cantonada d’una casa, damunt la font afrontada a la porta Ferrissa, s’hi col·locà:
[...] un cocodrillo natural, traydo de Alexandria de Egypto,
de los que se crían en los ríos de aquella provincia, el más
diforme que jamás se ha visto en España, porqué passava de
veynte palmos de largo y más de ocho de barriga: todo su
cuerpo escamado de unos escudillos tan fuertes, que parecían
azero, de fuerte de quantas dagas o estoques se probavan en
el, era cierto dexar allí las puntas; una boca ferocíssima con dientes y colmillos muy grandes, parecía dibuxado en aquel Leviathan, de quien se habla en la historia del pacientíssimo Job.

Aquest cocodril estava col·locat a les golfes d’una
casa, traient mig cos per una finestra, i representava el
Diable defensant els apòstates i els heretges. Tot el seu
cos estava ple d’artificis de foc, per la boca treia una gran
bomba de foc i tot el cos, del cap fins a la cua, estava cobert de coets tronadors i piules. Aquests artificis van romandre al seu lloc durant tota la vigília de la festa principal de la santa.
Altres festes rellevants durant el segle XVII a Barcelona van ser les realitzades l’any 1626 amb motiu de la
translació del cos de Sant Raimon de Penyafort a la seva
nova capella.31 Un element interessant que es desprèn de
30 Ibíd.
31 El fullet commemoratiu explica com a les festes acudiren un veí de
Mataró, de nom Pere Font, juntament amb la seva filla Maria, una nena coixa de cinc anys i que havia de caminar amb crosses, però que invocant al
sant fou guarida i deixà les crosses penjades com a exvot al retaule del sant.
Un altre miracle es va produir durant les mateixes festes en la persona de
Marquesà Faxà, vídua d’un traginer de Perpinyà i que a causa d’una malaltia
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la crònica festiva seria —com a aspecte extensible a les altres festes d’aquest tipus— la utilització d’elements propagandístics de caràcter institucional, siguin de l’àmbit civil
—la monarquia o el govern municipal i les corporacions
que en depenien (els gremis)— o religiós: les pròpies comunitats i congregacions religioses o els estaments més
elevats de la jerarquia eclesiàstica com el papat. En el cas
de la festa de la translació del cos, doncs, el temple de Santa Caterina estava decorat amb quatre estendards: un feia
referència a la canonització del propi sant i els altres tres
a les galeres del pontífex Urbà VIII amb les seves armes,
que segons la relació «son tres mariposas, de aquellas que
hacen la semilla de la seda, en campo azul, y por timbre
la tiara y las llaves de la iglesia»,32 mostrant una confusió
pel que fa a les armes del papa, ja que l’escut d’Urbà VIII
Barberini consta de tres abelles en camper blau i no pas de
tres papallones, com expressa el narrador.
Finalment, tot i que ja no les tractarem en aquest
treball, assenyalar només que l’any 1686 es van celebrar
grans festes a Barcelona en honor a Santa Eulàlia per
commemorar l’extensió del res de la patrona decretat pel
papa Innocenci XI.33
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havia quedat «baldada», per la qual cosa va acudir al convent de Santa Caterina, on hi havia les despulles del sant fins que aquestes foren traslladades
a la seva nova capella, i resant a Sant Raimon recobrà la salut. Biblioteca de
la Universitat de Barcelona (d’ara en endavant, BUB), Fons de Reserva, 07
B-59/3/42-65, Tercero aviso. Translacion del gloriosissimo San Raymvndo de
Peñafort luz y dechado de toda la Orden de Predicadores, gloria de este Principado de Cataluña y hijo desta insigne y leal ciudad de Barcelona: celebrada la
dicha translacion en 19 dias del mes de Abril de 1626, reynando en las Españas
el muy catolico rey y señor nuestro don Phelipe Quarto, que con el infante don
Carlos su hermano y otros muchos grandes de España, duques, marqueses y
condes se han hallado presentes: con la relacion de dos milagros sucedidos este
dicho dia por intercession del glorioso San Raymundo / por Pablo Clascar del
Valles [...], Barcelona, Esteban Lliberós, 1626.
32 BUB, Tercero aviso. Translacion del gloriosissimo San Raymvndo de
Peñafort luz y dechado de toda la Orden de Predicadores.
33 Cristina F
, «Festes a Santa Eulàlia a la Barcelona barroca
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A la Barcelona del segle XVIII es realitzaren festes
per celebrar la benedicció de nous temples construïts
com a fruit de circumstàncies diverses, com el de Sant
Agustí Nou, consagrat el 1750 i que havia estat traslladat
des del barri de la Ribera —on es va veure afectat per
la construcció de la Ciutadella— al Raval. Així mateix,
l’any 1755 es beneí la nova església de Sant Miquel del
Port, que es convertia així en la parroquial del nou barri
de la Barceloneta, obrat per enginyers militars també en
part per pal·liar la destrucció de bona part del barri de la
Ribera.
Pel que fa a beatificacions o canonitzacions, les que
es dugueren a terme no tingueren tan ressò a nivell festiu, com la del servita Sant Pelegrí de Forlí, l’any 1727 o
les dels caputxins Sant Fidel de Sigmaringa i Sant Josep
de Leonissa, respectivament el 1747 i 1748, per a les quals
es cantaren villancets a les capelles de Santa Maria del
Mar, Santa Maria del Pi i Catedral.
De les festes realitzades amb motiu de la construcció de nous temples també tenim l’exemple de la nova església de Santa Madrona, de frares caputxins, l’any 1723,
per a les quals es disposaren quatre altars en els carrers
per on transcorria la processó.34
El primer era obra dels jesuïtes i estava format per
sis grades rematades per un gran dosser de domàs carmesí que albergava imatges de sants de la Companyia
—totes envoltades de rams de flors artificials— essent
la de Sant Ignasi la que tenia major protagonisme. En el
lloc més elevat hi havia els retrats dels reis amb marcs
daurats, confirmant una vegada més el caràcter eminentment monàrquic que havia tingut la Companyia de Jesús
(1686): relacions escrites i obres d’art; escenes martirials i el perﬁl de la
ciutat», Manuscrits. Revista d’Història Moderna 37 (2018).
34 BUB, C-239/4/22-7. Breve relacion de las reales fiestas que se hizieron
en la [...].
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des de la seva fundació. Finalment, el nombre de teles
penjants feia que tots els religiosos de l’orde poguessin
disposar-s’hi de forma alineada. El segon altar l’havien
realitzat els frares de Sant Gaietà, que damunt d’una graderia havien elevat una columna damunt la qual hi havia
la imatge del seu sant patró i fundador, protegit per un
dosser o pavelló a la part superior. El tercer altar, aixecat a
la plaça Nova, havia estat promogut per diversos devots,
que hi havien posat la imatge de Sant Roc sota un dosser
i amb tapissos i escaparates a banda i banda. Finalment,
el quart altar va ser aixecat a la plaça de Sant Jaume pels
obrers d’aquesta parròquia, que havien disposat un gran
quadre del sant sota un dosser i damunt d’una graderia
adornada amb diferents imatges, canelobres i floreres de
plata.
Així mateix, l’edifici de l’església també esdevenia
un marc idoni per al desplegament de la propaganda de
caràcter més «oficial». Com a exemple, l’any 1723, a la
nova església del convent caputxí de Santa Madrona, a
banda i banda del presbiteri es disposaren sengles retrats
del Rei i la Reina en forma de medallons i amb marcs
daurats.
Damunt dels arcs de les vuit capelles distribuïdes
a banda i banda de la nau hi havia vuit retrats de «Varones ilustres de la religión», entre els quals hi havia tres
cardenals, tres bisbes i dos prínceps religiosos caputxins,
l’un pertanyent a la casa reial de Borbó i l’altra a la família
Farnese, llinatge del qual procedia la reina, Elisabetta
Farnese o Isabel Farnesio.35
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La importància dels altars també es posa de manifest en una festa no realitzada a Barcelona sinó a Tarragona, amb motiu de la benedicció de la capella de Santa
Tecla, l’any 1774, quan es preveuen les mateixes decoraci35 Ibíd.
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ons que s’utilitzaven en d’altres solemnitats, recobrint-se
l’interior de la catedral amb penjants de sedes i domassos, deixant només l’obertura de les capelles. Així, doncs,
la relació d’aquestes festes també posa especial incidència
en la descripció dels altars, aixecats especialment per les
ordes religioses essent els següents:36 altar de les monges
de Santa Clara, el de les Carmelitanes Descalces, el dels
religiosos de Sant Francesc, el dels Caputxins, el de les
religioses de l’Ensenyança, el dels seminaristes del Collegi Tridentí, el dels religiosos de Sant Domènec, el dels
Trinitaris Calçats, el dels religiosos de Sant Agustí, el dels
religiosos Mercedaris, el dels Carmelitans Descalços, el
de la Peixateria (aixecat pels veïns del barri) i el jardí de la
Plaça del Rei com a representació del Paradís. Als carrers,
a part de les enramades i els penjants, també hi abundaven els jeroglífics i la construcció de piràmides.
D’altra banda, un element diferent a tenir en compte
perquè no es tracta pròpiament d’un element «immòbil»
durant la festa sinó «ambulant», serien els tabernacles,
descrits amb precisió en la relació de les festes per a la
benedicció de la nova església del convent de la Mercè
de Barcelona, l’any 1775 i on s’explica, per exemple, que
el primer dels tabernacles a la processó era el de Sant Serapi, vestit de mercedari militar i col·locat sobre la ciutat
d’Alger i entre palmeres, voltat d’uns nens simètricament
col·locats «y como envanecidos de enarbolar los trofeos
del Martirio».
El segon tabernacle era el de Sant Pere Armengol, la decoració del qual —cobert amb un dosser de
flors— anà a càrrec de Dª Gertrudis de Paguera i d’Armengol, baronessa de Rocafort i descendent del sant,
36 Biblioteca Nacional de España (d’ara en endavant, BNE), Memoria
gloriosa y descripción de las fiestas con que se celebró en Tarragona la colocación del brazo de Sta. Tecla en el Altar de su Capilla [Texto impreso],
Barcelona: Carlos Gisbert 1776, Sig. 3/40767.
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que també va sufragar la construcció de l’altar dedicat
a aquest a l’interior del nou temple. El seguia el tabernacle de Sant Ramon Nonat, vestit amb hàbit de cardenal i amb un dosser format per un emparrat de raïms
i d’altres fruites. El següent tabernacle era el de Santa
Maria de Cervelló, representada en l’acte de socórrer
una nau, a la vista de la platja de Barcelona i coberta
de núvols. Figurava en el tabernacle l’escut del duc de
Medinaceli, parent de la santa i patró de la seva capella, que havia finançat també el tabernacle realitzat per
a l’ocasió, que comptava a més amb «unos primorosos arcos de muy bellas flores, que terminaban en un
majestuoso pavellón con dos ángeles, que sostenían un
cetro de flores y frutas, tan parecidas al natural, que
no podía reconocerse en ellas el artificio». En aquest
mateix tabernacle hi havia una perspectiva pintada,
en què es veia un cel entre els núvols del qual apareixien representats alguns signes del zodíac. Concretament, el signe que presidia era «Virgo», relacionat
directament amb la figura de la Verge. Es representava
amb un sol que contenia el Nom de Maria, damunt del
qual hi havia la figura d’una jove amb túnica blanca,
mantell blau i un ram d’azutzenes. A l’esquerra hi havia el signe de «Leo», representat òbviament per un
lleó, símbol indiscutible de fortalesa però que també
al·ludia a la virtut i a la doctrina, relacionable amb el
Capítol catedralici, un dels pols de la funció i —un dels
organitzadors de la festa—, i a l’altra banda el signe de
«Libra» feia referència, amb la balança com a símbol
d’equitat i justícia, a l’Ajuntament, l’altre responsable
de l’esdeveniment.
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Finalment, per cloure els exemples setcentistes,
una celebració molt rellevant tingué lloc l’any 1782, amb
la inauguració de l’altar major de Santa Maria del Mar
i que fou una festa concebuda perquè un dels temples
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majors i més bells de la ciutat de Barcelona fes honor a
aquesta condició amb una decoració magnífica i molt
elaborada a nivell simbòlic, que fou, segons el cronista,
una de les motivacions per realitzar-ne les explicacions
pertinents al corresponent llibret o relació de la festa,
ja que «[...] Y puesto que este adorno contiene varias
Alegorías y Textos, de que no sería fácil una inteligencia universal, pareció debido a la pública satisfacción
dar una idea y explicación de su contenido». Va disposar-se que l’església estigués adornada amb símbols
pertanyents al sagrament de l’eucaristia i amb figures
al·legòriques relacionades amb la Mare de Déu, titular
de l’església.37 Així doncs, els pilars que formen les tres
naus del temple s’adornaren amb un total de cinquanta
quatre obeliscs, piràmides i pedestals, pintats tots ells
per Pere Pau Muntanya, professor de l’Escola Gratuïta
de Dibuix de Llotja. Els símbols i al·legories amb textos
de l’Antic Testament, que representaven Abraham, Melquisedec i d’altres patriarques estaven a les columnes
pròximes a la porta. A les més properes al tabernacle
s’hi representaven els quatre evangelistes i els quatre
principals doctors de l’Església. A les pilastres que flanquejaven les capelles s’hi situaren jeroglífics, emblemes,
trofeus, etc.38
₄. El precedent més immediat: la visita de carles IV
o una «gran festa» civil l’any ₁₈₀₂
La causa d’aquesta visita reial a Barcelona va ser
la celebració d’un doble casament: per una banda, el del
príncep d’Astúries Ferran amb la princesa napolitana
37 BC: Fullets Bonsoms (223). Iusta poética consagrada a las festivas glorias de Maria.
38 La relació que narra la processó del Santíssim Sagrament assenyala
que aquesta fou «mejor que los triunfos romanos dirigidos al Capitolio».
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Maria Antònia, i per l’altra el del germà d’aquesta i hereu
del tron de Nàpols, Francesc Genari, amb la infanta espanyola Maria Isabel, germana de Ferran. La celebració del
doble casament a Barcelona feia aquesta ciutat dipositària
d’una llarga tradició mediterrània, alhora que la convertiria en cort durant aproximadament un mes i mig que va
durar l’estada de la família reial. Es tracta sens dubte de
l’última gran celebració que marca la fi de tota una època —Carles IV és l’últim monarca de l’època moderna—,
sense sospitar encara l’amenaça de la invasió napoleònica: com afirma Pérez Samper «el moment històric era enganyosament prometedor»39 i s’estava vivint una certa recuperació econòmica i social després d’un temps de crisi.
Estem, doncs, davant d’una festa de caràcter oficial, que
manifesta el poder en la seva més alta instància, però que
també té una important repercussió a nivell popular, sigui amb la participació de les corporacions —gremis— o
amb l’assistència, més o menys entusiasta, del poble com
a espectador.
Estem parlant, però, d’una festa que va anar
acompanyada d’un gran desplegament d’obra pública, com l’empedrat nou dels carrers, les obres al clavegueram, la millora de les conduccions d’aigua, les
reformes als edificis més rellevants com el Palau dels
Virreis, la Duana nova —amb la construcció d’un pont
provisional de fusta que unia els dos edificis, obra de
Tomàs Soler i Ferrer— o la reforma de la Creu del Port
i la Piràmide de l’Àngel.
En efecte, les obres d’embelliment de les ciutats
—no únicament Barcelona, sinó els llocs per on havia
de passar el Rei abans d’arribar-hi— es va convertir en
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39 María Ángeles Pérez Samper, «Les festes reials a la Catalunya del
Barroc», en El barroc català (Actes de les jornades celebrades a Girona els
dies 17,18 i 19 de desembre de 1987), Barcelona: Quaderns Crema 1989, p.
358.
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un objectiu prioritari. A Barcelona, l’Ajuntament va
dictar una disposició segons la qual demanava mestres
d’obres de fora de la ciutat que hi acudissin, conforme
a la previsió de les moltes obres que s’havien de dur a
terme durant els mesos que antecediren l’arribada dels
reis, però els representants del gremi de Mestres de
Cases i Molers, fent gala d’un corporativisme extrem,
s’oposaren a aquesta disposició, de manera que van
decidir afrontar les obres ells sols, sense intervenció de
forasters.40 Pel que fa a Cervera, també s’havien demanat mestres de cases de tota la comarca per treballar
en l’embelliment i les obres de la ciutat amb motiu de
la reial visita, ja que es van dur a terme nombroses intervencions com empedrar els carrers o blanquejar les
façanes de les cases, donant divuit sous als propietaris
per cada façana arreglada i aportant l’Ajuntament la
calç. D’aquesta manera, l’Ajuntament havia nomenat
dos comissionats per tal de revisar l’estat de les cases i
els carrers abans de determinar les obres que s’havien
de fer, essent una de les més importants l’ensorrament
de gran part de les volades —com es produí també a
Barcelona i a Igualada— que sobresortien al llarg del
carrer major, empresa que costà uns quants milers de
lliures a la ciutat.41
40 María Ángeles Pérez Samper, Barcelona, Corte. La visita de Carlos IV
en 1802, Barcelona 1973, p. 109.
41 L’estabilitat dels balcons, volades o elements sobresortints era una preocupació habitual quan s’esdevenia alguna efemèride especial. En tenim un
altre exemple a Tarragona, on l’any 1785 i en motiu de l’entrada pública del
nou arquebisbe Francesc Armanyà, que havia de tenir lloc per la festivitat de
Santa Tecla, patrona de la ciutat, a part de la realització d’estructures efímeres, com els tancats o empostissats —com hem vist anteriorment— l’Ajuntament mana als mestres d’obres Lluís Guinovart i Carles Morera i al fuster
Mateu Bover, fer una relació de totes les cases, balcons i volades dels carrers
per on havia de passar la processó general i dels carrers de Santa Teresa o del
Pa fins al convent de la Trinitat, al carrer de Santa Anna. Arxiu Històric de
Tarragona (d’ara en endavant, AHT), FN Tarragona. Ignasi Prats (1785).
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Les decoracions urbanístiques anaven a càrrec de
l’Ajuntament i institucions com la Taula de Dipòsits Comuns. Pel que fa al cos de Comerç i Fàbriques, aquest
s’encarregà de la decoració des de les Drassanes fins al
Palau, mentre que per part del cos de Col·legis i Gremis
es presentaren dues propostes de decoració respecte als
espais que els hi havien estat assignats, que incidissin
en iconografia «històrica»: a la primera, com explica a
la seva tesi Laura García Sánchez, es proposava adornar
la Plaça de la Ciutat (actual Sant Jaume) amb el moment
en què Ataülf va fundar la monarquia a Barcelona; quan
Ludovicus Pius va crear el comtat; quan Carles Martell
va donar per armes les quatre barres al comte Guifré II i
quan li entregà el feu. I si encara hi havia lloc, representar
els matrimonis de Ramon Berenguer amb Peronella i Ferran II amb Isabel de Castella. A la porta de Sant Antoni
s’hi podria representar Hèrcules entregant la seva clava
al rei; a la placeta de Sant Llàtzer, a part de la piràmide,
s’hi representarien els nou barons de la Fama a cavall,
amb Ludovicus Pius. A l’entrar a la Rambla hi hauria un
arc triomfal amb Jaume I; davant de les Drassanes un altre amb Carles V, a la plaça de Sant Francesc un soli amb
Felip V, a l’ala del Palau un bust amb Carles III i en altres
llocs, Berenguer d’Entença i Roger de Flor representant
les expedicions catalanes a Grècia, i representant potser
la sèrie de comtes i les fites d’aquests herois.
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La segona proposta, que va anar a càrrec del notari Ignasi Planes, era que des de la Porta de Sant Antoni
fins a la Rambla el tema decoratiu podia ser Hèrcules,
després Amílcar Barca, després la història de Cartago i
acabar amb la de Roma. A la Rambla, davant l’església
de Betlem, un arc triomfal amb Ataülf i des d’allí fins a
les Drassanes, la representació dels reis gots. Davant les
Drassanes un arc triomfal amb Ludovicus Pius i el general Luci Licini Sura i des d’allí fins a Palau, els comtes
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de Barcelona i els reis, acabant amb Carles III i Carles IV.
Així mateix, per la Màscara Real es contemplava durant
la primera nit la representació dels diferents regnes, senyorius i principats de la Península, per a la segona la
representació de l’Amèrica espanyola i per a la tercera
les Quatre parts del món. Les corporacions s’encarregarien de la pintura de les diferents escenes, però els arcs i
altres decoracions tèxtils anaven a càrrec de les fàbriques
d’indianes.
Tant la iniciativa del cos de Comercio y Fábricas
com la del cos de Colegios y Gremios de promoure un
premi a les millors decoracions va merèixer l’àcida crítica
de Josep Coroleu a les seves Memòries:42
Decía la Comisión que no lo hacía para estimular el celo
de sus representados, a fin de que los que ganasen estos premios pudiesen perpetuar esta honrosa prueba de su amor á
nuestros soberanos; pero la verdad es que todo esto y mucho
más se necesitaba para que hubiese aquí algo de lo que se ha
llamado después: Entusiasmo de Real Orden, pues la corte no
era popular ni mucho menos en Cataluña; ni fuera de ella. Ni
lo merecía tampoco por su abyección y relajación de costumbres. Y los desastrosos acontecimientos políticos de aquellos
últimos años no eran, por cierto, muy idóneos para aumentar
el prestigio de la familia real. La fortuna de ésta era que en
aquella fecha no se había entibiado la veneración el pueblo
hacia la Realeza y muchos que despreciaban a los monarcas
respetaban la institución.

Això posa de manifest la diferència entre un tipus
de celebració en part «imposada», com seria aquesta, respecte a una festa celebrada i volguda pels ciutadans, com
serà la de Sant Josep Oriol pel caràcter popular i gairebé
unànime de la devoció al beat a la ciutat de Barcelona.

42 José Coroleu, Memorias de un menestral de Barcelona (1792-1854).
Segons Laura Garcia Sánchez, Arte, fiesta y manifestaciones efímeras: la visita de Carlos IV a Barcelona en 1802 (Tesi doctoral dirigida per Joan Ramon
Triadó). Universitat de Barcelona 1998, p. 551-552.
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₅. Les decoracions festives de l’any ₁₈₀₇ segons la
relaciÓ oficial: descripciÓ i apunts interpretatius i
comparatius
La relació festiva promoguda per la pròpia comunitat pinenca fa una relació exhaustiva no tan sols dels
actes i celebracions festives, sinó també de les decoracions que havia previngut cada carrer. Destaca en aquest
cas —fins i tot en relació a les festes anteriors que hem
esmentat— el fet que no tan sols s’engalanaren els carrers
pels quals passava la processó, sinó també la majoria dels
altres carrers de la ciutat. Això posa de manifest el fervor
i l’entusiasme amb què s’acolliren aquestes festes, lluny
d’altres festes, com hem vist, més «imposades». Fins i tot
ens atrevim a dir que l’acollida popular fou superior a
les festes de Sant Raimon de Penyafort, probablement per
una qüestió de distància cronològica: Sant Raimon havia
viscut a l’època medieval, mentre Sant Josep Oriol ho havia fet poc més de cent anys abans de la seva beatificació
i el poble conservava més viva la memòria del «Doctor Pa
i Aigua». Així mateix, cal assenyalar que entre els carrers
pels quals no passava la processó hi havia la Rambla i el
carrer Conde del Asalto (ara Nou de la Rambla), que eren
carrers que tenien una rellevància especial, el primer per
ser la gran artèria ciutadana on es disposaven un gran
nombre de convents i palaus, i l’altre, per ser un carrer
de nova obertura «tirado a cordel», com diu la mateixa
relació festiva.
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Anem a fer una descripció succinta, doncs, de
quines foren aquestes decoracions urbanes, per després
concloure amb uns apunts d’anàlisi i comparació respecte a les festes precedents abans descrites.43
43 D’ara endavant, les descripcions de les decoracions dels carrers es basen en la font següent: Anònim, Relación de las solemnes fiestas con que en
la ciudad de Barcelona se celebró la beatificación de su paisano el Doctor Josef
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5.1. Carrers per on no passava la processó:
5.1.1. Carrers de Flassaders i Montcada
Flassaders va adornar-se amb llaços de roba blava sobre penjants blancs. S’hi col·locaren columnes amb vasos al
damunt. S’hi havia fet un pont que travessava el carrer, en
què s’hi representava el miracle del beat transformant un
rave en diners. La il·luminació era d’espelmes de cera i fanals.
Al carrer Montcada destacava la façana de la casa
de D. Gabriel Bonaplata, on s’hi havia format una galeria
guarnida amb llenços blancs i entreteixida per garlandes
de flors artificials. S’accedia a la galeria per quatre portes
decorades i al centre s’hi havia col·locat un dosser amb
domàs carmesí amb un retrat del beat.
5.1.2. Carrer Dagueria
Adornat amb teles, llaços i una cornisa. S’hi col·locaren nínxols, medallons amb emblemes i «aranyes» penjant. Hi destacava la vista a la font de Sant Just, convertida en una cascada. En aquest carrer hi havia mort el beat,
concretament a la casa ara propietat d’Agustina Flamant,
que s’adornà malgrat la poca amplada de façana de l’edifici. A la porta s’hi havia posat una perspectiva, damunt
de la qual hi havia pintats un medalló amb una esclavina i un bordó de pelegrí, que era la indumentària amb
la qual el beat havia arribat a aquella casa procedent de
Marsella. S’hi llegia més amunt la següent inscripció:
BEATO.JOSEPHO.ORIOL.
EX. HAC. IPSAMET. DOMO. AD. COELOS. EVECTO
IN. DIEBUS. EXALTATIONIS. SU/E OVATIONES
PLAUSUS. VICINI. CONSECRANT.
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Oriol, beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora de los Reyes, vulgarmente
del Pino. Desde el día seis hasta el veinte y tres de junio de 1807. Barcelona:
Compañía de Jordi, Roca y Gaspar 1807.
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Entrant per la porta, s’arribava a una sala adornada
amb teles amb festons i garlandes de flors, que confluïen
en un altre medalló al fons de tot, amb un cor inflamat
pintat, símbol de la caritat del beat. Als quatre angles del
saló s’hi representaven les estàtues de les tres virtuts teologals (Fe, Esperança i Caritat) amb l’afegit d’una quarta
estàtua que representava les bones obres. Quatre aranyes
completaven la decoració.
De manera excepcional, es permetia l’accés al pis
superior, on el beat traspassà. La relació especifica que
no s’havien adornat ni l’escala de caragol que hi duia ni
l’habitació del beat «por parecer que en su natural estado
sería más edificante». Només s’hi col·locà una aranya i
una taula coberta amb domàs carmesí i una estàtua jacent del beat amb vestits sacerdotals. En el mateix espai
es conservava encara el mateix altaret amb les pintures
en què el beat celebrava missa per tal de donar-li la comunió a Jerònima Llobet. Al costat d’aquest altaret, s’hi
col·locà una figura que representava la mateixa Jerònima.
És interessant assenyalar que per evitar l’aglomeració de
visitants que haguessin d’entrar i sortir per una mateixa
porta, s’obrí en aquesta estança una porta que donava a
la casa veïna, propietat del ganiveter Tomàs Borràs, per
l’escala del qual es facilitava la sortida.
5.1.3. Carrer de la Mercè
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Destaca sobre tot la decoració que havia disposat
el mestre de primeres lletres Josep Ros, formant un pavelló a la botiga de casa seva en què, a part de figures,
dibuixos i altres guarniments, hi havia tres quadres: un
bust del beat, un altre del beat pujant cap al cel voltat
d’un estol de núvols i amb una vista de Barcelona als
seus peus, i un tercer amb una creu amb tots els goigs
del beat. L’admiració que causà tot plegat era deguda
també a que tot fou obra artesanal del mateix Josep Ros,
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«sin uso de anteojos, siendo así que cuenta ya setenta y tres
años de edad».
5.1.4. Carrers de la Tapineria i del Bou
Al de la Tapineria, a l’exterior de la Casa de la Santa
Inquisició, s’hi formà una capella amb un intercolumni
rematat de vasos i festons, amb un nínxol obert a la part
central voltat de requadres que fingien jaspis i marbres
variats, tot treballat en estuc. A l’interior del nínxol hi havia tres figures que representaven el beat i dos pobres als
quals havia tornat la salut. Aquesta capella s’obrí quan el
6 de juny, a les cinc de la tarda, tocaren les campanes que
donaven inici a la celebració i per a tal efecte s’acompanyà de música.
El carrer del Bou i la Plaça Nova estaven decorats
amb teles blanques guarnides amb fulla de llimoner
i altres penjants amb sanefes amb festons de llentiscle.
Remataven la decoració vasos pintats, corones i palmes
combinats, i la il·luminació constava de fanals pintats
posats en línia recta al mig del carrer. S’hi descobria un
pavelló que representava una estança amb una figura del
beat, que tenia a les mans un crucifix en actitud de contemplar la passió de Jesucrist.
5.1.5. Carrer de la Palla
La decoració estava formada per pilastres sobre sòcols de llentiscle i que duien basaments, capitells i demés
treballats en palla. Per damunt una galeria amb una barana amb un enreixat fet també de palla amb llistons de
llentiscle a les parts inferior i superior. Testos amb atxes i
vasos de vidre feien d’il·luminació.
El portal de la casa de la Congregació de l’Oratori
va embellir-se amb un intercolumni d’ordre compost acabat amb un medalló que sostenien dues figures i contenia
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una làpida. En l’espai de l’intercolumni i dins d’un pavelló ricament entapissat s’hi aixecà un altar i davant un
fòrum de glòria. S’hi descobria una estàtua quasi de mida
natural del beat en oració, elevat sobre un tron de núvols
i acompanyat de grups de nens, un dels quals duia les insígnies doctorals i un altre els instruments de penitència.
A les parets laterals del pavelló hi havia quatre medallons amb escenes de la vida del beat i al peu de cadascun una breu explicació. En el primer es representava el
bisbe destinant al beat a administrar el sagrament de la
penitència a l’església d’aquella congregació; en el segon,
la defensa i sosteniment de la mateixa congregació; en el
tercer, el beat oint confessions i en el quart, la seva mort
amb l’assistència dels pares de l’Oratori.
5.1.6. Carrer del Banys, Baixada de Santa Eulàlia i Plaça de
la Trinitat
S’hi va fer una barana adornada amb una greca i decoracions vegetals, amb pedestals coronats per vasos de
llums. El senyor Jeroni de Grasot, Fiscal de la Reial Intendència va muntar una escenografia davant de casa seva que
representava la conversió d’un noi de mala vida, obrada
pel beat. Les dues figures estaven sobre una taula i sota un
dosser. A la plaça de la Trinitat, i sota un dosser, hi havia
una escultura de mida natural del beat, en què se’l veia assegut en una cadira i davant d’una taula. S’hi representava
una prestatgeria amb llibres i alguns mobles, de poc valor.
La versemblança de la imatge va fer que alguns malalts s’hi
dirigissin en actitud d’oració i hi deixessin espelmes.
5.1.7. Carrers de Raurich, del Vidre, d’Escudellers, d’Aglà i
Placeta de Sant Francesc d’Assís
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Als carrers Raurich i del Vidre hi havia una sèrie
d’arcs coberts de color verd amb fanals esfèrics que penjaven de les seves obertures. Als dos carrers següents (Es-
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cudellers i d’Aglà) i placeta de Sant Francesc s’hi disposà
un ordre de pilastres amb pedestal i coronades per un
fris i vasos flamígers. Els clars entre les pilastres estaven
ocupats per cortinatges fingits de domàs carmesí i penjants blancs. Al centre hi havia aranyetes que il·luminaven alternativament emblemes i poesies. A la placeta s’hi
aixecà un obelisc amb l’estàtua del beat.
5.1.8. Carrers de la Boqueria, de Roca i de Petritxol
Al carerr de la Boqueria hi havia un altre ordre de
pilastres toscanes jaspejades que sostenien una cornisa,
damunt de la qual hi havia una barana de fons blau amb
ornaments blancs i de color rosa. Damunt de la barana hi
havia un altre ordre de pilastres de jaspejat diferent, tot
entreteixit de verdor.
Al carrer d’en Roca, intercolumnis gòtics amb cortinatges figurats de domàs carmesí. Damunt d’una barana
gòtica, vasos flamígers, medallons amb corones i festons
verds en què hi havia emblemes de les virtuts del beat i
targetons amb emblemes en quartetes castellanes. Al final del carrer hi havia una capella amb dos obeliscs laterals, amb una escultura del beat.
Al carrer de Petritxol hi havia una galeria gòtica,
damunt d’una cornisa guarnida amb palmes i llorers i
coronada per diversos gerros i altres decoracions també al·lusives a les virtuts i fets del beat. L’estretor del
carrer afavoria la intensitat de la il·luminació. Cap a la
part central del carrer, davant de la casa de Maria Teresa Sala —la miraculosa curació de la qual per intercessió del beat era un dels miracles reconeguts— s’hi
formà una glorieta d’ordre gòtic, a l’interior de la qual
s’hi col·locà un quadre del beat pintat a l’oli pel pintor
Josep Flaugier i s’hi posaren també estàtues al·lusives
al miracle.
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5.1.9. Carrers de Xuclà, dels Àngels i de Roig
Al carrer de Xuclà, intercolumnis jònics amb festons
verds rematats per vasos i il·luminats per vasos de vidre i
fanalets de paper penjants. S’hi feu també una capella. Al
carrer dels Àngels, des del Carme i fins al Peu de la Creu,
hi havia rams de llentiscle i fanalets de paper esfèrics. Fins a
la plaça dels Àngels hi havia també una sèrie d’arcs coberts
de llentiscle i heura. Als angles de la placeta hi havia figures
d’àngels que duien trofeus de la victòria. Hi havia al fons
el miracle del beat i la seva dida amb el marit d’aquesta, tot
amb figures escultòriques vestides. L’escena se situava a la
cuina de la casa, amb la dona fent la bugada, el marit entrant
i el beat posant les mans al foc, coronat per quatre àngels.
La casa dels Pares de la Missió i campanar eren il·luminats per vistosos fanals transparents.
Al carrer d’en Roig hi havia arcs als laterals, decorats amb vasos i rams de xiprers.
5.1.10. Carrers de la Riera de Prim Baixa, de Robador i de
Sant Pau
A més dels arcs, hi havia un fris amb un arabesc fet de
romaní, i també guarniments fets de fulla de taronger i llimoner. Hi havia una imatge escultòrica representant al beat.
També hi havia arcs amb aranyes que penjaven de
les seves obertures al carrer Robador. Entre alguns guarniments particulars del carrer de Sant Pau, es representà
sobre un pont que la travessava l’escena feta amb escultures en què el beat, sortint de Roma, entrega a un sentinella tots els diners que portava.
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5.1.11. Carrers de Santa Margarida, Fontseca, Sant Ramon i
Sant Oleguer
En aquests carrers, corresponents a la part del Ra-
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val recentment urbanitzada i «tirados a cordel», decorats
amb penjants, aranyes i cornucòpies s’hi disposaren diverses imatges del beat: una en actitud de pujar al cel,
una altra l’escena en què la Verge s’aparegué al beat trobant-se malalt a Marsella, disposat al llit i amb la imatge de la Verge sobre núvols al davant, voltada d’una
«glòria» feta amb rodes de vidres transparents que giraven en direcció oposada. Finalment, es representà el
miracle que obrà el beat al tornar de Marsella, en una
representació del mar, el port amb una llanterna il·luminada, una garita amb un sentinella i la representació
d’una nau lluitant contra la tempesta. El beat, amb hàbit
de clergue pelegrí, al damunt de tot i fent sortir el sol i
l’arc de Sant Martí.
5.1.12. Carrers del Conde del Asalto i de Lancaster
Segons la relació, el carrer es convertí en un bosc,
amb pins. A l’entrada pel cantó de la Rambla hi havia un
envelat blanc i verd i dues estàtues corpòries de marbre,
al·lusives a les arts. Hi havia un pavelló amb la figura
del beat en èxtasi «delante de una gloria con círculos que
girando en direcciones contrarias llenos de una multitud
de vasos de vidrio de diversos colores producían maravilloso efecto».
Como dicha calle es la más bella de Barcelona tirada a cordel de longitud considerable y proporcionada anchura; embellecida e iluminada con tanto gusto y con la uniformidad y
varia regularidad expresadas, presentaba una bellísima perspectiva hacia sus extremos en los quales se perdían la vista
y la imaginación. No es extraño que objecto tan magnífico y
elegante al paso que sencillo se atraxese la admiración y el
aplauso universal.

Al carrer de Lancaster «tirada también a cordel»
s’hi disposà un ordre de pilastres toscanes amb domassos carmesí fingits.
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5.1.13. Rambla
A part de les il·luminacions disposades per tota
la Rambla, destacaven les de les cases de Don Bru Tramullas, la de Jacint Cucurella i els dos fronts de la casa
(palau) de la Marquesa de Moja. També l’església de
Betlem i el Seminari Tridentí, l’església dels Caputxins
amb sis-cents llums que formaven vistosos dibuixos.
Al pòrtic d’aquesta església, s’hi havien disposat branques i pins naturals, entre els quals hi cantaven ocells
i on es representava una part de la muntanya de Santa
Madrona i Montjuïc, a dalt de la qual s’hi representava
el convent i el beat canviant pa blanc per altre pa negre
de tres pobres, com era una pràctica habitual en la caritat del beat. També ressaltava la façana dels Trinitaris
Descalços, amb grans decoracions arquitectòniques de
frontons, obeliscos i un pavelló amb la imatge del beat.
Per la seva banda, la façana de l’església dels Carmelitans Descalços —de la qual s’especifica en la relació
que havia estat dirigida per Tomàs Solanes—, on s’havia disposat un frontis arquitectònic d’ordre dòric, amb
tríglifs, medallons i vasos etruscs sobre la cornisa (tots
ells elements que imitaven el marbre de color blanc),
mentre al centre hi havia un escut decorat amb mantell i corona reial, sostingut per dues figures. Dels arcs
representats en penjaven cortinatges i una «aranya» a
cada un. Al fons de l’arc central s’hi representava un
pavelló amb una imatge del beat, mentre que al fons
dels arcs laterals s’hi representaven sengles altarets i
quadres amb escenes de la vida i miracles del beat.
5.2. Carrers per on passava la processó del matí del set de juny:
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5.2.1. Riera del Pi, carrer dels Arcs i plaça Nova
Els veïns ornamentaren el carrer simulant una pineda, alternada amb arcs peraltats i cornisa. Al fons de cada
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arc hi havia un llenç blanc i estaven coronats d’un enreixat pintat i entreteixit de branques i fulles. Hi havia
lemes llatins i castellans al·lusius a l’objecte de la festa i la
il·luminació es feia amb tres sèries de llums: de fanals de
paper esfèrics, de vasos de vidre damunt la cornisa i de
flames sobre vasos rústics.
Al carrer dels Arcs hi havia penjants de tela blanca
adornats amb festons de llentiscle i guarnits a la part superior amb sanefes de «Maó» i farbalans a la inferior, tot
plegat ressaltant les atxes que hi havia als balcons.
A la plaça Nova, al costat de la taula de subscripció
a la rifa de la Reial Casa de la Caritat, hi havia una escultura del beat, en l’acció de socórrer una família pobre
i acabant de tapar a un indigent amb una manta. Hi havia altres figures que es corresponien amb el significat de
les poesies que hi havia al voltant. Al costat hi havia una
altra escenografia ideada per Benito Conxello, que tenia
una llançadora i unes tisores que presumptament hauria
pogut utilitzar el pare del beat en el seu ofici de velluter,
a la mateixa casa i teler on Conxello havia treballat. Així
doncs, l’escena es componia d’una figura que representava el pare treballant a un teler d’on penjaven les esmentades tisores, i al costat la figura que representava la mare
tenint cura d’un nen que jugava amb la llançadora i que
hauria estat el beat d’infant.
Entre els penjants blaus i domassos carmesí que hi
havia al Palau Episcopal, s’aixecava un dosser que contenia els retrats del Pontífex i el Rei.
5.3. Carrers per on passava la processó de la tarda del set de
juny:
5.3.1. Carrer de la Inquisició i Plaça del Rei
Al palau de la Santa Inquisició hi havia un dosser
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de domàs carmesí amb una imatge del beat il·luminada
amb atxes de cera. Entre els guarniments de la plaça del
Rei, a la botiga de Josep Font —ganiveter, parent de Jerònima Llobet i l’amo de la casa on ella habitava— s’hi representaren en escultures el pas del desembarcament del
beat i el patró del vaixell demanant-li l’import del viatge. Damunt d’aquest pas hi havia una imatge de la Verge
pintada sobre tafetà, que segons Josep Font era la que el
beat tenia col·locada a la capella on celebrava missa a casa
de Jerònima Llobet. Damunt hi havia un quadre on s’hi
representava el cadàver i rostre del beat, manat copiar
de l’original en els darrers temps de la seva vida per part
de l’amo de la casa on vivia Jerònima Llobet. A banda i
banda hi havia dos aparadors on s’hi exposaven, d’una
banda la corretja on el beat hi tenia els cilicis, una estola i
dos canelobres de fusta que hi havia a l’esmentada capella, i a l’altra, diversos trossos de roba i cotó pertanyents a
una bata que havia estat del beat.
5.3.2. Plaça de l’Àngel
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Al voltant de l’obelisc de marbre es va fer un basament on s’hi situaren quatre taules per la subscripció a
la Rifa de la Casa de la Caritat. El basament era rematat
per una balustrada amb els daus corresponents. Quatre
obeliscs envoltaven l’obelisc central, festonejat de flors.
A cada costat de balustrada hi havia un medalló; el primer, representant el miracle que va fer el beat a casa
de la seva dida amb motiu dels gelos del seu marit; al
segon, s’hi representava la tempesta que va apaivagar
al seu retorn de Marsella; al tercer, la distribució als pobres dels rèdits mensuals del seu benefici a l’església del
Pi i al quart, s’hi representava el miracle del cribador, a
la mateixa plaça. Destacava la decoració de la casa de D.
Ignasi de Bruguera.
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5.3.3. Carrer Argenteria
Estava adornat amb estàtues que semblaven de marbre i representaven habitants de les quatre parts del món,
col·locades en nínxols formats en els espais entre les portes de les botigues. Per damunt hi havia un enreixat on
hi havia vasos amb flors. Damunt de cada porta hi havia
una cúpula i tot plegat nínxols, enreixats i cúpules estaven decorats amb fulles entrellaçades i de l’enreixat se’n
desprenien festons amb flors artificials. A la part inferior
hi havia fanalets de paper de colors retallats. Les botigues
estaven totes adornades, algunes amb miralls que reproduïen els ornaments del carrer; d’altres amb penjants de
domàs carmesí. A les portes s’hi representaven miracles
o virtuts del beat i a banda i banda de les portes s’hi havien col·locat estàtues corpòries sobre pedestals i columnes
truncades.
5.3.4. Carrer dels Sombrerers i Born
En una part del carrer Sombrerers hi havia la mateixa decoració que al carrer Argenteria i l’altra amb llenços
blancs penjats i amb variada il·luminació fins a l’arc del
Palau Reial. Al costat de Santa Maria del Mar, entre penjants de domàs i dins d’un arc adornat amb un intercolumni jònic, hi havia una pintura en què es representava
l’interior de l’església amb el cor al centre. S’hi figurava
una imatge del Beat Josep Oriol quan hi era escolà, pregant davant d’una imatge de la Verge posada al faristol
del cor, i que segons la llegenda, l’hauria trobat el mateix
beat.
Més avall hi havia una taula de la Rifa de la Casa de
la Caritat, situada entre un intercolumni corinti i un frontó circular amb arabescos i un fris amb la inscripció identificativa de Rifa de la Real Casa de la Caridad. Al timpà
del frontó hi havia les armes reials. Al voltant hi havia
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tres estàtues que representaven la caritat, l’esperança i les
bones obres. També hi havia una imatge de Santa Eulàlia
i una altra de Santa Maria dels Socors, ricament vestides.
També es representava l’altar del Santíssim Sagrament de
l’església de Santa Maria del Mar i el beat com a escolanet
en oració.
5.3.5. Carrer dels Canvis
Segons la relació, els veïns del carrer el convertiren «en un salón», cobert amb un «toldo» d’extrem a extrem. Des de la segona alçada de les cases fins gairebé
les obertures dels primers pisos hi penjaven teles blanques amb sanefes verdes i borles en algunes parts, amb
un farbalà vistós al capdavall. Seguien fins als ampits
dels primers pisos penjants de domàs verd, excepte a
les obertures.
5.3.6. Carrer Ample
Hi destacava el guarniment ideat pel comerciant
Francisco Tomàs, amb un intercolumni toscà sobre sòcol
amb pilastres rere les columnes, arquitrau i cornisa. Al
centre s’hi representava el sol voltat de rajos i vasos de
flors a les columnes. El mèrit estava en les diferents labors de paper de diferents colors i retallats amb tisores
que adornaven tota l’arquitectura. De domassos carmesí
penjava un retrat del beat que era còpia de l’original de
Viladomat, fet sobre llapis i paper per estar d’acord amb
els altres guarniments. L’última nit s’afegí damunt del
«banquillo» un transparent amb una inscripció òptica,
acompanyada de poemes al·lusius a l’objecte.
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A casa de l’espaser Reniu hi havia un entrepilastres
jònic amb pedestals i fris, amb una greca guarnida amb
llinosa, alpiste i branca de sabina, combinant així color
fosc, groc i verd.
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5.3.7. Carrer Regomir
Hi havia una balustrada a l’alçada dels balcons dels
primers pisos. Per sota d’aquests, penjaven llenços de color blanc, recollits en algunes parts amb llaços vermellosos i «arañitas», petites làmpades en forma d’aranya. Per
damunt de la balustrada s’hi aixecaven piràmides amb
llums de colors, la mateixa decoració que arribava també
a la plaça del Regomir, on per damunt de la balustrada
s’hi afegien penjants de colors blanc i cortinatges carmesí, amb una aranya de vidre a cada obertura. Seguia la
mateixa decoració pel carrer de la Ciutat fins a la cantonada amb Bellafila, en què hi havia un quadre pintat a
l’oli per Josep Flaugier, que representava el miracle del
beat guarint el ferrer del carrer de l’Hospital.44
5.3.8. Plaça de la Ciutat
Les tres façanes de l’Ajuntament estaven guarnides amb un ordre dòric pintat sobre llenç. Al mig del cos
central hi havia un intercolumni ocupat per un magnífic
tron on hi havia col·locats els retrats dels Reis. A banda
i banda, una porta i als cossos laterals unes tribunes, les
quals igual que les portes tenien un cortinatge carmesí.
Una balustrada recorria tot el conjunt.
5.3.9. Carrer dels Cubers, Plaça de la Cucurulla i carrer de la
Portaferrissa
La relació esmenta que la façana de la casa del Marquès d’Aitona estava il·luminada amb atxes però sense
altres decoracions supèrflues, destacant que la façana ja
té una arquitectura de tanta qualitat, que no precisa d’ornament.
44 Francesc Miquel Q
, «La iconografia setcentista d’un sant barceloní. Aspectes artístics i documentals de la festa de beatificació de sant Josep
Oriol, celebrada a Roma l’any 1806 i a Barcelona l’any 1807», Butlletí del
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 4 (2000).
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Carrer de la Portaferrissa, columnetes truncades.
Per a la il·luminació, vasos flamígers sobre les columnes.
Les dues façanes del Palau Moja estaven il·luminades amb seixanta-quatre atxes de cera col·locades als
trenta-dos balcons del palau. Les cornises estaven rematades de «candilejas», que seguien fins a la paret que tancava el jardí per la part de la Rambla (la relació especifica
que foren mil dues-centes cinquanta candeles en total).45
5.3.10. Carrer del Carme
Hi havia arcs coberts «de verd» amb guarniments
blancs i fanalets esfèrics penjant. Teles blanques per tot el
carrer i fanals de paper. La façana de l’església del Carme
figurava una nova façana de pedra i damunt de la porta
hi havia un dosser amb un retrat del beat il·luminat amb
vasos i atxes de cera.
El més destacat del carrer era la decoració a la casa
d’Erasme de Gònima, feta per Marià Illa. Consistia en una
pintura sobre llenç que cobria el frontispici de la casa. A
peu del carrer hi havia una columnata dòrica de marbre
blanc, que formava set intercolumnis. El central estava
ocupat per l’entrada a la casa i els sis restants estaven
guarnits amb cortinatges blau cel llistonats de color rosa
amb franges daurades i subjectats entre si per darrere les
columnes. Sobre fons de jaspi fosc hi havia quadres amb
baix relleu de bronze que representaven diversos miracles del beat. Aquesta decoració arribava fins al primer
pis, en què es disposava un segon cos jaspejat, amb vasos
situats als espais corresponents als intercolumnis, guar-
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45 La relació destaca també, a part, l’ornament de la façana de l’església de
Betlem. Dins de la porta principal de l’església, tapissada de domàs carmesí,
hi havia un altar en honor al beat. Damunt la porta hi havia un quadre en
què es veia al beat bevent aigua de la font de Sant Teobald, emplaçada al lloc
on després s’hi construí el Seminari Tridentí, després Hospici de Pobres i
actualment Casa de la Caritat. A la façana s’hi afegiren les insígnies doctorals
del beat i per la il·luminació s’havien utilitzat més de dos mil vasos.
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nits també amb domassos carmesí. També hi havia nínxols amb estàtues de marbre blanc que representaven les
virtuts del beat. A l’últim pis, hi havia baixos relleus de
bronze amb escenes de la vida del beat i vasos de marbre
blanc. Tot plegat era il·luminat per torxes de cera col·locades de dos en dos davant de cadascun dels baixos relleus del pis inferior i dels nínxols del principal; aranyes
als balcons amb moltes espelmes a cada una. La torre de
la casa també estava il·luminada amb flames i fanalets de
paper.
5.3.11. Plaça del Padró
La decoració de la plaça del Padró s’havia concentrat a embellir encara més l’obelisc i monument erigit a
Santa Eulàlia al segle XVII. Amb motiu de la festa hi havien construït un basament del qual arrencaven quatre
obeliscos més i nombroses atxes i llums il·luminaven l’estàtua de la santa. Una imatge de mida natural del beat
feia l’efecte d’estar venerant l’estàtua de Santa Eulàlia,
acompanyat d’altres figures repartides pel basament. A
les entrades de la plaça pels carrers del Carme i Hospital
hi havia arcs amb cortinatges blancs i medallons pintats
amb tots els Sants, Beats i Venerables catalans, d’ambdós
sexes i «incluso el Principado antiguo».
5.3.12. Carrer Hospital
Segons la relació, era un dels carrers amb major
nombre de guarniments. S’esmenten algunes cases particulars, com la de Miquel Bosch, arquitecte, Francesc Ramon Torres i Pere Fàbregas, comerciant, totes amb rics
pavellons i capelles, quadres amb l’efígie del beat, estàtues i representacions dels miracles i escenes de la seva
vida.
A l’Hospital de la Santa Creu hi havia un sòcol, pilastres i frontó dòric decorat de llavors. El sòcol d’aglans,
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les pilastres de civada amb requadres d’arveja i totes les
motllures de alpiste, arveja, mongetes, blat de moro i faves. Entre mig de les pilastres s’hi representaven l’interior d’una sala de l’hospital, amb els llits dels malalts i el
beat en actitud assistencial, tot en rajoles que havien estat
pintades per dos expòsits del mateix hospital.
Josep Marià Llobet va decorar casa seva amb un
guarniment d’estil gòtic, segons la relació, amb un nínxol
rematat per una piràmide i a l’interior del qual hi havia
una estàtua del beat en una glòria. Per la seva banda, el
catedràtic del Reial Col·legi de Farmàcia, Josep Antoni
Saball, també havia disposat un pòrtic gòtic a la seva façana, amb un nínxol on es representava escultòricament
el beat guarint la cama gangrenada d’un ferrer del mateix
carrer. S’hi veia una farmàcia complerta i la inscripció Celeste Medico Pharmacia Cedit.
Al pòrtic del pati dels Agustins hi havia un altar
amb el beat amb vestimenta sacerdotal i a la part del carrer coneguda com dels Ferrers de Tall, hi havia penjants
de color blanc amb borles de llentiscle en forma de sanefa
que servien de fons a uns festons de flors artificials. A
la part superior hi havia vasos coronats alternativament
amb branques de llentiscle i atxes.
En destaquen també un aparell «òptic» descrit en
aquests termes:
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Aunque la composición y el efecto de dicho objeto debe
juzgarse más por la vista que por la relación, con todo se ha
tentado describirlo. En el centro de un quadro cuyo marco
estaba formado de farolitos transparentes de figura cúbica y
varios colores dispuestos en forma de greca, en los quales se
leía una dedicatoria al Beato Oriol, se veía un busto del mismo
rodeado de un pequeño círculo, todo transparente e inmóvil
. Algunos rayos fixos divergentes se dirigían desde su circunferencia a la de otro círculo mayor concéntrico inscripto en
el quadro. Este segundo círculo tenía trazadas varias curvas
transparentes que nacían del primero, y girando por detrás de
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los rayos fixos producía a la vista una continua multitud de
otros rayos y círculos vibrantes, que saliendo sucesivamente
de la circunferencia del círculo pequeño iban en aumento a
perderse en la del mayor, o al revés, quando este giraba en
opuesta dirección. Se hicieron posteriormente algunas imitaciones dignas de elogio: pero siempre lo merece singularísimo
la perfección del original.

5.3.13. Plaça de la Boqueria
Hi destacava la casa de Jacint Cucurella. Sobre un
sòcol rústec hi havia una porta toscana formada amb encoixinat, acompanyada de dues estàtues al·legòriques i
amb un frontó del mateix ordre, damunt del qual hi havia un medalló festonejat on s’hi llegia en lletres grogues
sobre fons blau el lema Supere gros manus imponent et bene
habebunt i una garlanda de xiprer a la part superior. Tot
plegat estava fet de suro i pedra pomes, i hi havia també
la representació en part pintada i en part en relleu d’un
paisatge amb el beat guarint una dona tolida camí de Mataró.
D’altra banda, a les dues façanes (al carrer del Pi i a
la Rambla) de la casa de Bruno Tramullas, el pintor Tomàs Solanes havia ideat una decoració que incloïa mènsules corpòries figurades de marbre blanc amb guarniments de bronze daurat d’on penjaven festons de flors
imitades del natural. La relació parla de vasos etruscos
adornats de bronze daurat, de daus de marbre blanc,
d’una balustrada també pintada en bronze daurat sobre
color blau i d’altres elements, tots convenientment guarnits amb teixits com teles o domassos, que ens remeten
a un gust ja prou assentat per l’arquitectura clàssica, almenys en sentit «figurat». També es posa de manifest la
presència dels «jaspis» de diferents colors, en referència
als estucs i marbrejats que guanyaven terreny en el gust
de l’època.
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5.3.14. Carrer del Pi
Estava decorat amb una balustrada semicorpòria,
amb fons de color rosa i daus corresponents sostinguts
per mènsules de jaspi groc. Entremig hi penjaven cortinatges d’holandilla de color rosa guarnits de franges d’oripell i al centre aranyetes amb tres espelmes de cera cadascuna. Vasos corporis sobre els daus de la balustrada que
desprenien flames i atxes entre els vasos.
5.3.15. Plaça del Pi
La plaça estava guarnida amb un pòrtic que sostenia una galeria tota coberta de llentiscle. En penjava una
sèrie de teles blanques amb festons i flors artificials. Al
fons de la galeria hi havia unes teles blanques per davant
de les quals destacaven unes franges grogues i vermelloses situades alternativament. Sobre els pilars dels arcs hi
havia targetons que tenien escrites quartetes en castellà
sobre la vida del beat i entre els pilars, medallons amb
un pi pintat. A la façana del Gremi dels Revenedors hi
havia pintada una perspectiva que representava la mateixa plaça en què s’hi representaven un cavaller i el beat.
La galeria estava coronada d’atxes i al mig de cada arc hi
penjava una aranya de vidre. El cementiri adjacent a l’església fou convertit en un jardí il·luminat amb un templet
a la part central.
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Hi ha una sèrie de semblances i diferències que podem constatar entre les festes de Sant Josep Oriol i les
festes precedents. Per exemple, si cerquem una constant,
aquesta seria la pervivència de l’element tèxtil en les
decoracions: penjants, domassos i altres teles, així com
també la presència continuada de l’element vegetal formant enramades decoratives. Per exemple, amb motiu de
la benedicció de l’altar de Santa Maria del Mar, trobem
que el carrer de la Bòria estava entoldat amb indianes,
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deixant només entreveure les obertures de portes, finestres i balcons, amb la presència de cornucòpies, quadres,
piràmides i altres elements decoratius. En aquest carrer
s’hi formaren diverses capelles, destacant la del galoner
Vives, que havia adornat la seva botiga amb cintes d’or i
plata, amb un quadre de Sant Jacint amb rica vestimenta
col·locat al centre de la tenda, voltat de rètols, emblemes
i epigrames.
En el cas de la festa que ens ocupa dedicada al beat,
observem a més una gran varietat de materials en la construcció dels elements, com pot ser la decoració del carrer
Ample, on el dibuix de les motllures estava fet amb «alpiste» o al carrer Hospital, on la decoració arquitectònica
estava feta amb llavors (alpiste, lli, faves, arveja…), mentre al carrer de la Palla s’hi figuraven elements arquitectònics fets amb palla o en altres indrets també eren fets
amb suro. El gust per les il·luminacions diverses i els focs
d’artifici també es manté i entre les il·luminacions decoratives, destaca sovint la referència a les «aranyes», com
a làmpades penjants. També era habitual en aquest tipus
de festes i és una constant durant tota l’època barroca la
utilització dels miralls, que contribuïen a potenciar les
lluminàries i que podien col·locar-se tant a l’interior de
les esglésies com a l’exterior. També propiciaven la distorsi i fragmentació de l’espai, confusió i «il·lusió» per
part de l’espectador, i en aquest sentit María José Cuesta
afirma que:
en la medida en que esos espejos se encuentran repartidos
entre los lienzos de emblemas, jeroglíficos u otro tipo de representaciones como los retratos de santos, vírgenes, reyes...
(l’espectador) se verà a sí mismo como otro más en esa galería
de imágenes, lo que buscaría producir en él una interrogación
acerca de su propio comportamiento moral ―por comparación con los personajes entre los que se encuentra.

Un aspecte específicament destacable de les decoracions de 1807 és la reiteració dels elements arquitectònics
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classicistes —malgrat que ocasionalment es pugui fer
referència a una «galeria gòtica», per exemple—, siguin
frontons, pilastres, columnes o capitells. Sovint es fa referència fins i tot a l’estil concret (dòric, jònic, compost…)
i l’exemple més paradigmàtic és que la façana de l’església del Pi es convertís tota ella en un gran frontis clàssic.
En aquest sentit, doncs, no podem obviar la influència
de l’Escola Gratuïta de Dibuix i la formació que hi rebien
o hi havien rebut alguns dels principals artífex del moment, que sovint havien estat pensionats a Roma i tot.
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Pel que fa a la iconografia, podem considerar que la
festa de Sant Josep Oriol coincideix amb la de Sant Raimon de Penyafort o Santa Teresa en el fet que, evidentment, són festes que tenen un protagonista absolut, que
és el personatge homenatjat. En el cas de Sant Raimon
de Penyafort, era reiterada la seva representació solcant
la mar sobre la seva capa, mentre que en el cas de Santa
Teresa, podien representar-se les seves fundacions o allegories clarament contrareformistes, com els personatges de Luter i Calví (que acabaven essent cremats com
a artificis pirotècnics) a les mateixes festes celebrades a
Perpinyà, mentre que a Tortosa, s’escenificaven batalles
contra els moriscos «infidels», representant també la victòria de la fe catòlica. A Barcelona, s’escenificà també la
lluita de la nau de la santa contra la nau dels apòstates
i els heretges. En el cas de Sant Josep Oriol, hi ha una
combinació entre representacions pictòriques del retrat
del beat —com les realitzades pel pintor Josep Flaugier o
les de Tomàs Solanes— amb representacions «escenogràfiques» diverses amb escenes de la seva vida i miracles.
També hi trobem la introducció d’objectes que passen a
formar part d’aquestes escenografies i decoracions i que
tenen gairebé un caràcter de «relíquia», com la imatge de
la Verge a la qual el beat li resava o bé la integració d’unes
tisores —en una escenografia de la Plaça Nova— que su-
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posadament haurien pogut pertànyer al pare del beat,
que era velluter. D’altra banda, ja hem vist també com a la
plaça de la Trinitat, la versemblança de la imatge de mida
i vestimenta natural que es col·locà del beat, assegut amb
taula i cadira i voltat de llibres, despertà tal devoció que
fins i tot era adorada per malalts.
Així mateix, també és remarcable el fet que, dins del
teixit urbà per on no passava la processó però que en canvi s’hi havia sumat, engalanant-se, igualment a la festa, hi
havia la possibilitat de visitar la casa en què Josep Oriol
va morir, amb la previsió d’un recorregut que facilités el
trànsit i evités l’aglomeració de gent en un espai reduït.
També s’assenyala la casa del carrer Petritxol pertanyent
a una dona a la qual el beat guarí miraculosament. En
definitiva, com dèiem al principi, la memòria «recent» de
la presència del beat en l’imaginari barceloní, feia important i plausible la introducció d’aquests referents «topogràfics» que prenien relleu dins de l’espai urbà festiu.
La presència monogràfica del beat contrasta amb
la representació de sants diversos que podem trobar en
altres tipus de celebracions com la benedicció d’un temple o d’un altar. En el cas del de Santa Maria del Mar,
l’any 1782, el carrer Argenteria estava adornat amb teles
blanques i a la porta de cada casa es formava un dosser
amb la imatge ovalada d’un sant pintada en vidre amb
marc daurat, i amb cornucòpies amb espelmes de cera a
cada banda. Les botigues del carrer també estaven especialment adornades, com la de l’argenter Jaume Masades,
que havia construït una piràmide que imitava el jaspi, coronada per una imatge de Santa Maria de Cervelló entre
núvols, amb vuit gerros de flors blanques a tot volt i un
cistell de flors que penjava d’una cornucòpia. Vora la piràmide s’hi col·locà una imitació de la pila baptismal de
l’església de Santa Maria del Mar, en què havia estat batejada Santa Maria de Cervelló, mentre a l’altra banda de
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l’estructura piramidal es representà el mar amb una nau
que era socorreguda per la santa. Dues piràmides menors, a banda i banda, eren rematades per figures a mida
natural de dos àngels que dirigien l’atenció cap a la santa,
mentre que amb l’altra mà sostenien unes dècimes. Una
altra «invenció» d’aquest tipus es trobava també a la botiga de l’argenter Joaquim Quadras, que havia fet un altar
de suro dedicat a Sant Magí, representant la serra de la
Brufaganya, on Sant Magí va fer brollar aigua per als seus
perseguidors, fet que aquí era representat per un sortidor
d’aigua. La muntanya estava adornada amb plantes naturals: timor, romaní, roses... aquestes últimes en al·lusió al
martiri del sant.
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Pel que feia a la plaça de l’Àngel, s’hi havia muntat una escenografia que representava el sopar a casa
d’Emaús, amb Crist en actitud de partir el pa i dos dels
seus deixebles, les estàtues amb els caps i les mans de
cera, obra del pintor Francesc Xuriach i Contreras, artífex
de tota l’estructura, que estava delimitada per una tanca en cercle formada per trenta-dos arcs adornats amb
cornucòpies que la il·luminaven amb espelmes i on hi havia penjades diverses poesies. Finalment, el carrer Calderers estava adornat amb cornucòpies il·luminades i hi
havia quatre capelles formades en diferents indrets. Una
d’elles era la ja existent capella d’en Marcús, decorada
amb una perspectiva culminada per una corona imperial en forma de dosser, mentre l’altar estava presidit per
la imatge de Santa Eulàlia, patrona de Barcelona, i a les
grades hi havia les imatges de talla de Sant Ignasi de Loiola, Santa Maria dels Socors i el Beat Salvador d’Horta. A
banda i banda de les columnes que formaven l’altar s’hi
col·locaren dos medallons amb les imatges dels Venerables Josep Oriol i la Mare Àngela Serafina, fundadora del
primer convent de caputxines a Barcelona i a tot l’estat.
El carrer seguia i es passava per davant de Sant Cugat del
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Rec, amb la façana decorada amb una perspectiva que
representava el martiri del sant.
Finalment, assenyalar també que a nivell iconogràfic, aquesta omnipresència del beat, només amb apunts
puntuals a temes com les Virtuts Teologals o les Quatre
Parts del Món (aquest darrer exemple al carrer de l’Argenteria) feia que s’apartessin altres temes que sí havien
tingut una presència destacada sobretot en altres festes
setcentistes, com la representació d’Hèrcules com a fundador mític de la ciutat de Barcelona i que esdevindrà
un personatge associat a les principals virtuts cristianes
i prefiguració de Crist en època pagana, prototipus de la
lluita contra el mal en el món antic, així com salvador dels
homes. El trobàvem a la màscara celebrada per la benedicció de l’església de Sant Miquel del Port de la Barceloneta, en què un personatge que representava a Hèrcules,
gairebé com una divinitat, estava assegut en un tron enmig de columnes amb la divisa Non plus ultra, amb el cos
cobert amb la pell del Lleó de Nemea i amb la Hydra de
Lerna morta als seus peus, juntament amb tres personatges que representaven els germans Gerions, que romanien presoners en cadenes daurades i amb armadura d’or
i plata i corones reials. D’altra banda, també el trobem
formant part del tabernacle de la Verge de la Mercè en les
festes de dedicació del seu nou temple a Barcelona. Com
a patrona de la ciutat, el tabernacle de la Verge contenia
«el Yelmo de los Condes de Barcelona con el Murcielago
con que remata su blasón, sostenido de la Clava de Hércules en alusión a su fundación y dominio». Finalment,
també és present en festes com la benedicció de l’altar de
Santa Maria del Mar o la vinguda dels monarques Carles
IV i Maria Lluïsa l’any 1802.
Així mateix, en algunes de les festes també ens crida
l’atenció la presència d’una iconografia pròpiament «catalana» paradoxal al procés de castellanització del qual
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l’adveniment de la dinastia borbònica havia reblat el clau.
Com a exemple, també per la benedicció de l’església de
Sant Miquel del Port, la màscara que s’organitza té en la
mítica figura d’Otger Cataló —acompanyat dels Nou Barons de la Fama— a un dels protagonistes. En aquesta
màscara o moixiganga, cada un dels personatges que representaven els Barons de la Fama portava un escut amb
el blasó del seu casal i el bastó de capità, mentre diversos
personatges que representaven sarraïns els il·luminaven
amb atxes i d’altres nens també vestits de sarraïns simulaven presoners. D’altra banda, tots els membres d’aquesta
companyia portaven un estendard amb la creu roja heretada de Sant Jordi, mentre el personatge d’Otger Cataló
portava un drac com a remat de l’armadura, fent referència a un dels principals signes heràldics catalans.
En el cas de la festa de benedicció del nou altar major de Santa Maria del Mar, trobem l’«homenatge» a nombrosos «herois» catalans en targes que penjaven de les
decoracions de la placeta dels Sombrerers, on també s’hi
havia construït una capella en què la Verge feia un gest
de protecció vers el mapa de Catalunya (i no d’Espanya o
la Península Ibèrica), que sostenia un àngel. La figura de
Crist assenyalava la representació de la pròpia Catalunya
transformada en una Benaurança de catalans entronitzats
en dos jerarquies, una d’herois i l’altra d’heroïnes:
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Encima de la mesa que representaba la misma capilla se
colocó un tarjetón, que demostraba al Emperador Carlos el
Calvo en actitud de teñir sus 4 dedos en la sangre que manaba de la herida del Conde de Barcelona, Wifredo II, yerno
de una hija del mismo Emperador, quando por los años 873,
hallándose bañado en su propia sangre el Conde en la Batalla
contra los Normandos, le visitó el Emperador, e imprimió sus
teñidos dedos en el escudo dorado del Conde, mandándole
por blasón las 4 barras rojas en campo de oro.46
46 BUB: B-45/2/21-1. Relacion de los solemnes aparatos, magnificos
afectuosos festejos i pomposas celebridades.
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A mà dreta de la capella s’hi representava la Religió,
brotant dels seus peus un arbre frondós, les flors i fruits
del qual eren tiares, capells, mitres, borles de doctors i
d’altres blasons eclesiàstics; sota els peus tenia lligats heretges entre colobres i serps en al·lusió a les victòries que
havien aconseguit els catalans amb les seves obres i batalles contra les doctrines dels heretges. A l’esquerra de la
capella es representava Catalunya com una heroïna amb
una llança i l’escut del comte de Barcelona. Al seu costat
s’hi alçava una piràmide curulla de trofeus militars, corones, ceptres, bastons, espases, estendards, cues de cavall,
turbants i banderes. La representació de la fama rematava el frontis de la capella, amb una trompeta guarnida
amb el blasó de les quatre barres, mentre que amb l’altra
mà corria una cortina carmesí amb galons d’or en actitud
de manifestar les glòries de Catalunya.
Finalment i en el decurs de la mateixa festa, també
assistim a la l’evocació d’un noble català, Lluís de Montcada —la representació s’havia fet al carrer del mateix
nom— vestit amb indumentària antiga i que havia acudit al temple de Santa Clara, on s’havia de casar amb la
filla del Comte de Barcelona, però trobant-se el temple
incendiat, es disposà a salvar la Custòdia de les flames,
dipositant-la després en mans d’un sacerdot. Damunt la
porta del temple s’hi col·locà el lema: «Lo que la Religión
puede / en un noble catalán».
Val a dir, doncs, que aquests elements no estan presents a la festa de Sant Josep Oriol, que com venim dient,
seria una festa més «monogràfica» i centrada quasi exclusivament en el beat i la seva devoció, de manera que
fins i tot la presència de les armes reials és molt escassa,
exceptuant edificis de caràcter oficial com l’Ajuntament o
la Reial Casa de la Caritat.
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₆. Epíleg: de la «ciutat-convent» a la laïcitzaciÓ de
l’espai urbà barceloní
La «gran festa» de 1807, a part de situar-nos en
aquesta frontissa entre el món modern i contemporani, entre el Barroc i el classicisme acadèmic, també fa
de frontissa entre un urbanisme encara «barroc», molt
definit per la presència d’edificis religiosos, sobretot a
partir de l’establiment de noves ordes a la ciutat, que
construïren els seus edificis en gran mesura al llarg de
la Rambla —Jesuïtes, Carmelitans Descalços, etc.— i
que densificaren enormement la presència religiosa en
l’entramat urbà. Això no va estar pas exempt de conflictes sovint per la «competència» que de cop i volta,
les parròquies històriques com la del Pi, veien en les
noves esglésies «massa pròximes» dels jesuïtes o dels
oratorians, fet que ocasionarà nombrosos plets. Podem
considerar que la Barcelona barroca, doncs, era una
mena de «ciutat-convent», on la superfície ocupada
pels edificis d’arquitectura religiosa era molt notable
si tenim en compte que estem parlant de la Barcelona
emmurallada.
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A finals del segle XVIII i principis del XIX, ja s’havien produït intervencions urbanístiques importants com
el nou Passeig de l’Esplanada, l’ordenació del nou Pla de
Palau, amb la nova Llotja i la també nova Duana, o fins
i tot la construcció de nous carrers com el del Conde del
Asalto o Lancaster. Però el canvi definitiu arribarà amb la
crema de convents o «bullangues» de 1835 i encara abans
amb la Desamortització de Mendizábal, segons la qual les
ordes religioses quedaran desposseïdes dels seus béns.
Aquest fet va traduir-se a Barcelona en la desaparició física dels mateixos edificis, com seria el cas del convent
de Sant Francesc, el de Santa Caterina —en què precisament hi havia la tomba de Sant Raimon de Penyafort,

Maria Garganté Llanes
que va traslladar-se a la Catedral de Barcelona—, el de
Sant Josep o el dels caputxins de Santa Madrona, per posar-ne només els exemples més significatius i que foren
substituïts per mercats que solament conserven l’antic
patronímic com el de Santa Caterina o el de Sant Josep,
si bé aquest darrer és més conegut com a mercat de La
Boqueria. L’espai que ocupava el convent de caputxins
de Santa Madrona, en canvi, fou utilitzat per construir-hi
la plaça Reial l’any 1848 i el del convent dels Trinitaris
Descalços es convertí, a partir de 1845, en el Gran Teatre
del Liceu.
Aquest fenomen de «substitució» d’edificis religiosos per edificis o espais civils, o la reconversió dels edificis encara existents en altres funcions no religioses és
indissociable, doncs, d’una «laïcització» de l’espai urbà,
d’acord amb la convulsió amb la qual irromp l’època contemporània a Catalunya i a Europa. És per això que, una
vegada més, «la Gran Festa» de 1807 va representar també una mena d’epíleg o de «cant del cigne» de tota una
manera de viure i també de sentir i expressar la religiositat popular de la Barcelona «barroca».
₇. Fonts documentals
7.1. Fonts impreses
7.1.1. Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi
AnÒnim, Relación de las solemnes fiestas con que
en la ciudad de Barcelona se celebró la beatificación
de su paisano el Doctor Josef Oriol, beneficiado de la
iglesia de Nuestra Señora de los Reyes, vulgarmente del Pino. Desde el día seis hasta el veinte y tres de
junio de 1807, Barcelona: Compañía de Jordi, Roca y
Gaspar, 1807.
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7.1.2. Biblioteca de la Universitat de Barcelona
F
Breve relacion de las reales fiestas que se hizieron
en la translacion del Smo. Sacramento, y del sagrado
cverpo de la gloriosa virgen, y martyr S. Madrona, patrona de la mvy ilvstre civdad de Barcelona, a la nveva
iglesia del Real Convento de padres capvchinos de dicha ciudad. (1723). C-239/4/22-7
Relacion de los solemnes aparatos, magnificos afectuosos festejos i pomposas celebridades con que en la [...] ciudad de Barcelona [...] se autorizó la colocacion de Christo
Sacramentado en su nuevo magnifico altar que erigio la...
parroquial iglesia de Sª Maria del Mar: se executó en el
dia 2 de junio i se continuaron las fiestas en los siguientes dias 3, 4, 5 i 6 de 1782... / por [...] Fr. Josef Torrentó...
Barcelona: por Juan Nadal..., [s.a.]. B-45/2/21-1.
Tercero aviso. Translacion del gloriosissimo San
Raymvndo de Peñafort luz y dechado de toda la Orden de
Predicadores, gloria de este Principado de Cataluña y hijo
desta insigne y leal ciudad de Barcelona: celebrada la dicha
translacion en 19 dias del mes de Abril de 1626, reynando en
las Españas el muy catolico rey y señor nuestro don Phelipe
Quarto, que con el infante don Carlos su hermano y otros
muchos grandes de España, duques, marqueses y condes se
han hallado presentes : con la relacion de dos milagros sucedidos este dicho dia por intercession del glorioso San Raymundo / por Pablo Clascar del Valles... Barcelona, Esteban
Lliberós, 1626. 07 B-59/3/42-65.
7.1.3. Biblioteca de Catalunya
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Descripcion metrica de las plausibles fiestas que
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se han celebrado, en la... ciudad de Barcelona, con
motivo de la colocacion del Divino Sacramento, en la
iglesia erigida al archangel S. Miguel, en la nueva poblacion de Barceloneta, en 28 de septiembre del año
1755. Labarre y Beltran, Nicolas. Barcelona: impremta
de Maria Teresa Barra i Texidò, [1755 o post.].
F.Bon. 11286
Relacion de las fiestas que con motivo de la solemne
translacion del Santissimo Sacramento y milagrosa imagen
de nuestra señora de las Mercedes al nuevo templo del convento de la real y militar orden de la Merced de Barcelona
se celebraron en ella en los dias 10, 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 1775. Barcelona Carlos Gibert i Tutó..., [1775
o post.]
F.Bon. 979
7.1.4. Biblioteca Nacional de España (Madrid).
Memoria gloriosa y descripción de las fiestas con que
se celebró en Tarragona la colocación del brazo de Sta. Tecla
en el Altar de su Capilla [Texto impreso]. Barcelona: Carlos Gisbert, 1776.
Sig. 3/40767
7.1.5. Arxiu Històric Comarcal de Cervera
F
Relación de las prevenciones tomadas y festejos executados por el Ayuntamiento y fidelísima ciudad de Cervera para
obsequiar a Sus Magestades y Real familia con motivo de su
tránsito por dicha ciudad y descanso que hicieron en ella en
los días 7, 8 y 9 de septiembre de 1802. Cervera: Oficina de la
Universidad.
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UNA CAPELLA PER AL NOU BEAT. DISSENY
I CONSTRUCCIÓ DE L’ALTAR DEL
DR. JOSEP ORIOL A SANTA MARIA DEL PI
Albert Cortés Burón és llicenciat en història de l’art per la
Universitat Autònoma de Barcelona i sagristà de la Basílica de
Santa Maria del Pi.
Resum:
L’any 1806, després d’un llarg procés, els parroquians de Santa Maria del Pi celebraven amb goig l’elevació als altars del Dr. Josep Oriol i Bogunyà (1655-1702),
Beneficiat de la parròquia de santa memòria, que havia estat aprovada pel Papa Pius VII, el 5 de setembre
d’aquell any. L’alegria va ser gran i compartida per tota la
ciutat, de manera que, a un any vista, s’organitzaren unes
fastuoses festes per celebrar al nou Beat. L’església del Pi,
en tant que principal impulsora de la causa de beatificació, feu un esforç important per abillar-se per a aquestes
festes, amb un seguit d’iniciatives destinades a rentar la
cara i «modernitzar» el vell temple gòtic vers els nous aires que portava l’inici de segle. Una de les accions importants que es dugué a terme fou el plantejament d’un altar
per al nou Beat i la possibilitat d’ubicar-lo en un espai
significat de nova construcció en el recentment desaparegut Fossar Major de la parròquia, tot i que de manera
transitòria i durant les festes es va construir un retaule
provisional en una de les capelles laterals de l’església,
que finalment va acabar esdevenint permanent fins a la
canonització de Josep Oriol, un segle més tard. Juntament
amb la capella es van encarregar la imatge escultòrica del
beat i una urna d’orfebreria per contenir les seves relíquies, ambdues obres de gran qualitat artística i que, tot
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i amb algunes variacions, van continuar en ús litúrgic,
com a mínim fins a la Guerra Civil Espanyola i la crema
de l’església, l’any 1936.
Paraules clau:
Santa Maria del Pi; Sant Josep Oriol; Fossar del Pi;
Festes de Beatificació; Barcelona 1807.
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Abstract:
In 1806, after a long process, the parishioners of
Santa Maria del Pi celebrated with joy the elevation
to the altars of Dr. Josep Oriol i Bogunyà (1655-702),
a beneficed clerk of the parish of Santa Maria del Pi,
which had been approved by Pope Pius VII, on September 5th of that year. The joy was great and shared
by the whole city, so that, a year later, lavish festivities were organized to celebrate the new Blessed. The
church of Santa Maria del Pi, as the main promoter of
the beatification cause, made an important eﬀort to be
embellished for these feasts, with a series of initiatives
aimed at dust oﬀ and «modernize» the old Gothic temple towards the new airs that carried the beginning of
the century. One of the important actions carried out
was the planning of an altar for the new Blessed and
the possibility of locating it in a significant space of
new construction in the recently disappeared Main
Graveyard of the parish, although temporarily during
the feasts a provisional altarpiece was built in one of
the side chapels of the church, which finally became
permanent until the canonization of Josep Oriol, a
century later. Together with the chapel, the sculptural
statue of the Blessed and a goldsmith urn to contain his
relics were commissioned, both works of great artistic
quality and these, with some variations, continued in
liturgical use, at least until the Spanish Civil War and
the burning or the church, in 1936.

Albert Cortés Burón
Keywords:
Santa Maria del Pi; Saint Josep Oriol; Graveyard of
Santa Maria del Pi; Beatification feasts; Barcelona 1807.
₁. IntroducciÓ
Santa Maria del Pi entra al segle XIX decidida a culminar un ambiciós objectiu: aconseguir la beatificació del
Dr. Josep Oriol i Bogunyà (1650-1702), prevere beneficiat de la parròquia, mort en olor de santedat feia gairebé un segle, i encara recordat amb afecte i devoció pels
barcelonins per la seva entrega al proïsme i la seva vida
exemplar de virtut i penitència. El procés s’havia engegat
l’any 1759 des de la mateixa parròquia del Pi,1 una llarga distància, de gairebé mig segle des de la seva mort,
justificada pel dilatat conflicte de la Guerra de Successió
(1701-1715), que deixà Barcelona i també l’església del Pi
en unes condicions precàries, ja fora per les destruccions
ocasionades pels bombardejos, com per la dura postguerra que es va haver de suportar al perdre la guerra, i que
produí la ruïna econòmica de la parròquia fins ben bé els
anys trenta del segle XVIII.2
Els anhels dels parroquians del Pi en aquest llarg
procés es veurien finalment culminats el 5 de setembre
de 1806, quan el Papa Pius VII donà culte al nou Beat.3
La il·lusió que la ciutat sencera havia anat acumulant du1 Juan Francisco de Masdeu, Vida del beato Josef Oriol, Barcelona: por
la Compañía de Jordi, Roca, y Gaspar 1807, p. 203.
2 Vegeu: Jordi Sacasas – Vanessa Martín – Francesc Xavier Monjo, 1714, Santa Maria del Pi: Una comunitat assetjada. Exposició novembre
2013-octubre 2014, Barcelona: Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi 2013.
3 Joan Ballester i Claramunt, Vida de San José Oriol: presbítero, beneficiado de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pino de Barcelona,
Barcelona: Imprenta de Eugenio Subirana 1909, p. 558.
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rant tot aquest temps va esclatar en una immensa alegria
extensible a tots els racons i sectors de la societat barcelonina, tal i com escrigué reiteradament Rafel d’Amat i de
Cortada, baró de Maldà:
[...] No cabent de goig y contento, ab ternura, los capellans
y seculars a veurer-lo, sent digne del major apreci, tant dels
capellans y parroquians del Pi, com de tots los barcelonesos,
per tenir a un tant gran advocat en lo Cel per alcansar-nos
de Déu Nostre Senyor tot lo bé que necessitam en los actuals
conflictes de la guerra.4

Per festejar tan esperat esdeveniment es preveia una
gran celebració que, si bé es volia organitzar en un primer
moment per a la tardor d’aquell mateix any,5 es va acabar
concretant en la planificació de quelcom més ambiciós i
esplèndid a un any vista. Així, les esglésies i convents,
institucions, corporacions i particulars de Barcelona, en
la mesura de les seves possibilitats, es van bolcar en la
preparació d’unes festes, com no s’havien vist feia temps
a la ciutat.6
Tothom qui podia reivindicava alguna vinculació directa o indirecta amb el Beat Oriol de la qual poder fer bandera, però per damunt de tot plegat, el pal de
paller de la devoció oriolana requeia sobre Santa Maria
del Pi, principal impulsora de la causa de beatificació i
custòdia del seu cos sant. La parròquia en ple n’era ben
conscient d’aquesta responsabilitat, i en aquest sentit ja
portaven temps preparant-se per l’arribada de l’esperadíssim moment i la despesa que això suposaria. Des de
pràcticament l’inici de la causa de beatificació s’havien
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4 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (d’ara en endavant, AHCB)
Ms. A-233 Calaix de Sastre XXXIII (1806), 1 Jul.-31 Des., p. 333.
5 AHCB Ms. A-232 Calaix de Sastre XXXII (1806), 1 Gen.-30 Jun., p. 599.
6 Les festes de beatificació ja van ser ben tractades a: Francesc Miquel
Quílez Corella, «La iconografia setcentista d’un sant barceloní. Aspectes artístics i documentals de la festa de la beatificació de sant Josep Oriol,
celebrada a Roma l’any 1806 i a Barcelona l’any 1807», Butlletí del Museu
Nacional d’Art de Catalunya 4 (2000), p. 19-34.
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estat recollint caritats per sufragar els costos continuats
que generava el procés i per fomentar-ne la devoció.7 Per
altra banda l’Obra del Pi havia emprés algunes tasques
de gran envergadura a principis del segle XIX, probablement preveient que la beatificació no trigaria en arribar,
com fou el cas de la construcció d’un orgue monumental, que encarregaren als mestres orgueners Franz Otter
i Johann Kyburz, de Suïssa, l’any 1803.8 Es tractava d’un
orgue de gran modernitat a la seva època, que es col·locà
a la part interior de la façana principal, sota la gran rosassa gòtica, precisant de la construcció d’un cor elevat que
s’encarregà als mestres d’obra Josep Renart i Closes (17461824) i el seu fill Francesc Renart i Arús (1783-1853).9 Les
obres de tot el conjunt s’allargarien fins al 1806, i encara
l’acabament total de l’orgue fins a 1808. (Fig. 01) Igualment aquell mateix any 1806 es fonia de nou la campana Andreua, tot aprofitant el bronze de dues campanes
antigues i es plantejava la factura d’una nova campana
grossa a la que anomenarien Oriola.10 L’entusiasme era
ben palpable.
Amb tot, no va ser fins al 30 de març de 1806, amb
l’arribada de la noticia d’aprovació dels tres miracles del
Beat, que els esdeveniments es precipitaren i la parròquia
es va començar a organitzar per fer front als preparatius
7 Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi de Barcelona (d’ara en endavant, APSMP) C630 Llibre de la Caritats entraran y quantitats se gastaran
per los processos de la causa ordinària de la beatificació y canonisació del Venerable Sirvent de Déu, Doctor Joseph Oriol, prevere y beneficiat de la Iglesia
parroquial de Nostra Senyora del Pi de Barcelona (1760-1785).
8 Francesc de Paula Baldelló i Benosa, «Los órganos de la Basílica
Parroquial de Nuestra Señora de los Reyes (Pino), de Barcelona», Anuario
Musical 4 (1949), p. 167.
9 Manuel Arranz Herrero, L’arquitectura religiosa a Barcelona en
el segle XVIII: característiques generals i actuacions significatives [en línia],
Barcelona: Barchinona.cat, s.c.p. 2016. <http://barchinona.cat/pdf/arranz2016-arquitectura-religiosa.pdf> [Consulta: 17 setembre 2019], p. 36.
10 AHCB Ms. A-232 Calaix de Sastre XXXII (1806), 1 Gen.-30 Jun., p. 170.
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de les festes de beatificació. Es va crear una comissió de
festes amb la consigna de reunir fons per sufragar-ne els
costos, intentant que això repercutís el mínim en la ja
minvada economia de l’Obra del Pi,11 i de les quantitats
reunides una part important es va destinar a obres de reforma i embelliment del temple de cara a les celebracions que s’hi durien a terme. El baró de Maldà comenta
al juliol de 1806 que, acabant-se ja l’orgue, les següents
intervencions havien de ser sobre l’Altar Major, la pintura interior de les voltes i parets de la nau, i la construcció
d’una nova capella pel Beat.12
L’Altar Major, que ja venia modificat per una sèrie
d’adequacions prèvies, havia de ser millorat pel fuster
de la parròquia, Joan Calls, tot retirant alguns elements
del retaule, i afegint-hi tres pintures de gran format,
encarregades a Bonaventura Planella i Salvador Mayol,
i després daurat i jaspiat de nou pels mestres Agustí
Carabent i Jaume Rovira.13 Es va encarregar la factura d’un nou sagrari junt amb una graonada, i es feren
algunes feines de caràcter efímer com un pedestal per
col·locar-hi la imatge del Beat i l’urna amb les seves
relíquies durant els dies de festa.14 L’empresa de pintar
la nau de la parròquia interiorment es va encarregar
a un equip, encapçalat pel pintor Francisco Vidal,15 i
consistí en l’emblanquinament de voltes i parets, pintant al damunt motius ornamentals «a la imitació gòtica de la portalada de la iglésia catedral» (Fig. 02).16
Aquestes dues grans feines es van anar desenvolupant
durant l’estiu i tardor de 1806 per estar llestes al cap
de l’any. La capella del Beat Oriol, en canvi, es va topar
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APSMP-C629 Comissió de les festes de beatificació.
AHCB Ms. A-233 Calaix de Sastre XXXIII (1806), 1 Jul.-31 Des., p. 8-9.
Quílez Corella, «La iconografia setcentista», p. 32.
APSMP-B331 Rebuts d’Obra, 1807, nº51.
APSMP (Pendent d’inventariar) Rebuts d’Obra, 1806, nº30.
AHCB Ms. A-233 Calaix de Sastre XXXIII (1806), 1 Jul.-31 Des., p. 8.
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amb nombroses complicacions que van dificultar tot el
projecte.
₂. La capella del Beat Oriol al Fossar Major
El Fossar Major del Pi (situat a l’actual Plaça de Sant
Josep Oriol) s’havia vist afectat, com tots els altres cementiris intramurs de Barcelona, per la Reial Cèdula de 1787,
que proposava la seva supressió i el trasllat dels morts
a cementiris extramurs,17 però la forta oposició popular
amb la que es va topar aquesta normativa feu perllongar la situació fins a principis del segle XIX, en què molts
fossars, com el del Pi, continuaven encara en ús. Sembla
però que al 1806 hi van haver certes pressions des del consistori barceloní per forçar la reconversió del fossar del Pi
en plaça pública. S’esgrimia com argument la queixa de
diversos veïns per les fetors i els vapors insalubres que
emanaven del fossar, sobretot en èpoques de calor,18 però
el baró de Maldà, amb un marcat cinisme, veia darrera
d’aquesta operació una mà negra, concretament la del
marquès de Villel, Joan Antoni de Fiveller de Clasquerí
i de Bru (1758-1856), Grande de España, i llavors regidor
degà de l’Ajuntament de Barcelona, que casualment vivia
al Palau Fivaller, just a davant del fossar del Pi. Segons el
baró, el marquès de Villel estava:
Inquiet [...] de veure’s encara al devant lo fossar del Pi, no
deixant pedra per mourer per traurer-lo de aquell lloch, tras
de senyors jutges y fiscal, per no sentir cap fetor dels cadàvers
sepultats, y més no volent que se’n fassie ascura per la salut
dels vivents, mirant més a sa pròpia conveniència que al inte17 Veure: Mikel Nistal, «Legislación funeraria y cementerial espanyola:
una visión espacial», Lurralde: Investigación y espacio 19 (1996) [en línia],
<http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur19/19nistal/19nistal.htm>
[Consulta: 4 agost 2019], p. 29-53.
18 APSMP-B297 Sobre la destrucció del fossar (0192-9) (referència provisional).
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rès públich, per tenir una bona plassa per los cotxes [...] al eixir
portes afora, y entrar los cotxes de sa cotxeria, y cabre-hi bé los
demés cotxes en las nits totes de sa tertúlia.19

L’Obra del Pi va prendre les mesures oportunes
per no perdre el control sobre el futur dels terrenys del
fossar que, d’altra banda, pertanyien a la parròquia des
de temps immemorials. Així, entre els mesos de febrer i
març de 1806, consten unes partides de diners destinades a pagar còpies dels títols de propietat dels terrenys i
cases que antigament comprenien el fossar,20 com també
un mesurament exacte del pla del mateix per justificar-ne
l’extensió.21 Tot i així, era inapel·lable que el fossar deixés
de mantenir la seva funció funerària, per la qual cosa es
va haver de pensar un nou ús per a l’espai que evités la
seva total reconversió en plaça pública.
És en aquest context que apareix la idea de destinar part dels terrenys del fossar a la construcció d’una
nova capella per l’imminent Beat Oriol. La jugada era hàbil, perquè d’una banda resolia el tema de la propietat
dels terrenys amb una obra pia que gaudiria d’una gran
popularitat, mentre que de l’altra s’exaltava la figura del
nou Beat dedicant-li un espai monumental que mitigaria el disgust que havien manifestat reiteradament les famílies per haver de treure les despulles dels seus éssers
estimats del fossar. Tot plegat en ple context de la seva
beatificació i, segurament, contagiats de la il·lusió que se
sentia en aquells dies. A finals de maig de 180622 ja tenim
notícies a propòsit d’un altar per al Venerable Dr. Oriol,
probablement amb aquesta idea, però hem d’esperar fins
al juliol d’aquell mateix any, per confirmar la seva ubicació dins d’una nova capella monumental que es pro-
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19 AHCB Ms. A-233 Calaix de Sastre XXXIII (1806), 1 Jul.-31 Des., p. 436.
20 APSMP-B307 Llibre de comptes d’Obra, f. 112r.
21 Ibíd., f. 113r.
22 AHCB Ms. A-232 Calaix de Sastre XXXII (1806), 1 Gen.-30 Jun., p.
515-516.
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jectaria en els terrenys del Fossar Major «en lo portal de
l’Ave Maria, fora de aquell lloch y a la vora de la capella
de Sant Libori».23
És de suposar que, en aquest moment, ja existiria
algun projecte i que la proposta era en ferm, però contràriament a les altres grans obres que es van anar desenvolupant a bon ritme al Pi durant l’estiu i la tardor de 1806,
del fossar i/o la capella no hi ha anotat cap moviment ni
despesa al respecte fins al novembre. El dia 27 d’aquell
mes el baró de Maldà esmenta que hi havia programada
una junta de parròquia «per tractar del modo y forma de
dita capella amb los arquitectos»,24 i és llavors quan es
menciona que l’autor del projecte de la capella era Francesc Renart i Arús (1783-1853), membre d’una nissaga de
constructors vinculada a la parròquia del Pi, per a la qual
ja havia realitzat algun encàrrec, com el cor alt per al nou
orgue, juntament amb el seu pare.
Francesc Renart acabaria sent un arquitecte de gran
reconeixement i una peça fonamental per entendre l’evolució urbanística de Barcelona durant la primera meitat
del segle XIX, essent una personalitat d’importància equiparable a Ildefons Cerdà. El tractament de la seva figura
en totes les seves facetes s’escapa de llarg a les pretensions d’aquest text, però de la seva biografia ens interessa
remarcar que al 1803 havia estat admès al gremi de mestres de cases, arquitectes i molers,25 i que en el moment
en què treballava per la parròquia, a més de la feina feta
juntament amb son pare, ja havia rebut algun encàrrec de
certa envergadura, com ara el disseny de la nova església
de Santa Maria de Sants.26
23 AHCB Ms. A-233 Calaix de Sastre XXXIII (1806), 1 Jul.-31 Des., p. 8.
24 Ibíd., p. 436.
25 «Francesc Renart i Arús» en Gran Enciclopèdia catalana [en línia]
<https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0054894.xml> [Consulta: 4 octubre
2019]
26 AHCB Ms. A-233 Calaix de Sastre XXXIII (1806), 1 Jul.-31 Des., p. 436.
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De la junta del 27 de novembre va sorgir una comissió formada per tres jutges (Tudó, Còrdova i Fortunys),
tres regidors, entre els que es trobava el marquès de Palmarola, i tres nobles (el comte de Solterra, Benet Zagarra i
Rafael d’Amat júnior, fill del baró), quedant encara el rector del Pi per nomenar els tres comissionats eclesiàstics.27
Amb aquesta comissió s’esperava tirar endavant l’afer de
la capella, que havia quedat entrebancat per alguna raó
que no s’explica, més enllà de les insidioses insinuacions
del baró de Maldà a propòsit de la poca gràcia que li faria
al marquès del Villel veure’s privat de la vista, la claror i
el sol de migdia davant de casa per causa de la construcció.28
S’albiraven núvols en l’horitzó d’il·lusions dels parroquians del Pi. El projecte de la capella molestava a un
personatge amb poder i amb prou influències com per
aturar-lo, arribant fins i tot a Madrid. D’aquest moment
és segurament una carta sense data ni destinatari que
contesta un requeriment del senyor Príncep de la Pau,
Manuel Godoy, sobre la construcció d’aquest nou edifici,29 en el qual es confirma la voluntat de destinar part del
fossar a la construcció de la capella, mitigant així «[...] el
sentimiento que por preocupación dura en algunos, de no
poder estar colocados sus huesos en donde descansaron
los de sus padres», i a més es revela la voluntat de vendre una porció sobrant del terreny per a la construcció
de cases, i de destinar els guanys a sufragar el cost de la
construcció de la ja referida capella que, afegint-hi altres
donatius i entrades de diners, «[...] no solamente podrán
empezar la obra desde luego, sino también adelantarla y
concluirla dentro de pocos años con la suntuosidad que
corresponde».
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27 Ibíd., p. 439.
28 Ibíd., p. 437.
29 APSMP-C629 Comissió de les festes de beatificació.
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La carta anava acompanyada d’un plànol de perfil
del projecte, que malauradament no s’ha conservat, però
ens confirma que Francesc Renart ja havia presentat els
seus dissenys i que la parròquia els havia acceptat. No
sabem quina contestació es va rebre per part de Godoy,
però des del Pi la idea estava més que consolidada i a
punt per ser duta a terme. Del disseny de la capella i els
seus plànols no se n’ha trobat cap exemplar fins al moment, tret d’uns pocs papers amb esbossos, mesures i notes que es conserven en el vast fons de la família Renart
custodiat a la Biblioteca de Catalunya.30
A partir de la informació que contenen aquests documents podem fer-nos una idea aproximada de l’aspecte i dimensions de l’edifici traçat per Renart que, com ja
s’ha esmentat, havia d’ocupar part dels terrenys del fossar, sortint pel portal de l’Avemaria, al lateral de l’església, i vora la capella de Sant Llibori (actual Sagrat Cor de
Jesús). Un d’ells (Ren. XXIII, 1 (209)), és en realitat l’esborrany de la llegenda que acompanyaria els dissenys desapareguts, amb la descripció de cadascun dels números
que haurien de figurar en dos plànols: un de la planta de
la nova capella i l’altre de tot el cementiri i de com quedaria resolt aquest amb la col·locació del nou projecte.
De la llegenda del primer plànol en podem extreure
que la part interior del portal de l’Avemaria es reconvertiria en l’accés o vestíbul del nou edifici (previ agençament
i decoració), que la capella disposaria d’un presbiteri amb
l’altar major i altres dos altars apart, espais per a confessionaris, una sagristia i un espai de folgança d’aquesta (les
quals comunicarien amb el presbiteri per mitjà de portelles i entre elles per un accés). Damunt aquestes dues
estances hi haurien els cors, als quals s’accediria per mitjà
d’una escala, i encara hi hauria lloc per a uns armaris.
30 Biblioteca de Catalunya (d’ara en endavant, BC) Fons Renart, Lligall
XXIII (R.9534), 1.
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En la llegenda del segon plànol hi constava la superfície
del fossar, els carrers i les cases particulars properes, amb
l’espai que ocuparia la nova capella, la part de terreny
que es volia destinar a edificar-hi cases o magatzems, alguns àmbits que es pretenien deixar per a sepultures o,
en cas de no voler-les, com a andrones per donar més
llum a l’església, i una androna més per donar llum a certes estances de la capella. Finalment una porció de l’antic
fossar es deixaria per a plaça pública. A més, el document
següent (Ren. XXIII, 1 (210)) menciona almenys tres vistes més de l’edifici sobre paper: una secció longitudinal
del seu interior, un altre tall des d’una secció diferent
i un perfil on es veia una porció lateral de l’interior de
l’església del Pi amb l’aspecte que tindria, des d’aquesta,
la nova capella.
En altres documents hi consten un seguit de càlculs
i proporcions de la mateixa, tot i que al ser esborranys
probablement hi va haver alguns canvis i evolucions en el
projecte: Per (Ren. XXIII, 1 (216)) s’endevina que la capella havia de tenir planta el·líptica, d’uns 42 pams d’ample
per 63 de llarg (aprox. 8,7x13,1 metres),31 amb columnes
de 3 pams i mig de diàmetre (0,72 metres) i 35 pams d’altura (7,2 metres), arquitrau de 3 pams i mig (0,72 metres),
rebanc d’1 pam (0,208 metres) i volta de 22 pams (4,57
metres), de la qual la montea, o curvatura de l’arc, era de
16 pams i 8 dits (3,49 metres) i el semicercle surmontat de
3 pams i 4 dits (0,70 metres), resultant-ne una altura total
de l’edifici de 61 pams i mig (12,79 metres).
A (Ren. XXIII, 1 (214)) es calculen els intercolumnis
i distàncies a partir del diàmetre de la columna (0,72 metres), resultant-ne 3 per la capella, de 10 pams i tres quarts
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31 Hem utilitzat l’equivalència estandarditzada d’1 pam=20,8 cm, però
aquestes mesures són sempre aproximades. Vegeu: Claudi Alsina i Català – Gaspar Feliu i Montfort – Lluís Marquet i Ferigle, Pesos, mides i
mesures dels Països Catalans, Barcelona: Curial 1990, p. 188.
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(2,23 metres) amb 4 columnes, i altres 3 intercolumnis al
presbiteri, de 7 pams (1,45 metres) amb les corresponents
4 columnes. Al passatge quedarien 2 intercolumnis més
de 7 pams (1,45 metres) i tres columnes, quedant 3 pams
i mig (0,72 metres) fins a la pilastra per vol de cornisa. La
coberta, segurament en forma de cúpula, aniria coronada per un llanternó de 10 pams d’ample per 13 de llarg
(2,08x2,70 metres), tal i com consta a (Ren. XXIII, 1 (211)),
document que conté alguns esbossos dibuixats d’el·lipses, un disseny d’un presbiteri ben definit, amb altar, i
espai per la imatge del Beat, quatre columnes i tres intercolumnis, i altre esbós d’una secció d’arcada de mig
punt en alçat, amb una mena de sòcol o cancell a la part
inferior i un plafó quadrangular damunt de l’arc (Fig. 03).
Aquest disseny el tornem a trobar repetit a (Ren. XXIII, 1
(213)), però detallant que l’arcada amb el plafó quadrangular aniria flanquejada per columnes amb capitell i un
pedestal, o sòcol, de certa altura (Fig. 04).
A (Ren. XXIII, 1 (215)) hi consten els càlculs de la superfície del fossar en diferents seccions, comptant també
les dimensions d’una androna i les superfícies reservades
per a la capella i la plaça, així com els costos d’excavar i
transportar carretades de terra, o el valor de les superfícies destinades a la construcció de cases. Tot un cúmul
de dades que hauríem de relacionar amb el plànol del
cementiri ja mencionat.
La suma de totes les dades dels documents del fons
Renart no permet una reconstrucció acurada de la capella, però dona unes pautes suficients per poder relacionar
el tipus de construcció amb altres obres més o menys coetànies, fetes segons el gust de l’època, encara en transició
entre el barroc tardà i el neoclassicisme. Gràcies als Quinzenaris32 que Josep Renart, pare de Francesc, va escriure-li
32 Jaume Rosel Colomina, «La construcció en l’arquitectura de Barcelona a finals del segle XVIII», Tesi doctoral [en línia], Universitat Politècnica
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anys més tard, durant la ocupació francesa, sabem que
la família disposava d’una col·lecció gens menyspreable
de llibres i tractats d’arquitectura antics i moderns dels
que s’haurien pogut extreure models, idees i recursos, i
d’altra banda cal tenir present la influència que exercia en
aquell temps la Reial Acadèmia de San Fernando pel que
fa a criteris i modes. En aquest sentit, no podem obviar
la figura de Ventura Rodríguez (1717-1785), arquitecte de
gran activitat constructiva i renom durant la generació
del pare i l’avi de Francesc Renart, els quals precisament
havien tingut l’oportunitat de conèixer-lo i treballar amb
ell durant la construcció del Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1761-1764).33
Alguns dels edificis dissenyats per Ventura Rodríguez semblen complir moltes de les premisses que ja hem
constatat al projecte de la capella del Beat Oriol, començant pel mateix Col·legi de Cirurgia (Fig. 05), obra molt
pròxima a nivell familiar i local, però en el terreny de l’arquitectura religiosa en terres catalanes es podria posar
en relació amb la capella de Sant Narcís de l’església de
Sant Feliu de Girona (1782-1792) (Fig. 06), obra atribuïda
a l’arquitecte madrileny, amb un paral·lelisme més que
evident pel que fa a annexionar un cos modern de línies
clàssiques i planta el·líptica a una església gòtica per custodiar-hi un cos sant de gran devoció. Ara bé, el projecte de Rodríguez que presenta més paral·lelismes amb la
capella oriolana és el Sagrari de la Catedral de Jaén, (Fig.
07) capella projectada al 1764 però no inaugurada fins a
1801, acabant-la Manuel Martín Rodríguez (1751-1823),
nebot de Ventura. Aquesta presenta una planta interior
on es poden destriar el vestíbul, la capella pròpiament
i la sagristia. (Fig. 08) La capella és de planta el·líptica,
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de Catalunya, Departament de Composició Arquitectònica, Barcelona 1996
<http://hdl.handle.net/10803/6101> [Consulta: 10 octubre 2019], p. 56-57.
33 Ibíd., p. 249
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amb dos altars als costats més curts i el presbiteri amb
l’Altar Major a un dels extrems més llargs. En alçat, l’espai presbiteral es divideix en tres intercolumnis, d’una
manera similar a l’esbós de (Ren. XXIII, 1 (211)), tot i que
amb doble ordre corinti. Així mateix, els intercolumnis
entre altars s’articulen mitjançant una solució no molt diferent a (Ren. XXIII, 1 (213)), col·locant-hi els cors a la part
superior que Renart també descrivia en la llegenda dels
seus plànols. La capella es cobreix igualment amb cúpula
el·líptica rematada amb un llanternó.
Fos com fos, el projecte de la capella oriolana no va
prosperar. Entrat ja l’any 1807, encara s’estava discutint la
propietat dels terrenys del fossar i un notari examinava les
escriptures de compra dels obrers, probablement a causa
d’una denúncia que havien presentat un conjunt de veïns
propers al fossar sobre la insalubritat de l’indret i la conveniència de fer-hi plaça pública.34 El primer de febrer de
1807, el baró de Maldà es va trobar Josep Renart, i aquest
va comentar-li que, irònicament, una avantpassada de la
família Fiveller havia cedit unes cases a l’Obra del Pi per eixamplar el fossar i que amb això algunes persones haurien
de callar-se, ja que no s’hauria de disputar la construcció
de la capella del Beat Oriol, i que ni Grandes d’Espanya, ni
jutges i fiscals n’haurien de disposar per fer-hi plaça,35 idea
que es reforça en una nota posterior a propòsit d’aquesta venda i de la indisposició que el marquès de Villel tenia
amb els parroquians del Pi per raó de l’afer del fossar.36
Però aquells que havien de callar no ho van fer, ja
que al març el rector i obrers exposaven per escrit una sèrie de punts dirigits a un tribunal, en contesta a la denúncia d’uns veïns del passat 14 de gener de l’esmentat 1807.
34 APSMP-B297 Recurs dels obrers del Pi sobre el fossar (31-03-1807),
(referència provisional).
35 AHCB Ms. A-234 Calaix de Sastre XXXIV (1807), p. 80-81.
36 Ibíd., p. 86.
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Al·legaven la seva voluntat de fer-hi capella, que no s’havien tret els cadàvers del fossar a l’espera que conclogués
el pla general de cementiris per a totes les parròquies, i
en demostraven la propietat mitjançant la descripció del
terreny i els documents de compra, negant la necessitat
d’haver de fer-hi plaça, i esperant que el cas arribés fins
al Rei, de manera que els emparés i posés l’obra pia sota
la seva protecció.37
Entremig d’aquest enfarfec administratiu i judicial
les festes de beatificació van passar i foren tot un èxit. Poc
després la Guerra del Francès, iniciada l’any següent, va
fer esllanguir encara més el projecte i no tornem a trobar
informació sobre el destí del fossar fins al 16 de juliol de
1815, quan es rep la notícia de l’aprovació reial del pla per
la construcció del Cementiri General, així com una reial
ordre perquè es portés a efecte. Les obres devien durar
fins al 6 de gener de l’any següent, en què el Capità General interí, Andrés de Herrasti, convocà una junta a la
qual havia d’assistir un comissionat de cada Obra parroquial per tractar la manera de procedir mentre s’ultimaven els detalls del Cementiri General i el repartiment de
l’espai per a cada església. També remarcava que tots els
enterraments que per necessitat s’havien continuat fent
als fossars parroquials havien de cessar l’endemà de publicar-se aquesta notícia.38
L’Obra va intentar al·legar tot el que va poder, però
la decisió ja era ferma: el fossar del Pi havia d’eliminar-se
i sembla ser que es va fer de la pitjor manera possible, pel
que s’extreu d’un memorial de greuges dels obrers del Pi
al General Javier Castaños, datat del 16 de març de 1816,
on expressen el seu disgust i indignació perquè dos dies
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37 APSMP-B297 Recurs dels obrers del Pi sobre el fossar (31-03-1807),
(referència provisional).
38 APSMP-B297 Habilitació del Cementiri General (1815-1816), (referència provisional).
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enrere s’havia començat a demolir el cementiri sense donar cap mena d’avís ni a la parròquia ni a les famílies propietàries de les tombes, havent-hi encara els cadàvers calents, que s’enterraven no feia ni dos mesos enrere, i que a
més s’havia vulnerat la propietat de l’església i dels particulars.39 Castaños contestà que complia les directrius que
s’havien marcat, però que si volien exposar res sobre la
propietat que ho fessin degudament en la forma que tocava. Els obrers van batallar la propietat del terreny durant
l’any següent, en què mentrestant el cementiri demolit es
va rebaixar i empedrar en la seva transformació definitiva
en plaça pública, de nom Plaza del Beato Josef Oriol. Castaños en devia acabar ben tip dels obrers del Pi, ja que l’1
de març de 1817 resolgué nomenar dos comissionats per
part de l’Obra del Pi perquè, junt amb altres dos comissionats de l’Ajuntament, «traten juntos el modo como terminar el asunto, lo propongan al cuerpo político, y este
a mi para resolverlo definitivamente».40 El 2 de juliol de
1817, el Capità General comunicà als obrers que, en virtut de les resolucions dels comissionats, donava llicència a
l’Obra del Pi per poder construir la capella del Beat Oriol
i un magatzem en la porció de l’anomenat cementiri petit,
que anava des del portal de l’Avemaria fins a esquenes de
l’església, atenint-se sempre al pla acordat a 21 de juny, i
deixant la resta del terreny del cementiri com a plaça pública,41 cosa que acceptaren els obrers amb la condició que
si mai es perdés aquest ús, la propietat del terreny quedaria intocada.42 L’any següent es feren còpies d’uns plànols
de l’Ajuntament en què els obrers insistiren en fer constar
39 APSMP-B297 Memorial de greuges sobre la destrucció del fossar (1603-1816), (referència provisional).
40 APSMP-B297 Carta de Javier Castaños als obrers del Pi (01-03-1817),
(referència provisional).
41 APSMP-B297 Carta de Javier Castaños als obrers del Pi (02-07-1817),
(referència provisional).
42 APSMP-B297 Carta de obrers del Pi a Javier Castaños (05-07-1817),
(referència provisional).
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els límits del fossar demolit, així com la part de terreny on
podien edificar la capella i el magatzem (Fig. 09).
Més d’una dècada després de l’inici del contenciós,
i després de perdre bous i esquelles pel camí, els obrers
havien aconseguit l’aprovació de les altes instàncies de la
ciutat per fer la capella del Beat, però la mala sort no va
deixar d’acompanyar l’Obra del Pi, que continuava patint
una gran penúria econòmica, agreujada pel pillatge de la
Guerra del Francès, i a la qual van seguir, anys després,
períodes tan convulsos com el Trienni Liberal (1820-1823)
i la Dècada Ominosa (1823-1833). El projecte va quedar
abandonat, amb l’entusiasme de les festes de beatificació
ja molt lluny, i la darrera referència que trobem de la capella és dels anys 1839-40, en una petició que els obrers fan a
l’Ajuntament per fer barraques de maçoneria i maó a tot el
lateral de l’església en aquells terrenys en què podien construir, cosa que el Consistori denegà per haver-se de cenyir
a les construccions de capella i magatzem acordades anys
enrere.43 De la capella, només en va quedar el nom de la
plaça, que continua sent d’ús públic avui dia, ara amb el
nom de Plaça de Sant Josep Oriol.
₃. La capella “provisional” del Beat Oriol dins
l’església del Pi
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Al marge de tota la problemàtica que va acompanyar el projecte de la capella al fossar del Pi, els obrers
sabien que el temps que s’hauria d’invertir per construir
l’edifici sobrepassaria les dates fixades per les festes de
beatificació, al juny de 1807, de manera que al novembre
de 1806 es va posar fil a l’agulla en l’execució d’un retaule
provisional per al ja Beat Josep Oriol, que es va pagar dels
43 APSMP-B297 Petició de permís d’obres a l’Ajuntament i contesta (1207-1839/04-01-1840), (referència provisional).
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fons de la caixa on es recollien els donatius i caritats per
les festes de beatificació. D’aquesta manera, consta que el
17 de novembre es va pagar a Joan Calls, fuster de la parròquia, 150 lliures, «a compte del preu fet del retaule provisional del Beato, ajustat en la cantitat de 450 lliures».44
El rebut que Calls emeté per aquest concepte confirma la
nota dels obrers i a més ens informa que el retaule havia
de ser «arreglat en tot al altar de Sant Julià de la iglesia
de S. Caetano», i que aniria cobrant 15 lliures setmanals
fins a la seva conclusió, fixada per l’11 de febrer de 1807.45
Aquest retaule de Sant Julià, tot i no conservar-se,
devia ser conegut per Calls, tan per la proximitat de l’església dels Teatins (a la plaça de Santa Anna) respecte de
la parròquia del Pi i el seu taller, com per la execució del
mateix, contractada l’any 1785 a Joan Enrich «insigne acadèmich i famosísim esculptor»,46 establert al carrer Portaferrissa. Que el retaule seguís les línies arquitectòniques
proposades per l’Acadèmia de San Fernando, a més de
ser tot obrat en marbres i jaspins, serien motius més que
justificables per elegir-lo com a model de referència per
al nou altar del Beat.
Es va triar la capella del Portacreu (actual Mare de
Déu de Montserrat) per ubicar-hi el retaule provisional.
Al dia següent de fermar el contracte, el baró de Maldà
escriu que es posaria un quadre del Beat Oriol a la capella
esmentada i que començarien a treure-hi elements.47 No
sabem si la pintura es va arribar a col·locar, però sí que està
documentat que part del retaule que hi havia, així com el
venerat Sant Crist de la Santa Espina i algunes altres coses,
44 APSMP-C629 Entrades i eixides de la caixa del B. Dr. Josef Oriol (18061807), f. 5r.
45 APSMP (Pendent d’inventariar) Rebuts d’Obra, 1806, nº58.
46 AHCB Ms. A-202 Calaix de Sastre: Prosecució del llibre Calaix de Sastre (1785-1788), p. 13-14.
47 AHCB Ms. A-233 Calaix de Sastre XXXIII (1806), 1 Jul.-31 Des., p.
412-413.
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es van traslladar a la capella de la Puritat (actual Desolació
de Maria).48 Amb tot, no és fins al dia 11 de març de 1807,
fet ja el retaule provisional, que el baró ens fa constar com:
Se comensa a desfer lo retaula de la capella del Porta Creu
o del Cos Preciós de Jesuchrist, per col·locar-se lo nou, que treballa lo Juanet Calls, per lo Beato Joseph Oriol, fins que ab lo
temps, y hàgia prou fasols, se col·lòquie en la nova capella que
se li edificarà al costat, en lo portal de l’Ave Maria.49

El mes següent, durant la tarda del 8 d’abril, s’havia
de fer la prova del nou retaule provisional, però el muntatge va topar amb un contratemps: l’estàtua del Beat que
havia fet Ramon Amadeu no cabia en el nínxol central.50
Aquest «xasco de l’àguila de Mataró» obligà a Calls a eixamplar el retaule, feina per la qual cobrà el dia 17 de
maig.51 El mateix dia, el daurador Antonino Montserrat
cobrava també 210 lliures per daurar el retaule del Beat.52
L’absència d’altres notícies ens fa creure que el retaule va quedar prou apamat, donat el seu caràcter provisional, mentre passaven les festes de beatificació que van
durar gairebé tot el mes de juny, temps durant el qual les
relíquies i la imatge del Beat van romandre a l’Altar Major, i no és fins a dates properes al primer de juliol, quan
es feu la translació de les relíquies a la capella pròpia,53
que tornem a trobar adobs al voltant del retaule: en un
rebut de diverses feines fetes entre el 25 de juny i l’11 de
juliol, Joan Calls compta, entre d’altres conceptes, que:
Se ha partit per lo mitg lo embasament del retaule del Beato, a fi de colocà las relíquies del Beato enfonsades, fins a na’l
nivell de la mesa, y los parmodos per aguantar lo retaule, que
partit auria quedat sens firmesa.54
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APSMP (Pendent d’inventariar) Rebuts d’Obra, 1806, nº82.
AHCB Ms. A-234 Calaix de Sastre XXXIV (1807), p. 180.
Ibíd., p. 257.
APSMP-B331 Rebuts d’Obra, 1807, nº21.
Ibíd., nº19.
AHCB Ms. A-234 Calaix de Sastre XXXIV (1807), p. 521.
APSMP-B331 Rebuts d’Obra, 1807, nº76.
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I a més hi afegeix:
Una escaparata que se ha feta per col·locar la urna en que
estan las relíquies del Beato, la qual fa 7 i ¼ pams (1,5 metres)
de alt i 4 i ½ (0,93 metres) de ample, ab sas 4 pilastras estriades
y remata ab sa cornisa, gris y architraba, y a més de las 3 vidrieras s’i an fetes 3 portas de alba embarrotades, en las quals si
han encastat 4 pañs per a tancar-las, y se ha amanit y donat la
fusta al escultó per 4 capitells y 3 arebescos.55

De tot plegat, Calls havia de rebre 37 lliures i 10
sous. Per altra banda, el mestre de cases Josep Duran cobrà 10 lliures, 2 sous i 2 diners per diverses feines a l’altar
del Beat, entre les quals es compten posar els esmentats
permòdols, el dia 25 de juny.56 La feina de l’escaparata
per la urna la rematà el vidrier Andreu Planas el dia 30,
guarnint-la amb un cristall al davant i altres 4 vidres fins
als costats, pel preu de 25 duros.57
Els arranjaments segueixen durant el mes de juliol:
el dia 4 el manyà Josep Esplugas cobrà 175 lliures per fer
la reixa de la capella i 6 lliures més per fer i col·locar-hi
una caixa d’almoines.58 El dia 5, Cayetano Faralt, també
manyà, rebé 9 lliures i 15 sous per les tres portes amb
quatre panys que havia fet per l’escaparata de les relíquies.59 El 12, Calls reconeixia haver fet unes motllures
pel racó del nínxol del retaule del Beat,60 el 20, Joan Rovira, el sastre de l’Obra, cobrava 2 lliures i 5 sous «de fer
lo drap del ninxo del altar del Beato, de setí carmesí»,61
cosa que sembla confirmar el baró de Maldà en una nota
del 24, en què explica que s’havia retirat la imatge del
Beat del retaule, posant-n’hi una de petita, per haver-se
d’adornar el nínxol amb roba carmesina de setí, ja que
55
56
57
58
59
60
61

Ibíd.
Ibíd., nº83.
Ibíd., nº74.
Ibíd., nº81.
Ibíd., nº73.
Ibíd., nº97.
Ibíd., (s.n.).
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fins aleshores només estava enguixat, i que la imatge hi
tornaria tan bon punt estigués llest.62 El 26, Calls tornà a
fer feina: aquest cop col·locant uns rastells a les parets de
la capella per posar-hi domassos i presentalles, i seguí a
l’agost, clavant i desclavant ferramenta, corrioles, grues i
aranyes per il·luminar l’espai, feines en les quals també hi
intervingué Josep Esplugas.63
Josep Ynglada guarnia la pastera de l’altar del Beat
per 1 lliura, 17 sous i 6 diners el 15 d’agost.64 El 13 de
setembre, el manyà Faralt feia 5 claus pels panys de l’escaparata, algunes peces per aguantar la imatge del Beat,
i gafes per posar més presentalles, feines per les quals
cobrà 6 lliures i 6 sous.65 El 9 d’octubre, Calls cobrava 8
lliures i 5 sous per fer una grada de fusta perquè el sagristà pogués pujar sobre la mesa per posar de manifest les
relíquies del Beat, i encara per una escala llarga de peu
per arribar a vestir, espolsar i compondre la imatge del
Beat,66 i Manuel Campoy va cobrar 53 lliures, 8 sous i 9
diners per un banquillo i gerros per l’altar.67
Així, veiem com la capella anà guanyant en arranjaments i millores a mesura que perdia en provisionalitat.
La seva permanència es devia consolidar fins i tot abans
d’abandonar definitivament el projecte de Renart al fossar. D’altra banda, el caràcter miracler del Beat Josep Oriol feia que fos una capella molt visitada i, com s’intueix
en els rebuts, de seguida es van haver d’habilitar suports
per penjar-hi la gran quantitat d’exvots que s’acumulaven al Pi, dels quals encara se’n conserva un al Museu i
Tresor de la Basílica (Fig. 10). A la relació de les festes de
beatificació que feu publicar la parròquia del Pi només
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es fa una menció de passada al retaule com «un nuevo
altar de escultura jaspeado y dorado, erigido para colocación de la imagen del Beato y reliquias de su cuerpo»,68
i el baró de Maldà afegeix que el retaule era «jaspeat y
dorat, ab dos columnas a imitació de marmol y jaspe»,69
però de nou no es coneixen descripcions acurades ni reproduccions del retaule, i només en podem intuir l’estructura a partir dels rebuts, endevinant una composició
frontal, formada d’altar, una escaparata per al reliquiari
del Beat i una fornícula central entapissada, flanquejada
per columnes, per la imatge de l’Amadeu. Entre 1858 i
1859, el fuster Jaume Martí va restaurar el retaule desfent-lo i tornant-lo a muntar, fent el cambril nou.70 Pocs
anys més tard, al 1865, Francisco Torras, també fuster, va
fer una sagristia rere l’altar del Beat.71 Ambdues notícies
ens permeten saber, per una banda, que el retaule va ser
parcialment modificat en estructura abans de la seva desaparició, i per l’altra que el projecte original de Calls no
preveia cap espai entre la paret i l’altar.
El retaule provisional va subsistir durant tota la
resta del segle XIX, amb els deguts adobaments ocasionals, i no fou fins l’any 1898, de cara al bicentenari
de la mort del sant, i ja amb els ulls posats en la seva
pròxima canonització, que els administradors de la capella, juntament amb l’Associació de Devots del Beat,
encarregaren un retaule nou a l’arquitecte Josep Domènech i Estapà72 (Fig. 11), que substituiria finalment la
provisionalitat d’aquell moble litúrgic que va durar gai68 Anònim, Relación de las solemnes fiestas con que en la ciudad de Barcelona se celebró la beatificación de su paisano el doctor Josef Oriol. Barcelona:
Compañía de Jordi, Roca y Gaspar, 1807, p. 54.
69 AHCB Ms. A-234 Calaix de Sastre XXXIV (1807), p. 524.
70 APSMP-C648 Rebuts de l’Administració de la capella del Beat
Oriol, (02-01-1859).
71 Ibíd., (04-04-1865).
72 APSMP-B367 Determinacions de la Comunitat, R (1875-1920), f.
111r-111v.
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rebé un segle en una capella que el temps, la fortuna i
la devoció feren esdevenir molt permanent. Al retaule
de Domènech i Estapà el substituiria un altre de Joan
Martorell i Montells amb pintures de Joan Llimona,73
que cremà enterament durant les destruccions de 1936
(Fig. 12). Cap retaule ha tornat a presidir la capella de
Sant Josep Oriol des de llavors. L’any 2012 es permutà la
capella de la Mare de Déu de Montserrat per la del sant
pinenc amb la idea d’unir el culte oriolà en el mateix espai en què Josep Oriol tingué el seu benefici i sepultura.
Curiosament, i com si es tractés d’una ironia del destí,
la imatge que presideix la capella de Sant Josep Oriol
és la mateixa que ho feia l’any 1807, i a la vegada és el
darrer vestigi d’aquell fervor artístic i entusiasme que
acompanyà la parròquia del Pi durant la beatificació del
venerable Doctor Pa i Aigua.
₄. La imatge de l’Amadeu
De la magnífica talla que Ramon Amadeu feu per ser
posada, en primer lloc, a l’Altar Major del Pi durant les festes de beatificació, i posteriorment al retaule de Joan Calls,
se’n parlarà més extensament i millor en un altre capítol de
la present publicació,74 però essent un dels elements principals de tota la celebració al Pi, que havia de presidir tant
la capella de Renart com el retaule de Calls, i que és l’única
cosa que n’ha pervingut, val la pena abordar alguns aspectes que permetin establir una panoràmica des de la seva
execució, fins a la manera com ha arribat als nostres dies,
amb algunes qüestions que cal posar sobre la taula.
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73 José Ribas Ventura, La Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los
Reyes (vulgo del Pino), declarada Basílica por su S. S. el Papa Pío XI en 1925,
Barcelona: Manuscrit inèdit 1926, p. 55.
74 Vegeu: Joan Yeguas Gassó, «Ramon Amadeu i Santa Maria del Pi:
imatgeria de Sant Josep Oriol».
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El baró de Maldà parla específicament de la imatge
de l’Amadeu tres vegades: la primera és el 30 de desembre de 1806, moment en què es presenta a la sagristia del
Pi el model en petit de l’escultura «revestit ab los hàbits
de cor de doctor, sobre de uns núbuls, ab las mans extesas com pujant-se’n al cel».75 Igualment es reconeix com
a obra d’Amadeu i que el seu destí serà el nou retaule i
capella del Beat. L’escultor treballaria en la imatge durant
el primer terç de 1807, i el 2 d’abril fou visitat pel baró,76
el qual diu veure-la ja feta, tot i faltar-li encara el sobrepellís, el bonet i acabar d’acolorir el rostre perquè semblés més penitent. A més, ens informa que el «trono de
núvols» sobre el qual està el Beat anava acompanyat de
dos angelets, dels quals un portava el bonet i l’altre estava inclinat, i que l’escultura s’havia de col·locar al nínxol
de l’Altar Major del Pi i descobrir-se durant el cant del
Te Deum per quedar allà durant totes les festes, però en
acabat es col·locaria al retaule nou, al costat del portal de
l’Avemaria, fins que amb el temps s’edifiqués la capella
dissenyada per Renart. Pocs dies després, el 8 d’abril, es
feia la prova del retaule provisional, versemblantment
amb la imatge, cosa que obligà a Calls a eixamplar-lo perquè hi pogués cabre adequadament.
Finalment, el 3 de juny, la imatge es mostrà, ja acabada, a casa del comerciant Fèlix Prats, a la Plaça de la
Cucurulla,77 i el baró en ratificava el destí, tot fent-ne una
acurada descripció en la qual esmenta els dos àngels dels
costats, un dels quals, ara sí, portava el bonet amb borla
de doctor. També comenta que les puntes del sobrepellís
les havia treballat delicadament la filla de Fèlix Prats, i
que juntament amb la imatge hi havia parat una mena
d’altar amb tres sacres de plata, obsequiades per un afor-
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75 AHCB Ms. A-233 Calaix de Sastre XXXIII (1806), 1 Jul.-31 Des., p. 518.
76 AHCB Ms. A-234 Calaix de Sastre XXXIV (1807), p. 237-238.
77 Ibíd., p. 411-412, 415.
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tunat a la rifa. El fet que la imatge s’exposés a casa de Prats
pocs dies abans de l’inici de les festes, i que la seva filla
hagués tingut una participació directa en l’acabat final de
la imatge evidencia una vinculació entre el comerciant i
l’obra d’Amadeu, potser insuficient com per atribuir-li el
patrocini, però sospitosa com a mínim, sobretot tenint en
compte que no hi ha registrada cap despesa en els llibres
de comptes de la parròquia referent a aquesta escultura.
I en efecte, segons la relació de les festes de beatificació, la imatge va estar col·locada durant tots els dies de
celebració a l’Altar Major del Pi, en una ara d’escultura,
jaspiada i daurada, situada entre el presbiteri i el cor, damunt de la qual hi havia unes graderies i més amunt el
pedestal sobre el qual estava disposada l’escultura, i en
front d’aquest, l’urna de les relíquies. Tot decorat amb
altres dos pedestals, a banda i banda, que sostenien vasos
de plata, candelers i vasets amb flors.78 La imatge del Beat
es descriu aquí de la següent manera:
[…] en hábitos de coro y con brillante corona de plata, sobre un grupo de nubes en actitud de subirse a los Cielos, y
entre dos ángeles, uno de los quales llevaba un libro y el otro
las insignias doctorales.79
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Una dada que contradiu la informació del baró de
Maldà respecte d’un dels àngels, que simplement havia
de restar inclinat, però que trobem reproduïda, segons
la descripció, en una petita imatge del sant, fotografiada
en uns goigs de 1929 que encarregà Josep Duran Llorens,
propietari de l’escultura (Fig. 13). El Sant Josep Oriol que
apareix en aquests goigs és una imatge de cap i pota,
d’uns 44 centímetres d’altura, vestida d’hàbit coral beneficial de roba, que segueix el model de l’Amadeu i que,
fins i tot, li seria una obra atribuïda, segons afirma Eveli
Bulbena, en un escrit del mateix document, basant-se en
78 Anònim, Relación de las solemnes fiestas, p. 52-53.
79 Ibíd.
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les descripcions ja expressades.80 Així, sembla més probable que el baró errés en el seu relat, o que simplement
no hagués arribat a contemplar encara l’àngel amb el llibre acabat del tot.
Acabades ja les festes i funcions, el dia 3 de juliol
la imatge es va col·locar en el retaule de Calls81 fins al 24
del mateix mes, en que se substitueix temporalment per
una de més petita, mentre s’entapissava la fornícula del
retaule. Aquesta segona imatge és possiblement la que ha
portat una certa confusió respecte a alguns rebuts82 dels
anys següents en què es paga als fusters de la parròquia
per vestir i desvestir el Beat durant la seva festivitat, així
com diversos ornaments i vestimentes litúrgiques compreses en inventaris de l’Administració del Beat que estaven destinades específicament a una imatge.83 Essent
l’escultura de l’Amadeu totalment de talla i amb uns volums que no permetrien vestir-la, hem de creure que rebuts i inventari es refereixen més aviat a la ja mencionada
segona imatge, la qual precisament apareix descrita en
els mateixos inventaris amb una altura de 9 pams (1,87
metres), peu de fusta, i amb el propòsit de servir a l’Altar
Major. Josep Zanuy, darrer fuster i campaner de la parròquia, encara recordava col·locar-la per la festa del sant
abans de 1936, vestint-la amb ornaments de beneficiat.84
Desconeixem quina fou la seva fortuna durant i després
de la Guerra Civil.
80 APSMP-C645 Goigs en llaor de Sant Josep Oriol. Lletra: Mn. A. Navarro. Música: Mn. Fredric Muset (1929).
81 AHCB Ms. A-234 Calaix de Sastre XXXIV (1807), p. 524-525.
82 APSMP-C648 Administració de la capella del Beat Oriol, Rebuts (2404-1857), (14-04-1858), (01-05-1894).
83 APSMP-C649 Administració del Beato Dr. Joseph Oriol, Pi (Libro antiguo de cuentas) (1820-1877), f. 1v; Libro de la Administración del Beato José
Oriol de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pino de Barcelona (18771910), p. 3.
84 APSMP-B268 Breu resum de les costums i tradicions de la Parroquial
Basílica de Santa Maria del Pi fins a l’any 1936. (1976-1977), p. 15.
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La imatge de l’Amadeu seguiria presidint la capella del Beat Oriol i el retaule de Calls fins a la substitució
d’aquest per el de Domènech i Estapà, que es muntà entre
1900 i 1902.85 És en aquesta franja de temps que caldria
datar la fotografia existent a l’Arxiu de Santa Maria del Pi
en què es veu el nou retaule, a mig fer encara, amb la vella
imatge del Beat (Fig. 14). És important notar que, en aquesta fotografia, l’escultura ja apareix sense els àngels, la qual
cosa implica una restauració anterior, que podria correspondre’s amb una partida de 40 pessetes dels anys 1897
a 1898, que figura en el llibre nou de l’Administració del
Beat, amb l’únic concepte de «restauración del Beato»,86
tot i que anteriorment la imatge ja hauria estat objecte d’alguna intervenció que, en principi, només afectaria a la
pintura i encarnadures i no al treball escultòric.87
Venanci Vallmitjana va cobrar 2.250 pessetes el 2 de
març de 1901 per la nova imatge que li encarregaren els
administradors de la capella,88 però no sabem a partir de
quin moment aquesta va quedar col·locada al nou retaule i, en conseqüència, quan es va traslladar la imatge de
l’Amadeu a l’Arxiu de la Comunitat, on és vista per autors com Joan Ballester i Claramunt (Fig. 15) o Emmanuel
Ros i de Càrcer, (Fig. 16) ja als anys 1908 i 1909. En aquest
marge d’anys, l’única dada que es pot relacionar als comptes de l’Administració del Beat, sense ser gens concloent,
és un pagament de 60 pessetes al marbrista «por rebajar
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85 APSMP-C649 Administració de la capella del Beat Oriol, Rebuts
(28-05-1900), (12-11-1900), (24-12-1900), (10-01-1901), (28-02-1901),
(20-05-1901), (13-12-1901), (02-04-1902), (29-04-1902), (03-05-1902), (0306-1902), (19-08-1902), (29-09-1902), (31-10-1902), (22-11-1902), (27-121902), (28-01-1903), (17-02-1903).
86 APSMP-C649 Libro de la Administración del Beato José Oriol de la
Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pino de Barcelona (1877-1910), p. 67.
87 APSMP-C648 Administració de la capella del Beat Oriol, Rebuts (2104-1852).
88 Ibíd., (02-03-1901).
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el zócalo y trasladar la imagen», l’any 1905.89 Custodiada
a l’Arxiu, la imatge del Beat es va salvar de les destruccions de la guerra, cosa que no va passar amb la capella de
Sant Josep Oriol, que va quedar totalment cremada i destruïda. D’aleshores ençà l’escultura de l’Amadeu tornaria
a presidir l’altar on va estar-se durant gairebé un segle, i
fins a dia d’avui.
₅. L’urna de les relíquies del Beat
El sant cos del doctor Pa i Aigua ja era objecte de veneració fins i tot abans d’iniciar-ne el procés de beatificació, i el seu vas funerari ja havia estat obert anteriorment
en el transcurs de la causa.90 És però, arran de l’aprovació
dels tres miracles, al març de 1806, que han de tornar a
obrir el sepulcre per tal de reconèixer i manifestar els ossos del futur Beat i enviar relíquies a Roma. En aquest
context, en una reunió del 19 de maig de 1806, sorgí entre
els membres de la Reverent Comunitat de Preveres Beneficiats del Pi la proposta de fer una urna per col·locar
les relíquies del seu germà comunitari i poder-li donar
pública veneració.91 Es resolgué costejar-ne una de plata amb els fons de la Comunitat, incloent-hi els donatius
que els devots volguessin sumar, i a tal fi es nomenaren
quatre comissionats amb facultats per aprovar el disseny
més escaient.
Entretant, es feu l’extracció dels ossos del Venerable
Dr. Oriol, en un procés que durà des de l’11 fins al 13 de
juliol, a porta tancada dins l’església del Pi, en presència
del Tribunal Eclesiàstic i nombrosos testimonis dels dife89 APSMP-C649 Libro de la Administración del Beato José Oriol de la
Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pino de Barcelona (1877-1910), p. 81.
90 AHCB Ms. A-233 Calaix de Sastre XXXIII (1806), 1 Jul.-31 Des., p. 35.
91 APSMP-B365 Determinacions de la Comunitat, P (1804-1833), f.
41v-42r.
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rents estaments socials.92 Les relíquies, extretes d’un cofre, foren minuciosament examinades pels metges Ventosa, Torner i Francesc Salvà. Del conjunt se’n dipositaren
vuit en un petit bagul de marroquí vermell per ser enviades a Roma, mentre que la resta es posaren en una altra
caixa que fou solemnement portada fins al cambril del
retaule major, darrera la imatge de la Mare de Déu.
El dia 9 d’octubre, la Comunitat es tornà a reunir i els
comissionats presentaren els dissenys escollits pel model
de l’urna:93 un fet per l’argenter Josep Rovira i l’altre per
Gurri (a qui cal identificar amb l’escultor i acadèmic Salvador Gurri, malgrat ser esmentat aquí com a argenter).
Un cop examinats els models i informada la Comunitat
dels costos de cadascun, es passà a votar, sortint escollit
el disseny de Gurri. Rovira aleshores exigí a la Comunitat
el cost del seu disseny, per valor de 131 lliures i 5 sous,
deliberant aquests que se li havia de pagar allò que fora
just,94 i fent examinar el disseny a diversos facultatius es
resolgué pagar-li 45 lliures.95 El 24 d’aquell mateix mes,
els comunitaris van fixar la quantitat pel cost de l’urna
entre 1.500 i 1.600 lliures i acordaren que la partida de
diners sortís d’emmanllevar-ho a la Infermeria de la Comunitat, a la qual haurien de pagar anualment el tres per
cent, fins a retornar la totalitat dels diners.96 Si finalment
la Reverent Comunitat va pagar l’urna en aquests termes
i servint-se de la Infermeria ho desconeixem, ja que no
n’hem pogut trobar cap constància.
Ja no tornem a tenir notícies sobre l’evolució de
l’obra fins al 30 de maig de 1807, a pocs dies de l’inici de
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92 AHCB Ms. A-233 Calaix de Sastre XXXIII (1806), 1 Jul.-31 Des., p.
24-35.
93 APSMP-B365 Determinacions de la Comunitat, P (1804-1833), f.
46v-47r.
94 Ibíd., f. 54v-55r.
95 Ibíd., f. 67r-67v.
96 Ibíd., f. 55r-55v.
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les festes de beatificació, ja acabada i exposada al taller de
l’argenter Joan Angelí, al carrer de l’Argenteria, en què
el baró de Maldà la veié.97 Tant en aquesta notícia, com
en la relació de les solemnes festes de beatificació,98 l’autoria de l’urna s’atribueix a Angelí, tot i no constar que
presentés cap projecte, però no ha d’estranyar-nos, ja que
l’argenter havia col·laborat en altres ocasions amb Salvador Gurri per encàrrecs semblants, com per exemple, un
bust de plata de Sant Bernat Calvó que havia de complementar l’urna en què estaven dipositades les restes del
bisbe vigatà.99 Apart de la fama que precedeix a Gurri
com a acadèmic de mèrit de San Fernando en tot l’àmbit
català, a Santa Maria del Pi ja era un vell conegut, com a
mínim pel treball escultòric del retaule de Sant Miquel
dels Revenedors (1798-1800), i en el context de les festes,
per haver fet els marcs de talla per les noves pintures del
Retaule Major, al 1806.100 Per tant, cal atribuir el disseny
de l’urna a Gurri, mentre que l’execució material fou de
Joan Angelí.
En aquest cas, tot i no conservar l’objecte, tenim la
sort de comptar tan amb una descripció detallada com
amb diversa documentació gràfica de l’urna. La primera
la trobem a la «Relación de las solemnes fiestas con que
en la ciudad de Barcelona se celebró la beatificacion de su
paisano el doctor Josef Oriol»,101 on es recalca la perícia
i cura que hi posà Joan Angelí, «essent una obra mereixedora d’un lloc distingit entre les més excel·lents de la
seva classe, perfectíssim disseny i uniformitat, exactíssi97 AHCB Ms. A-234 Calaix de Sastre XXXIV (1807), p. 396-397.
98 Anònim, Relación de las solemnes fiestas, p. 11.
99 Carles Dorico i Alujas, «La construcció de l’urna de sant Bernat
Calbó i els models de Pere Costa, Salvador Gurri i Nicolau Traver», LOCVS
AMOENVS 12 (2013-2014) [en línia], <https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v12-dorico/4> [Consulta: 22 octubre 2019], p. 145.
100 APSMP (Pendent d’inventariar) Rebuts d’Obra, 1806, (s.n.).
101 Anònim, Relación de las solemnes fiestas, p. 11-12.
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ma execució i fidel imitació de l’arquitectura». Les dades
de la descripció es veuen complementades per les fotografies que es conserven de l’urna, especialment les que
la mostren en primer pla (Figs. 17 i 18).
De figura quadrangular, mesurava tres pams i quart
(0,67 metres) de longitud per dos i mig (0,52 metres) d’altura. Es sostenia damunt de quatre pinyes amb sengles
daus adornats amb rosetes, damunt dels quals descansava el cos de l’urna, amb vidres a cadascuna de les bandes,
adornats amb rosetes inscrites en quadrats i filigranes en
forma de roleus, a mode de marc. A les quatre cantonades de l’urna una columna d’ordre dòric que sostenia un
entaulament d’ordre jònic amb fris corregut, decorat novament amb roleus, que discorria per tota la part superior del cos de l’urna, només interromput per un grup de
querubins entre núvols als costats anterior i posterior. De
la mateixa manera, a la part inferior d’aquestes cares es
disposaven dues targes amb inscripcions, rodejades per
garlandes vegetals que anaven a morir a les rosetes dels
daus de les pinyes. Les inscripcions eren les següents:
D. O. M. Et Beato Josepho Oriol Presbiteri Barcinonensi qui
unum ex residentialibus Beneficiis Ecclesiae Beatae Mariae
Regum vulgo de Pinu in Patria adsequutus, choralia et capitularia sibi demandata munia exactissime diligentissimeque
explevit Reverenda dictae Ecclesiae Comunitas in grati animi
monumentum et in perpetuam reliquiarum custodiam urnam
hanc propriis sumptibus oﬀert et dicat. Die sexta Junii Anni
MDCCCVII.

136

Dei Servus Joseph Oriol Presbiter factus Sacrae Theologiae
lauream adeptus: abstinentiam ita severam suscepit ut pane
et aqua uteretur, addito diebus festis quarundam silvestrium
inconditarumque herbarum obsonio, quod arduum jejunii
genus ad mortem usque per quinque scilicet et viginti annos
constanter retinuit. Imo integram quadragessimam sola Eucaristia reflectus transegit. Sic datus Romae apud Sanctam Mariam mayorem sub annulo Piscatoris die V. Septembris. MDCCCVI. Pont. Pii. VII. Ann. VII.

Pel que fa a la coberta, de planta lleugerament oc-
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togonal i en forma de cúpula, tenia quatre angelets a
les cantonades, sobre la columna i entaulament del cos
de l’urna, sostenint cadascun un atribut del Beat: un
llibre el primer, un bonet amb borla el segon, un bordó
de peregrí el tercer i un panet i un vas d’aigua el quart.
En el remat, ben decorat de garlandes vegetals semblants a les de les targes, s’aixecava una peanya sobre
la qual hi havia la imatge del Beat Oriol en apoteosis,
vestit amb hàbits corals i els braços oberts, agenollat
sobre un tron de núvols amb dos querubins i amb un
halo de glòria darrera seu.
L’interior de l’urna estava entapissat de seda blava brodada de plata amb franja al voltant. De la part
interior de la cúpula baixava una estola posada de manera simètrica, al centre de la qual es col·locà un vas
de cristall amb les cendres i ossos més petits del Beat.
Aquests, al seu torn, es van cobrir amb un tros de crani
i al voltant d’ells altres ossos, buscant una simètrica
proporció.
El dia 3 de juny, l’Ajuntament envià una carta a
la Reverent Comunitat amb la pretensió d’obtenir una
clau de l’urna, cosa a la qual es negaren els comunitaris, i que portà a un llarg intercanvi de cartes amb arguments i foc creuat sobre els pretesos drets de l’Ajuntament a la clau i els mitjans, més o menys barroers,
pels quals aquest intentà aconseguir-la, sense que finalment hi hagués una resolució clara de la disputa.102
Mentrestant, el dia 6 al matí, abans de la gran funció,
el Tribunal Eclesiàstic va assistir al Pi per la col·locació
de les relíquies del Beat dins de l’urna, en presència
de diversos testimonis, i a la tarda, durant el Te Deum,
aquesta ja estava emplaçada al seu lloc pertinent en el
presbiteri, detallat anteriorment al parlar de la imatge
102 APSMP-B365 Determinacions de la Comunitat, P (1804-1833), f.
72v-73r, 90v-92v, 102r-103r, 103r-105v.
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de l’Amadeu. L’endemà, l’urna sortí a la processó que
s’encaminà vers la Catedral i tornà a l’Altar Major del
Pi aquella mateixa tarda,103 on es quedà fins al 1 de
juliol, quan es traslladaren al retaule de Joan Calls, a
la que seria definitivament la capella del Beat Oriol.104
Allà van romandre a la pública veneració, amb canvis
de retaule inclosos i les processons de les festes de canonització de l’any 1910, fins a la seva desaparició durant la destrucció de la basílica, a l’inici de la Guerra
Civil Espanyola.
₆. Conclusions
Les festes de beatificació de Sant Josep Oriol van
comportar un gran esforç artístic per a la ciutat de Barcelona i les seves institucions, en un context històric de diversos canvis de paradigmes, i amb l’ombra de les guerres europees asfixiant la pecúnia de tots els ciutadans,
que malgrat tot van veure en l’elevació als altars del seu
compatrici un parèntesi d’alegria i de reivindicació com a
ciutat moderna i puixant, tal i com ho havia estat quan el
Dr. Josep Oriol encara vivia.

138

Santa Maria del Pi es va destacar com la punta de
llança de les festes de beatificació, duent a terme una posada a punt de tot el temple, tan interior com exterior, i
amb l’ambiciós projecte d’una capella monumental per
al nou Beat que malauradament va ser frustrat pels interessos espuris d’alguns alts càrrecs del consistori barceloní, en plena disputa per la supressió dels fossars intramurs de la ciutat. La caiguda en desgràcia del projecte de
Francesc Renart desencadenà, al seu torn, una situació de
“provisionalitat permanent” en el retaule que Joan Calls
103 Anònim, Relación de las solemnes fiestas, p. 56-61.
104 AHCB Ms. A-234 Calaix de Sastre XXXIV (1807), p. 521.
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havia habilitat temporalment a la capella del Portacreu, a
l’espera de passar les festes i veure’s la resolució del conflicte. Una permanència que durà pràcticament un segle,
però que no la salvà dels canvis de modes ni de la voluntat de renovar un moble litúrgic vell, i probablement
d’una entitat menor.
Amb tot, la qualitat de les obres i els artistes que van
treballar durant les festes de beatificació és encara ben patent en els pocs testimonis que queden. Autors com Flaugier o Amadeu van trobar una veta notable d’encàrrecs en
la figura del Dr. Josep Oriol, contribuint a codificar-ne una
iconografia hagiogràfica pròpia de la que en som deutors
encara avui. La pròpia imatge del Beat, que Ramón Amadeu feu per presidir primer les festes i després la capella, és
una obra excepcional que es tenia amb prou consideració i
estima, encara a principis del segle XX, com perquè es pensés en salvaguardar-la, pujant-la a l’Arxiu de la Comunitat
quan es feu el canvi de retaule i d’imatge, en el context
del segon centenari de la seva mort. Així mateix l’urna de
plata amb les relíquies del Beat, obra de col·laboració entre
Salvador Gurri i Joan Angelí, ja es considerava una obra
excel·lent pels seus coetanis, mantenint-se com a referent
devocional dels mobles litúrgics que li feren d’embolcall
fins a la seva destrucció o desaparició, al 1936. Ambdós,
imatge i urna, són els únics elements dels que tenim referència visual, i que testimonien aquest pic d’esplendor
que feu brillar la parròquia del Pi durant la gran festa que
visqué Barcelona l’any 1807.
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Fig. 1. Cor elevat de l’església del Pi amb l’orgue construït per
Otter i Kyburz. (©APSMP).
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Fig. 2. Interior de Santa Maria del Pi l’any 1847, amb un aspecte molt
semblant al que lluïa durant les festes de beatificació de 1807. (Onofre
Alsamora, ©AHCB).
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Fig. 3. Esbossos de Josep Renart pel disseny de la capella del Beat
Oriol. Ren. XXIII, 1 (211). (Francesc Renart, ©BC).
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Fig. 4. Esbós de l’articulació arquitectònica interna de la capella del
Beat. Ren. XXIII, 1 (213). (Francesc Renart, ©BC).
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Fig. 5. Interior del Reial Col·legi
de Cirurgia de Barcelona (17611764). (©Urcotex).

Fig. 6. Coberta interior de la
capella de Sant Narcís a l’església
de Sant Feliu de Girona (17821792). (©Albert Cortés).

Fig. 7. Interior del Sagrari de la
Catedral de Jaén (1764-1801).
(©Alejandro Cárdaba).
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SAGRARIO

NAVE DE LA CATEDRAL

Capella del "Sagrario" de la Catedral de Jaén
Ventura Rodríguez (1764)

Fig. 8. Planta del Sagrari de la catedral de Jaén (1764-1801).
(©Jordi Sacasas).
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Fig. 9. Plànol del Fossar Major de Santa Maria del Pi, Josep Mas
(1818). (©APSMP).
Fig. 10. Exvot al Beat Josep Oriol
(mitjans segle XIX). MiTPi-0089.
(©Albert Cortés).
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Fig. 11. Projecte de retaule per a
la capella del Beat Oriol de Santa
Maria del Pi. (Josep Domènech
i Estapà (1898). C1186-37-3.
(©Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).

Fig. 12. Capella de Sant Josep
Oriol abans de 1936. (©APSMP).
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Fig. 13. Imatge de Sant Josep
Oriol, propietat de Josep Duran
Llorens al 1929. (©APSMP).

Fig. 14. Retaule de Josep Domènech i Estapà en construcció amb
la imatge del Beat de Ramón
Amadeu. (©APSMP).
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Fig. 15. La imatge del Beat Josep
Oriol a l’Arxiu de la Comunitat, tal i com s’endevina per la
voluta del sostre. (BALLESTER
I CLARAMUNT, Joan. Vida
de San José Oriol...,entre les pp.
314-315).

Fig. 16. Il·lustració de la imatge
del Beat Josep Oriol, junt amb els
armaris on es guardaven els instruments de penitència que li van
pertànyer. (ROS DE CÁRCER,
Emmanuel de. Festas celebradas
a Barcelona en los anys 1806 y
1807 per la beatificació del V. Dr.
Joseph Oriol... p. 91)
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Fig. 17. Urna-reliquiari de Sant
Josep Oriol a la seva capella.
(©APSMP).

Fig. 18. Urna-reliquiari de Sant
Josep Oriol guarnit per a les festes
de canonització. (La ilustración
católica. Barcelona: La Hormiga de Oro, Nº19. Suplemento al
nº19).

152

Amadeu Carbó i Martorell

GEGANTS, BESTIARI I BALLS POPULARS.
LES FESTES DE BEATIFICACIÓ DEL DR.
ORIOL, COM A REFERÈNCIA IMPORTANT
DE LA CULTURA POPULAR A BARCELONA
Amadeu Carbó i Martorell és educador social, folklorista, comunicador i escriptor.
Resum:
Les festes de Beatificació del Doctor Josep Oriol representen dins la cultura popular barcelonina una gran
posada en escena només equiparable a la festa del Corpus en la seva època més florida o a les grans solemnitats
celebrades a la ciutat per motius extraordinaris.
Barcelona, venia d’una crisi profunda. El Decret de
Nova Planta (1716) havia desmantellat les estructures
pròpies de funcionament de la Ciutat. La nova municipalitat exclou les organitzacions gremials i populars de les
decisions de la ciutat, quan sempre havien tingut un pes
important en la festa.
Amb tot, afegint les diverses disposicions tant reials
com eclesiàstiques per regular, i prohibir, la participació
d’entremesos festius, en la processó del Corpus, festa ciutadana per excel·lència, el panorama festiu de finals del
XVIII i primers anys del XIX és desolador.
La beatificació del Dr. Josep Oriol capgira del tot, o
almenys de forma puntual, aquesta tendència de l’empobriment de la festa barcelonina. Per tal d’honorar el nou beat la
ciutat, les seves parròquies, les confraries, els gremis, etc. reprenen de forma efímera l’esplendor festiva d’èpoques anteriors, tota una demostració d’apoderament i orgull ciutadà.
La recuperació del bestiari processional, la renova-
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ció dels gegants per l’ocasió, etc. van deixar un fons documental que ens permet resseguir amb detall l’esdeveniment. Amb el temps, aquestes festes celebrades el 1807
seran de referència ineludible per la reinvenció de la festa
barcelonina contemporània.
Paraules clau:
Sant Josep Oriol, festa, Corpus Christi, Barcelona.
Abstract:
Doctor Josep Oriol’s beatification feasts represents
in the popular barcelonine culture a great staging only
comparable to the feast of Corpus Christi at its most
blooming time or the big solemnities celebrated in the
city for extraordinary reasons.
Barcelona came from a deep crisis. The Nova Planta decree (1716) dismantled the City’s own operating
structures. The new municipality excludes the guild and
popular organizations of the city, even though they had
always played an important role in the feasts.
All in all, adding the diﬀerent provisions, both royal and ecclesiastical, to regulate and prohibit the participation of “entremesos”, or theatrical interludes, in the
Corpus procession, the citizen’s quintessential feast, the
festive panorama at the end of the 18th century and beginning of the 19th century is bleak.
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Dr. Josep Oriol’s beatification turns around everything, or at least on a one-time basis, about this impoverishment trend of the Barcelona festivities. To honour the
new Blessed the city, its parishes, confraternities, guilds,
etc., ephemerally recovered the festive splendour of earlier
times, a demonstration of empowerment and civic pride.
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The recovery of processional bestiary, the renovation of the giants for the occasion, etc., left a documentary
background that allows us to follow the event in detail.
Over time, these feasts celebrated in 1807 will be of inescapable reference for the reinvention of the contemporary Barcelona festivities.
Keywords:
Saint Josep Oriol, feast, Corpus Christi, Barcelona.

₁. IntroducciÓ
La recerca per tal de redactar aquesta ponència vaig
realitzar-la entre l’any 1996 i el 1997 i va ser publicada a la
revista Gegants, editada per l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Ara, vint-i-dos anys després, rescatem aquell treball que en el seu moment va tenir una certa repercussió, ja que va permetre descobrir informacions
inèdites o poc conegudes i que les portava al terreny de
la divulgació, aspecte que sempre m’ha preocupat força,
posant-los a l’abast del públic en general i sobretot dels
col·lectius dedicats a la imatgeria festiva: gegants, bestiari, etc.
La documentació referent als entremesos festius del
nostre país està lligada a dates que per la seva excepcionalitat son d’obligada menció. La majoria d’elles corresponen a celebracions extraordinàries que, per sort, ens han
deixat un gruix documental que ens permet resseguir la
petjada dels entremesos al llarg de la seva història, com
per exemple la relació de la festa del Corpus de l’any 1424
del Llibre de les Solemnitats de Barcelona1 o les festes de
1

Agustí Duran i Sanpere – Josep Sanabre Sanromà, Llibre de les so-
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Canonització de Sant Ramon de Penyafort de l’any 1601.2
Una altra de les dates d’obligada referència són les festes de beatificació del beneficiat i bosser de la parròquia
del Pi, el doctor Josep Oriol, motiu d’aquesta exposició.
Per aquesta ocasió he revisat la documentació emprada i l’he ampliada amb noves informacions dipositades a l’Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi, veritable
pou d’informació de la vida barcelonina i la seva cultura
popular. I ja posats, aprofito per agrair al seu conservador
i arxiver, Jordi Sacasas, les facilitats a l’hora d’accedir als
fons de l’arxiu i també la convidada a fer aquesta exposició. I ja que hi som, també vull agrair a l’Albert Domènech
tota la informació que m’ha anat proporcionant, així com a
l’Antoni Serés, responsable del Fons Amades de la Direcció General de Cultura Popular per les imatges aportades
per poder fer aquesta ponència.
Per conèixer amb detall com es van celebrar les festes, la dimensió de l’esdeveniment i la seva transcendència podem anar a raure a diferents fonts documentals,
com per exemple un full de rengle i una auca publicada el mateix 18073, com a testimoni gràfic de la processó.
Una altra font són les relacions conservades en l’arxiu de
la parròquia del Pi, que segueixen fil per randa les festes
que aquesta parròquia va endegar amb motiu de la beatificació del seu beneficiat. Com per exemple la Relación
de las Solemnes fiestas con que en la ciudad de Barcelona se
celebró la beatificación de su paisano el Doctor Josef Oriol Beneficiado de la iglesia de Ntra. Sra. de los Reyes vulgarmente
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lemnitats de Barcelona: Edició completa del manuscrit de l’arxiu històric de la
ciutat, vol. I (1424-1546), Barcelona: Institució Patxot 1930, p. 12-21.
2 Jaume Rebullosa, Relación de las grandes fiestas que en esta Ciudad de Barcelona se han hecho, a la canonización de su hijo san Ramon de
Peñafort de la orden de predicadores, Barcelona: Jaume Cendrat 1601.
3 Tant els full de rengle com l’auca es conserven al Fons Amades dipositat a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de
la Generalitat de Catalunya.
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del Pino (sense data, probablement del 1807 -1808).4
En aquesta línia de paper escrit, el Calaix de Sastre d’en Rafel d’Amat i de Cortada, més conegut com el
baró de Maldà5, també ens fa una descripció acurada,
dia a dia, moment per moment, que ens endinsa en l’ambient festiu d’aquells dies. Els escrits del baró de Maldà
relacionats amb les festes de beatificació de Sant Josep
Oriol ja van ser objecte d’un buidat exhaustiu realitzat
per Mossèn Emmanuel de Ros y de Càrcer, publicat per
ell mateix l’any 1908 amb el títol Festas Celebradas à Barcelona en los anys 1806 y 1807 per la Beatificació de V. Dr.
Joseph Oriol, pvre. y beneficiat de N. S. dels Reys, dita del Pi
de Barcelona.6
Els escrits d’en Rafel d’Amat reflecteixen la grandiositat i alhora les misèries d’una ciutat en festes, potser des d’un punt de vista poc objectiu perquè en molts
dels casos demostra el fort sentiment de pertinença al
barri i a la parròquia, que més d’una vegada el porta a
desprestigiar o a posar en dubte les accions d’altres parròquies amb afirmacions com aquesta:
[...] Los rivals del parroquians del Pi, entench dit los de Sta.
Maria del Mar, monus de la Seu, que el vulgo sol dir, que son
mes parroquians que cristians, sen sa iltre. Obra més rica que
la del Pi, però no tan numerosa en nobles i cavallers [...].7

Amb tot, la seva tossuderia a redactar tot allò que
passava en el seu entorn, per petit o insignificant que fos,
4 Anònim, Relación de las solemnes fiestas con que en la ciudad de Barcelona se celebró la beatificación de su paisano el doctor Josef Oriol. Barcelona:
Compañia de Jordi, Roca y Gaspar, 1807.
5 Rafel d’Amat i de Cortada, Calaix de Sastre, vol. VII (1804 -1807).
Selecció a cura de Ramon Boixareu, (Biblioteca Torres Amat 15) Barcelona:
Curial 1994.
6 Emmanuel De Ros i de Càrcer, Festas Celebradas a Barcelona en los
anys 1806 y 1807 per la Beatificació de V. Dr. Joseph Oriol, pvre. y beneficiat
de N. S. dels Reys, dita del Pi de Barcelona, Barcelona: Eugeni Subirana 1908.
7 D’Amat i de Cortada, Calaix de Sastre, vol. VII (1804 -1807), p. 245.
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ens permet de resseguir la festa i els seus preparatius, i
els entremesos festius amb detall.
Les festes amb motiu de la beatificació del Dr. Josep Oriol comprenen un període llarg. L’any 1806 van
començar a celebrar-se i es van cloure ben entrat el 1807.
De tot aquest període, una constant es manifesta gairebé
d’una manera obsessiva al llarg de totes les celebracions,
la rivalitat entre barris o, per filar més prim, entre les parròquies que, en qualsevol cas, eren el referent més clar de
divisió territorial de la ciutat en aquell moment.
El fet que la mort del Dr. Josep Oriol (el 23 de març
de 1702), fos temporalment molt propera a la seva beatificació (5 de setembre de 1806), tan sols poc més de cent
anys separen la seva defunció de la seva pujada als altars,
ens fa pensar que el seu record era prou viu en la memòria col·lectiva de Barcelona. I per adobar la situació, el fet
que totes les parròquies volguessin afillar-se el beat per
un motiu o altre ens permet imaginar l’estat de competència festiva que es va produir a la Ciutat, sobretot entre
les dues grans parròquies de l’època, l’una Santa Maria
del Mar i l’altra Santa Maria del Pi.
₂. El panorama festiu a Barcelona a principis del
segle xix
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En el moment que arriba la notícia de la beatificació del Dr. Oriol el 13 d’octubre de 1806, Barcelona viu
un temps de decadència festiva, molt lluny del que havia estat en altres èpoques esplendoroses, festivament
parlant. Diversos motius porten la Ciutat a aquest estat
d’empobriment. Al llarg del segle XVIII, es produeixen
diversos fets, situacions i prohibicions que afecten de ple
al desenvolupament festiu de la ciutat, i més concreta-
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ment als entremesos festius, fins al punt que alguns d’ells
desapareixen del tot, com és el cas del Drac o la Víbria.
No només el Decret de Nova Planta i les seves conseqüències a nivell municipal en són els responsables. Si
bé el nou ajuntament borbònic incauta, confisca i municipalitza bens gremials, entre ells els entremesos festius,
que són emmagatzemats, tot un seguit de disposicions
moltes d’elles eclesiàstiques, i que algunes venien ja de
molt lluny en el temps, fan el fet. Els motius sempre eren
per norma general, si fa o no fa, els mateixos: els abusos
i desgavells que el poble feia amb motiu de la passada
dels entremesos en les processons, principalment la del
Corpus.
Ja avançada la segona meitat del segle XVI i agafant
ja el fil de la Contrareforma comencen a haver intents d’esbandir les manifestacions populars de les processons de
Corpus, intents que s’aniran repetint. Temps més endavant, l’any 1684, Benet Ignasi de Salazar, bisbe de Barcelona, dictava una nova disposició que deia: «[...] en dia i
octava de Corpus, o altres solemnitats, no ballen ni dansen
davant lo Sant Sagrament en les professons […]».8
L’ any 1717, i coincidint amb la recent entrada en vigor del Decret de Nova Planta, el bisbe Diego de Astorga
y Céspedes tornà a insistir amb les disposicions dels seus
predecessors. El 1768, el bisbe de Barcelona, Josep Climent, de pensament il·lustrat, va instigar una campanya
de desprestigi cap a totes les manifestacions populars de
la festa del Corpus, i tot tirant pel dret, va fer arribar els
seus propòsits a altes personalitats i al tribunal del Sant
Ofici, ja que segons el seu parer els elements populars
que hi participaven eren irreverents, grotescos i calia eliminar-los de les processons.
8 Joan Amades i Gelats – Amadeu Carbó Martorell – Antoni Serés Aguilar, Corpus. L’Auca de la Processó. Un Passeig per la història i la
festa, (Llegat Consol Mallofré 4), Tarragona: El Mèdol 1997, p. 160.
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Ara bé, la prohibició que veritablement es va fer
efectiva i va ferir de mort els entremesos de la Ciutat va
ser la Reial Cèdula de Carles III del 21 de Juny del 1780.
Aquesta Cèdula no era la primera que aquest monarca
dictava en referència a aquest tema. L’any 1772 el Consell
de Castella ja en va rebre una:
[...] mandar se quitasen y cesasen en Madrid para lo sucesivo los gigantones, gigantillas y tarascas, porque semejantes figuras,no solamente no autorizaban la procesión y culto del
Santisimo Sacramento [...].9

Cinc anys mes tard, el 1777, tornava a insistir, és a dir
que o no es complia l’ordre anterior o es complia només
parcialment. Diu així: «[...] no se toleren bailes en las iglesias, sus atrios y cementerios, ni delante de los santos [...]».10
Al seu torn la Real Cédula de 1780 diu:
[...] en ninguna iglesia Cathedral, parroquial o regular haya
en adelante danzas, ni gigantes, gigantillas y tarascas, ni figurones, deviendo cesar semejante practica en las procesiones i
demas funciones eclesiasticas [...].11

Segons Joan Amades, l’any 1781 no va sortir cap
entremès i el poble va perdre l’interès per la processó.
La Reial Cèdula va tocar de ple en el seu objectiu i els
entremesos van esmorteir la seva activitat i molts d’ells
desapareixen, no tan sols a Barcelona, ja que la disposició
va afectar tot el país.12
Amb tot això és fàcil pensar que les processons van
deixar de tenir aquell caire de parada i desfilada, en què
tota la ciutat hi era present d’una manera fresca, exhibint
els seus distintius i insígnies, cosa que en definitiva es

160

9 Ibíd., 168.
10 Ibíd.
11 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (d’ara en endavant, AHCB)
02.01/1D.III-46.
12 Joan Amades, Gegants Nans i altres Entremesos: Costumari popular
català, Edició facsímil de Barcelona: La Neotipia 1934, (Arxiu de Tradicions
Populars 45), Palma de Mallorca: J. Olañeta Editor 1983, p. 15.
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tractava de passejar el sentit de pertinença al col·lectiu.
Aquesta cèdula va tenir efecte rigorós, a Barcelona,
fins l’any 1798, en què el Capità General de Catalunya,
Agustí Lancaster, aixecà parcialment les prohibicions. De
l’aixecament de la prohibició, el baró de Maldà en el seu
Calaix de Sastre en recull el següent, a 6 de juny de 1798:
[...] Han tornat a fer obsequi los gegants i gegantesses de la
ciutat i del Pi en esta tarda rodant los carrers i places de Barcelona, havent antes anat a Palacio a donar les gracies al general
de haver-los tret de l’arrest que desde l’any 1781 patiren, no sé
per quins delictes [...].13

L’indult era, però, amb limitacions:
[...] En fi queden perdonats, mes ab la condició de no poder entrar a ballar i recollir-se, com si antes los del Pi, dintre
d’algunes capelles de la iglesia, i tenir que anar moltes passes
davant de la professó [...].14

Com podem veure, ja no queda rastre de cap altre
entremès que no siguin els gegants. El baró de Maldà ja
ni els anomena.
₃. Les festes de beatificaciÓ, unes festes
extraordinàries
Quan arriba a Barcelona la notícia de la beatificació,
la Ciutat es troba en aquesta situació de decadència. Però
el cas és que, per una voluntat col·lectiva, es tira endavant
amb una programació, plena d’accions i activitats que converteixen aquestes festes en un esdeveniment del tot extraordinari, en aquest sentit. Recaptacions i col·lectes populars
ho fan possible. És un veritable exercici d’autoestima ciutadana que té per voluntat refermar-se com a barcelonins i
13 D’Amat i de Cortada, Calaix de Sastre, vol. IV (1798 -1799). Selecció a cura de Ramon Boixareu, (Biblioteca Torres Amat 8) Barcelona: Curial
1990, p. 58.
14 Ibíd., p. 58.
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superar, d’alguna manera, ja la idea d’una ciutat vençuda.
Podem destacar per exemple la decoració i els guarniments dels carrers amb arquitectures efímeres, en forma de portalades, arcs, columnes, balustrades, cornises,
decoració amb cortinatges i teles o les il·luminacions dels
carrers, i els castells de focs.15
₄. Els entremesos festius i la processÓ
La majoria dels treballs que s’han realitzat sobre gegants i bestiari i que, d’alguna manera o altra,
han referenciat aquesta solemnitat s’han fonamentat
bàsicament, o únicament, en l’auca que es va publicar
l’any 1807, un full també extraordinari, ja que consta
de 96 rodolins, quan el costum era publicar-les de 48
(sis d’ample per vuit d’altura), és a dir, un doble full. La
funció d’aquest fulls de fil i canya impresos a priori de
l’esdeveniment era la d’informar, la de donar a conèixer
i així poder interpretar i reconèixer els participants en
les processons. En aquest cas, el document havia de ser
de gran utilitat, ja que la processó celebrada el 7 de juny
de 1807 incorporava elements que feia anys que havien desaparegut de les processons, com hem vist abans
al parlar de la decadència festiva de la ciutat com, per
exemple, el bestiari.
Comparant els fulls de l’auca amb els documents
escrits hi veiem diferències, cosa que ens fa pensar que
possiblement el fet d’utilitzar l’auca com a única font documental ens allunyi de la realitat d’aquell moment.
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Per exemple, la participació dels cavallets, representats en el rodolí número 4, no apareix en les dues relacions escrites que hem consultat, cosa que ens fa suposar
15 De Ros i de Càrcer, Festas celebradas a Barcelona, p. 96, 113, 114.
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que no hi van participar. O bé la participació de l’Àliga,
que es presenta en un lloc privilegiat i que sabem que va
desfilar pels pèls i dins del gremial.
Per contra, sabem que bastoners i ball de valencians, anomenats ja castells, hi participen en la posició 4 i 5
del seguici processional, segons consta en un full manuscrit amb l’ordre de la processó que podem trobar en les
caixes de Comptes i rebuts, causa i festes de beatificació, i que
en l’auca no hi surten representats.
Com ja hem vist, sabem que les prohibicions i reordenacions sobre la participació del bestiari en les processons durant el segle XVIII els havia ferit de mort, i de fet
no tenim cap referència ja fa molt de temps. Els interrogants sorgeixen ràpidament: ¿com és que després de tant
de temps reapareixen en aquesta ocasió i malauradament
tornen a desaparèixer o, com a molt, tornaran a sortir tímidament i en ocasions puntuals?
Sabem que per organitzar les celebracions, es van
buscar referents anteriors. Segons sembla, va ser així, si
més no el baró de Malda en fa menció:
[...] Semblant funcions de Beatificació de un Sant de la mateixa pàtria pocas s’hent vehuent, no haventi hagut altra que
constia, que la de S. Ramon de Penyafort y la del gloriós bisbe de Barcelona y Arquebisbe de Tarragona San Olaguer, que
consta tot, com és de pensar, en papers y pergamins, en lo Arxiu de esta santa Iglesia Catedral y’s podran consultar per fer
lo que se espera en las venideras festas de la Beatificació [...].16

Si realment es van consultar les Festes de Sant Ramon de Penyafort de l’any 1601 per prendre’n model, és
fàcil suposar que va provocar la sortida dels entremesos
a la processó, ja que en les festes de l’any 1601 la participació dels elements del bestiari i dels gegants va ser molt
reeixida. El fet que darrere d’una voluntat popular, que
16 bíd., p. 95.
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segur que hi era, hi hagués un fet històric com a punt
de referència, per estructurar la solemnitat, justificaria la
sortida dels més reticents a la participació dels entremesos en la processó.
Després d’aquestes festes de beatificació les referències sobre bestiari gairebé desapareixen, llevat d’algunes d’escadusseres sobre el Lleó i els cavallets. Això
converteix la processó del 1807 en la darrera font d’informació extensa de tota la comparseria dels entremesos
animals a Barcelona.
₅. L’Àliga destronada
L’Àliga va participar en la processó, però de manera diferent a com estàvem acostumats. L’Àliga, element
solemne i cerimoniós, havia deixat de ser l’entremès que
representa la ciutat i acompanya el consistori en els actes
de protocol. De fet, igual que altres elements del bestiari,
l’Àliga ja feia temps que no sortia i Rafel d’Amat ens ho
explicita en el seu escrit: «[...] L’amich anà obrint pas ab
tanta turba de fabets, que allí eran esperan los gegants,
lo Lleó dels blanquers y l’Àguila imperial, que tothom
enyoraba de veurerlos[...]».17
El lloc de desfilada dins del seguici processional no
és, en aquesta ocasió, aquell lloc de preferència que venia ocupant en les grans solemnitats, prop de la custòdia
en les processons del Corpus o prop del reliquiari com
correspondria en aquest cas. L’Àliga participa dins del
gremial: «[...] L’Àguila imperial anaba també entre les
banderes [...]».18
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Es refereix a les banderes i divises dels gremis. En
17 Ibíd., p. 134.
18 Ibíd., p. 136.
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la relació que hi ha en l’Arxiu de la parròquia del Pi,
ens afina més la seva posició, on especifica que va sortir
com a divisa del gremi dels Revenedors19. És a dir, l’Àliga s’havia convertit en un entremès de poca rellevància
corporativa i probablement va ser acollit ocasionalment
a la parròquia del Pi, en què el gremi dels revenedors hi
tenia la seva seu.
A més, l’Àliga que s’havia distingit sempre pel seu
perfecte estat, no debades havia estat el gran entremès de
distinció de la Ciutat, el baró de Maldà ja la troba depauperada: «[...] Àguila ab els aguilons, merexeria tornar-se
a dorar, per ser prou pasada [...]».20
Queda ben clar que l’Àliga ha caigut en un procés
de decadència tant per l’estat de la figura com pel seu estat simbòlic, aquest últim element potser allò més interessant i que suggereix més interrogants, com per exemple:
¿quin ha estat el procés que va seguir aquest entremès
per arribar a ser «l’entremès destronat»?
El fet que l’Àliga sigui un entremès d’una forta càrrega simbòlica el converteix en un element identificador
d’un col·lectiu, el qual adopta aquesta simbologia com a
paradigma identitari, però alhora la converteix en un objecte extremadament vulnerable si la seva iconografia es
pot confondre o manipular a raó de jocs de poder.
Documentalment no sabem quin va ser el procés que
va seguir l’Àliga barcelonina però tenim referents de processos similars de manipulacions simbòliques en altres
indrets. Per exemple, l’Àliga de la ciutat belga d’Ath va
ser convertida en bicèfala per identificar-la amb la casa
d’Habsburg. Més proper a Barcelona, i segons Ricard
Solana, a Reus l’Àliga va deixar de sortir una bona temporada perquè els filipistes identificaven la seva imatge
19 Anònim, Relación de las solemnes fiestas, p. 59.
20 De Ros i de Càrcer, Festas celebradas a Barcelona, p. 136.
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amb l’Arxiduc Carles.21 Amb aquests referents és fàcil
suposar que l’Àliga barcelonina va seguir un camí semblant, i que per identificació de l’Àliga amb la simbologia dels Austries fou arraconada pel poder borbònic, no
va tornar a ser adobada i va deixar de participar en les
celebracions i solemnitats de la Ciutat, a diferència de
l’Àliga de Reus.
El cas és que l’Àliga de Barcelona després de la
seva participació en la processó de la Beatificació del
Doctor Josep Oriol —participació que es pot qualificar
de puntual—, no tornarà a sortir en cap document ni en
cap celebració. El que ens fa pensar que deuria quedar
com una andròmina en un racó d’algun magatzem, o a
la casa del gremi de revenedors fins que es va malmetre
i va desaparèixer.
₆. El Mogigato i la Tarasca
En l’auca de la processó del Dr. Josep Oriol apareixen en els rodolins número 3 i 5 dos elements del bestiari:
un sota el nom de Mogigato i l’altre sota el nom de Tarasca. Tots dos són fàcilment identificables com el Bou i la
Mulassa i que, per un procés de castellanització de les
denominacions, l’estamper va adoptar aquests noms. El
mot Tarasca el veiem aplicat a la Mulassa de la mateixa
manera que, de vegades, és aplicat indiscriminadament
per referir-se a qualsevol element del bestiari (ho hem
vist a les reials cèdules de Carles III).
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Joan Amades en el llibre Gegants Nans i altres entremesos ens diu que el terme Mogigato, aplicat al Bou, és
una conseqüència de l’estat precari de la figura, cosa que
no crec del tot certa i suposo que respon a la personalitat
21 Ricard Solana i Valls, Llibre dels Gegants i altres entremesos de Reus,
Reus: Carrutxa 1987, p. 131.
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bonifàcia i manyaga d’aquest animal, ja que en castellà
aquest mot equival a dir santurrón.
El baró de Maldà ens explica que:
[...] En la hora de dos quarts de nou exit de la iglesia del Pi
la Profesó. Devant anaba el Bou de allò ben escarrasat, tras de
est la mulasa acotan a tothom, lo mateix que el Bou ab prou
bulla y griteria de xicots y demes burdegassos [...].22

Aquests dos entremesos van desfilar en les processons en solitari, sense precedir els seus gremis. En el cas
del Bou, Joan Amades ens diu el següent: «[...] figurava
en primer terme el Bou com emblema de la parròquia del
Pi [...]».23
Entre els gremis que hi van assistir no trobem els
carnissers: Podem suposar, doncs, que ja no existia i en el
cas de la Mulassa ens diu que: «[...] no presideix el gremi
que la tenia per símbol perquè segurament ja devia haver
perdut preponderància [...]».24 En aquest cas es refereix al
gremi de paraires.
De fet, en el full de rengle abans esmentat, veiem
que aquests dos elements ja desfilaven separats dels gremis i precedint el seguici de la processó. Un dels motius
va ser el caràcter engrescat i la xerinola que tant el Bou
com la Mulassa provocaven, i que va motivar que, en les
reordenacions de les participacions dels entremesos festius en les processons del Corpus, acabessin relegats a
desfilar lluny dels llocs que en altres èpoques els hi eren
reservats.
En el cas del Bou, el baró ens diu que el seu estat
és prou «escarrassat» és a dir desmanegat. No sabem si
es refereix a l’aspecte de la figura o al seu tarannà en els
moments d’evolucionar pels carrers. Com hem esmentat
22 De Ros i de Càrcer, Festas celebradas a Barcelona, p. 129.
23 Amades, Gegants Nans, p. 203.
24 Ibíd., p. 193.
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abans, sobre aquest tema Joan Amades ens diu que el Bou
estava molt degenerat en aquelles èpoques i són diversos
els autors que recolzen aquesta teoria. Malgrat tot, sabem
que per les festes de beatificació la majoria d’entremesos,
llevat de l’Àliga, van sortir renovats o refets.
En les notes d’en Rafel d’Amat es llegeix: «[...] Eixirà
lo Bou y la Mulassa, y los gegants xics y grans, ab sas
gegantessas novament vestits [...]»,25 i més endavant llegim:
«[...] El Po Ginestar es el que cuida de vestir al Bou [...]».26
Per la qual cosa suposem que el Bou i la Mulassa van
passejar pels carrers de la Ciutat en perfecte estat, i més si tenim en compte que les dues figures en qüestió són extremadament senzilles d’adobar perquè la testa era l’únic element
treballat i la resta del cos eren gualdrapes i robes que simulaven el cos, com explica Josep Puiggarí en l’article «Les bèsties del comú», publicat al Calendari Català l’any 1875:
[...] Al Bou i la Mulassa encare los alcansarem. No pot calcularse res més desgraciat: com mitja bota, tallada al llarch,
formava la corpenta, cuberta en gualdrapos fins a terra, y un
cap de cartró, de Bou y mula enganxats ab draps per poderse
moure, componien tot son mecanisme [...].27

El dubte s’esvaeix amb el següent document, un rebut que certifica que Josep Rojo és l’encarregat de Compondre el cap del Bou i pintar-lo i «compondre» el cap de
la Mulassa, la cua i la brida. És a dir que els fan de nou.28
El rastre, tant del Bou com de la Mulassa de Barcelona, va desaparèixer després d’aquesta processó i no el
tornem a trobar en cap document, ni tampoc els trobem
representats en cap auca ni full de rengle posterior, llevat
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25 De Ros i de Càrcer, Festas celebradas a Barcelona, p. 96.
26 Ibíd., p. 97.
27 Josep Puiggarí i Llobet, «Les bèsties del Comú», en Francesch Pelay
Briz, Calendari català de l’any 1875, Barcelona: La Renaixensa 1874, p. 113.
28 Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi de Barcelona (d’ara en endavant, APSMP) B301 Rebuts de la Junta d’Obra (1804-1809), nº 50 (10-061807).
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d’un ventall esmentat per J. Amades, que desconec. Però
és molt possible que no desaparegués, si donem crèdit al
testimoni de J. Puiggarí de l’any 1875 en què diu que «encare los alcansarem»,29 és a dir, que eren del seu record, i
tenint en compte que va néixer l’any 1821 la desaparició
d’aquests entremesos devia ser força posterior. Tot plegat
ens fa pensar que la Mulassa i el Bou van acabar participant com elements exclusivament lúdics en festes i celebracions al carrer, els termes de les quals de moment són
malauradament desconegudes i no ens permeten apropar-nos a la seva activitat fora de les processons i al moment real de la seva desaparició.
₇. El LleÓ
[...] A pocas de estas, venia lo Lleó coronat son cap, com rey
dels animals, al que tothom esperaba ab gust de veurer-los, despues de tants anys que no habia exit a les profesons del Corpus,
habent-lo fet en esta estrordinaria profesó. Dorat de nou en sa
gran melena, boca trayen bé la llengua bermella a fora, per ambucarse los melindros, que a nostra vista, s’han tragué alguns
del morralet, lo pare del Lleó, que portava vestidura blava y
barba llarga; y com lo axugaba el pobre Lleó! y los que’s figuraban manjar lo Lleó com se’ls calaria dins el seu ventre. Al Lleó
lo acompanyaban lleonets, es a dir homens vestits dorats, com
lo Lleó [...].30

Després d’aquesta extensa descripció que ens fa Rafel d’Amat en el Calaix de Sastre podem veure que el Lleó
era l’entremès animal que gaudia de millor salut. No només reapareixia com feien les altres bèsties, sinó que apareixia renovat i amb tots els seus complements, lleonets i
pare del Lleó. A més ho fa dins del gremi dels blanquers,
com era de precepte.
La participació del Lleó en les processons desapa29 Puiggarí i Llobet, «Les bèsties del Comú», p. 113.
30 De Ros i de Càrcer, Festas celebradas a Barcelona, p. 135.
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reix després de l’esmentada, almenys documentalment,
però sembla que va seguir participant en les processons
de Corpus de la vuitada de la parròquia del Pi. Joan
Amades ens diu el següent sobre aquestes sortides del
Lleó: «[...] No hem trobat cap dada escrita que ho confirmi, però hi ha persones molt velles que el recorden [...]».31
I més endavant diu: «Pels volts del 1870 el Lleó simulava
menjar caramels i engolir les monedes».32
El Lleó va resistir fins ben entrat la segona meitat
del segle XIX, cosa que no va passar amb les altres figures
del bestiari barceloní. El fet que el Lleó el trobem lligat al
seu gremi ens fa suposar que va ser el motiu que aquest
entremès gaudís d’una vida més llarga que els altres elements del bestiari.
₈. La proliferaciÓ de gegants a la ciutat
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Fins a la celebració de les festes de beatificació de
Sant Josep Oriol es fa difícil identificar els gegants que
a Barcelona participaven en les processons, llevat dels
de la Ciutat i les dues parelles de la Parròquia del Pi, de
les quals ja tenim referències anteriorment. Si consultem
l’auca, en els rodolins 6, 7, 8, 9 i 10 els trobem ocupats per
gegants, és a dir per cinc parelles diferents i que podem
identificar per les divises que exhibeixen en els seus escuts. I que coincideixen i tenen un semblant extraordinari amb el full de rengle publicat per l’ocasió i que Joan
Amades reproduí en el seu treball Gegants, Nans i altres
entremesos, tot i que el folklorista data el full de finals del
XVIII, i això no és estrany, ja que els boixos s’aprofitaven
d’un a l’altre.
En Rafel d’Amat també els identifica coincidint amb
31 Amades, Gegants Nans, p. 200.
32 Ibíd.
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els que apareixen en els gravats, llevat d’alguna alteració
en l’ordre:
Vejerem acercarse lo gegant y la gegantesa de S. Cugat, caminant ó ballant y donant voltas, y lo geganté ab la gorra a las
mans badant als balcons, per haber pluja de algunas mitjas pesetas de quins i de quinas els fesent ballar, axis el de St. Maria,
els del Pi, els de la Ciutat que era una gran tabola.33

L’auca i el full de rengle ens presenta totes les gegantes
tallades per un mateix patró, dames fines amb un ventall a
la mà i tal com diu el Calaix de Sastre a la moda gavatxona.
Pel que fa als gegants, llevat del gegantó del Pi, són representats com a nobles guerrers amb casc i plomalls, porra i
escut. Aparença que podem considerar la del gegant arquetípic català (Solsona, Berga, Olot, Vilanova, etc.).
₉. Els Gegants del Pi
Mentre que dels gegants de la Ciutat, de Santa Maria del Mar, o de Sant Cugat només en tenim la cita de la
seva participació sense més, dels gegants del Pi conservem documentació interessant i que és força descriptiva.
Entre d’altres informacions, podem fixar la data en què
una d’aquestes figures, el gegant gran, va adquirir l’aspecte de gegant moro.
Malgrat la imatge que ens presenten els boixos de
l’auca, el baró de Maldà ens explica els canvis de vestuari i d’aparença del gegant del Pi, cosa que no coincideix
amb l’aspecte representat en l’auca:
Lo Sastre Sr. Ignasi Gurri pasa a vestir nous, los gegants
grans y xichs del Pi, per las profesons del Corpus y de las sagradas reliquias del Beato Oriol. Vestiran al us turc, ó hebreu
y ben currutacus.34
33 De Ros i de Càrcer, Festas celebradas a Barcelona, p. 134
34 De Ros i de Càrcer, Festas celebradas a Barcelona, p. 98.
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En aquest sentit en les caixes de comptes i rebuts
causa i festes de beatificació trobem un document interessant: Nota del cost que se considera sobra poch més o menos
tindran los preparatius per las proximas festas del Beato, és
a dir, un pressupost en què ja queda reflectit que els gegants tindran una intervenció a fons, probablement una
renovació integral. En el document podem llegir les partides següents:
Vestir los gegans se considera 490 lliures.
Componer i encarnar los gegans 68 lliures.
Perrucas per los mateix 75 Lliures.
Compostura dels domasos y vestir los gegans considera
260 lliures.35

No només van ser vestits de nou, sinó que el document proposa «componer i encarnar», cosa que podem
considerar (?) com fer-los de nou. En aquest cas, l’escultor
Ramón Amadeu va ser l’encarregat de fer-los de nou o bé
de fer un arranjament en profunditat, tal i com llegim en
un full de la llibreta de comptes de la festa de beatificació
feta per la comissió de la beatificació entre els anys 18061807: «A Ramon Amadeu, sculptor, per compondrer los
Gegans .......... 50 lliures».36
Poc més de 8 lliures molt lluny de les 68 pressupostades, per la qual cosa suposo que hi ha un error en
l’anotació. Però encara sorprèn més la lectura dels rebuts
corresponents a aquests treballs en què podem llegir que
Ramon Amadeu rep la quantitat de 50 lliures per compondre les gegantesas i Bonaventura Planella la quantitat
de 55 lliures per pintar els quatre gegants i las imatges
del Beato als pendons de seda.37
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35 APSMP-C629 Comissió festes de beatificació, f. 01r.
36 Ibíd., Entrades i eixides de la caixa del Beat Dr. Josef Oriol, 1807, nº 163.
37 APSMP-B301 Rebuts de la Junta d’Obra (1804-1809), nº 52
(11-06-1807)

Amadeu Carbó i Martorell
En un altre rebut, en aquest cas, del compte de les
feines fetes pel fuster del Pi, en Joan Calls y Reixac, entre
d’altres treballs fets a encàrrec de la Junta d’Obra podem
llegir:
Mes se portaren y muntaren los 4 gegans en lo saló de casa
prats, y despres se desmuntaren y las gegantas se portaren
en casa del esculto Amadeu, y la geganta xica se porta a casa
meba la qual se ha axiquir y se li an estretas las costellas, y
després se han portat tots 4 en casa del pinto Planella en lo ters
pis y la geganta xica se ha adobada altre vegada per lo que se
ha empleat lo següent:
½ Jornal de mestra ………. 15 lliures.
3 Jornals de fadrí ……………. 3 lliures i 6 sous.38

Queden molts detalls i informació per descobrir,
que potser ens permetin afinar amb exactitud quines
figures van ser fetes de nou l’any 1806 per n’Amadeu i
quines ja existien anteriorment i només van ser refetes.
₁₀. Per anar acabant
Podem constatar que els gegants van viure un procés diferent de la resta dels entremesos i les disposicions
restrictives del segle XVIII no els van afectar amb la duresa que les van patir els elements del bestiari. Mentre
que la presència dels entremesos animals disminueix i
cau en un procés de degradació, la població de gegants
a Barcelona s’incrementa amb l’aparició de figures a les
parròquies com les que hem esmentat de Sta. Maria del
Mar i les de St. Cugat.
Cal notar que la decadència del bestiari és una conseqüència de les prohibicions i del declivi dels gremis als
quals pertanyen. En canvi, els gegants neixen com a propietat d’una col·lectivitat molt més amplia i plenament
38 Ibíd., nº21 (17-05-1807).
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sòlida, com ara les parròquies que els converteixen en
les seves divises populars en les processons. Per tant, podem dir que els gegants han adoptat el paper de símbol
d’identitat, en aquest cas d’un col·lectiu gran com és una
parròquia i al mateix temps territorial, perquè no podem
oblidar que la divisió de barris a la Barcelona Vella corresponia bàsicament a una divisió parroquial. Si fa o no
fa, els gegants havien adoptat la funció d’avui, com a elements festius i representatius de la comunitat.
₁₁. Les festes de beatificaciÓ de Sant Josep Oriol
avui
212 anys després, les festes de Sant Josep Oriol són
ben presents en el model festiu barceloní, concretament en
el seguici actual. De fet, presenta similituds en dos aspectes. El primer, que a l’hora de reinventar el seguici, la seva
composició i figures, es va prendre com a referència històrica tota aquella documentació que l’any 1807 es va consultar per tal de fer la solemne processó i, evidentment, materials que la mateixa generà com l’auca i el full de rengle.
El segon, és que a nivell de bestiari es recupera el
que surt representat a l’auca afegint-hi el Drac i la Víbria i
pel que fa als gegants només queden per recuperar els de
la parròquia de Sant Cugat, que no cal confondre amb els
de Sant Jaume que, tot i que en aquest cas s’ha fet una recreació magnífica d’uns gegants arquetípics, sabem que
no van existir mai.
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