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------Jo¡e~Maria Grau i Ro¡er ~ui~------

mb aquest articl e 
presentem la his
tòria de quatre 
retaules lIagoste
rencs: tres de 
l'església parro
quial, que daten 
de la segona mei

tat del segle XVII, un cop 
passada la guerra dels sega
dors i la pesta (1640- I 652); 
i el de la capella de Sant 
Llorenç, a la primera dèca
da del seg le XVIII. La 
depesa de construir-los puja 
més de 3.000 lliures:" quan
titat gairebé igual al que 
costarà després daurar-los. 
Tots són obra d'artistes 
diferents, repartits entre 
Girona, Barcelona i Arenys 
de Mar. 

Algunes de les 
característiques comunes 
són la presentació i l'apro
vació prèvies d'una traça en 
pergamí, que serà un model 
a seguir sigui quin sigui 
l' escultor que hi treballi , i la 
durada de l'obra. En tots els 
casos, l'escultor realitza el 
retaule en el seu taller, pos
teriorment, si toca amar, 
l'embarcarà fins a Sant 
Feliu de Guíxols, on el s 
clients l'aniran a cercar. 

La durada i el cost 
del retaule són en funció de 
la seva magnitud; així i tot, 

(I) Caltcnir present que el preu d'una 
casa amb hon situada a l'actual carrer 
de Sant Antoni era l'any 1669 de 124 
lliures. (Arxiu Municipal de Llagostera. 
Fons Família Rodas). 

Retaule~ Darroc~ 
trobem problemes en peces 
petites (la causa fou la mort 
del contractat). És per això 
que en les capitulacions o 
contractes es nomenen ava
ladors que es facin respon
sables dels diners que 
s'avancen, per tal d'evitar
ne la pèrdua. 

En l'acabament, 
per assegurar el nivell de 
qualitat desitjat i l'esmena 
dels errors, hom exigia el 
dret de visura d'un oficial 
per cada part, els quals 
podien peritar i denunciar 
les faltes existents. 

L'esforç dels veïns 
per al finançament va ser 
gran, especialment per als 
membres de les confraries, 
si bé copsem la generositat 
d'alguns particulars (nego
ciants, eclèsiastics, terrati 
nents, etc.) en les seves dei
xes. 

Esglesia 
ParroqMial 

de Sant1èlix 

1. El retaule de 
Sant Isidre 
El primer de 

novembre de l 'any 
1667 tres jurats de la 
Universitat o Comú de 

• J -

Llagostera i dos administra
dors un pagès i un peraire 
de la confraria de Sant 
Isidre, amb el vist-i-plau 
dels preveres i els obrers(2) 
de l'església parroquial de 
la vila (lloc on es trobava la 
capella de l sant), signen 
amb l' escultor gironí Joan 
Boris o, la capitulació per a 
la construcció d'un retaule. 
Aquest presenta un pergamí 
on hi ha el dibuix o traça i, 
un cop aprovat el 
projecte, el firma el notari 
que dóna fe de la conformi
tat. La iconografia es basa
va principalment en cinc 
figures de "bulto" exemp
tes: al centre Sant Isidre, del 
qual tenien relíquia; sobre 
d 'ell Sant Galderic (festa 
votada durant el contagi o 
pesta, el I 652), tots dos 
patrons de la pagesia. 
L'acabament o "remato" era 
el tradicional, el Sant Crist 
amb dues Maries. 

L'escultor s' obli
gava únicament a pagar la 
matèria primera (fusta) i a 
realitzar el treball artístic i 
assentar l'obra. El transport 
del retaule des de Girona a 
Llagostera anava a càrrec 

(2) Els Jurats de la Universitat o Comú 
de Llagostcra equivalen als regidors de 
r Ajuntament actual. Els Obrers de 
l'Obra eren veTns del poble encarregats 
dc ¡'obra de construcció O rcforma de 
¡'csglésia. 
(3) Arxiu Històric de Girona (AHG), 
notaria de Llagos tera i Caldes de 
Malavella (NL), notari Jaume Axandri, 
núm. 396 (1 667), ff. 329-333 v. 



dels llagosterencs, així com 
el manteniment de l'arti sta 
(taula i hostal) els dies neces
saris de treball a la vila. 

Els pactes més pro
blemàtics de complir per les 
dues bandes eren el preu i el 
termini. Vegem-ho. L'execu
ció havia de fina litzar des
prés de sis mesos i mig, coin
cidint amb la festa de Sant 
Isidre (15 de maig). La quan
titat acordada fou de 140 lliu
res, un 40% les rebria abans 
de Pasqua (lI de març de 
1668) i la resta en dos lliura
ments : 50 lliures el 15 
d'agost de 1668, després de 
la collita dels cereals, i la 
resta a la mateixa data de 
l'any següent. 

El 13 de novembre 
del 1669 Joan Boris manifes
ta en un rebut haver cobrat 
només 84 lliures 2 sous, un 
60%~" A partir del cobrament 
de les primeres 40 lliures 
cobrades el març de 1668, els 
Iliuramentss següents no es 
realitzen fins el 7 de setem
bre, i sovint es tracta de peti
tes quantitats (entre I i 3 lliu
res), tret de les dues darreres 
(16 lliures 10 sous, i 17 lliu
res 10 sous). 

En el mateix docu
ment trobem un altre escultor 
de la ciutat de Girona, Felip. 
Mercès a un testimoniatge 
posterior sabem que es tracta 
de Felip Enric. Aquest 
cobrarà almenys 4 lliures 12 
sous per la figura principal, 
Sant Isidre. 

El 1672 l'obra enca
ra no era acabada, "sols està 
fet y acental la milat de dit 
retaule, en la dita capella ". 
La causa fou la mort de Joan 
Boris. El 19 de maig un dels 
seus fills escultors, Rafel, es 

(4) AHG, NL, notari Jaume Axandri , 
mim. 398 (1669), tr. 389-390v. 

Retau le de l'Altar Major amb dos canelobres esculpits pel mateix artista del retaule. 
(Reproducció cedida per N. Barcc1ó. AML) 

compromet a finalitzar-lo (5) 
"per complir lo pactat y 
promès per dit mon pare, y 
altrament del millor modo y 
forma que pueh, me obligo 
en acabar y assentar a tot 
son punt. tallo que falta a dit 
retaula dins sis mesos prò
xims, y del die present en 
hava1l1 comptadors ab lo 
modo y forma que per dil 
mon pare fou promès y està 
més llargament contengUI y 
specifieal en lo predit aele de 
capitulació y ab la malexa 
trassa o dibuix H. 

Fins aleshores el seu 
progenitor havia rebut 100 
lliures pel treball, en manca
ven així 40, però Rafel exi-

(5) AHG, NL, núm. 401 (1672), IT. 270-
272. 
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geix un 7% d'augment del 
preu total (10 ll iures). En el 
moment de la signatura de 
l'acte cobraria 25 lliures i 
l'altra meitat al final del tre
ball:" 

Com a te stimoni 
localitzem un fuster de 
Llagostera, Jeroni Mateu, el 
mateix individu que testimo
nià la capitulació inicial de 
Joan Boris. 

Seguint el rastre de 
la documentació, el 7 d'abril 
del 1675, tres anys després, 
un germà de Rafel, Josep 
Boris, igualment escultor, veí 
de Girona, firma àpoca o 
rebut als nous jurats de la 
vi la i als administradors de la 
confrar ia Joan Gasconell, 

(6) Ibidem. 
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pagès, i Joan Esteva, sastre, 
de les 25 lliures promeses. 

Així la durada de 
la construcció del retaule és 
de set anys, des de finals del 
1667 fins a inicis del 1675. 
Hi intervenen diversos 
membres de la família 
Boris: el pare Joan, el fill 
Rafael, i potser també un 
altre fill , Josep; sense obli
dar l'escultor Felip Enric, 
tots de Girona. 

2, Retaule de la Mare de 
Déu del Ro!er 

A començaments 
de l'any 1671, concretament 
el 2 de febrer, tres jurats i 
dos administradors de la 
confraria del Roser de 
Llagostera, acorden amb 
l'escultor Domènec Rovira, 
menor, l'obra(7)d'un retaule 
per a llur capella de l'esglé
sia parroquial. 

Igual que la resta 
de treballs que comentem, 
l'artista es basaria en una 
traça en pergamí. A través 
de les clàusules del daurat 
del 1676 sabem que, ultra la 
Mare de Déu del Roser, hi 
havia les figures de Sant 
Domènec i Santa Caterina. 

Qui era, però, 
aquest escultor? El docu
ment específica que era nas
cut a Sant Feliu de Guíxols. 
Hi nasqué el març de 1636, 
del matrimoni de Jeroni 
Rovira'" i Anna (1626). Els 
seus oncles paterns foren 
Antoni Rovira, pintor (nas
cut el 1599) i Domènec 
Rovira, escultor (nat el 

(7) AHG, NI., núm. 400 (1671), ff 87v
B9v. 
(8) E. ZARAGOZA; "Els Rovira, una 
f{imitia guixolenca d'artistes cn i (lI), a 
Ancora (Sant Feliu de Guíxols), 2-11-
1989 i 9-11-1989. 

1608). Aquest darrer, tot i 
que es batejà amb el nom de 
Pau Domènec, empra única
ment el segon nom, i per 
això, per diferenciar-se del 
seu nebot, s'acompanya del 
qualificatiu de "major". 
Ambdós Domènec Rovira 
treballaren plegats, i si bé 
s'instal.laren a Barcelona,(9) 
foren sovint sol.licitats per a 
retaules de les comarques 
gironines. 

Els primers encàr
recs de Domènec Rovira, 
menor, foren diverses 
escultures í relleus a 
Barcelona. El 1669 realitza 
les imatges de la façana de 
la Galilea del Monestir de 
Poblet (Conca de Barberà). 
Entre el 1670 i el 1681 
oncle i nebot executaren el 
retaule major de la vila de 
l'Arboç del Penedès. És en 
aquest període que contrac
ta la construcció del retaule 
del Roser a Llagostera. 
Posteriorment. mort el seu 
oncle, actua amb l'escultor 
Francesc Grau. Fruit 
d'aquesta col.laboració 
seran el sepulcre de Sant 
Oleguer (Barcelona), el 
retaule de la Puríssima 
(catedral de Tarragona) i el 
retaule major de l'església 
d'Alcover (Alt Camp). 

Retornem, però, al 
cas que ens ocupa. 
Domènec Rovira, menor, es 
compromet a finalitzar el 
retaule del Roser el 15 
d'agost de 1672, per la xifra 
de 400 lliures. L'escultor 

(9) Sobre ambdós personatges us 
remetem als articles de Cèsar 
MARTINELL: "Atribució d'una obra 
de Domènec Rovim", a La Costa Brava 
(Sant Feliu de Guíxols), 1932; ··Un 
esc ultor gu}xolcnc del segle XVII, 
Domènec Rovira", a La Costa Brava, 
1933; i al seu llibre Arquitectura i 
escultura barroques a Catalunya, vol r, 
Alpha, Barcelona 1959 . Agraïm 
aquestes notes bibliogràfiques a l'amic 
i arxiver Àngel Jiménez, 
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presenta com a avaladors 
dos parents: Francesc 
Rovira, pescador, i Jeroni 
Rovira, boter, tots de Sant 
Feliu de Guíxols. Per aten
dre els tractes econòmics 
nomena el 6 de febrer de 
1671 un procurador, el seu 
germà Pere (nat el 1641), 
prevere, llavors beneficiat i 
notari de la mateixa vila de 
Sant Feliu.HO

) 

Es pacten tres 
pagaments, un dels quals 
per avançat, dins vuit dies, 
de 100 lliures, que tingué 
efecte en realitat el 7 de 
febrer de 1671, quan Pere 
Rovira SIgna un rebut 
davant el notari Antoni 
Blanc, als administradors de 
la confraria del Ro ser, 
Jeroni Mateu, fuster, i 
Tomàs Vidal, pagès, amb
dó s de Llagostera, "las 
quals han promès donar y 
pagar a dit honorable 
Domingo Rovira, germà y 
principal ( .. ) per la fàbrica 
del retaula que ( .. ) ha de 
fer en la capella de dita 
Nostra Senyora del Roser ".(1J) 

El segon, de 150 
lliures, havia de materialit
zar-se l'I de novembre de 
1671, i la resta un cop aca
bada i visurada l'obra. 

L'octubre del 1672 
Domènec Rovira, menor, en 
persona , recone ix haver 
cobrat 272 lliures, o sigui, 
un 68% de la suma final. 
Les depeses del transport 
des de Sant Feliu de 
Guíxols a l'església parro
quial de Llagostera anaven 

( lO) AHG, NL. Notari Jaume Axandri 
núm. 400 (1671) ff. 90v-9Iv.Actua de 
testimoni el fuster de Llagostera, Jeroni 
Puíg. 
(li) AHO, N Sant Feliu de Guíxols, 
notari Antoni Blanc, núm. 346 (1671), 
s.r. 
(l2) ARO, NL, núm. 401 (l672), Ff. 
476-476 v. Un dels testimonis és el 
llagosterenc Jeroni Puig, fuster. 



a càrrec de la confraria. 
Perquè e l reta ule 

restés tot alment enllestit 
mancava encara pintar-lo i 
daurar-lo, tasca encomana
da a un altre professional, el 
daurador. A trevés d'un 
rebut sabem que l'abril de 
1675 Francesc Mas daura
dor veí de Barcelona, havia 
cobrat 3 dobles d'or (unes 9 
lliures) a costa del seu tre
ball de "daurar la figura de 
nostra Senyora de dita 
capella Y cO llfraria (del 
Roser) y la pastera de dit 
retaula ,,~13) 

El 10 d'octubre de 
1676, el daurador barceloní 
Josep Veciana promet a tres 
jurats de la vila i a dos 
administradors de la confra
ria del Roser,(14aaurar, pintar 
i estufar "bé y decentment y 
segons lo que requereix Ja 
obra ben peljicionada y ab 
los colors se requerimn ",el 
conjunt del retaule a excep
ció de la part ja revestida, la 
imatge de la Mare de Déu, 
les figures de Sant 
Domènec i Santa Caterina i 
la pastera. 
El cost material 
(or i colors) i la mà d'obra 
s'estimen en 260 lliures. La 
confraria donà un any i mig 
de temps per a fer la feina, 
però remarcà que el paga
ment es portaria a terme 
conforme rebessin e ls 
ingressos (ordinaris i extra
ordinaris); fins i tot s'accep
ta per le s dues parts un 
retard en l'entrega de ls 
diners encara que l'obra ja 
estigués enllestida. No serà, 
però, necessari exhaurir e l 
període previst: el 24 de 
setembre de 1677 Josep 

(13) AHG, NL, núm. 404 (1675), fr. 
J 14v-1 15. 
( 14) AHG, NL. núm 405 ( 1676), ff. 
357v-360. 

Vec iana reconeix haver 
cobrat les 260 lliures'''\\. 
més a més, rep 6 dobles 
d'or "pel' la últimafeYlla he 
feta de daurar y encarnar la 
figl/ra de bulto xica de 
No s tra Senyora, qu e se 
acostuma a portar per Ja 
professó dels caps de 
mesos, y estufar y encarnar 
la figura o imatge de Nostra 
Senyora. que se acostuma 
de a portar ab lo tabernacle 
pel' las professolls de 
Nostra Senyora, y per reto
ca r y pintar de n Oll lo 
rellotge de sol ql/e és ell la 
torra davant lo semantiri de 
dita isglésia". 

Josep Veciana rea
litzà l'últim treball també a 
les nostres comarques, fou 
el daurat del retaule major 
de l 'església parroquial de 
Begur, inciat el 1692~16) 

Recapitulem. El 
1671 s 'emprenen els tre 
balls de l'escultor, un cop 
acabats, el 1672 es pensa a 
daurar el retaule, el 1675 
se'n realitza una petita part i 
el s dos anys següe nts la 
resta . Com es podien 
finançar aquestes inversions 
sumptuàries? La majoria 
del s diners s' obtenien de 
col.l ectes i donatius, sigui 
en diner o en espècie (una 
part de la collita). Un exem
ple el tenim en un ferve nt 
devot de la Mare de Déu del 
Roser, Joan Axandri, nego
Ciant de Llagostera, qui en 
el testament, escripturat el 

(11) . 
17 de febrer de 1668, detxa 

(ISl AHG, Nl. núm. 406 ( 1677).rr.20B-
209. 
(16) Aurora PEREZ SANTAMAR1A: 
Escultl/ra Barroca a CataluI,ya . Els 
!al/ers de Barce/ona i Vic (/680-1710 
c.a.). Projecció a Girol/a.V irgili i 
Pagès, Ll eida 1988 , p. 144. També 
reprodueix ci seu testament (1695). pp. 
626-628. 
( 17) AHG, NL, núm 397 (1668), ff. 
101-105. 
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la important suma de 100 
lliures .. per ajuda de cost 
de fer o comelJsar de fer lo 
retaule que se ha de fer en 
la capella de dita confiaria 
de Nostra Senyora det 
Rozer". No serà fins el 7 
d'abril de 1675 quan s'aca
barà de fer efectiva 
l 'esmentada quantitat. A 
més , funda en el mateix 
altar dues misses resades a 
favor de la seva ànima (juny 
i desembre), per a les quals 
destina 12 lliures per a la 
creació d'un censa l. Aix í 
mateix, hi ordena celebrar 
una novena . A la resta de 
co nfraries de l'església 
parroquial de Llagostera 
(Sant Isidre, Sant Felip Neri 
i Sant Crist) hi destina 10 
rals a cadascuna de caritat, i 
a l'obra de l'església, 6 lliu
res. 

l El retaule major 

De tots els retaules 
de l'església el més costós 
fou el de l'altar major. Els 
treballs de l 'escultor i el 
daurador puj aren a 5.275 
lliures com a mínim. També 
fou el més llarg, deu anys, 
amb un interval de 41 anys 
entre la intervenció dels dos 
artistes. 

L'endemà de la 
Mare de Déu d ' Agost del 
1681, tre s preveres, tres 
jurats, dos ob rers i do s 
administradors de l'obra del 
temple parroq uial de Sant 
Feliu de Llagostera encarre
guen a l 'escu ltor, ve í de 
Barcelona, Miquel Llavina 
" la fàbrica" del retaul e 
major, segons el model que 

(18) AHG, NL , núm. 404 (1675), ff. 
I 14v-1 15. 



presentà ell mateix.l I9
) 

Sortosament, en el 
contracte es descriuen e ls 
elements iconogràfic s 
bàsics que l 'integren. El 
retaule constaria d'un peu 
amb l'escut de la vi la (una 
llagosta) i le s imatges de 
Sant Pere i de Sant Pau. A 
continuació el sagrari, i des
prés en el cos inferior i prin
cipal, un Sant Feliu al cen
tre din s una pas tera , a la 
dreta Sant Felip Neri, con
fessor (del qual tenien relí
quies), i a l'esquerra Sant 
Antoni de Pàdua. En el cos 
superior o segona andana, al 
centre Sant Joan, rodejat de 
dues parelles de sants: sant 
Abdon i Senén (dreta) - la 
festa dels quals se celebrava 
a Llagostera molt solemne
ment- i sant Cosme i Damià 
(esquerra). AI remat final o 
te rc e ra andana , co m era 
costum, un sant Crist, sant 
Joan , Maria i dos ànge ls. 
Completaven aquesta secció 
dues santes, Elisabet (dreta) 
i Victòria (esquerra). 

Ultra això, com a 
guarniment, se li exigia e l 
treball de tres canelobres de 
fusta. 

Tota la fe in a 
d'escultor la podia enllestir 
al seu taller barceloní. El 
desplaçament de les peces 
fins a Sant Feliu de Guíxols 
anava a expenses de Miquel 
Llavina, així com el poste
rior assentament en el lloc 
definitiu . 

El termini posat va 
ser de sis anys, amb ta con
dició que la primera andana 
estigués acabada per la 
Pasqua de Resurrecció del 
1682. El preu total es xifra 
en 2.575 ll iures, quantitat 
força elevada per ass u-

( 19) AHG, NL, num.41O (1681).ff,23 1. 
236. 

I 

t 
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Detall de la pan dreta del retaule de l'Allar Major de l'Esglêsia Parroquial.(Reproducció 
cedida per N. Barccl6. AML). 

mir-ne el pagament. Aquest 
es realitzaria en anyades de 
400 lliures, començant la 
primera el 1681. Sabem que 
e l reta.ule s'acaba l 'any 
1688: aquesta és la data gra
vada a la part superior del 
retaule, a més el primer de 
juny de 16 88 l 'escultor 
signa una àpoca als adm i
nistradors de l'Obra de 482 
Ilíure s(20) de l que deu ser 
últim pagament. 

Miquel L1avina era 
el gendre d'un altre artista, 
ja esmentat, Dom è nec 

(20) AHG,NL.num.417(1668),ff.178-
179. 
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Rovira, major, des del 1661. 
El 1665 ambdós construei
xen e l retaule de la Santa 
Creu i de Santa Magdalena 
de l'església parroquial de 
Figueres~'" El 13 de juny de 
1668, en ll est it e l de 
Llagos te ra , co ntracta e l 
retaule major del santuari de 
la Mare de Déu del Coll per 
50 dObles'."'També treballà 

(21) lM . MADURELL I MARlMON: 
"Retablos gerundenses (1570- 1572)", a 
Analcs Inslituto de Estudios 
Gerundenses, vol. VI (1951). 
(22) J.V.-J.M.: Res!J'cllya HistOrieu del 
Santuari de Nostra Senyora del Coll. 
octuafmCIII iglésitl parroquial. escrita 
pel rector de la II/atcixa ... Estampa de 
Ramon Anglllda i Pujllls, Vic 1896, pp. 
52-54. 



a Vilanova i la Geltrú el 
1713. 

Segurament per 
dificultats econòmiques 
agreujades per la Guerra de 
Successió(1700-1714), la 
daurada del retaule major 
no es contracta fins el 29 
d'agost del 1729. Aquesta 
vegada serà amb un daura-
d . i F l' p' '''> or glron, e IU 1. 

La durada de 
l'obra era de 4 anys, durant 
els qua ls cobraria 2,700 
lliures, 600 al comença
ment, altres 600 per cada 
andana, i la resta quan esti
gués acabada l'obra. Una 
tercera part exacta (900 lliu
res) les finançava personal
ment el canonge Jaume 
Codolar, si bé s'acorda que 
si no complia algun paga
ment, la resta d'esclesiàstics 
no tindrien cap compromís 
per fer-ho efectiu. 

A més del control 
dels visuradors (un per part) 
s'estableix la possibilitat 
que els administradors com
prin per la seva banda la 
matèria primera als batifu
llers que ells escullin (el 
batifuller és un artesà que fa 
panys d'or batent-los a cop 
de martell). 

Sortosament, 
acompanya el document de 
capitulac ió del retaule la 
relació dels veïns del terme 
de Llagostera i les quanti
tats monetàries o en espècie 
amb què cadascú contri
buirà per a fer front a 
l'obra. (Quadre núm. 1) 

Veiem com un 
63 % pagaren menys de 2 
lliures i només un 15% dels 
contribuents a l'obra, més 
de 10. 

Per sectors produc-

(24) AHG, NL. notari Francesc 
Moragas i Gironí, núm. 444 (1729), ff. 
41v-42. 

tius, el pagament queda 
repartit segons resumeix el 
Quadre núm 2. 

Un 63% va a 
càrrec de l'estament escIe
siàstic! Si repassem la rela
ció, veurem que a més de 
les 900 lliures del canonge 
Codolar també hi ha la 
donació de 557 lliures per 
part del domer de 
Llagostera, Grau Gotarra. 
Al quadre confegit hi haurí
em d'afegir el 4% que paga 
l'Obra de l'església parro
Quadremim 1 

quia!. Tres quartes parts de 
l 'obra són finançades per 
l'església de Llagostera. És 
una forta empenta. El poble 
està estructurat clarament 
entorn de l'agricultura, que 
subvencionarà un 21 %. 
Segueix el comerç i serveis, 
amb el 3%, definit pels tres 
negociants, que paguen de 
mitjana el mateix que els 
disset propietaris (25 lliu
res). 

A començaments 
del segle XIX, concreta-

CONIRIBuelO DEI.I VEiNS DE LLAGOSTERA A L'OBRA DEL DAURAT DEL RETAULE MAJOR (1129) 
LLIURES Núm. de persones % 
0 - 0,5 28 21 
0,6-1 28 21 
1,1 -2 28 21 
2,1-5 14 10 
5,1-10 16 12 
10,1-20 3 2 
20,1-30 7 5 
30, 1-50 8 6 
50,1-100 1 1 
+ 100 2 1 

135 100 

Quadre núm. 2 

REPARTIMENT DEL COST DE DAURAR EL RETAULE MAJOR PER OFICIS. 
Ofici Nombre Total (lliures) Miqana (lliures) 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

Pagès 17 419 24,65 
Masover 7 32 4,57 
Treballador 1 2 2 
Manescal 1 1 quartera de blat 
Desconegut* 86 105,65 1,23 

ACTIVITATS ARTESANALS I INDUSTRIALS 

Ferrer 3 15,75 5,25 
Mestre de cases I 0,8 0,8 
Teixidor 1 2 2 
Sastre 3 10,5 3,5 
Moliner 1 0,75 0,75 

COMERÇ I SERVEIS 

Carreter 1 0,6 0,6 
Apotecari I 5,6 5,6 
Negociant 3 75 25 

ALTRES 
Llicenciat 1 0,15 0,15 
Eclesiàstic 8 1701,2 212,65 

* Considerem que la majoria es dedicaven al treball de la terra. 

·8 · 
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L'any 1688 s'acabava la construcció del retaule de l'Altar Major de l'Església parroquial. El pintat i el daurat seran posteriors. 
(Reproducció cedida per N. Barcelò. A.M.L.) 

ment el 1825 , existien a 
l'esglési a parroquial de 
Llagostera set altars amb els 
corresponents retaule s: 
maj or, Mare de Déu del 
Roser, Sant Antoni, Santa 
Anna, Mare de Déu del 
Carme, Sant Isidre i Sant 
Felip Neri. Així es desprèn 
del llibre de matrimonis de 
Llagostera (vol. 4, 18 I O· 
1851) conservat a l 'Arxiu 
Parroquial, on consta que el 
13 de juny d'aquell any dos 
italians emblanquinaren 
durant sis dies les parets de 
l ' església per 50 lliures . 
També netejaren els retau
les, el major costà 30 lliu
res, i la resta 4 lliures cadas
cun. En total pujà 104 lliures. 

Capella del veïnat 
de Sant Lloren~ 

1. El Retaule de la Capella 
de Sant L1oren~ 

L'últim retaule que 
tractarem està situat fora del 
nucli urbà de Llagostera, 
dins el mateix terme i parrò
quia, a l'església del veïnat 
de Sant Llorenç. El 8 de 
setembre de 1705 el repre
sentant de l 'Obra, Pere 
Domènec;25lpagès, signa una 
capitulació amb els mestres 
escultors Francesc Julià i 
Joan Julià, pare i fill 
d'Arenys de Mar, per a la 
construcció del retaule de 
l'altar major. 

(25) AHG, NL, notari Domènec Aulet, 
núm. 430 (1705). 

·9· 

Com en els casos 
anteriors, els artistes presen
taven un dibuix sobre el 
qual s'efectuen unes modi
ficacions d'ordre i preferèn
cia de les imatges. Com és 
natural, Sant Llorenç ocupa 
l'espai central, a la dreta 
s' hi coJ.locaria Sant 
Bartomeu apòstol, i a 
l 'esquerra Sant Sabastià. 
Sabem que cada any el 20 
de gener, per Sant Sebastià, 
els llagosterencs anaven en 
processó fins aquesta esglé
s ia de la mateixa manera 
que per la diada de Sant 
Marc evangelista (25 
d'abril). A la part superior 
hi hauria la figura de la 
Mare de Déu dins una pas
tera. 

El treball de la 
fusta, d'àlber blanc, tindria 
lloc al seu taller d'Arenys 
de Mar, des d'on abans de 
juliol del 1706 s 'hauria 
d'embarcar cap a la platja 



RETAUlES DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LLAGOSTERA 

RETAULE DE SANT [SIDRE RETAULE DEL ROSER RETAUlE MAJOR 

AUTORS Joan Jlo¡j; i Rafel Boris, Domènec Rovira Miquel Uavma, 
esculwrs de Girona, menor, escultor esculwr de Barcelona 
pare i fill!. veí de 8arcelooa2 . 

SIGNATURA I-X1-1667 2-11-[671 16-V1lH681 
CONTRAm 29-V-1672 

ClJENT Universitat de la vila Universicat de la vila Obra esgl~ia parroquial, 
i confraria de Sant Isidre i roolfaria del Roser preveres] umvCfSltJt 

PREU 140 lliures + !O lliures 400 lliures 2.j 75 lliutes 

PERÍODE 
CONSTRUcaÓ [667- [675 1671-[672 [681-1688 

CONTRACTE 
DAURAT Dr:sconcgut IO-X-1676 29-V1IT-1719 

DAURADOR - J"'P Veciana, Feliu Pi, daurador 
,,; de BarreIooa' de Girooa 

PREU DAiJ'RAT - 260 lliures LlOO lliures 

NOTES (l ) També hi intervenen (2) narural de Sant FelIU 
els escultors Felip Enric, de Guíxols, 
i seguramenr Josep Boris, (3) Una pm l'executa 
ambdós de Girona. 

de Sant Feliu (el cost del 
transport marítim aniria a 
mitges)_ Una vegada a la 
costa, el desplaçament de 
les peces fins a Llagostera 
el faria l'Obra de Sant 
Llorenç, 

Davant de qualse
vol irregularitat l'obrer Pere 
Domènec podia exercir el 
dret de visura i judicació 
dins els quatre mesos 
següents de l'assentament 
de les peces, 

El preu acordat fou 
de 165 lliures, un 39% (65 
lliures) s'avançaren el 
mateix dia de la signatura 
de l'acta notarial(26) ¡ les res
tants 100 lliures es farien 
efectives en dos pagaments, 
el primer el 2 de febrer de 
1706 i el segon el 15 
d'agost del mateix any, un 
cop finalitzat el retaule, 
Mitjançant una àpoca 
sabem del cert que les pri
meres 50 lliures es lliuraren 

(26) Ibídem. 

Francesc M~, c[ 1675, 

(27) 

en el termini fixat. 
D'aquests dos 

escultors coneixem un altre 
detall, el 1710 contractaren 
el retaule de Santa Cecília 
de Torrentbo, veïnat 
d'Arenys de Muntt

'" 

El juliol de 1936 
durant l'esclat revolucionari 
que va provocar l'aixeca
ment de l'exèrcit i l' inici de 
la Guerra Ci vil van ser cre
mats els retaules de 
l'Església Parroquial així 
com les imatges i altres 
objectes de culte en el camp 
de la fàbrica Nadal, davant 
de l'actual hostal del Carril. 

Possiblement fou 
en aquestes dates quan 
també es va destruir el 
retaule de la Capella de Sl. 
Llorenç, 

(27) AHO, NL, núm. 430, 2-1i-1 706. 
(28) A. PÉREZ SANT AMARIA: op 
cit., pp. 599-601. 
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CAPELLA DE SANT LLORENÇ 

RffAULE DE SANT LLORENÇ 

Francesc i Joan Julià, pare i fUl 
escultoo d'Atenys de Mar, 

8-lJ(-1705 

Obra de l'esgllsia 

165 lliures 

1705-1706 

Dr:scoocgut 

-

-



TíTOL~ PUBLICAT~ 

I - El Mercat i la Fira de Marta Albà i Espinet 

2 - El passeig Romeu de Fina Solà i Llirinós 

3 - Breu història de la infermeria a Llagos
tera de Rosa Masana i Ribas 

4 - El llarg acabament de l'església de Lla
gostera (Segles XVII-XVIII) de Jo~ep M.T. 
Grau i Roser Puig i Tàrrech 

5 - Jaume Roure i Prats. Radiografia d'un 
cacic de Dolors Grau i Ferrando 

6 -Indústries sureres a Llagostera 
de Fina Blanch i Rissech i Rosa Masana i 
Ribas 

7 - La Casa de les Vidues 
Cent Anys per tenir una biblioteca pública 
de Joan Ventura i Brugulat 

8 - La Plaça Catalunya 
de Marta Albà i Espinet i Enric Ramionet i 
Lloveras 

9 - Breu història de la sastreria a Llagostera 
de Josep Vilallonga i Ribalta 

10- Els noms dels carrers: dedicacions i origen 
de Ramon Brugulat i Pagès 

11- L'Arqueologia a Llagostera de J. Merino, 
L.E. Casellas, X. Rocas 

12- Lesfonts de Llagostera de Magda Sauri i 
Masgrau 

13- Antoni Varés. Un home i el seu temps de 
Albina Varés i de Batlle 

14- Les sitges de Llagostera de Josep Burch i 
Rius 

15- Retaules barrocs de Josep Maria Grau 
Roser Puig 

PROPER~ TíTOL~ 
- Els Nostres balcons de Juli Bassets 
Sàochez 

- Un notari i els seus papers durant la Guerra 
de la Independència de Marta Albà i Espinet 

ARXIU MUNICIPAL 
Plaça del Mercat, 5 

17240 LLAGOSTERA 
Tel. (972) 80 54 36 

Horari: de dilluns a divendres de lO h. a 14h. 
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