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Els Vergós i el Retaule de
Sant Esteve de Granollers.
Un nou apropament a la
seva complexitat
Francesc Ruiz i Quesada
Conservador Depanamem d'Art Gòtic del MNAC

Malgrat el coneixement de diverses referències
documentals, desenvolupades a l'inici d'aquest
catàleg, que informen dels pintors que van in
tervenir en la realització del retaule major de
l'església de Sant Esteve de Granollers, com
també de la seva cronologia, són molts els
interrogants que encara es plantegen en l'estudi
d'aquesta obra pictòrica.
Un cop analitzades aquestes notícies, seguim
sense resoldre les incògnites següents: conèixer
la data en què es va fer la contractació del
Retaule de Sant Esteve de Granollers, com van
ser les capitulacions d 'aquest pacte, si el fustam
de l'obra estava inclòs a l'encàrrec, qui va ser
l'imatger que es va fer càrrec de la fusteria i de
l'escultura del protomàrtir del retaule, com e ra
l'estructura del suport pictòric, quin va ser el
grau de participació de Pau, Rafael i Jaume
Vergós II en l'obra, quins altres artistes hi van
participar i si la intervenció del pintor joan Gascó
en la p intura del guardapols va ser posterior a
la cancel·lació del contracte. J
En aquest estudi tractem de fer una aproximació
a alguns d'aquests aspectes mitjançant l'anàlisi
de la documentació coneguda i de les pintures
conservades del retaule granollerí. L'àmplia
informació relativa al retaule desaparegut de la
confraria dels cardadors de draps de Barcelo
na, contractat també a Pau Vergós, motiva que
el primer pas en aquesta aproximació e l fem
mitjançant l'estudi documental del conjunt
pictòric barceloní.

I

El retaule de la capella del Cos
de Jesucrist i de Sant Antoni de
l'església del convent de Sant
Agustí de Barcelona.
Si s'analitzen les notície"s relaüves als pimors
Vergós, es pot apreciar amb claredat que les
obres més importants van ser contractades al
jove artista Pau Vergós. Sense tractar de fer
apreciacions prematures, és prou suggestiu que
tot just mort jaume Huguet s'encarregui la pin
tura d'aquest important retaule al pintor més
jove de la família i que l'obra sigui destinada a
l'església del convent de Sant Agustí, lloc on el
mestre vallenc va fer-se càrrec de la realització
del seu retaule major entre els anys 1463 i 1486.
La dilatada execució d'aquest conjunt, la consi
derable activitat del taller i el desplaçament de
gran part de les seves pintures cap a les dates
més tardanes poden ser una via en l'intent de
conèixer la pintura del primer Pau Vergós, a ban
da de la del seu germà Rafael i de la del seu
pare Jaume.
En data de 23 de gener de 1489 , els
administradors de la confraria dels paraires van
decidir encarregar un nou retaule per a la seva
capella al convent de Sant Agustí, el fustam del
qual va ser encomanat pel preu de seixanta
lliures (mil dos-cents sous) a l'imatger, actiu a la
catedral de Barcelona, Miquel Lochner i, més
tard, a causa del traspàs d'aquest, a Joan Frederic
de Casset. L'll de maig de 1493, el jove pintor
Pau Vergós es va fer càrrec de la pintura de l'obra
per un preu de dues-centes trenta-cinc lliures
(quatre mil set-cents sous).
Mitjançant les capitulacions d'aquests contractes
se sap que e l retaule contenia les imatges de
jesucrist i de Sant Antoni, totes dues al mig, tres
pintures a cada banda de les escultures de les
advocacions principals i una altra en la part més
alta de l'obra, en què es representava la processó

Mitjançant la visita pastoral de l'any 1586. es coneix que l'espai de l'advocació del Sant titular del retaule estava ocupat peruna escultura:

.Jrem visita bit retabulum dicti alta ris maioris in cuitiS medio est imago sancli Stepbani de bullo...·, ADB, VJ>, 1586, V. 48, f. 176 v., vegeu
TlNTÓ i SALA, Margarita, El retaule gòtic de Sa11t Esteve de Granollers, Granollers, 1990, pàg. 19. Pel que fa a la genealogia de la família dels
Vergós vegeu AINAUD, joan, i VERRIÉ, F.P., La Pintura g61ica en la catedral de Barcelooo. Barcelona, 194o-1942, XIX, núm. 37 (estudi
inèdit) i PUJOL i CANELLES, Miquel, ·El retaule de Sant Miquel de Castelló d 'Empúries i la seva circumstància sòcio-<:ultural• a A111tals de
l'Institut d'Estudis Empordanesos, 27,

Figuere~.

1994, pàg. 45-79, especialment pàg 77.

de Co1 pu!> Christi. El fet que només fossin tres
les escenes de la Passió de Crist p resentS al ban
cal i que el retaule ocupés tot l'ample de la capella
permet deduir que h1 havia dues portes a ls
extrems d e la p redel·la. D'al tra ba nda, els
documents fan referència a la presència d 'un
tabernacle per sobre dc la imatge de Crist i que
la cresteria de la pastera situada al damunt, la de
Sam Anton i, havia d 'ésser de les ma teixes
característiques que les dels costatS. 2 Finalment,
es té notícia que el guardapols contenia tres
imatges d'un metre d 'alçada, ab ses pasteres e
tabernacles, a cada banda.
Pel que fa a aquesta obra, i també segons e l que
es pot observar a les pintures del retaule de
Gra nollers, s'ha d'esmentar la seva relació amb
el retaule major de l'església de Sant Agustí, ja
que s'assenyala que tots el brocals sien fets segons

Jo retaule de Sani Agustí major.·\
Com ja s'ha indicat, l'amplada del retaule havia
de coincidir amb la de la capella, q ue se sap
mitjançam un document indirecte que era de vint
i-quatre parns4, i l'arura de l'obra, que normalment
es comptava des del bancal fins a la taula més
alta del retaule, havia de mesurar trenta-set pams.5
Aquestes dues mides, la de l'amplada i la de

l'a ltura del retaule, com ta mbé els costo~ del
fustam i de la pintura de l'obra, poden conduir a
una primera estimació de la valoració econòmica
de la pintura de Pau Vergós, la qual, més tard,
pot ajudar a copsar millor el conjunt pictòric de
l'e~glésia de Sant Esteve de Granollers.

El Retaule de Sant Esteve de Granolle rs
Les cawrze pintures del retaule major de
l'església de Sa n t Esteve d e Granol lers,
conservades a l Museu Nac io nal d'Art de
Catalunya, fan palesa la inte rvenció de d iversos
pintors en l'execució d'aquesta obra. En aquest
sentit, la manca de conservació d'una obra do
cumentada que doni a conèixer Ja personalitat
pictòrica d'alguns dels possibles artífexs que van
intervenir en la realització del retau le granollerí,
no ha fet fàcil la tasca dels estudiosos a l'hora
de dibuixar el perfil artístic de cada un dels
membres dc l'anomenat Taller dels Vergós o dels
artistes més lligats a aquest, és a dir, Pere
Alema ny, Francesc Mestre i Joa n i Climent
Domènech, ambdós fillastres de j aume Vergós n.6
Del total de taules del conjunt pictòric de Sant
Esteve, tan sols quatre poden ser atribuïdes amb
força seguretat al pintor d'origen navarrès Joan

2 SANPER.E YMIQUEL, S., Los cuatrocentutas catalanes. Hutona de Úl pilllura en Cataluña tm el ~1glo XV, U, Barcelona. 1906. pàg XXXI
XLV, doc. XX-XXlll1 XXVI U-XXX La dispos1ci6 de l'escultura al carrer centr.ll del retaule rec..-ordll'eMrueturJ del retaule major de l 'e~glésia
del convent de Sam Agustí Vell de Barcelona. El fustam d'aquesta obra va ser encarregat a l'imatger Macià 13onafè, l_any 1452, i la seva
pintura va ser realilLlda per jaume Huguet entre els anys 1463 i 1486, vegeu DURAN I SANPER.E. Agll5lí, Bar.;eio11a i Úl ~a Història L'Art
1Úl Cultura, JTJ, Barcelona, 1975, pàg. 158-179 i ALCOY 1PEDRÓS, Rosa, jaume Huguet. 500all)':!, Barcelona, 1993, pàg. 186-193. En un
estudi recent hem desenvolupat diverses qüestions al voltant del Retaule de Salli Agustí, vegeu RU IZ i QUESADA, Francesc, El rewule de
San AgtiSIÍ dejaume 1/uguet U11 exodi sínguklren l'art pictònc barcelo11í del darrerquatrecems. Quadenu de Vï/aruu, Valls. 1997. (en
premsa). Pel que fa a la capella del Cos de )es ucrisi i de Sam Amon1, el Museu Nacional d An de Catalunya colbCrva un Cap de Crist at:ribúit
a l'obrador de jaume Cascalls (MNAC/MAC 34789) que s'ha relac•onat amb aquest oratori a partir d 'una notícia proporcionada per J. Massot
-en dícha Capilfa bay una imagen de alabastro de Cbristo Selior nuestro l'li el Sepufcro, klbrada con gran primor 1 artificío-, vegeu
MASSOT, J Comp~mdto histona/ de los bennitaños de 11/Jestropadre Sa11 J18ustíll de prinetpado de Catalmia, Barcelona, 1699, pàg 39. En
relació amb aquesra obra vegeu FRE!XAS, P., ·Taller de Jaume Cascalls. Cahez:t de CristO• a Catbalonía. Arte Gótico e11 fos siglos XN- XV,
Madrid, 1997, pàg. 1~ 103.

3 Les dependències del Retaule de Sant Esteve de Granollers amh aIlleS obres d'Huguet, especialment el Retau le de Sant Agu~<í, ha n estat
assenyalades des de primers de segle. Un recem estudi d'un del~ companiments del retaule de Gr;mollers inclou diver..e~ referències als
lhgams esmentatS, vegeu GARRJGA i RIERA, joaquim, ·Taller de I~ Vergós. La Pnncesa Eudoxia ame la rumba de San Est.eban· a Catbafonia
Arte Gólico e11 los Stgfos XlV-XV, Madrid, 1997, pàg. 196-202, e,o,pecialmeot p~g. 201-202.
4 Malgrat la desaparició de l'església del Convent de Sant Agustí, es conel)(, mitjançant la capitulació de l'església parroquial de Sant Joan
Baptista de VaUs, qumes eren les mides d'aquest temple, vegeu OLI\'t i OLlt, Fmnccsc, -Quatre-<:ents am"ersari de la construCCIÓ de
l'església parroquial de Sant joan Baptista de Valls (1583 1983)• a Quadems de Vifanirt, MisceUànln dc l'Alt Camp, 3, scpara1a, Vall~. 1983.
S Si es té en compte que l'altura de les capelles del convent de Sam Agusll era de poc m(-, de deu metres (\egeu OUvt i OU.É. Francesc,
cil. supra, nota 4) el retaule degué ocupar qu<~si tol l'espai de l'oratori.

6 Pel que fa fes diverse' hipòte.'>IS d'atribucions de les taules del Retaule de Sant Esteve vegeu GARRIGA i RIERA, Joaqutm, Cll. supra, nota
3-,.p-àg. 2~201.
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e Corpu~ Chrbti. El fet que només fossin tres
·s escenes de la Passió de Crist presems al ban
li i que el retaule ocupés tot l'ample de la capella
e rmet deduir que hi havia dues portes als
xtrems de la predel·la. D'a ltra banda, e ls
ocuments fan referència a la presència d'un
tbernacle per sobre de la imatge de Crist i que
1 cresteria de la pastera situada al damunt, la de
ant Amoni, havia d 'ésser de les mateixes
aracterístiques que les dels costats. 2 Finalment,
s té notícia que el guardapols contenia tres
natges d'un metre d'alçada, ab ses pasteres e
':lbemacles, a cada banda.
'el que fa a aquesta obra, i també segons el que
:s pot observar a les pintures del retaule de
;ranollers, s'ha d'esmentar la seva re lació amb
:1 retaule major de l'església de Sant Agustí, ja
1ue s'assenyala que tots et brocats sienfets segons

o retaule de Sarzt Agustí major.'
:om ja s'ha indicat, l'amplada del retaule havia
ie coincidir amb la de la capella, que se sap
nitjançanr un document indirecte que era de vint
-quatre pams4, i l'atura de l'obra, que normalment
~s comptava des del bancal fins a la taula més
alta del retaule, havia de mesurar trenta-set pams.s
~\questes dues mides, la de l'amplada i la de

l'altura del retaule, com també el<; costos del
fustam i de la pintura de l'obra, poden conduir a
una primera estimació de la valoració econòmica
de la pintura de Pau Vergós, la qual, més card,
pol ajudar a copsar millor e l conjunt pictòric de
l'església de Sant Esteve de Granollers.

El Re taule de Sant Esteve d e Gran o llers
Les catorze pintures del retau le major de
l'església de San t Esteve de Grano llers,
conservades a l Museu Naciona l d'Art de
Cata lunya, fan palesa la imervenció de diversos
pintors e n l'execució d'aquesta obra. En aquest
semit, la manca de conservació d'una obr-.1 do
cumentada que don i a conèixer la personalitat
pictòrica d'alguns dels possibles artífexs que van
intervenir en la realització del retau le grano llerí,
no ha fet fàcil la tasca dels estudiosos a l'ho ra
de dibuixar el perfil artístic de cada un dels
membres de l'anomenat Taller dels Vergós o dels
anistes més lligats a aquest, és a dir, Pere
Alemany, Francesc Mestre i Joan i Climent
Domènech, ambdós fillastres de Jaume Vergés II. 6
Del total de taules del conjunt pictòric de Sant
Esteve, tan sols quatre poden ser atribuïdes amb
força seguretat al pintor d'origen navarrès Joan
. ~

2 SANPERE YMIQUEL, S., Los cuatrocentísrascatalanes Historia de la pintura etl Cataltuia en el sigla xv; 11, Barcelona, 1906, pàg. XXXI
XLV, doc. XX- XXIII 1XXVUI-XX:X La disposiCIÓ de l'escultura al carrer centrdl del retaule recorda l'estruaura del retaule maJOr de l'església

del convent de Sant Agustí Vell de Barcelona. El fustam d'aquesta obra va ser encarregat a ('imatger Mac1à 13onafè, !_any 1452, i la seva
pintura va ser realirzada per Jaume Huguet entre els anys 1463 i 1486, vegeu DURAN I SANPERE, Agustí, Barcelona í la seva Hístòria. L 1111
1la Cultura, 111, Barcelona, 1975, pàg. 158-179 1ALCOY 1 PEDRÓS, Rosa, jaume Huguet. 500 anys, Barcelona, 1993, pàg. 186-193. En un
estudi recent hem desenvolupat diverses qüestions al voltant del Retaule de Sant Agustí, v~.:geu RUIZ 1 QUESADA, Francesc, El retaule de
San Agustíde jaume Nugue/. Un exodi singular e11 l'a lt pictòric barceloní del darrer quatn>cents. Quadems de Vilaniu, Valls, 1997 (en
premsa). Pel que fa a la capella del Cos de jesucnst i de Sant Antoni, el Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva un Cap de Crist atnbuït
a l'obrador de jaume (;¡:,calls (MNAC/MAC 34789) que s'ha relacionat amb aque~t oratori a partir d'una noticia proporcionada per j. MaSSOt
-en dicba Capilla bay UIUI imagen de alabastro de Cbrísto Señor lmestro eu el Sepulcro, labrada con grall pn·mof i aniflcio·, vegt:u
MASSOT, j Compendio hiStorial de (()S bermtta1ios de nuestropadre San AgtiSiín de prlnctpado de Cataluña, Barcelona, 1699. pàg 39 En
relació amb aquesta obra vegeu FREIXAS, P., ·Taller de jaume Cascalls. Cabeu de CriSt<>- a Catbaloma. Arte Gótteo en los stglos XIV- XV.
Madrid, 1997, pàg. 1QO- 103.
} Les dependències del Retaule de Sant Esteve de Granollers amb altres obres d Huguet, especialment el Retaule de Sam Agustí, han e:.t.at
assenyalades des de primers de segle. Un recent estudi d'un dels compartiments del retaule de Granollers inclou diverse~ referències als
lligams esmentats, vegeu GARRIGA i RIERA, joaquim, ·Tallerde los Vergós. La Pnncesa Eudoxia ante la tumba de San Esteban· a Catbalonia.
Arte Gótteo en los siglos XIV-XV, Madrid, 1997. pàg. 196-202, espt.'Ctalment p~g 201-202

4 Malgrat la desaparició de l'església del Convent de Sant Agustí, es coneix, mitjançam la capitulació de l'esglé~ia parroquial de Sam joan
Baptista de Valls, qumes eren les rrudes d'aquest temple, vegeu OUVÉ i OLl.t, Francesc, -Quatre-cents amversari de la construcció de
l'església parroquial de Santjoan Baptista de Va lls (1583-1983)· a Quadems de Vilamu, Míscel-làma de l:Ait Camp, 3, separata, Valls, 1983.
5 St es té en compte que l'altura de les capelles del convent de Sant Agustí era de poc mé:. de deu metres (vegeu OUVÉ 1 OUÉ. Francesc,
cit. supra, nota 4) el retau le degué ocupar quJ~i tot l'e~pai de l'oratori.

6 Pel que fa les diverses h1pòtesis d'atribucions de les taules del Retaule de Sant F.steve vegeu GARRIGA i RIERA. joaquim, cif. supra. nota
3. p-:lg. 2Q0-20 I.
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Gascó. Ens referim a les taules dels profetes
Abraham, David, Jsaïes i Moisès, que formaren
part del guardapols del rctaule. 7
Pel que fa a les escenes conservades, i si tenim
en compte altres retaules en què es desenvolupa
l'hagiografia del protomàrtir, es pot deduir que,
amb seguretat, s'han perdut les pintures de La
disputa de Sant Esteve amb elsjueus a La Sinago
ga i de La lapidació de Sant Esteve, encara que
també es podria pensar en la de La presentació
de Sant Esteve davant el Sanedri 8 Malgrat aquesta
darrera consideració, i ja que les escenes
perdudes amb més certesa són les dues primeres.
es pot considera r, com a primera aproximació,
una possible estructura que inclogui ambdues
pintmes. Si fos així, el retaule podria ser de cinc
carrers, dels quals els quatre laterals tindrien dues
taules cadascun i el central estaria format per la
imatge de Sant Esteve i e l Calvari. Aquest espai
pictòric degué estar limitat a tores dues bandes
per un guardapols en e l qual, segons altres
exemples com el de Sant Pere de Vilamajor, es
disposarien les imatges dels quatre profetes.
Si recordem e l trasllat del antíssim, es pot deduir
que la predcl·la va inclou re un sagrari i, d'altra
banda, també es pot sospitar la presència de dues
portes, que per aquestes dates s'incloïen molt
sovi m en la contractació dels retaules.
La versemblança de la suposada estructure:~. s'ha
de valorar des de diverses vessants, de les quals
la de l'espai arquitectònic que envoltava el retaule

és la més important. Mitjançant els plànols de Ja
desapareguda església de Sant Esteve, es poL
apreciar que la línia d'impoMes del presbiteri
estava a una d istància del terra propera als !)ou
metres, que coincideix amb l'al[Ura de la propósra
del re taule realitzada fins ar.t. 9 D'altra banda,
l'amplada d 'aque~tlí1porètic conjunt l'emplaçaria
entre la primera i la segona línia dels contraforts
de l'absis, molt proper a aquesta darrera. Si a
aquesta ubicació lògica s'afegeix que en el
contracte de Joan Gascó del Retaule de Sam Pere
de Vilamajor només es fa esment dc quatre
profetes i que el doble de la mida de la taula
més ben conservada de les del guardapols, en
les seves dimensions originals, coincideix amb
l'alrur.t del retaule proposat, com també que la
direccionalitat dels profete:. no palesa cap
absència, la hipòtesi considerada fins ara ja té
una certa fermesa . Així mateix, si tenim en
compte que les tres pintures de la predel·la que
han subsistit no formaven un conjunt, sinó que
aquesta incloïa L'Últim Sopar i L'Oració a l'Hort,
d'una banda, i una escena perduda, possiblement
La Flagel-lació o L'Empresonament dejesucrist, i
El Camí del Calvari, de l'altra, es pot pensar en
una estructura de predel·la equivalent a la del
retaule major de l'església del Convent de Sant
Agustí. Aquesta relació; molt forta des del punt
de vista estilístic, s'assenyala també per la
presència del sagrari, d'amplada similar a la del
Calvari, i de dues portes a totes dues bandes del

7 Una t~i doctoral recent ha e5tat ded1cada al puttor joan Ga:.có. vegeu MIRAMBELL 1A6A'IICÓ M1quel, El taller dels Gascó tia pmtura
de la primera merla/ del segle XVI a Vic, Universitat de Barcelona, 1996 (tesi doctoral mè<hta). D'aquest matellt autor \'egeu ·AtrihUJdo a Joan
Ga:.có. Profeta Moisés- a Cathaloma. Arte Gó11co en los siglos XIV-XV, Madrid, 1997, pàg. 225-227. En relació a la gènesi d'aque"t
desenvolupament important de pintures al guardapols i als seus lligams amb les t<Jule5 annexe" del gòtic internacional vegeu RULZ i
QUESA DA, Francesc, ·lmagen anísuca y económ1ca de la pintura catalarta en I~ siglos del g611co- a Catbalo11ia. Arte Gólíco e11 los siglos
XIV-XV, Madrid, 1997. pàg. 67--80, especialment, pàg. 75-n.
8 GUDIOL i CUN!LL,Joscp, ·El retaule de Granollers del Vallès. I· a La Veu de Caralun_ya, 5837. Barcelona (2 d'agost de 191S) i ·El retaule
de Granollers del Vallès, n. a La Veu de Catalunya, 5844 (edició tarda). Barcelona (9 d'agost de 1915). Un de~envolupament hag1ogràfic
sunilar al de Grdnollers ~pot ob:.ervar al Retaule de Sant Esteve procedent de Guaher, en el qual també s'inclou I escena deL ·aUtherament
del catV111erGalceran de Pinós, vegeu RUIZ i QUESADA, Francesc, ·Jaume Serra Retablo de San Esteban· a Catbalo11ia. Arte Góttco en los
siglos XIV-XV, Madnd, 1997, pàg 118-121. Amb relació a aquesta obra hem de recorda r que, l'any 1402, el fuster Pere Puig i el pmtor Pere
Serro van signa r el fustam i la pintura d'un retaule encarregat pel Consell de la vila dc Granoller"· vegeu MAOURELL i MAR! MON, josep M.,
El Arle en la CoTTUirca alta de C.:f'8el, Barcelona. 19-16, pàg 119 14S7 Malgrat que el document no .1s:.enyala 1.1 ded1caC1Ó dell\:taulc, no es
pot d~timar que els germa"" Serra poguessm e:.tar relacionat> amb l'antic retaule maJOr de Grnnollers. En aquest senut, ja vam proposar
la 1dentitat de jaume ::.erra amb un pintor de Barcelona que s'hav1a d'encarregar dc la realització del Retaule de Sant EMeve de l'església de
Bagà, capital de la Baronia de Pinós. Els lligams d'aqucM llinatge amb la vila de Granollers 1amb el r>intor Jaume Serra no fa n inversemblant
que aquest taller ~·encarregués de la pintura del retaule major granollerí, vegeu RUIZ iQUESADA. Fr.mcesc. -J.Iume Serra...•. P~R 120 i 121.
9 Agra1m a Jaume Dantí 1a josep Muntalla gcntile~a de facilitar-no~ una còpia deb plànols de ra nuga església de S:mt Este\'e, dc"JPJil"guda
el 1936, reaht.Zat~ ~r Sa1111 Uoreda i Miquel Font, ja que han e:.tat un atut important en el dc~nvolupament d'aquest estudi.
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retaule. A panir de les mides dels companimcnts
del bancal conservats i les del tabernacle, es pot
ratificar, un cop més, la versemblança de Ja
proposta.
Des del pum de vista de Ja dispo!>ició de les
escenes hagiogf"':ifiques , e n aquest ampli conjum
pictòric, és fo rça coherent que Ics de Ja banda
esquerra de l'obra corresponguin a la vida del
Sant, i les de la banda dreta a Ja glorificació i
miracles efectuats després de la seva mon (vegeu
hipòtesi de reconstrucció del re taul e). 10
Tanmateix, els lligams d'aquesta o bra amb el
Retaule de Sam Agustí no fan inver!><!mblant que
les pintures dedicades a la vida de sant Esteve
ocupessin el segon nivell del re taule i les de la
seva glo rificació i miracles el primer.
Malg ra t la lim itació d'altres contractacions
pictòriques rea litzades a Pau Vergós, creiem
conveníem fer una anàlisi econòmica del facti
ble Retaule de Sant Esteve i comparar-ne els
resultats amb e ls del retaule de la capella del
Cos de j esucrist i de Sant Antoni, encarregat en
les mateixes dates. 11 Les valoradons econòmiques

preu/superfície d'ambd ues obres són molt
properes i indiquen que el Retaule de Sant Esteve
es degué encarregar en una data anterior a la de
la contractació a Pau Vergós. És a dir, primer es
va contractar la realització de la fusteria, igual
que en el Retaule major de Sant Agustí o e n el
dels paraires, i un cop enllestida es procedí a
l'endrrec de la pintura. Malgrat que ñ6 es pot
assegurar aquest procés de realització, a causa
dc la delimitació de referents i de la diversa
valoració econòmica que els anistes donaven a
les seves obres segons el grau d 'intervenció del
mestre principal,12 recordem que l'encàrrec, pri
mer de la fusteria , i, després, de la pintura
justificaria l'ampli espa i de temps que hi ha en
tre l'any 1484, data en què es decideix Ja
realització d'un nou retaule, i l'any del pacte amb
Pau Vergós, e l qual ha de ser poste rio r a l 1491, i
probablement al 1492, any dc la mon de j aume
I luguet. 13 En aquest sentit, hem de recordar les
d ificultats econòmiques de moltes parròquies per
poder complir l'abonament d'una obra d'art dc
preu e levat. Aquest degué ésser el cas de l'església

lO En la re;~htzaaó d aqueslll lu¡x>u~~· hem ungut en compte els espai.\ que degué ocupar la cre.teria. La pre'>ència d'aque~ tipus de
ornamentaciÓ s'ev•denoa gràoes a l'ampli mar¡¡e, d'uns setze centfmeue~ d'altura, dc fusta sen:.e pmtar a la part allll de la predell.1
Aquestes mides coincideixen amb la cresteria del bancal del retaule dell> parJires, la quJI havia de mesurar •tres quart.s (de pam) d\1ll·,
vegeu SANPERE Y MIQUEL, S. cít. supra, n. 2, p XXXIV, doc. XX!Jt Pel que fa a la creMena alia de la h1pòtesi de f(.'Construcció, hem cregut
que degué ser propera a la d'altres obre de cronologia semblam, com el Retaule de Sant¡¡ Tecla 1Sant Sebastià de Ja ca1edral de Barcelona
o el Retaule de Sant E:.teve de La Doma, vegeu BOSCH i BALLBONA, joan, ·Relllulc de Sama Tecla 1Sam Sebasuà· a jaume Huguet. 500
anys, Barcelona, 1993, fig. p. 197 i TINTÓ i SALA, Margarita ell. supra, n. I, fig. p. 18
En aquesta h1pò!esi hem inclòs un petit lllbemacle sobre la urullge de Sam Esteve En Ja ~Ira opmió, Ja supressió dels senyals del
lllbemade sobre el Calvan a1xí com eb de la ~tena allll d'aquest, de la qual encara ara pre:.ema re'>le., han ~at probablement eb motiu'
pels quals Ja lllula presenta actualment un perfil arrodonit ab extrems superior i inferior. Aquesta mocltficació també es pot apreciar amb
claredat a Ja taula del Camídel Calvari del Retaule de Sani Agustí. Ja qual, si Ja comparem amb Ja de !. 'últim Sopar, és fa palè;, que ha estat
rectificada, 1a que ambdues formaven part de la ll\dteixa predella.
En relac•ó a ta d1s~ició de les lllule:. en aquesta hipòtesi de reconstrucció la primera es<:ena de Ja banda e:,querr.¡ es la de K<uxem.:nt de
Sant Esteve (MNAC/MAC 15876), seguida de la ~eva ordenac/6 (MNAC/MAC 24144). A continuació, degueren anar les escenes, actualment
perdudes, de la disputa del sam protomàrtir amb eb jueus a la Sinagoga i la seva lapidació Pel que fa a les escene~ de la banda dreta, la
pnmera d'elles degué :.er la glorificació de sant Esteve (MNAC/MAC 24148), l'a//tbemme111 del camller Galcerà de Pinós (M'IAC/~fAC
24H6), l'invencíó del cos del sant (MNAC/MAC 24 145) i finalment l'exorcisme d'Eudòxw (MI':AC/t.fA<: 24146) Al centre, el retaule eslllva
coronat pel calvari (MNAC/MAC 24153).
La predella mcloïa quatre escenes, de les que es conserven només tres (MNAC/MAC 24154). Finalment, les lllule" dels profetes han estat
ubicade:. de la següent m.,nera. DaL'id (MXAC!~1AC 24150) 1Moisès (M'IAC/MAC 24149) .tl cantó dret. i Abraham (MNAC/MAC 24152) i
/saies (MNAC/MAC 24 151), al cantó esquerre. Agr:!'im a France:.< Quílez l'apreciació de d1verses qüe~tions de caire 1conogràflc.

11 En aque:.lll comparac1ó s'han de ~ntr presenll> les diferèncie:. exiSients entre ambdue:. ohres, principalment Ja pre>èncJa del sagrari. el
qual per aquestes date~ 1 per la importància de l'encàrrec degué de daurar-:.e amb or fi
121.a imponància del rew ule dels paraires i la del de Granollers poden afavorir Ja comparació econòmic-.t d'ambdues obres. En rdació a l<t
\'3loraci6 econòmica de ta pintura d'altres pintors catalans del primer i segon gòtic mtemacional, vegeu RU IZ i QUESADA. Francesc,
AproximaCIÓ a lapimu m de/taller de Lluís Borrassà a partir de la seva mlomc1ó ecotJÒIIIJW, Barcelona Universitat de Barcelona, 1996 (tesi
de Uicenc•atura inèdita) 1RLIZ i QUCSADA, France~<:. -Una n:nexió a l'entorn del taller de Bernat M~rtorell a paner de l'observació de certe'
dissemblance. present> en la seva obra· a MiSce/olim ía dedicada a joan Al11aud de Lasa11e, Barcelona, 1997 (en premsa).
13 El3 de febrer de 148'>. al llarg de IJ ~gona guerrn dels rement:es. els page:.os van ocupar 1saque1ar Ja vil·la dc GranotleN durant un me~.
L.1 quasi comcidènda d'aquest fel amh el propòMLd'encarregar el nou re1aule p<~'ihlcment \a enr<.'<lenr l'encàrre<. a l'imatger Degut a l.t
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de ant Esteve de GrJnollers i la raó per la qual
e l retaule no es finalitzà fins a l'any 1500.
Mitjançant aquest raonament de tipus econòmic
que ajorna la realització de l'obra (recordem que
e l termini per a l'acabament del retaule dels
paraires va ser dc sis anys) s'han de considerar
quines eren les prioritalS del comitent. En aquest
sentit, va ser freqüent que, davant de l'ampli
marge de temps per a l'execució del conjunt, es
donés preferència a l'acompliment del bancal, del
sagrari i de la imatge principal abans que a la
resta de pintures. Aixi s'eslip,ula al contracte del
Retaule major de Sant Agustí i e n el dels paraires.
Una notícia dc l'any 1495 que fa referè ncia a la
imatge de Sant Esteve pot indicar que e n aquesta
data les taules de l bancal ja estaven fetes. 11 Si es
té en compte la mort de Pau Ve rgós en els primers
mesos d'aquest any, l'actuació del pintor es podria
limitar a poc més de la predel·la i del Calvari del
retaule granollerí, les qua ls són properes

estilísticament, encarà que no es pot desestimar
que fes alguna a ltra pintura del conjunt. 15 En
relació a aquest pos:.ible procés d'execució, una
vegada més hem de recordar que el retaule .no
es finalitzà fins a cinc anys més tard.16
Així, doncs, la personalitat artística de Pau Vergós
pot estar reflectida a Ics escenes del bancal i
del Calvari del retaule de Granollers, la qual,
en el cas de la prede J.la , a causa del formal més
petit de les seves taules i del gran nombre de
figures represe ntades, po t manifestar-se
lle uge rament desdibuixada. No hem d'oblidar
que mo ltes vegades la solució artística de ls
compartiments més amplis no és la mateixa que
la dels més reduïts. En aquest sentit, podem
recordar el fragment de prede Ha que s'ha
conservat de l Retaule de Sant Esteve que jaume
Huguet va fer justament per a la seva confraria. 17
La coincident advocació d'aquesta obra amb la
de Granollers ha motiva r q ue, en diverses

importància de l'obra dc Granollers no~ pot de,:,estimar que l'anífex que va realnzar la fus1ena del retaule fos M1quel Lochner (doc. 1483
1490), o hé ]CYJn Fredenc de Casse!, artífexs que van acomplir el retaule dc la capella del Cos dc Cmt 1 dc ~ant Antoni, contractat a Pau
Vo:rg~ l'any 1493 En relac1ó a aquesiS aniMes vegeu DE DAI.i\1ASES, Núria i JOSÉ i PITARCH, Mtoru -L'An gòtic. Segles XIV-XV. a F.
M1ralles (ed.), Història de l'art català, 111, Barcelona, 19&1, p 250 254.
14 L'any 1495 s'abona una q uantitat a Amoni Puig peb treballs de fer ·la~ costayas per lo peier de sant ~teve•, \egeu TINTÓ i SAlA,
Marganta, cir. supra, n. I , p. 19 Aquesta autora proposa que l'amiga imatge de Sam ~teve del retaule gòllc sigui la mateixa que la de la
fornícula central del retaule barroc del convent de la Mercè que va ser reproduïda per Cayeta no Barraquer, Ibídem, p. 15 1 19-20. Les
deficièncie:, de la reproducció fotogràfica de la imatge no pennet reahtzar un apropament estilístic que ens mfonni del possible autor de
l'escultura En aquest sentit vegeu n 13

IS Margarita Timó també atnbue1x le) taule:. del bancal i del Calva ri del retaule dc Granollers al pintor Pau Vergós, .que són les de més
qualitat artística, i ho garanteix, també, el fet que aqu~te~ obres solien mic¡ar-~e pel ba ncal o predeHa o cos centrJI..., també podria ser de
Pau la taula de l'Ordenació i la de la Invenció del cos del sam, però, amb un dibUix de linies més gòtique~·. vegeu TINTÓ 1SAlA, Ma ¡garita,
CI/. supra, n. I, p. 22.
16 Si bé pol ser fruït de l'atzar, no~ pol deixar de comentar la comcidènc¡.¡ de quamitat exiMem enu~ el darrer pagament de mil dos-ceniS
sous i la suma dels dOl> abonament:, dels que~ té notícia, realitzats l'any 1495. En relació a aqucMa contingència i a l'ampli termini de
l'obra, la xifra de mil dos-cent:s sous pol estar relacionada amb el fraccionament anual del pagament del con¡um. Tenim en compte que el
retaule va ser contractat en una data amerior al 1495 per un preu de deu mil sous 1 que va finalitzar-se ab 1mcis de l'any 1500, l'import
abonat a Pau Vergós va poder o:,cillar entre els dos mil vuit cents sous i els quatre mil sous. Aquesta elevada quanlllat pol originar una
inlerpretac•ó incorreaa si no~ con~1dera que degué mcloure el daura! del tabernacle i aquesta tasca tenia un cost econòmic elevat. Com
a referència podem recordar que la pinturJ i del daurat del bancal 1 sagran del retaule gòtic de l'església del convent de la Mercè de
Barcelona comra<.tatl'any 1503 per un preu de dOtZe mil sous, va estar valorat en m1l VUII<eniS sous. El acompliment d'aquesta obra e:, fuca
en sis anys i, de manem similar al que ja s'ha vist en els retaules de Sant Agustí 1dels paraires de l'~gl61a de Sant Agul>tí de Barcelona, es
dona priontat a l'acompliment del bancal• del sagrari, després al de les imatgcs~entrab i tabemade:., mé:> tard al de les taule de la dreta,
a conunuació al de les pimures de l'esquerra ' finalment al del guardapols, vegeu SANPERE Y MIQUEL, S , Cll supra, n 2, p. LIX-LXII, doc
XXXIX. La relació estilística existent entre el bancal 1 el Calvari del retaule de Granollers ha e~tat assenyalada per diver:;os autors, ~i bé
s'han atribuït a jaume i a Rafael Vergós, vegeu GUDIOL i RICART, Josep, i ALCOLF.A 1 B!AI'\CH, Santiago. Pinwra Còticll Clltalllna,
Barcelona, 1987, p. 179, o a Pau Vergós vegeu n. 15. Segons la nQSira opinió, Pau Vcrgós degué ser l'autor d'aqucste~ p1nture:., s1 hé en la
realització del Cal110ri pot haver col·laborat amb un altre pintor.
En l'aproxtmac•ó al procé:. de realització del retaule de Granollers sena intere~sa nl conèixer Ics raons per Ics quab Marc Çelm va cobrar
noranta sous l'any 1495
17 Pel que fa a aqueSfa obra vegeu PAU VERRIÉ. Frederic ·La l'letal Companimem de la predella del retaule dediCat a S:Jm E:.lo:ve• Jja11me
H11g11et 500a11ys. Han:elona, 1993, p. 166-167.
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ocasions, s'hagi proposat que va poder servir
de model al conjunt granollerí. A més a més,
també s'ha de tenir present que la predef.la del
retau le de Sanr Miquel arcàngel de la confraria
de Tenders i Revenedors de Barcelona, obra
feta probablement entre e ls anys 1455 i 1460
per a la capella d'aquest gremi a l'església de
Santa Maria del Pi de Barcelona, també va estar
dedicada al Sant protomàrtir.
Pel que fa a les taules dels profetes, ja s'ha
assenyalat anreriorment que en e l contracte del
Retaule de Sant Pe re de Vi lamajor, realitzat amb
Joan Gascó l'any 1513, es fa esment dels profetes
del retaule dc Granollers i que aquests són
atribuïts al mateix pintor. Així, doncs, a partir
d'aquesta referència se sap que les taules del
conjunt de Sant Esteve van ser pintades en una
data anrerior a l'a ny 1513. Ara bé, la seva
execució és d'abans de la cancel-lació del
contracte, realitzada l'any 1500, o bé s'acompleix
e ntre els anys 1500 i 1513?
En un estudi recent de les taules dels profetes,
Miquel Mirambell assenyala la tendència a si
tuar les pintures en una data anterior a l'any
1503 •.. .presuponiendo una estancia previa del
pintor navarro en lierras va/lesa nas y en et en
torno del taller de los Vergós· 18· Coincidim amb
aquest estudiós i pe nsem que la mort de Pau

Vergós, com també l'avançada edat del seu pare,
degueren motivar diversos canvis en l'obrador
familiar. cnrre els quals, a llarg termini, caldria
destacar l'entrada del pintor j oan Gascó. 19 No
c reiem possible que una obra com la de
Granollers, pensada en conjunr, pogués ser
modificada tan dràsticament en aquest curt
te rmini de temps. Segons els nosire parer, la
resolució del contracte del Retaule de Sant Esteve
de Granollers és força clara ja que assenyala la
cancel·lació dels capítols i de la qu antitat pacta
da amb Pa u Ve rgós, e n la qual, lògicament,
havie n d'estar incloses Ics polseres del retaule.
Així, doncs, hem de pensar que el disseny del
guardapols va ser esbossat des de l'inici de la
contractació del conjunt pictòric. La seva
realització en una cronologia més avançada, al
voltam de l'any 1499, i els canvis estilístics que
tot just s'inicien en aquestes dates van afavorir
les diferències entre e l guardapols i la resta del
retaule. 20
Els límits d'aquest estudi no ens han permès
aprofundir en l'anàlisi estilística de les taules
del conjunt granollerí, la qual, a causa dels
lligams d'aquesta obra amb e l Retaule de Sant
Agu s tí, ha estat tractada e n una altra
investigació. 21

18 MIRAMBELL i ABANCÓ, Miquel 'Atnbuido ...' , ell. supra, n. 7, p .226.
19 En relació a això, s'han de valorar e ls importan~ lligams eslilístics existents entre la pintura de joan Ga:.có 1 la dels Vergós així com la
proximitat existent entre les dates de la mon de Rafael Vergós (1500) i de jaume Vergés 11 (1503) 1 la de l'mici de l'activitat documenuda
de joan Gascó com a pmtor ( 1503)
20 Hem de recordar que en les capitulacions de la fusteria 1 imatges del retaule de la capella del Co~ de Cn~ i de Sam Amoni, la pmtura
del qual V3 ~r contracuda a Pau Vergó:. l'any 1493, ja s'incloïa la presència de tre. esculeu~. d 'un metre d 'alçada, a cada banda del
guardapols -segons proporcions del camper· SANPERE Y MIQUEL, S., cit supra, n 2, p . XXXII-XXXIII, doc. XXI. En relació a la data
proposada per a la reahlZJctó del guardapols del retaule de Granollers, abans de l'any 1500, ~ ha d'a'-Senyalar que mtt¡ançam el conuacte
del Retaule de Sam Romà de Sau, obra encarregada el 28 d'abril de l'any 1509, es pol dedu1r que les polseres mesuraven ues pams
d'amplada, m1da moh propera a les taules del MNAC. així com que la pintura d 'aquestes havta dc ser s1mliar a la de les polseres del Retaule
de Vilanova, con¡unt contractat l'any 1503, vegeu G UDIOL 1 CUNILL, Josep, ·Mestre joan Gasc~ a Cstudi.S umt>ersllans coJakms, I, 1907, p.
281-301,358-381, 11, 1908, p 13-38. especialment!, p. 368-369. D'alua banda. més enllà del Retaule dc Sant Pere de Vilama,or, e~ té nOlícia
d'altres profetes, de característiques molt properes als del retaule de Granollers, que ev1denaen aque~t t1pull de decoració del guardapols
com a frequem. Pel que fa a aiXò, al novembre de 1978 es trobaven a Londres unes tau I~ dels profete~ Moi:.ès, Isa1e~ 1Abraham. 1, al març
de 1993, una galeria de Saragossa també con.-ervava una pintura de Moisès. La proximitat ex~tent entre aquestes obres i les del MNAC així
com entre les seves d imensions i le~o esmentades en les contractacions dels retaules dc Sant Romà 1de Vilanova dc Sau, pot ajudar en
l'avaluació de la propo~ta de datar l'obra de joan Gascó del retaule de Granollers al voltant dc l'any 1499, ¡a que les referèncieli del1500
corresponen al daurat dd conjunt i a la seva liquidació.
La data e n la que probablement Cll va realitzar l'encàrrec del fustam del rewulc dc Granollers i la cronologb proposada per a la pintur-J del
seu guardapols han estat els motiu~ pels quals hem cregut que l'estntctura i la fusteria del ret:1ule degué ser semblant a la d'altres obres
realitzades a finals dclllegle XV i no a la tipologia del Retaule de Sant Pere de Vilamajor, el qual va :.er contractat l'any 1513.
21 Vegeu RUIZ i QUE.~ADA. Francesc, cíl. supra, n. 2.
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