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En el conjunt de retaules gòtics conservats a la basílica de la Seu de
Manresa s’hi troben representats els grans estadis de la pintura gòtica
catalana i els noms d’alguns dels seus autors més rellevants, com ara els
pintors Arnau Bassa, Pere Serra, Lluís Borrassà i Jaume Cabrera. Aquest
recorregut pictòric es completa amb el retaule de la Santíssima Trinitat,
que és un exponent del darrer gòtic en el qual ja es manifesten els trets
d’un naturalisme propi del Renaixement.

L’objectiu principal d’aquestes pàgines1 és descórrer un vel finíssim i
fins ara imperceptible que, com vernís oxidat pel pas del anys, oculta,
justament, la veritable autoria del retaule de la Santíssima Trinitat i la
seva condició de producció barcelonina, fet aquest darrer que, de retop,
converteix en exclusivament barceloní el conjunt de pintura gòtica ac-
tualment conservat a la Seu de Manresa.2

Després d’haver estat prèviament restaurat, l’any 1982 el retaule de la
Santíssima Trinitat fou reposat en la seva capella titular de la Seu, de la
qual havia estat retirat l’any 1867 per ser-hi substituït per una gran ba-
luerna de gust neogòtic.3 Durant els anys d’aquest llarg exili, el retaule
fou conservat, de primer, juntament amb les restes d’altres retaules an-
tics i amb les peces d’orfebreria del temple, a la sagristia vella de la basí-
lica, on encara era l’any 1884.4 Tanmateix, l’any 1878, les quatre taules
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laterals de la predel·la del retaule en foren separades per a ser col·loca-
des en el bancal del retaule del Sant Esperit, del pintor Pere Serra, on
romandrien fins a l’any 1954.5 El cos del retaule de la Trinitat passaria a
ser conservat a l’arxiu de la Seu, on consta que ja era l’any 1906,6 i on ja
feia anys que s’hi conservava també una taula del segle XV representant a
sant Agustí assegut en el seu estudi escrivint la regla canonical.7 Final-
ment, el retaule de la Trinitat acabà formant part del Museu Històric de
la Seu, que l’any 1934 fou inaugurat en les estances de l’arxiu, i, a partir
del 1963, seria exposat a les instal·lacions del nou museu mentre espera-
va la restauració realitzada els anys 1980-1981 i que hom considera de-
safortunada i abusiva.8

Mentrestant, l’any 1906 —fa, doncs, un segle—, quan el retaule de la
Santíssima Trinitat es trobava dipositat a l’arxiu de la Seu, l’historiador
Salvador Sanpere i Miquel, en editar el seu estudi pioner sobre la pintu-
ra gòtica quatrecentista a Catalunya, publicà les primeres fotografies de
dos dels seus compartiments com a il·lustració a les clàusules d’un docu-
ment contractual del retaule, signat l’any 1501, que li havia estat facilitat
per l’arxiver i historiador manresà Joaquim Sarret i Arbós, que l’havia
trobat a l’Arxiu de la Seu de Manresa.9 D’acord amb aquest document,
l’autoria del retaule semblava ferma a favor d’un pintor desconegut ano-
menat Gabriel Guàrdia —originari de Manresa i nebot del canonge man-
resà Bernat Massadella—, el qual, a partir d’aquest retaule, els especia-
listes han considerat format a Barcelona, en les maneres convencionals
pròpies de l’etapa més tardana del taller del pintor Jaume Huguet o bé
en l’estàndard huguetià del taller dels Vergós. Tanmateix, tal com veu-
rem tot seguit, la troballa de nova documentació notarial palesa que el
contracte amb el pintor Gabriel Guàrdia fou inefectiu i que, l’any 1506,
hom encomanà el retaule de la Santíssima Trinitat al pintor de Barcelo-
na Antoni Marquès, que l’enllestí la tardor de l’any 1507.

EL CANONGE BERNAT MASSADELLA I EL PINTOR GABRIEL GUÀRDIA

Les dades d’identitat del pintor Gabriel Guàrdia (Guàrdias o Guàr-
dies) esmentades en el contracte de l’any 1501 són gairebé tot el que se
sabia fins ara sobre la seva persona i sobre la seva suposada producció i
activitat pictòrica. Ara, la documentació relativa al seu oncle Bernat
Massadella, canonge de la Seu de Manresa, ens n’aporta algunes de no-
ves i de complementàries.

Mossèn Bernat Massadella (o de Mesadella), originari de Manresa,
era fill de Pere Massadella, assaonador de pells, i de la seva esposa Cons-
tança, la qual era filla d’Arnau Desmolins, també assaonador, i de la seva
muller Constança, filla del carnisser manresà Jaume Saragossa.10 A més
de l’ofici d’assaonador, Pere Massadella posseïa algunes propietats agrí-
coles com un hort vora l’esglesiola manresana de Sant Bartomeu, o bé el
mas Roviralta, de Rocafort, que comprà l’any 1438.11

A Bernat Massadella li coneixem amb certesa un germà i una germa-
na. Pere Massadella, teixidor de draps de lli, que l’any 1434 ja era casat
amb Agnès12 i que versemblantment era més gran que Bernat.13 La seva
germana, anomenada Constança, l’any 1450 era casada amb Jaume
Serra, ballester de la vila de Cardona.14 Cal suposar, doncs, l’existència
d’una altra germana o bé d’un matrimoni anterior de Constança, si el
pintor Gabriel Guàrdia era pròpiament nebot carnal del canonge i no un
simple parent pròxim.

La primavera de l’any 1433, el seu pare, volent encarrilar-lo en l’ofici
de coraler, signà un contracte d’aprenentatge per quatre anys amb Simó
Sala, mercader de Barcelona, per tal que Bernat seguís aquell ofici (cau-
sa adiscendi officium operandi coralt);15 ell, però, degué abandonar-lo
ben aviat per emprendre la carrera sacerdotal. Tot just esdevingut un
simple clergue tonsurat, Bernat Massadella començà a aplegar petits be-
neficis eclesiàstics i consta que el 17 d’agost de 1439 ja havia obtingut el
benefici de l’Anunciació de la Mare de Déu, dit també de Santa Maria,
fundat a l’antiga església manresana de Sant Miquel.16 Bernat continuà
en la condició de simple clergue fins a mitjan any 1442;17 llavors, a par-
tir de la primeria de setembre, ja el trobem qualificat de prevere.18 Més
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endavant, el 29 de desembre de 1445 ja és denominat rector de la parrò-
quia de Sant Fruitós de Bages i alhora beneficiat en la Seu de Manresa,19

versemblantment del benefici de Sant Martí. L’any 1448 el veiem actuar
com a possessor del benefici rectoral de l’església de Sant Andreu de
Manresa,20 annexa a l’hospital del mateix nom, i el mes de febrer del
1450 com a titular del benefici instituït en l’altar de sant Joan l’Evange-
lista de l’església del castell de Fals (Bages).21

El 19 de maig d’aquell 1450, en vigílies d’emprendre un viatge a Ro-
ma per guanyar-hi el jubileu d’aquell Any Sant, mossén Bernat Massade-
lla féu un testament, en el qual només s’anomena beneficiat de Sant
Martí, de Sant Andreu i de Sant Joan l’Evangelista i es refereix a unes
rendes del benefici de l’Anunciació de l’església de Sant Miquel.22 Aquest
viatge piadós a Roma, juntament amb la consecutiva obtenció de benefi-
cis de mans dels qui n’eren patrons i la seva sovintejada actuació com a
marmessor, indiquen una bona posició social i econòmica de Bernat
Massadella, que l’any 1452 continuava com a beneficiat de la capella de
Sant Martí, annexa a la primitiva església de Santa Maria de Manresa
(hedificata satis prope ecclesiam Beate Marie de Minorisa).23

Al cap d’uns anys, l’abril de 1459, el trobem nomenant procuradors
per obtenir, acceptar i prendre possessió de la rectoria de l’església par-
roquial de Sant Vicenç de Castellbell,24 i el desembre de 1461, per resig-
nar en mans del bisbe de Vic la rectoria de la parròquia de Santa Maria
del Vilar, de Castellbell.25 L’any 1465, el darrer possessor d’un benefici el
recomanava al bisbe de Vic per obtenir els beneficis rectorals de les es-
glesioles manresanes de Santa Llúcia i de Sant Bartomeu,26 i el 1466,
Massadella nomenà procuradors per acceptar del bisbe de Vic el nome-
nament i la provisió del benefici de Sant Miquel, fundat a l’església del
monestir de Santa Maria de Serrateix, per mort de Joan Ballester, que
n’havia estat el darrer possessor.27 Aquest mateix any, al mes d’octubre,
féu gestions per permutar la rectoria de la parròquia de Santa Maria del
Vilar per un altre benefici28 i, com a beneficiat de Sant Martí, féu cessió
d’una casa.29 Aquestes actuacions devien formar part de les darreres que
mossèn Bernat Massadella féu abans d’ingressar com a canonge en la
canònica de Santa Maria de la Seu de Manresa.

És en el previ i necessari procés d’exoneració dels beneficis que havia
acumulat que hi apareix vinculat el nom de Gabriel Guàrdia (o Guàr-

dies), un clergue simplement tonsurat originari de la ciutat de Manresa
que ha de ser el seu nebot pintor. Efectivament, el mes d’agost de 1466,
Bernat Massadella nomenava procuradors perquè resignessin els benefi-
cis manresans de les Onze Mil Verges, de Sant Martí, de Sant Andreu i
de Sant Joan l’Evangelista de l’església del castell de Fals, en mans del
bisbe de Vic, per tal que el prelat els permutés amb els beneficis que ja
tenia o bé obtindria Gabriel Guardies clericus simpliciter tonsuratus jam-
dicte civitatis Minorise, operació per a la qual Massadella sol·licità i ob-
tingué l’autorització prèvia dels patrons dels beneficis.30 Tal com es pale-
sa a partir de la documentació posterior, el bisbe accedí a la petició de
permuta a favor de Gabriel Guàrdia.

Uns mesos després, al voltant del trencall dels mesos d’octubre i no-
vembre de l’any 1466, mossèn Bernat Massadella ingressà en la canònica
de Santa Maria de Manresa i hi féu professió dels vots canonicals segons
la regla de sant Agustí, de manera que ja consta com un canonge més, el
darrer, en una reunió capitular tinguda el dia 12 de novembre.31 Abans
de la professió, Massadella havia fet la preceptiva renúncia canònica als
béns propis, amb la condició, però, d’ésser-ne usufructuari vitalici i de
poder-ne disposar amb l’oportuna autorització del prepòsit o paborde de
la canònica.32 Les posteriors disposicions pecuniàries i patrimonials que
en coneixem foren fetes sempre amb aquesta autorització i a favor de
l’obra de la Seu de Manresa o bé de la comunitat canonical.

Del clergue tonsurat Gabriel Guàrdia (o Guàrdies) no en sabem res
més fins a una nova gestió feta per Bernat Massadella a favor d’ell, el
mes de juny de l’any 1475. Aleshores trobem el canonge actuant com a
procurador de Guàrdia en una nova operació de permuta de beneficis
eclesiàstics. En aquesta ocasió, Gabriel Guàrdia, que continuava essent
clergue simplement tonsurat, encomanà al canonge la permuta dels be-
neficis obtinguts anys enrere, que eren el de les Onze Mil Verges de la
Seu de Manresa, el de l’església de Sant Andreu de Manresa i el de l’altar
de Sant Joan l’Evangelista de l’església del castell de Fals. El bescanvi es
feia per tal d’obtenir únicament el benefici de Sant Martí instituït a l’es-
glésia parroquial de Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona), del qual ales-
hores era obtentor el barceloní Bernat Planes, també clergue simple-
ment tonsurat. La permuta es formalitzà amb l’anuència del bisbe de Vic
i dels patrons dels beneficis. Posteriorment, el 17 de juny de 1475, el ca-
nonge Massadella, actuant aquesta vegada com a procurador de Bernat
Planes, en nom d’ell prengué possessió física dels beneficis manresans
de les Onze Mil Verges i de l’església de Sant Andreu.33

L’opció de Gabriel Guàrdia pel benefici de la parròquia de Santa
Eulàlia de Riuprimer sembla indicar un canvi d’interessos territorials i
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les dues darreres capelles de la nau col·lateral septentrional o de l’evan-
geli, que serien les de la Santíssima Trinitat i la dels Àngels, correspo-
nents, davant per davant, a les de Sant Salvador i Sant Agustí ja cons-
truïdes en la nau meridional o de l’epístola.

Entre els dies 1 i 13 de març de 1480, els patrocinadors de l’obra i els
obrers de la Seu en pactaren la construcció amb els mestres de cases
francesos Arnau de la Blata i Esteve Brunell pel preu de 150 lliures bar-
celoneses, corresponents només als jornals perquè els materials ja els te-
nia preparats la ciutat. Del seu patrimoni, el canonge Bernat Massadella
hi aportaria 100 florins, i els altres 100 la marmessoria de Francesc Co-
mas, que en total hom computava com a 110 lliures. Les 40 lliures res-
tants les aportaria l’obra de la Seu o bé, si no disposava de prou almoi-
nes i cabals, les assumirien els dos patrocinadors a parts iguals.40 El
mateix 13 de març, els mestres de l’obra començaren ja a cobrar de Ber-
nat Massadella i de la marmessoria de Francesc Comas diversos paga-
ments prorrata.41

Desconeixem el ritme d’aquesta obra de la Seu. El cas és que, per
continuar-la, el 3 de març de 1484, Bernat Massadella, prèvia autoritza-
ció del prepòsit de la canònica, es venia una vinya que posseïa a les
Corts, de Manresa, pel preu de 40 lliures, les quals, attendentes devocio-
nem quam gero erga fabricam ecclesie predicte Beate Marie civitatis Mino-
rise, destinava a invertir-les en allò que li semblés millor.42

Un cop enllestida l’obra de les capelles de la Trinitat i dels Àngels,
arribà el moment de bastir les dues voltes de la nau central del temple,
així com la contigua façana occidental, les quals, el 26 d’agost de 1486,
els Consellers de la ciutat i els obrers de la Seu contractaren pel preu de
350 lliures barceloneses, en jornals, amb el mestre basc Martí de Ivar,
que es comprometé a bastir-les en dos anys, comptadors a partir del mes
de setembre.43

Tot i aquest termini, tant el mestre Martí d’Ivar com alguns seus com-
panys bascs, entre els quals trobem els germans Martí i Pere Derengu-
ren, o bé el mestre de cases manresà Antoni Mas, continuaren cobrant
dels obrers de la Seu encara els anys 1489 i 1490.44 Tot fa pensar que l’o-
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preludiar, o bé consagrar, el seu trasllat de Manresa a la ciutat de Vic, on
sembla que residia oficialment l’any 1497.34 En aquest pas de Manresa cap
a Vic, Gabriel Guàrdia degué abandonar l’estat clerical i fer, possiblement,
una estada professional a Barcelona. De fet, el mes de març de l’any 1479,
trobem un homònim Gabriel Guàrdia, pintor i ciutadà de Barcelona, com-
prometent-se a contractar matrimoni amb Constança, filla de Lluís Re-
xach, ciutadà de Barcelona i receptor del dret de la bolla, quan esdevingui
coadjutor del seu sogre. Més endavant, el mes de febrer de 1482, consta
que Gabriel Guàrdia signà un contracte, inefectiu, per acceptar un apre-
nent de pintor.35 Fou també aleshores, vers l’any 1482 (?), que Guàrdia, de-
nominat «esmaginayre e pintor», contractà la factura de dos conjunts es-
cultòrics policromats destinats a la col·legiata de Santa Anna de Barcelona,
un del Sant Enterrament i un altre de la Dormició de la Mare de Déu.36 Del
primer en resten algunes figures, desiguals tant en l’estil com en la qualitat
i en els materials, conservades al Museu Diocesà de Barcelona.37

Mentrestant, el mes de març o abril de 1483, el canonge Bernat Mas-
sadella esdevenia prior de la canònica de Manresa, tot succeint en el càr-
rec Bartomeu Ripoll.38 A partir d’aquest moment Massadella incrementà
la seva activitat a favor de la Seu de Manresa i l’orientaria, a través de
diverses vies, vers la conclusió de l’obra de la Seu, en la qual, entre altres
coses, finançaria la construcció i el moblatge de la capella de la Santíssi-
ma Trinitat.

BERNAT MASSADELLA I LA CAPELLA DE LA TRINITAT

Superada la immediata postguerra civil catalana (1462-1472), però
encara sota els seus efectes econòmics, el dia 1 de març de l’any 1480 el
Consell de la ciutat de Manresa acordà prosseguir la conclusió de l’obra
de l’església de la Seu autoritzant la construcció de «las dues capellas
restants a fer en la església de la Seu de Madona Santa Maria», però ad-
judicant només algunes ajudes caritatives als obrers de la Seu, atés que
el gruix del cost dels jornals l’assumien el canonge Bernat Massadella i
els marmessors del jurista Francesc Comas.39 Es tractava de construir

174 FRANCESC XAVIER ALTÉS I AGUILÓ

34. En el fogatge general de Catalunya de l’any 1497, consta a Vic un Garida pintor
(J. IGLÉSIES, El fogatge de 1497, Barcelona, 1991, vol. 1, p. 252), tal com he pogut com-
provar (Arxiu de la Corona d’Aragó, Reial Patrimoni, Mestre Racional, vol. 2969), el
cognom del qual podria ser una metàtesi del de Guàrdia, segons suggereix M. MIRAM-
BELL I ABANCÓ, La pintura del segle XVI a Vic i el taller dels Gascó, Vic, 2002, p. 26, nota
29.

35. R. CORNUDELLA, «La pintura de la primera meitat del segle XVI al Museu Episcopal de
Vic», p. 150.

36. A. DURAN I SANPERE, Per a la història de l’art a Barcelona. Glosses a documents disper-
sos, Barcelona, 1960, p. 74-75. En aquest document hom l’anomena també Guàrdia i
Guàrdias.

37. J. BRACONS I CLAPÉS, «Gabriel Guàrdia i altres. Figures d’un grup del Sant Sepulcre», a
Millenum. Història i art de l’Església catalana, Barcelona, 1989, p. 384-385.

38. Bartomeu Ripoll encara n’era prior el 13 de març, i el 8 de maig ja ho era Bernat Mas-
sadella (AHPM, m-292, Joan Saragossa, 1483: 13-III-1483 i 8-V-1483).

39. AHCM, Arxiu Municipal, I-25, f. 4; esborrany a AHPM, m-289, Joan Saragossa, 1480:
1- III-1480, f. 31v.

40. Document de l’Arxiu de la Seu, datable entre els dies 1 i 13 de març de l’any 1480, pu-
blicat i erròniament datat l’any 1498 per J. TORRES ARGULLOL, «Monografía de Nuestra
Señora de la Aurora. Seo de Manresa», a Asociación de Arquitectos de Cataluña. Anua-
rio para 1899, Barcelona, 1899, p. 179-181; en separata, J. TORRES ARGULLOL, Monogra-
fía de la iglesia de Ntra. Sra. de la Aurora. Seo de Manresa, Barcelona, 1899, p. 79-81.

41. AHPM, m-289, Joan Saragossa, 1480: 13-III-1480, f. 36; 22-VII-1480, f. 88-88v; 13-IX-
1480, f. 112v-113.

42. AHPM, m-293, Joan Saragossa, 1484: 3-III-1484.
43. J. SARRET I ARBÓS, Historia religiosa de Manresa. Iglésies i convents, (Monumenta His-

torica Civitatis Minorisae, 4), Manresa, 1924, p. 66-69.
44. AHPM, m-297, Joan Saragossa, 1489: 27-IV-1489, 11-VI-1489; m-298, Joan Saragossa

1490: 31-XII-1490 [= 1489], 21-VII-1490.



ecclesie seu monasterii qui hiis diebus propter lapsis dies suos clauxit ex-
tremos, nomenant canonge Pere Gil, clergue de Tortosa.53

El dia 8 de desembre es feren efectives altres accions de caràcter succes-
sori tant canòniques com civils. D’una banda, el paborde de la Seu cobrí la
vacant de prior de la canònica amb el nomenament del canonge Pere Fer-
rer, que fins aleshores era rector de l’església de Sant Miquel de Manresa;54

d’altra banda, els canonges marmessors, Andreu Saguí i Bernat Molló, lliu-
raren als obrers de la Seu, prèvia la confecció d’inventari, un curiós armari
de l’obra de la Seu (quoddam tecacium magnum maris sive apte ad navigan-
dum) en què Bernat Massadellla guardava dos calzes, peces de roba ecle-
siàstica (raupa) i la documentació relativa a l’obra de la Seu. Al seu torn, els
obrers de la Seu lliuraven al canonge Benet Angla, prepòsit de Santa Maria
de Caselles, un d’aquells dos calzes, procedent del benefici de Sant Martí,
en la patena del qual hi havia una mà com a escut heràldic.55

Pel que fa a les capelles de la Santíssima Trinitat i dels Àngels, potser
ja en vida de Massadella començaren a ser moblades, així com també
l’espai circumdant comprès entre les grades de les capelles, la columna
de la nau central situada davant de les capelles i el mur de la façana occi-
dental. Els primers dies de l’any 1498, en autoritzar una sepultura al peu
d’aquella columna, es fa referència a l’existència d’un reixat en la capella
dels Àngels, així com del sepulcre de Maurici Clerga, adossat al mur de la
façana del temple.56 Més endavant, l’any 1506, en aquest mateix àmbit
s’hi esmenta l’existència d’una pica o font baptismal i d’un Sant Enterra-
ment en el sepulcre de Maurici Clerga 57 (document 2). Aquest Sant En-
terrament —que al segle XVIII hauria estat integrat en el bancal de l’antic
retaule barroc de Sant Antoni i que hom ha identificat amb la magnífica
taula de Lluís Borrassà—58 feia paral·lel amb un Sepulcre o Dormició de
la Mare de Déu que, l’any 1528, ja és esmentat a l’extrem oposat de la ma-
teixa paret de la façana, vora la capella meridional.59
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bra s’allargà i que s’encavallà amb l’obra interior destinada a concloure
el clos del cor canonical, situat al centre del tercer i quart trams de la
nau central. 

El 26 de maig de 1489, els consellers de la ciutat i els obrers de la Seu
havien pactat la part esculturada del cor amb l’escultor Alonso de Bae-
na. El contracte preveia la construcció del mur posterior amb la porta
del rerecor, ornat amb arcuacions, ménsules i traceries, així com també
la construcció, al cap dels murs laterals que miraven a l’altar major, de
dues trones, també esculturades, encarades l’una amb l’altra i situada
una d’elles en l’indret on havia estat situat l’orgue.45 Aquesta obra també
es pogué tirar endavant gràcies a la intervenció del canonge Bernat Mas-
sadella, que actuant com a marmessor principal i administrador dels
béns relictes del botiguer manresà Gabriel Gomar46 —qui Dominum et
eius animam et opus seu fabricam iam dicte ecclesie beate Marie dicte civi-
tatis heredes suos instituit—47 hi destinà 80 lliures de les darreres 90 de
què disposava la marmessoria,48 que ja n’havia esmerçat gairebé 300 en
l’obra de la Seu. Les darreres àpoques conegudes firmades per Alfonso
de Baena i Martí de Ivar a favor de Bernat Massadella i dels obrers de la
Seu són datades a mitjan mes d’agost de 1490.49

Mentre les obres de la Seu s’enllestien, el 6 de març de 1490, el Capí-
tol de canonges elegia com a nou prepòsit Lluc Gerona, al qual Bernat
Massadella donà possessió canònica del càrrec; al cap d’uns dies, el dia
22, el nou paborde nomenava Massadella novament prior de la canònica
i vicari seu in spiritualibus.50

Ja sigui perquè Bernat Massadella ja preparava el moblatge de la ca-
pella de la Trinitat, on havia d’haver-hi la sepultura familiar, ja sigui per-
què preveia pròxima la seva mort, el cas és que, el 5 de maig de 1496, el
canonge féu donació de l’antic vas funerari que la família posseïa en el
claustre de la Seu, davant mateix de les estances de la biblioteca (ante
domum librarie).51 Al cap de mig any, els primers dies de desembre de
1496, moria el canonge Bernat Massadella52 i, el 7 de desembre, el Capí-
tol canonical suplí la vacant de Massadella, concanonicus nostrer ipsius
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45. J. SARRET I ARBÓS, Historia religiosa de Manresa. Iglésies i convents, p. 92-95; F. X.
ALTÉS I AGUILÓ, «Els primers orgues de la Seu de Manresa i l’orgue bessó del Monestir
de Montserrat», Anuari de l’Orgue, Associació Catalana de l’Orgue, 2008 (en premsa).

46. ASM, lligall 32: 22-X-1487, còpia del testament de Gabriel Gomar en el qual llega 104
lliures comptants a l’obra de la Seu.

47. AHPM, m-296, Joan Saragossa, 1488: 15-IX-1488.
48. Gabriel Gomar féu testament davant el notari Joan Saragossa el 18 de març de 1487,

esmentat a AHPM, 669, Comú, 1490-1491: 18-III-1488; m-297, Joan Saragossa, 1489:
24- III-1489. N’hi ha una còpia datada el 22-X-1487 a ASM, lligall 32.

49. AHPM, m-298, Joan Saragossa, 1490: 15-VIII-1490.
50. AHPM, m-298, Joan Saragossa, 1490: 6-III-1490 i 22-III-1490.
51. AHPM, m-314, Pere Sala, 1496: 5-V-1496.
52. El canonge Massadella consta erròniament com a vivent en el fogatge general de Cata-

lunya de l’any 1497 (J. IGLÉSIES, El fogatge de 1497, Barcelona, 1991, vol. 1, p. 229).

53. ASM, 115, Llibre particular de la comunitat de preveres de la Seu, f. 138v.-139. Pere
Gil ja signa a Manresa, l’any 1495, com a testimoni en un document pel qual el prepò-
sit Lluc Gerona actua com a beneficiat del benefici dels Sants Joan Baptista i Evange-
lista fundat en el claustre de la catedral de Tortosa (AHPM, m-313: 2-IX-1495).

54. ASM, 115, Llibre particular de la comunitat de preveres de la Seu, f. 140 i 141v.
55. AHPM, m-314, Pere Sala, 1496: 8-XII-1496. Qui sap si aquesta mà corresponia a la mà

eixint del mar que hi ha en l’escut de Gabriel Gomar (J. M. GASOL, La Seu de Manresa,
p. 106), que havia estat obrer de la Seu i del qual el canonge Massadella fou marmes-
sor principal, tal com ja ha estat dit.

56. AHPM, m-316, Pere Sala, 1498: 9-I-1498.
57. AHPM, m-316, Pere Sala, 1498: 9-I-1498; m- 323, Pere Sala, 1506: 20-IV-1506. M. CANYE-

LLES, Descripció de la grandesa y antiquitats de la ciutat de Manresa, Manresa, 1896, p. 249.
58. E. TÁMARO FABRICIAS, Monografía de la Seo de Manresa, p. 71; J. SARRET I ARBÓS, Historia

religiosa de Manresa. Iglésies i convents, p. 79; J. M. MADURELL MARIMON, «El pintor Lluís
Borrassà», Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 8 (1950), p. 185-188.

59. M. CANYELLES, Descripció de la grandesa y antiquitats de la ciutat de Manresa, p. 248;
J. SARRET I ARBÓS, Manresa, ciutat de Maria, Manresa, 1905, p. 32-33, publica un docu-
ment relacionat amb la seva construcció. Amb el pas dels anys, el conjunt féu cap a la
capella de Tots Sants (E. TÁMARO FABRICIAS, Monografia de la Seo de Manresa, p. 74;
J. SARRET I ARBÓS, Historia religiosa de Manresa. Iglésies i convents, p. 84-85).



mans Jesucrist crucificat, mentre que l’Esperit Sant, en forma de colom,
voleteja entre la testa del Pare i del Fill, com «procehint dels dos». Sobre
aquest compartiment central, faria de cimal del retaule una taula en la
qual hi havia de pintar la coronació de la Verge Maria, sense explicitar-
ne la representació.

A banda i banda del compartiment central, representant la Trinitat,
en els quatre compartiments o taules laterals del retaule, el contracte
precisa que «seran pintadas en cascun de aquellas, duas istòrias de la
Sancta Trinitat per acompanyar la taula del mig, les quals seran, en la
part dreta la Creació del món, e lo Baptisme; en laltre, la Apparició dels
tres angels feta a Abraham, e la Transfiguració». Es tractava, doncs, de
representar-hi quatre teofanies bíbliques de la Trinitat divina: dues man-
llevades a l’Antic Testament i altres dues al Nou. 

Les escenes veterotestamentàries corresponien a dos passatges de la
revelació bíblica que la tradició exegètica i teològica considerava com a
prefiguracions veterotestamentàries de la Trinitat. Una era la creació bí-
blica del gènere humà perquè Déu parla en plural en un diàleg amb les
altres tres persones divines: «Fem l’home a la nostra imatge» (Gènesi 1,
26); l’altra era l’aparició a Abraham en l’alzinar de Mambré de tres ho-
mes/àngels idèntics que parlen en primera persona del singular (Gènesi
18, 1-10). Seguint el desplegament de la revelació bíblica, les escenes
neotestamentàries havien de representar la revelació plena i distinta del
Déu trinitari en la persona i en la missió de Jesús; per això aquests dos
compartiments del retaule estaven, versemblantment, destinats a acom-
panyar, a banda i banda, la taula central del retaule i a il·lustrar ico-
nogràficament la unitat i la trinitat de les tres persones divines a través
de dues teofanies neotestamentàries en les quals intervenen i es revelen
com a Pare, Fill i Esperit Sant. Aquests passatges teofànics són el baptis-
me i la transfiguració de Jesús. En el baptisme de Jesús al riu Jordà, la
veu del Pare i l’Esperit, en forma de colom, es revelen i testimonien la
identitat divina del Fill (Mateu 3,16-17; Marc 1,9-11; Lluc 3,21-22; Joan
1,29-34). En la transfiguració gloriosa del Crist a la muntanya del Tabor
la veu del Pare proclama la identitat i la missió del Fill, enmig d’un nú-
vol lluminós (Mateu 17,1-8; Marc 9,2-8; Lluc 9,28-36) que hom interpre-
tava com la presència de l’Esperit.

L’estructura de fusteria del retaule, la pintura de les figures i de les
escenes amb bons colors, així com el daurat dels campers, anaven a
compte del pintor i foren pressupostats i pactats en 55 lliures o bé en l’e-
quivalent de 100 florins. El termini de pagament i de lliurament del re-
taule s’establí en quatre anys, que podrien escurçar-se si, abans, els ca-
nonges marmessors disposaven de la quantitat pactada. L’obra, doncs,
havia de quedar enllestida, a tot estirar, el mes de setembre de l’any
1505.

Tot i que en desconeixem les causes, la realització d’un nou contracte
amb el pintor Antoni Marquès l’any 1506, quan ja havia expirat el termi-
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Tard o d’hora, la capella de la Trinitat degué acollir la fundació de dos
aniversaris de difunts, un per Bernat Messadella i un altre per la seva
mare i la resta de la família, instituïts per a ser celebrats el dia de santa
Constança, festa onomàstica de la seva mare.60

EL CONTRACTE INEFECTIU DEL RETAULE AMB GABRIEL GUÀRDIA (1501)
Al cap de cinc anys de la mort del canonge Bernat Massadella, la ca-

pella de la Santíssima Trinitat continuava pendent de ser moblada d’a-
cord amb la voluntat expressada pel canonge. Només la clau de volta de-
via recordar-hi visiblement la titularitat.

Finalment, el 14 de setembre de 1501, els marmessors de Bernat
Massadella, que eren els canonges Andreu Saguí i Bernat Molló, signa-
ren unes capitulacions per a la pintura del «retaula manat fer per lo dit
venerable mossen Bernat Massadella en la capella sua e dels seus, de la
Sancta Trinitat, construida en la dita Seu de Manresa»,61 segons explici-
ta aquest document contractual que, malauradament, no he reeixit a re-
trobar en l’arxiu de la Seu de Manresa.

Possiblement també per desig del difunt canonge Massadella, o bé
per afavorir-ne un familiar, el retaule fou encomanat al pintor Gabriel
Guàrdia, a qui el document qualifica de nebot del difunt canonge i origi-
nari de Manresa, tot i que aleshores residia a la ciutat de Vic. Es tracta,
sens dubte, del clergue simplement tonsurat que hem vist reiteradament
afavorit per Massadella i del qual fins ara no se sabia més que el que en
diu aquest contracte.

Segons les capitulacions, el retaule projectat havia d’estar conformat
per predel·la i tres cossos o carrers amb dos compartiments en cadas-
cun, que en total havia de fer divuit pams d’alçada per dotze d’amplada i
havia d’estar dotat amb els corresponents guardapols. 

Pel que fa al programa iconogràfic pactat, el contracte només detalla
els temes corresponents als sis compartiments dels tres carrers o cossos,
sense precisar les imatges dels cinc compartiments del bancal o
predel·la, que restaven a l’albir dels contractants. Com en la majoria dels
retaules, el programa iconogràfic havia de girar temàticament al voltant
del compartiment central, que presidiria una representació de la Santís-
sima Trinitat, que el pintor havia de plasmar d’acord amb la representa-
ció tradicional o sobreposició coneguda com a «Tron de Gràcia» o «Tri-
nitat vertical», en la qual se superposen les tres persones divines tot
diferenciant-les. Déu Pare, que hi és representat com un ancià assegut
en un tron o «cadira copiosa e bella e ben daurada», sosté amb les seves
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60. Encara l’any 1504, quan Massadella ja era mort, els canonges de la Seu en rebien 20
lliures corresponents a dos anys (AHPM, m-321, Pere i Joan Sala, 1504-1505: 16-II-
1504).

61. S. SANPERE Y MIQUEL, Los cuatrocentistas catalanes, vol. 2, p. lvii; J. SARRET I ARBÓS,
«Retaule de la Santíssima Trinitat de la Seu de Manresa», p. 159; Art i artistes manre-
sans, p. 27.



17 de setembre, els marmessors del canonge Massadella contactaren
amb Antoni Marquès, un pintor de Barcelona documentalment molt
més ben conegut que no pas Gabriel Guàrdia i que versemblantment
fruïa d’un cert prestigi professional a la vista de les dades disponibles.

En les primeres notícies conegudes de l’any 1494, el trobem dues ve-
gades treballant al costat de Bernat Goffer, un pintor d’origen alemany
que visqué a Barcelona entre els anys 1466-1502. El primer cop, el mes
de maig, signant àpoca per la meitat de 30 lliures en què havien convin-
gut, el dia 30 d’abril, per la pintura d’un retaule destinat a la parròquia
de Santa Coloma de Centelles (Osona).64 L’altra vegada, el mes de juliol,
actuant amb Bernat Goffer com a àrbitre en les diferències existents en-
tre la junta d’obra de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i Eulàlia Hu-
guet, filla del difunt pintor Jaume Huguet, sobre la liquidació de comp-
tes del preu del retaule de Sant Vicenç que havia pintat el seu pare.65

El desembre d’aquell any 1494, Antoni Marquès es casava a Barcelona
amb Elisabet, viuda de Pere Guarer, i pagava a la catedral 4 sous pel dret
d’esposalles;66 el dot de la seva muller, però, no el rebria fins al 30 de desem-
bre de l’any 1504.67 El seu domicili barceloní, l’any 1497, era vora l’extrem
septentrional del carrer Ample, no lluny dels domicilis dels pintors Jaume
Vergós i Bernat Goffer, segons consta en el fogatge general de Catalunya.68

Una obra pictòrica d’importància Antoni Marquès l’emprenia el 3 d’a-
bril de 1503, en contractar amb el mestre general de l’orde de la Mercè
la pintura i el daurat d’un gran retaule major per a l’església del convent
mercedari de Barcelona, que es comprometia a enllestir en sis anys i que
hom pressupostava en 600 lliures barcelonines,69 en el qual hi havia
també imatges esculpides per Joan de Casell.70 D’aquesta obra consten
pagaments realitzats entre els anys 1504 i 1506.71
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ni anterior, ens fa suposar un incompliment o cancel·lació del contracte,
o bé fins i tot la mort del pintor Gabriel Guàrdia, que l’any 1501 havia de
tenir com a mínim quaranta-nou anys d’edat, atès que, tal com hem vist,
l’any 1466 ja era clergue simplement tonsurat i que calia tenir-ne al-
menys catorze per acccedir a la simple tonsura clerical. 

Sigui el que es vulgui, el cas és que amb aquest contracte inefectiu,
pràcticament s’esvaeix l’obra pictòrica del pintor Gabriel Guàrdia, del
qual només se’n conserven algunes de les figures supervivents del Sant
Enterrament procedent de la col·legiata de Santa Anna de Barcelona.
D’altra banda, juntament amb ell desapareix un suposat representant
d’una hipotètica escola pictòrica de Manresa. En endavant, a Manresa,
el futur pictòric immediat passaria, tal com ja havia esdevingut anterior-
ment, per pintors forans, com ara el castellà Joan Garcia i Joan Gató (o
Gatón).62 Aquest darrer, provinent de Barcelona, els primers mesos de
l’any 1516 el trobem instal·lat a Manresa i contractant amb el Consell de
la ciutat un retaule de sant Cristòfol per a la capella forana de Sant
Cristòfol i Santa Caterina, per al qual presenta, com a mostra del seu
art, un retaule, fins ara desconegut, que havia pintat per a l’església de
Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental).63

ANTONI MARQUèS, PINTOR DEL RETAULE DE LA TRINITAT (1507)
Al cap de sis mesos d’haver expirat el contracte, signat el setembre de

l’any 1501, amb el pintor Gabriel Guàrdia, el mes d’abril del 1506 sem-
bla que els canonges marmessors de Bernat Massadella decidiren activar
novament la qüestió del moblatge de la capella de la Trinitat. Fou ales-
hores que s’adonaren que la donació que els obrers de la Seu havien fet
al canonge Massadella de la capella de la Santíssima Trinitat no consta-
va en document públic, ni tampoc en els manuals de l’escrivania de la
ciutat (document 1), com tampoc no hi constava la concessió d’una se-
pultura atorgada al mercader Maurici Clerga, situada vora la veïna cape-
lla dels Àngels, contra la paret interior de la façana occidental del tem-
ple, en la qual hi havia un Sant Enterrament (document 2).

Responent a aquesta doble reclamació, el 20 d’abril, els obrers de la
Seu confirmaren ambdues concessions, atorgades pels seus predecessors,
tot fent constar expressament en el cas de la capella de la Trinitat que el
difunt canonge Bernat Massadella, ob devocionem, ordinasse et mandasse
fieri quodam retrotabulum in capella Sancte Trinitatis, in dicta ecclesia fun-
date, sub invocacione sancte et individue Trinitatis (document 1).

Les gestions per encomanar la realització del retaule es concretaren
durant l’estiu de 1506 i, en una data que desconeixem, però anterior al
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62. J. SARRET I ARBÓS, Art i artistes manresans, p. 28-34.
63. En sessió del 31 de març de 1516, el Consell decidí que hom l’anés a veure aprofitant

que lo senyer Nanglada, qui ha anar a Barcelona,... ses ofert pesar a Sancta Perpetua,
hon dit pintor ha fet un retaula, per veure si les obres del dit pintor son bones... y sils
agradaran (AHCM, AM, I-35, manual del Consell, 1515-1530).

64. J. M. MADURELL I MARIMON, «Retaules antics», Ausa, 6 (1968-1971), p. 326. No sembla
que es tracti d’un retaule dedicat a sant Jaume, avui perdut, la fotografia d’un com-
partiment del qual fou reproduïda per Ch. R. POST, A history of Spanish painting, Cam-
bridge, Massachusetts, 1958, vol. 12/1, p. 268, fig. 103.

65. J. GUDIOL Ricart i J. AINAUD DE LASARTE, Huguet, Barcelona, 1968, p. 29 i 129; J. GUDIOL
i S. ALCOLEA I BLANCH, Pintura gòtica catalana, Barcelona, 1987, p. 167.

66. J. MAS, «Notes sobre antichs pintors a Catalunya», Boletín de la Real Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona, 5 (1909-10), p. 258.

67. J. M. MADURELL, «Pedro Nunyes y Enrique Fernandes, pintores de retablos», Anales y
Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 1 (1943), p. 40.

68. J. IGLÉSIES, El fogatge de 1497, Barcelona, 1991, vol. 1, p. 142.
69. El contracte fou publicat per S. SANPERE Y MIQUEL, Los cuatrocentistas catalanes, vol.

2, p. lix-lxii. En el fons notarial de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona es conser-
va un esborrany d’aquest contracte, datat, però, el 24 d’abril de 1503, amb algunes va-
riants textuals, entre les quals hi ha un paràgraf sencer que cal situar entre els dos
darrers de l’edició de Sanpere i Miquel (p. lx), i que diu: E en lo tabernacle o sacrari
promet lo dit pintor pintar be e degudament tres imatges aquelles que per lo demunt dit
senyor Mestre General li seran demanades be e degudament com de bona obra e de bon
pintor se pertany (AHCB, Arxiu Notarial, IX.6).

70. J. M. MADURELL, «Pedro Nunyes y Enrique Fernandes, pintores de retablos. Addenda»,
Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 2 (1944), p. 38.

71. J. M. MADURELL, «Pedro Nunyes y Enrique Fernandes, pintores de retablos», p. 40.
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Mentrestant, el 23 d’agost de 1504, Antoni Marquès contractà la pin-
tura d’un retaule indeterminat per a l’església parroquial de Sant Pere de
Premià de Dalt, al qual ja em referiré.72

L’any 1507 el trobem dirimint novament qüestions pictòriques;
aquesta vegada fou el Capítol conventual del monestir de Sant Cugat del
Vallés el qui nomenà Antoni Marquès, juntament amb els pintors Ga-
briel Alemany, Rodrigo Vela i Nicolau de Credença, per a l’arbitratge so-
bre el contenciós sorgit entre els monjos i el pintor alemany Aine Bru,
autor del retaule major de l’església monacal.73

Com a membre de la confraria de Sant Lluc del gremi de pintors, ins-
tal·lada a l’església del convent de la Mercè de Barcelona, els primers
dies de l’any 1508, Antoni Marquès fou un dels pintors més generosos en
aportar 48 sous, és a dir 2 lliures i 8 sous, en obrir-se la subscripció per a
la pintura del retaule que havia d’ornar la capella del gremi i que havia
de realitzar el pintor Nicolau de Credença.74

La darrera notícia documental del pintor és del 5 de maig de 1508;
aleshores, juntament amb el pintor Fernando Camargo, Antoni Marquès
féu la valoració del retaule de Sant Joan Baptista de l’església del mones-
tir de Santa Maria de Jonqueres, de Barcelona, que havia quedat inaca-
bat a causa de la mort del pintor Pere Alemany, amb qui havia estat con-
tractat l’any 1504.75

És a l’interior d’aquesta cronologia i relacions professionals del pin-
tor Antoni Marquès i, concretament, a continuació de l’acabament del
retaule per a l’església del convent barceloní dels mercedaris, que la cro-
nologia situa la contractació del retaule de la Santíssima Trinitat per a la
capella de la Seu de Manresa.

Com a fruit d’uns contactes previs, 17 de setembre de 1506, els mar-
messors del canonge Massadella i el pintor Antoni Marquès pactaren,
amb una certa urgència, davant el notari de Barcelona Jeroni Pasqual
una concòrdia o capitulacions per a la pintura del retaule, de les qual ha
estat inútil cercar el text o bé una simple nòtula que s’hi refereixi en els
manuals i esborranys d’aquest notari, parcialment conservats a l’Arxiu
Històric de Protocols de Barcelona i en el fons notarial de l’Arxiu Histò-
ric de la Ciutat de Barcelona.76
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72. J. M. MADURELL, «Pedro Nunyes y Enrique Fernandes, pintores de retablos. Addenda»,
p. 37, nota 51.

73. J. AINAUD i F. P. VERRIÉ, «El retablo del altar mayor del monasterio de San Cugat del
Vallés y su historia», Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 1 (1941),
p. 47- 48.

74. J. M. MADURELL, «Pedro Nunyes y Enrique Fernandes, pintores de retablos», p. 37-39.
75. J. M. MADURELL I MARIMON, «Dos pintors castellans a Barcelona en temps de Ferran el

Catòlic: Pedro Bello i Fernando Camargo», a V Congreso de Historia de la Corona de
Aragón, Barcelona, 1961, vol. 5, p. 192, doc. 24.

76. Per precaució, he resseguit també els manuals corresponents del notari barceloní Pere
Pasqual, amb qui, puntualment, treballaven els canonges manresans. Seu de Manresa. Retaule de la Santíssima Trinitat. Taules originals.



de taules i les mides del conjunt (340 × 230 cm) són equivalents als di-
vuit pams d’alçada per dotze d’amplada pactats aleshores. També igno-
rem exactament per què els canonges contractants afegiren a les 50 lliu-
res de l’àpoca final, 1 ducat d’or que el pintor Antoni Marquès diu haver
rebut pro strenis, que deu voler dir en concepte de propina o estrena.
Tanmateix em crida l’atenció que aquest ducat consti en l’àpoca —a no
ser que s’hi esmenti per a justificació comptable dels marmessors— per-
què un pagament idèntic el retrobem en l’àpoca final signada, l’any
1508, a favor dels canonges manresans marmessors del canonge Benet
Angla, pel treball de brodat de la fressadura i del capelló d’una capa li-
túrgica per a la Seu de Manresa,80 contractat l’any 1507 amb el brodador
barceloní Miquel Tolsà.81

Ja sigui per casualitat o bé deliberadament, la capella de la Seu acollí
el retaule que li era destinat unes setmanes abans del desè aniversari de
la mort del canonge Bernat Massadella i abans de la celebració anual de
la festa de la Santíssima Trinitat, que aquell any 1507 s’esqueia el diu-
menge dia 21 de novembre. Les dues dates degueren ser celebrades en la
capella de manera adient. Finalment, doncs, quedava acomplerta la vo-
luntat del canonge Massadella de moblar la capella de la Santíssima Tri-
nitat, la construcció de la qual ja havia sufragat. Potser per això co-
mençà a finir la missió dels canonges marmessors, Andreu Saguí i
Bernat Molló, que el mes de febrer de l’any 1508 obtingueren del Capítol
canonical de la Seu de Manresa l’aprovació dels comptes de la seva ad-
ministració de la marmessoria del canonge Bernat Massadella.82

SIGNIFICAT DE LES MUTACIONS INTRODUÏDES EN EL PROGRAMA ICONOGRÀFIC

Malgrat que, esguardat com a conjunt, el retaule de la Trinitat pintat
per Antoni Marquès presenti una continuïtat amb el projectat l’any 1501
tant pel que fa a l’estructura com a les dimensions totals del retaule, que
són pràcticament les mateixes, això no es pot afirmar totalment del seu
programa iconogràfic, tot i les coincidències i malgrat que continuï gi-
rant al voltant del compartiment central presidit per la representació
unitària de les tres persones de la Trinitat divina en la forma de superpo-
sició vertical denominada «Tron de Gràcia». Si bé es tracta només de
dues modificacions, la introducció de les quals no podem atribuir amb
certesa al contracte de l’any 1506 o bé al projecte corresponent presentat
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A la confirmació d’aquesta concòrdia ja pactada es refereixen els ca-
nonges marmessors quan, el 17 de setembre de 1506, constituïren pro-
curador l’argenter barceloní Miquel Planes, relacionat amb Manresa,77

atorgant-li els poders suficients per actuar en nom d’ells i procedir ad
laudandum, aprobandum, ratificandum et confirmandum pro nobis et no-
mine nostro totam illam capitulacionem et concordiam factam irritam in-
ter nos ex una parte et Anthonium Marques, pictorem, civem Barchinone
ex altera, in et super quodam retrotabulo fieri convento in altari Sanctissi-
me Trinitatis (document 3).

La ratificació notarial del contracte comportà també un primer paga-
ment al pintor Antoni Marquès, racione retrotabuli Sancte Trinitatis per
vos fiendi in capella Sancte Trinitatis dicte ecclesie, per al qual els canon-
ges contractans, amb data de l’endemà, 18 de setembre, traspassaren al
pintor el cobrament d’uns interessos generats pels béns del difunt ca-
nonge Massadella78 vinculats a l’arrendament del bollatí de la ciutat de
Manresa pel valor total de 20 lliures i 7 sous (document 4).

No trobem cap altre pagament relacionat amb aquest retaule de la
Santíssima Trinitat fins al cap de catorze mesos, el 12 de novembre de
1507; aleshores el retaule ja era totalment enllestit i fins i tot instal·lat en
la capella homònima de la Seu de Manresa (in capella ([Sancte Trinita-
tis]) dicte ecclesie Minorise quod presente ([die?]) fuit positum in dicta ca-
pe([lla]) tal com el pintor Antoni Marquès ho reconeixia als canonges
marmessors en signar-los una àpoca final per valor de 50 lliures (docu-
ment 5).79

No sabem amb certesa si aquests pagaments reflecteixen el preu total
del retaule d’Antoni Marquès, però, possiblement, si deuen acostar, atès
que, l’any 1501, havia estat contractat per 55 lliures amb Gabriel Guàr-
dia i que el retaule ara pintat per Antoni Marquès té el mateix nombre
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77. Miquel Planes, documentat com a argenter ja l’any 1500 (N. de DALMASES, Orfebreria
catalana medieval: Barcelona 1300-1500, vol. 2, Barcelona, 1992, p. 121), el trobem a
Manresa, el 2 de maig de 1507, nomenant procuradors a Barcelona, un dels qual és el
seu sogre, l’argenter Joan Solvi, per actuar contra els hereus de l’argenter Carles Bant
o Baut (AHPM, 4133, Comú, 1507-1508). L’any 1528, Miquel Planes contractaria la
creu processional per a la confraria de Tots Sants de la Seu de Manresa, i la dauraria
l’any 1533 (J. M. MADURELL I MARIMON, «Creus antigues d’argent», Ausa, 5 (1964-
1967), p. 136-137). El 1529, els obrers de la lluminària vella de la Seu li encomanen
quatre bordons de plata semblants als que els consellers de Barcelona duien en la pro-
cessó del Corpus (J. SARRET I ARBÓS, Art i artistes manresans, p. 79).

78. En els manuals notarials hi ha algunes dades per resseguir la participació de Bernat
Massadella en els drets del bollatí de la ciutat. Així, per exemple, un dels bollatiners
esmentats en el document, Pere Puyol, l’any 1500 ja pagà 10 lliures als canonges An-
dreu Saguí i Bernat Molló, administradors dels béns de Bernat Massadella (AHPM,
m-318, Pere Sala, 1500: 10- IX-1500). D’altra banda, el dia 20 d’abril de 1506, els ma-
teixos marmessors signaren àpoca als obrers de la Seu pels drets rebuts i per rebre so-
bre el bollatí (AHPM, m- 323, Pere Sala, 1506: 20-IV-1506).

79. Aquest document ha perdut, per podriment, la meitat exterior del full, tal com s’esde-
vé en tota la segona meitat del manual del notari Joan Sala, AHPM, m-337, que com-
prén els anys 1506 i 1507, i no solament l’any 1506, com indica el Catàleg dels proto-
cols notarials de Manresa, vol. 1, Barcelona, 1993, p. 231.

80. AHPM, m-338, Joan Sala, 1508: 10-I-1508: omnes illas viginti duas libras monete Bar-
chinone quas michi dare et tradere promisistis pro faciendo la fresadura in capa cori per
me facta venerabili Benedicti Angla. Et novem libras XII solidos pro faciendo los brots et
stellas in dicta capa et unum ducatum pro strenis. Et sunt inter inter omnes triginta
duas libras XVI solidos. El ducat d’estrena l’omet J. SARRET I ARBÓS, Art i artistes man-
resans, p. 105.

81. Joan Miquel Tolsà contractà, l’any 1504, el brodrat d’un pal·li de domàs, amb imatge-
ria, fullatges i escuts, destinat a la parròquia de Pineda de Mar (J. M. MADURELL I
MARIMON, L’art antic al Maresme, Mataró, 1970, p. 150, núm.17).

82. AHPM, m-338, Joan Sala: 8-II-1508.
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Retaule de la Santíssima Trinitat. Aparició a Abraham. Retaule de la Santíssima Trinitat. Baptisme de Jesús.



explícitament trinitàries del Nou Testament, com són el baptisme de Je-
sús en el Jordà i la seva transfiguració en el Tabor, de manera que les es-
cenes evangèliques il·lustraven, a banda i banda de la taula central, la
plenitud de la revelació bíblica de la Tri-Unitat del Déu indivisible.

En el retaule actual, aquest cicle ha estat truncat amb la introducció
d’una escena veterotestamentària aliena a les prefiguracions trinitàries,
com és la revelació de Déu a Moisés en la bardissa ardent (Éxode 3,1-6),
en la qual hi ha una absoluta fidelitat al passatge corresponent del retau-
le de la Transfiguració de la catedral de Tortosa,84 obra de l’escola del pin-
tor Jaume Huguet, on té la missió d’il·lustrar bíblicament la presència de
Moisés, que hi acompanya a Jesús en tant que receptor de l’antiga llei
mosaica i avalador de Jesús, que ha vingut a dur-la a la perfecció. 

Amb la introducció d’aquest passatge veterotestamentari, tradicional-
ment interpretat com una revelació divina de caràcter essencialista —en
la qual Déu es manifesta a Moisés com «el qui És», és a dir, com a ésser
absolut en qui essència i existència són indestriables—, el programa ico-
nogràfic historicosalvífic projectat l’any 1501 ara és rellegit des de la
perspectiva d’una teologia de la Trinitat, que accentua la representació
trinitària del tres en u (Trinitas in unitate), tot reduint les escenes del re-
taule a citacions bíbliques provatòries.

És des d’aquesta perspectiva teològica que, a l’hora de completar el
programa iconogràfic del retaule, la representació de la coronació de la
Mare de Déu prevista en el projecte de l’any 1501 per al compartiment
superior del carrer central, fou deliberadament substituïda per una glo-
rificació de Maria vinculada a l’encarnació del Verb, la qual, a més de
ser objectivament bíblica, és per si mateixa essencialment trinitària. La
complexa plasmació d’aquest doble tema es traduí en una atípica repre-
sentació de Maria que, a causa dels diversos elements iconogràfics que
integra, crea una certa dificultat a l’hora de qualificar-la com ho palesen
les diverses denominacions que ha rebut, com ara les de madona entro-
nitzada,85 d’anunciació,86 de Verge de l’Esperança87 o de glorificació de
Maria,88 perquè en presenta alguns elements iconogràfics.

Amb referència implícita a la Trinitat en «Tron de Gràcia», l’associa-
ció de Maria a la Trinitat i la seva consegüent glorificació és expressada
amb la imatge de la Verge entronitzada i gràvida per obra de la Trinitat
en el misteri de l’Encarnació (Verge de l’Esperança), la qual, per això, in-
dica discretament la seva gravidesa mentre sosté sobre els genolls la Bí-
blia oberta en al·lusió al pla de Déu i, més concretament, a l’acompli-
ment de la profecia d’Isaïes, que es troba inscrita en un filacteri
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pel pintor Marquès, cal assenyalar que una d’elles trenca el desenvolupa-
ment del cicle bíblic projectat l’any 1501 i hi introdueix un distorsiona-
ment que en propicia una lectura i interpretació restrictiva i objectivant
del misteri trinitari.

La predel·la del retaule està centrada per l’habitual representació del
Crist de la Pietat —taula actualment copiada sobre la que hom conside-
ra original, conservada al Museu Episcopal de Vic—83 i presenta, d’es-
querra a dreta, imatges de mig cos de sant Andreu, sant Fruitós, sant
Agustí i sant Maurici. La presència dels sants Fruitós i Maurici s’explica
per ser, juntament amb santa Agnès, els patrons de la ciutat de Manresa
i tradicionals «cossos sants» conservats i venerats a l’església de la Seu.
Pel que fa a la de sant Andreu, hom l’ha relacionada amb el patronímic
del canonge marmessor Andreu Molló, però aleshores caldria justificar
l’absència de sant Bernat, que, a més de ser-ho del canonge Bernat Sa-
guí, ho era del canonge Bernat Massadella. La de sant Agustí hom l’ex-
plica pel seu patronatge sobre els canonges regulars.

En el cos del retaule, els quatre compartiments dels carrers laterals
acompanyen i il·lustren la taula central de la Trinitat en «Tron de Grà-
cia», als peus de la qual veiem la figura del canonge Bernat Massadella
en actitud adorant. En el carrer esquerre, els dos compartiments repre-
senten les dues prefiguracions veterotestamentàries de la Trinitat esmen-
tades en el programa de l’any 1501, és a dir: la creació del llinatge humà
(home i dona), en la qual Déu diu en primera persona del plural: «Fem
l’home a la nostra imatge...; i Déu... creà l’home i la dona» (Gènesi 1,
26), tot assumint-hi la creació de la dona narrada en Gènesi 2,21-22, i
l’aparició a Abraham en l’alzinar de Mambré de tres homes/àngels idèn-
tics que parlen en primera persona del singular (Gènesi 18, 1-10). En el
carrer dret, en el compartiment superior, hi apareix curiosament l’esce-
na veterotestamentària de Déu revelant el seu nom a Moisés en la bar-
dissa ardent del desert al peu de l’Horeb (Èxode 3, 1-6), que no figura en
el programa de l’any 1501; en el compartiment inferior d’aquest carrer
es veu el passatge neotestamentari de la teofania de la Trinitat divina en
el baptisme de Jesús en el riu Jordà (Mateu 3,16-17; Marc 1,9-11; Lluc
3,21-22; Joan 1,29-34).

Aquest cicle bíblic i teològic desenvolupat al voltant de la taula central
de la Trinitat ha perdut la unitat, l’equilibri bíblic i teològic que té el relat
iconogràfic historicosalvífic projectat l’any 1501. Aleshores, les escenes
de la creació del gènere humà i de la teofania de Mambré, manllevades a
l’Antic Testament, eren utilitzades com a prefiguracions de les teofanies
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83. L’atribució de Ch. R. POST (A history of Spanich painter, Cambridge, Massachusetts,
Harvard University Press, 1938, vol. 7/1, p. 338-339) i de J. GUDIOL i S. ALCOLEA I
BLANCH (Pintura gòtica catalana, p. 196, núm. 634), ha estat reiterada per R. CORNUDE-
LLA («La pintura de la primera meitat del segle XVI al Museu Episcopal de Vic», p. 149-
150) i M. MIRAMBELL I ABANCÓ (La pintura del segle XVI a Vic i el taller dels Gascó, p. 34-
38; «Gabriel Guàrdia», a L’art gòtic a Catalunya. Pintura, III, Barcelona 2006, p. 262).

84. Ho assenyalà per primera vegada B. ROWLAND, «Gabriel Guardia: a Fifteenth Century
Painter of Manresa», Art Bulletin, 14 (1932), p. 247.

85. B. ROWLAND, «Gabriel Guardia: a Fifteenth Century Painter of Manresa», p. 243.
86. J. GUDIOL I CONILL, Nocions d’arquelogia sagrada catalana, Barcelona i Vic, 1933,

p. 533.
87. Ch. R. POST, A history of Spanich painter, vol. 7/1, p. 334-335, 340.
88. J. YARZA, Retaules gòtics de la Seu de Manresa, Manresa, 1993, p. 107.



Sigui el que sigui, la reiterada titularitat documental del retaule a fa-
vor del pintor Antoni Marquès, de qui es diu que havia de fer-lo (super
quodam retrotabulo fieri) (per vos fiendi) i que el cobrà com una unitat
(pro precio retrotabuli per me facti et depicti) (documents 3, 4 i 5), sembla
descartar totalment que Antoni Marquès fos el continuador d’una obra
inacabada de Gabriel Guàrdia. 

Pel que fa als suposats pintors col·laboradors, l’un seria un mestre
tradicional, tardogòtic, arrelat en les fórmules i el llenguatge artístic de
Jaume Huguet i destacat representant de la koinè huguetiana pervivent
a través del taller dels Vergós. L’altre seria un pintor modest però amb
un dibuix més fluid i dinàmic, bones dots per al paissatge i l’arquitectu-
ra, i amb figures tractades amb desimvoltura i originalitat, que delaten
un mestre més proper a la renovació renaixentista. 

El pintor tradicional seria l’autor de la predel·la i dels carrers central
i dret del retaule, en els quals Rowland ja assenyalà l’huguetianisme de
la taula cimera del retaule que representa la Verge de l’Esperança —de-
pendent de la Mare de Déu del retaule de Sant Miquel de la confraria
dels revenedors de Barcelona— així com l’absoluta fidelitat del passatge
de Moisés davant l’esbarzer incandescent, respecte del retaule de la
Transfiguració de la catedral de Tortosa.91

L’altre pintor, el receptiu a les novetats cinccentistes, seria l’autor de les
dues taules del carrer esquerre del retaule, corresponents a la creació del gè-
nere humà (home i dona), i a l’aparició a Abraham en l’alzinar de Mambré.

Així les coses, de moment sembla impossible resoldre definitivament
amb quin dels dos pintors del retaule de la Trinitat cal identificar Antoni
Marquès i, de retop, esclarir la seva personalitat artística,92 atès que no
solament estem mancats de producció conservada d’aquest pintor, sinó
que de l’atribució d’obres que Richert féu a l’autor del retaule de la Trini-
tat,93 passant per les noves atribucions huguetianes de Rowland junior,94

i continuant per les que hi afegí Post,95 resulta que l’única d’aquestes
atribucions que actualment es dóna per bona és el compartiment central
d’un retaule dedicat als sants Anià, Crispí i Crispinià conservat al Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona.96

El fet resulta significatiu, atès que mentre Post va assenyalar analo-
gies d’aquesta taula justament amb la predel·la i les taules dels carrers
central i dret del retaule de la SantíssimaTrinitat97 —que ara hom consi-
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91. B. ROWLAND, «Gabriel Guardia: a Fifteenth Century Painter of Manresa», p. 244-247.
92. J. MOLINA I FIGUERAS, «Al voltant de Jaume Huguet», p. 135. L’argument per atribuir

les parts més modernes del retaule a Gabriel Guàrdia (R. ALCOY I PEDRÓS, «La pintura
gòtica», p. 320) no és aplicable a Antoni Marquès.

93. G. RICHERT, Mittelalterliche Malerei in Spanien, Berlin, 1925, p. 67; G. RICHERT, La pintu-
ra medieval en España. Pinturas murales y tablas catalanas, Barcelona, 1926, p. 74-75.

94. B. ROWLAND, «Gabriel Guardia: a Fifteenth Century Painter of Manresa», p. 243-257.
95. Ch. R. POST, A history of Spanich painter, vol. 7/1, p. 337-350; vol. 12/2, p. 667-668.
96. J. GUDIOL i S. ALCOLEA I BLANCH, Pintura gòtica catalana, p. 196, núm. 635 i figura 975,

sota el nom de Gabriel Guàrdia.
97. Ch. R. POST, A history of Spanich painter, vol. 7/1, p. 342-344.

recargolat que assenyala l’arcàngel Gabriel amb el dit: Ecce virgo conci-
piet et pariet filium et vocabitur nomen eius Emmanuel (Isaïes 7, 14). Tot
flanquejant a Maria, l’arcàngel Gabriel, en tant que missatger diví en l’a-
nunci de l’Encarnació (Lluc 1,31), testimonia l’acció de la Trinitat en
Maria i que la seva concepció és virginal, fruit d’unes místiques noces di-
vines semblants a les de la verge santa Agnès, presentada tradicional-
ment com a model de castedat virginal. La presència accidental de santa
Agnès podria estar vinculada al seu culte a la Seu de Manresa juntament
amb els sants Fruitós i Maurici, que veiem representats en la predel·la
del retaule; la de l’arcàngel Gabriel, qui sap si potser volia evocar indi-
rectament el pintor Gabriel Guàrdia.

La taula central del retaule, el «Tron de Gràcia», presenta petites va-
riants respecte el projecte de l’any 1501. Si aleshores hom prescrivia que
el tron diví havia de ser «una cadira copiosa e bella, e ben daurada» i que
les fressadures de la capa de Déu Pare fossin també daurades, en el retau-
le d’Antoni Marquès aquesta capa és simplement de vellut brocat d’or,
sense fressadures, segurament per evitar l’enfarfagament i l’encarcara-
ment del conjunt. D’acord amb la tradició iconogràfica, la Trinitat en
«Tron de Gràcia» és presentada com una teofania, suggerida per la insi-
nuació de la tradicional mandorla, ací definida per una línia de núvols
rosats ondulants, a manera de farbalans. Una mandorla idèntica, també
rosada, però completa, la trobem per exemple en el discutit retaule de la
Trinitat de la llotja de Perpinyà, datat l’any 1489, que simplifica així l’ha-
bitual mandorla trinitària formada per querubins alats, com la de taula
tarragonina de sant Francesc contemplant la Trinitat, atribuïda al pintor
Valentí Montoliu. La solució adoptada per Antoni Marquès és una alter-
nativa a la més tradicional que trobem representada a Barcelona, l’any
1508, en un gravat que il·lustra una edició del Carmen paschale de Seduli.

LA COMPLEXA IDENTIFICACIÓ ARTÍSTICA D’ANTONI MARQUÈS

La constància documental de la realització del retaule de la Santíssi-
ma Trinitat per part del pintor Antoni Marquès, alhora que ens aproxi-
ma a l’obra d’aquest mestre, comporta també, necessàriament, l’assump-
ció d’una complexa qüestió que ha estat plantejada els darrers anys
—mentre el retaule de la Trinitat encara era tingut per obra de Gabriel
Guàrdia— i que d’ara endavant cal referir-la i vincular-la definitivament
al pintor Antoni Marquès. Es tracta d’una dualitat en el llenguatge artís-
tic del retaule que ha estat assenyalada per alguns autors i que hom sol-
venta tot atribuint-la a la col·laboració entre dos pintors,89 o bé invocant
una ràpida evolució formal de l’artista documentat.90
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89. J. MOLINA I FIGUERAS, «Retaule de la Transfiguració», a Jaume Huguet. 500 anys, Barcelo-
na, 1993, p. 244; R. ALCOY I PEDRÓS, «La pintura gòtica», a Art de Catalunya. Ars Catalo-
niae. vol 8: Pintura antiga i medieval, Barcelona, 1998, p. 319-320; J. MOLINA I FIGUERAS,
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Vic», p. 152-153.
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Retaule de la Santíssima Trinitat. La Trinitat en «Tron de Gràcia» amb el
canonge Massadella en actitud orant. Xilografia del Carmen paschale, de Seduli, imprès a Barcelona l’any 1508.



APÈNDIX DOCUMENTAL

1
1506, abril, 20, Manresa

Els membres de l’obra de la Seu de Manresa confirmen als canonges
Andreu Saguí i Bernat Molló, administradors dels béns relictes pel canonge
Bernat Massadella, la donació de la capella de la Santíssima Trinitat, en la
qual el difunt volia fer un retaule.

AHPM, m- 323, Pere Sala, manual de l’any 1506.

Dicta die.
Johannes Torra, infirmarius, Benedictus Angla, canonicus, Salvator

Vila, presbiter benefficiatus in ecclesia Beate Marie de Minorisa, Nicho-
laus dez Clerga, magister in artibus <et> medicina, Mauricius Clerga,
una cum aliis operariis fabrice dicte ecclesie, attendentes diebus efluxis
per venerabilem Bernardum Masadella, quondam, canonicum et prio-
rem dicte ecclesie ob devocionem ordinasse et mandasse fieri quodam
retrotabulum in capella Sancte Trinitatis in dicta ecclesia fundate sub
invocacione sancte et individue Trinitatis, attendentes per predecessores
nostros in dicto opere, prout veridice sumus informati, fuisse datam
dicto Masadella dictam capellam et sibi et suis consanguineis et parenti-
bus suis sepulturam ante dictam capellam, videlicet de pilar a pilar us-
que ad gradus cum instrumento, quod instrumentum dicte donacionis
nullatenus in scribania pro nunch non reperitur pro tanto laudando et
aprobando dictam primam donacionem et assignacionem eciam de no-
vo damus et assignamus vobis venerabilibus Andrea Sagui et Bernardo
Mollo administratoribus bonorum eiusdem Bernardi Masadella, quon-
dam, et consanguineis et parentibus eiusdem dictam capellam Sancte
Trinitatis de abissu usque ad primam voltam, et de pilar a pilar, et dic-
tum spacium quod est ante dictam capellam usque ad gradus, in quo pa-
rentes et consanguinei eiusdem Masadella et de genere et parentela dicti
Masadella possint sepelli. Hanch autem, etc., promitemus habere tam,
etc. Testes predicti.
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dera obra del pintor huguetià— posteriorment hom aprecià també en la
taula de Sant Anià la floració d’un naturalisme renaixentista potser de-
gut a la influència del pintor Aine Bru;98 influència que, darrerament,
hom sembla també trobar en el pintor del retaule de la Trinitat, autor de
les representacions de la creació del gènere humà, i de l’aparició a Abra-
ham en l’alzinar de Mambré.99 Aquests suggeriments, que caldrà analit-
zar, així com el peritatge que Antoni Marquès féu del retaule santcuga-
tenc d’Aine Bru, podrien apuntar a una única personalitat artística de
l’autor del retaule, l’evolució estilística del qual es reflectiria en dos mo-
ments,100 o bé en el treball desigual del taller d’Antoni Marquès, pintor
que podria estar justament al darrera de les dues escenes més inhabi-
tuals en els retaules, com són la creació del gènere humà i, particular-
ment, l’aparició a Abraham en l’alzinar de Mambré.

Malgrat que aquesta qüestió sobre la dualitat formal resti pendent, el
llenguatge artístic del retaule de la Santíssima Trinitat esdevé, d’ara enda-
vant, un punt de referència forçós, si més no per a descartar alguna atribu-
ció feta a Antoni Marquès. És el cas, per exemple, d’un retaule innominat
que Antoni Marquès contractà, l’any 1504, per a l’església parroquial de
Sant Pere de Premià de Dalt101 i que hom proposà identificar amb un retau-
le dels Set Goigs de la Mare de Déu, procedent d’aquella església, que es
conserva al Museu Diocesà de Barcelona.102 En realitat, però, es tracta d’u-
na peça que hom considera obra d’un pintor de mentalitat gòtica, força me-
diocre, tímidament obert a un cert renaixentisme, i amb males resolucions
anatòmiques, que presenta afinitats estilístiques amb les imatges d’un guar-
dapols procedent d’un altre retaule de la mateixa església.103 Ambdues pe-
ces Post ja les atribuí al «mestre de Premià», que es decantà per identificar
amb el pintor d’origen alemany Bernat Goffer104 al qual, l’any 1494, hem
vist treballar amb Antoni Marquès i peritar, conjuntament, el preu del re-
taule de Sant Vicenç de Sarrià pintat pel difunt Jaume Huguet.

Si fins ara de l’obra pictòrica d’Antoni Marquès només en teníem
simplement notícies, l’inequívoca autoria documental del retaule de la
Santíssima Trinitat de Manresa ajudarà a ressituar-lo en el marc de la
pintura catalana de la seva época i, potser també, a aportar alguna clarí-
cia en l’estudi de la pintura barcelonina del seu temps.
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98. J. GUDIOL i S. ALCOLEA I BLANCH, Pintura gòtica catalana, p. 196.
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ex una parte et Anthonium Marques, pictorem, civem Barchinone ex al-
tera, in et super quodam retrotabulo fieri convento in altari Sanctissime
Trinitatis, etc., sub illis pactis, pactionibus, stipulacionibus, obligacioni-
bus, penarum impositionibus, clausulis, securitatibus et cautelis, etc.,
quibus vobis fuerit bene visum. Et pro hiis quecumque instrumenta fa-
ciendum. Et bona, etc., dicte administracionis, etc. Renun. Intus, etc., Et
de quibus fuit receptum instrumentum per discretum Jeronimum Pas-
chasii notarium barchinonensem, promitentes testes.

Testes honorabiles Jacobus de Boscho, jurisperitus Vicensis, et Bar-
tholomeus Ros, presbiter, et Mauricius Clergua, mercator.

4
1506, setembre, 18, Manresa

Els canonges Andreu Saguí i Bernat Molló, administradors dels béns re-
lictes pel canonge Bernat Massadella, com a primer pagament del retaule
de la Santíssima Trinitat, traspassen al pintor Antoni Marquès el que els
deuen els arrendataris del bollatí.

AHPM, m- 323, Pere Sala, manual de l’any 1506.

Die XVIII septembris
Andreas Sagui sacrista et Bernardus Mollo canonici ecclesie seu mo-

nasterii Beate Marie de Minorisa ordinis sancti Augustini, Vicensis dio-
cesis, administratores bonorum venerabilis Bernardi Masadella quon-
dam canonici et prioris eiusdem sedis Minorise positi, electi et ordinati
per reverendum prepositum, canonicos et conventum eiusdem in vim
indulti apostolici eiusdem indulti, in solutionem et satisfaccionem maio-
ris peccunie quantitatis per nos vobis Anthonio Marques, pictori, civi
Barchinone, racione retrotabuli Sancte Trinitatis per vos fiendi in ca-
pella Sancte Trinitatis dicte ecclesie, cedimus et mandamus dicto Antho-
nio, licet absenti, et nos et vobis et unus et quibus volueritis omnia loca
nostra jura, voces, vices et acciones nobis pertinentes et pertinentia, in
illis duodecim libris monete barchinon de terno, quas Petrus Puyol,
bollatinerius diversorum annorum et anni presenti, in nobis del bollati
debet, et dare tenetur ut administratoribus predictis, certis titulis, habe-
antur titulis. Item in illis octo libris, septem solidis barchinon., quas Ga-
briel Ros cotonerius, olim bollatinerius, nos debet dicta racione, racione
pensionum que opus sedis Minorise recepit super iuribus del bollati, de
quibus dictus Bernardus Masadella, quondam, habebat lo comu, et ces-
sionem ab administratoribus dicti operis. Quibus juribus, dicentes, dic-
tis obligatis, quatinus vobis Anthoni volueritis solvant et satisffaciant, si-
cut nobis, promittentes facere, habere et teneri de evictiones, etc. Pro his
obligamus bona dicte administracionis. Renuntiantes. 

Testes, Franciscus Puig, sutor, et Franci Ciyar, parator, cives Minorise.
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2
1506, abril, 20, Manresa

Els membres de l’obra de la Seu de Manresa confirmen a Maurici Cler-
ga, mercader de Manresa, l’autorització per fer-se una sepultura ornada
amb un Sant Enterrament, davant de la capella dels Àngels.

AHPM, m- 323, Pere Sala, manual de l’any 1506.

Item nos dicti operarii attendentes ut supra diebus efluxis per prede-
cessores nostros in dicta fabrica fuisse data et concessa licenciam vobis
honorabili Mauricio Clerga mercatori dicte civitatis, faciendi unum se-
pulcrum Domini nostri Iesu Christi nostri ante capellam Angelorum
prope fontes dicte ecclesie et in capite dicte parietis dicte ecclesie fa-
ciens tumulum sive vas ante dictum sepulcrum prout sumus informati
quod sepulcrum per vos jam est per Dei graciam constructum et bene
atque honoriffice edifficatum de qua dacione fuerat, ut aseritis et sumus
informati, receptum instrumentum quod pro nunch non reperitur. Ideo
volentes servare promissa predicta per predecessores nostros laudando
et aprobando dictam dacionem nunch de novo donamus vobis dictam li-
cenciam et facultatem faciendi dictum tumulum latitudinis et amplitu-
dinis octo palmorum extra gradus rexiarum dicti sepulcri. Hanch autem
fiant melius, promittentes vobis, etc., etc., renunt. et firmam. Testes pre-
dicti.

3
1506, setembre, 17, Manresa

Els canonges Andreu Saguí i Bernat Molló, administradors dels béns re-
lictes pel canonge Bernat Massadella, constitueixen procurador l’argenter
barceloní Miquel Planes per ratificar davant el notari de Barcelona Jeroni
Pasqual les capitulacions pactades amb el pintor Antoni Marquès sobre el
retaule de la Santíssima Trinitat. 

AHPM, m- 323, Pere Sala, manual de l’any 1506.

Die XVII septembris.
Andreas Sagui, sacrista, et Bernardus Mollo, canonici ecclesie Mino-

rise, administratores bonorum venerabili Bernardi Masadella, quondam,
canonici et prioris eiusdem monasterii, positi et electi per reverendum
prepositum et conventum ecclesie predicte Minorise vigore indulti apo-
stolici, etc., gratis constituimus et ordinamus vos Michaelem Planes ar-
genterium civem Barchinone, licet absentem vel ut presentem, procura-
torem nostrum certum et specialem, videlicet ad laudandum,
aprobandum, ratificandum et confirmandum pro nobis et nomine no-
stro totam illam capitulacionem et concordiam factam irritam inter nos
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RESUM
L’església de la Seu de Manresa conserva un retaule de pintura gòtica

tardana catalana dedicat a la Santíssima Trinitat en la capella homònima
construïda entre els anys 1480 i 1484. Fins ara, hom el creia obra d’un obs-
cur pintor anomenat Gabriel Guàrdia, originari de Manresa, amb qui hom
l’havia contractat l’any 1501; tanmateix, nova documentació palesa que, en
realitat, aquest retaule fou contractat l’any 1506 amb Antoni Marquès, pintor
documentat a Barcelona i relacionat amb els deixebles de Jaume Huguet,
que l’enllestí l’any 1507.

ABSTRACT
The cathedral of Manresa keeps an altarpiece with Catalan late Gothic

paintings devoted to the Holy Trinity in the chapel bearing the same name,
built between 1480 and 1484. So far it was believed to be the work of an
obscure painter named Gabriel Guàrdia, coming from Manresa and hired in
1501. However, new documents show that this altarpiece was in fact orde-
red in 1506 to Antoni Marquès, a painter set in Barcelona and related to
Jaume Huguet’s pupils; he completed it in 1507.
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Dicta die fuit jurata dicta cessio dicto Gabrieli Ros pro Mollo perso-
naliter in eius domo, qui dixit: que no es tant, e que de ço que sia es con-
tent. Testes, Anthonius Roviralta, sutor, et Vincencius Codony. 

Dicta die fuit jurata dicto Petro Puyol pro Mollo. Testes, Sabrianus
Ros et Bernardus Ubiols maior.

5
1507, novembre, 12, Manresa

Àpoca signada pel pintor Antoni Marquès als canonges Andreu Saguí i
Bernat Molló, administradors dels béns relictes pel canonge Bernat Massa-
della, pel pagament de 50 lliures corresponents al retaule de la Santíssima
Trinitat, que ja està col·locat en la capella de la Seu.

AHPM, m-337, Joan Sala, manual de l’any 1506-1507 (amb la meitat
exterior dels fulls perduda per podriment).

Die XII novembris.
([Ego Antoni])us Marques, pictor civitatis Barchinone,
([con. et re.]) vos venerabili Andree Sagui, sacriste, et Ber-
([nardo Mol])lo, canonicis sedis Minorise, presentibus,
([administrato])ribus bonorum que fuerunt venerabilis Ber- 
/recto full següent/
nardi Masadella, quondam, canonici dicte ecle([sie]...)
etc., solvistis michi ad meam voluntatem o([mnes illas])
quinquaginta libras monete barch([inonense quas vos])
michi dare et tradere habebatis et ([tenebami-])
ni racione et pro precio retrotabu([li per me])
facti et depicti in capella ([Sancte Trinitatis])
dicte ecclesie Minorise quod presente ([die?])
fuit positum in dicta cape([lla...])
con. et re., vobis quod pro strenis(...)
unum ducatum auri. Et ([ideo renunt.]...)
Testes, Valentinus Ribes, presbiter, (...)
t (?) Ferran, clericus, civitatis M([inorise]).
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