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EL PAS PER TÀRREGA DEL VITRALLER JAUME CARNOVAL (1608)

Abstract

El presente trabajo da a conocer un documento de 1608, localizado en el fondo del Ayuntamiento de Tàrrega (Ar-
chivo Comarcal del Urgell, Tàrrega), que documenta la elaboración por parte del vidriero genovés Jaume Carnoval 
de una vidriera para el rosetón de la iglesia de Santa María de la localidad. El interés principal reside en el hecho 
de ser inédito y de situarnos en el ámbito de la vidriería en el cambio del siglo xvi al xvii. Atestigua así la actividad 
en la capital del Urgell de este maestro italiano conocido por sus trabajos en otras poblaciones de Catalunya, como 
Barcelona, Lleida y Valls.

This paper presents a document from 1608 preserved in the documentary collection of the city council of Tàrrega 
(Arxiu Comarcal de l’Urgell, Tàrrega), which documents the making by the Genovese glass maker Jaume Carnoval 
of a stained-glass window for the rosette of the church of Santa Maria. The main interest lies in the fact of being an 
unpublished document that puts us in the field of the stained glass making from the turn of the sixteenth century to 
seventeenth century. It proofs, also, the activity in the capital of Urgell of that Italian master known for his works in 
other towns in Catalonia like Barcelona, Lleida and Valls.

Paraules clau

Tàrrega, segle xvii, vitrall, vidriera, rosassa, església, Jaume Carnoval.
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Introducció

Els temps posteriors al gran esclat del gò-
tic van ser per al vitrall uns temps de poca 
reconeixença. La filosofia de la llum, que 
havia inspirat les obres dels segles ante-
riors, deixava de tenir sentit transcendent i 
la llum clara sense matisar s’imposava en 
els temples. En l’entretant, però, calia repa-
rar les peces anteriors i uns pocs vitrallers 
van subsistir mantenint les antigues tècni-
ques. Alguns van tenir també l’oportunitat 
de realitzar unes peces figuratives que hem 
de considerar excepcionals. Cal afegir, d’al-
tra banda, que no coneixem, avui dia, l’exis-
tència de cap vitrall conservat a Catalunya 
que dati amb total seguretat del tombant 
del segle xvi al  xvii. Així, per tal de plante-
jar-nos les obres realitzades en aquestes 
èpoques, hem de recórrer als documents 
escrits que ens parlen d’aquests encàrrecs. 
La documentació d’aquestes dates que s’ha 
publicat fins ara ens ofereix els noms d’una 
quinzena de mestres que realitzarien tas-
ques de reparació d’antigues peces.1

Donem a conèixer avui aquí un dels pocs 
documents que han sortit a la llum dels pri-
mers anys del segle xvii, i destaquem per 
endavant l’interès que té per ser inèdit i ex-
plicar la confecció d’un vitrall de nova rea-

lització per a Santa Maria de Tàrrega. L’obra 
va ser a càrrec de Jaume Carnoval, un mes-
tre de fer vidrieres genovès que treballà a 
Catalunya entre els anys 1582 i 1619.

Els estudis realitzats i publicats pel Corpus 
Vitrearum Medii Aevi (CVMA) s’aturen en-
torn dels anys vuitanta del segle xvi, tot i 
que inclouen, per a alguns edificis i autors, 
dades posteriors. Així, en el volum 5.2 (Es-
tudis entorn del vitrall a Catalunya), trobem 
un recull de dades sobre Jaume Carnoval. 
Aquest mestre és esmentat també en el vo-
lum 5.1 (Els vitralls de la catedral de la Seu 
d’Urgell i de la col·legiata de Santa Maria de 
Cervera), en parlar de Lleida, i en el volum 3 
(Els vitralls del monestir de Santes Creus i de 
la catedral de Tarragona), en parlar de Tarra-
gona.2 Amb anterioritat, altres investigadors 
havien esmentat el seu pas pel nostre país.3

Els vitralls al tombant del segle xvi al xvii

En el tombant del segle xvi al xvii, les obres 
de nova realització d’una certa entitat es-
cassegen. En aquestes moments, emprenen 
nous vitralls només uns pocs edificis com la 
Paeria, la taula de canvi i l’església de San-
ta Maria de Cervera, l’església de Valls i la 
catedral de Vic i, a Barcelona, la catedral, la 
Casa de la Ciutat, el Palau de la Generalitat, 

1 Joan Moles, el pintor Pau Camps, Pere i Joan Guasch, Antoni Canavesi, Ramon Puig, Miquel Brunet, 
Felip Esteve, Jordi Bru, Joan Jordà, Carles Soquier, Pau Compte, Carles Soquier, Llorenç de Tarragona, 
Miquel Montfort, Nadal Pou i Jeroni Galí són alguns dels noms que surten esmentats a la bibliografia.
2 CAÑELLAS, DOMÍNGUEZ, ALCOY i BALASCH (2014, p. 295); BALASCH I PIJOAN i FITÉ I LLEVOT 
(2014, p. 204 i 221); COMPANYS (1992, p. 188).
3 GUDIOL I CUNILL (1919a); MORAGAS (1922a, p. 147); MORAGAS (1922b, p. 234-235); CAPDEVILA 
(1931, p. 1 i 4); CAPDEVILA (1935, p. 75); ALONSO GARCIA (1976, p. 287); BALASCH I PIJOAN (2000, 
p. 26); CAÑELLAS (2000, p. 92); FITÉ I LLEVOT (2000, p. 76); BALASCH I PIJOAN i FITÉ I LLEVOT (2001, 
p. 329).
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la sala d’armes de la Duana i l’església del 
convent de Santa Caterina.4 D’aquesta llis-
ta, destaquen els efectuats en aquest darrer 
monestir, per les referències que es fan so-
bre la representació que es demana i perquè 
la feina va ser efectuada pel taller del difunt 
Jaume Fontanet, empresa que en aquell mo-
ment es trobava en mans de la seva vídua, 
Elisabet Fontanet, i del pintor Pau Forcada 
(1584),5 i els vitralls de les esglésies de Valls 
(1609) i Tàrrega (1608), ambdós conjunts 
obrats per Jaume Carnoval.

Poc queda de les obres esmentades. A Sant 
Joan de Valls, la rosassa realitzada per Jau-
me Carnoval ha patit els embats del temps. 
Revoltes i cremes han malmès l’església i 
la gran rosassa ha estat molt refeta. A falta 
d’estudis de fons i amb la necessària proxi-
mitat, cal pensar que allò conservat són res-
tes antigues, però sense poder afirmar què 
queda exactament de la vidriera de principi 
del segle xvii i si resta algun element que 
es pugui relacionar amb Carnoval. D’altra 
banda, malgrat alguns intents de datació 
d’alguns treballs conservats, no tenim la co-
neixença certa d’altres restes de vidrieres 
d’aquest moment. De fet, les obres conser-
vades de les quals tenim una data clara, i 
que es troben cronològicament més pro-
peres a les realitzacions de Jaume Carno-
val, són les realitzades pel taller de Jaume 
Fontanet, d’una seixantena d’anys abans, i 
les de Francesc Saladriga a la catedral de 
Girona, de vuitanta anys després.6

En aquestes circumstàncies és encara més 
important qualsevol nou document que 
sorgeixi sobre el tema, ja que pot ajudar 
a plantejar-nos hipòtesis a l’entorn d’algu-

4 Per a Cervera, vegeu DURAN I SANPERE (1977, p. 151-152), BALASCH I PIJOAN (2014a, p. 328) i 
BALASCH I PIJOAN (2014b, p. 328); per a la Casa de la Ciutat, DOMÍNGUEZ (2014a, p. 324); per a la 
sala d’armes de la Duana de Barcelona, DOMÍNGUEZ (2014b, p. 324-325); per al Palau de la Generalitat, 
PUIG I CADAFALCH i MIRET I SANS (1909, p. 252-453) i CAÑELLAS (2014, p. 273); per a Vic, CAÑELLAS 
i DOMÍNGUEZ (2014, p. 146 i 152-154); per a la catedral de Barcelona, CAÑELLAS (2000, p. 90 i 94-95), 
i per a Valls, MORAGAS (1922a, p. 147) i MORAGAS (1922b, p. 234-235).
5 Arxiu de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1007, Lumen domus o Annals del convent de 
santa Catherina verge y màrtir de Barcelona, orde de predicadors. Tomo III. Que conté des de l’any 1701 fins 
a l’any [espai en blanc] que són [espai en blanc] anys, f. 315, accessible a Internet a l’adreça http://cata-
leg.ub.edu/record=b2130838~S1*cat. Vegeu també AINAUD I DE LASARTE i ESCUDERO (1997, p. 25).
6 Ens referim a la gran vidriera de les sibil·les de la catedral de Girona (1520) i a les vidrieres de l’absis 
dels Sants Just i Pastor de Barcelona (1523), obres del taller Fontanet, i a la rosassa de sant Miquel de la 
catedral de Girona, de Francesc Saladriga (1709). Vegeu MARQUÈS I CASANOVAS (1981, p. 268 i 272); 
MIRALPEIX, (2008, p. 189-227); CABO I DELCLÒS (1979, p. 20).
7 Sobre les de Torroella de Montgrí, vegeu BONET (2015, p. 7-11); sobre Sant Feliu de Girona, hi ha poca 
informació d’aquesta època, però vegeu DOMÍNGUEZ (2014c, p. 249).
8 MORAGAS (1922a, p. 147); MORAGAS (1922b, p. 234-235). Vegeu també COMPANYS (1992, p. 188).
9 MORAGAS (1922a, p. 147); MORAGAS (1922b, p. 234-235).
10 CAÑELLAS (2000, p. 92).
11 ALONSO GARCIA (1976, p. 287); FITÉ I LLEVOT (2000, p. 76); BALASCH I PIJOAN i FITÉ I LLEVOT 
(2000, p. 329); BALASCH I PIJOAN i FITÉ I LLEVOT (2014, p. 204 i 221).
12 MORAGAS (1922a, p. 147); MORAGAS (1922b, p. 234-235); CAPDEVILA (1935, p. 75).

nes obres conservades de les quals no co-
neixem l’autor ni una datació certa: el rodó 
de Sant Cristòfol de Castelló d’Empúries, les 
vidrieres de l’església de Sant Genís de To-
rroella de Montgrí o les de Sant Feliu de Gi-
rona són algunes de les obres conservades 
que podríem situar entorn d’aquestes dates 
i que encara no tenen una cronologia clara.7

Jaume Carnoval 

La cronologia documental coneguda de 
Jaume Carnoval va del 1582 al 1619. De 
procedència genovesa, a Tarragona se l’es-
menta amb el nom de Giacomo Carnaba-
li o Carnobali.8 Apareix residint a Valls el 
1582, quan treballava en la confecció de 
les vidrieres de l’església de Sant Joan, i hi 
consta novament documentat l’any 1609. 
En aquesta data va signar una capitulació 
amb els jurats de la vila per a la realitza-
ció de quatre vidrieres grans per a l’absis 
de l’església parroquial d’aquesta població 
amb històries de sant Joan Baptista, patró 
de la vila, feina que es comprometé a fer 
pel preu de 450 lliures. En la capitulació, del 
13 d’abril, es diu que les ha d’efectuar amb 
bon vidre pintat i s’hi explica que la feina 
de mestre de cases, les bastides i el filat de 
protecció no seran a càrrec del mestre.9

A la seu de Barcelona, va reparar-hi diver-
ses vidrieres l’any 1606, entre les quals les 
del cimbori.10 A la catedral de Lleida, cobra-
va 3 lliures l’any 1616 per la reparació de la 
rosassa del transsepte sud —del portal del 
Bisbe— i la vidriera de sant Pere i les del 
cimbori,11 mentre que tres anys després va 
presentar sol·licitud al capítol de Tarragona 
per treballar-hi.12
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Com veiem, Jaume Carnoval apareix actiu 
a les nostres terres en el tombant de segle, 
en un moment en el qual altres mestres es-
trangers realitzaven tasques similars. Jordi 
Bru, d’origen francès, va treballar a Cerve-
ra, i era també francès Carles Soquier, que 
en alguna ocasió va col·laborar amb el seu 
compatriota Joan Jordà.13 Aquest últim és 
més conegut que els altres, però no tant per 
les seves obres, sinó pels enfrontaments 
amb el Col·legi de Sant Lluc dels pintors de 
Barcelona, ja que ell era mestre examinat 
com a pintor de vidrieres i pretenia fer al-
tres tipus de pintura a la ciutat, cosa que 
el col·legi prohibia expressament.14 No és 
aquest un fet anecdòtic, sinó que ens situa 
en un ambient d’escassetat de feina dins 
un ofici molt especialitzat. En un moment 
en el qual les esglésies no gaudien de molts 
fons econòmics per a la seva preservació, 
les tasques d’adob, que havien donat feines 
fixes en temps precedents, escassejaven i 
les noves obres eren gairebé inexistents. 
En aquest context, Jaume Carnoval destaca 
per la realització d’obres de nova creació a 
Valls i Tàrrega.

L’església de Santa Maria de Tàrrega

L’església de Santa Maria de Tàrrega era un 
temple erigit en època romànica que va pa-
tir una important reforma durant els segles 
del gòtic. Els darrers estudis han aportat 
llum sobre la topografia medieval del tem-
ple,15 però la seva desaparició entre el final 
del segle xvii i l’inici de la centúria següent 
ens impedeix aproximar-nos a la seva rea-
litat física. 

És possible que l’inici de la construcció de 
l’església calgui situar-lo al segle xii, coinci-
dint amb l’expansió de la vila cap a la banda 
est.16 Així ho va suposar Lluís Sarret i Pons, 
que a partir d’escadusseres referències do-
cumentals va deduir que es tractava d’una 
construcció d’una sola nau i amb l’absis 
mirant a llevant.17 Al Museu Comarcal de 
l’Urgell-Tàrrega es custodia l’única resta con-

servada —amb una certa entitat— d’aquesta 
primitiva església: un capitell que la tradició 
fa procedir de Santa Maria i que s’ha atribuït 
al taller de l’escultor Ramon de Bianya.18 La 
filiació estilística apuntada indica una crono-
logia molt precisa, cap al 1215-1225.

Durant el segle xiv, tenim constància de di-
verses reformes i obres de particulars du-
tes a terme a l’interior del temple, però les 
referències documentals ens impedeixen 
conèixer l’abast real dels treballs efectuats.19 
Amb tot, un segon conjunt de notícies, dels 
anys quaranta del segle xiv, sembla indicar 
que l’església de Santa Maria es trobava 
immersa en un profund procés de reforma 
que segurament es remuntava a uns anys 
enrere. Potser es va iniciar amb la construc-
ció d’una gran portalada gòtica a la façana 
sud amb escultures d’apòstols als brancals 
i una marededéu amb el Nen al mainell, eri-
gida —o iniciada— amb anterioritat al 1319.20 
Cal afegir, a més, la voluntat d’erecció d’un 
campanar, ja atestada el 1340.21

El gran projecte de portalada, que seguia 
models francesos i va ser pioner a la Coro-
na d’Aragó,22 devia incloure la construcció 
d’una gran rosassa sobre el portal, per a 
la qual Jaume Carnoval va fer el vitrall que 
avui donem a conèixer en els documents 
que publiquem a l’apèndix. L’existència 
d’aquesta rosassa es desconeixia, amb la 
qual cosa el document és d’un enorme valor 
per conèixer l’aparença d’aquesta façana 
que s’obria al principal espai de circulació 
de la vila, i que no era cap altre que la plaça 
del mercat. Amb la constatació de la seva 
existència, podem certificar que aquesta 
part del temple presentava una sèrie d’ele-
ments comuns en aquest tipus d’estructu-
res, com és la combinació d’un gran portal 
apuntat i un òcul de traceria derivat de les 
grans rosasses de les catedrals franceses 
del gòtic radiant, i que retrobem en altres 
projectes més o menys contemporanis, com 
la façana de la seu de Tarragona o la del 
monestir de Sant Cugat del Vallès.

13 Va treballar a Tarragona, Cervera, Girona i Barcelona, i el trobem també a Palma.
14 GUDIOL I CUNILL (1919a).
15 VELASCO GONZÀLEZ (2014a, p. 61-73); VELASCO GONZÀLEZ (s. a.).
16 Els primers documents que esmenten la parròquia daten de mitjan segle xi (FARRÉ TARGA, 2014, p. 
38). Segons GARCIA BIOSCA (2014, p. 48, nota 8), el primer esment de l’església és del 1108. Del 1175 
és, a més, el testament de Pere del Talladell, en el qual va destinar uns diners a mantenir una llàntia que 
cremava davant l’altar de santa Maria; vegeu FARRÉ TARGA (2014, p. 38).
17 SARRET I PONS (1926a, p. 7).
18 VELASCO GONZÀLEZ (2014b, p. 216-217).
19 VELASCO GONZÀLEZ (2014a, p. 63).
20 VELASCO GONZÀLEZ (2014a, p. 63-70); VELASCO GONZÀLEZ (s. a.).
21 SEGARRA I MALLA (1984, p. 128).
22 ESPAÑOL BERTRAN (2007, p. 90).
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Després d’aquest moment d’esplendor 
constructiva que es documenta al tres-
cents, les referències sobre obres i treballs 
al temple són menys constants i rellevants. 
El més destacable són les contínues al·lu-
sions al mal estat de l’església durant el 
segle xv, segurament com a conseqüència 
de la seva antiguitat. Una d’aquestes, del 26 
de març de 1453, ens diu que els fidels te-
nien dificultats per seguir els oficis perquè 
«la sglesia Maior està tant mal parada que 
quant plou per tot hi ha goteres». També s’hi 
esmenta que «està ab gran vergonya de la 
Universitat i perill gran de caure».23

Els problemes van continuar durant el se-
gle xvi, amb profundes esquerdes als murs 
atestades en diferents moments. El 4 de 
febrer de 1553, a la reunió del Consell de 
la vila, s’apunta que un arc proper a la 
porta del campanar «està molt perillós» i 
que hi havia perill que s’esfondrés. També 
es menciona l’existència de forats grans a 
la zona de l’altar major, que es va sol·lici-
tar que es reparessin. No es podia pujar 
al campanar perquè l’escala s’havia fet 
malbé, i es va proposar de fer-hi una de 
nova, de caragol. Es va esmentar la volun-
tat, a més, de construir un penell similar al 
d’Igualada, però no consta que el projecte 
es dugués a terme.24

El 17 de maig de 1561, el Consell va aprovar 
una important reforma dins l’església, que 
implicava canviar la ubicació de la capella 
de la Verge de l’Esperança i del Sant Cruci-
fix, ja que es pretenia afavorir la circulació 
interior amb motiu de les festivitats solem-
nes amb processó, com la del Sant Sagra-
ment. La disponibilitat econòmica sembla 
que va impedir escometre el propòsit, ja 
que no es va tornar a parlar del tema fins al 
28 de desembre de 1563, quan es tornava 
a recordar que per dur a terme la reforma 
feien falta molts diners.25

El 16 de setembre de 1573, l’estat de l’es-
glésia era deplorable, i per això es va signar 
una capitulació «sobre lo fer y fabricar la 
obra de la parrochial sglesia y campanar» 
entre el mestre de cases Martí Vernach, 
habitant de Tàrrega, i els paers de la vila. 
La reforma havia de ser profunda i abasta-
va desfer la teulada de la part que donava 
al fossar i fer-la nova, reforçar les parets 
d’aquella zona i reparar les canals d’aigua 

trencades. També s’havia de traslladar el 
portal del comunidor des de la part oest 
cap a la banda est, i construir un ampit al 
terrat que hi havia davant de la casa de 
l’abadia. El campanar estava en mal estat 
perquè l’aigua s’hi colava per culpa d’una 
figuera que havia crescut a l’exterior. Es va 
acordar arrencar-la i reparar les pedres que 
havia malmès. El mestre d’obres també es 
va comprometre a efectuar una gàrgola al 
campanar per desguassar l’aigua, que ha-
via de fer joc amb les que ja existien, i a 
construir, també al cloquer, un ampit amb 
balustres i fer quatre vessants per tal que 
l’aigua evacués correctament pels galzes. El 
campanar s’havia de rematar, a més, amb 
un cimbori sostingut per sis columnes, so-
bre el qual s’havia d’ubicar un penell. Fi-
nalment, Vernach es va comprometre a fer 
créixer el forat «de dalt del campanar de 
manera que si pugue puiar amb facilitat». 
El preu convingut per totes les feines va ser 
de 300 lliures i l’obra havia d’estar acabada 
el dia de Sant Joan proper, mentre que la de 
les capelles s’havia d’enllestir per Nadal.26

Entre les reformes que documentem con-
temporàniament a la realització del vitrall per 
part de Jaume Carnoval (1608), únicament 
sabem que, cap al 1609, s’estava construint 
la nova capella de les Santes Espines, des-
tinada a hostatjar la relíquia més important 
que hi havia al temple. Tres anys després, 
es va inaugurar aquest espai i l’efemèride 
es va celebrar solemnement. Altrament, cap 
al 1643, hi ha notícies sobre la renovació de 
la capella del Roser, que estava ubicada a 
prop de la porta que donava al fossar.27

En un moment indeterminat del segle xvii, 
es documenta que la comunitat de preve-
res de Santa Maria va demanar permís a la 
Paeria per canviar la ubicació del cor, que 
es trobava al peu del temple en posició ele-
vada i que es volia reubicar en un dels cos-
tats de l’església. Els paers hi van accedir 
amb la condició que no costés ni un sou 
de l’erari públic. La petició demostra que les 
reformes i modificacions al temple eren a 
càrrec de la Paeria, costum que es docu-
menta des dels segles medievals. Amb el 
canvi del cor, hom es va adonar que l’edifici 
es trobava esquerdat per diferents indrets i 
que calia fer-hi reparacions urgents. La re-
forma sembla que es va dur a terme i, fins 
i tot, es va considerar oportú demanar el 

23 SEGARRA I MALLA (1984, p. 284, 287, 289-290 i 402). Cf. PLANES I CLOSA (1994, p. 21-22).
24 SEGARRA I MALLA (1987, p. 22-23).
25 SEGARRA I MALLA (1987, p. 30).
26 SEGARRA I MALLA (1987, p. 50-52).
27 SEGARRA I MALLA (1987, p. 39 i 44).
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permís del bisbe de Vic, atesa l’envergadura 
del projecte.28

El 1660, un terratrèmol va sacsejar dife-
rents indrets de Catalunya i, pel que sem-
bla, la vila de Tàrrega va resultar força 
afectada.29 L’església medieval i, en espe-
cial, el fràgil campanar degueren patir-ne 
les conseqüències, ja que a partir d’aquell 
moment la situació es va fer insostenible. 
Així, el 22 de novembre de 1671, es va re-
unir el Consell de la vila per parlar, entre 
altres qüestions, del mal estat en què es 
trobava. El mestre d’obres Gaspar Roca 
estava dirigint les obres que s’efectuaven 
a l’edifici de la Paeria i es va aprofitar la 
seva presència per fer-li examinar el clo-
quer. Roca va confirmar la perillositat de la 
situació, ja que presentava greus esquer-
des i convenia fer-ne una reparació. Es van 
tapar els forats amb guix i es va recomanar 
que els campaners ventessin les campanes 
amb cura. El 6 de febrer de 1672 es va con-
vocar un consell extraordinari per tractar 
novament l’assumpte, ja que les esquerdes 
havien reaparegut. Es va fer venir un altre 
cop Gaspar Roca i també Josep Morató, 
que van examinar el campanar aquell ma-
teix dia. Els mestres van lliurar una relació 
amb tot el que s’havia de fer. Es va acor-
dar que s’enviaria un emissari a Barcelona 
per fer unes consultes i cercar un mestre 
d’obra que calibrés novament la situació.

Però no hi va haver temps. El 15 de febrer 
d’aquell any, el campanar es col·lapsava i 
queia sobre l’església parroquial, i amb ell 
s’ensorrava una part important del temple.30 
L’ensulsiada va provocar l’enrunament de 
dos trams de la nau i tres capelles laterals, 
les de les Santes Espines, Sant Blai i Sant 
Jordi. A partir d’aquest moment, comença 
una altra història: la del temple targarí que 
hem conservat. El procés de desmuntatge 
de la malmesa església medieval va ini-
ciar-se tot just després de l’ensulsiada, i 
va anar en paral·lel a l’erecció de la nova 
església, que va ser traçada per fra Josep 
de la Concepció.31 Es consagrava el 1696, 
quan ja s’havien aixecat el presbiteri, la 
capella de les Santes Espines, el creuer, 
una capella per banda de les quatre que 

s’havien d’erigir a cada costat, el campanar 
—incomplet— i la sagristia.32 L’ensorrament 
del campanar havia afectat profundament 
algunes zones, però d’altres devien haver 
quedat menys afectades. És el cas de la 
façana meridional, que donava a la plaça 
Major, on es trobaven la portalada gòtica i 
la gran rosassa amb el vitrall de Jaume Car-
noval. El 1709 es documenta el desmuntat-
ge de la portalada gòtica,33 una operació 
que —pensem— cal fer extensiva a tota l’es-
tructura de la façana. Per tant, el vitrall de 
Jaume Carnoval, si és que no s’havia perdut 
amb el terratrèmol del 1660 o amb els fets 
del 1672, és molt possible que pervisqués 
fins a aquell moment.

L’encàrrec de la vidriera de la rosassa

El temple parroquial de Tàrrega era, a 
principi del segle xvii, una vella construc-
ció romànica que necessitava importants 
reformes estructurals i millores estètiques 
que l’adaptessin als nous temps. Així, el 
1608, els representants de la vila van de-
cidir embellir-lo amb la realització d’una 
vidriera emplomada destinada a la rosassa 
de la façana principal. El contracte (apèn-
dix documental, doc. 1), que es troba reco-
llit al Llibre d’actes i de memòries dels anys 
1603-1621 del fons municipal de Tàrrega 
(Arxiu Comarcal de l’Urgell), el van sig-
nar els paers l’1 de març de 1608 amb el 
«mestre de fer vidrieres» Jaume Carnoval, 
natural de Gènova. El fet de no anomenar 
l’artífex com a pintor de vidrieres, terme més 
generalitzat al final del segle xvi, sinó com a 
mestre, ens retorna a la denominació més 
corrent de temps medievals i fa pensar, 
malgrat estar fora dels límits geogràfics 
establerts, en una fórmula que intentava 
no molestar el gremi col·legi de pintors 
de Barcelona, que, com s’ha apuntat més 
amunt, vetllava per l’exclusivitat en l’ela-
boració de vidrieres per part dels pintors 
col·legiats examinats pel gremi.34

En representació del Consell de la vila van 
actuar els paers Jeroni d’Averó, Cristòfol 
Ponces i Joan Lleó, juntament amb Joan 
Ribes Vilafunt. Els dos primers són perso-
natges de l’oligarquia targarina ben cone-

28 SEGARRA I MALLA (1987, p. 92).
29 FARRÉ TARGA (2008, p. 160).
30 SEGARRA I MALLA (1987, p. 177).
31 Sobre tot aquest procés, vegeu GARGANTÉ LLANES (2004, p. 183-207).
32 GARGANTÉ LLANES (2004, p. 190).
33 SARRET I PONS (1926b, p. 4); SEGARRA I MALLA (1987, p. 187); GARGANTÉ LLANES (2004, p. 194).
34 A la documentació de la catedral de Barcelona (Arxiu de la Catedral de Barcelona, Llibre de l’obra i 
Albarans de l’obra, any 1606), a Carnoval se l’esmenta com a vidrier i com a vidrier de vidrieres. No s’hi 
utilitza mai per a ell el terme pintor.
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guts per altres documents. D’Averó consta 
com a paer en cap el 161935 i també se’l 
documenta el 1621 com a donzell, quan in-
tervingué en l’establiment d’un convent de 
caputxines a Tàrrega.36 Els anys 1618 i 1619, 
va participar a les justes cavalleresques ce-
lebrades a Tàrrega amb motiu del carnaval 
i la Immaculada, i va esdevenir un dels pro-
tagonistes principals.37 El 1625 apareix com 
a membre de la «prohomenia de guerra» 
que es va reunir amb els paers davant els 
fets de Cadis i l’Armada anglesa, de la qual 
també formava part l’esmentat Ponces. Tots 
dos consten també com a membres de la 
«dotzena de guerra» reconstituïda el 1636 
davant la conjuntura bèl·lica del moment.38 
Documentem Jeroni d’Averó per darrer 
cop el 1638.39 Pel que fa a Cristòfol Ponces 
(1570-1638), era membre d’una important 
nissaga targarina ja documentada al segle 
xv. Va ostentar diferents càrrecs institucio-
nals (racional, batlle de les jurisdiccions, 
etc.) durant el primer terç del segle xvii i va 
ser protagonista, com d’Averó, de les justes 
cavalleresques dels anys 1618 i 1619.40 Del 
tercer paer que consta al contracte signat 
amb Carnoval, Joan Lleó, no en sabem res. 
Com els anteriors, devia ser membre d’al-
guna nissaga important de la vila, ja que el 
1636 consta un Gaspar Lleó com a paer.41 
De Joan Ribes Vilafunt no coneixem cap al-
tra informació més enllà del contracte sig-
nat amb Carnoval.

Pel que fa a l’encàrrec al vitraller, els paers 
van encomanar-li la realització de «la ho» de 
la façana, una curiosa forma de designar la 
rosassa per la seva forma rodona, ja habi-
tual en els documents medievals. Al mestre 
se li exigia que la realitzés «a ús i pràctica 
de bon artífice», expressió amb la qual els 
paers pretenien garantir i assegurar la qua-
litat del producte final apel·lant a la perícia 
de Carnoval.

Segons el contracte, l’import total de l’obra 
va ser de seixanta lliures i els pagaments 
s’havien d’efectuar en diversos terminis. Es 
van satisfer al vitraller cinc lliures en el mo-
ment de signar l’encàrrec. Vint més li serien 

donades quan els vidres arribessin a la vila. 
Unes altres vint, quan l’obra estigués a mig 
fer, i les quinze lliures restants, quan s’en-
llestís la feina. Aquests acords no difereixen 
d’altres que han estat documentats en di-
ferents indrets i responen a la necessitat 
d’assegurar la bona realització d’unes pe-
ces que suposaven una despesa important.

Segons una segona informació recollida a 
continuació del contracte, al mateix Llibre 
d’actes i de memòries dels anys 1603-1621, 
en una data que no s’especifica però que 
cal situar pels volts del mes següent a la 
signatura del contracte,42 Carnoval havia 
cobrat vint lliures i divuit sous, de les quals 
deu lliures havien estat aportades per la 
Paeria i la resta, per particulars (apèndix 
documental, doc. 2). Aquest segon docu-
ment permet deduir, a més, que a l’esglé-
sia, com és lògic, hi havia altres obertures 
per permetre el pas de la llum, ja que s’hi 
esmenta que el vitrall de Carnoval anava 
destinat a «la vidriera gran de la parrochial».

D’altra banda, cal fer ressaltar que al con-
tracte es faci al·lusió explícita al transport 
dels vidres, ja que parlem d’un producte 
fràgil i de costosa elaboració. Els camins de 
l’època no garantien un itinerari plaent sen-
se gaire moviments, i arribar fins a Tàrre-
ga suposava un llarg trajecte a cavall o en 
burro. Com que no tenim documentat cap 
forn d’elaboració de vidre pla a l’època a la 
rodalia de la població, hem de suposar que 
el vidre s’havia de transportar des d’altres 
indrets i, en aquest sentit, la procedència 
seria Lleida o potser Barcelona, on hi havia 
un important forn de vidre que es mantenia 
actiu en aquell moment. Aquesta darrera 
ciutat era, a més, el port des del qual es 
realitzaven les importacions d’aquest mate-
rial des de França i el nord d’Europa quan 
el forn local no era suficient per abastir la 
demanda, sobretot d’alguns colors.43

El document targarí diu que Carnoval s’en-
carregaria de proveir els materials neces-
saris per a l’elaboració de la vidriera (vidre, 
plom i estany), amb la qual cosa les seixan-

35 SEGARRA I MALLA (1987, p. 87); MIRÓ BALDRICH (2006, p. 181).
36 SEGARRA I MALLA (1987, p. 99).
37 MIRÓ BALDRICH (2006, p. 175-202).
38 SEGARRA I MALLA (1987, p. 106 i 123).
39 SERRA I PUIG (2015, p. 501).
40 PLANES I CLOSA (1992, p. 102-103).
41 SEGARRA I MALLA (1987, p. 108).
42 Ho deduïm de l’anotació que hi ha tot just a continuació (f. 55v), que fa al·lusió al mes d’abril de 1608.
43 Sobre aquestes qüestions, vegeu CAÑELLAS i DOMÍNGUEZ (2005, p. 141-147). Sabem, per exemple, 
que el vermell era, des dels temps medievals, un vidre d’importació, mentre que altres colors eren pro-
duïts a Barcelona.



173URTX

ta lliures acordades corresponen a mans i 
materials. S’hi especifica que, si calia pre-
parar la pedra o els materials metàl·lics de 
protecció, això no seria a càrrec del mestre, 
sinó dels promotors. Tot i que en algun cas 
el mestre de fer vidrieres s’encarregava del 
teixit de la xarxa de protecció o, fins i tot, del 
disseny de les reixes, és comuna, en molts 
documents, la focalització d’aquests arte-
sans en la part vidrada, mentre que el mes-
tre de cases treballaria en la part en pedra i 
el ferrer, en la metàl·lica.

En el contracte s’estableix que la vidriera 
havia de ser de colors, una dada remarca-
ble, perquè trenca amb la idea de la man-
ca de cromatisme de les obres de l’època 
i ens demostra que la fabricació de vidres 
de colors es mantenia. D’altra banda, són 
interessants les condicions posades en 
relació amb la qualitat dels materials, que 
recorden les observacions que es fan a les 
ordinacions del col·legi de pintors, en què 
es lamentava la pèrdua de qualitat de les 
obres que s’elaboraven al final del segle 
xvi.44 Sembla aquesta una condició habitual, 
ja que surt esmentada en altres contractes 
de l’època, com ara el signat pel mateix 
Jaume Carnoval amb relació a les vidrieres 
de Valls, que esmentàvem més amunt.

El temps que es dóna a l’artista per a l’exe-
cució de la comanda és reduït, ja que par-
lem de només un parell de mesos (de març 
a maig). A això cal afegir que el preu de 
seixanta lliures es queda molt curt al costat 
de les més de dues-centes cobrades per la 
vidriera que el taller de Jaume Fontanet va 
realitzar el 1584 al monestir de Santa Cate-
rina de Barcelona o la que Ramon Puig va 
efectuar per a la Generalitat el 1588.

Del preu hem de deduir, a més, que la vi-
driera de la rosassa de Santa Maria de 
Tàrrega o bé no tenia unes dimensions gaire 
grans, o bé presentava una decoració força 
senzilla que va afavorir un cost final força 
baix. En aquest sentit, el document en cap 
moment esmenta representacions figura-
des o historiades, sinó que parla de «mol-
tes rosses i strelles i flors». Aquest tipus de 
decoració, que s’adiu perfectament amb la 
simbologia mariana i l’advocació del temple 
targarí, pot posar-se en paral·lel amb una 
de les vidrieres de Sant Cristòfol de Castelló 
d’Empúries, on es conserva una de les roses 
que ocupaven els petits lòbuls laterals que 
circumden la imatge del sant.45 Uns frag-
ments de vidriera —de procedència desco-
neguda— conservats al Museu Episcopal de 
Vic (núm. d’inv. 3546) presenten uns motius 
decoratius amb estrelles que també podrien 
posar-se en paral·lel amb la referència do-
cumental que aquí comentem.46

En resum, estem davant d’un document 
que ens parla d’una obra produïda a princi-
pi del segle xvii i que constitueix una de les 
poques manifestacions escrites de docu-
ments contractuals sobre vitralls d’aques-
ta època que han sortit a la llum fins ara. 
Les informacions sobre vitralls realitzats en 
esglésies de la plana de Lleida es limiten 
a uns pocs temples, entre els quals desta-
quen la Seu Vella de Lleida i Santa Maria de 
Cervera, amb la qual cosa aquestes dades 
targarines enriqueixen el corpus de docu-
mentació coneguda fins avui i permeten, 
alhora, aportar noves dades a la trajectòria 
professional de Jaume Carnoval, un vitra-
ller que, a poc a poc, es va configurant com 
un dels principals mestres de la Catalunya 
del moment.

44 Esmentat per GUDIOL I CUNILL (1908, p. 209-210).
45 Avui refetes les quatre, només una és original. La datació que es dóna al volum 2 del CVMA de Cata-
lunya oscil·la entre l’afirmació d’AINAUD I DE LASARTE (1987, p. 26), que la situa a la primera meitat del 
segle xvi, a partir dels dissenys i l’estil, i la de VILA-GRAU i VILA I DELCLÒS (1987, p. 272), que l’emplacen 
al segle xviii sobre la base de l’estudi tècnic i de materials.
46 En el moment de l’ingrés al museu vigatà, GUDIOL I CUNILL (1901, p. 137) va situar aquests fragments 
al final del segle xv o a l’inici de la centúria següent. Les característiques estilístiques dels fragments 
figurats que s’integren dins el mateix conjunt permeten avançar la cronologia, com a mínim, fins a la 
segona meitat del cinc-cents.



174 URTX

Apèndix documental

Document 1

Arxiu Comarcal de l’Urgell, fons Ajuntament 
de Tàrrega, Llibre d’actes i de memòries dels 
anys 1603-1621, f. 54r i 54v.
Tàrrega, 1 de març de 1608.
Els paers de Tàrrega signen contracte amb 
Jaume Carnoval per a la realització de la vi-
driera de la rosassa de la façana principal 
de l’església parroquial de la vila.47

[Foli 54r]

Vedriera 1608
Die 1a martii mdcviii Tarrega

Dates sobre la fàbrica de la vedriera de la ho 
de la parrochial Iglesia de la vila de Tàrrega 
fahedora i coses avall scrites per i entre los 
Il·lustres i de molta magnificència Senyors 
Hierònym de Averó, Cristòfol Ponces i Joan 
Lleó, pahers de la vila de Tarrega lo any co-
rrent, juntament ab Joan Ribes Vilaffunt de 
una part i Jaume Carnoval de Jènova, mes-
tre de fer vedrieres, de part altra, se a feta la 
capitulació i transacció seguent.

Primerament, los dits i de molta magnifi-
cència senyors de pahers de la ja dita vila 
de Tàrrega tenint per a dar-o plen poder de 
una honorossa promenia, lo dia present se-
lebrada en las Cases de la vila, donen a fer 
i fabricar al dit mestre Jaume Carnoval la 
fàbrica de la ho de la parrochial de Tàrrega 
la qual a de fer com se deu i pertany a ús i 
pràctica de bon artífice, fent aquella colora-
da de fines maneres de vidre i possant mol-
tes rosses48 i strelles i flos i serà a càrrech 
de dit mestre Carnoval possant seu lo vidre, 
plom i stany serà menester, sens tenir los 
dits senyors de pahers obligació de possar 
cosa alguna, per a preu de lx ll. s.

Item lo dit mestre Jaume Carnoval promet 
a dits senyors de pahers que ell fara i fabri-
carà la ja sobredita vidriera i aquella farà si 
i segons a bon mestre se pertany i possarà 
lo vidre, plom i stany serà menester i darà 
aquella feta i acabada de assí per lo mes de 
maig propvenidor i ferà aquella de fins co-
lors de vidre i farà moltes rosses i strelles i 
flors per lo dit preu [foli 54v] de sexanta lliu-
res moneda barcelonina sens aver-li de do-
nar ninguna cosa, venint tot a son carrech, 

acceptat que si fa adobar lo que és pedra 
i ferro no vingue a càrech de ell sinó de la 
universitat i lo fer rexat ad aquella no sie 
tencut dit mestre Carnoval, sinó de possar 
les mans, vidre, plom, stany i assò pactat fet 
ab obligació de sos béns i juraments.

Item, los dits senors de pahers en nom de 
la universitat prometen per les mans, vidre, 
plom i stany, de dita fàbrica de la vedriera, 
donar i pagar al dit mestre Jaume Carnoval 
les dalt dites sexanta lliures de la manera ço 
és a saber: vuy dia primer sinch lliures i lo 
dia que aportarà los vidres en la present vila 
per a fer i fabricar dita vedriera xx ll. s. i altres 
xx ll. s. quant serà la obra mig feta i les xv ll. 
s. restants49 quant dita vedriera serà per dit 
mestre Jaume Carnoval acabada i ab perfec-
ció dexada sens dilació alguna i ab obligació 
de béns de la universitat i ab jurament.

Et ideo nos dicte partes etc. laudantes etc.

Testes sunt magnífic Ponsius Panella, mi-
cer Ludovicus Maisó, manyanus et Ponsius 
Monfar, Candelerius Cere.

Los reverents capitans de la comunitat, en 
nom de aquella, prometen donar per ajuda 
de l’obra de dita fàbrica de vedriera xx ll. s. 
de béns de la caritat ---

[Foli 55r]

Testament dels senyors de pahers de l’any 
1608.

Qui eren lo Illustre Senyor Hierònim de Ave-
ró, Cristòfol Ponsich i Joan Lleó in ajunta-
ment ab Joan Ribes Vilafunch.

Essent notari i [?] de la paheria March Mo-
liner notari.

En la forma següent ---

Document 2

Arxiu Comarcal de l’Urgell, fons Ajuntament 
de Tàrrega, Llibre d’actes i de memòries dels 
anys 1603-1621, f. 55r i 55v.
Tàrrega, abril de 1608.
Anotació de pagament a Jaume Carnoval 
de 20 lliures i 18 sous a compte de la vidrie-

47 La lletra del text que transcrivim és molt irregular i alguns fragments ofereixen molts dubtes. Hem in-
tentat ajustar-nos al màxim a allò que es pot entendre i hem optat per anotar aquells mots més dubtosos. 
Agraïm l’opinió donada per tots aquells que ens han aportat els seus coneixements.
48 La transcripció de la paraula rosses és dubtosa.
49 La transcripció de l’abreviatura que hi ha al text per restants és dubtosa i podria ser també comptadores.
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ra que efectua per a l’església parroquial de 
Santa Maria de Tàrrega.

[Foli 55r] [al marge] Vidriera

Item, se pose en memòria que conforme 
trobarem en la precedent fulla se té dona-
da a fer la vidriera gran de la parrochial a 

Jaume Carnoval i té rebudes vint lliures \
divuit sous/ ab un compte, dich 20 ll. 18 s., 
ço és deu sie han pagades la venerable uni-
versitat en part de les 20 ll. s. té promeses 
i deu lliures divuit sous se són applegades 
entre particu [foli 55v] lars conforme ab un 
memorial té mossen Moliner.
[…]
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