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Com ha succeït en molts altres temples i esglésies, també l’arxiprestal de Santa Ma-
ria de Morella ha vist variar al llarg del temps les advocacions dels diversos altars i ca-
pelles, segons les devocions que els propietaris d’aquestes capelles i els fidels tenien. 
Amb el desig de concretar quins han estat eixos altars i capelles que es distribuïen en 
el temple morellà al llarg del segle XVII, s’han elaborat les pàgines que segueixen, 
que utilitzen com a font bàsica les notes que vam extreure de la revisió de les visites 
pastorals que es van realitzar a Santa Maria durant el segle XVII i que consultarem en 
l’arxiu de l’església arxiprestal fa més de vint anys. 

A partir d’aquesta documentació procedim a relacionar cadascun dels altars i cape-
lles, començant per l’altar major i seguint pel costat de l’evangeli, per baixar cap als 
peus i prosseguir pel costat de l’epístola i pujar de nou cap a l’altar major. En un senzill 
croquis i en la mesura del possible, intentem situar-los, tot i tenir ben present que en 
alguns casos, tenim certs dubtes sobre on es trobava exactament.  

La documentació ens permet observar com hi ha devocions que amb el temps desa-
pareixen totalment, -cas de Sant Ivó o Santa Caterina- i com unes altres són substituï-
des o com sobre el titular de la capella s’imposen uns altres, com el cas de la Verge del 
Rosari que desplaçà a l’Esperit Sant, o la Trinitat sobre Sant Agustí.
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Resum
A partir de la informació que aporten les visi-
tes pastorals es fa una aproximació als diversos 
altars i capelles que hi hagué a l´arxiprestal de 
Santa Maria de Morella al llarg del segle XVII, 
els situem a sobre un croquis per acostar-nos a 
la seua ubicació i  comprovem també els canvis 
d´advocació i titularitat que han estat objecte.
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Abstract
From the information provided by the pastoral 
visits, an approximation of the several altars and 
chapels at the archpriesthood of Santa Maria de 
Morella in the 17th century is made. The sketch 
allows for a better understanding of their location 
and helps us to identify the changes in dedication 
and ownership they have gone through.
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També podem observar com alguns altars canvien la seva ubicació original, cas de 
les Ànimes, Sant Andreu o Sant Josep.

0.- ALTAR MAJOR O DE L’ASSUMPCIÓ1

1605: Mana el bisbe que es faça un cobri altar ordenat anteriorment.
1609: S’ha fet el cobri altar.
1648: Al final de la visita diu “... quanto haja estado siempre atenta la villa de 

Morella al culto divino se vea bien claro en el número y no vulgares fábricas de sus 
templos, conservación y hornato de ellos. A este legittimo afecto, no en vano atribuio 
los singulares favores que Nuestro Señor ha echo,  como es haverla conservado en la 
pureza de la santa fe católica..” i decideix llevar el retaule de l’altar major “...  deter-
mino quitar el retablo principal de la iglesia mayor, cuya pintura por su antigüedad y 
achaques del tiempo no responde a la fábrica de su iglesia...”. Seguidament estableix 
la manera com es finançarà el nou retaule. 

1658: Sestà fent nou i està per daurar
1664: No sha daurat encara.
1684: Ja s’està daurant.
1685: Encara sestà daurant 
1686: Ja s’ha daurat. 

1.- SANT BLAI
1605: Mana el bisbe es faça un cobri altar de guadamassil.
1609: Els majorals no han fet el cobri altar
1614: Mana que “… avansen la ara quatre dits a la vora y la assenten, dexant-la un 

dit alta, de manera que·s córrega, y fassen dos tovalles més, que sien cinch totes...”
1617: No s’ha fet el cobri altar.
1624: “... troba que la ara estava molt a dins, manà sa illustríssima sia atansada a 

la vora de l’altar quatre o sis dits, dexant-la un poch alta, de manera que·s  conega…”
1634: S’ha fet l’ordenat, i que es faça també un  cobri altar
1674: “… en aquell està reservat Nostre Señor y se dona en ell la comunió als fels 

christians, y també de allí se ministra la comunió als malalts, y dins lo vas o globo y 
a corporals, y per a purificar-los és difícil y fàcil quedar-se alguna partícula. Manà 
per çò sa señoría als jurats de dita vila que dins dit vas o globo fasen un casquet ovat 
a part de dins dit vas..”.

2.- EL SALVADOR2 .
1586: Mana que es faça un cobri altar i que en el termini de  tres mesos s’adorne 

l’altar.

1.- Sobre el retaule de l’altar major cal veure Recuperem patrimoni. Retaule de l’altar major de l’església arxi-
prestal de Morella. Generalitat Valenciana. València, 2000. 
2.- No està dins d’una capella sinó en el mur del costat.
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1605: Que es faça un cobri altar de guadamassil.
1609:  Els majorales no han fet el cobri altar. 
1617:  S’ha fet el cobri altar de guadamassil. Que s’encaixe l’ara en l’altar 
1684: No te ara, que es faça en dos mesos 

3.- SANT PERE APÒSTOL - CRUCIFICAT - NOM DE JESÚS3 
1605: Se cita conjuntament l’altar de Sant Pere i del Crucificat, la qual cosa ens in-

dica que estan a dintre d´una capella  
1614: Es torna a citar conjuntament ambdós altars i s’ordena que “… assenten la 

ara, de manera que reste un dit en alt per a què còrrega lo endret d´ell...”
1634: Apareix com  a Nom de Jesús i diu que l’ara està baixa i cal posar-la més 

amunt. 
1691: Es menciona com “San Pere, nunc Nominis Iesus...”
 

4.- DE LA PIETAT4

1605: S’ordena a l’administrador de l’almoina de Pere Guerra,  Francesc Guasch, 
que en un termini de sis mesos es pinten els dos quadres més alts d’aquest altar per 
estar “molt indecents”.

1609: Ja s’han pintat els quadres.
1620: Que es face un cobri altar de guadamassil.
1624: No s’ha fet el cobri altar.
1629: No s’ha fet l’ordenat en visita anterior.
1634: No s’ha fet el cobri altar. 

5.- SANT IVÓ – SANT IGNASI DE LOIOLA5

1624: Te l’ara trencada i està tot indecent. Dona  plaç d´un any per arreglar-lo.
1634: “… visitavit dictum altare et invenit que per estar molt vell y derruit y no tenir 

ara, ni tovalles, ni devant altar, en altres visites se havia manat no s·i digués missa, 
y en la visita pasada se manà fer y fins qui no se ha fet, per tot lo qual y perquè dit 
retaule mou més a irrisió que a devoció y embaraç y desautoriza la iglésia, manà sa 
señoria il·lustríssima se lleve dit retaule y altar”.

1684: Apareix ja com Ignasi de Loiola

6.- SANT JOAN I SANT ESTEVE.- SANT JOSEP6

1605: Mana a mossèn Pere Sarreal, prevere, senyor de la capella que dins dos mesos 

3.- Capella compartida entre Sant Pere Apòstol i el Crucificat en el segle XVII per després passar a ser la del Nom 
de Jesús. 
4.- En 1761 ja no figura en la relació d’altars. 
5.- L’altar de Sant Ignasi, al segle XVIII canviaria d’ubicació, puix ja en 1732 el trobem ocupant un lloc molt pro-
per al de l’altar del Davallament, en la banda interior de la posta dels Apòstols. 

6.- Vegeu más avant Sant Josep. 
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retire l’ara 
1609: Ja s’ha retirat l’ara i mana que es faça un “cubertor de guadamacil”.
1629: “… trobà que lo retaule més amunt, çò és, lo quadro més amunt de dit altar 

estava indecent...”, que es faça un de nou. 
1634: Que es pose l’ara més alta
1684: Apareix com Sant Josep. Ho interpretem com que l’altar de Sant Josep, que 

estava adossat a la paret,  va ser traslladat de lloc i ubicat en aquesta capella de Sant 
Joan i Sant Esteve. A partir de llavors ja es coneixeria sols com de Sant Josep

1691: Diu “S. Joan i S. Esteve, nunc S. Joseph..”. 

7.- SANTA CATERINA 77

1609: Mana als jurats que facen repintar el retaule en el termini d´un any.
1614: “…  manà als jurats que lo retaule lo renoven dins sis mesos, per çò que està 

indecent y vell y fassen un cobrialtar”. 
1617: No s’ha fet res. Mana que es renove el retaule perquè està “vell i indecent”.
1620: No s’ha renovat retaule.
1624: El retaule no s’ha renovat, mana que es faça en el tèrmini d’un any,  i en cas 

contrari no es celebraran  misses.
1629: Per no haver-se renovat el retaule, mana que no es facen misses.
1634: Com no s’ha renovat el retaule mana que es lleve per indecent i derruït i que 

es faça un quadre en lloc del retaule a partir d´una deixa de 25 lliures. 

8.- SANT JORDI8

1605: Que es faça cobri altar de guadamassil.
1609: No s’ha fet. 
1624: Que sota l’altar es faça un armari per tenir la roba. 
1629: Que es faça un davant altar de guadamassil
1634: S’ha fet l’ordenat. 

9.- SANT AGUSTÍ - TRINITAT - SAN ANTONI9

1605: Se li denomina “… altar nou de sant Agustí”.
1634: Mana es trague cap a fora l’ara de la Trinitat 
1674: Se cita altar de la Trinitat i Sant Antoni i diu que l’ara no està en condicions.
1684: L’ara de la Trinitat es mou, que s’assente amb “algeps” o amb el que siga. 
1691: Apareix com “… Sant Agustí, nunc Stma Trinitat”, la qual cosa no vol dir que 

la Trinitat substituís a Sant Agustí, sinó que en la mateixa capella estaven tots dos, per 

7.- En 1761 ja no s’esmenta, constant en el seu lloc Sant Pere Màrtir. 
8.- En 1761 ja no s’esmenta. 
9.- En 1761 apareix ja únicament com a Trinitat. 
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finalment passar a ser sols Trinitat. 
1694: Apareix com “… Sant Agustí, nunc Stma. Trinitat”.

10.- SANT JOSEP10

1605: Mana als jurats “encaxen la ara, que estiga plana dins dos mesos…”
1609: No s’ha encaixat l’ara, que ho facen els majorales de la confraria. S’ha de fer 

un “cubertor de guadamacil”. 
1617: Els majorals de la confraria tenen dos mesos per “adobar” les cares dels sants 

i dos per fer el cobri altar de guadamassil.
1620: Mana als majorals de la confraria dels fusters que es faça un cobri altar de 

fusta.
1624: No s’ha fet el que s’ha manat. Que  es faça inventari de la roba 
1629: No s’ha fet el cobri altar de guadamassil
1634: No s’ha fet l’ordenat.

11.-VERGE DELS ÀNGELS - SANT FRANCESC XAVIER11

1609: Mana fer  un “cubertor de guadamacil”.
1614: Mana que no es diga missa.
1634: No s’ha fet res del que s’ha manat, i l’altar està més “derrochat” que mai, 

decideix que es lleve.
1684: Apareix ja Sant Francesc Xavier.

12.-SANT PERE MÀRTIR  I SANT VICENT FERRER12

1586: Només se cita Sant Pere.
1605: S’esmenta  ja Sant Pere i Sant Vicent i mana a la senyora de la capella, Cate-

rina Moreno, que  retire l’ara  
1609: No s’ha retirat l’ara. 
1614: “…trobàs present Baltasar Albesa, marit de dita señora Catherina Moreno, 

y demanà licència a sa señoria per a mudar altre retaule en dit altar y, sa señoria, li 
concedí dita licencia ab que posés los dos mateyxos sants Pere Màrtir y S. Vicent en 
lo mateyx principal retaule...”.

1620. Mana al senyor de dit altar “…que dins un any se fasa pintar y es porte la 
figura de Sant Pere Màrtir”. 

1624: No s’ha fet el retaule i  dona per a fer la feina un  termini d’un any, sinó, no 
es dirà missa. 

1629: No es diu missa allí perquè no està pintat. 

10.- Pensem que aquest altar estaria adossat a la paret i pels volts de 1690 vanciaria la seua ubicació per passar a 
ocupar un lloc en la capella de Sant Joan i Sant Esteve. En 1761 allí hi figura l’altar de Santa Anna. 
11.- A partir de 1634 ja no localitzem més mencions a la Verge dels Àngels i apareix a partir de 1684 Sant Fran-
cesc Xavier. 

12.- Ja en el segle XVIII apareix només dedicat a Sant Vicent Ferrer. 
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1634: S’havia de daurar la imatge de Sant Vicent i no s’ha fet .
1637: Ja s’ha daurat la imatge de Sant Vicent .
1684: El retaule s’està daurant.

13.- SANT BERNAT I SANT LLUC - ROSER 
1586: Es menciona com Sant Bernat i Sant Lluc.
1624: Mana que l’ara del Roser, que està molt endins, es trague. 
1691: Apareix com «...Beate Marie del Rosario, antea Sant Bernat».
1694: Ídem.

14.-ESPERIT SANT - CARME13

1605: “… manà que no s.i celebre, que primer no hajen adobat la grada més alta y 
llevades les figures que estan dalt lo altar”.

1609: Ídem.
1614: Mana que se “adobe” l’extrem del retaule i que es lleve la guarnició de l’ara.
1617:  El retaule no s’ha adobat. 
1629: Que l’ara es col·loque més cap a fora. 
1637: Mana que s’arregle la capella.
1648: Mana que es faça un “auleta” per a vestir-se el capellà. 
1684: Apareix ja  com “Carmelo”.
1691: Se cita com “Monte Carmelo, antea Sancti Espiriti”.
1694: Ídem.

15.-SAN VICENT MÀRTIR I SANT LLORENÇ - SANT  JAUME I SANT AN-
DREU - SANT ANDREU 1414

1609: Mana que no “… se asenten als banchs y arrimen a la mesa…” 
1617: Mana als patrons de l’altar si hi ha, i si no als jurats, “..  que dins sis mesos 

adoben los brassos dels dos sants que estan sense mans y brassos”.
1620: Mana que facen pintar l’altar dins d´un any.
1624: Mana que es pinte.
1630: Encara no s’ha daurat com es va ordenar .
1637: S’ha daurat la imatge. 

13.- La capella sel Carme sabem que va estar fudada en 10 d’abril de 1616 signant-se escriptura pública de cessió 
perquè s’ubicara a la capella de l’Esperit Sant. Va estar Adorna Santapau de Brusca vídua de Damià de Brusca y 
Despuig, sentor d’Ortells, qui la cedí amb la condició que la sepultura fos exclusiva dels Brusca i que, si es feia 
retaule nou, es posaren en ell les seues armes. Com hem dit, tot i que l’inici de l’altar del Carme és de 1616, en les 
visites pastorals segueix apareixent Esperit Sant fins a 1684.
14.- Sospitem que  l’altar de Sant Vicent Màrtir i de Sant Llorenç estaria a l’entrada de la capella, no en el fons 
d’aquesta. Amb motiu de traslladar-se l’altar de Sant Jaume i Sant Andreu del seu lloc originari (actual capella de 
les Ànimes) a aquesta capella, va passar a conéixer-se com de Sant Andreu. Aquí hi estigué també el baptisteri, 
-en 1774 es diu “San Andrés Apóstol sobre la pila bautismal” i després l’accés a la capella de Sant Pere i Sant Pau, 
després de la comunió.



Art
PAPERS DELS PORTS - 2017ferran olucha montins

13

1645: “...en aquell hi ha unes figures de pedra de Sant Lorenç y Sant Vicent molt 
indecents, mane que dins dos dies lleven dites figures de dit altar…”, a  més a més que 
l’ara es trague cap a fora.

1648. Mana que es trague l’ara cap a fora.
1691: Sant Lorenç y Sant Vicent, “...nunc S. Andree”. El “nunc” arranca d´un per-

mís concedit en la visita pastoral de 1620 pel qual s’autoritzava traslladar l’altar de 
Sant Andreu al de Sant Llorenç que estava molt vell, ignorant amb propietat quan és 
deguere produir eixe trasllat, si bé pensem que en 1684 ja s’havia produït.

1694: Sant Llorenç i Sant Vicent màrtirs, “...nunc S. Andree”.

16.-ÀNIMES15

1605: Mana adobar la peanya
1620: “… Ítem, per quant lo altar de les Ànimes, en lo qual cada dia se diuen moltes 

mises, està prop de la porta de la església  y quant fa vent és de gran destorp per a la 
celebració de aquella, concedeis licència sa senyoria, que dit altar se puga mudar y 
transferir a ont està lo altar de S. Andreu, y lo de S. Andreu al de S. Llorenç que està 
molt vell”.16

1624: Mana que se canvie l’ara

17.- SANT JAUME I SANT ANDREU - ÀNIMES
1605: Que es faça un cobri altar de guadamassil.
1609: No s’ha fet el manat.  
1620: Ídem. 
1624: Ídem.
1634: No s’ha fet res de l’ordenat
1684: Ja figura com Ànimes.

18.- DEVALLAMENT DE LA CREU
1624: Mana el bisbe que abaix de l’altar hi ha uns caixons que han de llevar-se.
1629: Que mentre s’oficie missa, no s’òbriga el caixó de laltar
1637: Que lara és molt menuda, que se canvie. 

15.- A partir de 1624 ja no estava en aquest lloc aquest altar. Sospitem que en el segle XVIII, aquí o molt 
aprop estigué l’altar de Sant Fructuós.
16.- Com es veu clarament, en un principi l’altar de les Ànimes estava en la paret al costat de la porta dels Apòstols. 
En 1620 es determina traslladar-lo on estava l’altar de Sant Andreu, mentre que el de Sant Andreu es traslladria on 
estava Sant Llorenç.
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19.-NOSTRA SENYORA DE LA PAU1717

1624: Que es faça un davant altar de guadamassil.
1629: No s’ha fet res. 
1634: S’ha fet un cobri altar.
1648: No hi ha ara, que es pose. 

20.-SANT JAUME1818

1605: Mana a Miquel Sans, mercader, senyor de l’altar, que retire l’ara a tres dits de 
la vora i que adobe “… lo paviment y los pedriços...”.

1624: Mana es faça un cobri altar.
1629: No s’ha fet res 
1634: No s’ha fet el cobri altar

21.-SANT SEPULCRE
1624: No té decència perquè es puga dir missa. 
1629: No es diu missa per no tenir la decència suficient.
1634: El retaule està “molt descrochat” i mana es lleve.

22.- PRIVILEGIAT - SANT JULIÀ- VERGE DE GRÀCIA
1605: Mana als “… majorals retiren la ara a tres dits de la vora”.
1684: Apareix com Verge de Gràcia.
1688: Sant Julià, “nunc Beate Marie Gratia”.

17.- En 1671 ja no consta, figura en el seu lloc Nostra Senyora del Patrocini.  
18.- No deu sorprendre que hi hagués dos altars amb Sant jaume com a titular, un d’ells exclusiu i l’altre coimpar-
tit amb amb Sant Andreu, com ja hem vist. Amb el temps, aquest que ens ocupa, veuria canviar la seua titularitat 
per la de la Mare de Déu de Vallivana. 

0.- Altar major o de l’As-sumpció. 1.- Sant Blai. 2.- El Salvador. 3.- Sant Pere Apòstol - Crucificat - Nom de Jesús. 4.- La Pietat.
5.-Sant Ivó - Sant Ignasi. 6.- Sant Joan i Sant Esteve - Sant Josep. 7.- Santa Caterina. 8.- Sant Jordi. 9.- Sant Agustí - La Trinitat - 
Sant Antoni. 10.- Sant Josep. 11.- Verge dels Àngels. 12.- Sant Pere Màrtir - Sant Vicent Ferrer. 13.- Sant Bernat - Sant Lluc - El 
Roser. 14.- Esperit Sant - Carme. 15.- Sant Vicent Màrtir - Sant Llorenç - Sant Andreu. 16.- Ànimes. 17.- Sant Andreu – Ànimes. 
18.- Davallament de la creu. 19.- Verge de la Pau. 20.- Sant Jaume. 21.- Sant Sepulcre. 22.- Privilegiat - Sant Julià.- Verge de 
Gràcia.
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