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Resum
En la present comunicació es presenta el facsímil i trans-
cripció de les Capitulacions del retaule barroc de Santa 
Llúcia de la Jana fet per Gabriel Munyós, escultor que 
tenia el taller a Morella.

Paraules clau: La Jana, Barroc, Retaule, Gabriel
Munyós

Introducció
Des de meitat del segle XVII fins al primer quart del XVIII es produeix a tota la 

nostra zona, i a Morella molt especialment, una activitat artística destacable. En el 
camp de l’arquitectura religiosa es fan l’església de Sant Miquel i la capella nova de 
Vallivana. Pel que fa a l’escultura i els retaules és el moment del floriment de les ma-
nifestacions barroques, dels recobriments recarregats, del gust pel relleu o l’escultura 
“de bulto”. Enrere queden els gusts gòtics i es fa la substitució pel barroc. També és un 
període d’abundància d’artistes a Morella: escultors, pintors i doradors, que tenien el 
taller a la Vila i apareixen sovint en els protocols notarials per raó de contractes i altres 
instruments de compra-venda, lloguers, poders, àpoques, etc.

Hem pogut veure i consultar un protocol de Vicent Albero de l’any 1670, de quan 
era notari de la Jana. Posteriorment va exercir l’art de la notaria a Morella com es pot 
comprovar en un baldufari de l’arxiu de l’arxiprestal de Santa Maria.

En el volum de 1670 hi ha un document, amb data de 9 de gener de 1670, que tracta 
de les capitulacions fetes entre els Jurats de la Jana i l’escultor Gabriel Munyós per fer 
el retaule de la gloriosa Santa Llúcia, eo, de la Mare de Déu dels Àngels.

Abstract
In this paper a facsimile is presented with the transcrip-
tion of the Santa Llúcia's (La Jana) baroque altarpiece 
Capitulations made by the sculptor Gabriel Munyós. 
Munyós had his studio in Morella.

Key words: La Jana, Baroque, Altarpiece, Gabriel
Munyós
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És el document que es presenta a continuació. La intenció i el motiu de la presen-
tació de les capitulacions és aclarir que no estem parlant de dos retaules d’advocació 
diferent, sinó del mateix retaule amb dues denominacions distintes.

En tot el que he consultat, els autors parlen sempre com si es tractare de dos retaules: 
el de Santa Llúcia i el de la Mare de Déu dels Àngels.

Concretament en el llibre de Yolanda Gil Saura Arquitectura Barroca en Castellón 
(2004) en la pàgina 296, parlant de la parròquia de Sant Bertomeu de la Jana diu: “en 
1670 y 1671 se colocaban los retablos de Santa Lucía y Nuestra Señora de los Ange-
les71 y en 1683 se colocaba el órgano”.

A la nota 71 referent al que acaba de dir explica que “los retablos eran construidos 
por Gabriel Muñoz” i posa, a continuació, la font d’on ha tret la informació: SAN-
CHEZ GOZALVO, A. (1949): La Iglesia de Ntra. Sra. del Lledó y el escultor Pedro 
Ebrí. B.S.C.C. T. XXV, pàg. 94-125.

Tal com podreu veure en el facsímil i la transcripció, queda molt clar que es tracta 
de donar a fer al dit Gabriel Munyos escultor lo retaule de la Gloriosa Senta 
Lluysia, eo, de Nostra Senyora dels Angels.

La qüestió rau en la paraula eo (= és a dir, el mateix que) que ens indica una 
doble denominació per a un únic objecte.

El protocol notarial
Es tratca d’un llibre rebedor ben conservat i perfectament llegible, de mida 

21,5 cm d’alt per 17 cm d’ample, que resulta del relligat de vint-i-cinc qua-
derns i està cobert amb pergamí aprofitat d’un altre document anterior d’una 
cal·ligrafia preciosa, per cert.

El document de les capitulacions ocupa els sis últims fulls (12 pàgines) del se-
cundus quaternus i els dos fulls primers (quatre pàgines) del tersius quaternus.

El gruix fonamental dels documents del protocol correspon a la Vila de la 
Jana, Maestrat Vell de Montesa, com diu expressament.

A continuació de les capitulacions hi ha un altre document, que també s’inclou 
en la presentació actual. Es tracta d’una àpoca de seixanta-sis lliures a favor de 
l’escultor Gabriel Munyós.

 

L’escultor
Gabriel Munyós va nàixer a Alcalà de Xivert l’any 1634 i va ser batejat el dia 

18 del mateix mes. Com que el bateig es feia només nàixer, podem dir que va 
veure la llum el mateix dívuit o la vespra. Era fill de Vicenta Coloma d’Alcalà i 
de Bertomeu Muñoz de la banda d’Albarrassí, que també era escultor.

En les capitulacions apareix com a veí i habitador de Morella, perquè hi vivia, 
s’havia casat amb la morellana Clara Coloma i hi tenia instal·lat, juntament amb 
el seu pare Bertomeu, el taller des de 1655.1

1.- SÀNCHEZ GOZALBO, A. (1949):  «La  Iglesia de Ntra. Sra. del Lledó y el escultor Pedro Ebrí» B.S.C.C. V. 
XXV.. Castelló.  

Prothocoli in anno Dni
M DC LXXº

1670
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Del taller dels Munyós, en aquesta mateixa època, van eixir vàries altres obres es-
campades pels Ports i el Maestrat. Entre elles podem destacar:

- 1659. Retaule de San Roc a l’església de Sant Joan de Morella.2  
- 1661. Retaule de cap d’altar de Càlig.3

- 1670.  El retaule de la gloriosa Santa Llúcia, eo, de Nostra Senyora dels Àngels de 
la Jana.

- 1671. El retaule de Sant Joan Baptista de Morella.4

- 1673. El retaule d’Ares.5 
- 1678. El retaule d’Albocàsser, que finalment no van acabar.6 
Bertomeu i Gabriel van fer molt bones relacions amb la gent de Morella i concreta-

ment amb la família de Vicent Dols. En els quinque libri de l’arxiprestal de Morella es 
pot comprovar que es van fer mútuament de padrins de bateig i de matrimoni.

A propòsit d’aquesta familiaritat, fa tot l’efecte -encara que no en tenim cap font do-
cumental fefaent-, que Bertomeu i Gabriel van ser els mestres que van ensenyar l’ofici 
a l’escultor Vicent Dols, que era de Xiva i fill d’una família de teixidors. Com que l’art 
i l’ofici de l’escultura no li venien d’herència, va haver de fer d’aprenent o afermar-se 
amb gent del gremi. 

El retaule
El retaule estava dedicat a la Mare de Déu dels Àngels de forma principal, secun-

dàriament als sants Abdó i Senén. També hi havia d’anar un Sant Josep, però ja no era 
tan important perquè podia ser substituït per qualsevol altre sant.

En el capítol X, quan parla de la forma de pagament de l’obra, explica com el Bisbe 
dóna permís per aplicar tot el que s’havia recaptat de Santa Llúcia per a fer el primer 
pagament del retaule de nostra Senyora dels Àngels. I totes les remeses de pagament 
posteriors, fins que l’escultor estigue pagat i satisfet, han d’eixir dels acaptes, ofrenes, 
sac i bací de Santa Llúcia. Dóna tota la sensació, doncs, que per comptes de fer el re-
taule de Santa Llúcia es van decidir pel de la Mare de Déu del Àngels.

El 7 de març 1671, després de la visura, es fa l’acceptació del retaule per part dels 
Jurats. Amb tot, encara faltaven «a ferse per part del dit Gabriel Munyós quatre àngels 
insignes en los quals se conega ser dit retaule y la invocacio de Nostra Senyora dels 
Angels».7

En el manuscrit de Mn. Verge8 trobem també referències al retaule que ens ocupa:

2.- A.H.E.M. Protocols de Macià Sabater. Àpoca de 17 d’abril 1659.  
3.- A.H.E.M. Protocols de Josep López de Vidal. 21/1/1661. Bertomeu Munyós es compromet a donar al seu Fill 
Gabriel i a la seua família el «sustento de boca» i cent lliures a l’any mentre facen el retaule de cap d’altar de la 
parroquial de Càlig.
4.- A.H.E.M. Protocols de Francisco Albesa. Àpoca de 30/12/1671 i 20/12/ 1675.
5.- PUIG, J. (1943): «Escultores en Catí». B.S.C.C. Volum XXVIII. Núm 3. Pàg. 295.
6.- A.H.E.M- Protocols de Francisco Albesa. Àpoques de 25/2/1679 i 26/10/1679.
7.- A.H.E.M. Protocols de Vicent Albero. 7/3/1671.  Acceptació del retaule que havia de fer de Nostra Sra. dels 
Àngels i definició, etc.
8.- VERGE ZARAGOZA, V.: Noticia de la Imagen de la Virgen de los Ángeles, venerada en la parroquial iglesia 
de la Villa Fidelísima de la Jana. Manuscrit inèdit. 1780 aprox. Pàg. 42 ss.
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... el filial amor, y deseos de servirla, y obsequiarla [a la Mare de Déu dels Àngels], 
se manifiesta en hazerle el Retablo á esta Señora antes de acabar de pagar el dorar 
el Retablo mayor: pues el de la Virgen estaba ya echo en 1673, como aparece en 
la visita de dicho año, y aun el año antecedente de 72, como se ve por una carta de 
pago, ó apoca, que hizo Gabriel Muños, Escultor, en que confiessa aver recibido 
cierta cantidad á cuenta del importe del Retablo, que avia echo para Nuestra Seño-
ra de los Ángeles, Escritura Jayme Balaguer en 29 de Deciembre.
... No se acabó de pagar hasta 5 de abril de 1683.

El document
A continuació trobareu la reproducció fotogràfica i, després, la transcripció.
El text original és fàcil de llegir. La transcripció s’ha fet segons l’ortografia norma-

tiva actual.
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Dictis die et anno
[9 gener 1670]

Nosatros, Joan Boix d’en Jaume i Geroni Coloma, Jurats de la present Vila de la 
Jana, Maestrat Vell de Montesa, Regne de València en lo any passat de mil sis-cents 
seixanta i nou finint en este de mil sis-cents i setanta; tenint orde del Consell de dita 
Vila per a les coses infrascrites d’una.

I Gabriel Munyós escultor, de la Vila de Morella veí i habitador etc, de present atro-
bat en la dita i present vila de la Jana, de part altra.

Scienter et grattis, etta. Cum hoc presenti publico instrumento etta. Confitemur et 
in veritate recognoscimus, una pars nostrum alteri, et altera alteri, ad invicissim etta.

Que per raó d’haver de donar, com donam a fer, al dit Gabriel Munyós escultor lo 
retaule de la Gloriosa Santa Llúcia, eo de Nostra Senyora dels Àngels, són estats trac-
tats, avenguts i concordats, per i entre nosatres dites parts, los capítols en i per la forma 
immediate següent declaradors:

I.- Primerament és estat pactat, avengut i concordat per i entre nosatres dites parts, que 
lo dit Gabriel Munyós haja i tinga obligació de fer lo dit retaule de Nostra Senyora 
dels Àngels, en la forma i modo següent:

II.- Item. Que los bancs de dita obra hagen de tenir d’alçada tres pams i un quart d’orde 
de coríntia, amb ses motllures i distàncies per a pintura, o estofats conforme mos-
tra la traça. I lo dit oficial tinga obligació de fer los sotabancs necessaris per a rebre 
l’obra que accedirà de la amplària de l’ara de l’altar.

III.- Item. Que en lo primer cos de l’obra s’hagen de fer quatre columnes en la forma 
que mostra la traça, amb sos capitells i bases d’orde coríntia, amb sos tersos i 
talla, i la restant canya de la columna. Les dos de més a fora entorxades, i les dos 
de més a díns de pedreria i conforme mostra la traça.

Tres nítxols, lo d’enmig haja de tenir la pastera per a la Verge, sis pams d’alçada 
i dos i mig d’amplària. I que dit nítxol s’haja de fer: la volta amb sos florons i 
corniseta, amb les motllures necessàries i conforme art; i que dins del dit nítxol 
haja d’haver dos àngels conforme demana l’obra; i que los nítxols de més afora 
s’hagen d’executar conforme mostra la traça i seran menester per a Sants Abdó i 
Senén, amb sos florons i corniseta ben adornats.

I que damunt de dits nítxols de més afora i davall s’hagen de fer dos puestos per 
a poder fer dos quadrets de pinzell.

I que este cos haja de tenir, del banc a la cornisa, nou pams, que és l’alçada de 
les columnes, i que s’hagen de fer les polseres fora per a adorno de l’obra.

IIII.- Item. Que damunt de les columnes s’haja de fer son arquitrau, fris i cornisa tam-
bé de orde coríntia amb sos ressalts conforme mostra la traça, i que el fris haja de 
ser en talla, i que la cornisa tinga sos dentallons, òvals i carteles; i, entre cartela 
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i cartela, es facen uns florons conforme mostra la traça, i que la cornisa tinga 
d’alçada amb son fris i arquitrau poc menys de dos pams i mig.

V.- Item. En lo segon cos, sobre la cornisa principal, s’haja de fer un banc sobre el qual 
carreguen los estípits del segon cos, el qual banc haja de tenir d’alçada tres quarts 
de pam ab sa motllura i, sobre ell, hagen de carregar los estípits del segon cos, los 
quals tindran d’alçada quatre pams i mig amb ses carteles als caps i ses motllures 
i peu dret, al qual s’arrimaran les polseres del segon cos, i que damunt la columna 
més forana s’haja de fer, sobre el banc, una piràmide a cada part conforme mostra 
la traça en la part dreta.

VI.- Item. La cornisa del segon cos haja de ser d’orde composta de més de mig pam 
d’alçada amb  ses motllures i ressalts necesaris conforme mostra la traça.

Davall de la qual s’haja de fer un taulell gran on la dita Vila hi puga fer pintar 
un Sant Josep, o altre qualsevol sant.

Damunt de la cornisa haja de fer dit mestre frontispicis, piràmides i fruitera 
conforme mostra la traça i remata en bona proporció.

I que les armes de la dita i present vila de la Jana les haja de fer dit mestre, les 
quals hagen d’estar damunt de la pastera, en la cornisa principal, conforme art i 
amb tota proporció.

VII.- Item. Que tot lo dit retaule, amb les cornises que és lo més ample (dic en lo 
principal), haja de tenir d’amplària setze pams i d’alçada, tota la dita obra, vint-i-
cinc pams; la qual obra és estat pactat haja de fer lo dit Gabriel Munyós escultor, 
de bon melis.

I que tota la dita obra del dit retaule haja d’estar bona i rebedora i conforme 
art i satisfacció d’oficials.

Per a la cognició i visura de la qual obra n’haja de fer venir un, la dita i present 
vila de la Jana i altre, lo dit Gabriel Munyós, si els pareixerà a dites parts ser 
necessari.

VIII.- Item. És estat pactat, avengut i concordat entre les dites parts, que lo dit Gabriel 
Munyós escultor, haja i tinga obligació de donar finida i acabada la dita obra i 
retaule, i parat aquell, per al dia i festa de Sant Bertomeu Apòstol, que es a vint-
i-quatre dies del mes d’agost del present i corrent any mil sis-cents i setanta.

VIIII.- Item. És estat pactat, avengut i concordat entre les dites parts, que si cas fos 
(lo que Déu no plaira) que el dit Gabriel Munyós escultor faltàs i passàs d’esta 
vida en l’altra antes d’estar finida la dita obra, que aquell i los seus successors 
hagen i tinguen obligació de fer lo dit retaule i complir tot lo que en cascun 
dels dits capítols va dit i especificat.

X.- Item. És estat pactat, avengut i concordat entre dites parts, que per raó d’haver de 
fer lo dit Gabriel Munyós lo dit retaule i fer i complir lo que en cascun de dits 
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capítois va dit, la dita i present vila de la Jana i, per esta, los dits Joan Boix i Ge-
roni Coloma, Jurats representants aquella, prometen donar al dit Gabriel Munyós 
escultor i als seus: cent i seixanta lliures, ara sia en moneda reals de Vala., eo ab 
fruits de forment et alias, al preu més asible., pagadores en esta forma: seixanta-
sis lliures en moneda reals de Vala., que de present hi ha en lo sac de les ofertes 
de Santa Llúcia que està aplicat per lo Iltm. Senyor Bisbe de Tortosa per a fer lo 
dit retaule de nostra Senyora dels Àngels; i les restants noranta-quatre lliures, a 
compliment de les dites cent i seixanta, en esta forma: que lo dit dia de Sant Ber-
tomeu d’este any que lo dit Gabriel Munyós donarà acabat i finit dit retaule, tot lo 
diner i fruits que trobara ser i haver en lo dit sac de Santa Llúcia se li donarà a dit 
mestre; i la demés restant quantitat, que la dita vila de la Jana Ii restarà devent la 
hi pagarà dels acaptes i demés que entraran i seran del dit sac de Santa Llúcia tots 
los anys, així com la hi haura, fins tant que realment i amb tot efecte lo dit mestre 
sia reintegrat i pagat de les dites cent i seixanta lliures, preu del retaule.

XI.- Item. És estat pactat, avengut i concordat entre dites parts que, finit que serà lo dit 
retaule de nostra Senyora dels Àngels i acabada de fer i complir dita obra per lo 
dit Gabriel Munyós, eo per los seus conforme va dit, donada que serà notícia a la 
dita i present vila de la Jana, per lo dit Munyós o per los seus, de estar finida dita 
obra, que la dita i present vila de la Jana haja i tinga obligació de fer portar dit 
retaule de la vila de Morella on habita dit Munyós i farà dit retaule a ses pròpies 
despeses i gastos i no a les del dit Munyós.

XII. - Item. És estat pactat, tractat, avengut i concordat entre dites parts, que lo dit Ga-
briel Munyós escultor, per a major tuïció i seguretat de la dita i present vila de la 
Jana i de les dites coses tractades i capitulades en cascun dels dits capítols, haja 
de donar com dóna en francs i principals obligats, juntament amb lo dit Gabriel 
Munyós escultor, sense ell et in solidum, a Mn. Francesc Prades prebere i a Pere 
Vicent Balaguer llaurador, de la present vila de la Jana vehins i habitadors, etc.

Los quals com fossen presents a totes les dites coses i cascuna d’aquelles, 
havent-los estat llecs primitus tots los dits capítols i coses en aquells i cascú 
d’aquells contingudes per mi lo dit i infrascrit Vicent Albero, notari.

Interrogats en virtut de Jurament per aquells de mans i boca prestat ad Domi-
num Deum, etc., ço és lo dit Pere Vicent Balaguer en mans i poder de mi notari, 
i lo dit Mn. Francesc Prades prestat more sacerdotali, etc. si feia la dita fiança i 
principal obligació juntament amb lo dit Gabriel Munyós escultor, sense ell et 
in solidum, etc.

Responent los dos dixeren que sí, etc. I per ço renunciaren etc. Se sotmeteren, 
etc. prout davall se dirà etc.

XIII.- Item. Ha estat pactat, tractat avengut entre dites parts que los dits capítols i cas-
cú d’aquells i coses en aquells contengudes se efectuaran i posaran en execució 
per dites parts respectivament sots pena de vint-i-cinc lliures pagadores per la 
part del remitent a la obtemperant. Ratto Pacto, etc.
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XIIIl.- Item. És estat pactat, avengut i concordat entre nosatres dites parts, que los dits 
capítols i cascú d’aquells sien executoris ab totes les clàusules en semblants 
actes guarantigis posar acostumades, iuxta lo estil i pràctica del notari rebedor 
del dit i present contracte.

Quibus quidem capitulis lectis et publicatis per nott. infractum. nobis dictis partibus 
probeq. intellectis;

Promittimus una pars nostrum alteri, et altera alteri, ad invicem et vicisim etta. 
Predicta omnia et singula contenta in dictis capitulis eorum quilibet facere exequi et 
adiunctum adimplere et contra predicta minime venire etta.

Et tenemur etta. Itaque etta. Fiat emisio large etta. Et pro predictis etta.
Obligamus omnia bona Universitatis dictæ ac præsentis vilæ Janæ etta. Mobilia 

etta. Habita etta. El ad hoc autem, ego, dictus Gabriel Munyos presens, suscipiens 
et acceptans predicta omnia et singula in dictis capitulis contentis et pro dicto pretio 
centum sexaginta librarum, solvendarum terminis et solutionibus supradictis ac cum 
dictis capitulis pactis et conditionibus, pro majori tuhitione et securitate premissorum 
do, in fidancias et principales obligatos una mecum et sine me et in solidum dictum 
Franciscum Prades presbiterum et dictum Petrum Vincentium Balaguer agricultorem 
et nos dictos Franciscum Prades pres-biterum et Petrum Vincentium Balaguer agricul-
torem inter-rogatos per Nott. infrascriptum si dictam facimus fidanciam et principalem 
obligationem una cum dicto Gabriel Munyos sine illo et in solidum, dicimus quod sic; 
et sich ambo simul promittimus complere omnia in dictis capitulis contenta modoque 
forma supradictis ac facere exequi et adimplere omnia el singula superius pactata et 
capitulata, omnibus delationibus etta. sub pena viginti quinque librarum dictæ monetæ 
dandarum etta.

Ratto pacto, etta. Ad quorum omnium, etta.
Fiat executoria large cum fori submissione, proprii fori renun-tiatione, etta. Variatio-

ne judicii etta. et renuntiatione appellationis etta. ac cum clausulis Juratis non littigan-
di neque impetrandi, etta. Cum juramento etta. Sub pena consimilium viginti quinque 
librarum, etta.

Ratto pacto, etta. Pro quibus, etta. Obligamus ambo simul, una pars nostrum alteri 
et altera alteri, ad invicem et vicissim, etta. omnia et singula bona, etta. mobilia, etta.

Renuntiamus scienter nos, dictus Franciscus Prades Presbiter et Petrus Vincentius 
Balaguer agricola fidejusores benefitiis cedendarum ac dividendarum actionum, etta. 
Legique et foro Vale. etta. de fidejusoribus, etta. necnon omnibus et quibuscumque 
aliis privilegiis nostro favore quomodolibet introductis, etta. et omni alii. etta.

Actum in vila Janæ, etta.
Testes sunt: Jacobus Balaguer Beneficiatus et Michael Boix fili Michaelis agricola 

dictæ ac pæsentis vilæ Janæ vicini et habitatores, etta.
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Dictis Die et anno
[9 gener 1670]

Sia a tots manifest i notori com jo Gabriel Munyós escultor, de la vila de Morella 
vehi i habitador, etc, de present atrobat en la present Vila de la Jana, de mon bon grat i 
certa ciència i amb lo present públic instrument, confesse i en realitat de veritat reco-
nec haver hagut i rebut a tota ma voluntat realment i de contants dels Reverent Doctor 
Fr. Miquel Garrido prevere Rector de la parroquial Iglesia de la dita i present vila de la 
Jana, Joan Boix d’en Jaume i Geroni Coloma Jurats de la dita i present Vila de la Jana 
en lo any passat de mil sis-cents seixanta i nou finint en este de mil sis-cents i setanta; i 
en dits noms, tots administradors dels acaptes, oferta i demés almoines del sac i bací de 
Santa Llúcia de dita parroquial present, etc. i dels seus en dits noms, seixanta-sis lliu-
res moneda reals de Valª. que de present s’han trobat per los dits administradors havien 
en lo dit sac de Santa Llúcia; les quals són a mi degudes per los dits administradors, eo 
per la Universitat de la dita i present Vila de la Jana en principi de paga d’aquelles cent 
i seixanta lliures de la dita moneda que los dits administradors, eo la Universitat de la 
dita Vila de la Jana, ab acte de concòrdia fet per nosatros, rebut per lo notari infrascrit 
lo dia present i poc ans del present contracte me te promeses a mi, eo als meus, pagar 
per lo aver de fer jo un retaule de nosta Senyora dels Àngels segons apar ab lo damunt 
dit acte, al qual, etc. Comprés amb la present un albarà de quantitat de setze lliures i 
quatre sous que jo antecedentment del present contracte tinc fet i fermat a favor dels 
dits Jurats. Lo qual per no aparéixer de present no l’esgarram.

Et quia, etta. Renuntio scienter, etta. Quod est actum ut supra, etta. Testes sunt qui 
supra.


