
d'entrada: Una joia del barroc

EL RETAULE MAJOR
, ,

DE LA GELTRU
Extret del lIibre del mateix títol
de Núria Nogué i Almirall

Pocabans d'iniciar-se la cons-

trucció del seu retaule major

(1643-1675 aprox.), I'any

1637, la parroquia de la Geltrú

havia aconseguit la separació

legal de la Universitat vejna
de Vilanova. Una separació

que no havia de durar massa
donada la situació precaria

que esvivia a Catalunya, pro-
durda principalment per una

gran sequera que havia deri-

vat en un lIarg període de fam
generalitzada. A aixó, cal afe-

gir la inestabilitat política

soferta sota el govern de la

monarquia castellana.

Per tant, és de suposar que a
la problemática política s'afe-
gia una gran inestabilitat

económica, i més en el cas d'una
població erninentrnent rural i
marinera corn 'era la de la Geltrú,
el que va obligar-los a signar una
altra vegada la concordia amb els
de Vilanova, formant les dues
parróquies un sol cos municipal
que s'ha perdurat fins als nostres
dies.

Situats ja en el inicis de la seva
construcció, el retaule major de
Santa Maria de la Geltrú és el més
antic que trobem en I'actualitat al
temple, i que en substitueix un
d'anterior, situat a I'antic temple,
datat del 1454, i que també era
dedicat a la Verge María. •

r
Tot i que els documents que s'han
conservar sobre la seva realitzaeió
en són ben pocs, es coneix que-la
seva construcció es va acordar en
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de juny de 1643. En quan a la data
del seu acabament es creu que devia
ser aproximadament cap al 1675, tot
i que no hi ha cap dada que ho veri-
fiqui. La qüestió més problemática és
I'apropament als possibles a.utors d'a-
quest retaule. La manca de documen-
tació ho impossibilita, tot i que per la
tipologia i característiques del retaule
es podria situar a inicis del segle XVII.

En moltes ocasions, les despeses
econorniques que suposava la cons-
trucció d'una obra com el retaule
major de la Geltrú feien impossible el
seu total acabament, per la qual cosa
alguns deis seus elements eren con-
closos de forma posterior. Aquest
seria el cas del procés de daurat.

A causa del seu alt cost, el procés va
ser lIarg, tal i com mostren els docu-
ments que se'n tenen de l'epoca.
Diversos rebuts, comptes i cartes
informen que el treball fou encarre-
gat al daurador barceloní Francesc
Vinyals i Rocatí, qui va anar daurant
els successius pisos del retaule en
períodes de temps torea espaiats. Els
documents descriuen les anyades d'a-
quest procés en cadascuna de les
andanes, a través deis rebuts deis
pagaments. Així, la primera va ser
encarregada I'any 1745 per 190 lIiu-
res. La segona es va encarregar dos
anys després, el 1747, i va costar 200
Iliures. Un any més tard, el 1748, es
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va encarregar el daurat del tercer pis,
i I'any 1749 es va daurar la quarta
andana.

També es parla d'una altra dauració
efectuada I'any 1758, després que un
lIamp destruís part del sostre de I'es-
glésia i provoques desperfectes al
retaule. En aquesta ocasió va ser
Antoni Grau I'encarregat del treball. A
part d'aquestes dauracions el retaule
n'ha sofert altres de posteriors, de la
qual la més documentada és la que
s'emprengué I'any 1925.

Pero a banda del que seria el procés
de dauració, el retaule major de la
Geltrú ha experimentat multiplicitat
d'intervencions, en dates posteriors a
la seva realització, la major part de les
quals han fet variar I'aspecte de 1'0-
bra, sobretot en relació a les imatges.

El 1925 s'emprengueren les tasques
de neteja i de reforma més irnpor-
tants fins lIavors. L'empresari vilanoví
Manuel Marqués patrocina els tre-
balls, que van anar cárrec de la casa
Oliva de Barcelona. Grácies a unes
fotografies anteriors a aquesta data
s'observa com es produeiren alguns
canvis a la part superior del retaule,
concretament al coronament que
acompanya el Pare Etern, alhora que
també s'observa un canvi general cap
a formes més barroques. És lIavors
quan es creu que es col-locaren les

, ¡.. .

imatges deis angelets als diversos
~isos, sernblants a les que ja hi havia
abans de 1925, ~ la part superior. ..
La modificació més interessant del
moment fou, pero, I'eliminació del
tabernacle i ~a col-locació, al lIoc lliu-
re, de la imatge de l'As¡;umpció, ante-
riorment situada a la fornícula central
del retaule. En el seu lIoc es col- loca la
imatge de Santa Gertrudis copatrona
de la vila.

Tot i que el retaule de la Geltrú fou un
deis que a Catalunya sobrevisqueren
I'embat de 1936, I'obra fou seriosa-
ment malmesa, segons ens desvetlla
una crónica de l'epoca signada per
Bonaventura Orriols i Ferret. "Es feu
saltar, amb cordes amarrades a un
tractor, la imatge del Pare Etern i els
remats laterals, així com la capelleta
del Calvari. Sis deis nóu, sants de la
resta de les fornícules feren cap a la
foguera, i també vuit deis dotze após-
tols del peu del retaule i tots els ange-
lets corporis. Se salvaren de la crema-
dissa Sant Pau, Sant [osep i Sant
Antoni de Pádua".

Aquest estat de ruina havia de durar
fins al 1944, any de I'inici de la gran
restauració del retaule. Un treball que
va comptar amb la intervenció de
diversos artistes, com l.aureá Codina,
que seria I'encarregat de refer I'escul-
tura decorativa, Josep Maria Camps i
Arnau, autor de la nova estatutaria, i
Josep Maria Puig i López, que va fer
els dos apóstols més propers a les
columnes centrals. Durant els treballs
també se suprimiren la resta d'anqels
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Per tant es distingeixen dos treballs
diferents: el de I'imaginaire o escul-
tor, que feia tota la part del taller, i el
fuster o muntador, arnb una funció
tant o més important que la del pri-
mer.

Les escenes que trobem al retaule,
escenificant alguns passatges que es
corresponen a la vida de la Verge
Maria són, d'una banda,els anome-
nats Misteris de Goig (l'Encarnació, la
Visitació, la Nativitat, la Presentació
de jesús al Temple, l'Adoració del
Mags i el Retrobament de jesús al
Temple). I d'altra banda, els Misteris
de Gloria (la Vinguda de l'Esperit
Sant, l'Assumpció i la Coronació de la
Verge).

LaCristologia la trobem representada
en la iconografia de Crist com a
infant, el cicle de la sevaPassió,a tra-
vés de quatre escenes,i la Crucifixió,
rnaxirn exponent del tema de la
redempció, ion, a més a més, culmi-
na tot el programa iconografic d'a-
quest retaule. També s'observa el
Crist amb la mateixa imatge que en
vida pero acompanyat pel Pare al
Regne deis Cels, 'a I'escena de la
Coronació de la Verge.

En quan al capítol dedicat a la
Teologia, el retaule ensmostra la figu-
ra iconografica del Déu Pare, de
l'Esperit Sant i de laTrinitat.

Pel que fa al culte als sants locals i
Taumaturgs, la distribució de I'escul-
tura del retaule és feta de tal manera
que les imatges deis seuspersonatges
principals queden separades de les
deis santsque tenen una importancia
menor o són d'avocació més particu-
lar. Al retaule major de la Geltrú tots
són personatgesobjectes d'una vene-
ració .especial: la Verge Maria en
l'Assumpció, Santa Gertrudis la
Magna, copatrona de la Geltrú, i Sant
Antoni Abat, patró de Vilanova ja
abans de la sevafundació.

En general, pero, tots els sants d'a-
quest retaule demostren la sevacon-
nexió amb la pietat popular de la vila
pel fet que encara avui la majoria d'a-
quests sants tenen algun carrer dedi-
cat, ja sigui a Vilanova, ja a la Geltrú.
Així hi trobem, a banda deis abans
esmentats, a Sant Antoni de padua,·
Sant josep, Santa Eulália, Santa
Madrona, Sant Perei Sant Pau.
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