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INTRODUCCIÓ 

Els germans Tramullas. Estat de la qüestió. Del segle XVIII fins l’actualitat1 és un primer pas en la inves-

tigació de la vida i obra de Manuel (25 desembre de 1715- 2 juliol de 1791) i Francesc (1717- 29 juny de 

1773) Tramullas a través de la literatura artística que durant quatre centúries ambdós personalitats i les 

seves produccions han suscitat a historiadors, conservadors, col·leccionistes, galeristes,etc. 

Catorze anys després de l’edició de la tesi de llicenciatura de C.Mquel dedicada als dos pintors, reprenem 

l’estudi de qui probablement van ser els dos personatges més importants de l’ambient artístic català del 

segle XVIII. Les noves tecnologies han afavorit una recerca distesa i multidisciplinària i han permès am-

pliar els paràmetres en els quals s’entenia la investigació fins ara. Les plataformes digitals i els cercadors 

han obert les portes a una bibliografia més àmplia. Més enllà de la literatura artística,llibres d’història, 

cultura i teatre han contribuït a no perdre la pista de la vida i obra dels dos germans. 

Sota aquest títol, el nostre projecte neix amb la voluntat de conèixer, llegir, transcriure, analitzar i re-

flexionar al voltant de tot allò que ha perpetuat el testimoni de la figura i l’art de Manuel i Francesc. Al 

mateix temps, la nostra investigació pretén donar una visió actualitzada, completa, detallada i individua-

litzada de cada un dels artífexs, a partir de la bibliografia publicada des del segle XVIII fins l’actualitat. 

El nostre treball es basa en les publicacions existents i comporta l’anàlisi de la informació i el seu trac-

tament per tal de consolidar un primer estadi que determinarà el camí i les línies d’investigació a des-

envolupar en profunditat en la posterior tesi doctoral. El nostre objectiu principal és recopilar totes les 

dades referents als germans Tramullas. Això inclou bé aquells volums que han passat desapercebuts per 

la historiografia bé les noves aportacions d’autors com J. R.Triadó, Francesc Quílez, Francesc Miralpeix,  

Rosa Maria Subirana Rebull etc. 

Els germans Tramullas. Estat de la qüestió. Del segle XVIII fins l’actualitat contempla la reconstrucció 

cronològica del catàleg de Manuel i Francesc respectivament com també el paper que han tingut els dos 

artistes en la història de l’art català. Des d’un punt de vista científic, la nostra investigació dóna un sentit 

extern a les aportacions i exposa a partir d’elles un discurs iconogràfic e iconològic, històric, sociològic 

i positivista. El treball esdevé un exercici crític que estableix per una banda l’evolució dels dos germans 

des d’un punt de vista historiogràfic, és a dir, analitzant de quina manera i grau el seu art ha generat lite-

ratura artística i per l’altra, l’estudi detallat d’algunes de les facetes dels pintors que han despertat més 

interès, entre elles, el dibuix o l’escenografia.

El nostre projecte avarca diferents punts de vista tan pel que fa la bibliografia com pel plantejament. 

El discurs es desenvolupa al voltant de la trajectòria artística i vital de Manuel i Francesc mitjançant el 

1.  Per la realització del nostre projecte d’investigació hem cregut apropiat adoptar la nomenclatura Tra-
mullas en comptes de Tremulles utilitzada per l’Enciclopèdia Catalana, vist la quantitat de documentació i 
obres que acrediten aquest nom. 
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tractament de les fonts. Hem cregut apropiat disposar la informació seguint un esquema cronològic 

,partint de l’etapa de formació i consolidació d’ambdós artistes, que ens permetrà veure en claredat la 

seva evolució. A diferència dels estudis realitzats fins ara, entre els suports consultats s’inclou la premsa 

i els catàlegs d’exposicions que ens donen a conèixer algunes de les obres inèdites fins ara, i l’evolució 

de la fortuna crítica d’ambdós germans. A mode d’annex, adjuntem un treball monogràfic dedicat a 

l’activitat escenogràfica de Manuel i Francesc, fruit de l’assignatura Arts Plàstiques i música dirigida pel 

doctor Xose Aviñoa.    

En definitiva, Els germans Tramullas. Estat de la qüestió. Del segle XVIII fins l’actualitat no és més que 

els primers interrogants davant els buits que encara suposa l’estudi de Manuel i Francesc Tramullas. Què 

van dur a terme i qui hi havia darrera aquest cognom marquen el inici i l’avenir del present, i els futurs 

treballs.

MANUEL I FRANCESC TRAMULLAS 

IntroduccIó

Tant Manuel com Francesc Tramullas van liderar el mercat artístic absorbint els encàrrecs més destaca-

bles de la Barcelona del 1700. Tanmateix, i tot i la importància que conseqüentment van anar assolint al 

llarg de la centúria,hem de concebre separadament el recorregut dels dos germans, fruit d’una formació 

i un context divers que els portà a una caracterització pròpia del seu art. Encara que els Tramullas s’hagi 

convertit en un concepte molt recorrent alhora d’explicar el que s’ha designat com escola catalana de 

pintura del XVIII, en comptades ocasions podem parlar d’aquest tàndem artístic a menys que ens referim 

als projectes en què van col·laborar, dirigir i o dissenyar conjuntament. Què en tinguem notícia, només 

podem parlar de la decoració de la capella dels Dolors de l’església de Santa Maria de Mataró sota la 

direcció d’Antoni Viladomat i que per tant, pertany a un moment inicial de les seves trajectòries i del 

túmul de la reina Amàlia de Saxonia, dut a terme l’any 1761. Dins aquest grup però, hauríem de tenir en 

compte aquells grans projectes que van aglutinar obres de tots dos artistes com el cas de la Catedral de 

Barcelona o fins i tot, encàrrecs relacionats geogràficament, com demostra l’activitat dels dos germans 

a la localitat d’Olot amb la decoració tan del creuer l’església de Tura a mans de Manuel Tramullas, com 

la realització del monument de Setmana Santa de l’església dels Dolors, les corresponents pintures del 

convent i l’església del Carme per part de Francesc. 

Més enllà de les obres citades, la vinculació, més ben dit,la confusió entre els dos artistes va ser un as-

pecte que molts autors durant el segle XIX i principis del XX, van promoure a partir de la impersonalitza-

ció del cognom Tramullas. És a dir, hi havia en les obres inventariades a les guies de viatges per descriure 

els tresors de les esglésies del territori català, una tendència a ometre el nom del pintor, que era bàsica-

ment identificat amb l’apel·latiu Tramullas fill. A què es devia aquesta imprecisió? Hem de suposar que 

ambdós germans eren considerats com una empresa artística prou destacable com per cobrir la majoria 
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dels encàrrecs artístics del moment fins al punt de reduir les obres a un o altre? És que eren incapaços 

de distingir la mà de Manuel i la de Francesc? Era el desconeixement dels autors el motiu pel qual no 

es concretava el nom de l’artífex o va ser el poc interès que existia alhora de diferenciar una i altra per-

sonalitat artística? De moment, i lluny de poder treure l’entrellat de la qüestió, ens remetem a aquelles 

produccions que ,fins ara, i a conseqüència de la seva pèrdua o estat il·localitzable, no s’ha esclarit a 

quina mà van pertànyer. Es tracta dels següents títols: Sant Ramon de Penyafort2 (atribuït a Tramullas. 

Oli provinent de la col·lecció Gudiol.), la decoració de la volta de l’església de Santa Anna de Barcelona 

i el llenç “del claro oscuro del retablo de piedra que está en el presbiterio”3, La fiesta de San Pablo en 

Barcelona, á últimos del siglo XVIII (Fig.17) del dibuixant Puiggarí i del pintor Tramullas que apareix com 

a il·lustració a Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón (I i V), La Verge del Carme del retaule major 

de l’església del convent de les carmelitas descalzas del carrer Canuda4, com també la làmina intitula-

da Caprichos (Fig.16) publicada a la revista El museo universal en l’article «Pintores catalanes. Cuadro 

original de don Manuel Tramulles, representando el acto de tomar posesión el rey don Juan Carlos III, 

del canonicato de la Catedral de Barcelona» de Jaime Fustagueras5, les pintures del monestir Scala Dei 

de Tarragona6, els olis de l’església de la Mare de Déu de la Bonanova de Barcelona7,  i finalment totes 

aquelles obres en relació al Baró de Maldà com el Retrat de la seva muller (Esperança) ubicat a la capella 

familiar de la casa Cortada8, el Retrat de Rafael d’Amat i de Cortada9 de la mateixa residència i el fresc 

del sostre de l’habitatge amb Orfeo i Euridice10.

Més enllà dels motius, creiem que copsar la personalitat de cada un dels germans requereix un anàlisi 

individual i personalitzat per obtenir una aproximació el més fidedigne possible del que va ser dos dels 

representants del tardobarroc en terres catalanes.

2.  Pintura exposada a Juan  SUBÍAS GALTER (ed):Un siglo olvidado de pintura catalana: 1750-1850 (catàleg 
d’exposició, Barcelona, 1951), Barcelona, Amics dels Museus de Catalunya, 1951

3. BOFARULL DE Antonio. Guia-Cicerone de Barcelona o sea viajes por la ciudad.Barcelona, Imprenta de 
Fomento, 1847,p.245

4.  Víctor BALAGUER, Las calles de Barcelona. Origen de sus nombres antiguos y modernos (I), Barcelona, 
Salvador Manero editor,1865,p.171

5. Jaime FUSTAGUERAS FUSTER: «Pintores catalanes. Cuadro original de don Manuel Tramulles, represen-
tando el acto de tomar posesión el rey don Carlos III, del canonicato de la Catedral de Barcelona.», El museo 
universal,año tercero, 1859,p.36

6.  Adolfo ALEGRET: «La Real Cartuja de Scala Dei», La Vanguardia, p.4, dissabte 11 de febrer de 1905

7.  Lluís PERMANYER «De convento e iglesia a Liceu», La Vanguardia, Vivir,p.7, dissabte 17 de juny de 2006

8.  J.Lluís GONZÁLEZ, L’esguard d’Orfeo.Les memòries secretes del baró Maldà, Barcelona, Llibres d’índex, 
p.166

9.  J.Lluís GONZÁLEZ, L’esguard...,p.234

10.  J.Lluís GONZÁLEZ, L’esguard...,,p.119
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HIstorIografIa 

La vida i obra de Manuel i Francesc Tramullas planteja encara moltes incògnites. Després de quatre 

segles, és relativament poca la informació que tenim dels dos germans. Potser la distància ha esborrat 

el seu pas, però hi hagut interès de seguir-ne la pista, de testimoniar el recorregut d’ambdós germans? 

En general, podem afirmar que l’època més gloriosa dels dos pintors ha estat el seu propi temps. Eren 

figures destacables de l’ambient artístic barceloní i així ho testimonien la gran quantitat d’encàrrecs que 

rebien i sobretot, els seus comitents. A partir del 1700, amb la mort de Manuel i Francesc a finals de 

segle, s’inicia un procés de retrocés en la consolidació dels dos artistes. Amb el temps seran oblidats, 

criticats i finalment recuperats per historiadors com J.R.Triadó, C.Miquel, Bonaventura Bassegoda o Rosa 

Maria Subirana Rebull. La transmissió del seu recorregut artístic ha estat susceptible als canvis estètics i 

sobretot, al interès que ha generat la recuperació i estudi de l’art català modern. De forma més o menys 

extensa, diversos suports han anat perpetuant el nom de Manuel i Francesc Tramullas fins els nostres 

dies. Guies de viatge, diccionaris artístics, articles de premsa, manuals i posteriorment articles mono-

gràfics han cobert una multitud de perspectives que han enriquit el seu estudi.   

La bibliografia que poc a poc ha anat construint la historiografia dels dos personatges és dispar, de 

naturalesa distinta i de valor relatiu. Per una banda, és tal la dissemblança de gèneres en què trobem 

al·lusions sobre els Tramullas, que és difícil delimitar el cercle més enllà de la bibliografia artística. En 

aquest sentit, un dels problemes que planteja l’estudi de Manuel i Francesc és la dispersió de les dades. 

Excepte el que podríem anomenar “referents bibliogràfics”(tesi doctoral d’Alcolea Gil, i tesi de llicencia-

tura de C.Miquel), la informació s’escola entre les pàgines de publicacions secundàries, articles de prem-

sa, etc. A més a més,a conseqüència de la manca d’estudis especialitzats, l’ informació d’una publicació 

té sentit no tan per ella mateixa sinó en relació a les altres fonts que tracten el mateix subjecte. Així 

doncs, per l’objecte de la nostra investigació és més potent les dades que col·lectivament pot aportar 

una bibliografia que no pas les que en podem extreure d’un sol exemplar. 

Si donem un cop d’ull a la literatura artística que s’ha desenvolupat, distingim com certes obres com la 

Màscara Reial, les pintures de la Catedral de Barcelona, la decoració mural de l’església de Sant Feliu 

de Girona, o els dibuixos atribuïts a Manuel i a Antoni Casanovas han centrat tota l’atenció. De fet, són 

molt pocs els estudis monogràfics. Hi ha una tendència generalitzada a englobar les peces pertinents 

segons temàtiques i o gèneres, de manera que són concebudes com a grup però no individualment. En 

comptades ocasions es canvia el punt de vista més ampli per centrar-se en l’obra en sí com a objecte 

d’investigació. Ens referim a fitxes d’inventaris i exposicions, a informes de restauracions i a noves atri-

bucions que ens proporcionen dades que han estat contemplades per primera vegada. Es tracta de fets 

aïllats, obres desconegudes pel moment, dades biogràfiques o esdeveniments històrics que treuen a la 

llum aspectes inèdits. 

A més a més de la documentació relativa a Manuel i Francesc Tramullas que emmagatzemen els arxius 

catalans, el segle XVIII és el moment en què comencen a sorgir les primeres publicacions on s’esmenta la 
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figura dels dos germans. Els llibrets d’òpera, els testimonis coetanis com és el cas del Baró de Maldà i el 

seu Calaix de Sastre, i El viaje de España,d ‘Antonio Pons (1788) marquen el tret de sortida en la historio-

grafia dels Tramullas. En el seu llibre, Pons esmenta breument les principals obres de Manuel i Francesc 

a la capella de Sant Marc i Sant Esteve de la Catedral i la volta del pòrtic de l’església de Sant Jaume, en 

aquest cas, lligades a monuments religiosos destacats de la ciutat. Amb el canvi de centúria, hi haurà un 

desenvolupament d’aquesta literatura artística que anirà en augment amb el transcurs dels anys. El dic-

cioanrio histórico de los más ilustres profesores de la Bellas Artes en España de Céan Bermúdez enceta 

un període del que poc a poc sorgirà un primer catàleg de la vida i obra de Manuel i Francesc Tramullas. 

Es comencen a publicar les primeres dades biogràfiques dels artistes i es reconeix la seva trajectòria 

més enllà de les pintures de la Catedral de Barcelona. A la publicació de Bermúdez,el primer referent 

de consulta per les publicacions posteriors, van seguir altres títols en anglès i francès que van donar un 

ressò internacional als artistes catalans. Alexandre de Laborde11, Fréderic Quilliet12, Et Húard13i Michael 

Bryan14, inclouen els germans Tramullas entre els pintors espanyols citats. Deutors de les reflexions de 

l’autor espanyol, destaquen les aportacions d’Húard pel que fa el paper que va tenir Manuel en la marxa 

de Francesc a París i la seva tasca com a docent15  juntament amb Bryan en relació al caràcter pacient de 

Manuel cap als seus alumnes16.

A mitjans de segle, trobem els primers articles monogràfics. El 1859, Jaime Fustagueras va dedicar unes 

línies a El canonicat de Carles III (Sala Capitular de la Catedral de Barcelona) on s’elogiava la tela com un 

exemple de correcció, gràcia i cromatisme que va saber representar a la perfecció l’esdeveniment histò-

ric17. El van prosseguir l’obra de Fontanals del Castillo (1877), detractor de Manuel i Francesc, la crítica 

que Josep Berga va realitzar d’un dels quadres de Francesc Tramullas, a la sagristia d’una església d’Olot 

(1893)18i el text publicat a la Il·lustració catalana dedicat al gravat del Príncep de Viana19.

Durant aquest període cal destacar quatre aspectes significatius. Primerament, la importància de la 

premsa com a mitjà de difusió de l’art dels Tramullas. Lamentablement, moltes de les dades publicades 

11.  Alexandre DE LABORDE, Itineráire descriptif de l’Espagne, et tableau élémentaire des diférentes branches 
de l’administration et de l’industrie de ce royaume (I), París, Chez H. Nicholle, 1808 i Alexander DE LABORDE, 
A view of Spain; compraising a descreptive itinerary of each province and general statistical account of the 
country(I), Londres, Longman, Hurst, Rees,Orme, Pater-noster –Row, R.Dulau and co., 1809)

12.  Frédéric QUILLIET,Dictionnaire des peintre espagnols, París, Chez l’auteur rue du Gros- Chenet, 1816

13.  Et HÚARD, Vie complete des peintres espagnols et histoire de la peinture espagnole(I),París, Au Bureau 
du jurnal des artistas, 1839

14.  Michael BRYAN, A biographical and critical dictionary of painters and engravers from the revi-
val of the art under Cimabue, and the alleged discovery of engraving by Finiguerra,to the present time, 
Londres,H.G.Bohn, 1839

15.  Et HÚARD, Vie complete..., p.264-265

16.  Michael BRYAN, A biographical...,p.811

17.  Jaime FUSTAGUERAS Y FUSTER: «Pintores catalanes. Cuadro original de don Manuel Tramulles, repre-
sentando el acto de tomar posesión el rey don Juan Carlos III, del canonicato de la Catedral de Barcelona», 
El museo universal, año tercero, 1859, p.35-37

18.  Josep BERGA: «L’estudiant de la Garrotxa», Il·lustració catalana, 317, 30 setembre 1893,p.277

19.  Il·lustració catalana, 324,15 març 1894,p.75
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en premsa no han transcendit més enllà de les pàgines del diari. Sembla que els historiadors de l’art, han 

passat per alt aquest tipus de fonts que representen un gruix important en el compendi de la historio-

grafia e fortuna crítica de Manuel i Francesc Tramullas.

Al 1900 diaris i revistes esdevenen claus en la divulgació d’esdeveniments, facetes i obres relatives a 

ambdós germans. Les publicacions d’aquesta època ens donen a conèixer les primeres obres inèdites 

dels Tramullas. És el cas dels monuments de setmana santa d’Olot20, La verge del Roser d’una església 

d’Olot21,la Mare de Déu del Carme amb el Nen Jesús i els àngels baixant al purgatori del convent del Car-

me d’Olot,les pintures del monestir Scala Dei de Tarragona22 i el remat del retaule de la capella de Sant 

Pau de la Catedral de Barcelona23, totes obres de Francesc Tramullas. 

En segon lloc, l’edició del primer catàleg dedicat a Manuel Tramullas. El Boletín de la librería del 1878 

anuncia entre les obres en reparació i properes publicacions, l’elenc dedicat a la seva obra gràfica. Inti-

tulat Don Manuel Tramullas y sus dibujos inéditos, contenia «(...) numerosas láminas y reproducciones 

fotográficas de autógrafos»24. 

Un altre fet rellevant és la distinció de “pintors oblidats”que en el seu llibre, Puiggarí25 atorga als dos ger-

mans. Aquest matís, al que posteriorment recorreran diversos autors, ens permet aprofundir en el parer 

de Puiggarí qui, al incloure Manuel i Francesc en la seva selecció d’artistes “poco conocidos o inéditos”, 

els considerà prou importants per caure en l’oblit. 

Per últim, esmentar el paper destacat que van desenvolupar les exposicions en la difusió de la figura 

de Manuel i Francesc Tramullas. Des del 1873 fins el 1892 es van dur a terme diverses mostres on van 

participar algunes de les seves obres. El Catálogo de la Sociedad para Exposiciones de Bellas Artes26, 

l’Álbum heliográfico de la exposición de dibujos autógrafos de artistas fallecidos y de vistas y dibujos de 

edificios y monumentos que ya no existen: celebrada en setiembre de 188227, l’Álbum de la exposición 

de grabados de autores españoles de 188828 el seguiment periodístic de l’Exposición Internacional de l 

20.  L’Olotí,17 d’abril de 1892

21.  Josep BERGA: «L’estudiant de la Garrotxa», Il·lustració catalana, 317, 30 setembre 1893,p.277

22.  Adolfo ALEGRET: «La Real Cartuja de Scala Dei», La Vanguardia, p.4, dissabte 11 de febrer de 1905

23.  Ramon SORIANO:«Apuntes para la monografia de la catedral basílica de Santa Creu i Santa Eulàlia de 
Barcelona. Acabament», Renaixensa. Revista Catalana, 1 (I), 1879,p.13

24.  Boletín de la librería, Año quinto, juliol 1877- al juny 1878, Madrid, Librería de M.Murillo, 1878,p.191

25.  PUIGGARÍ, José. Notícia de algunos artistas catalanes inéditos de la Edad Media y del Renacimiento. 
Segunda Parte. Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona. Tomo III. Barcelona: Imprenta de 
Jaime Jepús, 1880

26.  Sociedad para Exposiciones de Bellas Artes, Barcelona. Catálogo de la exposición permanente de Bellas 
Artes de 1873 (catàleg de l’exposició, Sociedad para exposiciones de Bellas Artes, 1873), Barcelona, Estable-
cimiento tipográfico de José Miret, Sociedad para Exposiciones de Bellas Artes, 1873

27.  Álbum heliográfico de la exposición de dibujos autógrafos de artistas fallecidos y de vistas y dibujos 
de edificios y monumentos que ya no existen (catàleg de l’exposició, Asociación Artístico-Arqueológica 
Barcelonesa, 1883), Barcelona, Luis Tasso y Serra, 1883

28.  Álbum de la exposición de grabados de autores españoles de 1888, (catàleg de l’exposició, l’Asociación 
artístico arqueológica de Barcelona, gener 1888)Barcelona, 1888.



9

Música y del Teatro de Viena29 i els salons de La vanguardia del 189230 són els testimonis dels primers 

projectes expositius que van donar a conèixer els dibuixos i gravats dels Tramullas al gran públic.

Amb l’arribada del nou segle uns anys més tard, començà una nova etapa. El 1900 va suposar un creixe-

ment considerable en la literatura artística fins a tal punt d’esser tingut el moment clau en la historiogra-

fia dels germans. En el transcurs del temps, hi ha un interès creixent pels dos artistes i la seva obra, que 

poc a poc, van protagonitzant publicacions de premsa i llibres. La gran profusió literària que marcarà tota 

la centúria, amplià els camps d’estudi que fins ara havien tractat el subjecte. Les pintures i les làmines 

de Manuel i Francesc van passar a enriquir enciclopèdies d’història i literatura, manuals de geografia i 

art. Es van eixamplar els contexts entorn a la seva obra, sovint vista com el testimoni d’una cultura i una 

època passada. 

Les fonts d’aquest període són heterogènies i responen a la diversitat de punts de vista que va compren-

dre l’estudi d’ambdós germans. En general, podem afirmar que en el 1900 van sorgir nous fronts que es 

van estendre al llarg del segle. Un d’ells va ser la pèrdua del patrimoni. La conseqüent documentació de 

la desaparició i el saqueig de les esglésies catalanes després dels esdeveniments bèl·lics dels anys trenta, 

va incentivar a autors com Julio Romero o Ignasi M. Colomer i Preses a reconstruir la desfortuna que van 

patir les pintures de Sant Maria del Mar a Barcelona i l’església de Santa Maria d’Igualada. 

Amb el temps, la definició d’un “estil català barroc” també va ocupar el interès de la bibliografia. Des 

del 1924 amb la dissertació de Cèsar Martinell31 fins ven bé les acaballes de la centúria, la representació 

del barroc i el rococó a partir de l’obra de Manuel i Francesc es va constituir com un dels debats oberts i 

més recurrents de la historiografia. Arnau Puig, Joan Ainaud de Lasarte J. R.Triadó van encapçalar l’anàlisi 

estilístic dels dos artistes que, juntament amb l’exposició Un siglo olivdado de pintura catalana: 1750-

185032, van significar un gir en la fortuna crítica de l’art modern a Catalunya. 

En relació a la personalitat artística dels dos germans, en el segle XX es quan irrompen en la historiogra-

fia les primeres atribucions. Fins el moment, el catàleg de Manuel i Francesc s’havia limitat a les obres 

autògrafes. És al llarg de la centúria quan veient les semblances entre la pintura de Viladomat i els seus 

avantatjats deixebles, es planteja la revisió dels respectius catàlegs. Rafael Benet és un dels primers que 

apunta aquesta possible confusió estilística entre el catàleg d’Antoni Viladomat amb el de Manuel Tra-

mullas. L’autor comenta:  

«La atribución, la exacta identificación de ciertas pinturas, resulta imposible o dificilísima. No siempre 

29.  VIRELLA CASSAÑES: «Desde la Exposición Internacional de la Música y del Teatro de Viena», La Van-
guardia, 22 de juny de 1892, p.4

30.  «Salón de La Vanguardia», La Vanguardia, dissabte 8 d’octubre de 1892 i «Salón de La Vanguardia», La 
Vanguardia, 4 de novembre de 1892, p.4

31.  Cèsar MARTINELL: «Cursos i conferències», La veu de Catalunya, 11750, 9 febrer 1924,p.9

32.  Juan  SUBÍAS GALTER (ed):Un siglo olvidado de pintura catalana: 1750-1850 (catàleg d’exposició, Barce-
lona, 1951), Barcelona, Amics dels Museus de Catalunya, 1951
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los defectos de los cuadros de Viladomat se han de atribuir a los mancebos, pues algunos de aquéllos 

fueron verdaderos discípulos y tan hábiles en imitar el estilo del maestro, que hoy día resulta difícil 

aclarar lo que fué obrado por uno o por otros. Ciertas pinturas de Manuel Tramulles fueron clasificadas 

como obra de Viladomat.»33

A partir d’aquí, seran habituals els interrogants entorn l’autoria dels quadres i dibuixos que pertanyent a 

la catedral i basíliques de la ciutat com també en els museus. 

Un altre aspecte a tenir en compte d’aquest període, és la bibliografia que inclou o bé cita  fonts pri-

màries. Es tracta de publicacions que transcriuen de forma inèdita dades del 1700 relatives als treballs 

i la vida dels Tramullas. Els casos més representatius són Los gremios barceloneses del siglo XVIII. La 

estructura corporativa ante el comienzo de la revolución industrial de Molas Ribalta34, Assaigs sobre la 

Catalunya del segle XVIII del francès Pierre Vilar35, L’oratori de Sant Felip Neri de Barcelona i el seu patri-

moni artístic i monumental escrit per C. Laplana36 i Quinze generacions d’una família catalana de la mà 

de Martí de Riquer37. 

L’avenç més destacat del segle però és la redacció de La pintura en Barcelona durant el siglo XVIII 

d’Alcolea Gil (1961) i Manuel i Francesc Tramullas,pintor de C.Miquel (1986). Les respectives publica-

cions, d’importància cabdal en l’evolució de la historiografia dels Tramullas, són els primers estudis cien-

tífics aprofundits que han transcendit en el temps, convertint-se en una eina de consulta essencial. 

Sense dubte, la seva edició influirà en les aportacions posteriors però sobretot, establirà les bases d’una 

futura investigació més completa.

Si mirem d’aprop l’esdevenir del segle XX veiem com, en un primer moment i com ja succeïa a la centúria 

anterior, l’objecte recurrent de les publicacions i en el qual s’acollia l’obra de Manuel i Francesc, era la 

pintura religiosa. La descripció exhaustiva que ja havíem vist en les guies de viatges38del segle XIX, va 

continuar durant aquest període. Són del nostre interès totes aquelles que fan al·lusió a obres que no 

van tenir tan ressò anteriorment o van passar desapercebudes entre els autors, com és el cas de les pin-

tures que ornamenten les capelles laterals de Santa Caterina i Sant Gabriel de l’església de Santa Maria 

del Mar que es mencionen en el llibre Santa Maria del Mar. Monografía histórica-artística de Bassegoda 

33.  Rafael BENET, Antonio Viladomat. La figura y el arte del pintor barcelonés, Barcelona, Editorial Iberia, 
1947,p.43

34.  Pedro MOLAS RIBALTA, Los gremios barceloneses del siglo XVIII. La estructura corporativa ante el comi-
enzo de la revolución industrial, Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1970

35.  Pierre VILAR, Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII, Barcelona, Curial (Biblioteca de Cultura Cata-
lana), 1973

36.  Josep de C.LAPLANA, L’oratori de Sant Felip Neri de Barcelona i el seu patrimoni artístic i monumental, 
Montserrat, Publicacions de l’abadia de Montserrat, 1978

37.  Martí DE RIQUER,Quinze generacions d’una família catalana, Barcelona, Quaderns crema, 1998

38.  Com serà habitual en aquest tipus d’escrit tan difós al segle XIX, el nombre de peces a les que es fa refe-
rència és reduït i tancat, de manera que sistemàticament s’al·ludeix a les mateixes pintures i a les mateixes 
paraules. Tanmateix, el caràcter narratiu i personal del gènere ens aproxima als gustos de l’autor i de l’èpo-
ca, a l’estat en què es trobaven les pintures en aquell moment , on eren exposades i quin era el seu aspecte.
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y Amigó39o l’altar- retaule de la Capella de Sant Jaume de la Catedral de Barcelona delineat per Fran-

cesc Tramullas citat en la guia d’Espanya i Portugal d’Enrique López40. Tanmateix, el principi de segle es 

caracteritzà per la bibliografia secundària que a través d’arguments perifèrics, va proporcionar dades de 

forma puntual. En aquest context, encara força allunyat del que esdevindrà a meitats i sobretot finals 

de 1900, hem de prendre en consideració la novetat i el trencament que significà per la seva prompte-

sa l’article escrit per J. Gudiol el maig de 1926 a la Catalana Revista, dedicat al retrat pòstum del bisbe 

Miramon de Vic41. Aquest tipus de document dedicat a una obra d’un dels Tramullas serà el model que 

posteriorment evocaran la resta d’articles científics. De fet, estem davant d’un cas inusual tan pel plan-

tejament del discurs com per la temàtica del text, que es centra en el procés de realització de la pintura 

i no pas en el seu anàlisi un cop acabada. 

En el transcurs de les primeres dècades del segle XX, les exposicions i les conferències van prendre el 

protagonisme a la literatura artística, que encara no tenia per objecte d’estudi els germans Tramullas. El 

1902 es va celebrar l’Exposició d’Art Antich42 al saló de la Regina Regent i correlativament la van seguir 

l’Exposició d’estampes catalanes del Centre Excursionista de Catalunya (1929)43, l’Exposició del Círcol 

Artístic44 i l’ Exposició del Nú45 ambdues realitzades el desembre de 1933. Totes elles van esdevenir el 

preludi del que ben entrat el segle XX seria el període en el que es va exposar més obres de Manuel i 

Francesc, tant en l’àmbit local, en la ciutat de Barcelona i rodalies, com a nivell internacional. Coincidint 

en el temps, es van organitzar les primeres conferències al voltant del barroc català en les que es va 

contemplar l’obra dels dos artistes. L’art en els pessebres46, la segona i última dissertació de Rossend 

Serra i Pagés sobre Els pessebres a Catalunya, va tractar les representacions plàstiques del Naixement a 

l’estranger i també a casa nostra. El col·loqui, tot i que en desconeixem el discurs complet, va repassar 

la vinculació de pintors i escultors catalans i va anar acompanyat de l’exhibició d’un pessebre al·legòric 

de Manuel. Posteriorment, Cèsar Martinell va efectuar una ponència intitulada L’influència francesa 

sobre l’art català del segle XVIII que va tenir lloc al vespre del 9 de febrer de 1924, al Club Alpí Català47. 

L’autor va exposar les causes artístiques, polítiques i socials que van determinar l’art del set-cents com 

també les característiques dels principals artistes; els germans Tramullas, el Vigatà, Bolhas,Flaugier, etc. 

Tan sols quatre anys més tard, es va reprendre el interès per aquest període artístic i s’organitzà una 

39.  Bonaventura BASSEGODA AMIGÓ, Santa Maria de la Mar. Monografía histórica-artística (I), Barcelona, 
Indústries gràfiques: fills de J.Thomas, 1925,p.150

40.  Enrique LÓPEZ, Novísima guía de España y Portugal: manual del viajero y del turista, Madrid,  F.Beltrán, 
1924,p.277

41.  J.GUDIOL: «Un retrat», Catalana Revista,214, maig del 1926, p.137-140

42.  «La exposició d’Art Antich. Pel Palau de Belles Arts. Instal·lacions especials», La veu de Catalunya, 1331, 
25 setembre, p.3 i «Notas locales», La Vanguardia, dijous 17 juliol de 1902,p.2

43.  «Vida artística», La veu de Catalunya,10212, 24 febrer 1929,p.4

44.  Rafael BENET:«Exposició del Círcol Artístic», La veu de Catalunya, Actualitat artística, 22 desembre 
1933,p.6

45.  L.A.PUIG: «Exposició del Nu», Clarisme, 11, 30 desembre 1933,p.3

46.  «L’art en els pessebres»,Butlletí del Centre excursionista de Catalunya, 147, 1907, p.125-126

47.  «Cursos i conferències», 11750,La veu de Catalunya, 9 febrer 1924, p.9
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conferència en motiu de l’exhibició de fotografies d’exemplars barrocs a Catalunya. Casades i Gramatxes 

va citar entre d’altres, els Bonifàs, Pujol, Amadeu, els Tramullas, els Juncoses, etc els treballs dels quals 

es mostraven en la més extensa col·lecció fotogràfica que s’havia dut a terme al Centre Excursionista de 

Catalunya, gràcies a les aportacions dels socis Blasi, Garrut, Genovart, Roig i Vilaseca i del Centre Excur-

sionista de Terrassa48. En el transcurs de les primeres dècades, Raimon Casellas va escriure en el diari 

La veu de Catalunya una de les biografies més extenses i documentades del moment sobre Manuel i 

Francesc. Sota el títol Gravadors de Catalunya al sigle XVIII. Els germans Tramullas49, l’article va significar 

un pas endavant respecte els diccionaris d’artistes publicats cent anys abans. 

Més enllà de les obres citades, la primera meitat del segle XX es redueix a manuals generals  que comen-

cen a introduir els Tramullas dins el paradigma de la història,la cultura i l’art del Set-cents. L’art català 

sota la unitat espanyola50, La Barcelona del segle XVIII51, Cataluña52, El siglo XVIII53 o Historia de España. 

Gran história general de los pueblos hispanos. La casa de Borbón54en són alguns exemples. Sembla que 

la situació canvia positivament durant les dècades posteriors. A la publicació de la tesi de llicenciatura de 

C.Miquel, succeiran tot de monografies dedicades íntegrament a l’anàlisi de l’obra de Manuel i Francesc. 

Els articles, que a partir dels anys vuitanta prendran una gran revolada, oferiran una visió més concreta 

i detallada dels germans Tramullas. Federico Revilla i el seu estudi sobre el cenotafi de la reina Maria 

Amàlia55, F.Quílez amb l’anàlisi i descoberta del retrat de Carlos Antonio de Azcón Potay56, R.Bertran i la 

seva investigació sobre la decoració mural de la capella dels dolors de Santa Maria de Mataró57, l’informe 

sobre la restauració de Sant Marc escrivint l’Evangeli i El prendiment de Sant Marc de Glòria Flinch i 

Victòria Homèdes58 revelen, juntament amb el capítol dedicat a les pintures conservades a Santa Fe de 

José Vittori59, l’especialització, que a les acaballes del segle, van assolir els projectes entorn a la figura 

dels germans Tramullas. 

48.  «Cursos conferències cultura»,La veu de Catalunya, 9.991, 8 juny 1928, p.1-2

49.  Raimon CASELLAS: «Gravadors de Catalunya al sigle XVIII.Els germans Tramullas»,La veu de Catalunya, 
4115, 20 octubre 1910, Pàgina artística, p.6

50.  Cèsar MARTINELL, L’art català sota la unitat espanyola, Barcelona, Editorial Canosa, 1933

51.  Jaime CARRERA PUJAL, La Barcelona del segle XVIII, Barcelona, Bosch, 1951

52.  José GUDIOL RICART:,Juan AINAUD DE LASARTE; Santiago ALCOLEA GIL; Ramon GUBERN DOMÉNECH, 
Cataluña, (Arte de España), Barcelona, Seix Barral, 1955

53.  Santiago ALCOLEA - Juan REGLÁ, El siglo XVIII (Historia de la cultura española), Barcelona, Seix Barral, 
1957

54.  Historia de España. Gran història general de los pueblos hispanos (La casa de Borbón, V), Barcelona, 
Instituto Gallach De Librería ediciones, 1958

55.  Federico REVILLA:«Un ejemplo característico de arte efímero dieciochesco. El cenotafio barcelonés de 
María Amalia de Sajonia»,Goya: Revista de arte, 181-182, 1984, p.55-62

56.  Francesc QUÍLEZ: «Una obra inèdita de Manuel Tramulles: el retrat de Carlos Antonio de Azcón Potay», 
comte de Vallcabra, Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2, 1994, p.185-199

57.  Marià RIBAS I BERTRAN: «La decoració mural de la capella dels dolors de Mataró», Fulls del Museu Arxiu 
de Santa Maria, 23, 1985, p.17-23

58.  Glòria FLINCH - Victòria HOMÈDES: «Sant Marc escribint l’Evangeli i Prendiment de Sant Marc», Memò-
ria d’activitats 1989-1996.Servei de conservació i restauració de béns mobles de la Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, Generalitat de Catalunya; Departament de Cultura, 1997

59.  Gustavo JOSÉ VITTORI, Santa Fe en clave, Santa Fe, 1997
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A més, les exposicions que es van dur a terme durant aquest període, també van enriquir la bibliografia 

artística. Com ja havia succeït a principis del 1900, el interès pels treballs de Manuel i Francesc es va 

traduir en un seguit de mostres. De 1944 en endavant, pintures, dibuixos i gravats dels Tramullas van 

participar en unes exhibicions cada cop més pluridisciplinàries. Entre les més destacades trobem Le 

dessin à Barcelone de Viladomat à Fortuny (1700-1874)60, Cataluny a l’època de Carles III61, Carlos III y 

la Ilustración62, L’època dels genis. Renaixement i Barroc63, La col·lecció de Raimon Casellas: dibuixos i 

gravats del Barroc al Modernisme del Museu Nacional d’Art de Cataluya64 i Retrat de Barcelona65.

El segle XXI és una extensió de l’anterior. A diferència dels canvis que van succeir entre el vuit-cents 

i el nou-cents, en aquest cas no podem separar l’esdevenir d’una i altra centúria. L’art dels germans 

Tramullas segueix generant polèmica e interès. Continuen els monogràfics, les atribucions, les petites 

aportacions i les exposicions que havien caracteritzat el període anterior. De fet, només podem parlar de 

novetats a nivell informatiu i no pas de plantejament. Des del punt de vista historiogràfic, el més desta-

cable de l’entrada al 2000 és la gran proliferació de textos científics al voltant de Manuel i Francesc. En 

ocasions, les aportacions dels autors van lligades a temes transversals com pot ser la iconografia de Sant 

Narcís66 o la de Juan Palafox67, però generalment, les publicacions són inconnexes i tracten aspectes aï-

llats entre sí, sense establir cap debat. Tanmateix, un aspecte comú en moltes de les fonts són les atribu-

cions en torn la seva l’obra que trobem en gran part de la bibliografia artística. Tant en els articles de diari 

on es parla d’esgrafiats barcelonins68 com en la tesi doctoral de Francesc Miralpeix dedicada a Antoni 

Viladomat69, es reconsidera i qüestiona el catàleg dels Tramullas. De fet, les publicacions de més pes dels 

darrers anys són El pintor Antoni Viladomat i Manalt. Biografia i catàleg de Francesc Miralpeix, l’article a 

quatre mans d’Alberto Velasco i Juan Yeguas intitulat «Intel·lectualitat i encàrrecs artístics al segle XVIII: 

60.  Le dessin à Barcelone de Viladomat à Fortuny (1700-1874) (catàleg d’exposició, Musée Paul –Dupuy, 
1960), Toulouse,Sociedad Alianza de artes gráficas,1960

61.  Catalunya a l’època de Carles III, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991

62.  Carlos III y la ilustración (catàleg de l’exposició, Palacio de Velázquez, Madrid, 1988), Madrid, Ministerio 
de Cultura, Carlos III y la Ilustración, 1788-1988, Comisión Nacional Organizadora del Bicentenario, 1988

63.  Joan SUREDA - Pere Freixas (ed): L’època dels genis: Renaixement, barroc (catàleg de l’exposició, Museu 
d’Art de Catalunya, Girona, 1988), Girona, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Barcelona, 1988

64.  Francesc FONTBONA ...(et al.): La col·lecció Raimon Casellas: dibuixos i gravats del barroc al moder-
nisme del Museu Nacional d’Art de Catalunya (catàleg de l’exposició, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Barcelona, 1992)Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Gabinet de Dibuixos i Gravats, 1992

65.  Retrat de Barcelona (catàleg d’exposició, Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona, 1995), Barce-
lona, Ajuntament de Barcelona; Institut Municipal d’Història, 1995

66.  Francesc MIRALPEIX: «Algunes observacions sobre pintures gironines d’època barroca de temàtica sant-
narcisiana», Revista de Girona, 226, setembre-octubre del 2004, p.75-80

67.  Ricardo FERNÁNDEZ GARCÍA, Iconografía de don Juan Palafox. Imágenes para un hombre de estado y de 
iglesia, Pamplona, Govierno de Navarra; Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, 2002

68.  E.GELABERT«Arte recuperada en la calle Carabassa»,La Vanguardia, Vivir p.3, dijous 14 d’ocutbre de 
2004 i Lluís PERMANYER: «Una seda orientada al futuro»,La Vanguardia, Vivir, p.7,diumenge 16 de setem-
bre de 2001

69.  Francesc MIRALPEIX VILAMALA, El pintor Antoni Viladomat i Manalt. Biografia i catàleg crític (tesis 
doctoral, Universitat de Girona, Departament de Geografia, Història i Història de l’Art)Girona, Universitat 
de Girona,2004
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els erudits de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes»70, 70 anys d’amics: 1993-200371, el catàleg de 

l’exposició Memòria del barroc: tresors de la catedral i Museu Diocesà de Barcelona72,l’escrit de Santi 

Mercader «Francesc Tramullas (1722-1773) i Francesc Pla “el Vigatà” (1743-1805). Noves atribucions a 

la catedral de Barcelona: la capella de Sant Marc»73 i la dissertació de Xaver Daufí al Congrès Interna-

cional de Música del 2010, dedicat a la iconografia musical a la Mediterrània i el seu impacte sobre la 

cultura europea al llarg de la història74,que mereix una menció especial al ser el primer assaig sobre els 

dibuixos atribuïts a Manuel Tramullas en clau musical i no plàstica com s’havia estudiat fins ara. Entre la 

bibliografia publicada, també cal destacar el catàleg de l’exposició La Máscara Reial: festa i al·legoria a la 

Barcelona del 176475que avui en dia, representa una de les aportacions més completes i recents. L’elenc 

de la mostra, organitzada al MNAC el 2001, esdevé un dels llibres de consulta imprescindible tant per a 

l’estudi dels gravats com per a l’anàlisi dels dibuixos de Francesc Tramullas. Per altra banda, no podem 

oblidar fets tan rellevants com la restauració de l’oli La Mare de Déu del Carme intercedint a favor de les 

ànimes del purgatori de Francesc Tramullas a l’església parroquial de Palau de Noguera76o la localització 

del retrat del Marquès de la Mina pintat per Manuel que han contribuït a la recuperació del patrimoni i 

han suscitat nova bibliografia. 

Les exposIcIons com a medIador entre L’obra I eL púbLIc
Fins ara, les exposicions han passat desapercebudes per la bibliografia artística sobre Manuel i Francesc 

Tramullas. Si donem un cop d’ull a les cronologies, contem més d’un segle d’exposicions en què des del 

1800, han participat algunes de les seves obres. Es tracta de mostres temporals que tant per la seva 

cronologia (el segle XVIII a Catalunya i Espanya) com per la seva temàtica (el barroc català, el dibuix i el 

gravat en època moderna, la cultura i la vida quotidiana al 1700), han estat concebudes dins un discurs 

extern que ha impregnat l’objecte artístic de nous significats i interpretacions. 

En general, el dibuix i el gravat han tingut i encara tenen, un paper preponderant. Ens referim prime-

rament als exhibits de la col·lecció Raimon Casellas. Tot i la gran quantitat de material, tant sols s’han 

70.  Alberto VELASCO - Juan YEGAS: «Intel·lectualitat...», URTX: revista cultural de l’Urgell,25, 2011 p.338-
359

71.  Fausto SERRA DE DALMASES...(et al.),70 anys d’amics: 1993-2003, Barcelona, Amics dels Museus de 
Catalunya, 2003

72.  Memòria del barroc: tresors de la catedral i Museu Diocesà de Barcelona (catàleg de l’exposició, Cate-
dral de Barcelona, 2008

73.  Santi MERCADER SAAVEDRA: «Francesc Tramullas (1722-1773) i Francesc Pla “el Vigatà” (1743-1805): 
Noves atribucions a la catedral de Barcelona: la capell de Sant Marc», Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi, 25, 2011,p.39-56

74.  La intervenció del professor Xavier Daufí del dia 6 d’octubre apareix publicada el 2012 per la Revista 
Catalana de Musicologia. Xavier DAUFÍ: «L’acadèmia del teatre a la Quaresma. Concert de veus i instru-
ments, de M.Tramullas (atribuït): una visió de la vida musical barcelonina del segle XVIII», Revista Catalana 
de Musicologia, V, 2012, p.71-87

75.  Francesc QUÍLEZ I CORELLA: «La màscara reial. Festa i al·legoria a Barcelona l’any 1764», Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya (ed) (catàleg d’exposició, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2001), Barcelona

76.  Miquel MIRAMBELL ABANCÓ...(et al.): «Monografia. Restauració de La Mare de Déu del Carme interce-
dint a favor de les ànimes del purgatori de Francesc Tramulles Roig», Unicum, 3, maig 2004, p.4-48
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exposat els més representatius per il·lustrar la Barcelona del 1700. Podríem afirmar, que s’ha tendit a 

crear un estereotip, un imaginari visual entorn només d’unes estampes77. 

Al mateix temps, el gravat també ha estat molt present en el discurs museístic. Les làmines de la Màs-

cara Reial, les composicions relacionades amb la Cambra de Comerç i en menor mesura,les estampes 

devocionals, han estat, degut al seu caràcter versàtil i la seva reproductibilitat, les obres més difoses. La 

pintura en canvi, ha tingut menys representació i no prendrà més importància fins el 2009, possiblement 

degut a la seva ubicació, gran part a la Catedral de Barcelona, i d’altres a mans de propietaris particulars 

i en parader desconegut.

Un aspecte molt significatiu és la gran quantitat d’exposicions temporals en les que s’ha exhibit l’obra 

de Manuel i o Francesc Tramullas. Només durant els anys cinquanta i seixanta, dibuixos i gravats dels 

germans Tramullas van formar part de l’exposició permanent del MNAC. Gràcies al testimoni de Gaya 

Nuño78sabem que a la sala número XXXV hi havia, juntament amb escultures de Ramón Amadeu i Mi-

quel Padró, alguns dels dibuixos79atribuïts a Manuel i provinents de la col·lecció de Raimon Casellas. El 

mateix autor, també menciona que a la sala X ,que contenia escultures i pintures d’artistes catalans del 

segle XVII i XVIII, s’hi exposava el gravat de La verge de la Mercè (atribuït)i que a l’espai contigu, la sala 

número XI, en relació a les visites reials a Barcelona, hi havia un espai dedicat a les estampes de l’àlbum 

de la Màscara Reial del 1764. Actualment, podríem dir que es tracta d’un fet “inaudit”, ja que el propi 

museu no ha tornat a disposar les peces a l’abast del públic.  

Com bé hem esmentat, les exposicions temporals han centrat el discurs museístic. De mica en mica 

i paral·lelament al interès creixent de les publicacions, l’obra dels Tramullas ha anat guanyant pes en 

aquest tipus d’exhibicions. A grans trets, podríem diferenciar dos grans períodes. El primer estaria confi-

gurat per totes aquelles mostres que fins els cinquanta van introduir de forma esporàdica l’art dels ger-

mans Tramullas al panorama artístic català i el segon, comprés entre mitjans del segle XX fins l’actualitat, 

correspondria a les exposicions caracteritzades per un discurs més elaborat i  plural, pensat per un pú-

blic més ampli. En aquest moment i sempre en el marc museogràfic, es quan es comencen a organitzar 

exposicions de pintura (Un siglo olvidado de pintura catalana: 1750-1850, Millenum. Història i art de 

l’església catalana80 i Memòria del barroc: tresors de la catedral i Museu Diocesà de Barcelona), es duen 

a terme atribucions respecte l’obra exposada, té lloc la primera exhibició internacional en què participen 

alguns dels dibuixos de la col·lecció Casellas (Le dessin à Barcelone de Viladomat à Fortuny (1700-1874)), 

s’associa l’obra de Manuel i Francesc amb el concepte “d’art oblidat”del segle XVIII (Un siglo olvidado de 

77.  Tot i ser una de les facetes més difoses dels Tramullas és també,la més estancada, superficial i desco-
neguda.

78.  Juan Antonio GAYA NUÑO, Historia y guía de los museos de España, Madrid, 1955

79.  «Y, en fin, merecen muy particular atención los treinta dibujos, extremadamente sueltos y graciosos, 
de Antonio Casanovas, que dan la más deliciosa visión de la Barcelona del siglo XVIII.» Juan Antonio GAYA 
NUÑO, Historia y guía de los museos de España, Madrid, 1955,p.91

80.  Millenum. Història i art de l’església catalana (catàleg de l’exposició, Edifici de Pia Almoina, Saló del 
Tinell, Capella de Santa Àgata,3 maig-25 juny de 1989), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1989, p.530
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pintura catalana: 1750-1850) i s’inicia un procés de descentralització, en què altres poblacions catalanes 

acullen les peces (Exposición de artistas Vilafranqueses (siglo XIV al XIX)81, L’època dels genis. Renaixe-

ment i Barroc. Tresors del Museu d’Art de Catalunya, Pallium i Memòria del barroc: tresors de la catedral 

i Museu Diocesà de Barcelona). És a dir, sembla que a partir dels anys vuitanta i fins l’actualitat es duran a 

terme exposicions temporals de gran envergadura i en ocasions itinerants, que permetran una diversitat 

de punts de vista. 

De les primeres mostres només en tenim el testimoni de la premsa. Les poques dades les coneixem a tra-

vés de les crítiques d’art publicades al diari que ens ajuden poc o molt a contextualitzar l’esdeveniment. 

Ens referim a l’Exposició d’Art Antich (25 Setembre 1902)82 on al Saló de la Reina Regent es va exposar 

Batalla de las Moscas de Tramullas (no sabem quin) amb altres pintures de contemporanis de renom, 

l’Exposició d’Estampes Catalanes al Centre Excursionista de Catalunya (21 Febrer de 1929)83en què es 

van exhibir gravats dels Tramullas juntament amb altres gravadors com Sellent, Valls, Moles...que forma-

ven part de la col·lecció Joan Baptista Batlla, l’Exposició del Círcol Artístic (22 Desembre 1933 aprox.)84 

amb la mostra d’acadèmies dels Tramullas, Muntanya, Campeny i Fortuny entre les obres més impor-

tants, l’Exposició del nú (30 desembre 1933 aprox.)85 que oferia una sala apart amb acadèmies dels 

Tramullas i altres autors (segurament les obres exposades en l’Exposició del Círcol Artístic) l’Exposició 

a les Galeries Laietanes de Barcelona (entre el 1948-1852)86 que van introduir la pintura dels Tramullas 

entre l’obra de Rafel Figuera, Berea i Guardiola i l’Exposición de encuadernaciones y libros españoles del  

1750 a 1850 (Palau de la Virreina. Del 15 de desembre de 1943 al 15 de gener de 1944), en la què hi van 

participar gravats de la Màscara Reial. 

El concepte de “catàleg d’exposició” és en el nostre cas, relativament nou. No és fins els anys vuitanta 

que els elencs de les mostres esdevenen una font de consulta. Anteriorment,només comptaven amb la 

reproducció, la catalogació (núm. d’inventari, mides, tècnica,etc) i la descripció de l’obra. Amb l’exposició 

Carlos III y la Ilustración celebrada el 1988 a Madrid, trobem els primers canvis. Es comença a desen-

volupar un discurs al voltant les peces de caire històric i social. A partir de cada obra es reconstrueix un 

context i cada peça es tinguda com un testimoni del passat. S’aprofita les temàtiques de cada un dels 

dibuixos per aprofundir en la vida i la societat del segle XVIII espanyols com també ho faran les publica-

cions sobre la cultura i la història de Catalunya. Contemporàniament però, exposicions com Millenum. 

Història i art de l’església catalana i pocs anys després Catalunya a l’època de Carles III contemplaven la 

perspectiva artística com a transfons dels seus catàlegs. El 1992 amb La col·lecció de Raimon Casellas. 

Dibuixos i gravats del Barroc al Modernisme del Museu Nacional d’Art de Catalunya l’obra en sí pren el 

81.  «Exposición de artistas Vilafranqueses (siglo XIV al XIX)», La Vanguardia, 5 de juliol de 1961, p.11

82.  «La exposició d’Art Antich...», p.3 i «Notas locales...»,p.2

83.  «Vida artística»,La veu de Catalunya (ed. matí), 10212, 24 febrer 1929,p.4

84.  Rafael BENET: «Actualitat artística...»,p.6

85.  L.A.PUIG: «Exposició del Nu...»,p.3

86.  «Les arts i els artistes», La nostra Revista, 15, 26 de gener de 1948,p.57
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protagonisme com a objecte artístic. Es té en comte la bibliografia anterior i serà des de llavors,quan en 

ocasions, els catàlegs d’exposicions esdevindran un suport per les noves aportacions i les revisions del 

subjecte d’investigació. Al llarg de la dècada dels noranta altres exposicions de menor transcendència 

han seguit creant literatura artística sobre Manuel i Francesc Tramullas. És el cas de Pallium organitzada 

a Tarragona el 1992, Raíz del Arte (I). Una exposición de dibujos antiguos. Siglos XVI al XIX 87que va tenir 

lloc a Barcelona, a la galeria d’art d’Artur Ramon i Retrat de Barcelona duta a terme el 1995 al Centre 

de Cultura Contemporània. Amb l’entrada del nou segle,és fa un pas endavant i per primer cop té lloc 

l’única mostra monogràfica. L’any 2001,sota el títol La màscara reial. Festa i al·legoria a Barcelona l’any 

176488, el MNAC va dedicar una exhibició als gravats i dibuixos preparatoris que Francesc Tramullas, 

juntament amb els gravadors De Fehert i Moles, va dissenyar en motiu de l’arribada del rei a la ciutat. 

És amb diferència l’exposició més extensa i simbolitza el trencament amb la història de l’art escrita fins 

ara, on les obres dels germans Tramullas no havien tingut una rellevància semblant. El seu catàleg s’ha 

convertit pel moment, en la publicació per excel·lència en l’anàlisi d’una de les obres més importants de 

la calcografia espanyola. Tanmateix, des d’aleshores no s’ha dut a terme cap altra exposició d’aquestes 

característiques. 

L’última mostra en què han participat obres de Manuel i Francesc ha estat Memòria del barroc: tresors 

de la catedral i Museu Diocesà de Barcelona, celebrada el 2008 a Barcelona i un any després a Vilafranca, 

en motiu del XVIIè Congrés Nacional d’Història de l’Art.                                                      

La gran quantitat d’exposicions en què han participat al llarg dels segles les obres dels Tramullas, són 

una mostra de l’interès que ha suscitat la seva figura, el seu art i l’actualitat que esdevé el seu estudi. 

Tanmateix, el discurs expositiu al voltant de dibuixos, gravats i pintures de Manuel i Francesc està encara 

pendent d’estudi. L’organització de les mostres, el paper que hi van tenir les seves obres, l’opinió i la re-

acció del públic, i molt sovint la informació que va acompanyar les imatges és ara per ara, un interrogant. 

87.  Raíz del Arte (I). Una exposición de dibujos antiguos. Siglos XVI al XIX. (desembre del 1993 – gener del 
1994). Exposició a la Galeria d’Art Artur Ramon, C/Palla 25, Barcelona.

88.  Francesc QUÍLEZ I CORELLA: «La màscara reial. Festa i al·legoria a Barcelona l’any 1764», Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya (ed) (catàleg d’exposició, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2001), Barcelona,2001.
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ELS ARTÍFEXS 
manueL tramuLLas

L’home

Manuel Tramullas va nàixer el 25 de desembre de 171589 a Barcelona, fill de Bru Tramullas, escultor i 

primer mestre de Manuel i Maria Antònia Roig. El 22 de setembre de 1739 és citat al testament del seu 

oncle, Pere Francesc Tramullas90, però no en tornem a tenir cap altra referència fins el 1757, quan el 22 

de setembre, es casà amb Maria Antònia Guiu i Castellvell91. Fruit d’aquest matrimoni, la parella va tenir 

nou fills: en Bru Tramullas, en Manuel Tramullas (es va casar amb Zimmermans), Maria Francesca Tra-

mullas (es va esposar amb Thomas Solanes), Antonia Tramullas, Eulàlia Tramullas, Margarida Tramullas, 

un nadó que només néixer el 1764 va morir, Josep Ignasi Tramullas (mort el 1766) i Ignasi (mor el 1774). 

Un any més tard, Manuel va rebre poders de la seva dona i el 1760 va encarregar misses en motiu de la 

seva mort. Curiosament, les litúrgies92 es van celebrar en record d’Isabel Rius, tal com es cita a L’oratori 

de Sant Felip Neri de Barcelona i el seu patrimoni artístic i monumental93. D’aquesta manera, o bé existeix 

algun error en les cites d’ambdós publicacions (Alcolea i Laplana), cosa estranya tenint en compte l’aval 

que proporciona la documentació en cada cas, o bé Manuel va tenir dues esposes. Tot i les múltiples 

interpretacions a les que es presta la situació, la premissa més probable seria que degut a la prematura 

mort de la primera muller, l’artista es tornar a casar. Tanmateix, no s’explica com Isabel Rius, suposada-

ment la dona difunta de Manuel, va morir al voltant del 1760, pocs anys després de contraure matrimoni 

amb Maria Antònia Tramullas i Castellvell. A falta d’una explicació que aclareixi els fets, caldrà revisar la 

documentació per trobar un sentit al triangle amorós. 

Una de les interpretacions seria que Manuel Tramullas hagués contret matrimoni anys abans amb Isabel 

Rius i que al morir encara jove, el pintor decidís tornar-se a casar. El problema és la cronologia. Si fos així, 

Isabel hauria d’haver mort abans del 1757, any en què es va celebrar el matrimoni amb Maria Antònia 

Tramullas Castellvell. Així doncs les misses en honor a la seva primera muller es deurien realitzar bastant 

posteriorment a la seva mort. Per altra banda aquesta situació també complica saber la maternitat dels 

nou fills que tingué Manuel.

 A partir d’aquí, s’obre un gran parèntesi en el que no hi ha notícies sobre la vida del pintor més enllà del 

seu taller. El 1773, amb la mort del seu germà petit Francesc, Manuel es va fer càrrec de la seva família94.

89.  C.Miquel, afirma que Manuel Tramullas va ser batejat el mateix any. A.C.Baptismes 1715-1717 Fol.118, 
segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors (I)(tesi de llicenciatura inèdita) Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 1986,p.42 i p.64

90.  A.H.P.B.not Sever Pujol.Llibre 3 de testaments 1723-1745 Fol.23, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i 
Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.64

91.  Arxiu de la Catedral de Barcelona, Esposalles, 1757-1759,fol.48, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i 
Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.66

92.  A.C.A, Llibre d’entrades de la Sagristia. Fons Monacals. Hisenda. Num. 3831, fol 10, 236v; Num. 3701, 
fol. 88, segons Josep de C.LAPLANA, L’oratori de Sant Felip Neri de Barcelona i el seu patrimoni artístic i 
monumental, Montserrat, Publicacions de l’abadia de Montserrat, 1978,p.141

93.  A.C.A, Llibre d’entrades de la Sagristia. Fons Monacals. Hisenda. Num. 3831, fol 10, 236v; Num. 3701, 
fol. 88 Josep de C.LAPLANA, L’oratori…,p.141

94.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.46
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A finals dels anys setanta, tenim més dades sobre l’artista arran de l’expropiació dels domicilis que hi 

havia al costat de les muralles durant el 1779. Manuel, resident en un d’aquests habitatges, va haver de 

construir una nova vivenda per ell i el seus després dels enderrocs que van començar el mateix any95.

El 1780, en el reglament d’urbanisme es nombra a Manuel Tramullas entre la resta de veïns de la ciutat 

que han de construir-se de nou el seu habitatge entre el passeig i la Riera del Pi o el carrer d’en Roca96.

Per altra banda, tenim constància que a principis de 1780, Manuel era propietari d’una fàbrica de teixits 

pintats de seda97. Malauradament, desconeixem el punt de partida d’aquesta faceta empresarial de 

l’artista  i ens manquen detalls com els canvis que deuria comportar tant a nivell econòmic com a nivell 

artístic,on possiblement es va dedicar part de l’activitat del seu taller a aquest afany. Si més no, podríem 

relacionar aquests afers amb el document del 1766 en el que es diu que Bonaventura Julià “torcedor de 

seda”devia a Manuel Tramullas sis-centes lliures98  . 

El 1790 encara no havia posat fil a l’agulla en la construcció del nou habitatge99. Tanmateix, suposem 

que abans de la seva mort el 2 de juliol de 1791100, la situació va variar. El 27 de gener de l’any següent 

es va llegir el seu testament en el que hi havia constància de la seva residència a la Rambla barcelonina, 

a la cantonada amb el carrer del Pi on vivia amb tots els seus fills i Maria Francisca, casada amb Tomàs 

Solanes i la filla del seu germà Francesc, Maria Lluïsa, casada amb el pintor barceloní Josep Pasqual. Una 

de les últimes voluntats de l’artista va ser cedir; 

«(...) tot lo que es pertanyent a ma facultat de Pintor deixia usarne als nomenats Thomas Solanes mon 

gendre, y a Pere Bofill retirantse primerament lo mateix Hereu, y lo predit Manuel Tramullas mon fill 

las Estampas y llibres que los gustian y de tot lo restant tindrà lo mateix hereu cuidado se conserve fins 

los fills de mas fillas, y los de las tres Nevodas tingan elegida professió; y en tal cas unit lo tot de los 

llibres facultatius, estampas, dibuixos, y utensilis sien dos, tres ó mes los que aspiran a ser Pintors…»101

 Són molt poques les referències que tenim per reconstruir la biografia d’aquest artista. A nivell personal 

ens manquen un munt de dades i o al·lusions que ens acostin a la part més humana del pintor. Ara per 

ara, només podem suposar un caràcter insistent i ambiciós associat a la seva lluita conjunta amb Fran-

cesc a favor d’un canvi en l’educació artística i estatus dels pintors de la ciutat. En relació a la seva acadè-

mia i la seva tasca com a docent, Quilliet, el 1816 descriu el pintor com «(...)un professeur très-studieux 

95.  Pierre VILAR, Assaigs sobre...,p.52-53

96.  Pierre VILAR, Assaigs sobre...,p.52-53

97.  A.H.P.B. not. Ignacio Lluch i Villalonga, Manual de 1782, fol.530.i I.M.H. Fondos Junta de Comercio. Vol. 
35. Leg.41, num. 8, fol.130 segons Pedro MOLAS RIBALTA, Los gremios barceloneses...,p.469 i 529 

98.  A.H.P.B. not. Josep Mariano Avellà, man. 1766, fol. 304 segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p 
.184 

99.  A.C.A, Batllia General, Patrimoni Reial, Aa 2a classe, n.104 (1790 f.476-492) segons Pierre VILAR, Assaigs 
sobre...,p.52-53

100.  A.Pi Òbits 1791-1801 Fol. 13 vº , segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.72

101. A.H.P.B.not.José Mariano Avellá.Pleg d’escriptures i testaments 1792-1795 L.I, segons MIQUEL CATÀ, 
C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.46
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(…) avec une patience admirable les nombreux élèves qui s’y réunissaient.»102. De la seva activitat com 

a pintor, més ben dit, com a retratista,se’n desprèn una gran professionalitat. A partir de la correspon-

dència que va establir l’artista amb l’entorn proper dels seus models (ens referim a la correspondència 

amb Jaume Pasqual en motiu del retrat del beat Joan d’Organyà), sabem que era exigent i que es pre-

ocupava per aconseguir la màxima versemblança en les seves pintures. S’adaptava a les suggerències 

dels comitents i fins i tot, quan la situació ho requeria, demanava consell sobre aspectes iconogràfics per 

reproduir fidelment l’efígie del retratat. 

A nivell més personal, un dels aspectes que no hem de passar per alt, és la bona relació que segurament 

es va establir entre el pintor i Jaime de Guzman Dávalos. Encara pendent d’estudi, el vincle entre el 

pintor i el Marquès de la Mina, possiblement va superar la “protecció de l’artista”, establint una amistat 

més enllà del terreny professional. Ignorem qui formava part del seu cercle més íntim com també si és 

cert el caràcter galant que Alcolea103atribuiex a Manuel, qui segons l’autor, hauria tingut algun que altre 

embolic de bastidors, durant el període que va treballar com a escenògraf al Teatre de la Santa Creu de 

Barcelona104. 

L’artista 

El germà gran dels Tramullas és un clar exemple de la multiplicitat de tasques a les que l’ofici de pintor ha-

via de respondre. És l’autor de composicions a l’oli, decoracions murals, miniatures,dibuixos, esgrafiats, 

escenografies, dissenys de retaules, disseny d’estampes per gravar, pessebres i treballs secundaris que 

ens permeten conèixer el gust i les preferències estètiques del moment. Al llarg del seu recorregut,va 

realitzar empreses de caràcter privat i públic, generalment vinculades a l’estament eclesiàstic de la capi-

tal però també al de les poblacions perifèriques com Mataró i Olot o les capitals de província Tarragona 

i Girona, on també van aclamar els seus serveis. Fins al moment coneguda, sa seva producció, ens porta 

a recorrer gran part de les esglésies barcelonines entre les quals destaca pel seu ressò artístic i la impor-

tància del temple, la Catedral i l’església de Santa Maria del Mar. Però en què es basa la recerca sobre 

Manuel Tramullas artista?

Si donem un cop d’ull al passat, veiem com des del 1700, segle rere segle s’ha anat construint una imat-

ge de l’artista sovint, poc favorable. En general, sembla que hi ha hagut una tendència a menystenir la 

trajectòria artística de Manuel, qui s’ha considerat un artista local de gran estima. Una de les frases que 

potser resumeix millor la fortuna crítica de l’artista la va anotar Fréderic Quilliet el 1816 en el seu diccio-

nari de pintors espanyols i deia així: «Ses productions publiques sont dans presque tous les temples de 

102.  Frédéric QUILLIET,Dictionnaire des...,p.347

103.  Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV,p.319

104.  «(...)quizás algun amor volado por los paños de Cupido, a que suele inclinarse el andante de Bastido-
res.», Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV,p.319
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Barcelone, et, malgré leurs incorretions, sont assèz généralement estimées.»105. De fet, no és el primer 

cop que es parla de l’acceptació popular de l’artista. El 1788, Antonio Ponz106 ja feia al·lusió a la seva 

fama. Tampoc serà l’últim que farà referència a les mancances tècniques del pintor. Alcolea Gil en el La 

pintura en Barcelona sobre el siglo XVIII107 al·ludeix a la pobresa del context artístic barceloní com un dels 

motius que portà l’èxit a Manuel i el seu germà.  

Gairebé podríem afirmar que en la majoria dels casos s’ha apreciat la seva pintura en quan estava sub-

jecte a la manera de fer de Viladomat. A diferència del seu germà, a qui se li ha atribuït un estil propi 

amb influències italianes i franceses, el gran dels Tramullas sembla que segons la bibliografia, no va tenir 

encert alhora de desenvolupar la seva personalitat artística. Són molt significatives les paraules d’Alcolea 

Gil sobre Manuel i la recerca del seu propi camí qui amb la voluntat de singularitzar-se va aconseguir: 

«(...)pretensiones lamentables que suelen dar al artista más exageración que verdad, más capricho 

que originalidad, más afectación que buen gusto, más amaneramiento que estilo y suelen ponerle en 

ridículo y perder de véz en méritos (...)Siguió los buenos princípios mientras siguió a su maestro, adop-

tando su colorido con novedad y buen gusto, pero desencajó enseguida cuando varió de ideal. (...) 

malgastó sus propias fuerza cuando quiso buscarle (al estilo) y produjo aquellos cuadros, como los de 

Corredores de Cambios, de un tinte amarillo y verdoso innatural y antipático (...) Pasó al arte de la con-

vención, frío en las expresiones sin vida en forma e imágenes, hueco e sin nervio en los conceptos, exa-

gerado y falso en todo, que era el tipo elegido por los pintores franceses compañeros de Watteau.»108

 L’autor ens presenta un art efectista i desproveït de caràcter, que va fer decaure la qualitat de les seves 

obres, segons Alcolea, en sintonia amb les escenes galants franceses de Watteau, etc. En altres ocasions 

s’ha parlat de Manuel com un artista serè en la composició i l’execució amb un gran coneixement del 

dibuix i de la naturalesa, incapaç d’aplicar en les seves obres els seus grans consells. 

El germà gran dels Tramullas va destacar sobretot en el retrat. Segons Alcolea109, els resultats guarda-

ven moltes semblances amb el model, a qui representava amb naturalitat i estil. És difícil determinar 

si realment va ser així en tots els casos, però el que sí que és cert és que un gruix important de la seva 

producció va girar entorn a aquest gènere. Tanmateix, molts autors coincideixen en designar les pintures 

de la Catedral de Barcelona, entre les quals destacarien les pintures de la vida de Sant Olaguer i La presa 

del canonicat de Carles III, com les millors obres del seu catàleg110.

105.  Frédéric QUILLIET,Dictionnaire des…,p.347

106.  Antonio PONZ, Viaje de España (XIV), Madrid, 1788

107.  «Su tiempo fue sin embargo condescendiente y amigo de uno y otro de esos hermanos que, con sus 
muchos defectos y no tener competidores, pasaron plaza de grandes. Agigantándose su fama y les llovían 
de todas partes encargos sin cesar y distinción sin cuenta. »Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV,p.316

108.  Santiago ALCOLEA GIL: « La pintura ...», XIV,p. 315

109.  Santiago ALCOLEA GIL: « La pintura...»,XIV,p. 313

110.  Ramon SORIANO:«Apuntes para la monografia de la catedral basílica de Santa Creu i Santa Eulàlia 
de Barcelona. Acabament», Renaixensa. Revista Catalana, 1 (I), 1879, p.13 i Santiago ALCOLEA GIL,.: « La 
pintura...»,p. 315
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És difícil dir si la fortuna crítica del pintor ha estat fruit de la constant comparació amb Viladomat i Fran-

cesc, de la que sempre n’ha sortit mal parat, o de la manca d’estudis especialitzats que hagin tractat el 

tema més profundament. El que si podem concloure és que Manuel va ser un pintor del seu propi temps 

que es va adaptar perfectament al gust i exigències del mercat artístic111. És per això que a part de ser un 

destacat artista va ser també un gran empresari, que juntament amb Francesc, va dominar el panorama 

artístic de mitjans i finals del segle XVIII.

L’obra. aproxImacIons aL catàLeg artístIc

Els inicis

Manuel va rebre les primeres lliçons de pintura i dibuix al taller del seu pare, l’escultor Bru Tramullas. Va 

ser posteriorment quan ambdós germans van ingressar al taller d’Antoni Viladomat, artista de recone-

guda fama que esdevindria el principal model a seguir pel gran dels Tramullas durant els anys de la seva 

formació. Alumne avantatjat del taller, aviat Manuel va captar i aconseguir la tècnica del mestre fins al 

punt que des de llavors fins ara, s’ha recordat com un gran imitador, les obres del qual costa distingir de 

les del propi Viladomat. 

El 27 de maig de 1742 va presentar la seva primera pintura a l’oli dedicada Sant Joan Baptista per 

l’obtenció de la llicència per pintar. A partir del 6 de setembre del mateix any, Manuel va aconseguir el 

permís del Col·legi de Pintors de Barcelona de manera que es va desvincular oficialment de l’obrador del 

seu mestre. Sembla que els primers passos en solitari no els donà fins el 1744, quan pintà vint escuts 

petits i quatre de grans dimensions del túmul i les destrals de les exèquies de José de Francolí y de Ma-

garola. Per aquest encàrrec, el principi d’una carrera fructífera en la que desenvoluparà un llenguatge al 

voltant de l’art funerari, Manuel va rebre el 13 de setembre, un pagament de d’onze lliures i dotze sous.                

Tornem a tenir notícies de la seva activitat el 1747 en què posà en pràctica la tècnica del fresc en la 

decoració mural de la volta de l’església de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona,pel que 

també realitzà els costats de l’altar major, en valor de 60 lliures112. Poc a poc, el pintor que havia crescut 

arrecerat a la figura de Viladomat, començà a desenvolupar el seu propi taller amb alumnes a qui passar 

el testimoni. Tenim notícia que el 5 de setembre de 1750, Manuel va ser multat pel Col·legi de Pintors de 

Barcelona al  instruir Buenaventura Miraguelo en l’art de la pintura113. És en aquest moment on trobem 

les primeres divergències entre el germà gran dels Tramullas i la institució artística local, qui al cap d’uns 

anys, revolucionarà l’àmbit acadèmic traslladant el seu desacord i la seva iniciativa pròpia juntament 

111.  «!Qúe tipo más apropiado de esos días de bon vieux temps, de esa edad de plata y raso que fue Tra-
mulles su discípulo!» Santiago ALCOLEA GIL: « La pintura...»,XIV,p.319

112.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.75 

113.  A.H.P.B. not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 398 v°,segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramu-
llas, pintors ...,I,p.65
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amb Francesc, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Un mes i mig després, Manuel en 

desavinença amb el sistema gremial al que s’integrava l’ofici de pintor, va formular un memorial al capità 

Jaime Miguel de Guzmán, Marquès de la Mina, per sol·licitar la llibertat d’exercici artístic dels pintors 

amb llicència114. 

Al cap d’un any, Manuel va pintar dos quadres col·laterals del presbiteri de l’església dels Trinitaris Cal-

çats de Barcelona on també va daurar els marcs corresponents. Sabem gràcies al  testimoni de Rafael 

d’Amat i de Cortada, conegut com el Baró de Maldà, que al febrer de 1751 el pintor va treballar «(...)a 

casa seva els dos quadres dels col·laterals emplaçats en el seu lloc un any més tard, passant-se a conti-

nuació a daurar llurs marcs.»115 

El 1754 torna a haver-hi moviment al taller. El juliol es va incorporar Josep Casas116 i a partir de llavors 

fins els tres pròxims anys, l’entrada de nous deixebles serà continuada. Tal com s’esmenta en la do-

cumentació de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, Gabriel Duran s’incorporà com a aprenent 

el  març de 1756117i durant els següents dos anys, el taller anirà creixent de tal forma que s’arribarà a 

comptabilitzar fins a quatre pupils la situació dels quals, es formalitzà el 25 de juliol de 1758, davant de 

Geroni Gomis, notari118. En aquests quatre anys, Manuel passà a ser Mestre del Col·legi de pintors. A 

l’examen, va entregar una Resurrecció que li va permetre obtenir el títol el 23 d’octubre de 1754119, fet 

que segurament deuria influir en l’afluència d’aprenents al seu estudi. És també dins aquest quadrienni 

en què Manuel realitzà el que fins ara considerem el primer retrat datat de l’artista. Es tracta d’un oli 

amb l’efígie de l’escultor Lluís Bonifàs Sastre (Barcelona 1683- Valls 1756) quan tenia 72 anys120 . Mata de 

la Cruz i Jordi París en la seva monografia dedicada als Bonifàs121 associen aquesta pintura amb “retrato 

del avi ab ses guarnicions doradas”que consta en el inventari fet a casa de la vídua de Lluís Bonifàs Massó 

el 1789. L’obra, que va pertànyer als descendents de la família fins a principis del segle XX, està actual-

114.  A.H.P.B. not. Joan Costa Man. 1750 Fol. 155 ,segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, 
pintors ...,I,p.65

115.  Anna RIERA, Baró de Maldà: Calaix de sastre. Font documental per a l’estudi de les activitats artístiques 
a Barcelona (1769 – 1785) (I) (tesi de llicenciatura, dir.J.R.Triadó, Universitat de Barcelona,Departament 
d’Història de l’Art), Barcelona, 1988,p.20

116.  A.H.P.B.Not.Geroni Gomis Man. 1754 Fol.479, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, 
pintors ...,I,p.65

117.  A.H.P.B.Not.Geroni Gomis Man. 1758 Fol. 399vº, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramu-
llas, pintors ...,I,p.65

118.  El 25 de Juliol es formalitzen com a deixebles de Manuel Tramullas: José Casas, Gabriel Durán, Francis-
co Plà, Manuel Lacoma. A.H.P.B. not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 399.,  A.H.P.B.not. Geroni Gomis, man. 
1758, fol. 399 v°.,  A.H.P.B.not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 400.,  A.H.P.B.not. Geroni Gomis, man. 1758, 
fol. 400 v°, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,,p.66

119.  A.H.P.B.not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 479., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV, 
p.183

120.  César MARTINELL, El escultor Lluís Bonifás y Massó, Barcelona, Ajuntament de Barcelona; Anales y 
Boletines de los Museos de Arte de Barcelona, 1948,p.19,

121.  Sofia MATA DE LA CRUZ; Jordi PARÍS I FORTUNY,Bonifàs, una nissaga d’escultors, Valls, Estudis Vallencs, 
2006,p.41
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ment perduda. Només se’n conserva una litografia que es publicà al llibre de Puigjaner, Historia de la 

villa de Valls desde su fundación a nuestros días (1881) (Fig.1). El gravat ens permet establir les primeres 

característiques i recursos que anirà desenvolupant Manuel al llarg de la seva trajectòria com a retratista 

de la burgesia catalana. En relació a l’obra, també hem de tenir en compte el dibuix sense signar que es 

conservava a la col·lecció Martinell, segurament un esbós realitzat per algun artífex del taller. 

És també durant aquest període, a mitjans del segle XVIII, que dissenyà una de les obres posteriorment 

més reproduïdes del seu catàleg: l’Acción de la Real Compañía de Comercio, gravada per Ignasi Valls el 30 

de juny de 1756 (Fig.2). De manera simbòlica, s’ha volgut veure en la composició un document històric 

de l’estat en què es trobava el port de la ciutat al 1700. «El port continuava esbatanat i a la Marvella ja 

hi figurava la Barceloneta», comenten Casassas i Vila a Barcelona i la seva rodalia al llarg del temps122. 

De fet, els únics comentaris que des d’una perspectiva artística plantegen un discurs són, el que propor-

ciona el catàleg de l’exposició Retrat de Barcelona123en el que s’associa la composició a la «(...)necesidad 

de utilizar la visión global como representación de la comunidad urbana. Una necesidad que comenzará 

a desaparecer en el transcurso del último tercio del siglo XVIII» i el que en fa el llibre Atles de Barcelona, 

que des d’un punt de vista iconogràfic, descriu la làmina com la única composició en què Montserrat 

entra en la Mediterrània posant-se la ciutat a la falda124. Més enllà dels aspectes puntuals descrits, hem 

d’entendre aquest encàrrec, coincidint cronològicament la realització de l’estampa amb l’any de creació 

de la companyia, com una imatge corporativa? Podríem dir doncs que s’estableix una adequació entre la 

iconografia i la funció i objectius de l’Acción de la Real Compañía de Comercio? Va ser el mateix Manuel 

qui va pensar iconogràficament la composició o hem de pensar en una imatge preestablerta del mateix 

comitent? 

Per acabar aquesta etapa inicial, retornant a la lluita pel canvi de la situació social dels pintors de la ciutat 

comtal que van encapçalar Manuel i Francesc seguint els passos del mestre Viladomat, el 15 de setembre 

de 1758 els dos germans van signar un document a favor d’una acadèmia de belles arts a Barcelona.125 

Consolidació i projecció al mercat artístic

L’etapa més prolífica de la trajectòria de Manuel Tramullas està emmarcada per la dècada dels seixanta, 

anys en què va realitzar les escenografies del Teatre Principal de Barcelona, prenent el relleu del seu 

germà, i el 1790, l’any abans de la seva mort. Durant aquestes tres dècades va experimentar una gran 

evolució: són gairebé constants els encàrrecs que rep de famílies adinerades i de l’església, estament 

122.  Lluís CASASSAS SIMÓ; Pau VILA DINARÉS, Barcelona i la seva rodalia al llarg del temps, Barcelona, 
Aedos, 1974,p.217

123.  Retrat de Barcelona...,p.345

124.  Ramon SOLEY, Atles de Barcelona (I), Barcelona, Editorial Mediterrània, 1998,p.19

125.  A.H.P.B. not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157., segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tra-
mullas, pintors ...,I,p.66
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que ,de la mateixa manera que succeirà amb Francesc, esdevindrà un gran promotor del seu art.

 Com hem comentat, Manuel va ser l’autor de les decoracions teatrals que es varen utilitzar en les re-

presentacions operístiques en el transcurs dels següents vint anys. Tanmateix, la dedicació que devia 

suposar pel pintor no va paralitzar la resta de projectes.

Donat la gran quantitat d’òperes en què va participar Manuel juntament amb el detallisme que reque-

reix l’estudi d’aquesta faceta, remitim al lector a l’annex dedicat aquest tema i procedim a centrar-nos 

en la tasca merament plàstica que desenvolupà l’artista. 

Es presenta per endavant un període de bonança i creixement artístic. Un exemple n’és el nomenament 

de Manuel com a segon cònsol del Col·legi de Pintors126 de Barcelona, punt de partida d’un seguit de 

canvis que milloraran l’estatus del germà gran dels Tramullas. Per altra banda, el caràcter polifacètic del 

pintor, una novetat fins el moment, el veiem només començar aquesta etapa. Entre el 1760 i el 1762 

va dirigir la construcció del retaule del Remei de l’església de Trinitaris Calçats127de Barcelona pel qui 

pintà posteriorment sis quadres, perduts segurament després de la destrucció del convent. En el mateix 

any, Manuel va ser l’encarregat de reconèixer i acceptar una custodia que Ignasi Valls i Ramon Altet van 

realitzar per la cofradia de Sant Nicolàs de Bari a l’església del Convent de Sant Francesc d’Assis de Bar-

celona.128 

La Catedral es vesteix de Barroc. El túmul de la reina Maria Amàlia

Podríem dir que el mes destacable del 1761 és el disseny del túmul de la Reina Amàlia de Saxonia129, 

l’única obra pensada i fruit del treball dels dos artistes. Segons alguns autors, aquesta construcció fune-

rària va ser  l’obra de major envergadura que van realitzar Manuel i Francesc. De fet, i en motiu de les 

pompes fúnebres de la reina, la catedral de Barcelona es vestí d’un aspecte totalment barroc130.  Sembla 

ser que els Tramullas van guanyar el concurs de la traça del reial cenotafi al presentar una proposta més 

vistosa que la resta, que s’adeia tant a les regles d’arquitectura com a la naturalesa de l’assumpte. Des 

de l’acceptació del projecte a la seva realització, tant sols va transcorre un mes en el que els germans van 

dirigir un equip de menestrals que va dur a terme en un temps limitat, un encàrrec de gran envergadura 

i de resultats òptims. Tal com es cita en Reales exequias que a su augusta soberana Doña Maria Amalia 

de Saxonia reina de España consagró el rendido amor, y gratitud de la mui ilustre ciudad de Barcelona 

en los días 23, y 24 de abril de 1761 va sortir tot conforme «(...)à aquella idea, que se formó desde los 

126.  Santiago ALCOLEA GIL: « La pintura...»,XIV,p.211

127.  A.H.P.B.not. Ramon Serra Man. 1760 Fol 243 /Man. 1762 Fol.357 vº, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel 
i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.75

128.  A.H.P.B.not. Antoni Comellas, man. 1761, fol. 31 v°., segons Santiago ALCOLEA GIL :« La pintura...», 
XV,p.184

129.  B.C.F.Bonsoms 1044, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.67

130.  Catalunya a l’època...,p.269
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principios, como si mui largo tiempo hubiesse sazonado la execucion, y el acierto.»131. Aquest seria 

un dels aspectes a ressaltar alhora de conèixer com es va dur a terme la interpretació dels plànols a la 

realitat. En aquest sentit i al tractar-se d’una empresa efímera, només ens podem basar en els gravats 

que va estampar Francesc Boix. Federico Revilla la descriu com una de les obres «(...)más completas y 

más expresivas – una de las más hablantes simbólicamente-que se registran durante un período nada 

escaso en ellas.»132. El conjunt monumental ideat per Manuel i Francesc Tramullas, comprenia el fron-

tispici de la Catedral (Fig.3), el transcor (Fig.4), la decoració de l’interior del temple (Fig.5)i el cenotafi 

pròpiament (Fig.6). L’espectador s’endinsava en la mort només travessar la porta de la Catedral. Després 

de l’ornamentació del transcor, amb la representació de la vida i la mort, el visitant arribava a l’interior 

del temple, cobert de teles negres i acompanyat pels 27 escuts del regne, juntament amb la represen-

tació d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. Finalment, s’arribava al monument fúnebre. De grans proporcions 

(102 palms d’alçada i 38 d’amplada) disposava de quatre nivells simbòlics en què de forma ascendent es 

creava un discurs en relació la vida terrenal i la celestial de la reina. Segons interpreta el mateix autor, 

des del condol de les ciutats catalanes, a la vida virtuosa de la reina Amalia, el túmul era coronat amb 

l’exemplificació de la espiritualització de la monarca, finalment convertida en cendres, assolint l’eterna 

felicitat133. 

Federeico Revilla descriu el conjunt que van crear Manuel i Francesc com una mostra de la seva habi-

litat tècnica i del gran domini del llenguatge al·legòric i simbòlic en aquest tipus d’encàrrecs. A més de 

les solucions estètiques, el monument és regia per un discurs detallat al voltant de la personalitat de la 

difunta i de l’exaltació de la monarquia, aspecte que s’avenia perfectament amb la grandesa corpòria 

de l’estructura134. Fins ara però, tot i la rellevància que alguns autors han otorgat al monument, no s’ha 

establert cap relació entre el túmul del reina Amàlia i d’altres conjunts funeraris tant anteriors com pos-

teriors, per determinar la singularitat de l’obra i la seva influència.

****

Com hem comentat anteriorment, l’obra dels dos Tramullas en algunes ocasions s’entrecreua bé pel con-

text i la ubicació del treball bé pel gènere i o la temàtica de la comesa. Un dels exemples en què veiem 

aquesta confluència, és la pintura que realitzà Manuel el 1762 pel convents dels Caputxins de Sarrià 

de Barcelona dedicada a la Divina Pastora135. Sembla que la devoció cap a aquesta advocació mariana, 

exemple de la temàtica pròpia dels pintors sevillans posteriors a Murillo com citarà J.R.Triadó136, portà a 

131.  Reales exequias que a su augusta soberana Doña Maria Amalia de Saxonia reina de España consagró 
el rendido amor, y gratitud de la mui ilustre ciudad de Barcelona en los días 23, y 24 de abril de 1761, Bar-
celona, Imprenta Maria Teresa Vendrell y Teixidó,p,12-13

132.  Federico REVILLA: «Un ejemplo...»,p.55

133. Federico REVILLA: «Un ejemplo...»,p.62

134.  Per veure extensament la interpretació del fèretre, consultar Federico REVILLA: «Un ejemplo...»,p.55-62

135.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.75

136.  J.R.TRIADÓ, Història de l’art...,p.204
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Manuel a realitzar 13 anys més tard un altre oli, aquesta vegada pel convent de Santa Madrona, poste-

riorment convent de les Germanes de la Divina Pastora de Barcelona137. Malauradament, no conservem 

cap de les dues teles. Per aquest motiu pren importància la composició que va gravar el seu germà Fran-

cesc el 1764, un cop ja Manuel havia realitzat la seva primera obra d’aquesta advocació i la que va gravar 

a Roma Garofalo Panormitano a partir de l’obra de Manuel. 

L’art funerari com hem dit a l’inici, va ser un dels gèneres que conreà el germà gran dels Tramullas. Des-

prés de la realització del túmul de la reina Maria Amàlia que de ben segur va fiançar un gran reconeixe-

ment a ambdós artistes, Manuel acceptà el 1763 l’encàrrec del comte de Centelles, qui el va contractar 

per pintar els escuts heràldics de les exèquies fúnebres de la seva dona, Anna de Blanes138. Tenint en 

compte, que ja el 1744 havia dut a terme un encàrrec semblant, va ser Manuel a ulls de la burgesia 

l’artífexs més apropiat per dur a terme aquest tipus d’obres? Tot i que només tenim constància de dues 

comitències d’aquest tipus, n’hi van haver més?  

A partir d’aquí, s’obre un parèntesi en el catàleg de Manuel, creiem degut a la dedicació que requeria 

treballar en el Teatre de la Santa Creu de Barcelona durant les temporades de gran activitat que van 

representar els anys seixanta. Es trenca la continuïtat i el ritme que fins ara havia caracteritzat el taller, 

i no serà fins el 1767 quan es recuperarà, e inclús s’incrementarà, la producció artística. En aquest dos 

anys d’impàs, hem de recalcar com altra vegada canvià la posició del nostre pintor que va ser anomenat 

clavari del Col·legi de Pintors de Barcelona139, assolint un rol més destacat en la organització de la insti-

tució. Seguidament,el 1766, Manuel va decorar la llotja del Marquès de la Mina, en motiu dels Balls de 

Màscara de la Casa de les Comèdies d’aquell any.140 Encara que no tenim més referències que els papers 

del Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu, hem d’entendre aquest contracte com la consolidació de la bona 

relació entre Manuel i el capità general, qui amb el temps, es va  convertir en un mecenes i protector 

de l’artista. El contacte entre el pintor i Jaime de Guzmán Dávalos l’hem de situar, com a mínim, quan va 

començar l’activitat escenogràfica de Manuel, període en què la direcció del teatre depenia dels arren-

dataris i els militars. 

Una troballa inesperada. El retrat del Marquès de la Mina

Tenim motius per pensar que el 1767141, quan el Marquès va encarregar a Manuel Tramullas el seu retrat 

(Fig.8), la relació que fins llavors s’havia establert entre un i altre, va canviar i va traspassar les barreres 

de lo professional. Fins ara, el pes d’aquesta obra havia recaigut en les múltiples reproduccions i versions 

en diversos suports de la mateixa composició, utilitzada en el seu cenotafi i esculpida per Joan Enrich. 

137.  P.Jordi FIGUEROLA ROTGER - J. MARTÍ BONET, Catàleg monumental de l’arquebisbat de Barcelona. La 
Rambla. Els seus convents. La seva història (VI/2), Barcelona, Arxiu diocesà de Barcelona, 1995, p.242

138.  A.H.P.B. not. Geroni Gomis, man. 1763, fol. 117., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.184

139.  Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.184

140.  Arxiu de l’ Hospital de la Santa Creu. Papers del Teatre, segons ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.184

141.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.76
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Aquest fet es deu a què 

fins el moment, l’oli havia 

restat durant molt segles 

il·localitzable. Com tantes 

pintures, es considerava 

perduda. La sorpresa gene-

ral va arribar el desembre 

del 2012, just uns mesos 

enrere, quan els mitjans de 

comunicació anunciaven la troballa de l’Institut de la Cultura de Catalunya. La pintura va ser identificada 

el novembre de 2011 quan els propietaris, la família Alòs-Moner , descendents de Ramon Alòs-Moner, 

van posar en disposició de la institució, alguns dels béns del seu patrimoni. Entre les propietats que hi 

hava a la residència familiar hi havia el retrat que pintà Manuel Tramullas, el retrat de Carles VI d’Àustria 

i el de la seva esposa Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. Tots treexplica José Ángel Montañés 

havien estat «(...) varios siglos conviviendo y compartiendo un mismo espacio, uno al lado de los otros: 

primero en la masía familiar del Guinardó y luego en el salón-comedor del piso familiar de la barcelo-

nesa Rambla de Catalunya.»142 L’Ajuntament de Barcelona va adquirir sense traves les tres peces de la 

col·lecció. Els antics propietaris van facilitar els tràmits i van oferir més que un preu raonable, 12.660 

euros que el cinquè tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, determinà com a in-

significants143. Cal tenir en compte que en el procés d’adquisició de l’obra, hi ha hagut un interès històric 

i patrimonial per recuperar la memòria de la ciutat de Barcelona i Catalunya. La tela, tal com s’entreveu 

en el comunicat de premsa144 del 14 de desembre, ha estat concebuda com un pretext per explicar un 

període i uns protagonistes de la història catalana. Concretament, s’ha considerat el retrat del Marquès 

de la Mina, una mostra del compromís entre el capità general, les arts i la cultura del moment.                                                    

En la pintura de Manuel, Jaime de Guzmán Dávalos vesteix de militar, amb l’uniforme pertinent, 

i presenta una expressió severa i envellida. El fons, no és arbitrari. José Ángel Montañés veu en l’oli 

«(...)la primera representación del nuevo barrio, con cuatro bloques de casas que daban a la facha-

da del muelle marítimo y la iglesia de Sant Miquel del Port donde fue enterrado el propio marqués 

en un mausoleo.»145. Mentre que altres autors com C.Miquel, en canvi, apunten a les semblances 

entre el retrat de Josep Galcerà Pinós i Pinòs (1784 aproximadament) i el del Marquès de la Mina146.                                                                            

Independentment de les similituds puntals, creiem que per una millor comprensió de l’obra caldria po-

142.  José Ángel MONTAÑÉS: «Enemigos del 1714 en el comedor de casa», El país, 15 desembre de 2012

143.  José Ángel MONTAÑÉS: «Enemigos del 1714...»,p.2

144.  «El nou born Centre Cultural comptarà amb tres noves adquisicions pictòriques del segle XVIII. Aquestes 
obres són una adquisició important per al patrimoni públic i formaran part de la col·lecció permanent del 
Born Centre Cultural», 14 de desembre de 2012

145.  José Ángel MONTAÑÉS: «Enemigos del 1714...»,p.2

146.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.79

Retrat de Carles VI d’Àustria, Retrat de l’esposa de Carles 
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sar en relació el retrat de Jaime de Guzmán Dávalos amb tota la producció que densevoluparà posterior-

ment Manuel Tramullas entorn aquest gènere. Com en moltes obres del seu catàleg, en desconeixem el 

destí i encara ara ens preguntem si ,realment com indica la cronologia, va ser el primer retrat que pintà 

o si podem traçar una evolució en el llenguatge d’aquest tipus d’obres.

Actualment, la pintura forma part de la col·lecció del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona i es 

troba en un procés de restauració juntament amb els altres dos llenços. Possiblement, un cop obtinguts 

els resultats, puguem aconseguir més informació artística sobre la peça.       

****

Va ser aquesta pintura una prova de les preferències del Marquès cap a l’art de Manuel? El que gairebé 

podem afirmar és que l’efígie del capità general es va convertir en un gran impuls per l’agenda de clients 

de l’artista que des de llavors, va ser contractat com a retratista de les famílies riques de la societat ca-

talana. Podríem descriure aquest moment com el tret de sortida de la consolidació de l’artista i el seu 

prestigi. 

El següent encàrrec respon a una composició intitulada Aparició de la Verge a Juan Palafox y 

Mendoza,bisbe (Fig.7) passada al burí per Pasqual Pere Moles. Ricardo Fernando García147 és dels pocs 

autors que a partir de l’estudi de la iconografia del sant aprofundeix una mica en la peça. Considera el 

gravat del valencià molt pròxim a la imatge que en va fer Miguel Sorelló que fins el moment, havia cen-

trat el mercat artístic de la devoció de Juan Palafox. L’autor contextualitza l’obra de Manuel Tramullas en 

un moment en què les estampes de Sorelló eren insuficients davant la demanda creixent de la devoció 

del sant. En aquest sentit, Ricardo Fernando Garcia descriu el gravat com una mera còpia de Sorelló, de 

menys qualitat i en la que es percep una mancança expressiva en els personatges que «(...)no logran 

la comunicación y nobleza del ejemplar hecho en Roma.»148 L’altra gran diferència que en resulta és la 

inscripció, que en el cas del gravat de Moles és en castellà i no en llatí: «Verdadero retrato del V.siervo 

de Dios el Illm. S.D.Juan de/Palafox y Mendoza Obispo que fue de la Puebla de los Angeles, y/ después 

de Osma. Murió a 1 de Octubre de 1659 de edad de 59 años.»149 

En un parell d’anys, es concentren tres dels projectes més interessants de Manuel. És al final de la dè-

cada dels anys seixanta quan a més de fer una valoració150 dels quadres que decoraven la Capella de la 

Soledat, a l’Església de la Mercè de Barcelona el 5 de novembre de 1767, realitzà El descendiment del 

Senyor i Crist lligat a una columna,conservats a l’església de Nuestra Señora de los Milagros, Santa Fe 

147.  L’any 2010 una altre autor també va escriure un article en relació al mateix sant on es torna a esmentar 
el gravat. Wifredo RINCÓN GARCÍA: «Contribución a la iconografía de la venereble figura de Juan Palafox. 
Una nueva obra firmada por Francisco Bayeu», AEA, 332, octubre-desembre de 2010, p.369-376

148.  Ricardo FERNÁNDEZ GARCÍA, Iconografía de don...,p.314

149.  Ricardo FERNÁNDEZ GARCÍA, Iconografía de don...,p.314

150.  A.H.P.B not. Joan Costa, man. 1768, fols. 80 a 86., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.184
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(Argentina), i quan pintà la tela més coneguda i que li proporcionà més fama del seu catàleg; La presa 

del canonicat de Carles III per la Catedral de Barcelona. Anem per passos. 

Més enllà de l’Atlàntic. Les pintures de l’església  

de Nuestra Señora de los Milagros 

Cronològicament, i segons les referències que tenim dels dos olis, les següents teles en què va treballar 

Manuel van ser les dues pintures gairebé desconegudes fins ara, que es conserven a Santa Fe. Ambdues 

obres van ser realitzades a Barcelona tal com diu la respectiva inscripció i desconeixem com, quan i a 

mans de qui van arribar a Sud Amèrica. Segons explica Vittori en el seu llibre sobre la ciutat:

 «su existencia se seguía facilmente hasta la expulsión de los jesuitas por orden de Carlos III en 1767, 

oportunidad en la que se levantaron inventarios de bienes de la iglesia. En aquel tiempo, la tela, de 

grandes dimensiones, se encontraba ubicada en uno de los cinco altares existentes, conforme al registro 

elaborado por la Junta de Temporalidades en el mencionado año. Pero desde allí hacia atrás, había un 

gran salto de silencio.»151

Si seguim les indicacions de l’autor, El descendiment de Crist com segurament també Crist lligat a una 

columna, van ser pintats anteriorment, ja que no és fins a finals dels anys seixanta en què es té cons-

tància d’elles a Santa Fe. L’única associació que menciona Vittori entre la ciutat catalana i l’argentina és 

l’arribada el 1796, és a dir gairebé trenta anys més tard, de dibuixos i pintures que un cop a Santa Fe van 

ser destruïdes pel seu indecorós aspecte a mans d’Antonio Ortiz, membre del Santo Oficio de Buenos 

Aires. Deixant enrere el camí que van recorre les teles, Vittori explica que l’historiador i jesuïta Guillermo 

Furlong, qui es va interessar per El descendiment de Crist, atribuïa inicialment la pintura a l’artista anda-

lús Bernardo Rodríguez (1574-1650) i que per tant, es tractava del llenç més antic conservat a Santa Fe. 

Fins el 1980, a partir de la restauració que va dur a terme Angel Werlen, no es va aclarir la seva autoria. 

Tot i que l’obra havia presidit durant el segle XVIII un dels altars de l’església de Nuestra Señora de los 

Milagros, posteriorment havia estat arraconat, brut i deteriorat a l’avantsagristia del temple. Abans de 

començar el procés de restauració, la pintura es trobava en paraules d’Angel Werlen «(...)muy deterio-

rada. La tela estaba reseca y rota en distintas partes. Hubo que reentelarla, limpiarla y refrescarla.»152.

Era tal el seu estat de degradació que es va haver d’aplicar fins a cinc cops productes químics per netejar 

la superfície de l’obra, prèviament dividida en mòduls de 10 cm². Posteriorme va col·locar la tela al bas-

tidor i va aplicar-hi la capa de vernís. «Werlen removió el barniz y apareció la frase Fecit in Barcinone  

(...). Continuó  y, un poco más a la izquierda  surgió el nombre Emanuel Tramullas»153. Sembla que Crist 

lligat a la columna també va ser una de les obres que va restaurar Angel Werlen, juntament amb Crist 

sustentant la creu firmada pel seu germà Francesc. Tanmateix, i per motius que desconeixem i es per-

den en la distància, no s’ha donat més importància a les altres dues obres. De fet, ara per ara és quasi 

151.  Gustavo JOSÉ VITTORI, Santa Fe...,p.45

152.  Gustavo JOSÉ VITTORI, Santa Fe...,p.46

153.  Gustavo JOSÉ VITTORI, Santa Fe...,p.46
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inexistent la bibliografia sobre aquestes pintures. La seva situació geogràfica dificulta qualsevol estudi 

des de Barcelona, el seu lloc d’origen, de manera que les fonts provenen totes d’Argentina. Aquest fet 

complica l’accés a aquestes publicacions i el converteix en un tema pendent per la historiografia catalana 

i un aspecte a treballar acuradament en l’elaboració de la tesi doctoral.

   ****
La imatge d’un esdeveniment històric.La presa del canonicat de Carles III 

Un dels punts claus en la trajectòria artística de Manuel va ser el 1768, any en què va pintar La presa del 

canonicat de Carles III (Fig.9), peça a la que constantment s’ha fet al·lusió al descriure l’estil del pintor. 

L’oli, que presideix la sala capitular de la Catedral de Barcelona, s’ha convertit en la representació per 

excel·lència de l’art de Manuel Tramullas, potser degut a la importància històrica de l’esdeveniment plas-

mat, potser fruit del seu emplaçament. Sigui com sigui, són forces els testimonis que des del segle XIX han 

parat atenció a l’obra. Jaime Fustagueras escrivia el 1859 en un article de la revista El museo universal :

«Por el anterior relato puede verse cúan fiel es el cuadro que representa la sala capitular en el acto 

de la recordada ceremonia. El rey, el obispo, la real familia, los capitulares, los diferentes personajes y 

hasta el escribano del cabildo, todos están justamente caracterizados, presentando al vivo sus retratos 

verdaderos. A pesar de la monotonía de la escena, hay movimiento en los grupos, espresion en las fi-

sonomías, oportunos contrastes; el rey está digno, los auxiliares bien colocados, las princesas  arrogan-

tes, los príncipes atentos y curiosos, en toda esa gran multitud de figuras (…)»154

 De fet, i a diferència de la resta de comentaris que ha suggerit l’obra més coneguda de Manuel, s’accen-

tua un aspecte que no s’havia tingut en compte: la reciprocitat entre la pintura i l’esdeveniment històric. 

L’autor, deixa en segon terme els aspectes més purament estètics per emfatitzar el caràcter documental 

de la tela, fent referència a la fidelitat i la correspondència entre l’art i la història a partir de la carac-

terització dels assistents i l’acció del moment. No obstant això, Fustagueras no descuida components 

com el color i l’estil que acaba elogiant quan comenta «(...) pintóse con exactitud la impresión propia 

del acto, todo sin amaneramiento y sin esfuerzo, con corrección y buen colorido.»155. Seguint aquesta 

mateixa línia, diversos autors han vist en aquesta pintura un retrat de la societat del moment. És a dir, 

una personificació dels assistents, membres de la burgesia catalana. J. R. Triadó156 en diverses ocasions 

ha senyalat l’habilitat retratista del pintor tot i la fredor que desprèn la seva composició, estrictament 

reglada i a grans trets estàtica. El mateix autor veu en La presa del canonicat de Carles III una composi-

154.  Jaime FUSTAGUERAS Y FUSTER: «Pintores catalanes…», p.37

155.  Jaime FUSTAGUERAS Y FUSTER: «Pintores catalanes…», p.37

156.  J.R.TRIADÓ, Història de l’art...,p.203
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ció deutora de l’estructura que presenten les obres del 1700 peninsular i de l’art de Viladomat157, que 

demana una mirada més aguda i particular per veure el detallisme en què l’artista ha volgut plasmar les 

minúcies d’un instant que exigeix una gran solemnitat. Entrant més en matèria, C.Miquel ha apuntat 

també a la bidimensionalitat de les figures, mancades d’un sentit corpori158. L’última notícia que tenim al 

respecte es cita en el catàleg de l’exposició Memòria del barroc: tresors de la catedral i Museu Diocesà 

de Barcelona159 i correspon a l’adquisició per part del Museu Nacional d’Art de Catalunya, de l’esbós que 

realitzà Manuel.

****

Continuant la seva lluita conjunta per construir una versió contraposada a la del pintor gremial, el 10 de 

febrer de 1772160 Manuel amb el seu germà Francesc, va demanar una subvenció de 100 lliures anuals 

per mantenir l’acadèmia de dibuix que havien establert ambdós artistes als 

respectius domicilis de forma gratuïta. Posteriorment, al mes de març, Ma-

nuel va reprendre una nova comitència. Al llarg d’aquest any va treballar per 

l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona realitzant diverses intervenci-

ons de les que, malauradament, no ens ha arribat cap mostra del que deuria 

ser un gran conjunt plàstic del seu taller. Gràcies a la monografia escrita per 

Bassegoda Amigó161 el 1925, sabem que les capelles laterals de Sant Gabriel 

i Santa Caterina van ser decorades per quatre pintures de Tramullas (fill). De 

fet, no tindríem coneixement de la identitat del seu autor sense la documen-

tació que el 21 de març de 1772162 acreditava el pagament de tres-centes cin-

quanta lliures que va rebre Manuel dels cònsols i el Col·legi de Corredors de Canvis de Barcelona per la 

realització de quatre olis163, la capçalera, llunetes i costats de la Capella de Nostre Senyora de l’Esperança 

i dos miniatures (Verge de l’Esperança i el Calvari) pel Llibre de Juraments del Col·legi de Corredors de 

Canvis de Barcelona de la mateixa basílica. Degut als infortunis històrics dels anys 30, no en queda cap 

rastre de l’aspecte que tenien aquests olis que per desgràcia, van acabar a les brases. Julio Romero, en 

157.  José CAMÓN AZNAR - José Luís MORALES MARÍN - Enrique VALDIVIESO GONZÁLEZ, Arte español del 
siglo XVIII (Summa artis. Historia general del arte. XXVII), Madrid, Espasa- Calpe, 1986,p.218

158.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.77

159.  Memòria del barroc...,p.92

160.  B.C.Llibre d’Acords de la Junta de Comerç 1772- 1773 p.26, segons  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Fran-
cesc Tramullas, pintors...,I,p.69

161.  Bonaventura BASSEGODA AMIGÓ, Santa Maria de la Mar. Monografía histórica-artística (I), Barcelo-
na, Indústries gràfiques: fills de J.Thomas, 1925,p.150 és de les poques publicacions que fa al·lusió a aques-
tes pintures.

162.  A.H.P.B. not. Joan Prats y Cabrer, man. 1772, 2.* parte, fol. 79 v” segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i 
Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.77-78.

163.  Víctor Balaguer va esmentar que “en las preciosidades que Santa Maria del Mar conserva, deben citar-
se: (...) cuatro cuadros de Tramullas, hijo.” Víctor BALAGUER, Las calles de Barcelona. Origen de sus nombres 
antiguos y modernos (II), Barcelona, Salvador Manero editor,1866,p.26

Santa Maria del Mar, 1936-1939
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el seu llibre Tres días de Julio. 18,19 y 20164 reconstrueix l’episodi que va viure Juan Matas, un mestre de 

la Generalitat, a l’entrar a Santa Maria del Mar per tal de salvar165 les obres d’art del temple. Armat amb 

la documentació necessària, és a dir,les ordres de la Conselleria de Cultura, concretament de Ventura 

Gassol, d’extreure les teles i exposar-les al Museu,no va poder aconseguir el seu objectiu. Les pintures 

que havia escollit per tal de donar-ne un ús públic, van ser cremades pocs minuts després de sortir de 

l’església. Sembla que van acabar a la pira que hi havia al davant de la basílica, llançades per aquells qui 

segons abans, havien ofert la seva ajuda al professor per transportar el quadres cap a l’exterior. 

De les que tampoc tenim constància més enllà de la citació que en fa la Sociedad de literatos a La vuelta 

por España. Histórico, geográfico, científico, recreativo y pintoresco del 1874, són dels olis que orna-

mentaven la capella del Santíssim Sacrament. En aquest volum es transcriu la impressió que causà als 

viatgers la contemplació de l’obra. «Nuestros viajeros estuvieron un buen espacio contemplando con 

respetuosa admiración, la imágen de san Alejo, obra de gran mérito al decir de los inteligentes,ejectuda 

por Agustin Pujol, y los cuadros de Viladomat y de Tramullas, representando los del primero, algunos 

episodios de la Pasion del Redentor y otros asuntos místicos, los del segundo» 166. 

Tot i les referències que hem trobat, encara se’ns escapa quin va ser l’aspecte d’aquestes composicions. 

Actualment doncs, només podem contemplar els dos fulls del Llibre dels Juraments167que es conserven 

a la sala d’Actes dels Corredors de Borsa de la Llotja de Barcelona i que amb paraules de C.Miquel «(...) 

denoten un color esplèndid, amb un perfecte modelatge de les figures, tot i apreciant encara certes 

deixes del taller del mestre Viladomat»168. 

Un gran projecte decoratiu. El Palau Larrard

Aquest però no va ser l’únic treball que realitzà Manuel aquell any. Es tracta de la comesa del duc de 

Sessa, qui pel volum del projecte, va contractar al pintor per la decoració de la nova vivenda familiar 

al carrer Ample de Barcelona. El juliol de 1772, van començar les obres de l’habitatge. Tanmateix, no 

sabem quan l’artista va emprendre la realització d’una de les empreses artístiques més complexes i 

àmplies de la seva trajectòria. El palau va ser ideat i construït per José Ribas i Margarit, arquitecte qui 

164.  Julio ROMERO, Tres días de Julio. 18,19 y 20, Molins de Rey, Los amigos de la historia,1936,p.97-103

165.  La pàgina concretament que fa al·lusió a les pintures de Manuel Tramullas és la 99:“El de la casulla 
y otros se aproximan. Matas, entretanto, intenta examinar el cuadro que conducían. Tiene mucho interés 
en salvar las siete pinturas de Viladomat, lo mismo que las de Tramullas y Lorenzale. “ Julio ROMERO, Tres 
días...,p.99

166.  Sociedad de literatos, La vuelta por España. Histórico, geográfico, científico, recreativo y pintoresco 
(Historia popular de España, III), Barcelona, Imprenta y librería religiosa y científica del heredero de P.de 
Riera, 1874,p.83

167.  Creiem que seria necessari dedicar un estudi aprofundit d’aquestes miniatures, i perquè no, comparar-
les amb la l’exercici que realitzà Francesc Tramullas el 1745 en el Introito de la missa d Diumenge de Rams, 
amb la representació de l’entrada a Jerusalem.

168.  A.H.P.B. not. Joan Prats y Cabrer, man. 1772, 2. part, fol. 79 v”,segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Fran-
cesc Tramullas,  pintors ...,I,p.77-78
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segons X.de Salas, va traçar les línies generals de l’edifici i els seus programes decoratius169. Els escultors 

Ramon Amadeu i Félix Llausás, el daurador Francisco Borrás i Pere Armet, en canvi, van ser alguns dels 

artistes i artesans que juntament amb Manuel van treballar en l’embelliment de la residència. Gràcies a 

la informació recopilada per X.de Salas en «La documentación del Palacio Sessa o Larrard en la Calle An-

cha de Barcelona» 170, podem determinar amb detall quines van ser les tasques de Manuel i el seu taller. 

Segons la carta de pagament del 27 de març de 1778, l’artista va cobrar 1778 lliures i 19 sous per: uns 

frisos de vuit pams y quart d’alt fingint baix relleus de marbre, les pintures del gran saló amb decoracions 

de marbre fingit, representant 8 escenes dels treballs d’Hèracles amb 12 escenes del mateix tema figu-

rades per nens, la volta del gran saló amb florons, motllures i “entalles”, la reproducció d’una biblioteca i 

un museu natural en el frontis del segon dormitori, les pintures de l’alcova i dels corredors, la decoració 

de dos cristalls amb joguines infantils, les composicions del mirador (no s’especifica què), tres mampa-

res en les que es reproduïa fusta de caoba, tres mampares fingint baix relleus, armes i “pahiz”(només 

en una d’elles), diversos sòcols i “degages” de deu balcons, dos mampares de xemeneia, frisos de sis 

pams d’alt pintats amb motius xinesos, dos mampares amb chinoiseries de l’estança principal, tres grans 

mampares com les del primer pis, altres dos mampares de xemeneia i els respectius marcs. Malgrat la 

quantitat de dades de les que disposem, no podem concloure  si va ser una de les obres més importants 

i de més envergadura que va figurar en el catàleg de Manuel Tramullas. De moment, i a manca de fonts 

primàries, només podem establir un cert paral·lelisme, salvant les distàncies això sí,entre els treballs que 

comissionà la família Riquer i els de la casa Larrard. En aquest sentit, C.Miquel apunta que «al catàleg de 

dibuixos atribuïts als Tramullas hi ha dos alçats arquitectònics, justament amb una biblioteca i un saló, 

els quals podrien pertànyer al model de la dita Casa Larrard, anomenada també Palau Sessa.»171 

****

En el transcurs d’aquest temps, tornem a tenir novetats en relació a la Junta de Comerç i les activitats 

que Manuel va realitzar independentment dels seus encàrrecs. Es tracta de la seva tasca docent com a 

professor de dibuix a l’Escola de Nàutica de Barcelona. De fet, des del 30 de setembre172, dia en que for-

mulà la proposta a la Junta de Comerç, fins el 1776173, Manuel compatibilitzarà la formació de les noves 

generacions amb la producció artística del seu taller. Per tancar l’any, el 8 d’octubre174 els dos germans 

169.  A falta de detalls no podem assegurar que l’arquitecte del projecte fos també l’autor del conjunt orna-
mental de la vivenda com tampoc que aquest respongués a les directrius de Manuel o el comitent.

170.  X.DE SALAS: «La documentación del Palacio Sessa o Larrard en la calle Ancha de Barcelona», Anales y 
boletín de los museos de arte de Barcelona, 1945,p.111-126

171.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.79

172.  B.C.Llibre d’Acords de la Junta de Comerç 1772-1773 p.194, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Fran-
cesc Tramullas, pintors ...,I,p.70

173.  La documentació recull que l’artista cobrà per impartir classes de dibuix del 1772 al 1775. B.C.Llibre 
d’Acords de la Junta de Comerç 1776-1777 p. 12 i 15, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, 
pintors ...,I,p.70

174.  B.C.Llibre d’Acords de la Junta de Comerç 1772-1773 p.12 i 15 segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i 
Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.70.
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van rebre una bona notícia: la Junta de Comerç els hi havia concedit la subvenció que el passat 10 de 

febrer havien sol·licitat per mantenir les acadèmies de dibuix respectives. 

A mitjans dels anys setanta, el gran dels Tramullas tenia diversos projectes en marxa. Per una banda, 

tornant a la comesa privada i reprenent la faceta retratista que desenvolupà, entre el 1774 i el 1775, va 

treballar a la residència de Felip - Mariano de Riquer i de Sabater,a la vivenda del carrer Escudellers de 

Barcelona. Exactament, el pintor i el seu taller van començar a treballar-hi el 15 de setembre de 1774 i 

no va ser fins el 20 d’octubre de 1775 que finalitzaren la feina. El testimoni que recull Martí de Riquer 

en Quinze generacions d’una família catalana, ens aproxima a l’organització que Manuel devia seguir en 

aquesta i altres ocasions semblants alhora d’encarar un projecte d’aquestes característiques. Els treballs 

secundaris, destinats a l’enllustrament de la vivenda els va delegar als seus ajudants mentre que ell es va 

dedicar a les feines més nobles, com la pintura a l’oli. Tal com transcriu Martí de Riquer: 

«(...)ordenà al seu oficial Joan que donés colar a finestres, balcons i baranes; disposà que els «arrima-

deros» del saló, l’estrado, la cambra principal i l’alcova fossin folrats de tela i que els d’una altra alcova 

fossin «pintats xinescos»; que es pintessin les parets i el cel de la capella, tres panys de fresc del jardí, 

o terrassa, i que es donés una mà a un dels cotxes. Ell, Manuel Tramullas, es devia encarregar perso-

nalment de la pintura de «los 3 quadros de la capella» que figura en aquest compte, que munta a 838 

lliures, 6 sous i 9 diners, dos dels quals deuen ésser el de Sant Francesc de Borja i el de Nostra Dona de 

la Mercè que són enregistrats a l’inventari de la casa que es féu en morir Felip de Riquer.»175

Els comitents van decidir modernitzar certs espais de la residència però el que no podem saber tant sols 

amb aquesta descripció és, fins a quin punt el programa i els detalls de cada una de les activitats va ser 

pensat i dirigit per Manuel o bé si aquest responia a les exigències dels propietaris. Si va ser el pintor 

l’encarregat de determinar els canvis, hauríem de tenir en compte aquest gust per les chinoiseries que 

trencaria amb el suposat aïllament artístic del pintor local, que incorporaria els nous gustos a les seves 

empreses. Respecte els olis que Manuel realitzà, desconeixem quin ha estat el seu parader. L’última no-

tícia que en tenim, és la venda que va realitzar Borja de Riquer i de Ros a finals del segle XVIII principis 

del segle XIX, de la vivenda.176 

Per aquell temps, Manuel també estava dirigint la decoració de la capella de la nova Llotja, que acabà 

un any més tard, el 1776. En el projecte hi van participar Perrughetti i altres italians com també artistes 

valencians, que van realitzar quadres de la Verge i l’Àngel. El major dels Tramullas a més de portar les 

directrius, va realitzar un oli amb el Naixement de Jesús177. Poc més ens ha arribat d’aquest conjunt. De 

fet, La Barcelona del segle XVIII, una de les poques publicacions que en fan al·lusió, menciona que la 

decoració es va perdre al cap de pocs anys degut a la humitat178. 

175.  Martí DE RIQUER,Quinze generacions..,p.641-642

176.  Joan Francesc Fondevila, Martí de Riquer. La gran obra d’un humanista expert en literatura proven-
çal, catalana medieval i cervantina, Barcelona, Publicacions Fundació Catalana per la recerca il innovació, 
2003,p.23

177.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.78

178.  Jaime CARRERA PUJAL, La Barcelona...,p.490
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Aquest any va ser un dels més prolífics del seu taller si tenim en compte la gran quantitat d’encàrrecs 

que va dur a terme. Ultra els ja esmentats, Manuel va dissenyar i dirigir la realització de dos brandoneres 

per la Catedral de Barcelona179 i va dur a terme una pintura de Sant Francesc de Borja amb la calavera a 

les mans (Fig.10), antigament identificat com Sant Oleguer. Segons J.R.Triadó, el realisme de la pintura i 

l’expressivitat del personatge recorda el quadre de Sant Lluís Beltran, de Francesc Ribalta, avui al Col·legi 

de Corpus Christide València(Col.San Juan de Ribera)180. La pista d’aquesta obra comença i acaba en el 

Museu Episcopal de Barcelona (núm.95 inventari). En el catàleg de l’exposició Millenum. Història i art de 

l’església catalana realitzada el 1989, s’apunta la possibilitat d’una pintura sota comitent, segurament 

destinada a una capella familiar. Respecte la hipòtesi que es tractés d’una pintura devocional, probable-

ment pertinent a una capella familiar, no hauríem de descartar la possibilitat que fos la mateixa obra que 

menciona Martí de Riquer181 dedicada al mateix sant i que va ser realitzada per Manuel entre el 1774 i 

el 1775 pel culte de la família de Felip - Mariano de Riquer i de Sabater. Tanmateix, la cronologia no és 

exactament la mateixa. No obstant això, encara que no es tractés de la respectiva pintura, seria conve-

nient analitzar com afronta iconogràficament i tècnicament Manuel un mateix motto. 

A banda de la notorietat que anava prenent la figura del pintor, hem de tenir en compte la rellevància que 

ell i Francesc, devien estar prenent com a mestres de les seves acadèmies i en el cas de Manuel,també 

com a professor de l’Escola de Nàutica. En aquest cas, i després de traslladar les classes a la Llotja el 29 

de gener de 1776, Manuel va sol·licitar 2 de maig182 del mateix any, esser rellevat del seu càrrec pel seu 

ajudant Pedro Bofill. 

Un cop acabada la gran empresa que significà els treballs al palau del duc de Sessa, Manuel va donar 

una mà de pintura als cotxes de Felip - Mariano de Riquer i de Sabater, per qui anteriorment ja havia 

treballat183. L’any següent, el major dels Tramullas, escrivia una carta dirigida al col·leccionista Jaume 

Pasqual demanant assessorament alhora de realitzar el retrat del beat d’Organyà, popularment conegut 

com el Sant Cap, fundador del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes184. Tal com esmenten 

Velasco i Yegas, el 1834, l’obra en qüestió era citada en el inventari dels béns del monestir on es descrivia 

com  el “sant Joan de Orgañà” que hi havia a la “sala gran de Palacio”. Sabem per aquest document que 

el sant apareixia amb l’hàbit de cor, acompanyat de la inscripció «S. Joanes de Orgañá, deserto Vallis 

Clarae Monasterio, Bellipodium fundavit anno 1166 priimus abbas rexit, virtutibus et miraculis gloriosus, 

179.  El 4 de desembre la Catedral va abonar a Manuel la quantitat de 58 lliures al respecte. A.C.Llibre de 
Rebudes , 1776 Fol. 70 v°, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.71

180.  Millenum...,p.530

181.  Martí DE RIQUER, Quinze generacions...,p.641-642

182.  Llibre d’Acords de la Junta de Comerç, 1776-1777, p. 67 y 112.,segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i 
Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.71

183.  «Del 30-IV-1778 hi ha un altre compte de Manuel Tramullas, pintor, per donar mans de color als cot-
xes.» Martí DE RIQUER,Quinze generacions...,p.641-642.

184.  En l’epístola s’entreveu la relació que el pintor i l’antiquari van establir, segurament anterior als fets, 
com també la vinculació amb Caresmar, amb qui havia perdut l’amistat. Per altra banda, el text ens mostra 
la preocupació de l’artista alhora d’adequar-se a les exigències de l’encàrrec.  
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migravit in coelum die 8 apprilis añ. Circiter 1188». Malgrat no tenir més detalls de l’obra, suposem que 

va ser realitzada al voltant del 1779185, any en què Manuel Tramullas escriví a Jaume Pasqual. Segons 

consta en l’article de Velasco i Yeguas, a principis del segle XIX, la pintura es trobava «(...) sobre la puerta 

que entra a la clausura»186. El 1834 possiblement presidia el saló del palau del monestir i l’any següent va 

ser malmesa. A les acaballes del segle XIX, el 1887, Aleix Sauret, rector del Poal el 1801187, en va realitzar 

la seva restauració. Entre els dubtes que encara planteja l’estudi d’aquesta pintura, trobem la comitència 

de la que no se’n fa cap al·lusió i el parader actual, també desconegut.

Després de rebre el càrrec de Primer Cònsol188 pel Col·legi de Pintors de Barcelona, tornem a tenir més 

notícies del taller el 1781, quan la Catedral de Barcelona encarregà a Manuel les pintures a l’oli de la 

capella de Sant Crist. Tot i la bibliografia que ha generat les obres de la Catedral, són molt poques les pu-

blicacions que associen al pintor amb les teles d’aquesta capella. De fet, és el testimoni de Baró Maldà189 

qui ens informa que al febrer d’aquell any, Manuel tenia les pintures a casa seva en estat embrionari. 

Posteriorment, el 1879 Ramon Soriano190 inclourà les teles de Manuel, entre les obres dignes d’estudi 

de la Catedral de Barcelona. Actualment, vist la poca informació que ens ha arribat, una de les poques 

opcions per recuperar aquestes pintures com també totes aquelles que no s’ha conservat, seria a través 

dels arxius fotogràfics.  

L’abril de 1782, el major dels Tramullas va retratar a Anton Amat i de Junyent, el pare del baró Maldà. 

Se’ns escapa per complet qualsevol altre referència de l’obra que la que el propi Rafael d’Amat i de Cor-

tada cita el 19 de Febrer de 1801 al Calaix de Sastre191. Seguint les seves indicacions, el retrat devia estar 

disposat a una de les parets de la seva estança privada, al costat del l’efígie de Jaume de Cortada que 

pintà Joan Pasqual192.  La pintura de Manuel Tramullas va ser col·locada el dia 19 de febrer de 1801 però 

desconeixem si la ubicació del retrat corresponent va ser des de l’ inici la mateixa habitació.  

185.  Velasco i Yeguas no descarten la possibilitat que la pintura pogués correspondre a la descripció d’un 
dels olis que va fer J.Caresmar el 1773 en la que s’esmenta que hi havia «dos pinturas del santo que ten-
drán más de cien años de antigüedad. Le representan con rayos de luz y la inscripción de Santo o Beato 
en la parte inferior (...) Una se halla en la sacristía de esta iglesia, y la otra en la sala abacial. Esta se halla-
ba antiguamente expuesta en el altar de la capilla de Santa María de Bellpuig». Alberto VELASCO - Juan 
YEGUAS:«Intel·lectualitat...», URTX: revista cultural de l’Urgell,25, 2011 p.352. Si prenem com a referència 
la data en què Manuel dirigí l’epístola a Pasqual, no hi ha una coherència cronològica entre el moment de 
la realització i la descripció de J.Caresmar.

186.  Alberto VELASCO - Juan YEGUAS: «Intel·lectualitat...»,p.352

187.  Alberto VELASCO - Juan YEGUAS: «Intel·lectualitat...»,p.352-353

188.  Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV,p.211

189.  Anna RIERA, Baró de Maldà: Calaix de sastre. Font documental per a l’estudi de les activitats artístiques 
a Barcelona (1769 – 1785) (I) (tesi de llicenciatura, dir.J. R.Triadó, Universitat de Barcelona,Departament 
d’Història de l’Art), Barcelona, 1988,p.17

190.  Ramon SORIANO:« Apuntes...»,p.13

191.  PASCUAL I RODRÍGUEZ, Vicenç, El baró de Maldà. Materials per a una biografia, Montcada i Reixac, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003,p.11

192.  Joan Pasqual va du a terme el retrat de Jaume de Cortada a partir de l’estampa conservada en l’arxiu 
familiar. PASCUAL I RODRÍGUEZ, Vicenç, El baró de Maldà...,p.11.
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Al desembre de 1783, Manuel, sota la petició de l’Ajuntament de Barcelona, va dissenyar l’ornamentació193 

del frontispici i la plaça de les Cases consistorials en motiu del naixement dels infants bessons del rei i de 

la pau amb Anglaterra. Malauradament, en relació aquesta màscara reial no tenim altra documentació 

gràfica que el gravat d’Agustí Sellent Decoració efímera de la Casa de Joan Pau Canals i les estampes 

dissenyades i gravades per Pasqual Pere Moles on es representen les diverses comitives que van formar 

part de l’esdeveniment194.  Aquest mateix any, Manuel Tramullas va treballar en les noves brandoneres 

del monument de la Catedral de Barcelona 195 

Com ja havia acomplert anteriorment amb algunes de les famílies adinerades de la ciutat, el 1784, Ma-

nuel va cobrar 39 lliures, 1 sou i 9 diners per pintar les mampares del Marquès de Benavent. Si llegim 

amb atenció el compte196 signat per l’artista, no acaba de quedar clar si Manuel també va proveir les 

teles per la realització de l’encàrrec. Si fos així, no descartaríem la possibilitat que aquestes fossin de la 

seva fàbrica de seda. Al desembre d’aquell mateix any, Manuel sol·licitaria el títol de Pintor de la Ciutat 

de Barcelona197.

Els projectes a mans de la burgesia barcelonina van seguir presents en l’obrador del major dels Tra-

mullas. Pels voltants de 1784 i 1785198, l’artista va efectuar els retrats dels marquesos de Barberà199. Es 

tracta de dos olis commemoratius, realitzats després de la seva mort, que ,segurament, va comissionar 

la família dels difunts.200 Segons Francesc Quílez, hem d’entendre els dos quadres com un díptic de la 

parella, un encàrrec comú, concebuts amb el mateix llenguatge. L’autor, apunta que el retrat de la mar-

quesa segueix un esquema compositiu igual que el de Carlos Antonio de Azcón Potay (Fig.11), comte de 

Vallcabra, realitzat dos anys més tard, el 10 de novembre de 1787 pel mateix artista. En els dos casos, 

Francesc Quílez observa com Manuel presenta el personatge en escorç de tres quarts i l’ambientació 

esdevé un simbolisme de la intel·lectualitat del retratat201. L’autor, estableix altres semblances amb el 

retrat de Magdalena Pinós i Sureda de Sant Martí, que vestida amb tela d’indiana i subjectant entre les 

193.  I.M.H.B.Llibre d’Acords de l’Ajuntament de Barcelona 1784,p.207, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La 
pintura...»,XV,p.186

194. Veure Rosa Maria SUBIRANA REBULL: «Arte, poder y sociedad en la fiesta barroca: celebración y más-
cara Real en Barcelona, con motivo del Tratado de Versalles y el nacimiento de los Infantes Carlos y Felipe, 
hijos del futuro Carlos IV (1783)», a El arte de las Cortes Europeas del siglo XVIII, Madrid, Comunidad de 
Madrid, Consejería de Cultura, Madrid,27-29 abril de 1987,p.725 - 731

195. Santi MERCADER: «L’antic monument de Setmana Santa de la Catedral de Barcelona (1745)», Analecta 
Sacra Tarraconensia: Revista de cièncieshistoricoeclesiàstiques, 84 2011, p.101-208: p.105

196.  Compte de las dos mamparas per lo señor Marquès de Benavent, on s’especifica “tela per las 4 caras”, 
signat el 13 de novembre del 1784 per Manuel Tramullas, pintor. Informació adjunta a Martí DE RIQUER, 
Quinze generacions...,p.776

197.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.71.

198.  En «Una obra inèdita de Manuel Tramulles: el retrat de Carlos Antonio de Azcón Potay», comte de 
Vallcabra, Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2, 1994, p.196, Francesc Quílez situa el retrat de 
la contesa de Barberà al 1784 aproximadament.

199. Veure MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas pintors...II,p.305

200.  Francesc QUÍLEZ: «Una obra inèdita...», p.189.

201.  Francesc QUÍLEZ: «Una obra inèdita...», p.185
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mans el llibre intitulat Vida devota, esdevé ,com apunta C.Miquel202,  la imatge prudent d’una dona il-

lustrada. Actualment, el dos llenços signats i datats formen part d’una col·lecció privada203.

El retrat de Carlos Antonio de Azcón Potay

 Fins el 1787204 no es coneix cap altra obra de Manuel. Com dèiem, es tracta del retrat de Carlos Antonio 

de Azcón Potay (Fig.11), una obra fins fa poc desconeguda. Francesc Quílez, en el seu article monogràfic 

sobre la pintura, fa un estudi minuciós de l’oli i construeix tot un imaginari visual a través d’altres retrats 

del mateix artista, l’estètica del moment i la iconografia del retrat pòstum. El mateix autor ens descriu 

un personatge sever, de mirada desafiant però alhora melangiosa i cansada. «(...)L’expressió dels ulls 

desvetlla una actitud d’ensimismament i introspecció (...).»205. Francesc Quílez fa referència a l’estatisme 

que transmet el personatge tot i l’acció que es vol transmetre al mateix temps. Interpreta la posició del 

braç com un recurs per emfatitzar la solemnitat del retratat, en detriment d’un aspecte més natural. El 

mateix autor, subratlla l’àmbient privat en el que ens presenta a Carlos Antonio de Azcón Potay i sobretot 

algunes de les incoherències que que trobem en el traç de l’artista. És el cas del cap, desproporcionat 

en comparació la resta del cos, la disposició dels objectes de l’escriptori que no segueix les lleis de la 

perspectiva, o la multiplicitat de punts de fuga que distorsiona la imatge de la realitat. La llum, provinent 

de la finestra oberta a últim terme, també presenta errors i il·lumina el rostre del comte frontalment. 

Francesc Quílez explica la disposició general de la composició amb la voluntat de trencar amb les repre-

sentacions tradicionals i conclou que l’obra; 

«(...) s’emmarca en la darrera etapa del periple creatiu dels Tramulles, un cop superades les inicials 

vacil·lacions i consolidada una fórmula estereotipada de resoldre els problemes derivats de la pràctica 

pictòrica. La composició denota un canvi d’orientació (...) demostratiu d’una certa receptivitat a la pe-

netració i influència de nous llenguatges més innovadors(...)»206

Iconogràficament, el mateix autor estableix certs paral·lelismes entre l’obra de Manuel Tramullas i el Re-

trat del Marquès de la Ensenada de Jacopo Amigoni com també el de Don Manuel de Roda, de Batoni.  A  

falta d’estudis  més  aprofundits,  caldria valorar fins a quin punt  l’artista  es  va  emmirallar en aquestes 

pintures o va intentar seguir els  corrents i les solucions  pròpies del  llenguatge pictòric del moment. 

Concretament, i tenint en compte la resta de retrats que el pintor va realitzar anteriorment, ens hauri-

em de preguntar si  les característiques que presenta l’obra són les mateixes que determinen les altres 

pintures del mateix gènere o ,si en canvi, aquesta última va representar una evolució en l’estil del pintor.

****  

202.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.79

203. En el seu article Francesc Quílez no especifica la identitat dels seus propietaris. 

204.  La firma i la data es veuen en un dels documents que hi ha sobre l’escrivania.

205.  Francesc QUÍLEZ: «Una obra inèdita...»,p.187

206.  Francesc QUÍLEZ: «Una obra inèdita...»,p.196
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Ens trobem als últims anys de la vida i la trajectòria artística del pintor. Després de l’incendi devas-

tador de la Casa de les Comèdies, Manuel va ser l’encarregat de pintar la decoració interior del tea-

tre. De fet, sobre l’aspecte i o el programa iconogràfic del conjunt no en tenim cap referència. L’única 

qüestió que en podem extreure és que la decoració mural es deuria realitzar tant sols en un any, en-

tre el 1787 i el 1788, el temps que es va trigar en refer l’edifici per l’òpera de la ciutat. De la mateixa 

manera que succeeix en el cas de les escenografies, la decoració interior del Teatre Principal ha que-

dat a l’ombra de la historiografia i només La Barcelona del segle XVIII207 se’n fa ressò. Va ser durant 

aquest darrer any que Manuel va ser anomenat director de pintura del nou Hospital de la Santa Creu208.

El següent i últim encàrrec va estar vinculat a la presentació del nou monarca Carles IV, fill de Carles III 

i antic príncep d’Astúries. El 12 de febrer de 1789, el germà gran dels Tramullas realitzà les pintures de 

l’entaulament de la cerimònia de proclamació del nou rei juntament amb un seguit de treballs artístics 

entre els quals hi havia els retrats del monarca209. Del que segurament significà la cerimònia i la pompa 

només ens resta la quantia de tres –centes sentanta lliures que el 5 d’octubre de l’any següent va rebre 

el pintor210 . 

El major dels Tramullas va treballar fins l’últim moment. A més a més dels darrers encàrrecs esmentats, 

hem de sumar tres projectes que es van dur a terme durant el 1790, any en què finalment va posar fi a la 

seva carrera artística. Per una banda va realitzar el retrat del bisbe Eustaquio de Azara. Segons Francesc 

Quílez, l’obra, actualment il·localitzada, deuria servir de model a Flaugier, pintor que posteriorment, 

durant la dècada dels anys noranta, va retratar el mateix bisbe. A partir d’una fotografia de principis del 

segle XX, l’única imatge conservada, observem coincidències compositives entre una i altra efígie, fet 

que evidenciaria el precedent que suposà l’obra de Manuel Tramullas per Flaugier211.             

Els altres dos treballs, van ser fets a Girona i Olot respectivament i hi va col·laborar Joan Panyó, un dels 

deixebles de Manuel que esdevindrà el director de l’Escola pública de dibuix d’Olot. Un d’ells, va ser 

la decoració mural que realitzà Manuel Tramullas al creuer de l’església de Tura d’Olot. L’única al·lusió 

que tenim és la que apareix en l’article de La Veu de Catalunya212 intitulat; S’inagura l’Escola Pública de 

Dibuix d’Olot, escrit el 16 de juliol de 1923 en el que s’exposa que Panyó va participar com a ajudant en 

el projecte de la basílica, dirigit per Manuel.

207.  Jaime CARRERA PUJAL, La Barcelona..., p.432

208.  A.H.S.C.Papers de Teatre. Carpeta 7,segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors 
...,I,p.72

209.  Llibre d’Acords de l’Ajuntament de Barcelona,190, fol.150, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La 
pintura...»,XV,p.187

210.  Llibre d’Acords de l’Ajuntament de Barcelona, 1790,fo.150, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La 
pintura...»,XV,p.187

211.  Francesc QUÍLEZ  CORELLA: «El retrat del bisbe de Barcelona de Josep Bernat Flaugier»,Butlletí infor-
matiu del Museu d’Història de Barelona, 16 (any 4), primer quatrimestre del 2009,p.5

212.  «S’inagura l’Escola Pública de Dibuix d’Olot», La veu de Catalunya, 8465, 16 juliol de 1923, p.7
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L’última obra. Els frescs de la capella de Sant Narcís de l’església de Sant Fèlix de Girona 

L’altra treball i el més important dels dos, va ser la decoració mural de la capella de Sant Narcís de 

l’església de Sant Fèlix a Girona. Aquestes pintures han generat diverses opinions al llarg del temps i han 

estat el conjunt possiblement més comentat. Fins mitjans del segle XX, encara no es tenia clar qui va ser 

l’autor dels frescos de la capella. El 1922, Rafael Benet213 atribuïa l’obra a Francesc Tramullas i a Joaquim 

Vayreda qui hauria estat el seu ajudant. Els estudis posteriors van demostrar que es tractava del taller de 

Manuel Tramullas qui encapçalà el projecte juntament amb la col·laboració de Panyó i Bofill. Tot i que la 

majoria d’investigacions s’han centrat en el fresc de la capella, hem de tenir en compte que els treballs 

duts a terme van incloure les pintures de l’arc de l’entrada, el sostre de la nau i finalment la cúpula del 

cambril amb la Glòria de Sant Narcís (Fig.12) i la volta de la capella de Sant Narcís amb la respresentació 

del seu martiri (Fig.13). És molt interessant veure la comparació que Miralpeix fa d’aquesta última com-

posició respecte l’estat de les pintures abans i després de la restauració: 

«Els soldats a peu pla abans semblaven maniquins sense personalitat, ara apareixen caracteritzats ex-

pressivanient, amb gestos i disposicions variades, i vestits «a l’antiga». Succeeix el mateix amb l’espes-

sa massa sobrenatural de núvols, que arran de la restauració ha passat de semblar-nos una transcripció 

visual de la climatologia gironina hivernal a recordarnos una càlida fumerola de tons crepusculars, 

molt en sintonia amb la tonalitat dels marbres que cobreixen tota la capella. L’esperada neteja també 

ha posat de manifest que la tropa que martiritza sant Narcís cal atribuir-la sense reserves als pinzells 

de Manel Tramulles. No pas, però, els àngels, que s’endevinen més propers a l’art més sobri del jove 

Panyó.»214

Després de realització dels frescos el 1790, hi van haver diverses intervencions, una de les quals es va 

dur a terme el 1858 quan es van afegir Sant Félix l’Africà i Sant Juvent a la part de l’Evangeli i Santa Afra 

i Santa Hilaria a la part de l’Epístola, substituint les virtuts cardinals de l’arc de l’entrada. José Mirabent 

i José Ribó, els autors d’aquestes figures, van realitzar al mateix temps  la restauració de les pintures 

de la volta del presbiteri. Finalment, a les acaballes de l’últim terç del segle XX, la decoració mural va 

ser novament restaurada sota la direcció de l’arquitecte Rafael Masó i el pintor Darío Vilás215. Francesc 

Miralpeix veu en el seu estil, criticat i fins i tot menystingut per autors com Lluís Prats216, reminiscències 

de les obres tardobarroques italianes de Carlo Maratti i Sebastiano Conca, lluny de les composicions 

d’importants fresquistes com Tiepolo o Mengs. Més concretament, el mateix autor 217 reconeix uns certs 

213.  Rafael BENET, Joaquim Vayreda. Antecedents, l’ambient, l’home, l’artista, Barcelona, Publicacions de 
la Junta Municipal d’Exposicions d’Art, 1922,p.43-44

214.  Francesc MIRALPEIX: «Algunes observacions...»,p.76-77.  El 1991, Lluis Prats comentava el mal estat 
de conservació del fresc.

215.  Joaquín PLA CARGOL, Gerona arqueológica y monumental (Bibioteca gerundense de estudios e 
investigaciones),Barcleona, Dalmau Carles Pla Editores, 1943,p.93

216.  «És difícil jutjar aquestes pintures pel seu mal estat de conservació, pero hem de dir que les pintures 
són dolentes, de proporcions baixes i adotzenada composició.»Lluís PRATS: «La iconografia de Sant Narcís 
en el Barroc», Revista de Girona,148, setembre-octubre 1991, p.37

217.  Francesc MIRALPEIX: «Algunes observacions...»,p.78
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paral·lelismes entre el botxí que agafa Sant Narcís per l’espatlla i el soldat que deté Sant Marc de l’oli 

de Francesc Tramullas a la Catedral de Barcelona. Si analitzem minuciosament la composició, la cosa es 

complica i trobem més divergències entre autors. Entrant en detall,el “paviment inclinat” del fresc és 

interpretat per Lluís Prats com una imperfecció del pintor mentre que per Francesc Miralpeix218 és un 

joc de perspectiva que respon a un punt de vist extern a la capella. Un altre dels problemes que planteja 

l’estudi d’aquestes pintures és qui en va ser l’artífex. De fet, i degut a la longevitat de Manuel Tramullas, 

la majoria d’autors apunten que gran part del projecte, dirigit i dissenyat per Manuel, va ser realitzat per 

Panyó i Bofill, els seus dos deixebles. Tot i la dificultat de discernir entre la mà d’uns i altres, Francesc 

Miralpeix considera que el martiri del Sant va ser realitzar per el major dels Tramullas mentre que els 

àngels van ser fets per Panyó219. Més enllà de les possibles atribucions, tota la informació que disposem 

resideix en el pergamí que sosté Sant Jeroni: 

«Pintó esta cúpula el Señor Don Manuel Tramulles de Barcelona por disposición del señor lllmo. siem-

pre dig. De memoria Don Tomás de Lorenzana i de Butrón, obispo de la presente ciudad. Tuvieron el 

honor de ayudar al dicho célebre profesor D. Pedro Bofill i D. Juan Carlos Panyó. Finida a 29 de setiem-

bre de 1790. Cuando pintó esta cúpula tenia el dicho profesor 72 años de edad.»220

Per altra banda, Lluís Prats221 teoritza sobre la veritable identitat de tres personatges. Es tracta de ferèn-

Sant Jeroni, un possible retrat de Manuel Tramullas segons l’autor i de dos figures més caracteritzades de 

manobres, que podrien ser Panyó i Bofill. En relació a la construcció de la capella i l’artista, s’ha atribuït a 

Manuel la realització del retrat222 del bisbe de la ciutat Tomàs de Lorenzana, promotor de la construcció 

de la capella, representat amb els plànols de la futura edificació. Actualment aquesta obra es troba a la 

Casa de Cultura de Girona.

****

Atribucions i obres sense datar

Entre tots els dubtes que fins ara ha generat la trajectòria artística dels germans Tramullas, la definició 

del catàleg de Manuel ha estat una de les constants més presents en la historiografia de l’art. De fet, tro-

bem de forma implícita una mancança documental en la bibliografia que ens ajudi a treure l’entrellat de 

quin va ser realment el seu paper en la producció artística catalana del moment i com i quins van ser els 

218.  Francesc MIRALPEIX: «Algunes observacions...»,p.77

219.  Francesc MIRALPEIX: «Algunes observacions..»,p.76-77

220. Lluís PRATS: «La iconografia...», p.38

221. Lluís PRATS: «La iconografia...»,p.38

222.  En ocasions també s’ha apuntat a Joan Panyó com a possible autor d’aquest retrat. Lluís Prats, de-
fensa l’atribució del major dels Tramullas encara que el quadre no estigui signat i dedueix que segurament 
Manuel va tenir els plànols originals de la capella per reproduir-los de fidelment al quadre. Lluís PRATS: «La 
iconografia...»,p.35
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seus clients i o promotors. A més a més de les obres citades cronològicament, hi ha una gran quantitat 

d’empreses sense datar que ens dificulta traçar l’evolució i el creixement de l’artista. Parlem de tot tipus 

de treballs. De retrats n’arribem a comptar tres. El de Salvador de March (Fig.14), oli que possiblement 

es trobava bé a la residencia de reus bé a la residencia de Barcelona i que actualment es conserva a Ta-

rragona, propietat de Josep M. de March i Guardiola, setè baró de la Torre d’en Dolça223. El retrat de la 

muller224del Baró de Maldà, disposat a la capella familiar de la vivenda dels Cortada, i el retrat del propi 

Rafael d’Amat i de Cortada225. També hi ha una gran quantitat de pintures religioses, la majoria a l’oli i 

actualment desaparegudes, que van decorar moltes de les esglésies barcelonines del moment. Es tracta 

dels quadres de l’església de Betlem226, desapareguts el 1936, un oli de la Capella de Sant Gabriel227 de la 

Catedral de Barcelona, cremada als anys trenta, les teles de la Capella de la Concepció, de la Catedral de 

Tarragona com també les diverses pintures de la Capella de la Concepció de l’antiga església dels Jesuïtes 

de Tarragona, un quadre de la Puríssima de la Casa de la Misericòrdia de Barcelona, una Verge de la Llet 

que hi havia a la Parròquia de Sant Francesc, una Santa Lliurada que formava part del cim del retaule 

de la parròquia de Sant Cugat i la pintura del nínxol principal i el cim del retaule major de l’església de 

Bonsuccés de Barcelona228. Dins d’aquest grup, cal esmentar la decoració de la Capella dels Dolors229de 

l’església de Santa Maria de Mataró, on van col·laborar els dos germans. En relació a la temàtica religiosa 

també hauríem de mencionar el monument de setmana Santa del monestir de Sant Pere de les Puel·les 

de Barcelona i els seus treballs en pessebres que Manuel com altres pintors de renom, van realitzar per 

esglésies de la ciutat comtal per celebrar el Naixement de Jesús. El 1905, R.N.Comas en dedicà un article 

a La Veu de Catalunya en què ens dóna a conèixer aquesta faceta fins ara desconeguda del pintor. L’autor 

explica que les figuretes eren; 

«(...) peces de cartró retallat, com convenia pera desenrotllar el tema que se proposaria presentar pic-

tóricament pel sistema escenográfich: el Naixement de Jesús, fonament de la religió Católica. Hi inter-

vengueren en l’obra varis artistes; alguns dels citats Tramullas, en Pere Pau Muntanya y algún altre. De 

223.  Salvador ROVIRA I GÓMEZ, Els March. Darrers senyors de Creixell i Roda de Berà, Valls, El tinter-44, 
2003.

224.  «(…) creuo totes les estances d’esta mia casa Cortada, oint-se com s’hi ouen los molts rellotges que 
hi tinc, fins que arribo a ma capelleta i, assegut davant lo retrat que li pintà en Tremulles, li dic “Esperança, 
Esperanceta”faent-li general confessió de mos pecats, com tambe faç amb vós.» J.LLúis GONZÁLEZ, L’es-
guard d’Orfeo..., p.166

225.  «Concediu-me vós la gràcia de posar a la fí d’est nostre llibret vermell un retrat de vostra persona (que 
en Tremulles ja és ben mort però de ben segur també hi haurà hàbils artistas al temps que viviu) com jo he 
col·locat un de meu al principi.»GONZÁLEZ, J.LLUÍS. L’esguard d’Orfeo...,p.234

226.  «També Manuel Tramulles pintà diversos quadres per a la capella de la Concepció. El conjunt barroc de 
l’interior de l’església era únic a Barcelona. Quasi tot desaparegué el 1936, sols el Museu Diocesà de Barce-
lona i col·leccionistes particulars conserven algun dels quadres dels segles XVII i XVIII provinents del temple 
i del convent.»P.Jordi FIGUEROLA ROTGER; J. MARTÍ BONET, Catàleg monumental...,p.99

227.  Juan BASSEGODA NONELL, El patrimonio artistico-religioso de Barcelona (1936 – 1939)?¿,p.12

228.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.80

229.  Marià RIBAS I BERTRAN: «La decoració mural...»,p.21-22
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manera que no va esser sol el Bord del Hospital qui combiná pessebres ab figures pintades en cartrons 

retallats.»230

Dos anys més tard, R.N. Comas va reprendre la qüestió en la conferència que impartí al Centre Excur-

sionista de Catalunya. En la seva comunicació intitulada L’art en els pessebres231 es van anomenar els 

principals artistes pessebristes, inclòs els germans Tramullas, del major dels quals es va exposar un                       

«(...) magnífic pessebre alegòric pintat (...)» propietat del senyor Tomàs y Estruch232. 

Altres treballs que sabem del cert que Manuel en va ser l’autor són: un paisatge233 amb pagesos davant 

la foguera, que va ser propietat de Puyol i Baucís i que actualment està il·localitzat, un fresc del sostre de 

la casa Cortada amb la representació del mite d’Orfeo i Euridice234 i el dibuix de la vinyeta de la primera 

pàgina del primer Llibre d’actes de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, gravat per Ignasi Valls235.

El catàleg s’amplia considerablement quan tenim en compte les atribucions. Seguint l’ordre anterior, 

veiem com gairebé la totalitat d’aquest conjunt de pintures que giren entorn a l’autoria de Manuel 

Tramullas, són composicions religioses. Un grup important prové d’alguns dels olis que fins ara s’havien 

atribuït a Antoni Viladomat, mestre dels dos germans. És el cas de les pintures de Sant Oleguer, a la 

capella del sant a la Catedral de Barcelona, realitzades el 1759. Sant Oleguer fora muralla, Audiència 

amb Gelasi II, Sant Oleguer a Terra Santa, Reedificació de la Seu de Tarragona, Traspàs de Sant Oleguer, 

Miracle dels vaixells corsaris, Miracle de l’Alilleberament dels captius i Miracle de la dama del Penedés236.  

De la mateixa Catedral també se li han atribuït una Pietat237 i Camí del Calvari 238 (Fig.15), tots dos de la 

sagristia de la Catedral de Barcelona. Al mateix gènere pertanyent La Fundació de la Casa d’Excercicis de 

Sant Ignasi amb el retrat de Gaspar Sanz de Antona239 (1750), de la Sala capitular de la Casa d’Excercicis 

de Sant Ignasi més tard casa Retir, Nuestra senyora de las Mercedes, oli provinent d’una col·lecció parti-

cular i que es va exhibir a l’exposició Un siglo olvidado de pintura catalana:1750-1850240 el 1951 i el fresc 

230.  R.N.COMAS:«Els pessebres...»,p.1-2

231.  Aquesta col·loqui formava part del cicle de conferència Els pessebres a Catalunya, realitzat el 7 de març 
de 1907 i encapçalat per Rossend Serra i Pagés. L’art en els pessebres va ser la segona i última dissertació.

232.  Conèixer el nom del propietari d’aquest tipus d’obres de les quals tenim tant poca informació, ens obra 
una porta per seguir investigant.), qui va escriure una relació poètica alusiva, molt notable per cert.”.«L’art 
en els pessebres»...,p.125-126.

233. Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV,p.184

234.  «Guaitau lo fresc del sostre: és d’en Tremulles, que al cel sia, i vol significar lo momento en què Orfeu 
occeix inintencionadament sa benvolguda Euridice amb la fitora de son esguard…» J.Lluís GONZÁLEZ, L’es-
guard d’Orfeo...,p.119

235.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.97

236. Segons Francesc MIRALPEIX VILAMALA, El pintor(III)...,p.901-906 

237.  Memòria del barroc...,p.96

238.  Memòria del barroc...,p.94

239.  Segons Francesc MIRALPEIX VILAMALA, El pintor(III)...,p.937

240.  Juan  SUBÍAS GALTER (ed):Un siglo olvidado...,1951
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de la volta de l’església de Sant Gaietà de Barcelona241. Un altre grup a considerar són les atribucions 

que diversos autors han realitzat entorn alguns esgrafiats de Barcelona. Tot i ser encara un tema força 

secundari, és prou rellevant tant per la qualitat artística d’algunes de les obres com pel nombre, que ,poc 

a poc, ha anat ampliant el seu catàleg. Ens referim als esgrafiats de la Casa dels gremis dels velers242de 

Barcelona, els de la Casa Plassa243,els esgrafiats de l’actual Fundació Ferrer i Guàrdia al carrer Carbassa244 

i a la pròpia decoració de la façana de casa seva245. 

Tanmateix, no podem passar per alt que una de les facetes més controvertides de Manuel Tramullas és 

la de dibuixant. Fins ara, Manuel ha estat descrit com el retratista de la burgesia catalana, un dels prin-

cipals escenògrafs del Teatre de la Santa Creu i un dels pintors que va decorar gran part de les esglésies 

barcelonines del 1700. No obstant això, posteriorment s’ha valorat el dibuix entre les obres a destacar 

dins el seu catàleg. Tot i que aquesta faceta és encara poc treballada, segurament va generar una gran 

quantitat d’obra en relació a les escenografies. Alcolea Gil és dels primers autors a apuntar aquesta as-

sociació entre les decoracions escèniques i els dibuixos com un dels arguments per defensar l’autoria de 

Manuel Tramullas. El 1957, assegurava: 

«atribuidos comúnmente al muy poco conocido pintor barcelonés de la segunda mitad del siglo XVIII 

Antonio Casanovas, parece más probable que sean debidos a Manuel Tramullas, artista más destacado 

y de actividad múltiple mejor conocida. Así lo indican una notas manuscritas de Miquel y Badía, con-

cretando que se trata de pasatiempos en que el pintor recordaba momentos de la vida teatral por él 

bien conocida a causa de su prolongada  intervención como principal pintor escenógrafo en el barcelo-

nés Teatro de la Santa Cruz.»246

 Pocs anys més tard, Alcolea Gil va continuar donant suport a la hipòtesi, aquest cop plantejant la possibi-

litat que Manuel hauria fet els dibuixos durant les estones lliures al teatre, quan treballava d’escenògraf. 

241.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.79

242.  Permanyer es refereix als esgrafiats de la casa dels Velers com els més importants de la ciutat i expo-
sa els dubtes que suposa conèixer la identitat de l’autor de l’obra. Repassa les diferents atribucions: Joan 
Garrido (va projectar tot l’edifici), Joan Enric (va realitzar l’escultura de la façana) i Manuel Tramullas com 
esmentà R.N.Comas, seria l’autor dels esgrafiats. Lluís PERMANYER«Una seda orientada al futuro»,La Van-
guardia, Vivir, p.7,Diumenge 16 de setembre de 2001

243.  J.F.RÀFOLS, Diccionari Ràfols de Artistas de Catalunya (III), Barcelona, Editorial Millà, 1954, p.1284

244.  Segons Joan Amades és el millor esgrafiat de la ciutat. Estan considerats patrimoni arquitectònic 
de Barcelona i hi ha representades escenes mitològiques, motius florals i campestres a l’estil de Lluís XV. 
La façana ha estat restaurada dins la campanya Barcelona Posa’t guapa, del Institut de Paisatge Urbà. 
E.GELABERT«Arte recuperada en la calle Carabassa»,La Vanguardia, Vivir p.3, Dijous 14 d’Ocutbre de 2004

245.  “I a la cantonada de la riera o carrer del Pi- ara del Cardenal Casañas- amb la Rambla, on havia estat 
l’edifici d’oficines de la foneria, el pintor Manuel Tramulles va bastir la seva casa i ell mateix decorà la façana. 
En aquest indret ara hi ha la interessant casa Bruno Cuadros, obra de Josep Vilaseca i Casanovas del 1883 al 
1885, antiga botiga actualment propietat de la Caixa Sabadell.”P.Jordi FIGUEROLA ROTGER; J. MARTÍ BONET, 
Catàleg monumental...,p.155

246.  Santiago ALCOLEA GIL - Juan REGLÁ, El siglo XVIII (Historia de la cultura española), Barcelona, Seix 
Barral, 1957,p.401
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Algunes  làmines correspondrien a apunts teatrals de caràcter satíric que hauria pres el pintor247, i la 

resta, estarien relacionades amb els encàrrecs pictòrics de l’artista. Els únics exemplars248 de moment co-

neguts i vinculats a l’obra gràfica de Manuel són les més de 100 peces del llegat Raimon Casellas conser-

vades a les reserves del MNAC que ,malauradament, no presenten cap signatura autògrafa. No obstant 

això, algunes de les làmines s’han associat a la mà del pintor per l’estil i la iconografia del seu catàleg, en 

contraposició a la figura d’Antoni Casanovas, l’altra possible autor considerat per la historiografia.

Amb el temps, el lot de dibuixos provinents de la col·lecció Casellas s’ha consolidat com un dels tes-

timonis gràfics més importants de la vida quotidiana de la burgesia barcelonina del segle XVIII. La te-

màtica galant que caracteritza la majoria, ha suscitat l’ interès de diversos autors des del segle XIX fins 

l’actualitat, gairebé de forma insòlita en la història del dibuix. A diferència d’altres països com França o 

Itàlia on aquest gènere pictòric va tenir molta acollida, sembla que a Catalunya els únics casos els tro-

bem en aquest recopilatori d’esbossos més o menys acabats. El caràcter teatral i amorós de les obres 

recorda les pintures de Watteau, Boucher,Chardin... i és possiblement aquest motiu el que ha generat 

tanta literatura artística al seu voltant. Les paraules de Rafael Benet en són un reflex: 

«Sin los dibujos de Antonio Casanovas, tan llenos de gracia y picante dieciochescos, podría creerse que 

los artistas catalanes de aquél tiempo estaban en los antípodas de los jardines de amor de Watteau. 

Sólo Casanovas sintió el sutil perfume del espíritu francés; tan sólo él, en sus admirables dibujos, ágiles 

y finos, puede absolver nuestra história dieciochesca del pecado de ineptitud para la gracia que pesa 

en la conciencia colectiva de los artistas catalanes.»249

Des de finals del segle XIX, els respectius dibuixos han esdevingut una part important en la historio-

grafia dels germans Tramullas. Són amb diferència, els treballs més difosos de l’artista i alhora els que 

presenten més dubtes. Sembla que l’interès principal, ha estat i és fins ara, discernir l’autor d’aquestes 

composicions. Pel moment, la qüestió s’ha reduït a dues figures: Manuel Tramullas i Antoni Casanovas, 

mestre i deixeble respectivament. Aquesta fet, ha provocat un clar bipartidisme entre els dos pintors 

que ha repercutit en la bibliografia. A grans trets, podríem afirmar que aquesta dicotomia ha impossibi-

litat qualsevol altre estudi aprofundit, reduint totes les aportacions en un al·legat en defensa o en contra 

d’un o altre pintor. 

Durant aquests últims tres segles, els dibuixos han estat presents entre les pàgines de tota mena de lli-

bres i articles. En alguns casos es tracta de publicacions artístiques que mostren el segle XVIII català on 

sovint s’hi exposa la controvèrsia que sorgeix al voltant de l’obra. En d’altres com en la Història dels cata-

247.  Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV,p.319

248.  En un informe sobre la Rambla (no existeix cap referència a l’autor ni al títol del document), s’explica 
que Tramullas va lliurar un informe acurat i acompanyat amb dibuixos, sobre la defensa de les cantonades 
i en contra dels xamfrans del passeig. Segons el text, el comte del Asalto ho va utilitzar per prohibir els 
xamfrans.

249.  Rafael BENET, Antonio Viladomat, La figura y el arte del pintor barcelonés, Barcelona, Editorial Iberia, 
1947,p.35
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lans (V) de Ferran Soldevila250, la Història de la literatura catalana251, la Història de la cultura catalana252, 

la Història de Barcelona253 o les fitxes de catalogació de les Jornades d’estudi del moble d’Àngels Creus254 

preval el valor documental i històric. Es tracta de fonts secundàries, on l’obra participa d’un discurs inde-

pendent de l’objecte artístic per il·lustrar de forma propera i fidedigne, el 1700 barceloní. 

Els documents que fan referència, exposen o participen de la controvèrsia artística configuren un marc 

cronològic força distès. Tot i que l’obra en sí pertany al segle XVIII, els primers estudis avui coneguts és 

situen el 1877, quan Fontanals del Castillo255 canviava l’autoria adoptada fins llavors per la de Manuel 

Tramullas, partint de la informació d’un contemporani anònim. Des de llavors, diverses reflexions han 

anat apareixent de forma esporàdica. En cap cas es pot parlar d’un període concret, ja que podem tro-

bar aportacions entre el 1915 i l’actualitat, un marge temporal considerable que no respon a una gran 

profusió documental o un profund estudi. 

De fet, moltes de les aportacions que es van dur a terme entre finals del segle XIX i mitjans del segle 

XX s’han considerat meres opinions personals, sense cap argumentació substancial ni científica. Autors 

com Alcolea Gil, C.Miquel, Bonaventura Bassegoda i Marià Carbonell seran els primers en replantejar 

la qüestió des d’un punt de vista crític. A través d’un enfocament clarament historiogràfic, C.Miquel 

va recollir en la seva tesi de llicenciatura les diverses opinions que fins el moment s’havien generat. El 

més important però, és l’anàlisi plàstic que en fa. Segons aquesta autora, els esbossos són, en general, 
ràpids en comparació amb les plomes, que mostren signes d’un treball acabat. Els dibuixos són plans i 

de qualitat considerable. Les figures segueixen un mateix patró. C.Miquel explica que « l’autor acostuma 

a treballar les escenes tot posant personatges que es giren d’espatlles a l’espectador, tancant l’escena, 

a les parts laterals del dibuix.» i seguidament descriu que «hi ha una certa tendència a representar els 

personatges en actituds declamatòries, amb gesticulacions exagerades, posicions forçades o intentant 

centrar l’atenció en un d’aquests personatges en concret.» 256. També esmenta l’ús dels angles aguts per 

dibuixar mans i peus. Pel que fa l’autoria dels dibuixos, arriba a la conclusió que tots els que contenen 

la signatura “Maria de las angustias” són de la mateixa mà, a diferència dels que hi trobem “antonio 

250.  En Ferran SOLDEVILA, Història dels catalans (V), Barcelona, Ariel, 1970 es publica per primer cop el 
dibuix Una llesca a cada u en què es representa una dona gran fent llesques de pa a casa d’un sabater de 
pega.  Soldevila comenta que possiblement l’autor s’hauria pogut inspirar en els “rebomboris del pa”de la 
Barcelona de 1789 causats per l’escassetat de blat que hi havia a Europa durant aquell any. (p.2463)

251.  RIQUER de Martí, MOLAS Joaquim, COMAS Antoni, Història de la literatura catalana (V i VI), Barcelo-
na, Ariel,1982-1983

252.  Història de la cultura catalana,(II),Barcelona, Edicions 62, 1994-99

253.  Jaume CALLICÓ i SOBREQUÉS, El desplegament de la ciutat manufacturera (1714-1833) (Història de 
Barcelona V), Barcelona, Plaza&Janés, 2008

254.  En Àngels CREUS TUÈBOLS, Fitxa de catalogació(15 de gener de 2008), Jornades d’estudi del moble, 
s’utilitza un dels dibuixos atribuïts a Manuel Tramullas per identificar un llit amb peus de gall i un moble 
amb pota cabriolé.

255.  J.FONTANALS DEL CASTILLO, Antonio Viladomat, El artista olvidado y maestro de la escuela de pintura 
catalana del siglo XVIII,Barcelona, Establecimiento tipo-litográfico de C. Verdaguer, 1877

256.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.90
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Casanovas” o “Casanovas pinxit” que els considera possiblement d’Antoni Casanovas i Roig. Respecte 

l’identitat d’aquest possible autor, C.Miquel comenta que a part del que va ser deixeble de Manuel Tra-

mullas, va existir un tal Antoni Casanovas i Roig que es dedicà al negoci de les robes fins a arribar a un alt 

estatus. L’aspecte més rellevant és però la reflexió al voltant del catàleg de Manuel, massa variat i d’estil 

canviant257 per poder treure’n res clar respecte l’autoria dels dibuixos. 

Al voltant dels anys vuitanta, coetàniament al treball de C.Miquel, la qüestió va prendre una gran revo-

lada sobretot a partir de les exposicions itinerants Salón y corte, una nueva sensibilidad ,Carlos III y la 

Ilustración, i L’època dels genis. Reneixament i Barroc, que van exposar els dibuixos pertinents. Des de 

mitjans a finals del 1980, els catàlegs de les mostres van esdevenir un element clau en la historiografia 

que va canviar les tendències atributives, fins llavors centrades en la figura d’Antoni Casanovas. Publica-

cions generals com Historia del dibujo en España de la Edad  Media a Goya258 i  L’escenografia catalana 

d’Isidre Bravo259, van continuar l’autoria senyalada pels museus. Pocs anys després i en motiu l’exposició 

La col·lecció de Raimon Casellas. Dibuixos i gravats del Barroc al Modernisme del Museu Nacional d’Art 

de Catalunya, la bibliografia artística va donar un gir important. El catàleg de la mostra organitzada pel 

MNAC el 1992, es va convertir en un dels referents bibliogràfics. Més enllà de la reproducció a la que 

s’havia reduït la presència dels dibuixos en els anteriors catàlegs, l’exhibició va suposar un pretext per 

l’estudi estilístic dels dibuixos mitjançant les aportacions de Bonaventura Bassegoda, Marià Carbonell i 

Isidre Bravo. L’elenc de l’exposició va tenir un gran ressò i encara avui es citat com un dels volums bàsics 

amb els que afrontar la problemàtica. En ell, Marià Carbonell descarta la mà de Manuel Tramullas260 com 

un dels autors i defensa Antoni Casanovas en base a les semblances estilístiques amb els dissenys que 

realitzà pels gravats Verge de la Mercè i El martiri de Sant Sever i els seus companys, d’Agustí Sellent. El 

mateix autor assigna a Casanovas Sant confortant dos presoners, Minuet, Contradansa, Escena galant, 

Concert de veus i instruments, Sortida de missa i L’academia261, composicions que es centren en l’actitud 

i el moviment dels personatges i on no hi ha cap representació arquitectònica. De Minuet i Contradan-

sa, Marià Carbonell comenta que possiblement formarien parella i representarien els balls en diferents 

moments262.

Seguint aquest punt de vista, Bonaventura Bassegoda desestimava el 1998 la figura de Manuel Tramu-

llas com l’autor dels coneguts dibuixos.  En el seu article intitulat «Observacions a l’entorn del dibuix 

257.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.91

258.  Emilio PÉREZ SÁNCHEZ, Historia del dibujo en España: de la Edad Media a Goya, Madrid, Cátedra,1986

259.  Isidre BRAVO, L’escenografia catalana,Barcelona, Diputació de Barcelona, 1986

260.  La col·lecció de Raimon...p,115. 

261.  Ruiz conclou el text de Carbonell descartant l’autoria de Manuel Tramullas en L’academia ja que la 
tècnica i les característiques del dibuix s’adiuen a les d’Antoni Casanovas. No obstant això, afirma que “(...) 
l’autor idoni seria Francesc Tramulles, l’únic artista barceloní d’aquest període que va tenir un coneixement 
i un contacte profund amb les acadèmies, on realitzà tota la seva carrera,...”.La col·lecció Raimon...p. 120

262.  La col·lecció Raimon...p.118
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antic»263 , Bonaventura Bassegoda és el primer autor que té en consideració les diferències estilístiques 

que es poden desprendre del dibuix a ploma i a llapis264. Tanmateix, només conclou que Adoració dels 

pastors i Escena de concert són atribuïbles al catàleg de Manuel, tenint en compte les semblances amb 

l’estil del seu germà Francesc. El mateix autor determina que les divergències estilístiques265 que pre-

senten aquestes dues peces amb la resta del lot, juntament amb les assignacions que havien realitzat 

Campaner i Casellas, ens fan pensar en una altra mà.

En general, no són decisius els arguments pels quals els historiadors relacionen Manuel Tramullas amb 

el lot de dibuixos. El catàleg ampli i divers del pintor, la seva vinculació amb l’òpera, les primeres atri-

bucions de la mà de Ramon Campaner qui va adquirir la col·lecció de Pere Pau Muntanya, i el fet que 

l’únic testimoni gràfic de l’Acadèmia presenti una imatge tan detallada, han fet pensar en el germà gran 

dels Tramullas com a possible autor.  Marià Carbonell en canvi, creu més cautelosa l’atribució a Antoni 

Casanovas a conseqüència de la manca de proves que indiqui l’autoria de Manuel Tramullas. Pel mateix 

motiu tampoc atribueix a Manuel el dibuix Orfeo i Euridice ja que el fet que fos escenògraf del teatre de 

la Santa Creu no implica la seva autoria i menys, tenint en compte l’amistat que Antoni Casanovas tenia 

amb Ramon Catà, part de l’administració del teatre. Malauradament i a manca d’una investigació més 

complexa, encara ara és impossible determinar amb seguretat qui en va ser el dibuixant. 

Tot i la quantitat de bibliografia que s’ha publicat entorn als dibuixos de l’antiga col·lecció Casellas, no 

s’ha tingut en compte aspectes com la iconografia o la iconologia de les obres. De fet, sembla que 

l’autoria ha aclaparat totes les atencions sense desenvolupar cap altre punt de vista d’estudi. Fins ara, 

l’únic autor que ha canviat aquesta tendència és el professor Xavier Daufí que ha dedicat un article sobre 

els concerts i la composició de l’orquestra al segle XVIII mitjançant les làmines Concert de veus i instru-

ments, Ball i Contradansa, atribuïdes a Manuel Tramullas. L’autor es desmarca de les aportacions biblio-

gràfiques fins ara gestades per crear un nou discurs a partir de la imatge; la representació musical. Xavier 

Daufí considera les tres peces testimonis de la realitat musical de la Catalunya del Set-cents. En l’article 

analitza la tècnica i la subjecció dels instruments, l’actitud dels músics i les cantants, la seva col·locació, 

la funció del dibuix i la relació entre la teoria musical europea vigent en el moment i el context català. A 

més, fa una interpretació del dibuix a partir de l’actitud dels personatges per determinar si estem davant 

d’un concert privat o un assaig al teatre.  «L’acadèmia del teatre a la Quaresma. Concert de veus i ins-

truments, de M.Tramullas (atribuit): una visió de la vida musical barcelonina del segle XVIII» contempla 

la importància del valor documental dels dibuixos degut a la poca documentació gràfica que conservem 

al respecte. Concretament, dona especial rellevància a Concert de veus i instruments pel protagonisme 

263.  Bonaventura BASSEGODA: «Observacions a l’entorn del dibuix català antic», Miscel·lània en homenat-
ge a Joan Ainaud de Lasarte, II, 1999

264.  Bonaventura BASSEGODA: «Observacions...»,p.67

265.  «Una anàlisi comparativa amb altres dibuixos de Casanovas exclou que puguin ser obra de la mateixa 
mà. Les línies són aquí més trencades, els rostres són construïts d’una manera més abreujada, menys 
expressives, hi ha un treball previ de llapis molt més visible i insistit, etc.»,Bonaventura BASSEGODA: 
«Observacions...»,p.70



50

que prenent els músics i el seu gran detallisme. Tot i l’estudi individualitzat266 de cada músic en relació el 

context històric del moment, Xavier Daufí comenta: 

«(...)la instrumentació és, en tots tres casos, molt semblant, i es correspon, a més, amb força exactitud, 

amb la distribució instrumental generalitzada de les agrupacions de l’època: corda (duo o trio), trom-

pes i flautes o oboès, a banda del clavicèmbal. Aquest fet demostra que l’autor dels dibuixos, o bé co-

piava escenes reals, o bé coneixia perfectament com s’organitzava la música (possiblement, ambdues 

suposicions, no excloents entre si, siguin correctes).»267

Un dels aspectes a tractar és la ubicació d’aquests tres concerts. Xavier Daufí, considerant l’actitud dis-

tesa d’alguns músics268, descarta el concert com a possible representació, veient més plausible que es 

tracti d’un assaig musical. Ben poca cosa més en podem extreure. Desconeixem la identitat dels músics, 

on van tocar i per a qui. Segons el mateix autor, tant sols podem assegurar que interpretaven música 

vocal, almenys per dues veus femenines amb acompanyament instrumental. La presència de la flauta 

entre l’orquestra fa pensar en el caràcter melangiós i trist que deuria tenir la composició, possiblement 

un ària o un duo269. Per altra banda, Xavier Daufí proposa a partir de la distribució dels músics, col·locats 

al voltant del clavicèmbal, que seria possible que l’acció de Concert de veus i instruments tingués lloc en 

un escenari a mode d’assaig i sense públic270.

Més enllà de les interpretacions de caire musical, Francesc Miralpeix ha citat recentment (2012) que els 

dibuixos de Contradansa i Minuet podrien ser un retrat de la societat francesa que residia a Barcelona 

per aquell temps271.

266.  Sobre l’anàlisi del violinista, el trompetista i la resta de músics, consultar les pàgines de la 78-84 de Xa-
vier DAUFÍ: «L’acadèmia del teatre a la Quaresma. Concert de veus i instruments, de M.Tramullas (atribuït): 
una visió de la vida musical barcelonina del segle XVIII», Revista Catalana de Musicologia, V, 2012, p.71-87

267.  Xavier DAUFÍ: «L’acadèmia...»,p.77

268.  «(...)l’home inclinat sobre el teclat sembla que estigui indicant alguna cosa a la clavecinista, mentre 
que el violinista situat al seu darrere, que no està tocant en aquest moment, observa amb atenció un tros 
de paper que no sembla la seva particella. Les cantants tampoc no es mostren gaire atentes a la música. La 
que està al costat del trompista dirigeix la mirada a la seva companya o cap a allò que està succeint al clave. 
Igualment interessat en això darrer està el personatge assegut davant del primer violinista i que no parti-
cipa en la interpretació (seria aquest, potser, un membre d’un hipotètic públic?). Només toquen en aquest 
moment, aliens a tot allò que està passant en el centre del grup, el violí, el violoncel, la flauta i la trompa (i 
potser la clavecinista).» Xavier DAUFÍ: «L’acadèmia...»,p.84

269.  Xavier DAUFÍ: «L’acadèmia...»,p.86

270.  Daufí comenta al respecte que “tampoc no seria del tot raonable pensar que la concurrència estigués 
situada, fora dels límits del dibuix, en el mateix punt de vista de l’autor, ja que en aquest cas seria il·lògica 
la posició del violoncel·lista, gairebé d’esquena a l’auditori. Si es pogués assegurar l’absència d’espectadors, 
hi hauria la possibilitat de confirmar que Concert de veus i instruments retrata, efectivament, un assaig i no 
pas un recital públic.” Xavier DAUFÍ: «L’acadèmia...»,p.85

271.  «Los dibujos de Antoni Casanovas con escenas de damas vestidas a la francesa bailando un menuet 
y un crontedanse podrían deberse a este momento, aunque estos bailes- el menuet de origen francés- ya 
habían sido adoptados por la aristocracia catalana- des de años antes.»Francesc MIRALPEIX VILAMALA: 
«Pintores franceses en Cataluña y catalanes en Francia en los siglos XVII i XVIII. Sobre modelos e influencias, 
Les èchanges artistiques entre la France et l’Espagne: XV e fin XIX siecles, Perpinyà, Presses universitaires 
de Perpignan, 2012,p.255
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francesc tramuLLas

L’home 

Francesc Tramullas va néixer el 1717 a Perpinyà, ciutat en la que temporalment residien els seus pro-

genitors, Maria Roig i Bru Tramullas,mentre el pare acomplia un encàrrec. El 22 de setembre de 1739 

apareix citat juntament amb el seu germà gran en el testament del seu tiet Francesc Tramullas.272Durant 

aquest període del que no en tenim més informació, Francesc va iniciar la seva formació artística, pri-

merament sota la direcció del seu pare, Bru Tramullas, i seguidament a l’obrador d’Antoni Viladomat. 

El 1746, el petit dels Tramullas va decidir continuar la seva educació artística a la Real Academia de San 

Fernando durant un any sencer, i va tornar a la ciutat comtal el novembre de 1747273. Tanmateix, l’esperit 

inquiet portà el pintor a marxar altra vegada. Poc després, va emprendre camí cap a París on no sabem 

exactament quan temps va residir-hi, possiblement fins el 1754274. C.Miquel comenta que durant aquest 

període a París, Francesc va coincidir amb el seu pare275. Aquestes dos fets van ser claus en el recorregut 

del pintor. Pràcticament desconeixem la vida i la producció artística que va desenvolupar Francesc més 

enllà de Barcelona. Només Et Húard ens permet aproximar-nos una mica en el perquè de la marxa a París 

de l’artista. De forma inèdita, Húard explica en les Vie complete des peintres espagnols et histoire de la 

peinture espagnole276 que Manuel va ser el qui a través de correspondència, va convidar al seu germà a 

continuar el seu aprenentatge a França, al taller de diversos pintors de la regió Midi-Pyrénées277.

El 19 d’agost de 1752 es va casar amb Antonia Guiu, filla del comerciant Llàtzer Guiu i de Margarida Guiu, 

a l’església del Pi de Barcelona278. Van tenir cinc fills, Lluïsa Tramullas, que es va casar amb Josep Paqual, 

la Manuela Tramullas que es va casar amb Francesc Aymerich, l’Antònia Tramullas que va esposar amb 

272.  A.H.P.B. Not. Sever Pujol, Llibre 3 de Testaments, 1723-1745, fol. 23., segons Santiago ALCOLEA GIL: 
«La pintura...,XV,p.175

273.  I.M.H.B — Gremis — Cadastre — Fulls de Personal, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tra-
mullas, pintors ...,I,p.99-100

274.  A.R.A.B.A.S.F. Carta 4-IV—1754. 5/174-1,segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pin-
tors ...,I,p.48

275.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.48

276.  Et HÚARD, Vie complete...,p.264-265

277.  «Il engagea, par correspondance, son jeune frère, né a Perpignan, à suivre aussi la carrière des arts 
et à entrer dans l’atelier de divers peintres français résidant dans le Midi. Ces conseils furent suivis, et 
François Tramulles devint un peintre habile de l’école française.» Et HÚARD, Vie complete…,p.264.Tot i el 
caràcter general de la publicació , aquest diccionari de pintors es distingeix de la resta per les aportacions 
novedoses que es citen en relació l’obra de Manuel Tramullas. Per una banda posa èmfasi en el caràcter 
didàctic de l’artista, considerat per l’autor millor mestre que pintor. En relació a l’acadèmia, esmenta la 
utilització de models vius i com n’era d’important per Manuel l’ensenyament de les regles de la pintura. El 
més important però és la correspondència entre un i altre germà que fins ara no havia transcendit. Si fos 
cert, aquest relat trencaria amb la idea hermètica que fins ara ha envoltat a Manuel Tramullas qui no va fer 
cap estada a l’estranger. El germà gran, així doncs seria plenament conscient de la importància d’una estada 
a França pel desenvolupament artístic de Francesc. Aquest fet ens porta a suposar que per motius personals 
o compromisos laborals, etc Manuel Tramullas va decidir romandre a Catalunya.

278.  Arxiu de la Catedral de Barcelona, Sposalles 1751-1753, fol. 143, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i 
Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.101
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Juan Letamendi, en Bru Tramullas, que va morir el 1758 i ,finalment, Margarita Tramullas que també va 

finar el 1772279. Des de principis dels anys seixanta fins la seva mort, Francesc Tramullas va habitar a la 

Rambla de Barcelona, a l’alçada del carrer Cap de Creus, a la residència familiar de la seva dona280.

El petit dels Tramullas va morir el 29 de juny de 1773 a l’edat de 56 anys281. L’artista va ser enterrat al con-

vent de Sant Francesc de Barcelona. A la cerimònia hi va assistir la noblesa de la ciutat i va ser costejada 

pels seus deixebles. Com va dir Alcolea, va ser «(...)uno de los días magníficos de la pintura española»282.

Encara que Francesc Tramullas va tenir una projecció més internacional que el seu germà, actualment 

tenim molt poca informació de la seva vida personal. Contem amb  les dades mínimes per reconstruir 

el pas de l’artista per Barcelona, Madrid i París però en cap cas tenim detalls de com va viure en cada 

una de les ciutats ni quin va ser el seu entorn social. Ara per ara, Francesc Tramullas és un personatge 

desconegut però una figura rellevant de la història de l’art català i espanyol. Donant un cop d’ull a la seva 

biografia, podem extreure’n que era una persona ambiciosa, aventurera, inquieta que, juntament amb 

el seu germà, va impulsar per canviar la formació artística del model gremial a l’acadèmic. Sabem que 

era una persona metòdica i molt professional en els seus encàrrecs, com es fa pelés en la correspondèn-

cia que va mantenir amb el Marquès de Cerdanyola per reproduir fidelment l’efígie del bisbe Miramon 

de Vic.

Desconeixem la part més personal que hi havia al darrere d’un artista d’èxit però entenem que tant com 

a pintor com a esser humà, va ser molt apreciat en el seu temps, tal com indica la concurrència del seu 

funeral.  

L’artista 

Francesc Tramullas és un pintor de formació internacional, que va absorbir les influències italianes i 

franceses durant les seves estades a Madrid i a París, respectivament. Aviat va assolir una personalitat 

artística pròpia i va realitzar encàrrecs per l’Església.    

La seva producció artística, vinculada sobretot a la pintura a l’oli i al gravat, el va convertir en un dels 

pintors catalans més reconeguts del moment. Com el seu germà, va practicar diverses disciplines entre 

les quals trobem el gravat, el dibuix, la decoració mural, la pintura sobre tela i l’escenografia. 

El petit dels Tramullas ha gaudit d’una posició avantatjada en l’estudi de l’art català modern. Tot i pertàn-

yer a un període considerat “oblidat” de la pintura barcelonina, Francesc, donat la gran importància  i 

qualitat de molts dels seus encàrrecs, com és el cas de les pintures de la capella de Sant Marc de la Cate-

279.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.39

280.  A.P.P.; Llibretes de Comunió, Anys 1761 a 1773, armari XI, prestatge I,vol.49, segons Francesc QUÍLEZ 
I CORELLA: «La màscara reial...»,p.135

281.  Arxiu Parroquaial de Santa Maria del Pi —Llibre d’Obits, 1771-1773.,segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel 
i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.105

282.  Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV,p.320
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dral de Barcelona i la Màscara Reial, ha esdevingut una de les figures claus per explicar la introducció del 

tardo barroc a Catalunya i ha significat un personatge rellevant en l’evolució del gravat a nivell nacional. 

D’aquesta manera, autors com J.R.Triadó veuen en Francesc «(...) la superación de la barreras y la plena 

integración dentro de las corrientes sensuales y rococós de la Europa setecentista.»283. 

La historiografia parteix sovint de l’estada a París de l’artista per explicar el seu estil delicat i elegant. 

La bibliografia veu en Francesc l’encarnació d’un model pictòric de formació internacional, propi dels 

corrents francesos, que contrastava amb la imagineria artística local de Catalunya. Seguint els preceptes 

que acompanyen les obres de Watteau, Boucher o Cochin s’ha descrit el petit dels Tramullas com un 

artista expeditiu, efectista, amant del contratemps, del moviment, de composicions fastuoses i escorços 

atrevits. Segons Alcolea, només durant els inicis de la seva carrera, Francesc va seguir el pinzell de Vila-

domat. En aquest període incipient, el seu art era eclèctic, molt llunyà del que arribarà a ser les “fanta-

sies veleidoses” posteriors284. El fet que ràpidament el pintor es desvinculés de l’escola del seu mestre 

per crear el seu propi estil, va propiciar en la literatura artística un enfocament crític per part d’alguns 

autors, considerant que Viladomat ha estat el referent del segle XVIII català i el representant del barroc 

durant molt temps en la literatura artística. En ocasions, el seu art s’ha contemplat com una expressió 

amanerada, donat el: 

«(...) poco estudio del mundo real (...)convencionalismo en mucho, dureza y rudeza siempre, falta 

de buen gusto y arte para disponer y agrupar cierta manera vulgar (...), grosero de manera de hacer 

y manera lamida, sin jugo ni brillo de tintas, pobreza en las expresiones y frialdad general de un arte 

que nacía sin duda, por tomar la escultura como ejemplo (...).en medio de sus buenas dotes, aparecía 

siempre vulgar y sin educación artística.»285

És molt significativa la frase amb que acaba Alcolea el paràgraf: «(...)era el achaque común de los pinto-

res del siglo, a escepción de Viladomat (...).». Les paraules de l’autor són simptomàtiques de la posició 

elevada en què s’ha situat el mestre dels Tramullas en la historiografia. Poques vegades s’ha tornat a 

examinar la producció de Francesc Tramullas des d’una perspectiva igual. És més, sembla que hi ha una 

tendència a recuperar la seva figura en la historiografia artística catalana. Autors com J.R.Triadó o Rosa 

Maria Subirana Rebull defensen la importància de l’artista que ha quedat en segon terme, tant pel poc 

interès que ha generat l’estudi del dibuix i del gravat, com per l’ombra que ha generat tradicionalment la 

figura de Viladomat. El 1955, Josep Gudiol Ricart, Ainaud de Lasarte, Santiago Alcolea i Ramon Gubern 

Domenech escrivien que Francesc va ser la «(...)cumbre del movimiento artístico barcelonés en el tercer 

cuarto del siglo XVIII.» i afegien que la seva producció era abundant, variada i escassament conservada 

i estudiada286. De fet, s’ha considerat que la qualitat de l’obra del petit dels Tramullas va ser un dels as-

283.  J.R.TRIADÓ, Arte en Cataluña, Madrid,Catedra,1994,p.227-228

284.  Alcolea Gil descriu el nou període en l’art de Francesc com “fantasía veleidosa”, Santiago ALCOLEA GIL: 
«La pintura...»,XIV,p.316

285.  Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV,p.316

286.  José GUDIOL RICART - Juan AINAUD DE LASARTE - Santiago ALCOLEA GIL - Ramon GUBERN DOMÉ-
NECH, Cataluña, (Arte de España), Barcelona, Seix Barral, 1955, fig.22 del catàleg



54

pectes constants en la seva trajectòria, més que en el cas del seu mestre que va conrear una temàtica 

més variada287. 

Un dels aspectes que ha generat més controvèrsia és la classificació del seu art que encara ara es re-

sisteix a qualsevol etiqueta. La majoria d’autors apunten a composicions abarrocades que recorden el 

dinamisme i el color de l’escola italiana288. Tant en pintura com en gravat, sovint s’ha relacionat l’artista 

amb Luca Giordano, de qui va ser un gran admirador i seguidor. Com a gravador ha estat molt elogiat. 

Segons Francesc Quílez, el catàleg d’estampes de Francesc Tramullas és el resultat d’una necessitat auto 

expressiva de l’artista, molt poc comú en els gravadors catalans del moment. El mateix autor comenta 

que el gravat va significar un mitjà d’experimentació plàstica que a diferència de les pintures, no va estar 

condicionat per una demanda prèvia289. La tècnica de l’aiguafort va permetre copsar la improvisació del 

seu traç on hi veiem influències de Giordano i alhora del rococó francès.

Francesc Tramullas va ser un artista reputat en vida que despuntà en el panorama artístic català, on va 

ser tingut com un geni290. Va esdevenir un dels personatges més importants de l’ambient artístic espan-

yol que superà amb escreix la fama que va assolir el seu germà gran291. Després de morir, el petit dels 

Tramullas va ser recordat com un dels membres més destacats de l’escola catalana del segle XVIII i un 

dels capdavanters amb Manuel en l’establiment d’una acadèmia de nobles arts a Barcelona. 

L’obra. aproxImacIons aL catàLeg artístIc 

Els inicis

Lluny del que serà la producció més habitual en la trajectòria de Francesc, la primera obra que coneixem 

del pintor, és la lletra del Introito de la missa de Diumenge de Rams292 amb la representació de l’entrada 

de Jesús a Jerusalem. El 18 d’abril de 1745 va rebre el pagament de dos lliures i cinc sous per l’encàrrec i 

no serà fins al cap d’uns mesos, quan pintarà el llenç de David de mig cos que li permetrà l’obtenció de la 

Llicència de pintor el 21 de setembre del mateix any293. Després del període de formació al taller de Vila-

domat, on estudià juntament amb el seu germà, Francesc decidí continuar la seva formació a Madrid294 

287.  J.R.TRIADÓ, Arte...,p.227-228

288.  Historia de España...,p.182-83, Arnau PUIG, Del Renaixment al Barroc (Història de l’Art Català), Barce-
lona, Tàber, 1970,p.181-182 i Raimon CASELLAS: «Gravadors de Catalunya..., p.6.

289.  Francesc QUÍLEZ I CORELLA: «La màscara reial...,p.30

290.  En relació a la fama del pintor abrumadora i exagerada per la qualitat de l’art de Francesc, Alcolea 
comenta que «tal se veían las artes que un catalán con talento tenía la gloria de un genio en la patria de sus 
prodigios.» Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...,XIV,p.317

291.  «Y no se diga de su hermano que le pisaba el andar.» Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV,p.319

292. Arxiu de la Catedral, Llibre d’Obres, 1743-1745, fol. 76,segons Santiago ALCOLEA GIL: «La 
pintura...»,XV,p.175

293.  A.H.P.B. not. Geroni Gomis, man. 1745, fol. 534 v”., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.183

294.  La doctora Rosa Subirana Rebull defensa la hipòtesi que Vista de la Montaña de Na Sra de Montserrate 
desde Igualada camino de Madrid respongui en el moment en què l’artista va marxar a la capital espanyola 
per seguir la seva formació.
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on hi va viure durant els pròxims dos anys295. Aquest fet, juntament amb l’estada a París296 que realitzà 

en el transcurs dels següents quatre anys, fa que no tinguem més noticies sobre les seves produccions 

catalanes fins a mitjans de segle, quan va començar a treballar com a escenògraf al Teatre Principal de 

Barcelona. En paral·lel a l’activitat escenogràfica que va dur-hi a terme, Francesc va reprendre els seus 

projectes a la ciutat dissenyant la sanefa que decorava la façana del Palau Reial (C.Miquel no especifica 

en quin edifici) en motiu de l’arribada de la duquessa Maria Antonia de Borbó a Barcelona, el maig de 

1751. Entre les empreses que acomplí, també hi hagué els treballs pictòrics del mateix palau, tal com 

C.Miquel ens dóna a conèixer a través del Llibre d’Acords de l’Ajuntament de Barcelona del 1751297. 

Observant la promptitud en què es presentà l’oportunitat, creiem que Francesc ja deuria ser un pintor 

consolidat en el panorama artístic català, si més no, en certa manera reconegut. 

En aquest període, uns mesos enllà, Francesc va establir el primer contacte amb la burgesia barcelonina 

i va realitzar la primera intromissió en l’art funerari, que més tard desenvoluparia àmpliament en el pro-

jecte del túmul de la reina Maria Amàlia de Saxònia. Estem parlant de la comesa de Maria Francisca de 

González y de Ripa, marquesa de Jaureguizar que ordenà pintar 36 escuts d’armes,12 de grans i 24 de 

petits, per col·locar sobre el sepulcre del seu marit, Don Miguel Fermin de Ripa, durant les cerimònies 

fúnebres.298 Dues setmanes abans, Francesc havia estat multat per tenir fadrins.299

El fresc de la capella de Sant Crist de l’església de Santa Maria d’Igualada

El pròxim encàrrec el portà a desplaçar-se a un municipi petit, Igualada. El 1752, Francesc Tramullas 

prosseguí a pintar la volta de la capella de Sant Crist de l’església de Santa Maria (Fig.18) d’aquesta loca-

litat. En el Llibre de Memòries del Prior del Sant Crist d’Igualada, mossèn Francesc Maria explica com les 

revoltes del 1936 van alterar les obres de la basílica. La dita capella va ser profanada: es va robar el tresor 

de Sant Crist, es va destrossar el retaule, es va obrir un accés a l’absis que comunicava amb el carrer nou 

i es van emblanquinar les parets internes menys, segons diu el prior, els frescs de Francesc Tramullas300. 

Gràcies a la Memoria de las principales obras realizadas y las de urgente realización en la basílica de 

Santa Maria de Igualada a consecuencia de las destrucciones marxistas de 1936-1937 del projecte de 

restauració de Cèsar Martinell, tenim constància que tres anys més tard, el 1939, «(...)sus muros y bó-

295.  I.M.H.B — Gremis — Cadastre — Fulls de Personal, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tra-
mullas, pintors ...,I,p.99-100

296.  Des de l’octubre de 1747 al 4 d’abril de 1754 Francesc Tramullas resideix a la capital francesa. 
A.R.A.B.A.S.F. Carta 4-IV—1754. 5/174-1, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors 
...,I,p.100.

297.  I.M.H.B.Llibre d’Acords de l’Ajuntament de Barcelona 1751 Fol.413 , segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel 
i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.100-201.

298.  El 16 de setembre de 1750 Francesc va rebre de la marquesa la quantitat de 18 lliures. A.H.P.B. Not. 
Joan Albareda, man. 1750, fol. 98 v.,segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.176

299.  A.H.P.B.not. Geroni Gomis Man. 1750 Fol.398 vº, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramu-
llas, pintors ...,I,p.100

300.  Ignasi M. COLOMER I PRESES: «Unes memòries del prior de Sant Crist, manuscrites (1906-1936)»,?¿, 
Igualada, 1949,p.61
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veda enjabelgaron, lo mismo en las partes revocadas que en las pétreas.»301. Són molt pocs els detalls 

que conservem d’aquest projecte. Pel moment, es desconeix l’estat de conservació que presentaven les 

pintures de la volta el 1942, quan es va començar les intervencions a la basílica. Entre les línies generals 

d’actuació que Cèsar Martinell va redactar el febrer d’aquell mateix any, hi havia la restauració de les 

pintures de Francesc Tramullas i la neteja de les quatres petxines amb les imatges dels evangelistes, que 

com alguns autors han indicat, segurament també van ser obra del mateix artista302. En el document, 

la informació sobre la capella, i concretament la volta, queden en un segon terme303 de manera que 

ignorem qualsevol mena de detall, més enllà del fet que «estilísticament es tenia més en compte l’estil 

neoclàssic que el barroc, modernitzant-lo però en harmonia amb el gust artístic general de l’església.»304.  

Si finalment es va arribar a respectar l’obra original de Francesc és un interrogant. De fet, són forces els 

buits que  a nivell històric, iconogràfic i tècnic planteja l’estudi del fresc de la capella de Sant Crist que 

reprendrem com un dels temes a desenvolupar en la futura tesi doctoral. 

****

A mitjans de segle XVIII, trobem esdeveniments importants que van marcar la trajectòria artística del 

pintor. El 4 d’abril de 1754, Francesc va sol·licitar el títol d’Acadèmic Superhonorari de l’Academia de San 

Fernando de Madrid305 i el 24 d’octubre del mateix any va ingressar al Col·legi de Pintors de Barcelona. 

En l’examen públic, el petit dels Tramullas va presentar una Resurrecció, de la que hem perdut comple-

tament la pista. 

És en aquest moment que Francesc s’inicia en la calcografia. La primera estampa que va composar i de 

la que en tenim notícia és Nostra Senyora de Montserrat (Fig.22), conservada al gavinet de gravats de la 

biblioteca del monestir (núm.13.696). Segons explica Altés, el 8 d’abril del 1753, Francesc Tramullas va 

visitar el temple de Montserrat on probablement deuria veure la imatge romànica de la Verge i el Nen. 

L’autor defensa que aquesta seria la raó per la qual l’artista va plasmar en la seva làmina les dues figures 

sense els vestits postissos (túnica talar i mantell). Així doncs, considera l’estampa el primer exemple en 

la iconografia montserratina on la Verge es representa amb les vestidures romàniques: el maphorion o 

vel curt a franges i rombes i el vestit ampli i folgat que acaba amb plecs al costat. Només la corona de la 

Verge no s’adiu a l’aspecte romànic de la figura. A diferència d’aquesta i tal com explica Altés, el infant 

porta la corona amb flors de lis que també portaria la Verge en Edat mitjana, i vesteix una túnica i man-

301.  A.H.P.B. Not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 479., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.176

302.  Francesc Xavier MINGORANCE I RICART: «La restauració de Santa Maria d’Igualada i el seu retaule 
Major (1939-1954)», ?¿p.238

303.  En el informe no s’esmenta l’estat de conservació de les pintures quan va començar el procés de 
restauració, ni les intervencions realitzades a posteriori, etc. Tampoc apareix la decoració mural de la volta 
documentada en cap fotografia ni anterior ni posterior als treballs de recuperació de la basílica.

304.  Francesc Xavier MINGORANCE I RICART: «La restauració de Santa Maria d’Igualada i el seu retaule 
Major (1939-1954)», Miscellanea Aqualatensia, 9,p.238

305.  Distribución premios ... R. Acad. San Fernando... 22 diciembre 1754, p. 99 segons Santiago ALCOLEA 
GIL: «La pintura...»,XV,p.176
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tell. L’autor considera l’estampa una mostra «(...) preciosa per al nostre objectiu de veure l’evolució de 

la santa imatge de Montserrat.»306. L’autor interpreta iconogràficament el gravat de Francesc com una 

de les referències visuals més fidedignes alhora de conèixer l’aspecte de la talla de la Verge amb el Nen 

abans de les restauracions. En aquest sentit, Altés compara la vera efígie del 1599 amb la de Francesc 

Tramullas, entre les quals hi ha moltes semblances. La singularitat de la peça ens fa pensar fins a quin 

punt el seu autor era conscient en aquell moment de la novetat artística que plantejava i si realment va 

ser decisió del propi artista. Les característiques de l’estampa que difereixen de les representacions pos-

teriors que Francesc realitzarà del mateix motto ens fan qüestionar aspectes com la funció, la destinació 

i el mecenes de l’obra. Tanmateix, seria prudent estudiar el gravat en relació altres exemples del període  

per valorar la seva particularitat i al mateix temps el seu ressò.  

 El príncep del monestir de Valldonzella. El gravat del Príncep de Viana

Tres anys més tard, Francesc continuava treballant l’art del gravat. Es tracta de la composició intitulada 

El Princep de Viana307 que Ignasi Valls va traduir al burí el 1756. En el transcurs dels segles, la composi-

ció ha passat força desapercebuda pels autors i són gairebé inexistents les referències que en tenim. A 

partir de l’article de la revista Il·lustració catalana del 1894 sabem que la història del gravat s’entronca 

amb l’avenir del monestir de Valldonzella. Tal com s’explica, les monges van rebre el gravat i una pintura 

a l’oli amb la representació del príncep d’Aragó i Navarra, ambdues peces custodiades anteriorment pels 

frares del monestir de Poblet. La làmina ens mostra el príncep vestit amb capa i perruca, agenollat en 

oració, sostenint una creu a la mà dreta. En un segon terme, hi ha els malalts que es dirigeixen cap ell en 

busca de guarició. Acompanyant la imatge, hi ha un l’epitafi del príncep: «Retrato del S.Principe de Viana 

D.Carlos hijo Primogenito hijo del Rey Don Juan II de Aragon y de la Reyna D.Blanca de Navarra. Murió 

en Barcelona a los 23 de Setiembre de 1461 de edad 40 años.»308.  Ribera Bergós309 és dels pocs autors 

que analitzen el gravat i ho fa des d’un punt de vista insòlit com és l’activitat de Francesc al Teatre de 

la Santa Creu de Barcelona. En la seva tesi de llicenciatura, l’autor descriu el fons de la composició com 

“deliberadament escenogràfic” i afegeix:

«el més interessant és el cortinatge que emmarca l’escena, encara clarament barroc, i la columnata 

amb balustre i estàtues del fons en perspectiva, amb el punt de fuga fora de la composició, i que deu 

molt a l’escenografia barroca. Seguint la fuga dels elements arquitectònics, Francesc empetiteix també 

els personatges del fons, que es troben l’un darrera l’altre. El conjunt sembla d’influència clarament 

bibienesca i testimonia la persistència dels models de Ferdinando Galli Bibiena en les obres dels autors 

catalans de diversos decennis més tard.»310

306.  Francesc Xavier ALTÉS, La imatge...,p.77

307. Veure MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors...,II, p.581

308.  «»Ilustració catalana, 1a època, 324 (XV), 15 març 1894, p.75

309.  Jordi RIBERA BERGÓS, L’escenografia a Barcelona del 1700 al 1724, (Tesi de llicenciatura. Universitat 
de Barcelona. Facultat d’història i geografia. Departament d’Història de l’Art), Barcelona, 1985,p.123

310.  Jordi RIBERA BERGÓS, L’escenografia...,p. 123
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És difícil determinar si en el moment que Francesc dissenyà la composició per gravar va recórre a 

l’imaginari teatral, i encara menys si va utilitzar específicament el llenguatge propi de les escenogra-

fies de Ferdinando Bibiena. Independentment de la iconografia utilitzada, a través de la qual hauríem 

d’estudiar possibles referents anteriors, seria interessant indagar la relació que hi va haver entre el qua-

dre mencionat a l’article i el gravat, tots dos provinents del monestir de Poblet. Ara per ara, ignorem si 

Francesc Tramullas va ser l’autor d’aquesta pintura que tal com s’esmenta en l’article de finals de segle 

XIX, era una nova representació realitzada deu anys més tard i encarregada com a exvot per Jeroni Mor-

gades311. De la mateixa manera, ignorem el motiu pel qual els frares del monestir de Poblet van entregar 

les dues peces a les monges de Valldonzella com també on van ser ubicatdes i quina funció tenien.  

 ****

Al mateix any, Francesc, va dissenyar el túmul funerari per les exèquies del comte de Peralada312 (1756). 

El projecte (Fig.23) va suposar un pas endavant respecte els treballs anteriors, de menys envergadura, 

com és el cas de la comesa de la marquesa de Jaureguizar l’any 1750. Sembla que a diferència del tú-

mul reial de Maria Amàlia de Saxònia projectat pels dos germans el 1761, ha passat desapercebut en la 

bibliografia.  Aquest fet ens fa pensar en quina va ser la importància d’aquesta obra i si podem establir 

alguna connexió iconogràfica en el discurs utilitzat en ambdues obres. 

És en aquest context, entre mitjans i finals dels anys cinquanta, que el taller de Francesc Tramullas 

anava creixent. El mes d’abril de 1756 va ingressar a l’obrador Francesc Salvador Fulquet313 juntament 

amb Joan Roca, J.Casafont i Ramon Esplugues314. Posteriorment, el 28 de juliol, Francesc va formalitzar 

la situació d’alguns deixebles davant de notari315 com també ho farà el juliol de 1758 amb Joan Roca (25 

de Juliol), J.Casafont (25 de Juliol), Josep Estruch (25 de Juliol), Salvador Fulquet i Manuel Esplugues (6 

d’Agost).316Al mateix temps, Francesc va esdevenir un dels principals promotors per la creació d’una Aca-

dèmia de Belles Arts a Barcelona, tal com apareix en el document del 15 de Setembre.317

311.  La inscripció del dors és la següent: HUNC. VEN.PRINCIP.CAROLUM DE (Viana) EX VOTO.DEPINGERE 
FECIT P.HIERONYMUS MORGADES. POPULUS MONACHETI.AO 1765, «»Ilustració catalana, p.75

312.  Conservem molt poques imatges de com era el cenotafi del comte. Una d’elles apareix en J.GUDIOL: 
«Gravadors-argenters catalans», La veu de Catalunya, 31 gener de 1916, Pàgina artística, p.5, on es publica 
el gravat que Ignasi Valls va realitzar del monument efímer.

313.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.102

314.  A.H.P.B.not. Geroni Gomis Man.1758 Fol.397vº, 398 i 422vº, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Fran-
cesc Tramullas, pintors ...,I,p.102

315.  A.H.P.B.not.Geroni Gomis Man.1758 Fol.398 vº - 401vº, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc 
Tramullas, pintors ...,I,p.102

316.  A.H.P.B. not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 397 v., A.H.P.B. not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 398., 
AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 401., AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 401 v°.,A.H.P.B. 
not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 422 v°., segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors 
...,I,p.102

317.  A.H.P.B.not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157. Un any després, Pasqual Pere Moles entraria al 
seu taller com a aprenent. Distribución premios... R. Acad. San Fernando ... 13 julio 1799... p. 42., segons 
MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.103
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El primer llenç que despuntà en la carrera del petit dels Tramullas va ser  

Al·legoria de la infància de l’Escola de les Tres Nobles Arts de Barcelona 

(Fig.24 i Fig.25), pintura que li va valdre el títol de Director Honorari de la 

Real Academia de bellas artes de San Fernando el 13 de maig de 1761318. 

Sobre l’oli, actualment al museu de l’acadèmia, Luis de Nava i Juan Vallés 

van certificar en favor del treball de Francesc, a qui havien vist pintar la 

composició al seu taller. Segons el seu testimoni, era: 

“(...)de su propia idea e invención, donde se representaba a Mercurio 

con una niña y otra figura de medio cuerpo llevando una colmena, cuyas 

dimensiones eran de siete palmos de alto y algo más de cinco de ancho. 

Afirman además que le consideraban capaz de semejantes y otras empresas de este género, cosa que 

dicen saber por la práctica y conocimientos que tenían del arte pictórico, y por haberle visto trabajar el 

cuadro mencionado y otros similares.”319

El 1762, Francesc va pintar una Divina pastora per l’església de Caputxins de Sarrià. L’artista, com ens 

explica C.Miquel, va realitzar l’obra per caritat i va ser exposada al temple el setembre de 1762. Tot i que 

no conservem la pintura, Pasqual Pere Moles320 i Joan A.Faldoni van realitzar dues versions en gravat del 

mateix tema el 1763. Al mateix període pertanyen una làmina de la Verge de Valldonzella, gravada per 

Montfort i de la que només sabem que va estar exposada en un acte acadèmic del Col·legi de Corde-

lles el 7 i 8 de gener de 1762321, l’estampa de Sant Lluís de Gonzaga (Fig.27)que Pasqual Pere Moles va 

passar al burili Al·legoria del Col·legi de Cordelles322 (Fig.26) composició gravada per Montfort a partir 

del dibuix de Francesc. L’estampa decorava la portadella del fullet Obsequiosa demostración, que a su 

Augusto Monarcha don Carlos III (que Dios guarde) puesto a los reales pies de su Magestad consagra el 

Real Seminario de Nobles de la Compañía de Jesús de Barcelona, editat el 1762. Ignasi Casanovas veu 

en l’obra una representació clàssica de les ciències i les arts. Entre l’ambientaicó s’identifca l’escut de 

Cordelles i a sota hi ha un pergamí amb la següent inscripció: «Regio Caesaeum Barcinonense Nobilium 

Seminarium». Gairebé idèntic és el dibuix prepartori a llapis plom i a ploma  que es conserva al fons del 

MNAC. Com la làmina de la Verge de Valldonzella, el gravat també va formar part en un dels actes aca-

dèmics del dies 7 i 8 de gener.

318.  A.H.P.B. not. Jaime Tos y Roma, man. 1761, fol. 230.,segons Santiago ALCOLEA GIL: «La 
pintura...»,XV,p.178. La pintura va arribar a l’Academia de San Fernando a mans de Domenico Olivieri. 

319.  A.H.P.B. not. Jaime Tos y Roma, man. 1761, fol. 230., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La 
pintura...»,XV,p.178. A partir d’aquest moment, Francesc es va convertir en el primer pintor català que 
aconseguia aquesta distinció artística.

320.  El gravador va fer-ne dues composicions diferents. La primera el 1763, a semblança de la pintura i la 
segona, el 1764, molt propera a l’estampa de Bartasar Talamants de la que també va rebre influència Joan 
A.Faldoni, MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.109.

321.  Ignacio Casanovas, La Cultura catalana en el siglo XVIII, Barcelona, 1953, p. 19.

322.  En el gravat hi consta la signatura de Franco. Tramullas int.Monfort sculp. Ignasi CASANOVAS, Josep 
Finestres, estudis biogràfics, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1931,p.17-18

Al·legoria de la infància de  
l’Escola de les Tres Nobles, 1761
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El retrat pòstum del bisbe de Vic Ramon de Miramon 

El 1762 també va ser l’any en què el pintor va rebre l’encàrrec de realitzar un retrat pòstum del bisbe 

de Vic Ramon de Miramon. Sembla que el que suposadament va ser el primer retrat323 del catàleg de 

Francesc, ha passat gairebé inadvertit per la historiografia. J.Gudiol és l’únic que ens apropa a la història 

que acompanyà la realització de l’obra. A l’article Un retrat de la Catalana Revista publicat el maig de 

1926, l’autor relata detall a detall la comesa dels Marquesos de Cerdanyola a partir de la correspondèn-

cia324 que s’establí entre els comitents i el pintor. Com bé explica J.Gudiol, la família del bisbe Miramon, 

en motiu de la publicació de la biografia del difunt, va ordenar a Francesc Tramullas un retrat a l’oli del 

clergue. El resultat però, no resultà ser l’espera’t. L’efígie no guardava cap semblança amb la fesomia 

del bisbe i per solucionar-ho, la família va dirigir-se a Dr.Faust Antoni Duran y Graells, un canonge vigatà 

molt proper a Miramon, perquè facilités els detalls necessaris al pintor. El Marquès de Cerdanyola envià 

a Antoni Duran el qüestionari325 que Francesc havia prèviament traslladat als comitents de l’obra per tal 

de recrear fidelment el rostre del difunt. Les paraules de l’artista eren les següents: 

“Per tenir major azert: pregunto, si la fisonomia Del Illsm. Sr. Era Prolongada en extrem; y si lo front 

era espacios ab entradas: Las sellas si estavan molt curvas, y eran molt pobladas, y que contorn obser-

vaban, si eran molt arcadas o engulars: Los Ulls si tiraban sobre lo esferic, o si be eran obals, y tirant 

a diminuts: La nina si era blava, o entra rrosa y blava: lo nas si era aguileño, y bastant, y si acavava la 

punta en rrodo, o afiladament: La distancia de Nas a la boca si era proporcionada, y tenia la canaleta 

rregular: La boca si era graciosa, y los llavis abultats, y lo tot de la boca tiraba a gran o petit: Si la barba 

finia sircularment y partida, o com rematava, com aixi matex lo sotabarba: Si los Cavells eran blanchs, 

perfecament y rrisats. Las Galtas ab afectacio de entradas, y lo acolorit del rrostro, si eran de un blanch 

rrosat, o tirant sobre al blavisch groguench; Pues la testa va aqui, y es feta per un sol dictamen y dels 

dames he preocurat me donasen son parer, he encontrat en dits moltas contradiccions y per un so se 

fan estas demandas, a Persona ynteligent. Y ab tot asó del millor document com ni del millor Pintor, 

may se pot esperar, perfecta semblansa (a no ser per un alas) pero se procura, que si no pot ser just 

orginal, Sia germá, o a lo menos parent. Francisco Tramullas Pitor.”326

Independentment del treball de Francesc, el Marquès de Cerdanyola va encomanar la realització de 

dues pintures, l’autor de les quals desconeixem, per aconseguir una imatge fidedigne del bisbe Miramon 

que poder mostrar a Tramullas. Un cop aquests dos retrats van obtenir l’aprovació dels diversos eclesiàs-

tics que havien conegut d’aprop el canonge, el Marquès de Cerdanyola va remetre les pintures a Antoni 

323.  En relació a la pintura, Subirana desmenteix qualsevol vincle entre l’estampa (núm. 20 del catàleg) i el 
llenç que realitzà Francesc. Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Pasqual Pere Moles i Corones: València 1741 – 
Barcelona 1797, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1990, p.115

324. És una llàstima que l’autor no doni més detalls d’on o a qui pertanyia aquesta correspondència i com 
va arribar a les mans de Gudiol.

325.  Aquest qüestionari ens recorda la carta que envià Manuel Tramullas a Jaume Pasqual alhora de fer el 
retrat pòstum del primer bisbe de Vallbona de les Monges.

326.  J.GUDIOL: «Un retrat», Catalana Revista,214, maig del 1926, p.138-139
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Duran, per obtenir la seva acceptació. Gràcies a la transcripció que fa Gudiol de l’epistola del 8 d’abril de 

1762 sabem que «el canonge Beuló, qui en materia de pinturas es sensor calficat, y de excepció major 

en vista dels dos retratos digué que lo que Vostre Mercè féu pintar semblava més al original que lo que 

últimament feren pintar a Barcelona (...).»327.Tot i les divergències que va suposar l’obra inicial de Fran-

cesc Tramullas, el comitent, que segons els escrits preferia una de les teles (no sabem quina) pintades 

a Vic, va seguir insistint en l’encàrrec, bé per les preferències personals de la família, gustosa de l’art de 

Francesc, bé per la reputació que portava el seu nom. El quadre escollit, va servir de model al petit dels 

Tramullas com també al dibuix que gravà en talla dolça Pasqual Pere Moles. El 25 de setembre de 1762 

es va retornar la pintura realitzada a Vic, fins llavors a Barcelona (suposem en mans de Francesc) als seus 

propietaris. A partir d’aquí es difícil localitzar el seu destí. Gudiol apunta que «la nova obra d’En Tramu-

llas degué quedar en poder de la família Marimon, y’l retrat fet a Vich degué servir perque anys després 

el Marian Colomer pintés la effigiació que figura en el saló de synodes del Palau Episcopal vigatà.»328.

Tot i que és molt interessant el prisma des del que s’escriu l’article, ja que ens permet conèixer el mètode 

de treball de Francesc Tramullas, ens manca una gran quantitat de detalls respecte l’obra. Per començar, 

no tenim cap referència formal de l’oli. Desconeixem aspectes tan essencials com l’estil, la composició 

o les dimensions de la pintura. Així doncs, el retrat esdevé un objecte d’estudi pendent que ens podria 

relacionar el pintor amb una localitat on fins ara no hi havíem trobat cap nexe. 

****

Simbòlicament aquesta obra posa fi a una etapa inicial en la què Francesc va anar adquirint experiència, 

contactes i sobretot un estil personal. Després de la seva formació a Madrid i París, l’artista es va conso-

lidar dins el panorama artístic local, on realitzà gran part de les seves produccions. Podríem considerar 

aquest període com el preludi necessari que comportarà un gran salt qualitatiu i quantitatiu en la trajec-

tòria artística del pintor de cara els pròxims anys.

Etapa de consolidació

Del 1763 al 1765 s’obre una etapa clau en la carrera de Francesc en el què es concentren els projectes 

més importants i destacables que portaran el pintor a la fama. Es tracta del conjunt pictòric de la Cate-

dral de Barcelona i els gravats de l’àlbum de la Màscara Reial, que amb el temps s’han convertit en els 

referents principals alhora d’explicar el seu art. 

327.  J.GUDIOL: «Un retrat...», p.139

328.  J.GUDIOL: «Un retrat...»,p.140
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Francesc Tramullas i les pintures de la Catedral de Barcelona. La capella de Sant Marc

L’artista ha estat lloat, sobretot pels quadres de la capella de Sant Marc. Sembla que la prominèn-

cia d’aquestes pintures ha sobrevisqut als segles. Al 1700, els seus contemporanis advertien  el valor 

d’aquestes teles. Francisco de Zamor incloïa les pintures entre les obres d’esglésies i convents que me-

reixien donar-se a conèixer en resposta al qüestionari sobre el “corregimiento de Barcelona”329. Pos-

teriorment, Cean Bermúdez330 va definir les pintures de Sant Marc i Sant Esteve entre les obres més 

estimades de Francesc i Eduardo Tamaro, anys després, parlava dels «buenos cuadros con pasajes de la 

vida de san Marcos.»331 i finalment a l’actualitat, han estat considerades les peces més importants del 

pintor. Tot i la seva rellevància, són pocs els estudis que han protagonitzat. J.R.Triadó sembla que és un 

dels primers en  parar-hi atenció. Segons aquest autor, les característiques de Sant Marc escrivint l’evan-

geli (Fig.29)s’adiuen perfectament al catàleg de 

l’artista i la seva composició en diagonal deno-

ta la influència barroca332 que deuria apreciar 

en les pintures del Palacio del Buen Retiro de 

Madrid, durant la seva estada a la capital333. 

L’escena està ambientada en un context clàssic, 

com també apareix en El martiri de Sant Marc 

(Fig.28). Per altra banda, J.R.Triadó subratlla la 

importància de la iconografia, concretament la 

representació de la Glòria celestial «(...)donada 

per un exquisit detall de tres àngels d’estètica 

italiana situats al centre del firmament.»334.

Del que si tenim més informació és dels processos de restauració als que s’han sotmès els olis de la ca-

pella. El 1961, es publicava al diari La Vanguardia335 un article dedicat a la restauració del conjunt degut 

al mal estat de conservació en què es trobaven les peces. Sembla ser que el gremi dels sabaters, amb la 

voluntat de preservar l’espai sacre en un estat apropiat, va encapçalar la proposta. L’article ens informe 

que al voltant de 1961 (no s’especifica exactament quan) Enrique Focado va netejar i reparar Sant Marc 

escrivint l’evangeli i El martiri de Sant Marc juntament amb la resta del retaule. Entre altres interven-

329.  Francisco DE ZAMORA, Diario de los viajes hechos en Cataluña,Barcelona, Curial, Documents de Cul-
tura, 1973,p.478.

330.  Cean BERMÚDEZ, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España 
(V),Madrid, Real Academia de San Fernando, Imprenta viuda de Ibarra, 1800,p.71

331.  Eduardo TAMARO,Guia históric...,p.29

332.  Pel que fa l’estil del llenç, C.Miquel parla d’una barreja entre naturalisme i manierisme degut a les 
influències que rebé Francesc en la seva estada a Madrid.

333.  J.R.TRIADÓ, Història de...,p.200

334.  Memòria...,p.80

335.  «Restauración de una capilla en la catedral», La Vanguardia, Diumenge 30 d’abril de 1961, p.52

Sant Marc escrivint els evangelis, Catedral de Barcelona, Capella de Sant 
Marc, 1763 . Prendiment i Martiri de Sant Marc, Catedral de Barcelona, 
Capella de Sant Marc, 1763
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cions realitzades, es comenta que Jorge Grisolla va dur a terme la restauració de les pintures de la volta i 

les parets superiors i que per acabar els treballs de restauració, Aloy Flo, tècnic d’il·luminació, va renovar 

l’enllumenat de la capella.

Fruit d’aquesta primera intervenció, es planteja per primera vegada, la possibilitat que el personatge al 

costat de Sant Pere en Sant Marc escrivint l’evangeli sigui el retrat d’alguna personalitat relacionada amb 

l’encàrrec o ,fins i tot, que es tracti de l’efígie del propi pintor336. Per altra banda, també s’identifica un 

dels infants del marge inferior del quadre amb l’escolanet d’El martiri de Sant Marc.

Trenta-cinc anys després, la Generalitat de Catalunya va promoure una altra restauració, aquest cop 

in situ, sense desmuntar els quadres. Tal com diu l’informe337, els dos olis presentaven una important 

degradació: la capa de vernís era desigual i estava oxidada, la superfície estava coberta de pols i brutícia 

degut en part al fum de les espelmes, la cohesió entre la capa pictòrica i la preparació no era bona, hi 

havia forces afegits que alteraven la imatge, diversos forats que havien provocat el despreniment de la 

pintura i ondulacions en la suport de les obres que havien desencadenat deformacions en les teles. En 

l’informe es detalla com ,primer de tot, es va procedir a la neteja superficial, l’eliminació de vernissos i 

la fixació d’algunes parts de la capa pictòrica amb l’adhesiu Beva338. Per esborrar els retocs, es van haver    

d’utilitzar dissolvents i un bisturí amb el que mecànicament es van extreure els aplics que sobrepassaven 

les llacunes i cobrien la pintura original. Mitjançant el mateix document tenim constància que en relació 

als estrips i forats de la superfície, es van adherir empelts de tela polivinílica amb cera dental i en alguns 

casos es va salvar el desnivell amb aplicacions d’estuc. Finalment, un cop realitzada la reintegració pic-

tòrica sota un criteri il·lusionista, es va prosseguir a aplicar la capa de vernís.   

****

Com hem esmentat, Francesc Tramullas també es va encarregar de la decoració de la capella de Sant 

Esteve.  Estem parlant de la La lapidació de Sant Esteve i La miraculosa alliberació de Galceran de Pinós 

(Fig.30), que J.R.Triadó339 defineix com les millors obres del segle XVIII català i peninsular. L’autor atri-

bueix una composició de gran força expressiva en la que els protagonistes de l’acció són perfectament 

individualitzats i potencialitzats amb una expressió natural en els rostres. En La lapidació de Sant Esteve, 

336.  «En el cuadro de la izquierda aparece al lado de San Pedro un personaje que da la impresión de ser un 
retrato, acaso del mismo pintor (...).», «Restauración...», p.52

337.  A diferència de la resta de publicacions que tracten les pintures de la capella de Sant Marc, (Glòria 
FLINCH; Victòria HOMÈDES: «Sant Marc escrivint l’Evangeli i Prendiment de Sant Marc», Memòria d’acti-
vitats 1989-1996.Servei de conservació i restauració de béns mobles de la Generalitat de Catalunya, Bar-
celona, Generalitat de Catalunya; Departament de Cultura, 1997 ) dóna un punt de vista totalment divers 
que parteix de l’anàlisi tècnic de les pintures i no del iconogràfic o estilístic. A més a més, ens proporciona 
imatges de gran interès en les que es veu l’estat de les obres abans i després de ser restaurades les dues 
pintures.

338. «En el quadre del Prendiment de Sant Marc la fixació ha estat diferent: s’ha fet amb coletta perquè les 
parts afectades eren més gran i importants. S’ha aplicat l’espàtula calenta que ens ha servit per acabar de 
fixar-lo i de treure algunes deformacions, malgrat la impossibilitat d’eliminar-les del tot perquè això reque-
ria desmuntar les teles del bastidor.» Glòria FLINCH -Victòria HOMÈDES: «Sant Marc...»,p.190-191

339.  J.R.TRIADÓ, Història...,p.200
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el martiri ocupa el primer terme mentre que en el registre posterior hi ha la representació del miracle. 

«Francesc juga amb les diagonals compositives i dóna molt moviment a l’oli, al temps que situa els per-

sonatges sota línies ascendents (...).»340 . En la pintura anàloga el pintor torna a dividir la tela en diversos 

espais: un relatiu a la part terrenal i l’altre a la part celestial. 

A diferència dels olis de la capella de Sant Marc, J.R.Triadó determina en les teles influències pròpies del 

manierisme venecià. Desafortunadament, encara és hora que protagonitzin una monografia o ,perquè 

no, una restauració. Ens agradaria remarcar com havent estat considerades les obres mestres del catàleg 

de Francesc Tramullas, no s’han realitzat més investigacions al respecte que posin en relació les pintures 

tant amb la resta d’obres del pintor com en l’imaginari artístic del període. Podríem dir que aquest fet 

“sorprenent” esdevé una de les millors raons per continuar amb l’estudi de l’obra dels dos germans. 

Durant el mateix any, Francesc va compaginar els treballs de la Catedral amb el disseny de composicions 

que posteriorment van gravar Ignasi Valls i majoritàriament, Pasqual Pere Moles. L’Escut dels Tres Cossos 

de Comerç del principat de Catalunya341 ha estat una de les peces més rellevants i difoses342, l’original del 

qual pertany al fons de la Biblioteca de Catalunya343 (Fig.31). Les altres obres en canvi, són pràcticament 

desconegudes i han quedat en un segon terme. És el cas de l’estampa de Nostra senyora de l’Ajuda 

(Fig.35), una Divina Pastora ,el St Christo que vingue en lo Riu de Valencia o Crist de Balaguer344 (Fig.36)

de la que se’n va fer una pintura que formà part de la col·lecció de Pasqual Pere Moles, i el gravat de 

Nostra Senyora de Valldonzella. 

La restauració de la Verge de Valldonzella

A aquesta última estampa, Rosa Maria Subirana atribueix certa influència del gravat que realitzà Pauner, 

del qui Francesc es deuria inspirar345. És necessari però, posar en relació l’estampa amb les intervencions 

340. MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.109

341. «Escut ovalat, quarterat amb creu. El primer i el quart, d’argent: una creu plena de gules (senyal de Bar-
celona).El segon i el tercer, d’or: quatre pals de gules (senya reial). Al peu del tot, un mar al natural d’atzur. 
Per timbre, un coronell de cinc florons i quatre perles, vistós. Encartutxat en motius terrestres i marítims.» 
En l’estampa hi ha la següent inscripció: Escudo de Armas, que se ha dignado S.M aprobar para los tres 
Cuerpos de Comercio del Principado de Cataluña, que residen en Barcelona.Ord.22. Rosa Maria SUBIRANA 
REBULL, Pasqual Pere...,p.121. 

342. Que en tinguem constància, l’estampa amb l’escut de la Junta de Comerç ha participat mínim en dues 
exposicions: Exposición bibliográfica, cartográfica y de grabados y litografías marítimas, celebrada en el 
vestíbulo de la Casa Lonja del Mar, con motivo del LXXV aniversario de la constitución de la Cámara Oficial 
de Comercio y Navegación de Barcelona (catàleg d’exposició, Llotja de Barcelona, 24 octubre – 5 novembre 
1961), Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, 1961 i Joan Ainaud DE LASARTE: 
«Catalunya en la España moderna 1714-1983» (catàleg d’exposició, Centro Cultural de la Villa de Madrid, 
1983), Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1983, p.91, p.93-94-95, p.99.

343.  Biblioteca de Catalunya. Arxiu Junta de Comerç, llibre número 256

344.  La composició està formada per la imatge de Crist de Balaguer, en primer terme, envoltada d’angelets 
i canelobres (un a cada costat). Cos inferior amb una escena historiada que representa la imatge del Crist 
que ve sobre el riu, mentre el poble amb sorpresa l’observa. Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Pasqual Pere 
Moles...,p.125.En la làmina hi ha la inscripció següent: «A Espensas de D.Joseph Mitjans Plevá./«La Santea 
de Paulo III concedió 100 días de Induslg y los Ill Sres Obispos de Urgell y Bar/ A cada uno a losque visitasen 
esta Sta imagen del Sto Christo de Balaguer.»

345.  Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Pasqual Pere...,p.124
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que el mateix pintor realitzà el 7 de maig de 1763 a la taula de la Verge i el Nen del monestir de Valldon-

zella (Fig.32). De fet, sembla que el gravat va ser realitzat a imatge de la peça. Tal com puntualitza Joan 

Ainaud de Lasarte, a més de les coincidències formals, s’hi reprodueixen fidelment els aplics d’argent 

en el marc, el fons repujat, i les corones de les dues 

figures, com si es tractés d’una icona bizantina346. El 

mateix autor ens explica que en motiu del cinquè 

centenari de l’autorització de Jaume I pel trasllat de 

la comunitat, els clergues van encarregar la “restau-

ració” de la peça al daurador Francesc Petit i al pin-

tor Francesc Tramullas. Gràcies al seu relat sabem 

que en tres hores van ser ambdós artistes capaços 

de canviar radicalment l’aspecte de l’obra. Joan Ain-

aud de Lasarte comenta que «aparte del cambio ra-

dical de aspecto de las figuras, la modificación más 

notable fue en el recorte o perfil del cuello y hombro izquierdo de la Virgen, donde el manto había sido 

prolongado considerablemente para cambiar la proporción.»347. El petit dels Tramullas va recobrir la su-

perfície de la Verge i el Nen amb afegits a «(...)modo de veladura de variable densidad (…) i en la misma 

ocasión, Petit debió rehacer por completo, mediante oro en polvo aplicado a pincel, las bocamangas, la 

cenefa del manto de la Virgen y los motivos sembrados en éste y en el traje del Niño.»348. L’article relata 

com arran de la restauració, dirigida per Joaquim Pradell i els seus col·laboradors tècnics dels Museus 

Municipals d’art de Barcelona, es van donar a conèixer les modificacions que tant al segle XVIII com 

anteriorment s’havien dut a terme. Per tal de recuperar la imatge original de la peça es van extreure les 

planxes de plata del fons i l’eliminació dels afegits pictòrics. 

****

Un paradigma calcogràfic. L’àlbum de la Màscara Reial 

Tot i la importància que va prendre la pintura en el catàleg de Francesc, a nivell historiogràfic, hem de 

destacar el ressò que ha tingut la realització l’any 1764 de l’àlbum de la Màscara Reial (Fig.41 - Fig.62)

de Barcelona en motiu de l’entrada de Carles III a la ciutat comtal cinc anys abans. Juntament amb les 

pintures de la Catedral de Barcelona, considerades fins ara l’eclosió del seu art, les làmines han estat un 

dels temes més recurrents alhora de parlar de Francesc Tramullas. Tant per la seva gran difusió com per 

la seva gran qualitat estètica, han estat sempre en el discurs d’historiadors, col·leccionistes i periodistes. 

346.  Joan Ainaud DE LASARTE: «La Mare de Déu del Cor de Valldonzella», Miscellanea Barcinonensia, año 
IV, 9, 1965,p.7-15:10

347.  Joan Ainaud DE LASARTE: «La Mare…»,p.11

348.  Joan Ainaud DE LASARTE: «La Mare…»,p.10

Verge de Valldonzella després de la intervenció de Francesc Tramullas 
(1763) i després de la restauració de desembre de 1937
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La publicació, editada als tallers de l’impressor Tomàs Piferrer i subvencionada per Francesc Gomis349, va 

esdevenir ,segons Francesc Quílez, una de les contribucions més destacables del llibre espanyol il·lustrat. 

L’àlbum, que presentava imatge i text, va impulsar un nou llenguatge artístic en el món de la bibliofília. 

Com explica el mateix autor, malgrat el format de llibre, hem d’entendre la Màscara Reial com un ob-

sequi al rei i per tant, un objecte atípic fora del circuit comercial de les llibreries, del que ni els més rics 

tenien accés350. Però va ser realment així? El fet que actualment circul·lin al mercat artístic estampacions 

de l’època ens fa plantejar si en aquell moment l’àlbum va ser considerat un unicum o si en canvi es van 

realitzar altres còpies a mode de present a personalitats destacades de Barcelona.

Hauran de transcorre 200 anys per a que l’Associació de Bibliòfils de Barcelona, decideixi el 1978, em-

prendre una segona edició amb un tiratge de centenars de còpies, totes adreçades als socis. Poc temps 

després, l’editorial Gustavo Gili va realitzar un facsímil de l’edició príncep en què es van dur a terme més 

de 700 exemplars numerats en fototípia de les làmines de De Fehert, sense incloure els treballs que 

realitzà Moles351.  

Soley la definí com una magnífica publicació i «(...)una de las más costosas obras de arte que se han 

ejecutado en España.»352. L’ àlbum es va convertir immediatament amb el model de referència de com-

posicions posteriors. Tal com esmenta Francesc Quílez, gravadors catalans del segle XIX van copiar mi-

mèticament els esquemes de la mascarada del 1764 sense arribar mai als resultats tècnics d’aquesta. 

Paral·lelament, les seves làmines aviat van començar a ser objecte de col·leccionista que més de quatre 

amateurs van començar adquirir per les seves col·leccions353. Des de meitat de 1800, amb l’Exposición de 

encuadernaciones y libros ilustrados españoles de 1750 a 1850 organitzada per l’Associació de Bibliòfils 

de Barcelona, es van començar a exhibir exemplars de l’àlbum que fins llavors, havia quedat restringit a 

un sector molt petit de la població. Des de llavors, han estat vuit les exposicions que han inclòs aquestes 

peces en el seu discurs museístic, entre les quals cal destacar l’última i més important; La Màscara Reial. 

Festa i al·legoria a Barcelona l’any 1764  comissariada per Francesc Quílez, cap del Gabinet de Dibuixos 

i Gravat del MNAC. 

Actualment, museus a nivell nacional i internacional, contenen entre les seves col·leccions exemplars 

de les làmines de la Màscara Reial. Independentment de les institucions, s’ha creat un mercat artístic al 

voltant de les estampes el preu de les quals oscil·la entre els 36.000 euros (preu aproximat a partir de la 

venda en la Fira del Llibre de Madrid del 2004) en el cas de l’àlbum complet i els 6.000 euros per làmina.

349.  En l’article es comenta que els hereus del noble van custodiar les planxes calcogràfiques en la seva 
propietat. Miquel CAPDEVILA: «Un vell carrer...»,p.3

350.  Francesc Quílez, en el catàleg de l’exposició del 2001, comenta que l’exclusivitat de la Màscara Reial 
era tal que no hi ha cap referència escrita en els catàlegs d’obres impreses dels llibreters barcelonins del 
1764.Francesc QUÍLEZ CORELLA: «La màscara reial...»,p.19

351.  Jaume COLL: «El facsímil de la“Máscara real”de 1764», La Vanguardia, 27 desembre del 1984, p.27

352.  Ramon SOLEY, Atles...,p.23

353.  Des del 1898 tenim constància del col·leccionisme que va generar l’àlbum de la Màscara Reial. R. N 
COMES : «Notes curioses», La veu de Catalunya, Setmanari Popular, 20 febrer de 1898, p.63
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A nivell artístic, l’obra es va consolidar com un dels referents de la història del gravat català i espanyol del 

segle XVIII. Francesc Tramullas va composar els dibuixos mentre que Pasqual Pere Moles i De Fehrt van 

traduir els seus dissenys al gravat. Els aiguaforts de la Màscara Reial van ser impresos seguint la tècnica 

del gravat calcogràfic, utilitzant planxes de coure que posteriorment van ser treballades amb el burí per 

perfilar la trama i aconseguir un efecte més intens. Francesc Quílez defensa que segurament el petit dels 

Tramullas va traçar els esbossos a llapis plom i a la ploma a Barcelona. Conservats al Museu d’història 

de la ciutat i a l’Ardiaca, ens permeten veure el procés creatiu i com la mà dels gravadors va respectar e 

interpretar la primera idea del pintor. Podem assegurar però que es tracta de dibuixos de la mà de Fran-

cesc Tramullas i no pas dels gravadors Moles o De Fehert?

Més enllà de la seva autoria, Francesc Quílez les ha definit com unes composicions acurades i descripti-

ves que mostren una factura lliure i espontània. «En termes generals, les obres permeten entreveure un 

gran domini de la tècnica del dibuix, amb molt poques incorreccions i l’absència de pentimenti.(...)»354. 

Segons el mateix autor, un aspecte important a considerar, és la precisió alhora d’estructurar l’espai i 

les figures, on es va tenir en compte la perspectiva, les proporcions i fins i tot els ombrejats i les llums 

amb tintes més fosques i clares. Respecte la seva cronologia, l’única data que coneixem és la de l’any de 

publicació i ignorem quan Francesc va realitzar els primers esbossos o fins i tot, quan De Fehrt va rebre 

els dibuixos per començar a gravar. En aquest sentit, Francesc Quílez defensa que les làmines van ser 

obertes a París pel gravador a qui ,possiblement, hauria conegut en la seva estada a la ciutat francesa. 

El que encara és un tema polèmic és la interpretació que sobretot De Fehrt i Moles van dur a terme. 

Alguns membres de l’Academia de San Fernando van assenyalar la superioritat dels dibuixos davant la in-

coherència estilística dels gravats, d’un nivell qualitatiu inferior. Sembla que la col·laboració de diverses 

mans en un mateix projecte: De Fehrt (gran part de l’obra), Moles355(caplletres i culs de llàntia), i Jean-

Michele Moreau (le Jeune) (hipotèticament es va encarregar del frontispici de l’obra i de les làmines 

II, IV, i VIII)356 ha jugat en detriment de la visió de conjunt. Entre les pàgines de l’àlbum, són del nostre 

interès les làmines on s’hi representa els carros triomfals i les respectives comitives, les capçaleres de ca-

pítol (Mercuri lliura una carta als genis que representen els artesans i els gremis i Al·legoria de la Història 

i de la Representació acompanyades de les personificacions de l’amor i el zel), els culs de llàntia (repre-

sentacions còmiques d’arlequins357 i les caplletres. Aquestes últimes, explica Francesc Quílez, presenten 

una iconografia independent, en la que s’inclou gran quantitat de referències a l’instrumental dels gra-

354.  Francesc QUÍLEZ CORELLA: «La màscara reial...»,p.20

355.  Quílez pensa que el fet d’incloure Moles en el projecte deuria ser un daltabaix per Ignasi Valls, un gra-
vador reconegut i que ja havia treballat en anterioritat amb Francesc Tramullas. L’únic motiu pel qual Quílez 
entén la col·laboració del gravador en detriment de l’artista català de més experiència i edat (Moles només 
tenia 23 anys) és la relació personal entre ambdós artistes juntament amb la vinculació de Moles al món 
acadèmic valencià, on va coincidir amb dos amics de Francesc, Josep Vergara i Josep Camaron. Francesc 
QUÍLEZ CORELLA: «La màscara reial...»,p.27

356.  Francesc QUÍLEZ CORELLA: «La màscara reial...»,p.20

357.  Durant el segle XVIII, els arlequins es van convertir en un dels motius més utilitzats pels gravadors. 
Francesc QUÍLEZ CORELLA: «La màscara reial...»,p.22



68

vadors, pintors i dibuixants que recorden el paper destacat que van jugar els gremis de la ciutat en el 

muntatge, preparació i subvenció de les festes. Per altra banda, el seu grafisme segueix els models del 

mostrari més important del període, la Muestra de carácteres que se hallan en la Fábrica del Convento 

de S.Joseph de Barcelona (editat el 1777) i presenta certes deficiències pel que fa els motius decoratius, 

que no són gaire acurats358.  

En general, Francesc Tramullas, possible capdavanter e ideòleg de l’obra (no s’ha trobat fins ara cap 

document que així ho avali), va utilitzar un llenguatge refinat, segons l’estètica francesa en voga d’aquell 

període. Francesc Quílez atribuiex influències de Cochin en els putti del frontispici (Fig.41 i Fig.42) de 

l’àlbum com de Jeant Le Pautre, autor d’una important sèrie de gravats dedicada a celebracions de la 

monarquia francesa. El mateix autor interpreta les estampes com un exemple de la delicadesa i ele-

gància de l’estètica del Set-cents en la reproducció dels esdeveniments històrics. Tanmateix, no hem 

d’oblidar que estem davant d’una interpretació artística i que per tant, hi va haver una distància entre 

els fets històrics i la seva representació quatre anys més tard. Federico Revilla afirma:

«ya la mera observación de dichos grabados revela algunos anacronismos, ingenuidades y torpezas. 

Otros se vislumbran a través de las descripciones escritas. El Hércules sobre la hidra, que desfiló la pri-

mera noche en la comitiva de Marte y Venus, debía de ser un figurante encaramado en un monstruo 

de cartón piedra al modo de los que todavía participan en algunas celebraciones folklóricas (Berga, 

Villafranca del Penedés, etc.); el globo terráqueo sobre los hombros de Atlas se había resuelto de modo 

semejante, asaz burdo, siendo ya artificiales las manos que lo sujetaban; en cuanto a Ganimedes, que en 

el grabado correspondiente aparece luciendo sólo una muy reducida versión del águila sobre su cimera, 

es posible que desfilase en realidad con algún aparato semejante, más ostentoso y llamativo.»359

L’àlbum, testimoni idealitzat de les festes i cavalcades organitzades pels gremis de la ciutat, està dividit 

en dues parts: una gairebé purament literària i l’altra on imatge i text es compaginen a parts iguals. Si ens 

fixem en les estampes, De Fehrt reprodueix les 15 comparses amb els respectius carros que van donar la 

benvinguda al monarca. Federico Revilla incideix en el fet que tant en l’esdeveniment històric com en la 

representació d’aquest, es va utilitzar el llenguatge clàssic per vanagloriar la monarquia360. A la festivitat 

s’hi va figurar l’astrologia, la història i la llegenda, totes elles en relació a les virtuts de la monarquia, el 

orígens de la ciutat, i l’activitat comercial marítima. Entre tots els personatges mitològics, cal destacar 

Heracles, Neptú i Mercuri, relacionats directament amb la ciutat comtal. 

358.  Francesc QUÍLEZ I CORELLA: «La màscara reial...»,p.24

359.  Federico REVILLA: «Últimas consecuencias...», p.390

360.  A través de l’article de Rafael WIRTH, La ciudad real. Barcelona reune un gran número de obras de 
arte, espacios y salones dedicados a los Borbones, La Vanguardia, Vivir, p.1, 23 de Maig de 2004, sabem 
que el 1929 abans d’establir un palau reial a la ciutat, entre la decoració del saló central de l’Ajuntament de 
Barcelona (residència temporal dels monarques),hi havia exposada una sèrie de vuit gravats de la Màscara 
Reial del 1764. L’estança també contenia pintures murals de Josep Pey Farriol que feien referència al segle 
XVIII català, dos escultures de marbre d’Enric Casanovas, un quadre de Josep Viladomat, i dues pintures de 
Josep Bernat Flaugier.
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En la cavalcada, la família reial estava representada pels astres: el Rei s’identificava amb el Sol361, la 

reina amb la Lluna i els infants amb les estrelles362. Tanmateix, segons explica Federico Revilla l’ús de 

la iconografia en les desfilades presentava alguns canvis respecte la disposició jerarquia establerta en 

l’antiguitat. L’únic que seguia estrictament la codificació clàssica era el tancament que cada nit realitza-

ven Jupiter i Juno, Saturn i Opis i Neptú i Amfítritre en les respectives carrosses. 

En aquest sentit, el mateix autor conclou que l’arribada dels monarques a la ciutat va suposar canvis en 

el llenguatge mitològic respecte els significats “primigènits”363. Federico Revilla defensa que es tracta 

d’una lectura il·lustrada en què es va interpretar i adequar el caràcter de les divinitats al nous precep-

tes de la societat. A partir de Relacion obsequiosa de los seis primeros dias, en que logrò la Monarchia 

Española su mas Augusto Principo, anunciandose a todos los vassallos perpetuo regozijo, y constituyen-

dose Barcelona un Paraìso con el arribo, desembarco, y residencia, que hicieron en ella desde los dias 

17, al 21 de Octubre de 1759, Las Reales Magestades del Rey Nuestro Señor don Carlos III y de la Reyna 

Nuestra Señora Maria Amalia de Saxonia, con sus altezas el Príncipe Real, y demàs Soberana Familia, 

l’autor compara la descripció literària amb la representació gràfica de De Fehrt. En el cas de Venus i Mart  

menciona que:  

«(...)son unas figuras compuestas y castas, a quienes cuadran los calificativos del autor ilustrado como 

discreto, moderado, morigerado, honesto. Ello se comprueba en el grabado sobre dibujo de Tramullas 

donde se reproduce el carro de Marte y Venus. La contención y la mesura caracterizan a la pareja, sólo 

identificable por ciertos atributos, como el casco de Marte, el haz bélico a su vero o los amorcillos al 

pie de su sitial. Son figuras harto inexpresivas y que distan mucho de la eficacia ejemplar y más bien 

admonitoria que el autor ilustrado les atribuye.»364

Les carrosses que van formar part de l’imaginari iconogràfic de la mascarada reial també han despertat 

l’interès dels historiadors. Francesc Quílez interpreta aquestes construccions com un record de les esce-

nografies que Manuel i Francesc van realitzar en el teatre Principal365 de Barcelona. Federico Revilla en 

canvi, determina que a mida que anava avançant la cavalcada, els carros triomfals eren més complexes. 

L’autor estableix una evolució entre les carrosses més senzilles de la primera desfilada a les més originals 

i complexes dels dos últims dies en les que va destacar sobretot la de Diana:  

361.  Respecte la identificació del monarca amb el Sol o Apol·lo, Revilla comenta l’empobriment simbòlic 
de la divinitat, constreta a la importància de l’astre com a el més important de l’esfera celestial. El fet que 
Júpiter quedi en un segon terme i la divinitat solar esdevingui l’encarnació del poder és un exemple de la 
suplantació de la mitologia per la ciència. Segons l’autor, no queda res de la simbologia associada a l’ener-
gia, la força, la vitalitat, o la fecunditat en detriment de la imatge del bon govern.Federico REVILLA: «Últimas 
consecuencias...»,p.389.

362.  Per concretar en la iconografia de cada una de les carrosses que van participar en l’esdeveniment con-
sultar les pàgines 384 i 385 de l’article de Federico REVILLA: «Últimas consecuencias...,p.389

363.  Federico REVILLA: «Últimas consecuencias...»,p.385

364.  Federico REVILLA: «Últimas consecuencias...»,p.386-387

365.  «La configuració tipològica dels tres carros dedicats a Diana, Ceres i Vulcà que apareixen representats 
a la làmina número VII, presenta punts de contacte evidents amb els aparells o els muntatges arquitec-
tònics construïts per a les celebracions dels focs d’artifici (...).», Francesc QUÍLEZ I CORELLA: «La màscara 
reial...»,p.21
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«(...)representaba un bosque, pero ocultaba una jaula, de la que fueron liberadas diversas piezas de 

caza al pasar frente al balcón de los reyes; la de Ceres representaba nada menos que el volcán Etna, de 

cuyo cráter se hicieron salir fuegos artificiales; la de Alfeo y Aretusa transportaba un ingenio de agua 

corriente, que la hizo manar en el circuito, al parecer satisfactoriamente, durante seis horas(...)»366

Si tenim en compte la reflexió de Federico Revilla, hem de cloure que va prevaldre l’espectacularitat i 

l’homenatge als monarques ? És complicat determinar fins a quin punt va haver una correspondència 

entre els fets i els gravats de la Màscara Reial. De fet, malgrat les dissertacions que aïlladament han 

generat alguns aspectes de l’obra gràfica del 1764 (la relació entre la realitat i els gravats, el programa 

iconogràfic i el simbolisme de les divinitats i les carrosses) són molt pocs els estudis individualitzats de 

les làmines. Fins el moment, l’única composició que ha despertat més interès és el frontispici (Fig.41 i 

42) de l’obra. Alguns autors com Francesc Quílez, han relacionat la iconografia del frontispici amb la re-

presentació de l’activitat gremial i el treball artístic. D’altres en canvi, com Alcolea, han vist en la làmina 

certa influència de l’art de Watteau367.

Federico Revilla realitza un anàlisi iconogràfic de la là-

mina, presidida pel retrat de Carles III, al capdamunt 

del foli.  En ella s’hi representa la Monarquia amb 

un ull al palmell de la mà, símbol de la prudència i la 

clarividència d’un bon govern, i Barcelona, amb la 

seva corona torreiforme, acompanyada de l’escut de 

la ciutat i el drac. Tampoc falta l’al·lusió a l’heroi fun-

dador de la ciutat mitjançant la pell del lleó de Nemea i 

la clava. Sembla ser que no és l’única referència. Segons 

el mateix autor, el llenç368 que hi ha disposat entre les dues figures femenines esdevindria una repre-

sentació de la fundació mítica de la ciutat on hi ha dibuixats Júpiter amb l’àguila a la part superior seguit 

d’Heràcles i Neptú, els protectors de la metròpoli. 

La resta de la composició està dominada per una visió marítima de Barcelona. Observem com en comp-

tes d’utilitzar una perspectiva global de la ciutat, s’ha preferit mostrar-ne el port des de la muralla del 

mar. Com bé es comenta en el catàleg de l’exposició Retrat de Barcelona, la ciutat es vista des de fora i 

l’única al·lusió urbanística és la llanterna, que evoca la llum de la Il·lustració. L’autor no ha volgut mostrar 

ni el caràcter ni la identitat de la ciutat. Així doncs, s’ha volgut subratllar el poder de la reialesa en el 

366.  Federico REVILLA: «Últimas consecuencias...»,p.390

367.  Segons Francesc Quílez (Francesc QUÍLEZ CORELLA: «La màscara reial...»,p.28) la iconografia del fron-
tispici està directament relacionada amb l’activitat gremial i el treball artístic. Per altra banda, Alcolea rela-
ciona la portada de l’àlbum amb l’estètica de Watteau.

368.  La composició del llenç és el que correspon al primer esbós que Francesc Tramullas va realitzar del 
frontispici de la Màscara Reial. Així ho acrediten els dibuixos conservats al Museu d’Història de la ciutat.

Frontispici de la Màscara Reial, 1764, gravat per De Fehrt 
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frontispici de l’obra que s’ha identificat com «(...)una celebración simbólica del dominio de la monarquia 

sobre la ciudad.».369 

El 22 de desembre de 1765 Francesc va lliurar a l’Academia de Bellas Artes de San Fernando un exemplar 

de la Màscara Reial370i només uns dies abans, va juntament amb l’impressor Ramon Martí, testificar 

davant del notari Pere Màrtir Golorons, a favor de Pasqual Pere Moles com a autor de les tres làmines 

gravades que encapçalen l’àlbum371. 

****

Els pròxims anys, Francesc va continuar realitzant composicions per a gravar. Un d’aquests treballs, en-

llaçant amb les estampes devocionals que l’artista va idear el 1763, va ser el disseny de l’estampa intitu-

lada San Andrés Avelino, que, el 1765, Pasqual Pere Moles va traduir al burí. La làmina que actualment 

pertany al fons del MNAC, provenia de la col·lecció Calvó372. 

En commemoració d’una capella? El triomf de Santa Tecla

El mateix any, Francesc va dissenyar la composició El triomf de Santa Tecla (Fig.63) de la que en con-

servem una còpia gravada pel mateix Moles al Museu Diocesà de Tarragona (número d’inventari MDT-

3336). A l’Arxiu de la Sala Capitular, també hi ha un exemplar del mateix tema a partir del dibuix que rea-

litzà Francesc i que gravà ,en aquesta ocasió, Francesc Boix. A diferència de l’estampa que va dur a terme 

el gravador valencià, aquesta última juntament amb una altra làmina anònima, presenta una qualitat 

inferior. Tot i la manca de documentació, es creu que la comesa estaria relacionada amb la construcció 

de la capella de Santa Tecla, per la que el petit dels Tramullas també hi va pintar alguns olis. Sofia Mata373 

defensa la possibilitat que l’arquebisbe Juan Lario i Lancis (1764-1777) fos el promotor de l’obra i que les 

planxes de coure es realitzessin entre el 1765 i el 1766 tot i que la consagració de la capella fos deu anys 

més tard. Segons aquesta autora, probablement el motiu no es va estampar fins el 1787374, quan durant 

el capítol del 23 de juliol es digué que «sobre las estampas de Sta. Thecla, que se facin estampar, que se 

pagui son import del Thecasi de despeses comunes.»375.  

369.  Retrat de Barcelona...,p.350

370.  A.R.S.A.F.;Junta Ordinària, 3/82, 22 desembre de 1765, fol.323-324, segons Francesc QUÍLEZ CORELLA: 
«La màscara reial...»,p.135

371.  A.R.A.S.F.; Académicos Grabadores, 44-1/1, segons Francesc QUÍLEZ CORELLA: «La màscara 
reial...»,p.135

372.  Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Pasqual...,p.143

373.  Sobre les estampes del Triomf de Santa Tecla també escriu a mode de resum un article per la revista de 
l’església de Tarragona. Sofia MATA: «Els gravats barrocs del “Triomf de Santa Tecla”(1765-1766)», Revista 
Església de Tarragona, 268, Agost-Setembre 2012, p.21

374.  El 1785 tenim constància de que l’empresa ja estava en funcionament però més enllà de la realització 
de les planxes de coure no podem saber en quin estat es trobava el projecte. A partir de les paraules del 
canonge Jaume Bellester quan en el capítol del 17 d’octubre va preguntar sobre les làmines de Santa Tecla 
i la resposta va ser un : “Que se averigua.”, Sofia MATA DE LA CRUZ: «El triomf...»,p.2

375.  Sofia MATA DE LA CRUZ: «El triomf...»,p.2
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El gravat376 en burí i aiguafort que va fer Moles ens mostra una visió panoràmica de la ciutat de Tarra-

gona, on s’hi observa el seguici que, el 19 de maig de 1323, custodià el braç reliquiari de la Santa, de 

Constantí a la capital. Sofia Mata comenta que la gran quantitat de personatges disposats en ziga-zaga 

recorda les comparses de la Màscara Reial. La mateixa 

autora puntualitza que, malgrat el caràcter històric de 

l’esdeveniment, Francesc situa l’acció a la Tarragona 

del segle XVIII on s’hi distingeix els fortins d’època mo-

derna, la façana inacabada de la Catedral, el convent 

de Sant Francesc, la Casa de Provació de la Compan-

yia de Jesús, les torres del Castell del Patriarca, etc. Per 

altra banda, reconeix que les vistes van ser preses des 

de Constantí i observa que el paisatge no s’adiu exac-

tament a la realitat (falta el riu Francolí), segurament 

degut al desconeixement que l’autor tenia de la zona. En relació a l’estampa, Alcolea Gil veu en aquesta 

composició reminiscències d’autors com José Antolínez o Claudio Coello de l’escola madrilenya del segle 

XVII, que Francesc Tramullas podria haver apreciat en la seva estada a la capital377.

En motiu de l’exposició titulada Pallium, organitzada al Museu Diocesà de Tarragona el 1992 es van ree-

ditar les estampes a partir de les planxes calcogràfiques originals378. L’obrador de Jaume Coscolla Bonet i 

Jordi Sánchez Rodríguez de Barcelona va dur a terme un tiratge de 50 exemplars per làmina sobre paper 

Guarro379.

Com succeeix en la resta de treballs per gravar que va dibuixar el petit dels Tramullas, és relativament 

escassa la informació que tenim al respecte. En aquest cas, el gran dubte rau en les diverses versions 

conservades sobre el mateix motto, que ens fa pensar si ,realment, totes tres van ser concebudes per 

,com bé ha hipotitza Sofia Mata, commemorar la consegració de la capella de Santa Tecla. En aquest 

punt ens plantejem si Francesc Tramullas va ser l’ideòleg de la composició i si les altres versions van ser , 

sota la mateixa comitència, concebudes posteriorment a imatge i semblança. Un dels aspectes que hau-

ríem de tenir en compte són les possibles connexions que es podrien haver establert entre les pintures 

que realitzà Francesc per la capella de Santa Tecla i aquestes estampes.    

****

376.  50 x 31,2 cm. Signatures:Franciscus Tramullas invº: part inferior, esquerra. P. Pascus. Mòles Scuplt. Barne. 
1765.: part inferior, dreta. Inscripcions: Sicut lilium inter spinas, sic Thecla Amica mea /inter filias.Cant. 2. V. 
2: a la part inferior.”Sofia MATA DE LA CRUZ: «El triomf...»,p.4

377.  Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV,p.5

378.  Per aprofundir en l’estat de conservació de les planxes consultar; «Anàlisi de l’estat de conservació de 
dues matrius calcogràfiques gravades al segle XVIII amb el lema: Glorificació de Santa Tecla», Unicum, 11, 
maig 2012, p.31-35

379.  Sofia MATA DE LA CRUZ: «El triomf...»,p.1

El triomf de Santa Tecla, gravat per P.P.Moles. El triomf de Santa 
Tecla, gravat per Francesc Boix  
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Durant aquest mateix període, Francesc també va realitzar el disseny del Mapa de les Illes Balears  

(Fig.64) (81x120cm). De la peça, que va pertànyer a la col·lecció Alomar, no tenim cap altra informació 

que la que ens proporciona ella mateixa380. Gràcies a la inscripció381 sabem que l’estampa va ser gravada 

per Pasqual Pere Moles sobre paper de Joseph Soleras l’any 1765. El Mapa del reyno Balearico consisteix 

en dos fulls enganxats en els que es va utilitzar una planxa de 65x104 cm. A l’angle superior esquerre 

hi ha  una petita escena amb una figura femenina amb el corn de l’abundància i un nen amb un ceptre. 

Al seu voltant hi ha tota mena d’objectes (mercaderies, riqueses, un trident, un casc, canons, artilleria 

diversa, un vaixell ancorat) alguns dels quals els podem associar, tal com diu Rosa Maria Subirana382, 

a Neptú i Minerva. L’aspecte possiblement més rellevant, és la inscripció que situada just tancant la 

composició, en què es dedica l’obra a l’Ajuntament de Palma, probablement el comitent de l’empresa. 

A l’extrem oposat de l’estampa es torna a remarcar la rellevància de l’illa que presideix el centre de la 

sanefa, composta d’elements marítims i els escuts d’Eivissa, Alcúdia i Menorca. La superfície del mapa 

presenta traços en llapis. Tot i que segons indica la bibliografia no va ser l’únic treball cartogràfic que va 

realitzar l’artista (va fer el disseny del Mapa d’Eivissa i les Pitiüses del que desconeixem la cronologia), els 

projectes d’aquesta índole són ,ara per ara, anecdòtics. Queda en interrogant si Francesc Tramullas va 

realitzar més treballs d’aquest tipus i si ,en el cas dels mencionats, hi va haver algun tipus de correlació. 

Per altra banda, no hauríem de descartar la possibilitat que més enllà dels dos encàrrecs citats, l’artista 

establís un vincle amb les Illes Balears, on podria haver realitzat alguna estada o fins i tot atendre a altres 

projectes.

Sembla que el petit dels Tramullas va continuar amb la seva producció d’estampes religioses. El següent 

encàrrec que l’ocupà va ser un Natzarè que també gravà Pasqual Pere Moles. En relació a l’estampa, 

Alcolea Gil383 atribuïa a Francesc Tramullas el quadre de Jesús de Nazaret de l’església dels Trinitaris Des-

calços de Barcelona , oli que ,si fos així, podria haver guardat certes semblances. 

Que en tinguem constància, el Retrat de Francesc Priu (Fig.66) va ser la seva última composició que es va 

traduir al burí. És una de les obres més desconegudes del seu catàleg. A la Biblioteca Nacional de España 

hi ha una còpia digitalitzada de la làmina que va pertànyer a la col·lecció Cardera on es pot llegir el nom 

de Rafel Riña, qui possiblement va ser el gravador de l’estampaTramullas. Sota l’efígie del pelegrí hi ha la 

següent inscripció: «Siempre vivir bien, y siempre andar caminos: Y que peregrinar tan peregrin!»

Deixant enrere el gravat, Francesc va dedicar els seus últims treballs a la pintura, gènere que des de la 

Divina pastora del 1763 no havia treballat. Com ja hem comentat al parlar de Manuel, ambdós germans 

van ser els autors d’alguns dels olis que actualment es conserven a Santa Fé, Argentina. Malgrat José 

Vittori384 es centra en una de les teles de Manuel i la seva restauració, és important tenir present que 

380.  El Institut Cartogràfic de Catalunya l’ha digitalitzat i ha permès la seva visualització a la xarxa.

381. P.Pascasius Mòles Sculp Bar.nae1765

382. Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Pasqual...,p.141

383.  Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV,p.315

384.  Gustavo JOSÉ VITTORI, Santa Fe...,p. 47
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entre les obres citades hi ha un Crist amb la creu a l’esquena firmada per Francesc, de la que ignorem 

qualsevol altre detall.                                                                                                                                    

És també a finals de la dècada dels seixanta quan el petit dels Tramullas va acomplir un encàrrec privat 

pel Marquès de Benavent. Va pintar balcons, finestres, persianes i cels rasos de la seva casa de lloguer al 

carrer de la Mercè de Barcelona. Desconeixem quan va començar exactament l’empresa però sí que ,grà-

cies a les memòries de Martí de Riquer385, podem posar una data aproximada a partir dels comptes que 

es van realitzar el 12 de novembre de 1767. Per les notícies que ens han arribat sembla que en Francesc 

no estava pas tan habituat aquest tipus d’encàrrecs com en Manuel, a qui hem vist nombroses vegades 

al capdavant d’empreses privades de caràcter semblant. Abans del proper treball sota la comitència 

d’un important noble barceloní, l’artista va pintar el medalló del cos central del retaule de la catedral de 

Barcelona. En ell hi havia Santa Marta, Sant Restitut i Santa Cecília386.

El 1770, Francesc rebia la quantitat de 504 lliures i 10 sous pels treballs pictòrics a la residència de Fran-

cesc de Copons Prous, al carrer Santa Anna de Barcelona.387 Segons Alcolea Gil, Francisco Clotet, qui 

apareixia com a testimoni en el document que acreditava el pagament a Francesc, podria haver estat 

un col·laborador de l’artista. Malauradament, desconeixem la magnitud d’aquest projecte com també si 

guardava alguna semblança amb els treballs de la residència del Marquès de Benavent, realitzats pocs 

anys abans.

L’ultima obra datada del catàleg de Francesc Tramullas va ser la decoració de la capella i el cor de l’esglé-

sia de Sant Joan de Barcelona. El 17 de febrer de 1773, any de la seva mort, el pintor va rebre de Francesc 

Motoliu 450 lliures per les pintures de la basílica i la realització del monument de Setmana Santa388.

Atribucions i obres sense datar

Si en el cas de Manuel Tramullas el nombre de peces sense datar i les atribucions sumaven una quan-

titat considerable, en el catàleg de Francesc gairebé suposen una part indispensable per entendre la 

complexitat i el gruix de la seva carrera artística. Sobretot pel que fa les seves pintures. Fins al moment 

havia estat complicat reconstruir cronològicament la faceta del pintor i ,de fet, no és fins que donem un 

cop d’ull aquest tipus de produccions de datació incerta que descobrim una trajectòria gairebé paral·lela 

del que hem descrit més amunt. Es tracta dels olis que van decorar algunes capelles d’esglésies cata-

385.  Martí DE RIQUER,Quinze generacions...,p.641-642

386.  Ainaud, J - Gudiol, J - Verrié, F. P., Catálogo Monumental...,p. 81.

387.  A.H.P.B. not. Tomás Casanovas y Forés, man. 1770, fol. 128.,Segons Santiago ALCOLEA GIL: «La 
pintura...»,XV,p.180

388.  A.H.P.B.not. Gaietà Olzina Man.1773 Fol.108, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, 
pintors ...,I,p.105
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lanes com  les pintures de la basílica de Nostra Senyora de la Bonanova389, la pintura del presbiteri de 

Sant Miquel del Port390 (perduda), els Laterals del retaule de Jesús Natzarè de l’església dels Trinitaris 

Descalços391, el Sant Joan Nepomucè392, el Sant Antoni Abat del fons del museu de la Llotja393, un altre 

Sant Anton del Museu de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi394, les pintures al llenç de l’església de 

Sant Jaume395 i el remat del retaule de la capella de Sant Pau de la Catedral de Barcelona396. Francesc 

també va treballar en altres localitats fora de la capital on va realitzar el Casament de Sant Julià i Santa 

Bassilissa, Sant Agustí escrivint i Sant Pere plorant per la Catedral de Perpinyà397 (no se’n coneix cap més 

referència), dues pintures a l’oli per la Catedral de Tarragona398 i La Mare de Déu del Carme intercedint a 

favor de les ànimes del purgatori per l’església parroquial de Palau Noguera399. 

La mare de Déu del Carme intercedint a favor de les ànimes del purgatori

Aquesta última tela (Fig.68), desconeguda fins el moment de la restauració per part de l’equip de l’Escola 

Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya400, formava part del retaule de la 

basílica. Gràcies a aquesta intervenció tenim informació molt detallada sobre la tècnica de l’obra. Tal 

com explica Miquel Mirambell en aquest document, en la representació del Purgatori, Francesc va uti-

litzar la capa de preparació vermellosa com un recurs pictòric més. El mateix autor descriu com l’artista, 

a diferència de la part celestial en què la capa preparatòria és inapreciable i els personatges estan molt 

més definits, recorre a unes figures més esbossades, que no obstant, denoten els coneixements anatò-

mics que tenia el pintor401. En general l’informe conclou que  l’escena del Purgatori presenta una força 

389.  Lluís PERMANYER «De convento e iglesia a Liceu» La Vanguardia, Vivir,p.7, dissabte 17 de juny de 2006

390.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.114

391.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.113

392.  Va ser salvat pels professors de la Llotja de la desamortització i va ser traslladat allí.Catà,p.114

393.  Víctor BALAGUER, Las calles...,p.278

394.   Pintura presumiblement perduda. Referències: Catàlegs 1833, sala 1a, núm.80(?), 1837 Pint. Núm.37 
(?) (com de Tramulles), 1866-67 núm.196 (no diu autor) (53x41); 1913 núm. 194 (dors. De Francisco Tramu-
llas) (53x41) a Francesc FONTBONA - Victoria DURÀ, Catàleg del Museu de la Reial Acadèmia de Belles Arts 
de Sant Jordi, Barcelona, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1999,p.399

395.  LOPEZ Enrique, Novísima guía de España y Portugal: manual del viajero y del turista. Madrid: F.Beltrán, 
1924, p282

396.  Ramon SORIANO:« Apuntes...»,p.13

397.  Marguerite RIPOLL: «Francisco Tramulles», Revue Catalane, 18, 15 juny 1908, p.169

398.  J.F.RÀFOLS, Diccionari Ràfols...,p.1282

399.  Miquel MIRAMBELL...(et al.):«Monografia. Una pintura inèdita de Francesc Tramullas», Unicum, 3, 
maig 2004, p.4-48

400.  L’article publicat a la revista Unicum, és una de les poques monografies dedicades a l’obra de Francesc 
Tramullas. En l’escrit, es contextualitza La Mare de Déu del Carme intercedint a favor de les ànimes del 
purgatori en la trajectòria del pintor i es tenen en compte la composició, la iconografia, la tècnica, les sem-
blances estilístiques i l’estat de conservació de la peça.

401.  L’única figura que presenta una anatomia exagerada, massa masculina, és l’ànima de l’angle esquerre 
del Purgatori. Segons els autors de l’informe, seria una conseqüència de les poques sessions de dibuix al 
natural amb model femení a les que Francesc i o els seus ajudants deurien estar acostumats. Miquel MI-
RAMBELL...(et al.): «Monografia.Restauració...,p22



76

plàstica que no veiem en el cel, més estereotipat. Entre les observacions a destacar d’aquest estudi hi 

ha els paral·lelismes entre les figures de la pintura i altres obres del taller de Francesc Tramullas. Miquel 

Mirambell fa referència a les similituds entre la constitució musculosa del monjo del Purgatori amb el 

personatge de l’extrem esquerre del quadre de la Lapidació de Sant Esteve (Catedral de Barcelona) i 

també al Crist del medalló de l’altar de Sant Pau (Catedral de Barcelona). També menciona les semblan-

ces entre la forma del nas de l’ànima femenina i la de Santa Cecília del medalló del retaule de Sant Pau 

i finalment determina que el model utilitzat per representar el papa del Purgatori correspon al mateix 

arquetip que al que hi ha a Sant Pere escrivint l’evangeli (Catedral de Barcelona)402. Per altra banda, en 

l’informe s’esmenta que:   

«(...)el desigual tractament dels personatges celestials – els dos àngels del primer terme presenten una 

qualitat tècnica superior a les figures de Crist i de la Mare de Déu del Carme- i, sobretot, la diversitat 

de comportament pictòric entre el cel i el purgatori, ens fan pensar en la participació de més d’un pin-

tor. Probablement, Francesc Tramulles assistit per algun deixeble.»403

A través de l’estudi arran de la restauració de l’obra, s’ha suggerit que malgrat Francesc Tramullas va ser 

el capdavanter del projecte, tal com demostra la signatura al revers del quadre, hi van participar diver-

ses mans. Segons indica l’informe, el fet que la firma404 no sigui autògrafa, ja que no correspon a la que 

el pintor va utilitzar en altres documents, n’és una prova. Tanmateix, en relació l’autoria i la tècnica de 

la pintura, no s’ha descartat una possible producció seriada del mateix tema, la Verge del Carme, que 

el petit dels Tramullas va reproduir en el convent dels carmelites d’Olot i el retaule major de l’església 

barcelonina de Santa Teresa405. 

****

Entre les runes. Les pintures del convent del Carme d’Olot

Com hem esmentat, Francesc també va pintar varis olis a l’església del convent del Carme d’Olot. Un dels 

pocs que es va conservar va ser una Mare de Déu del Carme amb el Nen Jesús i els àngels baixant al pur-

gatori (139x216 cm) que ,segons Ramon Ribera, presentava algunes semblances amb les obres de Mu-

rillo406. Tal com indicia un informe del Centre Artístic d’Olot realitzat el segle XX (no s’especifica la data), 

402.  Miquel MIRAMBELL...(et al.): «Monografia. Restauració...,»p.23

403.  Miquel MIRAMBELL...(et al.): «Monografia. Restauració...»,p.22

404.  Els autors de l’informe defensen la possibilitat que la signatura hauria estat realitzar per algun deixeble 
de Francesc que hauria oblidat escriure la “s” al final del cognom del mestre.” Miquel MIRAMBELL...(et al.): 
«Monografia. Restauració...»,p.23

405.  Miquel MIRAMBELL...(et al.): «Monografia. Restauració...,p.23

406.  «Segons datos que tenim, Tramulles pintà molts quadros per nostra vila, que han sigut tots destruïts 
menos un, que ho ha sigut a mitges, però que encara, a pesar de les mans barroeres que el restauraren, 
conserva un cap de verge que es confon amb les obres de Murillo.» Ramon Ribera, El Carme d’Olot, Olot 
2001, p. 139-141
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en la restauració de la peça s’hauria repassat la capa pictòrica i s’hauria afegit una capa de vernís407. De 

la mateixa església, sabem que durant la neteja que es va dur a terme a finals del segle XIX, entre les 

runes i les escombraries que hi havia a l’edifici, Josep Berga va rescatar del cambril, dos trossos de tela 

que van resultar ser part d’un llenç firmat per Francesc Tramullas. Com bé s’esmenta en l’article «Tristos 

records» el jove, desconeixia el seu valor i només se –n’adonà un cop els portà a l’Escola de Belles Arts 

d’Olot, davant el mestre Narcís Pascual. 

«Bàrbares! Salvatges! (exclamava indignat, tremolant-li les mans, en les que tenia els fragments pre-

ciosos), no saben lo que es pesquen, són pitjors que iconoclastes!... Guaiteu aquesta firma: Francisco 

Tramulles!, lo gran mestre que pintà la cúpula de Sant Narcís, lo martiri del mateix i el quadro famós de 

les mosques que tan bé respecten a Girona! Ignorants! Infames! Miserables!... .»408

Segons el relat, el professor es quedà els dos trossos i a canvi donà a Josep Berga un paisatge409. Possi-

blement, i tenint en compte el context, la història entre l’església del Carme, les pintures de Francesc  

Tramullas i Josep Berga no va acabar aquí. En un altre article de la revista Il·lustració catalana, el 1893, 

el mateix autor comentava un episodi que ,en certa manera, podríem relacionar amb la basílica. El jove 

explicava que netejant una tela de la sagristia (no s’especifica el nom de l’església) es va sorprendre ne-

gativament davant la qualitat d’una pintura:  

«(...) un quadro ab gran march esculturat, representava la Verge 

del Roser, assesntada sobre núvols, lo nindret sobre’ls genolls de la 

Mare, coronantla de rosas, que multitut d’ángels li portaven á pane-

rades y en gran fexos ; la Verge, ‘l cap alsat, los ulls baxos, extasiada 

davant lo Fillet, com endormiscada’s, complavia ab l’entreteniment. 

Una opressió terrible me aplastava. La cara de la Verge era el ver-

dader retrato de la Margarida quan pregava davant l’altar major. 

Buscant la firma, la vaig trobar darrera la tela, Francisco Tramulles, 

la metexa dels quadros de la capella. ¡Oh! Quin encegament, qui-

na vergonya! Alarb, iconoclasta; ni sabs dibuixar una cara, ni una 

figura, ab prou feyna barrejas los colors ab cola, pintas ab motllos 

de paper, cenefas brutals qu ‘entursiasman als tontos; ni’t veus capás de copiar aquests quadros. Aquí 

passas per sabi entre la gent ignorant; mes lo primer dia’t trobarás en grans compromisos; no tothom 

pren les cosas per broma; passarán lo senyor Bisbe, y ‘ls  capellans que’l rodejan li farán veure tos de-

fectes, si ell no‘ls ha observat ja al primer cop d’ull. (...)»410. 

407.  Ramon RIBERA, El Carme...,p. 139-141

408.  Josep BERGA: «Tristos records», Narracions, Lectura Popular, 119,¿?

409.  Pumarola també fa referència a aquest episodi. «En esta época vocacional, Berga logró salvar una 
pintura de Tramulles, que estuvo a punto de desaparecer por la restauración llevada acabo en la iglesia del 
Carmen de Olot.», Jaime PUMAROLA: «José Berga y Boix (l’avi Berga)»,Revista de Girona, ?¿, 1967, p.16

410.  Josep BERGA: «L’estudiant de la Garrotxa», Il·lustració catalana, 317, setembre 1893, p.277

Dibuix de l’article  «L’estudiant de la 
Garrotxa», de Josep Berga,1893
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Ara per ara però, aquest text i el dibuix adjunt són l’únic testimoni que conservem. Tot i així, la poca 

informació que tenim ens permet seguir els passos de l’artista a una altra localitat catalana. Aprofitant 

l’embranzida que podria suposar la descoberta de noves dades relatives a la seva trajectòria artística, 

posem de manifest la importància d’aquest tipus d’encàrrecs, darrere els quals ,possiblement, s’amaga 

una gran quantitat de documentació pendent de revisió en la futura tesi doctoral. 

 ****

Entre les pintures a l’oli que hem esmentat, hauríem d’afegir les teles que hi havia a la col·lecció de 

l’escola de dibuix Atenes de Barcelona411 i el retrat de Pere Virgili del que ,posteriorment, Pasqual Pere 

Moles va realitzar un gravat per la il·lustració del Tratado de las enfermedades de los ojos de Domingo 

Vida publicat el 1785 (Fig.67). Seguint les referències de C.Miquel, la pintura, que es troba en al gran 

amfiteatre de la Facultat de Medicina de Cadiz, presenta certes similituds amb el retrat del Marquès de 

la Ensenada, que també presideix la sala412.

A diferència del seu germà i en comparació amb totes aquestes produccions, Francesc només va pintar 

dos frescs;  la volta i el presbiteri del convent de Valldonzella413, dels que en contraposició amb el procés 

de restauració de la taula, només en tenim notícia a partir de J.F.Ràfols, que tant sols els anomena. 

Una altra faceta que no ens permet seguir una cronologia dins la trajectòria del pintor són les obres que 

podem relacionar amb la seva activitat escenogràfica. En comparació amb les decoracions de teatre, 

de les que tenim la data d’estrena i representació, no sabem en quin moment pertany el monument de 

setmana santa que el pintor va dur a terme per l’església dels Dolors d’Olot. Encara que no en conser-

vem l’estructura, sabem pel testimoni de Josep Berga414 que la primera tela representava una portalada 

a mode d’arc de triomf, «(...) pintat ab un vigor extraordinari. Qualsevol que’l vegi per primera volta, y a 

certa distancia, creurà que es pintat al oli.»415. El que potser es més important, són les paraules que va 

dedicar el mateix autor als efectes que provocava el monument: 

«(...)la llum hi vé de la esquerra, d’una finestra que sembla construída expressament per tal decoració» 

i «(...)l’ombra de les columnes y cornises sobre la paret hont estàn adossades arriba a enganyar la vista 

durant bona estona.»416 

411. «Ni faltaban tampoco pinturas de los hermanos D.Manuel y D.Francisco Tramullas, discípulos del apre-
ciado D.Antonio Viladomat, distinguiéndose muy especialmente las de D.Manuel, el mayor de los hermanos 
y el más sobresaliente de los discípulos apreciado maestro.», Maribel ROSSELLÓ NICOLAU: «Els interiors 
barcelonins de finals del segle XVIII i començament del segle XIX», Locus Amoenus, 9, 2007-2008, p.277-
305: 299

412.  MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.112

413.  J.F.RÀFOLS, Diccionari Ràfols...,p.1282

414.  Josep BERGA: «Monuments...»,p.3

415.  Josep BERGA: «Monuments...»,p.3

416.  Josep BERGA: «Monuments...»,p.3
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Segurament l’obra de Francesc Tramullas va desaparèixer amb les 

pèrdues que suposà la guerra civil quan «(...) totes les iglesies d’Olot 

foren desembraçades o profanades , perdentse, en el transcurs 

d’aquests temps calamitosos, diferents objectes, el valor dels quals 

era desconegut pels mateixos que atropelladament volíen salvar 

lo que’s pogués.»417.Uns anys abans, el 17 d’abril de 1892, va sortir 

publicat al diari de l’Olotí un article referent al mateix monument 

en què l’autor, anònim, comentava el vigor i l’energia del clarobs-

cur de l’obra. Aquestes són els pocs referents escrits que en conser-

vem i que ens suggereixen que el monument de setmana santa de 

l’església dels Dolors va perviure com a mínim fins el segle XIX, se-

gurament no en la seva totalitat, formant part d’un de nou realitzat 

per Panyó, qui hauria aprofitat l’arc triomfal de Francesc Tramullas418. 

En relació aquests projectes més desconeguts, vinculats al món de l’arquitectura escènica, no hem 

d’oblidar les figures de cartró pintat en les que tant Manuel com Francesc van intervenir per la repre-

sentació de la Nativitat d’algunes esglésies barcelonines, que ja hem comentat al parlar del germà gran.

Finalment, entre les peces que encara es difícil contextualitzar, hem de tenir present els gravats. Dels 

9 aiguaforts que conservem relacionats amb la figura de Francesc, només tenim la data de realitza-

ció de Mare de Déu de Montserrat (1753). La resta són aproximacions a partir de l’estil i l’evolució de 

l’artista. Prenent com a referència aquesta estampa i els gravats de la Màscara Reial, Francesc Quí-

lez situa Al·legoria de les Belles Arts (Fig.19), Vanitas (Fig.20) i Sant Antoni Abat (Fig.21) al voltant de 

1753 i per tant més propers a una primera etapa i Adéu419 (Fig.37),Vista de la muntanya de Montserrat 

(Fig.38), i dues Mare de Déu de Montserrat (Fig.39 i 40) entorn al 1764. Rosa Maria Subirana Rebull 

planteja una altra possibilitat en què Vista de la Muntanya de Montserrat correspondria a la marxa de 

l’artista a Madrid (1746-47) i Al·legoria de les Belles Arts i Vanitas durant o poc després al seu viatge a 

París420(1748-49). D’aquesta manera, només coincidirien en la datació d’Adéu que estaria en solfa amb 

417.  Josep BERGA: «Monuments...»,p.3

418.  En fan referència “El Fluvià”, d’Olot (15 de juny de 1908) i Josep GELABERT, Guia ilustrada d’Olot y ses 
valls, Olot, 1908,p.31

419.  Ferran Soldevila contextualitza l’obra aproximadament quinze anys adés de la guerra gran. Segons 
l’autor, és el comiat del fadrí a la seva estimada, moments abans d’anar com a voluntari a la guerra. “(...)
No trobaríem il·lustració més suggestiva per a les cançons d’adéu dels poetes populars del 1793.” Ferran 
SOLDEVILA, Història...,p.2459. Tot i que la informació és només aquella relativa al peu de foto, les dades són 
suficients per vincular la temàtica de la peça amb un moment històric. Aquí és on resideix la importància 
d’aquestes línies. Mitjançant un punt de vista històric, Soldevila busca l’emmirallament de la realitat en 
l’estampa.)

420.  Subirana té present la possibilitat que Francesc Tramullas hauria pogut realitzar Al·legoria de la Pintura 
(Al·legoria de les Belles Arts) des de París, a partir d’algun model francès. La col·lecció...,p.262

Monument de Setmana Santa de l’Església dels 
Dolors d’Olot
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els culs de llàntia i caplletres de la Màscara Reial, i la Divina Pastora, ambdues del 1764. Segons Fran-

cesc Quílez, en general, els gravats presenten una homogeneïtat estilística. Hi ha certs estereotips que 

en ocasions es repeteixen en varies composicions. Per exemple, alguns putti de l’Al·legoria de les Belles 

Arts són molts semblants als àngels de Mare de Déu de Montserrat al mateix temps que el protagonista 

de Vanitas i el Sant Antoni Abad421. El mateix autor determina que, entre totes les estampes, Vanitas i 

Al·legoria de les Belles Arts sobresurten com els dos casos més representatius de la cultura visual de 

l’artista i són una mostra de les influències franceses i italianitzants que encara suposaven una novetat 

en el context dels gravadors catalans. En amdós aiguaforts, segons comenta Francesc Quílez, hi és pre-

sent l’antiguitat clàssica i les runes, que en recorden a les composicions de Piranesi422. Podem establir 

però un referent directe?

Les estampes dedicades a la devoció de la moreneta són potser les que entre tots els aiguaforts han 

suscitat iconogràficament més interès. Anselm Albareda reconeix en les dues làmines gairebé idèntiques 

,on trobem la verge entronitzada davant un dels pastors de Monistrol, la imatge de la Mare de Déu de 

les batalles, una verge representativa de la victòria de Lepant, vencedora dels turcs. Als seus peus hi 

reposa una bandera amb tres llunes, un barret de turc, una simitarra i tres bombes. En el seu anàlisi ico-

nogràfic, aquest autor esmenta que aquests objectes, difícils d’identificar a simple vista, són una al·lusió 

als trofeus de guerra que contra els sarrains hi havia a l’església de Montserrat423. En el mateix gravat, 

Anselm Albareda també posa de rellevància les referències geogràfiques que s’inclouen com l’església 

de la Santa Cova just al marge inferior, el monestir al costat dret i al fons les ermites de la muntanya424.

El mateix autor fa al·lusió a l’èxit que deurien tenir els gravats de la Verge de Montserrat que va realitzar 

el petit dels Tramullas durant el segle XVIII. De moment, desconeixem si es devia als exvots del temple 

que hi apareixien reproduits o bé a la pròpia fama del pintor. Tal com anomena Anselm Albareda: 

«No hi mancaven el cocodril, els penons, les armes, les barques, les trenes de cabells, els sudaris, les 

cadenes i grillons de ferro, les crosses, els braços i cames, etc., de cera, les petites fustes de pintura 

primitiva, la llàntia del Rei moro, els trabucs, els coltells, les ballestes i sagetes, etc.»425

A més de les estampes devocionals, Francesc també va realitzar un plànol d’Eivissa i Formentera426 del 

que ignorem el comitent i la cronologia. Segurament en relació amb el mapa de les Illes Balears del 1765, 

l’obra pel moment oblidada per la bibliografia general, apareix citada en l’estudi publicat a la revista 

421.  Francesc QUÍLEZ CORELLA: «La màscara reial...»,p.30

422.  Francesc QUÍLEZ CORELLA: «La màscara reial...»,p.30

423.  En relació a l’aspecte bèl·lic de la verge com a protectora dels exèrcits catalans, cal mencionar l’espasa 
que Arxiduc Carles va oferir durant la missa pontifical en forma d’ofrena. Anselm ALBAREDA, Sant Ignasi a 
Montserrat, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1990,p.59

424.  Josep de C.LAPLANA, Nigra sum: Iconografia de Santa Maria de Montserrat, Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1995 ,p.136 i 137

425.  Anselm ALBAREDA, Sant Ignasi...,p.137-138

426.  Apareix citat entre l’obra de Bartomeu BARCELÓ I PONS; Antoni MIQUEL LUCAS I VIDAL; Rosa VALLÈS 
I COSTA: « Bibliografia sobre la i de les Pitiüses (Eivissa i Formentera)» Territoris, 2, 1999, p.197-364: 248
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Speleon427, que planteja l’anàlisi i datació de l’assentament de població durant el segle XVIII. J. Vilà428, 

menciona el mapa de Tramullas, concretament la zona dels “horts de Corona”,per demostrar la presèn-

cia de l’home en aquesta zona concreta de l’illa429. 

 De tot aquest gran grup, només sis obres, la majoria provinents del conjunt de la Catedral de Bar-

celona, s’han considerat atribucions a Francesc Tramullas i o al seu cercle: Sant Pacià (Fig.71) i Sant 

Oleguer(Fig.72) de la sagristia de la catedral430, Sant Bisbe, Sant Llorenç i Sant Marçal  (Fig.73)de l’església 

de Sant Sever431, Santa Eulàlia (Fig.74) i Santa Madrona (Fig.75)de la sagristia de la catedral432,les voltes 

i llunetes de la capella de Sant Marc433, Santa Anna ensenyant a llegir a la Verge434, Sant Andreu (Fig.77) 

del Museu de l’Acadèmia catalana de Belles Arts de Sant Jordi435 i un Sant Ramon de Penyafort (oli sobre 

tela) provinent de la col·lecció Gudiol que es va exposar el 1951 en la mostra Un siglo olvidado de pintura 

catalana: 1750-1850.

L’única que ha protagonitzat un estudi aprofundit sobre la tècnica, l’estil i la iconografia ha estat la de-

coració floral i angelical de la capella de Sant Marc de la Catedral (Fig.69). Santi Mercader ha treballat 

l’ornamentació de les llunetes i la volta que segons conclou, respondrien al culte del Sagrament de 

l’Eucaristia. Així doncs, els àngels amb espigues de blat i parres de raïm en farien també referència436. En 

el seu article,  aquest autor fa referència a les pintures al tremp sobre tela que van encolar sobre el mur 

i que en algunes zones:

«per assolir encara millor l’efecte de recarregament decoratiu i poder aproximar-les a la cresteria del 

retaule, s’optà per rebaixar una mica l’alçada de la creueria en el segon tram; allà van muntar-se unes 

bastides de fusta aplicades sobre el mur, ben dissimulades per les teles.»437

Pel que fa la tècnica, Santi Mercader identifica unes pinzellades llargues, pastoses i ràpides en les que 

hi predominen les tonalitats càlides. El mateix autor, veu en aquestes decoracions de composicions di-

nàmiques l’habilitat de Francesc Tramullas en la pintura mural438. De fet, encara que no hi ha testimonis 

427.  J. VILÀ VALENTÍ: «El “Polije” de Santa Inés o Corona (Ibiza)» , Speleon, XII, gener-juny 1961, p.55-68

428.  A diferència dels estudis que susciten normalment d’altres publicacions, J. Vilà no fa cap al·lusió al 
caràcter artístic de la peça segurament, degut a la funció que determina el mapa. Aquest article ens permet 
veure la interdisciplinarietat que ocupa l’estudi de les obres de Francesc i Manuel Tramullas.

429.  J. VILÀ VALENTÍ: «El “Polije”...», p.63

430.  Memòria...,p.100-101

431.  Memòria...,p.108

432.  Memòria...,p.98

433.  Santi MERCADER SAAVEDRA: «Francesc Tramullas...»,p.39-56

434.  Subhastes Castellana, Catàleg de Pintura any 2001, Barcelona 2001, núm. 46 EI. 1750-1765, segons 
Francesc MIRALPEIX VILAMALA, El pintor…,(III)p.946

435.  Va arribar al museu el 1835, procedent dels convents suprimits.

436.  Segons Mercader, aquests motius podrien estar inspirats amb les decoracions populars de les festivi-
tats de Corpus Christi. Santi MERCADER SAAVEDRA: «Francesc Tramullas...»,p.5 i 8

437.  Santi MERCADER SAAVEDRA: «Francesc Tramullas...»,p.4

438.  Santi MERCADER SAAVEDRA: «Francesc Tramullas...»,p.6
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documentals que acreditin la seva autoria, Santi Mercader recolza la possibilitat que Francesc podria 

haver estat l’encarregat de la decoració de la capella de Sant Marc, primerament amb la realització dels 

quadres i quatre anys més tard amb la realització de la volta. Així doncs, segons aquest autor el 1770 

Francesc Tramullas juntament amb el seu taller haurien reprès les obres a la capella. Per sostenir la seva 

teoria, Santi Mercader menciona les reminiscències a Giordano, Amigoni, Cochin, Carle Van Loo, Lan-

dret i François  Lemoine i les decoracions murals que el petit dels Tramullas va dur a terme (cúpula de la 

capella de Sant Crist a la parròquia d’Igualada, la capella de la Concepció de la Catedral de Tarragona, la 

volta del pòrtic de la parròquia de Sant Jaume, el presbiteri de l’església de Sant Miquel del Port i la volta 

i presbiteri de l’església de monges de Valldonzella a Barcelona). Per altra banda, les similituds entre els 

àngels de les voltes i els de Sant Marc escrivint l’evangeli i El prendiment de Sant Marc juntament amb 

les semblances estilístiques en les garlandes de les caplletres de la Màscara Reial també reforcen aquest 

argument439. 

CONCLUSIONS 

Els germans Tramullas. Estat de la qüestió. Del segle XVIII fins l’actualitat evidencia, un cop realitzada la 

recerca d’informació, la recopilació de dades i la construcció d’un discurs entorn els dos artistes, que la 

trajectòria vital i artística de Manuel i Francesc és encara un objecte d’estudi obert, per el moment incert 

e inconclús. De fet, podem cloure que avui en dia la personalitat dels Tramullas ha esdevingut un dels 

debats i un dels temes pendents de l’art català modern. Què implica però aquesta premissa?

Fins ara, a excepció de la tesi de llicenciatura de C. Miquel, tots els escrits publicats han estat motivats 

des d’una perspectiva externa, secundària, que no contempla directament l’estudi pròpiament de la 

seva vida i obra. Al llarg de la història de l’art, la figura de Manuel i Francesc Tramullas ha anat apareixent 

arran de la restauració d’una pintura, de la visita d’una església, de la descripció de la catedral i els seus 

retaules, de la història del gravat, a partir de la definició del barroc català, mitjançant el segle XVIII a 

Catalunya i Espanya, a través de la història de la vida quotidiana, arrel de les descripcions de la guia d’un 

museu, a conseqüència de la seva participació en exposicions, fruit de la desaparició del patrimoni du-

rant la guerra civil o en relació a l’establiment de la primera acadèmia de dibuix independent de la Real 

Academia de San Fernando. Així doncs, la literatura artística que han protagonitzat Manuel i Francesc 

Tramullas ha estat en major part superficial, centrada sobretot en enumerar les obres d’un i altre artista. 

En aquest sentit, hem observat com en general hi ha la tendència a tractar el tema “desnaturalitzada-

ment”, sense tenir en compte el context artístic del moment, les influències de l’autor i o la iconografia. 

Veiem com sovint, l’obra està desproveïda de qualsevol relació externa, entesa com una peça individual 

i no tan com a part d’una evolució artística del propi autor. 

439.  Santi MERCADER SAAVEDRA: «Francesc Tramullas...»,p.8



83

Des del segle XVIII fins l’actualitat, l’estudi del seu creixement artístic ha contemplat principalment una 

aproximació al context artístic del segle XVIII català i en segon lloc l’estudi de la societat, la cultura i la 

història del mateix període. El caràcter de la seva obra, la seva ubicació, la seva funció,els seus comi-

tents, etc han implicat i determinen actualment, un anàlisi interdisciplinari del seu catàleg. És en aquests 

paràmetres que independentment del seu valor artístic, els seus treballs s’han considerat en ocasions, 

un testimoni del passat divuitesc, d’un imaginari perdut que ressorgeix entre les pintures i sobretot les 

làmines i dibuixos de Francesc i Manuel. 

D’una manera o altra, la figura dels germans Tramullas ha estat sempre present en la història de l’art 

català. Amb més o menys protagonisme, els dos artistes han tingut un lloc entre els pintors catalans del 

segle XVIII, al costat de Viladomat, el seu mestre i altres coetanis com Pasqual Pere Moles, Ignasi Valls, 

etc. No obstant això, no hem de passar per alt que en algun punt de la història, l’art del set-cents ha es-

tat oblidat i que per tant, Manuel i Francesc han quedat a l’ombra. Com bé en feia referència l’exposició 

Un siglo olvidado de pintura catalana: 1750-1850 o els treballs d’alguns autors com Puiggaríi Alcolea Gil 

,hauran de passar algunes dècades per recuperar l’interès en aquest període i els seus protagonistes. A 

mitjans del segle XX, la tesi doctoral d’Alcolea Gil i la tesi de llicenciatura de C.Miquel es convertiran en 

el punt de partida de l’estudi dels germans Tramullas. La resta de publicacions, que sobretot començaran 

a créixer a partir del anys vuitanta, coincidint amb un increment de les exposicions on s’inclourà la seva 

obra , seran en comparació, aportacions a petita escala, puntuals, que ajudaran a completar el context 

artístic.

Tot plegat ens porta a pensar que és massa aviat per poder traçar una història d’autors que hagi per-

petuat el nom de Francesc i Manuel Tramullas. De moment, no podem oblidar com Raimon Casellas, 

Bonaventura Bassegoda, Santiago Alcolea Gil, C.Miquel, Francesc Quílez, Rosa Maria Subirana Rebull o 

J.R.Triadó han permès avançar en el coneixement dels dos artistes.

Però qui hi havia al darrere del nom de Manuel i Francesc Tramullas?  És complicat imaginar quina deuria 

ser la seva posició social i quina va ser l’acceptació del seu art en el Set-cents català. Del que no hi ha 

dubte només repassant el seu recorregut, és que no van passar desapercebuts en cap moment i que els 

dos germans es van consolidar en el paradigma artístic de mitjans i finals del segle XVIII. La gran quan-

titat d’encàrrecs que van dirigir i realitzar i la seva  importància, com és el cas de la Presa del Canonicat 

de Carles III, el Cenotafi de la reina Maria Amàlia de Saxonia, el Retrat del Marquès de la Mina, l’Escut 

d’armes dels tres Cossos de Comerç del principat de Catalunya, i les pintures de la capella de Sant Marc 

de la Catedral de Barcelona són el testimoni del ressò que van arribar a tenir les seves obres. Al contrari 

de la imatge general que s’ha anat formant d’ambdós germans, tant Manuel com Francesc van ser dos 

artistes rellevants, que sobretot, van estar lligats a la ciutat comtal però també a altres localitats perifèri-

ques, per les que també van realitzar encàrrecs a petita escala. Gran part dels basíliques barcelonines 

contenien treballs d’un o altre, la majoria dels quals s’ha perdut.L’església de la Mercè, Santa Maria 

del Mar, l’església de Sant Joan, la de Santa Anna, la de Sant Jaume, Sant Miquel del Port, l’església de 



84

l’hospital general de la Santa Creu, la dels Trinitaris Calçats o l’església del convent dels caputxins de la 

Rambla, en són alguns exemples. Tanmateix, cal ampliar mires i resseguir el seu pinzell fins a l’església 

de Santa Maria dels Dolors de Mataró, l’església parroquial de Palau Noguera, la Catedral de Tarragona 

i la de Perpinyà, al monestir de Scala Dei de Tarragona, al convent de Valldonzella, l’església dels Dolors 

i l’església del Carme d’Olot i segurament basíliques d’altres poblacions que per ara ignorem el vincle. 

Els dos germans van rebre les primeres lliçons artístiques de la mà del seu pare, Bru Tramullas i van ini-

ciar la seva carrera artística al taller d’Antoni Viladomat. Tots dos van establir el seu propi taller i des de 

l’obtenció de la llicència de pintor, van anar progressant professionalment tal com acrediten la quantitat 

de títols que van anar aconseguint. Al llarg de la seva vida i sobretot arran dels encàrrecs que van dur 

a terme, van establir vincles amb la monarquia, l’Església, la burgesia i importants institucions com, la 

Junta de Comerç de Barcelona, la Real Acadèmia de San Fernando, el Col·legi de Cordelles, l’Acadèmia 

de Bones Lletres de Barcelona, l’Hospital general de Barcelona, etc. Malgrat tenir aspectes comuns però, 

hem d’entendre separadament un i altre germà. Artísticament parlant, hem de concebre l’estil i la pro-

ducció de Manuel i Francesc distintament i no com el concepte unitari que es desprèn de l’apel·latiu 

Tramullas,només apropiat quan ens referim als dos germans com a personalitats d’una època.

Manuel Tramullas (1715-1792) va ser el pintor per excel·lència de la burgesia catalana. Va retratar perso-

nalitats com Jaime Miguel de Guzmán Dávalos, Marquès de la Mina (1767), Lluís Bonifàs Sastre (1755), 

Carlos Antonio de Azcón Potay, Salvador de March, el bisbe Eustaquio de Azara, Josep Galcerà Pinós i 

Pinòs (1785), el Marquès de Barberà o el baró de Maldà i la seva esposa. Tot i que generalment es va 

dedicar a la pintura, va realitzar treballs de tota índole; dibuixos, esgrafiats, escenografies, dissenys de 

retaules i pessebres. A més a més, va realitzar grans encàrrecs per la decoració de residències privades 

que comprenien des de la realització de pintures al fresc, com és el cas del sostre de la vivenda dels 

Cortada amb la representació d’Orfeo i Euridice o les pintures amb les proves d’Heracles al saló central 

del Palau del duc de Sessa (1778) entre d’altres, a treballs secundaris com la pintura de les mampares o 

el repintat dels cotxes pel Marquès de Benavent (1778). 

El germà gran dels Tramullas ha esta sobretot conegut per La presa del canonicat de Carles III (1768) 

de la sala capitular de la Catedral de Barcelona, pel disseny del túmul de la reina Amàlia que va rea-

litzar juntament amb Francesc (1761) per la quantitat d’olis que alberguen les esglésies barcelonines 

entre elles la catedral de Barcelona amb el conjunt de Sant Olaguer, Santa Maria del Mar i les pintures 

de la capella de l’Esperança, el convent de Santa Madrona i la Divina Pastora (1785), l’església de Sant 

Fèlix de Girona amb la decoració mural de la capella de Sant Narcís (1790), pels treballs artístics de la 

proclamació de Carles IV (1789) i finalment, pels populars dibuixos que representen escenes de la vida 

quotidiana de la burgesia barcelonina encara avui d’autoria dubtosa. En comparació amb el seu germà, 

Manuel va ser un pintor local de gran nomenada que un cop obtinguda la llicència de pintor, no va cessar 

de rebre reconeixements pel seu treball. El 1754 va ser anomenat mestre del col·legi de pintors, el 1780 
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se li va concedir el títol de primer Cònsol del Col·legi de Pintors i finalment, quatre anys més tard, va ser 

anomenat Pintor de la Ciutat. A més a més, de ser un figura reconeguda en la societat Barcelonina, el 

germà gran dels Tramullas també va tenir un paper clau en l’establiment de la primera acadèmia gratuïta 

de dibuix a Barcelona, projecte que encapçalà amb Francesc i tingué unes repercussions més enllà de 

l’escena catalana.

Francesc Tramullas (1717-1773) en canvi, ha estat considerat un artista més complet, obert als corrents 

internacionals del moment. La seva estada a Madrid i a París li va obrir les portes a la pintura italiana i 

francesa i va fer créixer la personalitat de l’artista més enllà de Catalunya.  

El germà petit va ser sobretot conegut per l’àlbum de la Màscara Reial (1764), les pintures de la capella 

de Sant Marc de la Catedral de Barcelona (El martiri de Sant Esteve i L’alliberament de Galcerán de Pinós, 

1763), els olis de la Catedral de Perpinyà (Casament de Sant Julià i Santa Bassilissa, Sant Agustí escribint, 

Sant Pere plorant) i l’Escut d’armes dels tres Cossos de Comerç del principat de Catalunya (1763)gravat 

per P.Moles. A diferència del seu germà, la majoria dels seus comitents van pertànyer a l’Església i són 

molt pocs els encàrrecs privats que va realitzar. Només n’hem comptat dos: els treballs que va realitzar a 

la residència del Marquès de Benavent al carrer de la Mercè (1767) i els que va dur a terme a la vivenda 

de Francisco de Copons Prous (1770) del carrer Santa Anna. 

Gran part de les obres de Francesc, qui sobretot va conrear la  pintura a l’oli i el gravat, són de temàtica 

religiosa. Juntament amb el gravador Pasqual Pere Moles, Francesc va dissenyar diverses composicions 

devocionals com Sant Lluís de Gonzaga (Fig.27)(1762), Nostra Senyora de Valldonzella (1763), La divina 

Pastora (Fig.33 i 34) (1763), Nostra Senyora de l’Ajuda (Fig.35) (1763), St Christo que vingue en lo Riu de 

Valencia o Crist de Balaguer (Fig.36) (1763), San Andrés Avelino (Fig.65) (1765), El triomf de Santa Tecla 

(Fig.63)(1765) o Aparició de la Verge a Juan de Palafox y Mendoza, bisbe (Fig.7) (1766) entre d’altres. Les 

seves composicions per gravat també van incloure treballs cartogràfics com la representació d’un mapa 

de les illes Balears (Fig.64)(1765) o d’un altre d’Eivissa i Formentera. En menor mesura, Francesc com 

Manuel, també va treballar com a escenògraf i pessebrista. 

Si Manuel Tramullas ja havia destacat pels seus mèrits artístics, Francesc no es quedà pas enrere. Des-

prés d’obtenir la llicència de pintor el 1745, va esdevenir el 1754 associat del Col·legi de Pintors de Bar-

celona i uns anys més tard, el 1761 va ser nomenat Director Superhonorari de la Real Academia de San 

Fernando de Madrid. Més enllà dels seus títols, juntament amb el seu germà, Francesc es va dedicar a 

l’establiment d’un organisme nou, adequat a la seva època que respongués a les necessitats dels pintors 

i a la seva formació  acadèmica i no pas gremial. 

Què significa el nostre projecte? Què comporta? Els germans Tramullas. Estat de la qüestió. Del segle 

XVIII fins l’actualitat esdevé un punt d’inflexió, una evolució entre els primers escrits del segle XIX, el 

recull general que fa C.Miquel i les aportacions més detallades d’altres autors posteriors. La importància 

d’aquest projecte rau en la recopilació d’informació publicada agrupada sota un mateix discurs, l’addició 
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de la bibliografia recent (a partir del 1986) i finalment, la incorporació de noves dades mitjançant les 

fonts no contemplades anteriorment. El nostre treball evidencia: les limitacions de la bibliografia, la 

importància de les fonts primàries, els pocs anàlisis individualitzats de la seva producció artística, el 

desconeixement de l’abast real del seu catàleg, la progressiva recuperació dels dos germans en la his-

toriografia artística,des de les primeres citacions als escrits monogràfics, i ,finalment, la revisió que exi-

geix el tema a partir d’una nova recerca bibliogràfica i l’ús de les noves tecnologies. Creiem que un dels 

distintius de la nostra investigació ha estat treballar a partir de les plataformes digitals i els cercadors 

d’Internet que han determinat bona part de la cerca bibliogràfica. De fet, la indexació utilitzada alhora 

d’afrontar el treball ha tingut un pes rellevant i ha permès treure a la llum dades perdudes entre les 

pàgines de publicacions. Donat la gran quantitat de novetats que exposem pensem que ,segurament, 

encara hi ha molt per trobar en el treball de camp. A grans trets, podem determinar des de l’estat inicial 

que suposa el nostre projecte, que la manca de fonts primàries, tant pel que fa la documentació com les 

pròpies obres, esdevé uns del problemes principals que haurem de tractar alhora d’afrontar el nostre 

objecte d’estudi. 

Per tancar la nostra investigació, per concloure amb els nostres objectius i donar continuïtat al projecte,cal 

traçar les futures línies d’investigació. A trets generals, seria necessari continuar la recerca entorn la tra-

jectòria vital i el recorregut artístic d’ambdós germans. Concretament, caldria tractar la incidència que va 

tenir l’art de Manuel i Francesc Tramullas  en el panorama artístic català com també caldria aprofundir 

en l’anàlisi íntegre de cada obra. Més enllà de la fitxa tècnica, s’hauria de treballar en les interconnexions 

entre el mateix catàleg i els possibles referents exteriors. En aquest sentit, seria convenient centrar la 

nostra atenció en les estades de Francesc Tramullas a Madrid i París. Fins ara molts autors i gairebé totes 

les publicacions mínimament extenses, han fet menció a la formació de l’artista a l’estranger, tanmateix, 

és un tema molt poc treballat del que no trobem referències escrites. Aquests dos esdeveniments im-

portantíssims en el desenvolupament de Francesc, requereixen una investigació pròpia que implicaria el 

desplaçament a les ciutats respectives. Finalment i veient la importància que ha guanyat amb el temps 

el col·leccionisme en l’estudi de l’obra de Manuel i Francesc, sobretot a partir de l’exposició dedicada a la 

col·lecció de Raimon Casellas, seria convenient resseguir el camí dels antics propietaris de les obres per 

poder-ne obtenir més informació. Els catàlegs d’exposicions com també els articles de diaris mencionen 

prematurament els noms dels primers posseïdors. De fet, és gràcies a l’article de premsa L’art en els 

pessebres o al Desde la Exposición Internacional de la Música y del Teatro de Viena que sabem els noms 

d’aquestes personalitats.

Amb el temps, s’ha parlat cada cop més dels germans Tramullas. És potser ara, després d’uns anys de la 

primera exposició monogràfica dedicada a la Màscara Reial i tan sols un any d’una de les publicacions 

més recents i interdisciplinaria; L’acadèmia del teatre a la Quaresma. Concert de veus i instruments, de 

M.Tramullas (atribuït): una visió de la vida musical barcelonina del segle XVIII que trobem possiblement 

el context més favorable per reprendre la recerca sobre Manuel i Francesc. Quatre segles més tard, tan 

sols comencem a recuperar les despulles del reconeixement i la grandesa que van assolir dues de les 

figures més importants de la Catalunya del Set-cents. 
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 BIOGRAFIA CRONOLÓGICA DE MANUEL TRAMULLAS 

1715

Neix el 25 de Desembre a Barcelona. És fill de Bru Tramullas i Maria Antonia Roig, A.C.Baptismes 1715-

1717 Fol.118, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.64 

1715

Bateig, A.C.Baptismes 1715-1717 Fol.118, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pin-

tors ...,I, p.42

1739

El 22 de setembre és citat al testament del seu oncle, Pere Francesc Tramullas, A.H.P.B.not Sever Pujol.

Llibre 3 de testaments 1723-1745 Fol.23, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pin-

tors ...,I,p.64

1742

El 6 de setembre obté la Llicència per pintar. Presenta al Col·legi de Pintors de Barcelona un quadre 

amb Sant Joan Baptista. A.H.P.B.not. Geroni Gomis, man. 1742, fol. 434 v°. , MIQUEL CATÀ, C., Manuel i 

Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.64

27 de maig de 1742

Sant Joan Baptista,  primera obra a cavallet per l’obtenció de la Llicència per pintar el 27 de 

maig,A.H.P.B.not. Geroni Gomis Man.1742 Fol.23, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramu-

llas, pintors ...,I,p.64

1747

Volta i costats de l’altar major de l’església de l’Hospital General de la Santa Creu de Barcelona, A.H.S.C. 

not.Gerard Perrusola Man.1747-1751 Fol.66 Resgistre 151,segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc 

Tramullas, pintors ...,I,p.75

1750

El 5 de setembre augmenten les diferències entre el Col·legi de pintors i Manuel Tramullas que és mul-

tat per instruir en l’art de la pintura a Buenaventura Miraguelo. A.H.P.B. not. Geroni Gomis, man. 1750, 

fol. 398 v°., segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.65
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1751

Dos quadres col·laterals del presbiteri de l’Església dels Trinitaris Calçats de Barcelona. També Ma-

nuel va daurar els marcs. Les dues pintures es van col·locar el 1752, segons Anna RIERA, Baró de 

Maldà...,p.20

1754

El juliol entra al seu taller Josep Casas. A.H.P.B.not.Geroni Gomis Man. 1754 Fol.479, segons MIQUEL 

CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.65

1754

El 23 d’octubre obté el títol de Mestre del Col·legi de pintors, després de presentar a l’examen una pin-

tura de la Resurrecció. A.H.P.B.not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 479.,segons Santiago ALCOLEA GIL: 

«La pintura...»,XV,p.183

1754

Escenografia d’Arianna e Teseo (òpera del compositor Antonio Maria Mazzoni) estrenada el 25 

d’Agost., llibret d’òpera. 

1755

Retrat a l’oli de l’escultor Lluís Bonifàs i Sastre (Barcelona 1683- Valls 1756), A.B.M.A.B. 1948,p.18, se-

gons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.75

30 de juny de 1756

Acción de la Real Compañía de Comercio, gravat per Ignasi Valls, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i 

Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.96

1756

 El març s’incorpora com a aprenent en el taller Gabriel Duran. A.H.P.B.Not.Geroni Gomis Man. 1758 

Fol. 399vº, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.65

1757

El març s’incorpora com a aprenent en el taller Francesc Pla. A.H.P.B.not.Geroni Gomis Man.1758 

Fol.400, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.65

13 de novembre de 1757

El 13 de novembre es casa amb Maria Antònia Tramullas i Castellvell. Arxiu de la Catedral, Barcelona, 

Sposalles, 1757-1759, fol. 48., segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.66
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25 de juliol de 1758

El 25 de Juliol es formalitzen com a deixebles de Manuel Tramullas: José Casas, Gabriel Durán, Fran-

cisco Plà, Manuel Lacoma. A.H.P.B.not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 399., A.H.P.B.not. Geroni Gomis, 

man. 1758, fol. 399 v°., A.H.P.B.not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 400., A.H.P.B.not. Geroni Gomis, 

man. 1758, fol. 400 v°, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.66

15 de setembre de 1758

Participa i signa juntament amb Francesc en el document escrit del 15 de setembre a favor d’una aca-

dèmia de belles arts a Barcelona. A.H.P.B.not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157., segons MIQUEL 

CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.66 

20 de stembre de 1758

El 20 de setembre rep poders de la seva esposa. A.H.P.B.not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 159 v°., 

segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.66 

1760

Manuel encarrega misses per la seva muller difunta, Isabel Rius. A.C.A, Llibre d’entrades de la Sagristia. 

Fons Monacals. Hisenda. Num. 3831, fol 10, 236v; Num. 3701, fol. 88, segons Josep de C.LAPLANA, 

L’oratori…,p.141

1760

Escenografia d’Antígona (òpera del compositor N.Jommelli), llibret d’òpera.

1760-1762

Dirigeix la construcció del Retaule del Remei per l’Església dels Trinitaris de Barcelona. A.H.P.B.not. 

Ramon Serra Man. 1760 Fol 243 /Man. 1762 Fol.357 vº, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc 

Tramullas, pintors ...,I, p.67

8 de febrer de 1761

El 8 de febrer és l’encarregat de reconèixer i acceptar una custodia que Ignasi Valls i Ramon Altet van 

realitzar per la cofradia de Sant Nicolàs de Bari a l’Església del Convent de Sant Francesc d’Assis de 

Barcelona. A.H.P.B.not. Antoni Comellas, man. 1761, fol. 31 v°., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La 

pintura...»,XV,p.184

1761

Projecta juntament amb Francesc el túmul de la Reina Maria Amàlia. B.C.F.Bonsoms 1044, segons MI-

QUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.67
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1761

Rep el càrrec de Cònsol Segon  del Col·legi de Pintors, segons  Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...» 

,XIV,p.211

1761

Escenografia de La buona figliola (òpera del compositor N.Piccini), llibret.

1762

Sis quadres pel retaule de la Capella del Remei del Convent dels Trinitaris Calçats de Barcelona (pin-

tures perdudes segurament després de la destrucció del convent), segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i 

Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.75

1762

Dues Divina Pastora ubicades a l’Església del convent dels Caputxins de la Rambla, segons MIQUEL 

CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.75

1762

Escenografia d’Alessandro nelle Indie (òpera del compositor G.Scolari) estrenada el 20 de Setembre, 

llibres d’òpera.

15 de març de 1763

Rep trenta-sis lliures i quinze sous del comte de Centelles per pintar els escuts heràldics de les exèquies 

fúnebres d’Ana de Blanes, la seva esposa. A.H.P.B. not. Geroni Gomis, man. 1763, fol. 117., segons San-

tiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV,p.184 

1763

Escenografia d’Andrómaca, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XIV, p.184

1763

Escenografia de La buona figliola maritata, segons Isidre Bravo, L’escenografia...,p.44

1763

Escenografia d’Il filosofo industrioso, segons Isidre BRAVO, L’escenografia...,p.44
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1763

Escenografia de Temistocle (òpera de Josep Duran) en ocasió de l’onomàstica del rei Carles III, llibret 

d’òpera

1763

Escenografia de Ricimero, re dei goti (òpera de Francesco di Majo), llibret d’òpera.

1763

Escenografia de Catone in Utica (pasticcio), llibret d’òpera. 

1763

Escenografia d’Adriano en Siria (òpera del compositor G.Sciroli), llibret d’òpera.

1763

Escenografia d’Atarxerxes (Artaserse), l’òpera es va estrenar el 25 de desembre de 1763.

1764

Mor la seva filla Margarida Tramullas, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors 

...,I,p.40

1764

Escenografia d’Almeria (òpera del compositor Giovanni Francesco di Majo), llibret d’òpera.

1764

Escenografia de Talestri (òpera del compositor N.Jommelli), llibret d’òpera.

1764

Escenografia d’Eumene (òpera del compositor N.Jommelli), llibret d’òpera.

1765

Escenografia d’Il Creso, llibret d’òpera.

1765-1766

Rep el càrrec de Clavari del Col·legi de Pintors, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.184
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20 de gener de 1766

Dia de la representació de l’òpera Caio en Numidia al Teatre de la Santa Creu amb escenografia de Ma-

nuel Tramullas. Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu. Papers del Teatre, segons Santiago ALCOLEA GIL: 

«La pintura...»,XV,p.184

1766

Escenografia d’Attalo (òpera del compositor N.Jommelli), llibret d’òpera.

1766

Bonaventura Julià, “torcedor de seda” deu a Manuel Tramullas sis-centes lliures. A.H.P.B. not. Josep 

Mariano Avellà, man. 1766, fol. 304., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.184

1766

Escenografia de Lucio Papirio, Isidre BRAVO, L’escenografia...p.44

1766

Escenografia de Motezuma (òpera del compositor F.di Majo), llibret d’òpera.

1766

Pinta la llotja del Marquès de la Mina, en motiu dels Balls de Màscara del Teatre de la Santa 

Creu. Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu. Papers del Teatre, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La 

pintura...»,XV,p.184

1766

Mor el seu fill Josep Ignasi Tramullas, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors 

...,I,p.40.

5 de novembre de 1767

 El 5 de novembre fa una valoració dels quadres que decoren la Capella de la Soledad, a l’Església 

de la Mercè. A.H.P.B not. Joan Costa, man. 1768, fols. 80 a 86, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La 

pintura...»,XV,p.184

1767

Retrat a l’oli del capità Jaime Miguel de Guzmán Dávalos, Marquès de la Mina, segons MIQUEL CATÀ, 

C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.76
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1767 (aprox.)

 El descendiment del Senyor, segons Gustavo JOSÉ VITTORI, Santa Fe...,p. 49

1767 (aprox.)

 Crist lligat a una columna, segons  Gustavo JOSÉ VITTORI, Santa Fe...,p. 47

1767

Presa del canonicat de Carles III, Catedral de Barcelona, Sala Capitular, segons MIQUEL CATÀ, C., Manu-

el i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.76

1769

Fa la valoració dels quadres de la Capella de la Soledat a l’Església de la Mercè de Barcelona. A.H.P.B. 

not Joan Costa Man. 1768 Fol. 80-86, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors 

...,I,p.69

10 de febrer de 1772

Manuel i Francesc demanen una subvenció de 100 lliures anuals per l’acadèmia de dibuix que establei-

xen als respectius domicilis de forma gratuïta. B.C.Llibre d’Acords de la Junta de Comerç 1772- 1773 

p.26, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.69

21 de març de 1772

 El 21 de març rep el pagament de tres-centes cinquanta- dues lliures dels cònsols i el Col·legi de Corre-

dors de Canvis de Barcelona per la realització de : quatre quadres a l’oli, la capçalera, llunetes i costats 

de la Capella de Nostre Senyora de l’Esperança a l’Església de Santa Maria del Mar i dos miniatures 

(Verge de l’Esperança i el Calvari)pel Llibre de Juraments del Col·legi de Corredors de Cambis de Barce-

lona. A.H.P.B. not. Joan Prats y Cabrer, man. 1772, 2.* parte, fol. 79 v., segons MIQUEL CATÀ, C., Manu-

el i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.77-78

30 de setembre de 1772

 Proposa a la Junta de Comerç impartí les lliçons de dibuix a l’Escola Nàutica de Barcelona. B.C.Llibre 

d’Acords de la Junta de Comerç 1772-1773 p.194, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramu-

llas, pintors ...,I,p.70
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8 d’octubre de 1772

La Junta de Comerç li concedeix la subvenció. B.C.Llibre d’Acords de la Junta de Comerç 1772-1773, 

p.12 i 15, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.70

1772

Quatre olis i diversos àngels corresponents a la Verge dels laterals i a la capçalera del retaule, la capella 

de l’Esperança de l’Església de Santa Maria del Mar, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tra-

mullas, pintors ...,I,p.77

1772 (aprox.)

Les pintures de la capella de Sant Gabriel i Santa Caterina de l’Església de Santa Maria del Mar. No es 

determina quin dels Tramullas, segons Bonaventura BASSEGODA Y AMIGÓ, Santa Maria…p.150

1772 – 1775

Cobra per impartir classes de dibuix als alumnes de l’Escola de Nàutica. B.C.Llibre d’Acords de la Jun-

ta de Comerç 1776-1777 p. 12 i 15, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors 

...,I,p.70

1774

Mor el seu fill Ignasi Tramullas, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.40

1774-1775

Sant Francesc de Borja, Santa Mercè i una altra oli que decoraven la capella familiar de la residència de 

Felip Riquer, segons Martí DE RIQUER,Quinze generacions…,p.641-642

1774-1776

Decoració de la capella de la nova Llotja de Barcelona, Segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc 

Tramullas, pintors ...,I,p.78

29 de gener de 1776

El 29 de gener les classes de dibuix als alumnes de l’Escola de Nàutica són realitzades des de l’Escola 

de dibuix de la Llotja. Llibre d’Acords de la Junta de Comerç,1776-1777, p.12 i 15.,segons Santiago AL-

COLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.185

2 de maig de 1776

 Demana que les classes de dibuix les dugi a terme Pedro Bofill, el seu ajudant. Llibre d’Acords de la 

Junta de Comerç, 1776-1777, p. 67 i 112.), segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.185
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4 de setembre de 1776

Rep 58 lliures de la Catedral de Barcelona per realitzar dos models de brandoneres i dirigir la seva rea-

lització. A.C.Llibre de Rebudes , 1776 Fol. 70 v°, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, 

pintors ...,I,p.71

1776

Sant Josep Oriol amb calavera a les mans, actualment al Museu Episcopal de Barcelona, Sala del bisbe, 

segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.78

27 de març de 1778

Rep 584 lliures i 10 sous pels treballs al Palau del Duc de Sessa, segons X. DE SALAS: «La 

documentación...»,p.154

1778

Pintura als cotxes, segons Martí DE RIQUER,Quinze generacions…,p.641-642

1779

Expropiació dels domicilis dels propietaris que habitaven arran de les muralles durant el 1779, entre 

ells, la residència de Manuel Tramullas i la seva família, segons Pierre VILAR, Assaigs…,p.52-53

1779

El retrat del beat Joan d’Organyà del convent de Bellpuig de les Avellanes, segons Alberto VELASCO; 

Juan YEGAS: «Intel·lectualitat...,p.338-359

1780

Rep el càrrec de Primer Cònsol del Col·legi de Pintors, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La 

pintura...»,XIV,p.211

1780

 En el reglament d’urbanisme del 1780  es nombra a Manuel Tramullas entre la resta de veïns de la 

ciutat que han de construir-se de nou el seu habitatge entre el Passeig i la Riera del Pi o el carrer d’en 

Roca, segons Pierre VILAR, Assaigs…,p.52-53

1781(aprox.) 

Pintures a l’oli de la Capella de Sant Crist de la Catedral de Barcelona, segons Ramon SORIANO:« 

Apuntes...»,p.13
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1782 (aprox.)

Tenia en possessió una fàbrica de teixits pintats de seda.  A.H.P.B.not. Ignacio Lluch i Villalonga, Manual 

de 1782, fol.530.i I.M.H. Fons Junta de Comerç. Vol. 35. Leg.41, num. 8, fol. 130, segons Pedro MOLAS 

RIBALTA, Los gremios…,p.469 i 529

1782

Retrat d’Anton Amat i de Junyent (pare del baró Maldà), segons PASCUAL I RODRÍGUEZ, Vicenç, El 

baró...,p.5

1783

 Al desembre l’Ajuntament li encarrega la decoració del frontispici i la plaça de les Cases Consistorials 

en motiu del naixement dels infants bessons del monarca i de la pau amb Anglaterra. Acción de gracias 

y regocijos públicos ... p. 15-20., Llibre d’Acors de l’Ajuntament de Barcelona, 1784, fol. 207 v°., Santia-

go ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.186

6 de setembre de 1784

Sol·licita el títol de Pintor de la Ciutat. I.M.H.B. Llibre d’Acors de l’Ajuntament de Barcelona , 1784, fol. 

379,segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.71

1784

Rep el pagament de 39 lliures, 1 sou i 9 diners per pintar les mampares de la residència de Felip - Ma-

riano de Riquer i de Sabater, segons Martí DE RIQUER,Quinze generacions…, p.776

31 de gener 1785

 Retrat de mig cos de Josep Galcerà Pinós i Pinòs, Marquès de Barberà, segons MIQUEL CATÀ, C., Ma-

nuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.79

1785

Retrat de la marquesa de Barberà, Madalena Pinós i Sureda de Sant Martí, segons MIQUEL CATÀ, C., 

Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.79

1785

Divina Pastora, convent de Santa Madrona posteriorment convent de les  Germanes de la Divina Pasto-

ra de Barcelona, segons P.Jordi FIGUEROLA ROTGER; J. MARTÍ BONET, Catàleg..., p.242
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1786

Escenografía d’El delincuente honrado, al teatre particular del Baró Maldà, segons Isidre Bravo, 

L’escenografia...,p.44

10 de novembre de 1787

Retrat de Carlos Antonio de Azcón Potay, comte de Vallcabra, segons Francesc QUÍLEZ: «Una obra…

»,p.185-199

1787-1788

 Decoració pintada de l’interior del Teatre Principal de Barcelona després de l’incendi, segons Jaime 

CARRERA PUJAL, La Barcelona...,p.432

1788

És anomenat director de pintura del nou Hospital de la Santa Creu. A.H.S.C.Papers de Teatre. Carpeta 

7, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.72

1788

Pinta noves decoracions escèniques a l’interior de les esglèsies dels caputxins, Barraquer 2 345 – 346; 

USVCC 372: «Galeria coberta»; AHC Maldà: Calaix de Sastre 3 142: 25 oct 1788. (p.324), segons Basili 

DE RUBÍ, Els caputxins a la Barcelona del segle XVIII : aproximació histórico-bibliogràfica, Barcelona, 

Caputxins de Sarrià, 1984,p.125

12 de febrer de 1789

Pintures de l’entaulament de la Proclamació de Carles IV. I.M.H.B.Llibres d’Acords de l’Ajuntament de 

Barcelona 1790, p.150, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.187

5 de maig de 1789

 Rep 140 lliures de l’Ajuntament de Barcelona pels treballs pictòrics del túmul que hi havia a la Catedral 

per celebrar les exèquies de Carles III. Llibre d’Acors de l’AJuntament de Barcelona,1789, fol. 244., se-

gons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.187

1789

Fresc de la cúpula de l’església de Sant Gaietà de Barcelona, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Fran-

cesc Tramullas, pintors ...,I,p.79
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1789-1790

 Compra diversos llenços a la botiga de Ramón Bosch pels decorats del Teatre de la Santa Creu. Arxiu 

de l’Hospital de la Santa Creu, Papers del Teatre, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.187

5 d’octubre de 1790

Rep de la Catedral de Barcelona tres-centes – setanta lliures pels diferents treballs artístics en motiu de 

la proclamació de Carles IV el 12 de Febrer de 1789: retrats dels reis, les pintures dels “tablados”, etc. 

Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1790, fol. 150., segons ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.187

1790

Decoració mural de la capella de Sant Narcís, Església de Sant Fèlix de Girona, segons Lluís PRATS: «La 

iconografia…»,p.32-39

1790 (aprox.)

Decoració pintada del creuer de l’església de Tura, d’Olot. Joan Carles Panyó va projectar l’altar major, 

segons «S’inagura…,p.7

1790

Retrat del bisbe Eustaquio de Azara, obra il·localitzada, segons Francesc QUÍLEZ  CORELLA: «El 

retrat...»,p.5

1790

Era un de les persones que encara no havia posat fil a l’agulla en construir el nou habitatge. 

A.C.A, Batllia General, Patrimoni Reial, Aa 2a classe, n.104 (1790 f.476-492, segons Pierre VILAR, 

Assaigs...,p.52-53

2 de juliol de 1791

Mor a Barcelona, A.Pi Òbits 1791-1801 Fol. 13 vº, MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pin-

tors ...,I,p.72

27 de gener de 1792

S’obre el seu testament, A.H.P.B.not.José Mariano Avellá.Pleg d’escriptures i testaments 1792-1795 L.I, 

segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.46
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1717

Va néixer a Perpinyà i és fill del pintor Bru Tramullas i Maria Roig, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i 

Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.99

1727 (aprox.)

Realització d’uns dibuixos sobre les teles de la Capella dels Dolors de l’Església de Santa Maria dels Do-

lors de Mataró, segons Marià RIBAS I BERTRAN: «La decoració...»p.21-22

22 de setembre de 1739

 El 22 de setembre de 1739 Francesc Tramullas i Manuel Tramullas apareixen citats per primera vegada 

al testament del seu oncle, Francesc Tramullas. A.H.P.B.not. Sever Pujol, Llibre 3 de Testaments, 1723-

1745, fol. 23., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.175

18 d’abril de 1745

 El 18 d’abril de 1745, rep el pagament de dos lliures i cinc sous per pintar sobre pergamí la primera 

lletra de l’Introito de la misa de Diumenge de Rams amb l’entrada a Jerusalem. Arch. Catedral, Llibre 

d’Obres, 1743-1745, fol. 76., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.175

21 de setembre de 1745

Obté la llicència per pintar al presentar una pintura d’un David de mig cos,  A.H.P.B. not. Geroni Gomis, 

man. 1745, fol. 534 v., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.183

1746-1747

Viu a Madrid. Torna a Barcelona el Novembre de 1747. I.M.H.B — Gremis — Cadastre — Fulls de Per-

sonal., segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.99 i 100

1746-1769 (aprox.)

La Mare de Déu del Carme intercedint a favor de les ànimes del purgatori de l’església parroquial de 

Palau Noguera segons Miquel MIRAMBELL...(et al.): «Monografia...»,p.4-48.

1747-1754 (aprox.)

Estada a París, A.R.A.B.A.S.F. Carta 4-IV—1754. 5/174-1,segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc 

Tramullas, pintors...,I,p.48
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1748 

Consta actiu a Barcelona, I.M.H.B, Cadastre persona, 1748, segons ALCOLEA GIL: «La pintura...», 

XV,p.175-182

5 de setembre de 1750

El 5 de setembre és multat per tenir fadrins, A.H.P.B.not.Geroni Gomis Man. 1750 Fol.398 vº, segons 

MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintor...,I,p.100

16 de setembre de 1750

 El 16 de setembre rep de Maria Francisca de González y de Ripa, marquesa de Jaureguizar (viuda de 

Don Miguel Fermin de Ripa) divuit lliures per pintar 36 escuts  d’armes sobre paper, col·locats sobre 

el túmul del difunt en les cerimònies fúnebres. Hi havia 12 escuts grans ( a quinze sous cada un) i 24 

escuts petits (a set sous i sis diners cada un). A.H.P.B. not. Joan Albareda, man. 1750, fol. 98 v., segons 

ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.176

1750-1755

Realitza escenografies pel Teatre de Barcelona, segons Isidre Bravo, L’escenografia...,p.44

1750

Escenografia d’Alessandro nelle Indie, (òpera del compositor G.Scolari), segons llibret d’òpera.

1751

El maig duu a terme els treballs pictòrics al Palau Reial durant l’estança de la infanta Maria Antònia de 

Borbó. (I.M.H.B. Llibre d’Acords de l’Ajuntament de Barcelona 1751 Fol.413., segons MIQUEL CATÀ, C., 

Manuel i Francesc Tramullas, pintor...,I,p.100-101

22 d’octubre de 1751

El 22 d’octubre, rep la quantitat de 234 lliures i 10 sous per pintar tres copies de la Màscara Reial i per 

la decoració de la sanefa que ornamental la façana del Palau Reial en motiu de l’arribada de la duques-

sa Maria Antonia de Borbó a Barcelona (Maig 1750). Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1751, 

fol. 413., segons ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p. 176

4 de desembre de 1751

Escenografia de La Merope, (òpera del compositor N.Jommelli).

1751

Escenografia de Siroe, re di Persia, (pasticcio), segons llibret d’òpera.
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1751

Pinta las decoracions d’ Il mondo della luna i d’El Demofonte (òperes del compositor B.Galuppi), Llibret 

d’òpera, segons ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.176

19 d’agost de 1752

El 19 d’agost es casa amb Antonia Guiu,filla del comerciant Llàtzer Guiu i de Margarida Guiu, a la par-

ròquia del Pi de Barcelona. Arch. Catedral Barcelona, Sposalles 1751-1753, fol. 143., segons MIQUEL 

CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.101

1752

Glòria de la volta de la capella de Sant Crist, Església de Santa Maria d’Igualada, segons Ignasi M. CO-

LOMER I PRESES: «Unes memòries...»,p.61

1752

Escenografia de Didone abandonata. Llibret d’òpera, segons ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.176

1753

En motiu de l’aniversari del monarca Ferran VI s’estrena al Teatre de Santa Creu l’òpera Emira, on 

F.Tramullas va realitzar varias decoracions. Libreto de esta ópera impreso en Barcelona por P. Campins., 

segons ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.176

1754

El març, Josep Estruch s’incorpora al taller com a aprenent. A.H.P.B.not. Geroni Gomis Man. 1758 

Fol.401, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.102

4 d’abril de 1754

El 4 d’Abril de 1754 sol·licita el títol d’acadèmic superhonorari de l’Acadèmia de San Fernando de Ma-

drid. Distribución premios ... R. Acad. San Fernando... 22 diciembre 1754, p. 99.) segons MIQUEL CATÀ, 

C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.102. A partir d’aquest document Arch. Academia de San 

Fernando, Madrid A.Gil situa l’any que Francesc Tramulles va passar a París., segons ALCOLEA GIL: «La 

pintura...»,XV,p.176

23 d’octubre de 1754

 El 24 d’octubre ingressa al Col·legi de pintors de Barcelona. Per l’examen públic presenta una pintura 

dedicada a la Resurrecció. El seu padrí va ser José Vinyals. A.H.P.B not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 

479., segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.102.
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1756

El mes d’abril ingressa com a aprenent al taller de Francesc Salvador Fulquet, segons MIQUEL CATÀ, C., 

Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.102

1756

Príncep de Viana, gravat per Ignasi Valls, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV, p.177

1756

Projecta el túmul funerari per les exèquies del comte de Peralada, segons ALCOLEA GIL: «La 

pintura...»,XV, p.177

1757

 A l’abril ingressen al taller els següents aprenents: Joan Roca,J.Casafont i Ramon Esplugues. 

A.H.P.B.not. Geroni Gomis Man.1758 Fol.397vº, 398 i 422vº, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Fran-

cesc Tramullas, pintors ...,I,p.102

19 de juliol de 1758

Mor el seu fill Bru Tramullas, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors...,I,p.240

25 de juliol de 1758

El 25 de juliol formalitza la situació d’alguns deixebles davant de notari. A.H.P.B.not.Geroni Gomis 

Man.1758 Fol.398 vº - 401vº, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.102

1758

Variïs alumnes formalitzen la seva formació amb F.Tramullas: Joan Roca (25 de Juliol), J.Casafont (25 de 

Juliol), Josep Estruch (25 de Juliol), Salvador Fulquet, Manuel Esplugues (6 d’Agost). A.H.P.B. not. Gero-

ni Gomis, man. 1758, fol. 397 v., A.H.P.B. not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 398.), A.H.P.B.not. Geroni 

Gomis, man. 1758, fol. 401., A.H.P.B.not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 401 v°., A.H.P.B.not. Geroni 

Gomis, man. 1758, fol. 422 v°., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.177

15 de setembre de 1758

És un dels principals promotors per la creació d’una Acadèmia de Belles Arts a Barcelona, tal com 

apareix en el document del 15 de Setembre. A.H.P.B. not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157, segons 

MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors...,I,p.103
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1758

Formalitza la situació de l’aprenent Ramon Esplugues. A.H.P.B.not.Geroni Gomis Man.1778 Fol.422vº, 

segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors...,I,p.103

1760 (aprox.)

Projecte de retaule dedicat a sant Caietà (atribució),segons Raíz del Arte...»,p.10-11

1761

Dissenya amb Manuel, el túmul de la Reina Maria Amàlia de Saxònia, B.C. F.Bonsoms 1044, segons 

MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors...,I,p.103

1761

Arran de les cerimònia fúnebre de la reina Amàlia es fan dues làmines gravades per Francesc Boix amb 

la decoració de las dos portades i de l’interior de la Catedral i una gravada per Ignasi Valls amb el túmul 

reial, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.178

27 de març de 1761

El 27 de Març Luis de Nava (Capità del Regimiento de Infantería de Reales Guardias Españolas i Acadè-

mic de mèrit de l’Academia de San Fernando.) i don Juan Vallés (alférez del Regimiento de Infantería de 

Astúrias i cavaller de l’ordre de San Joan de Jerusalem.) notifiquen el seu contacte amb Francesc Tra-

mulles i la seva activitat artística. A.H.P.B. not. Jaime Tos y Roma, man. 1761, fol. 230., segons Santiago 

ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.178

13 de maig 1761

El 13 de maig esdevé Director Honorari de la Real Academia de San Fernando després de presentar 

Al·legoria de la infància de l’Escola de les Tres Nobles Arts de Barcelona Distribución premios... R. 

Acad. San Fernando ... 3 agosto 1766 ... p. 86., segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, 

pintors...,I,p.103

1761

 Des d’aleshores fins el 1773, any de la seva mort, consta com a resident al carrer de la Rambla, a l’al-

tura del Cap de Creus, ocupant la que fins llavors havia estat la residència familiar de la seva dona, An-

tònia Guiu. APP; Llibretes de Comunió, Anys 1761 a 1773, armari XI, prestatge I,vol.49 segons MIQUEL 

CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.236
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1762

Pinta una Divina pastora per l’església dels Caputxins de Sarrià. L’obra s’exhibeix el setembre de 1762 

i va ser realitzada per caritat. F. de Sagarra: Sant Vicens de Sarria, Barcelona, 1921., segons MIQUEL 

CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.108

1762

El Marquès de Cerdanyola encarrega a F.Tramullas el retrat del bisbe de Vic Ramon de Marimon. Nota 

de Mn. Gudiol, segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.179

7 i 8 de gener de 1762

Entre el 7 i el 8 de Gener en un acte acadèmic del Col·legi de Cordelles de Barcelona hi ha constància 

d’una làmina amb la Verge de Valldonzella gravada per Monfort, segons Ignacio CASANOVAS, La Cultu-

ra catalana...,p. 19.

1762

Sant Lluís Gonzaga, gravat per P.P.Moles, segons Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Pasqual...,p.119

1763-1770 (aprox.)

Decoració floral i angelical de les voltes i llunetes de la capella de Sant Marc de la Catedral de Barcelo-

na (atribució), segons Santi MERCADER SAAVEDRA: «Francesc Tramullas..»,p.39-56

1763

El martiri de Sant Esteve, Catedral de Barcelona, Capella de Sant Esteve, J.R.TRIADÓ, Història de...,p.200

1763

L’alliberament de Galcerán de Pinós, Catedral de Barcelona, Capella de Sant Esteve, segons J.R.TRIADÓ, 

Història de...,p.200 

1763

Sant Marc escrivint els Evangelis i Prendiment i martiri de Sant Marc, Catedral de Barcelona, Capella de 

Sant Marc, J.R.TRIADÓ, Història de...,p.200

1763

Escut d’armes dels tres Cossos de Comerç del principat de Catalunya, segons Rosa Maria SUBIRANA 

REBULL, Pasqual...,p.121
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1763

Nostra Senyora de Valldonzella, gravat per P.P.Moles, Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Pasqual...,p.125

1763

La divina Pastora, gravat per P.P.Moles, Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Pasqual...,p.126

1763

Nostra senyora de l’Ajuda, gravat per P.P.Moles, segons Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Pasqual...,p.124

1763

St Christo que vingue en lo Riu de Valencia o Crist de Balaguer, gravat per P.P.Moles, segons Rosa Maria 

SUBIRANA REBULL, Pasqual...,p.125

1764

Divina Pastora, gravat per P.P.Moles, Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Pasqual...,p.127

1764

Àlbum de la Màscara Reial, disseny d’estampes, gravat per De Fehrt, P.P.Moles i Le Jeune, segons QUÍ-

LEZ I CORELLA,F.: «La màscara reial...»,p.13-29

1765

El desembre lliura a l’Academia de Bellas Artes de San Fernando un exemplar de la Màcara Reial. 

ARSAF;Junta Ordinària, 3/82, 22 desembre de 1765, fol.323-324, segons Francesc QUÍLEZ I CORELLA: 

«La màscara reial...»,p.135

7 de desembre de 1765

El 7 de desembre juntament amb l’impressor Ramon Martí testifiquen davant del notari Pere Màrtir 

Golorons, a favor de Pasqual Pere Moles com a autor de les tres làmines gravades que encapçalen 

l’àlbum de la Màscara Reial, editat el 1764. ARASF; Académicos Grabadores, 44-1/1, segons Francesc 

QUÍLEZ I CORELLA: «La màscara reial...»,p.135

1765

San Andrés Avelino, gravat per P.P.Moles, Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Pasqual...,p.143.

1765

El triomf de Santa Tecla a doble full gravat per Pasqual Pere Moles, segons Sofia MATA DE LA CRUZ: «El 

triomf...»,p.2
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1765

Mapa de les illes Balears, segons Rosa Maria SUBIRANA REBULL, Pasqual...,p.141

1 de maig de 1766

Mor un altre fill anomenat també Bru Tramullas, Arxiu de la Catedral de Barcelona, llibre d’òbits,1766-

1786,fol.11, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.240

1766

Aparició de la Verge a Juan de Palafox y Mendoza, bisbe, gravat per P.P.Moles segons Rosa Maria SUBI-

RANA REBULL, Pasqual...,p.144

1766

Gravat d’un Natzarè, gravat per Pasqual Pere Moles, segons Rosa Maria SUBIRANA REBULL, 

Pasqual...,p.144

1767

Retrat gravat de Francisco Priu, Biblioteca Nacional d’Espanya.

1767(aprox.)

Crist amb la creu a l’esquena., segons Gustavo JOSÉ VITTORI, Santa Fe...,p. 47

12 de setembre de 1767

Pintura a l’oli de balcons, finestres, persianes, mampares i cels rasos, segons Martí DE RIQUER,Quinze 

generacions...,p.641-642

1769

Pinta el medalló alt (Santa Marta, Sant Restitut, Santa Cecília) del cos central del retaule de la Catedral 

de Barcelona, segons Ainaud, J- Gudiol, J.- Verrié, F. P., Catálogo Monumental...,p. 81

20 de juliol de 1770

 El 20 de Juliol va rebre 504 lliures i 10 sous pels diferents treballs pictòrics a la residencia de Francis-

co de Copons Prous, al carrer Santa Anna de Barcelona. A.H.P.B. not. Tomás Casanovas y Forés, man. 

1770, fol. 128.). Segons Santiago ALCOLEA GIL: «La pintura...»,XV,p.180
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10 de febrer de 1772

El 10 de febrer F.Tramullas i M.Tramullas demanen una subvenció de 100 lliures anuals per la seva ac-

tivitat docent en els seus domicilis privats. B.C.Llibre d’Acords de la Junta de Comerç 1772-1773,p.26, 

segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.104

11 de febrer de 1772

Mor la seva filla Margarida, Arxiu de la Catedral de Barcelona, llibre d’òbits, 1766-1786, fol.93, segons  

MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.241

8 d’octubre de 1772

 El 8 d’octubre els hi concedeixen la subvenció anual. Llibre d’Acords Junta de Comerç, 1772-1773, ps. 

26 y 173., segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I, p.104

23 de març de 1772

El 23 de març firma un pagament per la mateixa quantitat i amb la mateixa raó del 17 de febrer de 

1773. A.H.P.B.not. Gaietà Olzina y Massana, man. 1773, fol. 108., segons Santiago ALCOLEA GIL: «La 

pintura...»,XV,p.180

17 de març de 1773

El 17 de febrer rep el pagament de 450 lliures de Francesc Montoliu per pintar la capella i el cor de 

l’església de Sant Joan de Barcelona i el monument de Setmana Santa. A.H.P.B.Not. Gaietà Olzina 

Man.1773 Fol.108, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.105

29 de juny de 1773

 El 29 de juny mort Francesc Tramullas. A. Pi Òbits 1771-1773.fol.254, segons MIQUEL CATÀ, C., Manuel 

i Francesc Tramullas, pintors ...,I,p.105
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EXpOSICIONS

- Exposició d’Art Antich (25 Setembre 1902)

Al Saló de la Reina Regent hi havia pintures dels últims segles. A la banda interior de l’edfici hi ha 

exposats quadres catalans dels segles XVII i XVIII. En Juncosa i el Viladomat són els que hi tenen 

més representació. Un hi troba a faltar, no obstant això, als Tramullas, als Montanya i altes au-

tors que van aconseguir un nom entre els seus contemporanis. En el mateix saló hi ha una gran 

vitrina amb una mostra de la col·lecció Casellas, formada per un centenar de dibuixos originals 

de Viladomat, Tramullas, Casanovas, Montaña, el Viguetà, Travé, Gurri, Amadeu Flaugier, Amat-

ller, Campeny,Rodes, Espalter i altres autors catalans dels segles XVIII i XIX, segons «La exposició 

d’Art Antich...»,p.3 

«(...) en la Exposición la hermosísima cruz de Vilabertrán; un gran cuadro de Tramulles, «Batalla 

de las moscas»;(...)», segons «Notas locales...»,p.2

- Conferència: “L’art en els pessebres” segona i última conferència sobre“Els pessebres a Catalu-

nya” de Rossend Serra i Pagés (7 de març 1907), al Centre Excursionista de Catalunya. 

«Després d’una ullada general dels mateixos en lo restant d’Espanya, a França, Italia, Alemania 

y Amèrica llatina, va tractar de les representacions gràfiques y plàstiques del Naixement, aquí 

y a fòra, fent un historial de les pastorals populars y alegòriques representades en les iglesies y 

en els teatres. Concretant-se a Catalunya, va fer indicacions dels principals artistes pessebristes, 

citant a l’icògnit Frare llec del Desert de Sarrià, a l’Amadeu, Mayans, Xancó, Traver, Amadeu 

fill, Campeny, Cerdà, Talarn, Fèlix, Cuadrado, Santigosa, Pagès y germans Vallmitjana, entre’ls 

esculptors; germans Tramullas, Montanya y el Born de l’Hospital, entre’ls pintors. Va acabar 

fent veure l’influencia que havien tingut els pessebres, reveladors de diferents artistes de vàlua, 

advocant finalment pera que no’s perdés la tradició artística en aquesta manifestació popular, 

senyalant diversos defectes en que se sol incórrer, contraris a la propietat arqueològica, bíblica y 

geogràfica. Varen ilustrar la conferència una sèrie de projeccions lluminoses de varies de les mi-

llors esculptures catalanes, y varen exhibir-se moltes figures autèntiques de l’Amdeu y d’altres. 

Aixís mateix se va exposar un magnífic pessebre alegòric pintat (degut al pinzell d’en Manuel 

Tramullas y d’algun altre pintor d’anomenada), propietat del senyor Tomàs y Estruch, qui va es-

criure una relació poètica alusiva, molt notable per cert.», segons «L’art en...»,p.125-126

- Conferència del senyor Casades i Gramatxes en motiu de l’exhibició de fotografies d’exemplars 

de l’art Barroc a Catalunya (abans del 8 Juny de 1928)

Es van citar els mestres escultors i pintors que es van distingir per les seves obres entre els quals 

va esmentar: els Bonifàs, Pujol, Amadeu, Tramulles, els Juncoses, etc. D’aquests artistes se’n 
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mostra els més notables exemplars reproduïts en la més nombrosa col·lecció de fotografies ex-

posades en el Centre Excursionista de Catalunya pels socis senyors Blasi, Garrut, Genovart, Roig 

i Vilaseca i Centre Excursionista de Terrassa, segons «Cursos Conferències...»,p.1-2

- Exposició d’Estampes Catalanes, Centre Excursionista de Catalunya. (21 Febrer de 1929). 

L’exposició compta amb estampes, boixos, gravats a l’àcer, estampes colorades a la trepa, etc 

de les col·leccions del senyor Joan Baptista Batlla. En l’exposició hi figuren els treballs dels prin-

cipals autors que han dedicat les seves activitats a aquesta branca de l’art gràfic. Cal esmentar 

els gravats de Pauner (pare i filla), Isabel Jolis, Rovira, Sellent, Montaner, Tramulles, Valls, Moles, 

Amadeu i Alabert, segons «Vida artística...»,p.4

- Exposició del Circol Artístic (22 Desembre 1933).

L’exposició es completa amb una retrospectiva. Es basa sobretot en un bon nombre “d’acadè-

mies” de Tramulles, Montanya, Vicente López, Campeny i Fortuny.(...) Heu’s ací, en un resum, 

segurament massa ràpid, anotades les obres sobresortints del conjunt no pas trivial d’aquesta 

exposició, Segons Rafael BENET: «Exposició del Círcol...»,p.6

- Exposició del nú (30 desembre 1933)

L’obra dels Tramulles es troba en una sala a part on hi ha una exposició retrospectiva on el més 

interessant són les acadèmies de Tramulles i obres de Campeny, Montanya, Vicente López y 

Fortuny, Martí Alsina, Vaireda, Nonell, Canals, Casas i l’escultor Vallmitjana, segons L.A.PUIG: 

«Exposició del Nu...»,p.3

- Exposició a les Galeries Laietanes de Barcelona, Rafael Figuera, pintura antiga Tramullas, Berea 

i Guardiola (ceràmica, pintura i escultura), (entre el 1948-1952 aproximadament), segons «Les 

arts...»,p.57

- Exposición de encuadernaciones y libros españoles del  1750 a 1850. (Palacio de la Virreina. Del 

15 de desembre de 1943 al 15 de gener de 1944)

«En la Exposición figuran libros ilustrados y encuadernaciones, exclusivamente  españoles, de 

1750 a 1850, período que no dudamos en calificar de siglo de oro de la tipografia hispana.» (...) 

«Pero también es verdad que en la misma época las prensas españolas de los Bergnes, Cabre-

rizo, Ibarra, Imprenta Real, Marín, Monfort, Oliva, Oliveres, Orga, Sancha y otros daban a luz 

producciones que, ilustradas por la inspiración de artistas como Ametller, Ballester, Barcelón, 

Camarón, Carmona, Carnicero, Fabregat, Goya, La Cruz, Vicente López, Maella, Moles, Navarro, 

Palomino, Rodríguez, Ribelles, Selma, Tramulles, Valls, Ximeno y muchos más, podían competir 

con las extranjeras, incluso con las francesas maravillosas.», segons Exposición de encuaderna-

ciones y libros ilustrados españoles de 1750-1850 (catàleg d’exposició, Palacio de la Virreina,del 
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15 de diciembre de 1943 al 15 de enero de 1944), Associación de Bibliófilos de Barcelona, Bar-

celona, 1944,p.4

- Un siglo olvidado de pintura catalana: 1750-1850 (1951)

El catàleg de l’exposició inclou: una imatge de la presa del canonicat de Carles III, un Sant Ramon 

de Penyafort (atribuït a Tramulles) de la col·lecció Gudiol i l’oli de Nuestra señora de las Merce-

des atribuït a Manuel Tramulles, segons Juan  SUBÍAS GALTER (ed):Un siglo olvidado de pintura 

catalana: 1750-1850 (catàleg d’exposició, Barcelona, 1951), Barcelona, Amics dels Museus de 

Catalunya, 1951

- Le dessin à Barcelone de Viladomat à Fortuny (1700-1874) al Musée Paul –Dupuy (1960) 

És van exposar 12 dibuixos de la mà de Manuel i Francesc Tramullas que corresponien a les 

làmines des de la 51 a la 62.

El catàleg no aporta gaires detalls sobre els artistes i només inclou les fitxes respectives de cada 

dibuix (reduïdes a autor, mides, número d’inventari i provinença) i les imatges d’algunes de les 

làmines exposades, dels Tramullas tan sols la peça 52 (Femme debout)i 56 (Intérieur)del catàleg, 

segons Le dessin à Barcelone de Viladomat à Fortuny (1700-1874) (catàleg d’exposició, Musée 

Paul –Dupuy, 1960), Toulouse,Sociedad Alianza de artes gráficas,1960

- Exposición de artistas Vilafranqueses (siglo XIV al XIX), Museo de Vilafranca del Penedés (1961 

aproximadament)

Va contenir fitxes biogràfiques i bibliogràfiques i el recull de l’obra (obra en sí o reproducció fo-

togràfica) de més de 30 artistes, entre ells la dinastia dels Tramullas, segons «Exposición...»,p.11

- Exposición bibliográfica, cartográfica y de grabados y litografías marítimas, celebrada en el ves-

tíbulo de la Casa Lonja del Mar, con motivo del LXXV aniversario de la constitución de la Cámara 

Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona ,Llotja de Barcelona (24 octubre – 5 novembre 

1961)

L’exposició conté dos gravats: el de l’Acción de la Real Compañía de Comercio estableciada en 

Barcelona (1759) i L’escut d’armes de la Junta de Comerç de Barcelona, segons Exposición bi-

bliográfica, cartográfica y de grabados y litografías marítimas, celebrada en el vestíbulo de la 

Casa Lonja del Mar, con motivo del LXXV aniversario de la constitución de la Cámara Oficial de 

Comercio y Navegación de Barcelona (catàleg d’exposició, Llotja de Barcelona, 24 octubre – 5 

novembre 1961), Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, 1961

- Estampas. Cinco siglos de Imagen Impresa, Salas del Palacio de Bibliotecas y Museos, (desembre  

1981-febrer 1982), Madrid. 
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S’hi va exposar: La divina Pastora (Francesc Tramullas, làm.67 de l’exposició), Santa Tecla (Fran-

cesc Tramullas, làm.73), Estampa 1, 4, 7 i 11 de la Màscara Reial (Francesc Tramullas, làm. 385, 

386, 387 i 388 respectivament) i gravat de l’Acción de la Real Compañía de Comercio de Barcelo-

na, 1756 (Manuel Tramullas, làm. 944, segons Estampas. Cinco siglo de imagen impresa (catàleg 

d’exposició, Salas del Palacio de Bibliotecas y Museos, Madrid, 1981-1982), Madrid, Ministerio 

de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, Subdirección General de 

Museos, 1981-1982

Catalunya en la España moderna 1714-1983, Centro Cultural de la Villa de Madrid, ( 1983)

Exposició on s’exhibeix: el gravat de Acción de la Real Compañia de Comercio establecida en 

Barcelona, Emmanuel Tramullas, 1760. 30x39,8. I.M.H.B. i s’exposa també L’escut de la Junta de 

Comerç 1763. Fotografia M.L.BCB, folletos Bonsons núm.3289, segons Joan AINAUD de LASAR-

TE: «Catalunya...»,p.91, p.93-94-95, p.99.

- Salón y corte, una nueva sensibilidad, al Palacio de Velázquez, (1985), Madrid

Hi ha exposats els següents dibuixos: En casa del notario, El chocolate, L’Acadèmia del Teatre a la 

Quaresma. Concert de vent i d’instruments, Tertulia junto a la chimenea i Danza de Salón, segons 

Salón y corte, una nueva sensibilidad (catàleg d’exposció, Palacio de Velázquez,1985), Madrid, 

Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 1985 

- Carlos III y la Ilustración, Palacio de Velázquez,(1988), Madrid

S’hi va exhibir: L’esmolet i la criada, Procesión, En la notaría, En casa del peluquero, Juego de 

Cortesanas, La velada, lectura, galanteo tric-trac, La Academia del Teatro en Cuaresma, con-

cierto de voces e instrumentos, Escena de Alcoba, Salida de misa, Baile, La hora del chocolate, 

Contradanza, Charlatán i les làmines de la Màscara Reial, segons Carlos III...,p.466-485

- L’època dels genis. Renaixement i Barroc, Museu d’Art de Catalunya, 1989

S’hi van exposar: Lavatori, Jesús és clavat a la creu, Davallament, Processó, ¿A quant la lliura?, 

Xarlatà, L’esmolet, A cal barber, A cal notari, Sortida de missa, L’hora de la xocolata, La vetlla. 

Lectura, festeig, tric-trac, L’Acadèmia del Teatre a la Quaresma. Concert de veus i instruments, 

Ball, Contradansa, El aldeano burlado, Jocs de cavallers, Jocs de cortesanes, Escena d’alcova, 

Representació escènica, Saludant després d’una actuació, Dama, Gentilhome i D’Herodes a Pilat, 

segons Joan SUREDA; Pere Freixas (ed): L’època...,p.70-76

- Millenum. Història i art de l’església catalana, (3 maig-25 juny de 1989) edifici de la Pia Almoina, 

Barcelona
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S’hi va exposar l’oli Sant Francesc de Borja de Manuel Tramullas Roig (Núm. 440 del catàleg de 

l’exposició) que pertany al fons del Museu Diocesà de Barcelona amb el número d’inventari 95, 

segons Millenium...,p.530

- Catalunya a l’època de Carles III, (1991), Barcelona

Es van exposar diversos treballs entre ells les làmines de la Màscara Reial, i alguns dibuixos. En 

sí no va ser una única exposició si no que va recollir diferents actes realitzats a la ciutat Barce-

lonina.

- Pallium, (juny i octubre de 1992), Museu Diocesà de Tarragona

Es van mostrar les dues planxes conservades al Museu Diocesà de Tarragona. Es van reeditar les 

estampes a partir de les planxes calcogràfiques originals, cosa que es va realitzar sobre paper 

Guarro en una reedició limitada de 50 exemplars per a cada planxa, numerades del 01 al 50, 

estampades a l’obrador de Jaume Coscolla Bonet i Jordi Sánchez Rodríguez, a Barcelona.

- Raíz del Arte (I). Una exposición de dibujos antiguos. Siglos XVI al XIX (desembre del 1993 – ge-

ner del 1994),  Galeria d’Art Artur Ramon,Barcelona

Es va exposar una obra atribuïda a Francesc Tramullas, Projecte de retaule dedicat a sant Caietà, 

segons Raíz del Arte...,p.10

- Retrat de Barcelona, (1995), Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1995), Barcelona, 

Es van exposar: la làmina de l’Acció de la Reial Companyia de Comerç amb vista de Barcelona des 

del mar i sants protectors de la ciutat (1756-1757) (làmina 45), la portada de la Màscara Reial 

(làm.84) i la segona làmina de la Màscara Reial (làm.85), segons Retrat de Barcelona (catàleg 

d’exposició, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1995), Barcelona, Ajuntament de 

Barcelona; Institut Municipal d’Història, 1995

- La màscara reial. Festa i al·legoria a Barcelona l’any 1764, (2001), Museu Nacional d’Art de 

Catalunya,Barcelona

S’hi van exposar: totes les làmines de la Màscara Reial inclòs els dibuixos preparatius, Projecte 

d’escenografia amb un gabinet i el saló d’un palau (atribuït a F.Tramullas), Projecte d’escenogra-

fia amb dues escenes de jardí (atribuït a F.Tramullas), Projecte d’escenografia amb una escena 

de la decapitació d’Holofernes(?) i un paisatge(atribuït a F.Tramullas), Projecte de la decora-

ció mural amb una escena de paisatge (atribuït a F.Tramullas),Projecte de monument en ho-

nor de Carles III (atribuït a M. i F.Tramullas), Composició històrica (atribuït a F.Tramullas), D’He-

rodes a Pilat (F.Tramullas), Sant Roc i l’àngel (F.Tramullas), Al·legoria del Col·legi de Cordelles 

(F.Tramullas), Triomf de l’Església i de l’Eucaristia (F.Tramullas), Mare de Déu de Montserrat 
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(F.Tramullas), Al·legoria de les Belles Arts (F.Tramullas), Vanitas (F.Tramullas), Sant Antoni Abat 

(F.Tramullas), Adéu (F.Tramullas), Vista de la muntanya de Montserrat (F.Tramullas), Mare de Déu 

de Montserrat (F.Tramullas), Mare de Déu de Montserrat (F.Tramullas) i David amb cap de Goliat 

(F.Tramullas), segons Francesc QUÍLEZ I CORELLA: «La màscara reial...»,p.36-101

- Decoració del saló central que donava a la façana de la plaça sant Jaume el 1929, a l’Ajuntament 

de Barcelona. Wirth explica que la decoració del saló central que donava a la façana de Sant 

Jaume estava integrament dedicada a la figura del rei Carles III. Aquesta ornamentació va ser 

fruit de els reformes realitzades el 1929 i sabem gràcies a aquest article que l’estança contenia: 

pintures murals de Josep Pey i Farriol que feien referència al segle XVIII català, dos escultures de 

marbre d’Enric Casanovas, un de Josep Viladomat, dos pinturas de Josep Bernat Flaugier i una 

sèrie de vuit gravats de la Màscara Reial del 1764, segons Rafael WIRTH: «La ciudad...,»p.1

- Memòria del Barroc. Tresors de la Catedral i del Museu Diocesà de Barcelona, (2008), Catedral 

de Barcelona 

Exposició organitzada en motiu del XVIIè Congrés Nacional d’Història de l’Art i també de l’Any 

Europeu del Diàleg Intercultural. Comprèn 21 obres. Exposició inaugurada  a Barcelona per la 

celebració dels 790 anys de la fundació de l’ordre de la Mare de Déu de la Mercè. A Vilafranca, 

la mostra va romandre exposada a l’Aula de Cultura de Caixa Penedès fins al 22 de febrer de 

2009. La mostra inclou: El retaule de Sant Marc (núm.8) i els olis respectius: Sant Marc escrivint 

l’Evangeli (núm.26) i El prendiment i martiri de Sant Marc (núm.27), escenes de la vida de Sant 

Olaguer( núm.28) i La presa del canonicat per Carles III a la Sala Capitular (núm.33). A més a 

més, hi ha un grup d’obres d’atribució pròxima a l’art de Manuel i Francesc. Es tracta de: Camí 

del Calvari (núm.34), Pietat (núm.35), Santa Eulàlia (núm.36), Santa Madrona (núm.37), Sant 

Pacià (núm.38),Sant Oleguer (núm.39) i Sant Bisbe, Sant Llorenç i Sant Marçal (núm.43), segons 

Memòria...,p.92-104
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1. Introducció 

Els germans Tramullas i l’escenografia del segle XVIII és una aproximació a les decoracions 

teatrals que durant el segle decimonònic van dissenyar, construir i dirigir Manuel i Francesc al 

Teatre de la Santa Creu de Barcelona. La nostra investigació té com a objecte d’estudi la 

producció teatral dels Tramullas i com aquesta es va adaptar a les premisses escenogràfiques 

del moment. Així doncs, l’estudi contempla la relació entre els tractats teòrics setcentistes i la 

pràctica escenogràfica catalana, encapçalada per Manuel i Francesc des de mitjans de segle, 

prenent el relleu del seu mestre, Antoni Viladomat.  

Fins ara poc coneguda, l’activitat teatral d’ambdós artistes va estar directament relacionada 

amb el gènere operístic que des de principis de 1700 tenia lloc al Teatre Principal de la ciutat i 

a les cases d’aristòcrates aficionats. Sabem a partir dels llibrets d’òpera que s’han conservat, 

que els dos artistes van realitzar les mutacions escèniques des mitjans de segle fins a les 

acaballes dels vuitanta, pocs anys abans de la mort de Manuel. D’aquest trienni però, en 

conservem molt poca documentació que ens ajudi a reconstruir com era la posada en escena 

d’aquestes òperes. Com era habitual i a diferència de casos excepcionals com el dels Bibiena, 

s’ha perdut gran part dels dibuixos, esbossos i gravats que il·lustraven aquestes ambientacions. 

En el panorama català, només conservem una aiguada on s’hi representa un gabinet d’estudi i 

un saló de palau, realitzada per Francesc Tramullas i un seguit de dibuixos de caràcter teatral i 

de controvertida autoria, ambdós de la col·lecció Raimon Casellas dins el fons del MNAC. 

Aquest projecte pretén recollir, analitzar i verificar les dades que han anat sorgint al llarg de 

quatre segles al voltant de la figura de Manuel i Francesc escenògrafs mitjançat un discurs 

objectiu, basat en un mètode científic. Degut a la poca informació que ha generat aquesta 

faceta dels germans, la nostra investigació té per objectiu aportar noves dades per tal 

d’establir un marc cronològic que determini el període en què els Tramullas van estar vinculats 

al món del teatre. Podem considerar els Tramullas com els continuadors de l’estètica dels 

Bibiena? Van ser les seves decoracions tan espectaculars com les dels italians? A falta de 

testimonis gràfics, Els germans Tramullas i l’escenografia del segle XVIII reuneix els llibrets 

d’òpera, els arrendaments del teatre i les descripcions dels contemporanis per tal de 

reconstruir el context escenogràfic del moment.  

 

2. Marc teòric. Teoria dramàtica del segle XVIII 

Concepció escenogràfica del segle XVIII. Estudi general de les diverses teories 

dramàtiques. Adequació entre la música, el text i l’escenografia. 

2.1 Relació de les arts en l’òpera 

S’entén l’òpera al segle XVIII com un conjunt d’expressions artístiques que confluïen en un tot 

harmònic amb el propòsit de representar les passions humanes a través de la melodia i 

l’espectacle1. La poesia (text), la música i les decoracions eren els tres pilars que 

caracteritzaven aquest gènere i  “(...) sono fra loro così strettamente unite, che non può 

                                                            
1 Stefano ARTEAGA, Le rivoluzioni del teatro musicale italiano, 1783, (vol I), Capítol 1. pàg 42 
2
 Francesco ALGAROTTI,Saggio sopra l’opera in musica, 1755.p.25. 

3
 Stefano ARTEAGA, Le rivoluzioni del teatro musicale italiano. 1783. (vol II), Capítol 10.p.76-77) 
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considerarsene una senza considerarne le altre, nè comprendersi bene la natura del melodrama 

senza l’unione di tutte.”2.  

A nivell teòric, diversos autors com Algarotti o Arteaga van defensar aquesta postura  

conciliadora entre les arts, establint una relació d’interdependència. Tanmateix, sabem que en 

realitat, el text i la música tenien un paper rellevant sobre la posada en escena.  Les paraules 

d’Arteaga  no ens mostren cap dubte que el drama “(...) prendendo per compagne, e non mai 

per sovrane la decorazione, e la melodìa, comparve fregiato di tale splendore quale on ebbe 

mai da greci in que nel lungo corso di molti secoli.”3   

Més enllà dels manuals teòrics, l’estudi d’un cas concret com el del Teatre de la Santa Creu i 

les seves representacions, ens permet aprofundir en la concepció artística de l’òpera i dels 

seus elements constitutius que al llarg del segle XVIII van canviant segons el gust i les 

inquietuds del públic.  Entre els escrits inèdits que Raimon Casellas va redactar sobre el gènere 

operístic al segle XVIII  a Barcelona, trobem un escrit titulat L’òpera per Segura4 en què es 

presenta una visió un tan decadent de la pobresa musical que va viure el període en general 

juntament amb la feble qualitat literària5 dels llibrets, el component més decisiu aleshores. 

L’autor comenta que: “L’òpera presenta en aquest temps un aspecte rudimentari. El llibre es 

sols un medi per cantar la música y per señalar al opereta els sentiments que succesivament ha 

de sentir, sense cuidar de que tingui un valor literari propi y independent, y sense que‘l 

compositor intervingui seriament en el plan de l’obra. Més endavant afegeix que la música es 

limitava a acompanyar el text i que la instrumentació era rutinària6. 

No obstant això, la visió que ens proporciona Roger Alier és més afable i menys crítica amb la 

Barcelona del 1700. El interès pel drama era present en els llibrets d’òpera, on sovint es citava 

el nom de l’autor del text, normalment italià i de reconeguda fama com Goldoni o Metastasio. 

La música però, també era una part important de l’espectacle.  Tot i l’estaticisme que 

presentaven els teòrics, la música en l’òpera va ser de mica en mica més valorada. En 

l’esdevenir del segle, podríem traçar una evolució des de la importància de la música com a 

gènere per ell mateix als inicis del segle fins a la valoració de la qualitat vocal dels intèrprets en 

les dècades del 1760 i 1770. És en aquest impàs en què hi va haver un  reconeixement de 

compositors com Jommelli,  Cimarosa, Tozzi per part del públic que poc a poc preferia les 

composicions musicals d’un sol autor davant dels pasticci7. Els llibrets d’òpera són un bon 

exemple per veure aquesta progressió en el interès per la música. A diferència de les 

mutacions escèniques i els respectius escenògrafs, en les primeres pàgines dels llibrets hi havia 

lloc pels compositors fet que als vols del 1760 es va consolidar.  

Pel que fa l’escenografia en canvi, tenim poca informació. Bé perquè s’ha perdut en el temps 

bé perquè no va tenir el mateix ressò que la resta d’arts, sabem ben poca cosa de la posada en 

escena d’aquell moment. Deduïm però, de la reduïda  incidència que van tenir aquestes 

                                                            
2
 Francesco ALGAROTTI,Saggio sopra l’opera in musica, 1755.p.25. 

3
 Stefano ARTEAGA, Le rivoluzioni del teatro musicale italiano. 1783. (vol II), Capítol 10.p.76-77) 

4
 Fons Raimon Casellas. Biblioteca Nacional de Catalunya.MS 5343/2,1. L’ópera per Segura.  

5
 “Així és que encara que’l poeta serveix d’instrument al musich, aquet se subjecta à seguir el cami que aquell li senyala.“ Fons 

Raimon Casellas. Biblioteca Nacional de Catalunya.MS 5343/2,1. L’ópera per Segura,p.1. 
6
 “Ademes d’aixó es de notar que rarament el compositor d’operes d’aquest temps, es permet sortir de la rutina de la 

combinacio adoptar o arias, …, tercetos amb els …concertants i utilitzant el coro com sempre per ….efectes en situacions belicas 
o solemnials. “ Fons Raimon Casellas. Biblioteca Nacional de Catalunya. MS. 5242/4 L’òpera per Segura, p.1 
7
 A partir del 1776 aquesta tipologia d’òperes serà inusual. 
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decoracions en els llibrets d’òpera durant el 1700 que la dansa, la música i el text van tenir un 

paper més destacat en les representacions operístiques. Així doncs, seria difícil pensar en la 

correspondència a la que fa referència Arteaga8 entre el que veuen els ulls i escolten les 

orelles. 

 

2.2 L’escenografia com a tal 

A grans trets, podríem afirmar que la teoria dramàtica del segle XVIII presenta un pensament 

comú, amb conceptes que es repeteixen i o es desenvolupen en més o menys èmfasi en cada 

cas. Des dels inicis del mil set-cents fins a finals de segle les publicacions sobre òpera, teatre o 

teoria pictòrica que en fan al·lusió són poc a poc més freqüents i presenten informació més 

detallada, gairebé a mode de manual per un bon escenògraf. Els tecnicismes d’Antonio 

Palomino, la crítica de Benedetto Marcello, els tractats d’Algarotti i Planelli i els escrits de 

Stefano Arteaga i Francesco Milizia són algunes de les publicacions que conformen aquest 

compendi d’escrits.  

Durant el segle XVIII, l’escenografia teatral es va considerar un dels elements compositius de 

l’òpera, “l’Arte d’abbellire e rendere verisimile all’occhio il luogo dell’Azione. Essa regola il 

vestimento, le scene, le macchine, e la struttura medesima del Teatro.”9. L’escenari teatral es 

va convertir en el fons de la paraula10 amb  l’objectiu de recrear una ambientació apropiada al 

text que embolcallava i transportava a l’espectador al indret corresponent sense moure’s de la 

butaca. Es tractava d’encisar, encantar l’atenció del públic, de crear una il·lusió mitjançant les 

mutacions escèniques de cada acte.  Segons Stefano Artega la funció principal de 

l’escenografia en l’òpera era donar suport11 visual a la poesia i captar l’atenció de l’espectador 

quan la música no tenia tan poder d’atracció.  

La decoració en l’òpera era el vincle entre els personatges (el text) i la seva realitat (context). 

És només Milizia a finals de segle qui emfatitza aquesta relació de dependència afirmant que 

“Toda habitación debe ser imagen de quien le habita, de su dignidad, de su fortuna, de su 

gusto: y esta es la regla que debe dirigir las Artes en la construcción y ornato del lugar.” 

(Francesco MILIZIA, El teatro, Imprenta Real, (traducida por D.J.F.O) 1789. Capítol X. p.153-

p.154.).  

Però quines eren les característiques d’una escenografia pertinent? A Dell’ opera in musica, 

Planelli12 defensava que les tres peces claus per la unió entre el drama i l’escena eren la 

grandesa , la novetat, i la versemblança. Directament relacionats amb la il·lusió visual i amb la 

imaginació de l’artífex, aquests tres aspectes van generar un seguit de requisits que al llarg del 

segle es van consolidar com a elements essencials en la decoració teatral. Estem parlant de 

                                                            
8
 “(...) se il decoratore non mette in  corrispondenza fra gli occhi, e gli orecchi, che gli spettatori credano di essersi successivamente 

portati, e di veder in fatti que’luogi ove sentono la melodìa.” (Le rivoluzioni del teatro musicale italiano. STEFANO ARTEAGA. Le 
rivoluzioni..., (vol I), Capítol 1.p 40-41.) 
9
 Antonio PLANELLI, Dell’opera in musica,1772. p.179.  

10
 Paraules de Shannapper. A, en La escenografia barroca...!reproduïdes en Maria ARIAS DE COSSÍO«La escenografía teatral en 

Madrid de Carlos III: un intento de renovación», Anales de Historia del Arte, 1, 1989, p.265.  
11

 “(...)l’immagine del luogo, che si ha presente, seguita a mantener l’illusione quando più non s’ascoltano i suoni, e la gran’arte 
combinata della musica, e della pittura consiste nel mantenerlo nell’ errore costantemente.”. Strefano ARTEAGA, Le 
rivoluzioni...,(vol I), Capítol 1. pàg 42).  
12

 Antonio PLANELLI, Dell’opera ...,Sezione V: Della Decorazione dell’opera in musica, Capítol II, p.186. 
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l’adequació històrica de les composicions arquitectòniques i vestits, de la contextualització 

històrica i de la caracterització d’espais, de l’ús dels referents del món antic i l’arquitectura 

clàssica i del modelatge de la llum. Segons llegim en els manuals del període, un bon 

escenògraf havia de ser capaç : d’establir un equilibri entre el que es veu en escena i el que es 

suggereix en la ment de l’espectador, de poder crear una unitat i una coherència entre els 

diferents components del decorat, d’aconseguir una fantasia reglada donant forma a una 

posada en escena sense perdre la raó i amb un aspecte versemblant,de tenir cura dels detalls, 

d’incloure objectes reals en l’escena, de sorprendre a l’espectador sense caure en una 

excessiva espectacularitat, de realitzar diverses tonalitats per embellir l’escena amb els 

clarobscurs de la llum, d’escollir les tonalitats apropiades segons la seva ubicació en l’escenari, 

de recrear un espai més ampli, i finalment ha de saber aplicar la perspectiva i adaptar-la als 

diversos elements i punts de vista. 

En la posada en escena participen diverses arts i tot que generalment l’Arquitectura era  la més 

rellevant  i tenia una funció decisiva, hi eren partícips també la Pintura i l’Escultura que ajuden 

a embellir i complementar l’ambientació.  Milizia ho va deixar molt clar en les següents 

paraules: “Pertenece á la Arquitectura hacer estos lugares, y hermosearlos con el auxilio de la 

Pintura y Escultura.” (Francesco MILIZIA, El teatro…,p.153). Milizia però no va ser  l’únic que 

defensà  aquesta idea. Trobem al·lusions  en els manuals d’òpera del segle XVIII en què 

implícitament la importància de la perspectiva com a element fonamental en l’escenografia i la 

construcció arquitectònica dels decorats denotava  la preeminència d’aquest art.  

 

2.3 Concepció escenogràfica. El Teatre de la Santa Creu i l’evolució de la posada en escena 

durant el segle XVIII. El pes dels arrendaments en els decorats 

L’estudi13 de l’escenografia catalana del segle XVIII encara es resisteix  avui en dia. El període 

que per alguns autors ha estat considerat com l’origen de la posada en escena, presenta un 

aspecte borrós, on és difícil discernir l’aspecte que van tenir els escenaris en les 

representacions operístiques. A grans trets, Roger Alier descriu una època en què  a diferència 

de la música, en l’escenografia hi va haver un retrocés i a mida que passaven els anys, la 

posada en escena perdia força en les representacions operístiques.  

Al inici del segle XVIII i degut al caràcter i temàtica més exuberant de les òperes series de les 

acaballes del barroc, sembla ser que la decoració tenia un paper rellevant en l’òpera14. 

Posteriorment i amb l’èxit que va viure l’òpera buffa, aquest tipus de representacions van 

perdre pes en les programacions de la Casa de les Comèdies, repercutint en la concepció 

escenogràfica.  

No obstant això, aquesta evolució no ens deixa de sorprendre ja que al llarg del segle es troben 

diverses personalitats artístiques vinculades amb el teatre. A inicis de segle és Antoni 

Viladomat qui juntament amb Bibbiena treballen al Teatre de la Santa Creu com a escenògrafs. 

                                                            
13

  L’any 1985, Jordi Ribera (Jordi RIBERA BERGÓS, L’escenografia a Barcelona del 1700 al 1724, (Tesi de llicenciatura. Universitat 
de Barcelona. Facultat d’història i geografia. Departament d’Història de l’Art), Barcelona, 1985) reflexiona sobre la manca de 
bibliografia dedicada aquest aspecte de la història del teatre català. Malauradament sembla que des de llavors, la situació no ha 
canviat. 
14

 És molt significatiu el concepte de música escènica per parlar de l’òpera del moment. 
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Més endavant, i prenent el relleu del seu mestre trobem l’obra de Manuel i Francesc 

Tramullas, període durant el qual també van treballar esporàdicament pintors com Francesc 

Xiurach15 i Josep Vinyals i Miró.  

Més enllà dels noms, els arrendaments del teatre ens ofereixen una aproximació de com els 

empresaris van tenir en compte les mutacions escèniques en la seva administració. L’aspecte 

econòmic fins ara poc contemplat, és un dels condicionants que van dictaminar el 

desenvolupament d’aquest art. Raimon Casellas ho explicar molt bé en els seus escrits d’òpera 

quan comenta que “(…) y els esplendors de teatre cortesá, en que l’escenografia y la tramoya 

deurian jugar tot el paper que consentían els recursos de l’época y la localitat, de sostenen o 

decauen al compás de la vicisituts de la cosa pública, del estat de pau o guerra y de la major o 

menor freqüencia de las visitas de princeps o entradas de governants.“16.  

A partir de la documentació conservada en l’Arxiu de Sant Pau de Barcelona observem que des 

del 1753 fins el 1770 hi ha la tendència de reduir costos en els decorats. S’insisteix en 

reaprofitar elements pertinents a representacions anteriors i o modificar-los per tal d’evitar un 

sobrecost en la gestió del teatre. És només en els documents referents al 1788 amb Josep 

Escayo i Domingo Boti com a empresaris on s’especifica que cada any “(…)deberan los 

empresarios hazer una mutacion nueva para las Funciones qe 1er convenga y aprueve el 

Superior, acordando con la ilustre Administracion el ser largas o cortas y Caro en lo que hagan 

deberan satisfacer a la ilustre Adm. 150 libras Cathalanas en cada año q no lo Cumplen ellas 

quales dispondra la Administracion a su Arbitrio.” Aquestes declaracions tampoc ens asseguren 

que anualment les decoracions fossin renovades i úniques pel que fa a cada temporada però si 

més no indica que hi havien novetats i que existia la voluntat de regular-les.   

Per altra banda, suposem que la contractació dels germans Tramullas a mitjans del segle XVIII 

va revifar aquest art a vegades menystingut pels propis arrendataris. Una prova en seria la 

paulatina aparició de les mutacions escèniques en els llibrets d’òpera, que va augmentar 

sobretot entre els anys cinquanta i seixanta, segurament degut a la notorietat d’ambdós 

artistes.   

 

3. Manuel i Francesc Tramullas escenògrafs 

Introducció. Historiografia. 

 

3.1 Introducció  

Entre la literatura operística del segle XVIII, la figura de l’escenògraf17 a vegades s’ha identificat 

amb el pintor, amb l’arquitecte o fins i tot amb l’enginyer degut als coneixements de dibuix i 

anatomia, arquitectura i perspectiva que requeria aquest art. 

                                                            
15

 Va realitzar l’escenografia de Giulio Sabino i de Castore e Polluce l’any 1783. 
16

 Fons Raimon Casellas. Biblioteca Nacional de Catalunya. MS. 5242/2,2 f 57-95, p.81. 
17

 “Non dovrà l’Igegnere, o Pittor moderno, intendere prospettiva, architettura, disegno, chiaroscuro, etc., proucurando, per tanto, 
che le scene d’architettura non vadano mai ad uno, o due punti, ma bensì ch’ogni telaro n’abbia quattro o sei, situandoli 
diversamente; perchè da tal varietà resti maggiormente appagato l’occhio degli spettatori.”Benedetto Marcello LANCIANO, Il 
teatro alla moda, R.Carabba editore (1913),p. 77 



7 
 

Manuel i Francesc Tramullas van encarnar el model de pintor escènic, de teatre vulgarment 

conegut com teatrista18 que amb el pas del temps es va convertir amb el que coneixem per  

escenògraf. Des de la primera meitat del segle XVIII fins a les acaballes del 1700 tenim notícies 

de la seva activitat en aquest art relacionat tan amb el teatre i la tragicomedia com amb altres 

manifestacions artístiques que requerien unes necessitats semblants. Estem parlant de la festa 

cortesana i les celebracions reials. En aquest cas, els germans Tramullas són un exemple 

perfecte de la pluralitat que englobava el concepte d’escenografia en aquest període.  

De fet, si partim de la definició que en fa Shanapper19,l’escenografia20 com a conjunt 

d’elements pintats o plàstics que en el teatre reconstrueixen idealment l’ambient de l’acció 

representada, és comprensible entendre perquè obres de gran importància com els gravats de 

la Màscara Reial de mà de Pasqual Pere Moles i De Fehert dissenyats per Francesc que ens 

donen a conèixer la transformació de la ciutat comtal i recreació del poder de la monarquia a 

través de figures mitològiques que van protagonitzar l’arribada de Carles III a Barcelona el 

1759, són considerades decoracions escèniques. Altres exemples, i potser més propers a la 

idea de la recreació ambiental a la que associem l’escenografia teatral, van ser els túmuls de la 

reina Amàlia (1761) i del rei Carles III (1789) pensats i construïts pels dos germans.  

El nostre projecte contempla concretament l’escenografia teatral i aquelles tasques que els 

germans Tramullas van realitzar en relació el teatre i l’òpera del moment.  

 

3.2 Historiografia. Estudi sobre la bibliografia que avarca la faceta escenogràfica dels 

germans 

L’escenografia ha restat durant tots aquests segles a l’ombra de la Història de l’Art i de la 

Història de la Música. De fet,  no sembla haver despertat interessos fins el segle XX on s’arriba 

a publicar el primer volum dedicat a aquest art a Catalunya.  

En aquest complex i escàs context, la figura dels Tramullas va apareixent tímidament. A nivell 

local, esdevenen els representants del nou gust classicista que progressivament va arrelant a la 

Barcelona del 1700. Tanmateix, a nivell nacional, no se’ls té en compte per traçar el panorama 

artístic – escenogràfic del moment.  

Les dades corresponents a la seva activitat al teatre, estan espargides en les diverses 

publicacions. Durant els dos primers segles no podem parlar de cap tipus de literatura 

escenogràfica més enllà de les dades proporcionades pels llibrets d’òpera. Relacionat amb la 

consideració de l’escenografia com a expressió artística per ella mateixa, el segle XX encapçala 

un canvi de rumb. En la conferència que va dur a terme Francesc Rovirosa el 1893 i que el 1900 

es reprodueix en la revista Hispania a mode d’homenatge pòstum, es descriu Manuel i 

Francesc com a artistes hàbils i experts, hereus de les composicions de Bibiena, influència que 

                                                            
18

 Aquests conceptes els utilitza Pedro Navascués en el seu article.  Pedro NAVASCUÉS PALACIO «Las máquinas teatrales. 
Arquitectura y escenografía»,p.3 
19

 Maria ARIAS DE COSSÍO «La escenografía teatral en Madrid de Carlos III: un intento de renovación», Anales de Historia del Arte, 
1, 1989, p.265 
20

 Segons el diccionari del Institut d’Estudis Catalans l’escenografia és l’art i la tècnica de muntar l’escena teatral. Conjunt 
d’elements que permeten reproduir un determinat clima o ambient per a una representació teatral, un espectacle, etc. I Fig. 
Conjunt de circumstàncies que envolten un fet, una actuació, etc. p.760. 
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tan s’intueix en “(...)los grabados que de ellos nos han quedado y los fragmentos de un aparato 

para el Novenario de Ánimas, que por los años 69 y 70 ví tristemente hacinados en los 

almacenes de la iglesia parroquial de Villanueva y Geltrú (...).” A més a més esmenta Siroe re di 

Persia, Andromaca i Lucio Papiro com òperes21 en què ambdós germans van realitzar 

d’escenògrafs. Podem considerar aquí el inici de dos aspectes claus per la definició de l’obra 

dels germans: per una banda la relació amb Bibiena i per altra el concepte d’escenografia 

deslligat de qualsevol teatre. Cinc anys més tard, i seguint amb aquesta idea flexible22 de la 

posada en escena, Ramon Nonat Comas escriu un article titulat Pessebres(Ramon N.COMAS 

«Els pessebres» La Veu de Catalunya, 2411, 25 desembre 1905 (ed.matí), p.1-2), que ens dona 

a conèixer una pràctica, m’atreviria a dir gairebé desconeguda pel que fa els pessebres dins les 

esglésies, vinculada directament amb els Tramullas. Uns pessebres que pel que llegim es 

nodrien de les composicions i avanços que s’estaven aplicant al teatre, en les mutacions 

escèniques de Manuel i Francesc. Les figuretes eren “(...) peces de cartró retallat, com 

convenia pera desenrotllar el tema que se proposaria presentar pictóricament pel sistema 

escenográfich: el Naixement de Jesús, fonament de la religió Católica. Hi intervengueren en 

l’obra varis artistes; alguns dels citats Tramullas, en Pere Pau Muntanya y algún altre. De 

manera que no va esser sol el Bord del Hospital qui combiná pessebres ab figures pintades en 

cartrons retallats.” (Ramon N.COMAS «Els pessebres...»,p.2) 

El 1917, Emilio Cotarelo (Emilio COTARELO MORI, Orígenes y establecimiento de la ópera en 

España hasta 1800. Madrid, Revista de arch, bil i museos, 1917)publica Orígenes y 

establecimiento de la ópera en España hasta 1800, el primer llibre que reprodueix en detall la 

informació que apareix en els llibrets d’òpera23 del 1700. En el seu discurs, aquests són la 

principal font d’informació i això és percep fàcilment ja que esmenta per primera vegada 

òperes (El Demofonte (30 de Maig de 1751.p.217) per Francesc Tramullas, Mérope (1751, 

Francesc Tramulles p.218), Dido Abandonada (1752, p.219 Francesc Tramullas) i Alejandro en 

las Indias (20 de Setembre de 1762, p.240 Manuel Tramullas), Temistocles (Manuel Tramullas, 

p.241)en què els Tramullas van fer d’escenògrafs. 

Pocs anys després el silenci d’Adrià Gual es converteix en una definició de l’escenografia del 

segle XVIII. En l’article Escenografies (Adrià Gual: «Escenografies. Escenografia catalana I»  La 

veu de Catalunya, 8252 (ed.vespre), 4 Setembre 1922, p. 41), Gual comenta que abans de Soler 

i Rovirosa “(...) l’escenografia fou l’art supeditada a la il·lustració d’una obra teatral, amb més 

o menys imaginació, amb més o menys destreses, i sempre amb una frivolitat que responia 

meravellosament al concepte italià respecte del teatre: el convencionalisme amb totes les 

derivacions fatals mil voltes.”(Adrià Gual: «Escenografies...», p.41). Tot i que en cap moment 

menciona els Tramullas, contempla l’època anterior a Rovirosa com un període fosc, poc 

prolífic on les decoracions es reduïen a models preestablerts on hi mancava la personalitat 

artística dels escenògrafs.  

Aportant informació més concreta i de gran rellevància, el 1935 Francesc Curet (Francesc 

CURET, Teatres particulars a Barcelona en el segle XVIIIè, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 

                                                            
21

 El 1940 J.F.Ràfols repren aquesta informació en l’article Documentación artística de Francisco Soler y Rovirosa, Destino. any 
1940. núm. 138. 9 Març 1940. pàg 6.) 
22

 “(...) l’escenografia entra a la iglesia, és quan les pessebres deixen de ser senzills retaules, y passen a ésser representacions 

religioses combinades més o menys complicadament, segons l’amplitut alegórica que’s dona al assumpeto del Naixement de 

Jesús.” (Ramon N.COMAS «Els pessebres...»,p.2) 
23

 Que tan aviat en el temps com és el 1917 ens proporcioni dades tan detallades ens dona a entendre que tenia una bona 
col·lecció de llibrets d’òpera. 
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Publicacions de la Institució del Teatre, 1935)presenta l’altra cara de la moneda del teatre 

barceloní. Recollint els èxits de la Casa de les Comèdies, Teatres particulars a Barcelona en el 

segle XVIIIè24 ens introdueix en el teatre d’aficionat25 que es celebrava en les cases particulars 

dels aristòcrates26. El més valuós testimoni però és l’exhaustiva descripció del Baró Maldà que 

deixà per escrit en el seu Calaix de Sastre i ens permet conèixer detalls de l’escenografia d’El 

delincuente honrado, de Jovellanos, que va tenir lloc al seu habitatge el 16 de febrer de 1786. 

“(...) Se avisà al Sr. Manuel Tramullas, y demés del art de Pintór per pintár, y disposár las 

bastidors del teatro, y manos á la obra. Tiraren cops de rallas ab llapis á la Presó; Fanal; Portas; 

rexas; Garrutxas; Pesos, &c., y pasant á pintarla ab lo clár, y escúr corresponent isqué com si 

realment fos pedra; Ferro; Cordas de Curriolas; Fanal de fusta, Instruments de tortura, &c . 

(Francesc CURET, Teatres particulars….,p.76). Un cop llegit tot el relat, però no sembla que les 

decoracions tinguessin un paper rellevant, comparat per exemple amb les peces musicals, 

constantment presents. A més a més, al pintor no se’l torna a anomenar un cop enllestida 

l’obra com tampoc en les següents representacions. 

Gairebé dos dècades més tard, Marina Mitjà27 sota el títol «Atrezzo y utensilios de la “Casa de 

las Comedias” en 1781» Anales y boletín de los museos de arte de Barcelona, 3-4, 1948, p.408-

421,  treu dels arxius el inventari del 1781 del Teatre de la Santa Creu i analitza breument les 

tendències escenogràfiques. Tot i que és impossible l’associació entre elements decoratius i les 

òperes a les quals van pertànyer, Mitjà identifica l’estil dels Tramullas a cavall entre el barroc 

tardà i el neoclassicisme incipient. Per altra banda, un aspecte important és la proposta 

cronològica que dona vers l’activitat de Francesc al teatre entre el 1749 i 1754 i Manuel des del 

1763.  

Des de llavors s’obre un parèntesi força distés en el temps i no serà fins les darreries de l’últim 

terç de segle que no tornarem a trobar referències escrites sobre els dos artistes. No obstant 

això, sembla que comença un nova etapa en la què trobem els títols més destacats, amb 

aportacions més acurades i discursos més sòlids. Ribera Bergós (Josep RIBERA BERGÓS, 

L’escenografia...)en la seva tesi de llicenciatura dedicada a l’escenografia barcelonina a 

començaments de 1700, té en compte l’obra dels Tramullas a partir del context escenogràfic 

català, en aquest cas l’activitat de Viladomat. A diferència de l’enfocament d’altres autors, 

Bergós té un punt de vista continuista de l’art escenogràfic i no tan individualista a partir de 

personalitats artístiques. Per altra banda, és un dels pocs autors que relaciona l’activitat 

escenogràfica dels germans amb els dibuixos de controvertida autoria que conté el fons del 

MNAC, on hi apareix el sinònim de Maria de las Angustias. L’autor apunta que la teatralitat 

d’aquestes obres ens fa pensar en apunts presos en el transcurs d’una òpera o bé en inspirant-

se en la mateixa(Josep RIBERA BERGÓS, L’escenografia...,p.121). A més a més, amplia el 

                                                            
24

 Un dels inconvenients d’aquest llibre és la falta de referències bibliogràfiques que hi ha. La informació és molt valuosa però no 
se’n citen les fonts. 
25

 La majoria de representacions privades són posteriors en el temps i la única que menciona Curet relacionada amb Manuel 
Tramullas és la d’El delincuente honrado. 
26

 Segons l’autor, n’hi havia una vintena de locals on es representaven funcions entre els quals cal destacar: el de Felip Nadal a 
Sarrià, el Palau dels ducs d’Alba i marquesos de Vélez, la casa del Baró de Maldà al carrer del Pi, la de Jeroni Borràs al mateix 
carrer, la de Vives al carrer Canuda, la dels Barons de Rocafort, a la Rambla, la de Sanjuan, de la Riera de Sant Joan, la de Tarancó, 
la de Junyent, la dels quatre cantons de Bellafila, la d’Ignasi Planes, del carrer dels Banys i la de Ramon Igual, dels Escudellers. 
També es creu que van haver representacions en el domicili dels ducs de Sessa, del carrer Ample, d’Erasme de Gonima, al carrer 
del Carme i a la seva torre de Sant Feliu del Llobregat i Cermeño, del carrer de Sant Pere més Baix. Aquest tipus de representacions 
privades són per elles mateixes un objecte d’estudi que malauradament presenta moltes dificultats alhora d’obtenir informació. 
27

 La gran importància potser d’aquest article no és tan les reflexions de l’autora si no el fet que descobreix l’origen del document 
en l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 



10 
 

número d’òperes28 fins aleshores citades en publicacions: Il mondo della luna, Didone 

abbandonata i Emira (Josep RIBERA BERGÓS, L’escenografia...,p.122) i com han fet 

anteriorment altres autors, treballa el concepte “d’escenogràfic” més enllà de l’àmbit teatral.  

“ De Francesc Tramullas existeix també un dibuix gravat per Ignasi Valls, del 1756, que és 

interessant pel seu fons, deliberadament escenogràfic: es tracta del Retrat del príncep de 

Viana. (...) El més interessant és el cortinatge que emmarca l’escena, encara clarament barroc, 

i la columnata amb balustre i estàtues del fons en perspectiva, amb el punt de fuga fora de la 

composició, i que deu molt a l’escenografia barroca. Seguint la fuga dels elements 

arquitectònics, Francesc empetiteix també els personatges del fons, que es troben l’un darrera 

l’altre. El conjunt sembla d’influència clarament bibienesca i testimonia la persistència dels 

models de Ferdinando Galli Bibiena en les obres dels autors catalans de diversos decennis més 

tard.” (Jordi RIBERA BERGÓS, L’escenografia...,p. 123) 

El 1986 és quan trobem de mans d’Isidre Bravo (Isidre BRAVO, L’escenografia catalana, 

Barcelona, Diputació de Barcelona, 1986) el primer i únic volum que està dedicat plenament a 

aquest art escènic. En aquest aspecte i degut a la poca informació que suposa l’estudi dels 

primers segles, és molt lloable l’exercici de síntesi per il·lustrar la història de l’escenografia 

catalana. A diferència de l’actitud d’Alier, sembla que Bravo es prengui certes llibertats alhora 

de parlar de l’autoria o l’activitat escenogràfica dels germans Tramullas. L’autor no justifica les 

seves afirmacions ni defensa les seves opinions a partir de bases sòlides. Com en altres casos, 

el tema de la cronologia és qüestionable. Les seves contribucions es centren sobretot en 

l’anàlisi de l’aiguada titulada Gabinet i Saló Reial de les que conclou hi ha una racional 

simplicitat i un decorativisme lleuger (Isidre BRAVO, L’escenografia catalana...,p.44). Com és 

cada cop més freqüent, Bravo també inclou en l’accepció d’escenografia altres manifestacions 

artístiques com els gravats de la Màscara Reial de Carles III a Barcelona el 1759, fins ara no 

contemplats per la bibliografia escenogràfica, i s’aventura a descriure l’estil de Manuel de 

concepció “(...)més reposada que la del seu germà, potser perquè mai no havia sortit de 

Barcelona, ciutat més fonamentada en la ponderació que no pas el París de Boucher i 

Servandoni o el Madrid de Farinelli i Van Loo visitats per Francesc.” (Isidre BRAVO, 

L’escenografia catalana...,p.44).  

Amb el canvi de dècada, Roger Alier29 ens ofereix el que podríem considerar el volum més 

complet referent a l’òpera d’aquest període. Es tracta de la seva tesi doctoral de Roger Alier 

(Roger Alier i Aixalà, L’òpera a Barcelona: orígens, desenvolupament i consolidació de l’òpera 

com a espectacle teatral a la Barcelona del segle XVIII, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. 

Societat Catalana de Musicologia, 1990), que tot i que es centra en el gènere musical 

contempla l’espectacle operístic en sí, al mateix temps que analitza altres elements com 

l’aparell escenogràfic o la direcció d’escenes en petits apartats. L’autor, dona una visió molt 

completa i detallada que permet al lector construir una realitat llunyana en el temps. Al llarg 

del llibre, cada cop que Alier esmenta una òpera transcriu la informació rellevant, com és el cas 

dels escenògrafs. Això ens ajuda a ampliar en el temps la seva activitat teatral i a concretar en 

                                                            
28

 Gràcies a l’autor avui en dia podem afirmar que Francesc va ser l’escenògraf de l’òpera Il mondo della luna, de Goldoni i podem 
saber l’aspecte que tenien les decoracions, (Isidre BRAVO, L’escenografia catalana..., p.122).  
29

 El punt més destacable és la objectivitat de la informació, el tractament seriós i científic de les dades que sovint es troba a faltar 
en altres publicacions. 
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quines òperes van col·laborar els dos germans, moltes més de les que s’havia dit a principi de 

segle. 

Dos anys més tard, el 1992, i arran de l’exposició que va tenir lloc al Museo del Prado i al 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, es va publicar el catàleg titulat La col·lecció de Raimon 

Casellas («La col·lecció Raimon Casellas: dibuixos i gravats del barroc al modernisme del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya» (catàleg d’exposició, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 1992), 

Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya. Gabinet de Dibuixos i Gravats, 1992.). A 

diferència de la resta de bibliografia, La col·lecció de Raimon Casellas parteix d’un punt de vista 

completament oposat al que normalment està associat a les publicacions de música. Ens dona 

una informació únicament plàstica mitjançant l’anàlisi de cada una de les peces entre elles 

Gabinet i Saló de Palau, i dos dibuixos titulats Escena teatral. Les interpretacions ( Veure 

l’apartat 5.1) de Marià Carbonell i Isidre Bravo relacionen les obres i la seva iconografia amb el 

seu context històric. El seu testimoni és un punt de partida alhora d’establir els paral·lels entre 

la documentació gràfica i la realitat històrica.  

Passaran molts anys fins la següent i última aportació, la més pròxima al nostre temps, que tot 

i el trencament que suposen aquests deu anys, és una prova del interès que encara suscita 

l’escenografia del segle XVIII i els germans Tramullas. En Tendencias de la escenografía en el 

entorno Goldoniano (Carmen GONZÁLEZ ROMÁN: «Tendencias de la escenografía en el 

entorno goldoniano», Rivista di Letteratura Teatrale, 5, 2012, p.107-117),Roman fa un resum 

de l’escenografia al segle XVIII tan a nivell europeu sobretot centrant-se en l’àmbit italià, com a 

nivell nacional i a nivell local30 .“ Francesc Tramullas entro en contacto, en su viaje a Madrid, 

realizado en 1746, con las composiciones y ritmos espaciales de Filippo Juvara a partir de las 

escenografías que Luis y Alejandro González Velázquez realizaron para el Teatro del Príncipe, 

aunque en su obra también se dejaría sentir, tras su viaje a París, la tendencia rococó que 

dominaba en la ciudad gala. Entre 1750 -1755 realizó un número considerable de escenografías 

para el Teatro de Barcelona (...) (Carmen GONZÁLEZ ROMÁN «Tendencias...»,p.115). A través 

del mateix fil argumental relaciona diverses personalitats que van destacar en aquest art fins 

arribar als Tramullas. L’article repassa l’activitat escenogràfica dels dos germans i a diferència 

dels altres autors, incideix en el caràcter artístic de les seves mutacions escèniques i en la seva 

possible aparença. Comenta que “La actividad escenográfica de Francesc y Manuel Tramullas 

es particularmente interesante por reflejar esa doble vertiente de la sensibilidad dieciochesca: 

del rococó al neoclasicismo.” (Isidre BRAVO, L’escenografia...,p. 115). La gran novetat, ja que 

les observacions sobre Gabinet i Saló de Palau les extreu pràcticament de L’escenografia 

Catalana (Isidre BRAVO, L’escenografia...) com també la  cronologia, resideix en la nova 

atribució a Francesc Tramullas dels decorats de La Maestra31,primer drama de Goldoni a 

Barcelona. Tanmateix, sembla que l’afirmació de Roman es basi en la premissa de Francesc 

com a titular d’escenografia de la Casa de les Comèdies i no tant pel mateix llibret d’òpera.  

 

                                                            
30

 És la primera vegada que s’entén el concepte d’escenografia de forma transversal, vinculant les diverses produccions 
escenogràfiques i que per tant s’estudia els Tramullas a partir d’altres figures destacades com Alejandro González Velázquez i 
Villanueva, coetanis dels dos artistes catalans. Isidre Bravo (Isidre BRAVO, L’escenografia catalana...) també esmenta aquesta 
possible influència dels artistes italians i francesos en l’art de Francesc, però descriu el fet sense aprofundir en la idea. 
31

 “Pensamos que ese sería el tono que Francesc Tramullas imprimiría, des de su puesto de titular de escenografía en el Teatro de 
Barcelona, a la escenografía del primer drama jocoso de Goldoni, que se represento en esta ciudad, La Maestra (1753). “ (Carmen 
GONZÁLEZ ROMÁN «Tendencias...»,p. 116) 
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4. L’òpera i els Tramullas 

Llistat d’òperes en què Manuel i Francesc van ser escenògrafs. Controvèrsia 

cronològica i delimitació de la seva activitat escenogràfica.  

L’activitat de Manuel i Francesc al Teatre de la Santa Creu és encara borrosa. Ara per ara, no 

tenim dades que ens determinin amb fermesa l’etapa en la què els dos germans van estar 

vinculats a la Casa de les Comèdies i quin paper van desenvolupar entorn les decoracions 

operístiques bé com a directors escenogràfics bé com a escenògrafs. Per altra banda cada un 

dels Tramullas presenta la seva cronologia particular.  

Els llibres d’òpera són el principal indicador per acotar aquest període de temps de forma 

precisa i raonable. Per altra banda, podem saber gràcies a aquest tipus de font que les 

escenografies de Manuel i Francesc van donar imatge a les històries generalment de Goldoni i 

Metastasio interpretades per grans compositors de l’època com Jommelli, el més representat 

durant aquest període, juntament amb G.Scolari i altres músics com Piccini, F.di Majo o fins i 

tot el català Josep Duran.   

Tot i que no sabem amb seguretat si la seva feina es va limitar a les òperes on hi consta la seva 

actuació com a escenògraf, podem afirmar que els anys durant els quals els germans van dur a 

terme les decoracions de la Casa de les Comèdies estan compresos entre el 175032 i el 1790. 

Tanmateix, la relació que s’estableix entre el teatre i ambdós artistes és canviant al llarg 

d’aquests anys. Francesc sembla que hi va treballar poc temps. Entre el 1750 i el 1752 apareix 

com a escenògraf de les següents òperes: Alessandro nelle Indie (1750), Siroe re di Persia 

(1751), Il mondo della luna (1751), Demofonte (1751), La Merope (1751), Didone Abandonata33 

(1752). L’activitat de Manuel en canvi, perdura al llarg del segle fins l’última dècada. El primer 

testimoni que tenim de la seva activitat al teatre és la posada en escena d’Arianna e Teseo, 

òpera estrenada el 25 d’Agost de 1754. És però a partir del 1760 que s’estableix com a 

escenògraf durant gairebé una dècada. Fins el 1766 amb l’òpera Motezuma, la seva tasca és 

molt constant però sembla que es a partir d’aquell moment que el seu paper es dissol en el 

temps i es recupera esporàdicament anys més tard amb la decoració d’El delincuente honrado 

(1786) que va tenir lloc al teatre particular del Baró Maldà.  El incendi del 1787 va suposar un 

parèntesi en la programació però tot i les circumstàncies, Manuel continuà treballant en 

relació de les mutacions escèniques. L’any 1788 i segons recull el testimoni del Baró Maldà, 

l’església dels caputxins de Barcelona va servir d’espai per realitzar les decoracions de les 

representacions del proper 4 de Novembre, dia de l’onomàstica del rei. Basili de Rubí en el seu 

llibre dedicat a aquesta institució religiosa al segle XVIII especifica que “(…) Manuel Tramullas 

pintà noves decoracions a les allargassades golfes de l’esglésies dels pares caputxins perquè 

tot el teatre estava eembarrassat per les obres.“34. Tan si Basili identifica Manuel com l’autor 

d’aquestes decoracions com si ho extreu del Calaix de Sastre, és molt provable que el gran dels 

                                                            
32

 Durant els primers anys i segons Jordi Ribera (Jordi RIBERA BERGÓS, L’escenografia...,p. 119), les escenografies realitzades per 
Manuel i Francesc haurien estat  supervisades per la direcció d’Antoni Viladomat. 
33

 Determinades òperes que van tenir cert èxit en el seu moment es van tornar a repetir en temporades posteriors. Entre les 

representacions que Manuel i Francesc Tramulles van decorar, d’aquelles que en tenim constància i hem pogut consultar, trobem 

Didone abanddonata, que es va dur a terme el 1763 i el 1767. En ambdós ocasions, Manuel Tramulles vas ser l’escenògraf i sembla 

que poques variacions hi van haver entre una i altra representació. Les diferències les trobem en les mutacions escèniques del 

segon  i el tercer acte, on les decoracions han estat reduïdes a dues mutacions per acte de manera que ja no es representen ni el 

gabinet ni el bosc respectivament. 
34

 Basili de RUBÍ,Els caputxins de Barcelona al segle XVIII, Barcelona, Caputxins de Sarrià,1984,p.324) 
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germans Tramullas encara estigués actiu en el món del teatre tal com es desprèn de la compra 

de llenços pels decorats de la Casa de les Comèdies que Manuel va realitzar a la botiga de 

Ramón Bosch entre el 1788 i el 1790. Un any després moriria Manuel Tramullas i des de 

aleshores ençà no s’esmentarà cap pintor cèlebre que els substitueixi (Jordi RIBERA BERGÓS, 

L’escenografia...,p. 481).  

En relació a altres funcions que van poder exercir els Tramullas i dins aquesta cronologia35, 

Isidre Bravo comenta la realització dels inventaris del 1767 i el 1781 per part de Manuel. Ara 

per ara ambdues afirmacions no han estat corroborades. De fet, a partir de la documentació 

relativa a l’Arxiu de l’Hospital de Sant Pau36 no podem establir cap vinculació entre l’artista i els 

respectius inventaris. En cap dels dos documents del 1767 amb data d’1 i 28 d’Octubre no hi 

ha referència com tampoc al del 1781, que pertany al fons l’Arxiu Històric de Protocols de 

Barcelona.  

Per altra banda, Bravo també confereix a Manuel Tramullas la direcció escènica del teatre als 

anys seixanta, sota la protecció del Marquès de la Mina. Sembla que d’aquest aspecte tampoc 

en tenim proves més enllà del paper preponderant que tingué el pintor al llarg d’aquesta 

dècada. Hem de considerar però aquesta possibilitat, ja que durant el segle XVIII la figura del 

director escenogràfic va ser generalment anònima i sovint encapçalada pels empresaris i als 

directors musicals, posteriorment. En el cas català, només coneixem Josep de Riera37, 

considerat el primer director d’escena d’òpera a Barcelona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
35

A la cronologia realitzada per Raimon Casellas del segle XVIII, es  limita la tasca escenogràfica dels germans Tramullas al període 
comprés entre l’any 1750 i el 1766. Casellas associa la seva obra amb les següent òperes: Siroe re di Persia, Andromaca, Lucio 
Papiro, Emira, i Caio en Numidia. (Biblioteca Nacional de Catalunya, Fons Raimon Casellas, MS.5242/2,2 f 57-95,p.86. 
36

 En el catàleg del fons de l’Arxiu de l’Hospital de Sant Pau només hi ha conservats tres inventaris del segle XVIII. Un correspon al 2 
de Setembre del 1750 i els altres dos, com hem comentat, al 1767. 
37

 Va ser l’encarregat de l’escenificació de les òperes muntades el 1750 amb motiu de l’onomàstica de Ferran VI al setembre i de 

l’aniversari de la reina Barbara el desembre (Roger Alier i Aixalà, L’òpera a Barcelona…,p.482). 
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5. La documentació gràfica 

Estudi de les característiques en l’escenografia de Manuel i Francesc. Relacions i o 

influències de les escenografies de Bibiena. Anàlisi de les làmines conservades al MNAC. 

La música en l’escenografia: iconografia i efectes sonors.    

 

5.1 Escenografia en la col·lecció de Raimon Casellas 

És difícil imaginar com eren realment les decoracions que donaven vida a les representacions operístiques 

de la Casa de les Comèdies.  Raimon Casellas38 fa referència 

a la poca llum que hi havia en escena i com n’era 

d’adequada la paleta rabiosa de Francesc Tramullas. Però la 

veritat és que la manca de dibuixos i esbossos referents a la 

posada en escena utilitzada en el període ens deixa un buit 

documental que només es pot cobrir a partir de les 

descripcions que ofereixen els llibrets d’òpera sobre les 

mutacions escèniques de cada acte. Així doncs, són pocs els 

testimonis  existents que ens acosten a l’imaginari visual 

dels Tramullas. 

 

Alguns autors s’han aventurat a suggerir com deurien ser 

aquestes posades en escena dels Tramullas a partir de les 

seves pintures i del seu bagatge artístic. Isidre Bravo escriu 

que “La concepció escenogràfica de Manuel Tramullas era més reposada que la del seu germà, 

potser perquè mai no havia sortit de Barcelona, ciutat més fonamentada en la ponderació que no 

pas el París de Boucher i Servandoni o el Madrid de Farinelli i Van Loo visitats per Francesc.” (Isidre 

BRAVO, L’escenografia catalana...,p.44)però va ser realment així? Malauradament i a falta de fonts 

primàries, tot són conjetures més aviat generals que no es poden traduir ara per ara en res 

material. El que sí que podem afirmar és que gran part dels decorats estaven realitzats de cartó o 

de tela pintada i per tant, de materials precaris39 i fràgils. Eren molt pocs els objectes de fusta i 

segons les descripcions dels inventaris, entenem que la majoria d’elements eren bidimensionals i 

només en alguns casos, eren reproduccions. En les escenografies hi havia objectes de tota mena: 

instruments musicals, elements arquitectònics,vedute,animals, personatges, elements per la 

il·luminació, aparells per facilitar el trànsit en l’escenari, etc.  

 

Com en la major part dels escenògrafs, hem perdut gran part de l’obra de Manuel i Francesc degut 

tan a la constant renovació dels teatres com al poc interès que els esbossos i dibuixos han suscitat 

al llarg de la història. Però quin aspecte van tenir les seves mutacions escèniques?  

Primer de tot hem de considerar que no podem entendre les composicions dels Tramullas sense 

tenir en compte el context artístic escenogràfic del moment. Els Bibiena, representants màxims 

d’aquest gènere, són el punt de partida per conèixer l’escenografia del 1700 europeu. No obstant 

                                                            
38

 Biblioteca Nacional de Catalunya. Fons Raimon Casellas. MS. 5242/4 L’òpera per Segura (p.1):  “ (…) y al decorat per la poca llum 
de l’escena (la paleta rabiosa den Fr Tramulls havia d’anar bé).”  
39

 Tan del material utilitzat com de la seva funcionalitat se’n desprèn l’austeritat i sobretot la idea de rendibilitzar al màxim cada 
peça. En algunes ocasions un mateix objecte tenia una doble funció. Per exemple: senador de carton que se transforma un carro, 
fontana de carton que se transforma navio, baul de lienzos que se transforma dragon (1781) o mesa de madera, y tela, que se 
transforma en un cama (1780).  
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això, i tot i el buit documental que hi ha entre les seves produccions i les decoracions dels 

Tramullas, veiem un canvi significatiu en la concepció teatral de les seves obres. Les composicions 

que van crear els Bibiena formen part del imaginari visual del segle XVIII i les hem de concebre com 

els referents als que segurament Manuel i Francesc van recórrer com a fonts d’inspiració. 

Possiblement, van tenir en compte aquestes escenografies alhora de continuar un llenguatge 

establert pel que fa les fórmules que s’havien adoptat al llarg del segle, continuant una iconografia 

semblant amb un llenguatge plàstic diferent. Si que hi hauria aspectes semblants com la 

magnificència i la riquesa dels espais com també la temàtica, sovint d’evocació clàssica associada a 

gabinets d’estudi, campaments militars, estances reials, temples, jardins, fòrums i atris entre 

d’altres.  

 

 
 

A partir de l’aiguada de Gabinet i Saló Reial veiem com en aquest cas, Francesc opta per espais 

clars que mostren una elegància reglada. Lluny dels múltiples detalls que caracteritzaven les 

decoracions bibienesques,utilitza una imatge més simple i depurada que com explica Isidre Bravo  

van substituir “(...) aquellos ejercicios virtuosísticos y gratuitos por un nuevo concepto surgido del 

afán de sinceridad aplicado a la obra de arte que pregonaba la estética de la Ilustración.” («La 

col·lecció...»,p.114). Sembla que les seves decoracions, van fer un pas endavant pel que fa 

l’adequació entre el text de l’òpera i la seva posada en escena, contràriament als muntatges dels 

italians que degut al seu caràcter prominent i la seva força plàstica, creaven una distància40 amb la 

resta de components. Així doncs, i tot i la notorietat artística d’ambdós germans, podríem 

assegurar que l’escenografia no estava concebuda de forma independent.   

Per altra banda, un altre punt on es percep un possible trencament amb la tradició iniciada per 

Bibiena és la perspectiva escenogràfica. Tot i que tenim molt poques evidències que facin al·lusió a 

la disposició dels decorats i al respectiu punt de vista, hem de pensar que no seria estrany el retorn 

a la frontalitat en els escenaris. De fet, la simetria de Gabinet i Saló Reial presenta un punt de vista 

frontal.  Tot i que aquesta perspectiva segurament facilitaria a Francesc  l’exercici artístic alhora de 

crear paral·lelismes amb l’altra ambientació, és veritat que podria haver escollit un altre 

orientació, tal com Bibiena fa en algunes de les seves làmines. Si més no, l’adopció41 d’aquest punt 

de vista estaria en consonància amb les tendències neoclàssiques del moment. Sembla que pensar 

en aquesta perspectiva com a habitual en les ambientacions dels Tramullas, no seria tan estrany. 

                                                            
40 “(…)hacían que la plástica teatral caminase cada vez más al margen de las intenciones dramáticas de 
los textos y los montajes.”(«La col·lecció...»,p.114).  
41 Pel que fa les possibles interpretacions de l’aiguada, hauríem de tenir en compte la funció d’aquesta 
làmina, que podria condicionar la visualització de l’espai representat, com també el caràcter 
bidimensional del full, un obstacle més alhora de trencar amb el pla. 

Escena pastoral 

(atribuit a 

Francesco 

Bibiena) i 

Campament a les 

portes de Roma 

(Ferdinando 

Bibiena). 
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Segons el testimoni del Baró Maldà en relació a la representació d’El delincuente honrado que es 

va estrenar al seu domicili el 16 de febrer de 1786, “ Llesta la Pintura, se formà lo Teatro ab la 

perspectiva de devant,(...)”(Francesc CURET, Teatres particulars...,p.77), interpretem així una 

decoració amb un sol punt de vista central.  

 

En relació a la concepció espacial de l’escenari i tot i el caràcter frontal de les decoracions, 

Francesc  ha volgut transmetre la profunditat en l’escena  a partir de les estructures del sostre. Les 

dues escenografies són espais oberts que a través de portes comuniquen altres estances, donen 

continuïtat a l’arquitectura fingida. 

 

Tot i el pensament generalitzat, Raimon Casellas en els seus esbossos sobre l’òpera a la Barcelona 

del segle XVIII no renega de la influència que van exercir els Bibiena sobre les mutacions 

escèniques dels Tramullas. Casellas parla d’una adaptació d’aquestes composicions, tenint en 

compte el caràcter més aviat auster de les representacions al teatre de la Santa Creu degut a la 

situació econòmica del moment.  

    

“(…) ¿ quin model millor podía seguir que els de l’escola dels Bibbiena maquinistas inventors de 

funcions sorprenents, conreadors de la decoracio teatral a fransa y pintors de invencions 

maravellosas, pero inverosimils, de palaus fantasiosos pero inestables. Si era aquest l’ideal 

escenografich somiat pel pintor Lendis, ne deuria haver de rebaixar un bon tros per aplicarlo a les 

mutacions del nostre teatre. Ab la miseria que passava a casa en semblant época, … … y reduirlos a 

menor escala (…). (Biblioteca Nacional de Catalunya. Fons Raimon Casellas. MS. 5242/2,2,p.72) 

 

Si observem atentament les dues ambientacions, veiem que entre un i altre espai no hi ha trets 

comuns. És més, les caracteritzacions són completament diferents i responen a les necessitats i 

funcions que requereix cada una de les estances. Podríem afirmar que l’artista ha tingut en compte 

la psicologia del lloc, la seva utilitat que segurament estaria en relació al caràcter dels personatges o 

de les escenes pertinents.  

La meitat esquerra ens mostra un espai despulla’t gairebé d’ornaments. Segurament els tres 

bustos42 sobre podi farien referència a personatges clàssics tal com indica la seva vestimenta i els 

objectes penjants que decoraren la paret podrien ser o qualsevol tipo de material que s’enrotllés 

com per exemple pergamins, mapes o perquè no, tapissos tot i que normalment eren més grans i 

pesats. Just separant l`espai plenament d’estudi amb un sostre fals,  trobem una pintura que 

representa la persecució d’Apol·lo per atrapar a Dafne, just en el moment que el déu allarga els 

braços per capturar la nimfa. Per com està concebuda la representació, suposem que al costat, hi 

hauria un altre episodi relacionat, i així fins a cobrir l’altre extrem del mur.  

A la meitat dreta no s’ha escatimat en detalls per simular la riquesa de l’interior. Francesc 

reprodueix les ornamentacions florals de guix de les parets, els matisos del marbre en les columnes i  

les escultures en els nínxols, probablement Marsias43 i Apol·lo44. És possible que la pintura mural 

                                                            
42

 Tot i que no tenen uns trets molt definits podríem dir que segurament dos dels bustos encarnarien personatges clàssics. El del 
mig podria representar un emperador romà tan pel pentinat com per la roba. Al seu cantó hi hauria un bust femení d’estètica 
clàssica amb el cap velat que tan podria ser una representació al·legòrica com el retrat d’algún personatge històric. L’altre bust 
correspondria a una època posterior tal com indica la seva indumentària. Les seves faccions marcades recorden a les expressions 
severes dels condottieri del segle XV, tanmateix, i a falta de detalls, és impossible concretar més en la respectiva identitat. 
43

 La identificació de Marsias és potser  més complicada. Les cames molsudes i arquejades reflecteixen el caràcter animal del 
centaure i la postura de les mans, situades al centre del cos subjectant quelcom ens fa pensar en la disputa d’Apol·lo i Marsias, en 
el moment en què aquest últim demostra les seves habilitat amb la flauta de Pan. 
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estigués relacionada bé amb l’episodi de la disputa d’Apol·lo i Marsias bé amb la relació entre la 

divinitat i Dafne. La rapidesa del traç no ens permet distingir la temàtica i tan sols s’entreveu el que 

podrien ser dues figures humanes a primer pla (Apol·lo i Marsias tocant la flauta de pan?/ Apol·lo i 

Diana caçadora?), mentre que en un segon terme hi hauria una altra figura.  

Tan en l’escultura com en la pintura sembla que la decoració està directament relacionada amb la 

música, aspecte que potser correspondria als gustos del propietari (personatge) de l’estança, bé 

esdevindria una referència dins del propi decorat de la música com a element principal de l’òpera, 

bé recordaria una de les primeres òperes a Barcelona Dafne45, o simplement reproduiria l’interior 

d’un palau reial.  

Entre una i altra escenografia, la divinitat àulica esdevé un punt comú, el nexe argumental dels dos 

espais. En el primer cas faria al·lusió a Apol·lo divinitat de la saviesa i de les arts i en canvi en el Saló 

reial es faria èmfasi en el caràcter del déu solar vinculat sovint per aquest motiu amb la monarquia.    

 

Gràcies al testimoni del Baró Maldà podem conèixer altres escenografies que van realitzar els 

Tramullas. Encara que no en conservem cap imatge, la descripció que se’n dona ens permet fer-nos 

una idea d’aquestes ambientacions i de la implicació dels germans en la realització dels decorats. En 

relació a la representació d’El delincuente honrado a casa del baró s’escriu que“(...) Se avisà al Sr. 

Manuel Tramullas, y demés del art de Pintór per pintár, y disposár las bastidors del teatro, y manos á 

la obra. Tiraren cops de rallas ab llapis á la Presó; Fanal; Portas; rexas; Garrutxas; Pesos, &c., y 

pasant á pintarla ab lo clár, y escúr corresponent isqué com si realment fos pedra; Ferro; Cordas de 

Curriolas; Fanal de fusta, Instruments de tortura, &c. Després tiraren rallas, y ab los colors vius, y 

alegres isqué un magnifich estrado ab cadiras de moda; Cantonera ab un rellotge de Sobremesa; al 

desobre un mirall; Paysos donats de color blau; un prestatge ab llibres drets, y inclinats al descuit, 

&c. Llesta la Pintura, se formà lo Teatro ab la perspectiva de devant, se colgà la Pesa ab tapiseria de 

Manlleu, peraqué quedàs lo aposento abrigát, y acompañàs á tot aquell frente de teatro ab son 

talon de domàs groch, se feu un petit palco en la eixida al Hort, frente de la escala de pujar a dalt, 

guarnit de domàs carmesí, per descansar allí los representants haventsi casi fet per ells, y no mes. Se 

arreglaren en la Peza tamburets de casa, y fora casa grochs, quedant yá la Peza en aptitut de 

representarsi en lo día 16 de Febrer del present any de 1786. (...) En lo quart acte se manifestaba al 

Publich la Llobrega Presó; Dn Torquato ab cadenas ; Dn Justo ab lo reo en sá presencia fentli 

declaracions. (...) Baxase lo telon, y tocaba la musica, qual suspensió desde la tragi comedia al 

Saynete de la Dama Displicente duraba no se si mes de mitja hora, per anár for la Presó, y posarse lo 

Estrado; molts caps á pentinar dels Srs. Representants; fora las Perrucas del vell y del Jutge. 

Pentinadura general; vestits de gala; mutació de teatro, &c. (...) de gust es lo mapa mundi. “ 

(Francesc CURET, Teatres particulars...,pàg. 76-86) 

A partir d’aquestes paraules podem concloure que:  Manuel es va encarregar de moltes més coses a 

part de pintar i dissenyar les decoracions, que l’artista va aplicar el clarobscur en els components de 

l’escenografia per donar una imatge versemblant, que la caracterització de les escenes era més o 

menys general, de manera que diferents ambientacions utilitzaven els mateixos elements.”(...)  

Paysos donats de color blau; un prestatge ab llibres drets, y inclinats al descuit  (...) lo mapa 

mundi.”(Francesc CURET, Teatres particulars...,p.86) esdevenen comuns tan en una estrada com en 

la representació d’un gabinet d’estudi i finalment que les mutacions escèniques eren lentes i 

                                                                                                                                                                              
44

 Per la disposició del cos, l’escultura ens recorda a l’Apol·lo del Belvedere, copia romana d’un original grec que des de 1511 forma 
part de la col·lecció dels Museus Vaticans. 
45

 Es va estrenar durant la temporada de 1708-09 del compositor E.Rincón d’Astorga. Més tard en temporada 1783-84 s’estrena 
l’òpera Dafne, vincitrice d’Apollo de A.Tozzi.  
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s’acompanyaven amb música. En Baró de Maldà comenta que van trigar més de mitja hora a canviar 

l’escenografia de la presó a l’estrada i a vestir i pentinar els actors. Malauradament, no sabem si 

aquest temps era l’habitual en les obres del Teatre Principal o era més propi de les representacions 

privades i la inexperiència dels participants.  

 

 

5.1.2 La música en l’escenografia  

 

La relació entre l’escenografia i la música en l’òpera és gairebé 

natural, és a dir, ambdós components juntament amb la literatura, 

són bàsics per la representació teatral. Ara bé, determinar com el 

component musical es tradueix en la vessant plàstica de la 

representació és complicat i tan abstracte que esdevé casi impossible 

identificar aquesta correspondència. Per una banda, els mitjans 

d’expressió són completament diferents: la música utilitza tan la veu 

com el so dels instruments de l’orquestra mentre que l’escenografia 

es serveix de la pintura i l’arquitectura fingida per recrear el text 

musicalment transmès. Podem parlar doncs d’escenografia musical? 

Podem trobar alguna referència física que equipari la tipologia de 

música amb la caracterització escenogràfica?  

Ja hem vist abans, tot analitzant la làmina Saló i Palau Reial, que la 

música va formar part de l’escenografia del moment a través dels 

elements decoratius d’escena. Tanmateix, i també de forma implícita, sabem que la música va ser 

partícip de les ambientacions i l’acció dels personatges. Fullejant els inventaris del Teatre Principal, 

veiem com els instruments musicals van formar part d’aquest attrezzo. Durant el 1750 es va registrar 

només un viola sin voz, però en les dècades següents,1780-81, aquest tipus d’objectes van prendre més 

importància. Es van documentar les següents peces: violón de madera cubierto de cartón (1780), trompa 

marina con onze cañones y dos bufadores para hazer llamas de todo de oja de lata (1781), tres violines 

pintados sobre madera (1781), dos gaitas de lienzo y flautas de madera (1781), diferentes instrumentos 

pintados de madera (1781), quatro cubertoras de tierra que sirven para hazer musica a la murisca 

(1781), un bajo de madera (1781) i una arpa (1781). Hi havia una gran varietat d’instruments, que 

casualment no estaven pintats en llenços com molts dels decorats del teatre, sinó que eren objectes 

bidimensionals o tridimensionals que probablement, deurien integrar la música de l’orquestra a 

l’argument de l’òpera i o permetrien tan les relacions entre els personatges com la seva caracterització.   

 A més a més dels instruments musicals, els inventaris també ens proporcionen informació sobre els 

efectes sonors que acompanyaven les escenes. Gràcies a les descripcions d’aquests documents podem 

afirmar que ja al segle XVIII s’utilitzaven “efectes especials” en les representacions operístiques i 

afortunadament podem saber quins mitjans utilitzaven per crear aquest tipus de sons, sovint relacionats 

amb els fenòmens meteorològics: rueda pequeña de tres palmos de largaria, que haze la Lluvia (1780), 

rueda grande de madera de doze palmos de diametro para hacer los truenos (1781), cuba pequeña que 

sirve para truenos (1781), rueda de madera con barretas de hierro que serive para hacer tempestad 

(1781).  

 

 Si retornem però al nostre debat sobre la música i l’escenografia en l’òpera, veiem com en cap tractat 

s’indica cap codificació en la traducció plàstica de la música.  En canvi, si que sembla que s’adopti certes 
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solucions alhora d’interpretar les descripcions textuals en l’ambientació.  Es tracta del imaginari visual 

fruit de l’estètica del moment, de l’argument de l’òpera i la personalitat artística de l’escenògraf.  

Des del nostre punt de vista, seria lògic que hi hagués una reciprocitat entre la tipologia de música i el 

seu efecte en l’espectador, i l’escenografia. Però, veient el tracte secundari que van rebre en aquell 

període les mutacions escèniques, és va tenir en compte aquesta conjuminació? Segurament no, i menys 

tenint en compte la distància que va crear entre les diverses arts la preponderància del text. 

Sembla que aquesta hipotètica unió tampoc és present en els dibuixos de la col·lecció Casellas del 

MNAC. A partir de les obres conservades, podem afirmar que en tots els casos la representació de la 

música i de l’escenografia es concep de forma independent i que en cap dels testimonis gràfics apareixen 

directament relacionades les dues arts, que és com en realitat era entesa l’òpera. O bé hi ha una 

deshumanització ens els espais que recreen la posada en escena o bé hi ha una descontextualització de 

l’ambientació que acompanyava l’acció dels personatges.  

La làmina Orfeu i Euridice és el primer document gràfic que testimonia de forma clara la relació entre 

l’escenografia i la música dins el gènere operístic. Es tracta de la representació de dos cantants d’òpera 

sobre un podi o escenari. El decorat està esbossat i el que ens permet identificar el tema és la inscripció 

che faró sensa il mio bene que pertany a la primera escena del tercer acte d’Orfo ed Euridice de 

Ch.W.Gluck. Al introduir una referència textual, entenem que l’autor tenia la voluntat de fer 

comprensible el tema, i fins i tot, d’especificar exactament el moment il·lustrat. Tal com diu Marià 

Carbonell,  “el dibujo muestra, pues, una de las aria más emotivas de la ópera, justo antes de que decida 

suicidarse. Detrás aparece Amor o Cupido (...).” («La col·lecció...»,p.116).  

 

En aquest cas, el problema que planteja l’obra no és tan la iconografia sinó la funció. A diferència de les 

làmines on si reproduïa les ambientacions operístiques i servien tan com a esbós del que seria finalment 

la posada en escena com a documentació gràfica d’una de les mutacions escèniques que havia estat 

realitzada, podem suposar que aquest dibuix va ser realitzat si seguim una realitat històrica, bé durant 

l’espectacle operístic, bé a posteriori.  Això ens fa pensar en la temporada 1780-81, quan es du a terme 

l’òpera Orfeo ed Euridice a Barcelona. Carbonell («La col·lecció...»,p.116) apunta que es probable que els 

integrants de la companyia italiana d’aquell moment fossin els mateixos que els de la temporada 

anterior, on les cantants eren Francesca Polcelli i Rosa Vaglini. La làmina fins ara atribuïda a Antoni 

Casanovas46, seria per tant, un testimoni directe de l’òpera Orfeo i Euridice tot i que no puguem parlar 

d’un retrat pròpiament.    

A banda de les dues cantants, és impossible distingir cap element escenogràfic. El focus del dibuix està 

en elles dues, en captar el moment efímer. L’escenografia no hi té cabuda i no hi ha cap mena de 

referència que ens pugui ajudar a identificar els elements decoratius. La gesticulació de les dues 

protagonistes ens transmet la força del moment i és l’únic recurs d’expressió. Però com era exactament 

la música que cantaven? Com era musicalitzat l’argument? Ara per ara, no hi ha més resposta que les 

interpretacions contemporànies que són doncs, aproximacions a la sensibilitat i música del moment.  

 

A més a més de les làmines fins ara mostrades, podríem distingir un altre grup d’obres més ambigu i 

relacionat amb els Tramullas, que en certa manera ens transporta a les escenografies del Teatre de la 

Santa Creu.  

                                                            
46

 Un dels motius per defensar l’autoria d’Antoni Casanovas és l’amistat que aquest tenia amb Marià Catà de la Vall familiar de 
Ramón Catà de la Vall, administrador del teatre («La col·lecció...»,p.116). 
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6. Conclusions 

 

Manuel i Francesc Tramullas van encarnar el model de pintor escènic entre els anys 1750 i 1790 

aproximadament, establint una relació canviant amb el teatre al llarg d’aquests anys. Ambdós germans, 

van esdevenir els escenògrafs per excel·lència del Teatre Principal, decorant sobretot i degut a la gran 

acollida que van tenir, òperes buffa.  

Els dos artistes van representar la pluralitat del concepte d’escenografia, participant en projectes 

directament relacionats amb les mutacions escèniques com l’òpera, en el cas de la Casa de les 

Comèdies o el teatre, en la representació d’El delincuente honrado a casa del Baró Maldà, i 

indirectament, com serien el disseny de les làmines de la Màscara Reial de Carles III en l’arribada el 

 

En el primer cas,  les incorreccions pel que fa el 

vestuari entre els personatges masculins, 

representant romans i els caràcters femenins, vestits 

a la francesa ens fa pensar en alguna escena 

operística. La inscripció Tito emperador al marge 

esquerre del full ens emet a la posada en escena de 

La clemenza di Tito, òpera del compositor M.A. 

Valentini que es va estrenar en la temporada de 

1755-56 i posteriorment en la temporada 1770-71. 

Tot indica que l’obra hauria estat realitzada al 

voltants d’aquest anys, bé al poc de la representació o anys més tard, ja que a l’anvers de la làmina hi ha 

escrit 1775.  

 

Un altre conjunt de peces que hem de citar és el que alguns autors han identificat com a danses. 

Es tracta de dues làmines que permeten una interpretació oberta tan és així que podrien representar  

els balls realitzats entre acte i acte durant les òperes com també en el segon cas, podrien fer al·lusió a les 

festes de carnaval que van tenir lloc al teatre. En una d’elles hi ha inscrit el número 1780, data que ens 

portaria als últims anys en què Manuel va estar treballant com a escenògraf. Ni una ni altra imatge 

presenten una iconografia clara però sí que podríem dir que en el primer exemple les posicions dels 

personatges són pròpies del ball a diferència de l’altra làmina en què costa discernir el context de l’acció 

dels protagonistes: carnaval o escena operística? 
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1759 a Barcelona, el disseny dels monuments fúnebres del monarca (1789) i la seva esposa (1761) o la 

creació de figures de pessebre en esglésies de la ciutat comtal.  

Tot i la seva preeminència en les decoracions operístiques, l’activitat escenogràfica dels Tramullas va 

ser durant la segona meitat del segle XVIII, puntualment realitzada per altres artistes de menys 

anomenada com Francesc Xiurach i Josep Vinyals i Miró. 

Poc coneguda i estudiada, aquesta faceta de Manuel i Francesc planteja encara dubtes i ens fa parlar de 

suposicions. Sembla que aquest gènere ha estat durant molt temps a l’ombra i no ha despertat el 

interès que ha suscitat la seva producció artística. Degut als pocs testimonis que conservem i a la manca 

de documentació primària, hi ha molt poca bibliografia que en faci referència. De fet, la literatura 

existent és reduïda i generalment poc específica i objectiva. Per altra banda, cal destacar títols com 

Teatres particulars a Barcelona en el segle XVIIIè (1935)de Francesc Curet, la tesi doctoral de Roger Alier 

L’òpera a Barcelona: orígens, desenvolupament i consolidació de l’òpera com a espectacle teatral a la 

Barcelona del segle XVIII (1990) o La col·lecció de Raimon Casellas (1992) que han aportat noves dades 

al respecte al mateix temps que han generat nous estudis. 

Tanmateix, de les fonts primàries que conservem també en podem treure informació per conèixer de 

primera mà quin paper van tenir les escenografies al 1700 barceloní. Estem parlant dels arrendaments, 

que ens proporcionen dades sobre les consideracions de l’empresari envers les mutacions escèniques, 

dels inventaris del teatre, que ens permeten conèixer quins objectes formaven part de l’attrezzo i quins 

eren els seus materials i ens aproximen a la relació que es va establir entre la música i l’escenografia, i 

finalment, les làmines conservades al MNAC, que ens donen una idea de com eren aquestes 

escenografies. Entre aquesta documentació, tenen una especial importància els llibrets d’òpera, el 

principal indicador per acotar el període en què Manuel i Francesc van estar vinculats a la Casa de les 

Comèdies de forma precisa, raonable alhora que dona a conèixer quines van ser les mutacions 

escèniques en cada acte. 

Tenint en compte totes aquestes consideracions, podem dir que les decoracions dels Tramullas a cavall 

entre el Barroc i el Classicisme, van impulsar una imatge clara i depurada de les ambientacions. Encara 

que no podem saber amb exactitud l’aspecte que tenien aquestes composicions senzilles però elegants, 

de ben segur que van suposar un salt estètic respecte les escenografies dels Bibiena, evidenciant un 

canvi en el imaginari estètic. L’escenari estava compost per teles pintades i tota classe d’elements 

bidimensionals i tridimensionals que acostaven el món clàssic als espectadors a través dels temples, 

jardins, fòrums i atris representats. Tal com diuen les descripcions dels inventaris, s’utilitzaven 

materials precaris com el cartró i els objectes eren reaprofitats en vàries òperes. Molt possiblement, 

Manuel i Francesc es van distanciar de les composicions bibienesques a nivell plàstic però no 

iconogràfic. És bastant provable que ambdós germans adoptessin solucions anteriors, estipulades pel 

que fa la disposició dels elements en escena. No obstant això, es van distingir de les escenografies 

barroques amb la utilització de la perspectiva frontal, més acord amb l’estètica neoclàssica.     

L’espectacularitat i l’efectisme propi de la música i l’escenografia va posar en relació dues arts 

aparentment dissociables. Més enllà de les peculiaritats de cadascuna i les complicacions alhora 

d’establir uns paràmetres comuns en els dos mitjans d’expressió, podem afirmar que la música era 

present de forma implícita en les arquitectures fingides dels Tramullas a través dels instruments que 

interactuaven amb els personatges però també mitjançant els efectes sonors que acompanyaven el 

transcurs de l’argument. 

Ens manquen molts detalls per poder reconstruir aquesta labor artística que Manuel i Francesc van dur 

a terme, però no seria agosarat imaginar l’admiració que van despertar les seves escenografies si tenim 

en compte l’expectació que ja en vida les seves obres van produir entre els seus contemporanis.  
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1750: Escenografia d’Alessandro nelle Indie, del compositor G.Scolari 

1751: Escenografia de Siroe, re di Persia. (Pasticcio) 

1751: Pinta las decoracions d’ Il mondo della luna i d’ El Demofonte del compositor de 
B.Galuppi 

 

1751: Escenografia de La Merope. L’òpera s’estrena el 4 de Desembre en motiu de 
l’onomàstica de la reina. Òpera de N.Jommelli. Dedicada a don Felipe Vuyts de la 
Bouchardière. Es descriu a Francesc Tramullas com “inventor, arquitecte i pintor d’escenes” 

 
1751: Escenografia d’El Deemofonte. Òpera de Metastasio amb música de  N.Jommelli per 
festejar l’onomàstica del rei Ferran VI. Va ser dedicada al marqués de Moja.  
 

1751: El 22 de Novembre, rep la quantitat de 234 lliures i 10 sous per pintar tres copies de la 
Màscara Reial i per la decoració de la sanefa que ornamental la façana del Palau Reial en motiu 
de l’arribada de la duquessa Maria Antonia de Borbó a Barcelona (Maig 1750).  
 

1752: Escenografia de Didone abandonata. L’òpera del compositor G.Scolari es va 
representar el 30 de Maig de 1752, en l’onomàstica de Ferran VI. Dedicada a don Agustín de 

Ahumada.  

 
1761: S’escull el projecte presentat pels germans Tramullas per celebrar les exèquies de la 
reina Amalia.  
 

1761: Arran de les cerimònia fúnebre de la reina Amàlia es fan dues làmines gravades per 
Francesc Boix amb la decoració de las dos portades i de l’interior de la Catedral i una gravada 
per Ignasi Valls amb el túmul reial.  
 

1764: És la data d’alguns dels gravats de la Màscara Reial. 
 
 

 

 

 

 

 

  

L’ACTIVITAT ESCENOGRÀFICA DE MANUEL TRAMULLAS 
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1754: Escenografia d’ Arianna e Teseo estrenada el 25 d’Agost. Òpera del compositor 
Antonio Maria Mazzoni. 

1759: El 17 de Desembre rep cent-noranta-cinc lliuras, cinc sous i tres diners per les 

pintures, els llençs, els cartons, etc utilitzats en el “tablado” de la Proclamació del rei Carles III.  

1760: Escenografia d’Antígona, del compositor N.Jommelli.  

1761: Escenografia de La buona figliola del compositor N.Piccini.  

1762: Escenografia d’Alessandro nelle Indie. Òpera del compositor G.Scolari estrenada el 20 
de Setembre. Dedicada a  José Ulrico Reding de Biberregg.  
 

1763: Escenografia d’Andrómaca del compositor N.Jommelli.  
 

1763: Escenografia de Temistocle, en ocasió de l’onomàstica del rei Carles III. Òpera de 
Josep Duran dedicada a Carlos José Chicheri. 

1763: Escenografia de La buona figliola maritata del compositor N.Piccini 

1763: Escenografia d’Il filosofo industrioso. (compositor?) 

1763: Escenografia de Ricimero, re dei goti. Òpera de Francesco di Majo. Inicia la temporada 

de 1763-64.  

1763: Escenografia de Catone in Utica. Pasticcio en honor del marqués de la Mina.  

1763: Escenografia d’Adriano en Siria del compositor G.Sciroli 

1763: Escenografia d’Atarxerxes (Artaserse) que es va celebrar en ocasió a l’aniversari de Sa 

Majestat, el 25 de desembre de 1763. (compositor?) 

1764: Escenografia d’Almeria, òpera del compositor Giovanni Francesco di Majo. Incià la 

temporada 1764-65.  

1764: Escenografia de Talestri, una òpera del compositor N.Jommelli.  

1764: Escenografia d’Eumene, òpera del compositor N.Jommelli.  

1765: Escenografia d’Il Creso, dedicada a Bernardo Oconor. (compositor?) 
 

1766: Escenografia de Caio en Numidia, òpera del compositor N.Jommelli. Es va 
realitzar el 20 de gener al Teatre de la Santa Creu en motiu de l’aniversari de Carles III.  
 

1766: Escenografia de Lucio Papirio del compositor B.Galuppi.  

1766: Escenografia d’Attalo del compositor N.Jommelli. 
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1766: Pinta la llotja del Marquès de la Mina, en motiu dels Balls de Màscara del Teatre de la 
Santa Creu.  

 

1766: Escenografia de Motezuma del compositor F.di Majo 

1767: Suposada realització del inventari del material escenogràfic del Teatre de Barcelona.  

1786: Escenografía d’El delincuente honrado, al teatre particular del Baró Maldà.  

1788: “ (…) Manuel Tramullas pintà noves decoracions a les allargassades golfes de 

l’esglésies dels pares caputxins perquè tot el teatre estava eembarrassat per les obres. “ (Els 

captuxins de Barcelona al segle XVIII, p.324). En el Calaix de Sastre es diu: “ S’ha pintat sobre 

l’església dels caputxins d’aquesta ciutat, en aquella quadra llarga, tot lo del teatre, a estrenar 

lo 4 de novembre, lo dia del rei (de Sant Carles).” Ref: Barraquer 2 345 – 346; USVCC 372: 

«Galeria coberta»; AHC Maldà: Calaix de Sastre 3 142: 25 oct 1788. (p.324)  

1788: Revisa totes les factures pertinents a les pintures que es realitzen al Teatre de la 

Santa Creu. 

1789: El 5 de Maig rep 140 lliures de l’Ajuntament pels treballs pictòrics del túmul que hi 
havia a la Catedral per celebrar les exèquies de Carles III.  
 

1789-1790: Compra diversos llenços a la botiga de Ramón Bosch pels decorats del Teatre 
de la Santa Creu.  
 

1790: El 5 d’Octubre va rebre de la Catedral trescentes – setanta lliures pels diferents 
treballs artístics en motiu de la proclamació de Carles IV el 12 de Febrer de 1789: retrats dels 
reis, les pintures dels “tablados”, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LLIBRETS D’ÒPERA 
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Antigono (1760) La buona figliola (1761) La Andromaca (1762) 
 

Adriano en Síria (1763) 
 

   
 

 

 

Artaxerxes (1763) La Andromaca (1763) Catón en Útica (1763) Didone Abbandonata (1763) 
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Richimero, rey de los Godos 
(1763) 

Temistocle (1763) Eumene (1764) 
 

Almería (1764) 
 

   
 

 
 

 
Lucio Papiro(1765) Il Creso (1765) Attalo (1766) Caio en Numidia (1766) 
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Motezuma (1766) Didone Abbandonata (1767)  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA I ESCENOGRAFIA 
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SEMBLANCES I DIFERÈNCIES ENTRE LES ARTS PLÀSTIQUES I LES COMPOSICIONS MUSICALS EN 

L’ÒPERA  

 

MÚSICA 
 

- És abstracta 
 

ESCENOGRAFIA 
 

- És física 

Poden crear clarobscurs. La música pot captar molts matisos que són irreproduïbles físicament en un 
decorat. Tanmateix,  sí que mitjançant els jocs lumínics, es pot equiparar en certa manera la pluralitat dels 

sons en el decorat. 
 

- La música és molt més lliure i canviant al 
llarg de l’òpera 
 

 

- Les decoracions s’organitzen per actes, i 
estan delimitades a un nombre de 
mutacions . 
 

Juntament amb el text, són imprescindibles per l’espectacle 

- Gairebé en totes les òperes el compositor 
gaudeix del reconeixement del públic. 
 

 
 

- La identitat de l’escenògraf no és una figura 
tan rellevant com la del compositor. De fet, 
no existia el concepte de Director 
escenogràfic. Si era anunciat era a través 
dels llibrets d’òpera.  

 
- Té una gran difusió. És pot reproduir alhora 

en variïs teatres i l’autor és sempre el 
mateix.  

 

 
- El seu caràcter físic limita la difusió de  

l’ambientació que està lligada a un teatre en 
concret i les seves produccions.  

 
Perduren en el temps a través de les òperes de cada temporada 

 
- Genera o participa en noves creacions,  

pasticci 
 

 
- S’utilitza en vàries òperes 

- La representació musical es dur a terme al 
mateix moment.  
 

 
 

- La seva realització és prèvia al moment de la 
representació. L’únic aspecte que es coetani 
a la representació és la il·luminació.  

 
Són efectistes i participen en l’espectacularitat de la representació 

 

Es complementen mútuament. Ambdós arts contextualitzen el text de l’òpera i ajuden a fer comprensible 
el seu argument i el caràcter dels protagonistes.   
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La mateixa òpera pot ser representada utilitzant diferents recursos musicals i diferents escenografies, 
encara que el compositor o l’escenògraf sigui el mateix. 

 
 La música humanitza els decorats i dona 

vida i defineix el caràcter dels elements. 
Completa la descripció dels espais 
representats. 

 

 
- Dona forma al text 

 
 
 
ESTUDI DE LES ESCENOGRAFIES 

LLIBRETS D’ÒPERA I INVENTARIS  

 
 

 
 
 

ESCENOGRAFIES DELS LLIBRETS D’ÒPERA EN RELACIÓ ALS INVENTARIS DEL TEATRE PRINCIPAL 

Saló del tron 
 

 

Presó Tendón de tela pintado de Cárcel (1780) 

Vedute  

Jardí  Dos tendones y diez vestidores de lienzo, pintado de jardin (1781), Una fontana de cartron 
que se transforma navio (1781), Ocho fontanas de cartron (1781), Tres mutaciones de 
Jardín, que contienen viente Vestidores, los diez y seis de tela, y los quatro de Cartón con 
dos tendones de tela, todo corriente (1780), 12 bastimentos de tela de mutación de Jardín 
(1750) 

Apartaments 
reials 

Lienzo pintado de sala que sirve de Regia (1781), Faxadas de palacio, de cartron, pintadas, 
muy usadas (1781) 
 

Lloc 
d’audiències 

Doce bastimentos de tela de mutacíon de Salon (1750),  
 

Gabinet  

Cortile  

Bosc  

Camp 
 

 

Temple 
 

Una escalinata de templo de siete palmos de altura y diez de largo (1780), Doze Vastidores 
con un tendón todo de Cartrón, pintado de columnas y otros alucivos a templo (1780), Tres 
faxadas pintadas de templo de cartron (1781), Puerta pintada de templo, de cartron 
(1781),  
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Òperes ESCENOGRAFIES DELS LLIBRETS D’ÒPERA. Escenografies singulars 

Il mondo 
della luna 
(1751) 

Terrat de la casa d’Ecclittico amb un observatori i un telescopi (1er acte) i ús d’un carro 
triumfal (2n acte). 
 
Un carro triunfal muy derrotado (1780) 
 

Antigona 
(1760) 

Port de Tessalònica (1era acte). 

Adriano en 
Siria (1763) 
 

Plaça d’Antioquia amb trofeus militars i armes dels vençuts (1er acte) i decoració amb 
gàbies de feres salvatges (2n acte). 
 
16 bastimentos de Calle, Plaza (1750) 
 

Andromaca 
(1763) 
 

Lloc sagrat per la realització de sacrificis amb vista del Temple d’Apol·lo (2n acte). 

Artaxerxes 
(1763) 

Part interna d’una fortalesa (3er acte).  
Dos vestidores de lienzo, pintado un torreon cada uno (1781), Dos torras de cartron con 
puertas practicables (1781),Seis pedazos de muralla, las dos con puertas, esto es tres de 
lienzo y tres de cartron (1781). 
 

Richimero 
rey de los 
godos (1763) 

Tenda del general (1er acte), hort suspès (3er acte) i recreació d’un lloc lúgubre amb la 
representació de l’Odi (3er acte). 
 
Una tienda grande de campaña de lienzo (1781),  

Caton a 
Útica (1763) 

Sala d’armes (1er acte), part interna de les muralles d’Utica amb la porta de la ciutat (1er 
acte),campament militar sobre el riu Bragada amb vista de diverses illes connectades amb 
ponts (2n acte) i aqüeductes antics que comuniquen la ciutat amb el port (3er acte). 
 
Onze tiendas de campaña, esto es, nueve de cartron y dos de lienzo practiclables (1781), 
 

Didone 
abbandonata 
(1763-1767) 

Port amb vaixells (3er acte).  
 
Seis navíos de cartrón corrientes (1780) 
 

Eumene 
(1764) 

Camps i muntanyes per on es desplaça l’exèrcit d’Eumene (1er acte). 

Lucio Papiro 
(1765) 

Temple de Mart decorat amb trofeus militars amb una escultura eqüestre sobre podi i ara 
d’altar amb urnes perfumades (1er acte), Fòrum romà (3er acte) i atri (3er acte). 
 
Doze vastidores, seis bamvalinas y dos piezas muy derrotadas, que forman el foro, todo 
cartrón corriente (1780), piesas de Atrio sueltos de cartrón, corriente (1780), ocho figuras 
pedestrales à cavallo pintados color de mármol (1780), un tendón de tela pintado de Artio, 
con colunas, corriente (1780), doze Vastidores, y seis Bamvalinas y dos piezas muy 
derrotadas, que forman el foreo, todo de cartrón, corriente (1780),  
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Motezuma 
(1766) 
 

Escena nocturna amb temple i ara.  Hi sobrevola un drac de dos caps (1er acte), carrer 
principal de la ciutat de Mèxic (2n acte), pati al barri dels espanyols (3er acte) i recinte en 
forma d’amfiteatre (3er acte). 
 
Dos dragones de tela (1750), Un baul de lienzos de seis palmos de largo que se transforma 
dragon (1781), Un dragon corporeo de lienzo (1781), Casas en forma de calle, de cartrón, 
una buenas y otras viejas (1780) 
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