ESTUDIS

Des de fa un temps, el Museu Arxiu té exposat, de forma permanent, a la sala d’actes,
un plafó ceràmic del segle XVIIl, aportació dels descendents de l’estudiós i arxiver Lluís Ferrer
i Clariana. S’hi veuen representades Nostra Senyora de la Purificació i les santes Juliana i
Semproniana, patrones de Mataró. Per les seves mides, l’antiguitat i la temàtica, aquest plafó és
excepcional. Josep Antoni Cerdà i Mellado, expert en ceràmica, descriu i documenta la peça.
Apunta una datació aproximada i atribueix l’elaboració de l’esmentat plafó al taller barceloní
d’Antoni Reig.

EL PLAFÓ DE RAJOLES AMB LES IMATGES DE
NOSTRA SENYORA DE LA PURIFICACIÓ I LES
SANTES JULIANA I SEMPRONIANA
INTRODUCCIÓ
A partir de segle XVII, i amb una mica de
retard respecte dels centres ceramistes peninsulars
més capdavanters, a Catalunya es van fer molt
populars les representacions de sants pintades sobre
plafons de dotze rajoles distribuïdes en tres
columnes i quatre fileres. En deien «un quadre».
Que fossin populars no vol dir que fossin barates.
Segons una tarifa de preus de mitjan segle XVII,
cada un d’aquests plafons costava 1 lliura (20 sous),
quantitat que equivalia a un jornal i mig d’un mestre
de cases o d’un mestre fuster.
En altres centres peninsulars, com fou el cas
de Talavera de la Reina, ja es pintaven plafons de
sants des de la segona meitat del segle XVI. En la
producció barcelonina, però, els plafons més antics
que es coneixen són els que mostren sant Jordi
matant el drac, atribuïts al mestre toledà Lorenzo
de Madrid o al seu cercle. Daten de cap a final
segle XVI o inici del XVII. Decoraven algunes de
les sales del palau de la Diputació del General, seu
del govern català, ampliat a finals del segle XVI i
inici del XVII. 1
Originalment, molts d’aquests plafons
s’estaven a la via pública o en façanes de cases
i d’ermites, però també a l’interior de monestirs,
convents i domicilis particulars. Un dels llocs on
amb més freqüència se solien trobar –ho sabem
gràcies a moltes fotos antigues en blanc i negre–
eren a les fonts, en safareigs i a les cuines, per on
normalment entrava l’aigua a l’interior de les cases.
La presència d’aquests plafons servia per a
24

santificar l’indret, cosa que no era casual, ja que
moltes malalties infeccioses eren transmeses per
l’aigua que, per altra part, era un element vital. A
Mataró, encara es recorden plafons de sants als
safareigs que tant abundaven a les cases del centre
històric o també, per exemple, el que hi havia a
l’exterior del convent de les Tereses, vora una font.2
Segons unes notes de Lluís Ferrer i Clariana 3 ,
el plafó que comentem estava en una casa del
carrer de Santa Maria que feia cantonada amb el
carrer de Beata Maria. L’any 1961 va publicar
una breu història sobre el testimoni al culte de les
santes Juliana i Semproniana en la qual va donar
a conèixer la migrada iconografia que existeix sobre
les dues màrtirs cristianes. A la pàgina 48 hi ha la
foto –en blanc i negre– del plafó de rajoles –fins
aleshores inèdit– on es representa la Purificació
–a qui està dedicat el temple parroquial de Santa
Maria de Mataró des del segle XVIII– juntament
amb les santes Juliana i Semproniana, patrones de
la ciutat 4. Recentment aquest plafó, que estava en
mans dels hereus del senyor Ferrer, està exposat
al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. El fet
d’haver ingressat en aquest lloc permet ser vist i
admirat per tothom que ho desitgi, la qual cosa és
molt d’agrair.
La casa que feia cantonada entre els actuals
carrers de Santa Maria i Beata Maria l’ocupa,
actualment, una cereria. Doncs bé, segons dades
localitzades a l’Arxiu Municipal de MataróComarcal del Maresme5 , a la cantonada entre
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FORMA I MIDES DEL PLAFÓ
El plafó està format per 35 rajoles
quadrades policromes distribuïdes en
cinc columnes i set fileres (fig. 1). Al
voltant de la representació principal hi
ha una sanefa que, tot i ser contemporània del plafó, se’ns ha
assegurat que no és l’original, sinó que
s’hi va incorporar a mitjan segle XX.
Està formada per rajoles amb motius
florals i volutes, que corresponen al
model Miquel IX-1 i 2 (fig.1a)7 . En
total, sanefa inclosa, el plafó fa 121,5
x 94,5 cm. Els colors de la decoració
són el verd maragda, el groc,
l’ataronjat, el marró, el morat de
manganès i dos tons de blau.
Aquest plafó fa alguns anys va
ser restaurat per Isabel Parra i Débora
Iglesias després que patís els efectes
d’un incendi quan estava penjat de la
paret del menjador de la casa de
l’anterior propietària.
DESCRIPCIÓ

Fig. 1

ambdós carrers –el de Beata Maria s’anomenava
aleshores carrer de Sant Simó–, l’any 1797 hi havia
la casa propietat de Maria Teresa Simón, vídua del
botiguer i candeler de cera Josep Simon i Mora, fill
de Salvador Simon, corredor d’orella. Teresa i Joan
Simon es van casar el dia quinze de gener de 17326 .
Per la seva part, l’«apeo» de 1716 indica que en
aquell mateix indret hi vivia, efectivament, Josep Simó,
candeler, en una casa de «5 aposientos, eixida baixa
i porxada» al costat de la de Salvador Simó. Per tant,
almenys durant tot el segle XVIII va pertànyer a una
mateixa família: els Simó. Si fem cas al que va
escriure Ferrer i Clariana al dors de la fotografia en
blanc i negre del plafó -i no tenim raons per dubtarho- els comandataris del plafó van ser, doncs, els
Simón. Per cronologia, tot apunta cap a la figura de
la vídua, Maria Teresa Simón, que, el 1797 encara
era viva però que deuria ser una dona d’edat molt
avançada.

Tal i com diu una inscripció de la
renglera inferior, es tracta de les
representacions de Nostra Senyora de
la Purificació i de les santes Juliana i
Semproniana, patrones de Mataró.
Enmig de les dues figures hi ha la
Purificació o la Candelera. Als peus
de Nostra Senyora, i entre les figures de les santes,
s’hi poden veure dos angelets que sostenen les
palmes del martiri i una corona i, situada encara

Fig. 1a
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més a baix, la imatge de l’urna d’argent que conté
les relíquies de les patrones de Mataró, urna que
és sostinguda pel cap de dos angelets. A la part
inferior s’hi pot llegir una inscripció que diu el
següent: «Sa. Juliana. Nª Sra. de la Purificació.
Sa. Semproniana».
Nostra Senyora de la Purificació o la
Candelera és la festa que, 40 dies després del
Nadal, commemora la presentació de Jesús al
temple de Jerusalem i la purificació de la seva
mare, Maria, un ritu obligatori en la tradició jueva
basat en l’oferta i benedicció de candeles de cera.
La tradició marca la diada com el dia per desmuntar
el pessebre i, per tant, el moment en què es dóna
per tancat el cicle de Nadal. La presentació de
Jesús al Temple i la purificació de Maria és una de
les festes més antigues d’entre les tributades a
Maria durant l’any. Va ser introduïda a la litúrgia
cristiana pel papa Gelasi I, l’any 496, com a
continuació de diverses tradicions gregues i romanes
que se celebraven per aquestes dates. La festa és
hereva d’antics costums romans celebrats durant
les Parentalia: una processó amb petites espelmes
beneïdes (cerea ascensa) que els romans feien,
vestits de negre, fins als cementiris per guiar les
ànimes dels difunts, en una mena de culte als morts.
En temps de Jesucrist, 40 dies després que una
dona hagués donat a llum, havia d’anar al temple
a presentar el nounat als sacerdots i fer una petita
ofrena. Hi tenia lloc un ritu de purificació de la
mare. Segons la tradició cristiana, com que Jesús
va néixer el 25 de desembre, 40 dies més tard, és
a dir, el 2 de febrer, Maria va anar a presentar-lo
als sacerdots. La celebració cristiana de la
Candelera rememora i recrea aquest fet.
Estrictament, la processó de la Candela és -atès
que es recrea el que va fer la Mare de Déu
quaranta dies després d’haver infantat Jesús- a
càrrec de les dones que han infantat durant l’any
anterior, dones embarassades, dones que hagin
perdut un infant o dones vídues.
La processó es desenvolupa a l’exterior o
interior de l’església i els que l’efectuen van armats
amb grans candeles de cera enceses. És la festa
de la llum i es beneeixen candeles, que tenen virtuts
protectores. Antigament, es repartien candeles
beneïdes durant aquest dia 8. Fins al segle XVIII
l’església parroquial de Mataró va estar dedicada
a la Mare de Déu en la seva festa del 15 d’agost.
Durant la segona meitat del segle XVIII,
segurament arran d’haver de contractar una nova
imatge de la Mare de Déu per al retaule barroc
que Carles Morató havia acabat d’enllestir, es va
interpretar que la imatge titular corresponia al misteri
de la Presentació. Això potser va ser degut al fet
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què aquesta imatge mostrava la Mare de Déu en
estil gòtic amb el Nen Jesús, a una mà, i una
candela a l’altra. És a dir, que era una talla de la
Mare de Déu de la Candelera i que, per tant,
l’església parroquial de Mataró era dedicada a la
Presentació de Jesús al Temple de Jerusalem pels
seus pares, festivitat que se celebra el 2 de febrer. 9
Quant a les santes Juliana i Semproniana,
suposadament nascudes a la romana Iluro, actual
Mataró, al darrer quart del segle III, van morir al
Castrum Octavianum, actual Sant Cugat del Vallès,
l’any 304. Van ser dues joves cristianes que van
morir màrtirs. Venerades fins fa poc com a santes
per l’església catòlica, des del segle XVII són les
santes patrones de Mataró. Segons la tradició,
haurien nascut en una casa de l’actual carrer d’en
Pujol, a la capital del Maresme. Foren deixebles
de sant Cugat. L’any 304, van acompanyar-lo fins
al Castrum Octavianum, on el sant va ser decapitat.
Quan els botxins van marxar, les dues joves van
recollir-ne el cos i el van enterrar cristianament.
En ser sorpreses, però, per la guàrdia i, acusades
també de cristianes, van ser degollades al mateix
lloc que el seu mestre. Les seves restes eren
venerades, amb les de sant Cugat, al monestir de
Sant Cugat del Vallès. La primera notícia, però, és
tardana: el 1089 es fa esment de l’existència de
les relíquies de les Santes al costat de les de sant
Cugat. Fins al segle XVII no es van vincular a
Mataró. En 1667, l’historiador Joan Gaspar Roig i
Jalpí va publicar l’obra Catálogo paralipómeno
de los santos indígenas y advenas del principado de Cataluña y sus condados. En aquesta
obra va informar per primer cop que les santes
Juliana i Semproniana eren naturals d’Iluro, l’actual
Mataró. A finals del segle XVII, el pare Joan
Gaspar Roig i Jalpí, frare mínim i historiador, fill de
Blanes, va proclamar i determinar, en base al
Cronicó de Liberat i el Llibre dels Feyts d’Armes
de Catalunya, que les santes Juliana i Semproniana
eren naturals d’Iluro, municipi romà situat on avui
hi ha Mataró10 . El 1681, el Consell mataroní demanà
al monestir de Sant Cugat que els cedís les relíquies
de les Santes, que ja es donava com a segur que
eren filles de Mataró, però el monestir no ho va
voler fer fins al 1772. El 25 de juliol arribà a
Mataró una part de les relíquies que avui, en
una urna d’argent, es treuen en processó per la
festa de les Santes. El 1835, amb la desamortització eclesiàstica i la clausura del monestir,
les restes que encara eren a Sant Cugat es
traslladaren també a Mataró, tornant a reunirse. Les relíquies van ser instal·lades a l’església
de Santa Maria. El 1852 van ser proclamades
patrones de Mataró pel papa Pius IX. La seva
festivitat és el 25 de juliol, però a Catalunya, per
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EL GRAVAT
El plafó de rajoles va ser elaborat a partir
d’un gravat de 1787 (fig. 2). El que fem servir per
a il·lustrar aquest article correspon a una còpia
facsímil feta a la impremta Minerva de Mataró
amb motiu de la festivitat de les Santes (27 de
juliol) de 1945. Se’n va fer una tirada de 200
exemplars. El gravat usat en aquest article duu el
número 183. Al peu del gravat hi ha un breu text
que diu el següent: «Memoriae nunquam inter
moriturae Ill. DD. Jacobi Matas, Mataron.
Canon. Lector. Barcin. Meritissimi, ob teneram
eius pietatem erga Dei param, SS.VV&MM Julianam Sempronia-nam concives suas, effusamque in earum cultu promovendo munificentiam
pii earundem SS.VV&MM Administratores, contribules sui amantissimi in perenne grati animi
monumentum icones hasce nuncuparunt. Prid Id.
Jan. an. 1787».
S. Gurri lo inventó y executó en escultura.
PP Montaña lo di-buxó y PP Moles lo gravó». És
a dir, que Salvador Gurri va fer les talles en fusta per
posar-les a l’altar major, Pere Pau Montanya en va
fer el dibuix i el gravador va ser Pasqual Pere Moles.
L’any del gravat original és 1787; per tant, el plafó de
rajoles, atès que reprodueix la iconografia del citat
gravat, ha d’estar fet amb posterioritat a aquesta
data. Per això s’hi representa l’urna antiga, la que es
va substituir el 1795.
Fig. 2

EL POSSIBLE

AUTOR DEL PLAFÓ

Com què el plafó de rajoles no està signat,
probablement no sabrem mai, amb total seguretat,
el nom de l’autor –ens referim al pintor–, però per
l’estil i els colors emprats, no tenim cap dubte que
es tracta d’un peça elaborada en un obrador

Fig. 3

tal de no fer-la coincidir amb la festa de sant Jaume
apòstol, se celebra dos dies més tard, el 27 de juliol.
Al plafó ceràmic s’hi pot observar l’urna
d’argent on es conserven alguns ossos de les
Santes. El dia 19 de setembre de 1795 es va fer
el solemne trasllat de les relíquies de les santes
Juliana i Semproniana a la nova urna de plata que
havia ofert el canonge de Barcelona i mataroní,
Dr. Marià Pou, amb la notable despesa de 1.750
lliures. L’urna que es mostra en el plafó no sembla
pas l’urna nova, sinó l’antiga.
Fig. 4
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barceloní del final del segle XVIII. Partim de la
base que el plafó ha de ser posterior al gravat del
1787 i potser anterior a l’elaboració de la nova
urna de plata de 1795 (fig. 3 i 4). Per l’estil del
dibuix i els colors emprats, el podríem relacionar
amb altres plafons ceràmics fets a l’obrador dels
escudellers de cognom Reig (fig. 6 i 8). L’any
1787 encara vivia Bernat Reig. El seu fill Antoni
Reig va heretar l’obrador l’any 1795. Coneixem
algunes obres atribuïdes a Bernat Reig i altres que
poden ser atribuïdes al seu fill, mort l’any 1826,
però que podria haver ajudat el seu pare a l’obrador
durant ben bé un parell de dècades, des de la
majoria d’edat fins a la mort del seu progenitor.
Per tant, assegurar si és obra del pare o del fill
Antoni és complicat, però les figures recorden molt
les que es mostren a diversos plafons de temàtica
franciscana que es conserven ara al Museu de
Menorca, a Maó, edifici que antigament va ser un
important monestir d’aquell orde. Ens inclinem a
atribuir-lo al taller d’Antoni Reig.

Fig. 6

INTERÈS I EXCEPCIONALITAT DEL PLAFÓ
Entre mitjan segle XVIII i mitjan segle XIX
es van pintar plafons de rajoles que mostren un
tipus de representació mariana caracteritzada
perquè la Mare de Déu està situada al damunt
d’una peanya. Ocupa sempre la part central, entre
dos confrares a cada costat, agenollats en senyal
de devoció. A més de la peanya, la figura sol
mostrar-se entre cortinatges. Aquests plafons
estaven inspirats en gravats de l’època.

Fig. 8

A la producció valenciana, les pintures
ceràmiques semblants –la Mare de Déu damunt
d’una peanya entre cortinatges– es daten d’entre
1740 i 180011.
A Barcelona, la més representada va ser la
Mare de Déu de la Mercè. Se la mostra sempre
vista de front, amb el Nen al braç esquerre. A la
peanya, hi apareix l’escut que identifica l’orde
mercedàri: la creu de Malta. Però no només hi ha
representada la Mercè. També es coneixen plafons
d’aquest tipus amb la Mare de Déu del Lledó
(patrona de Valls), amb Nostra Senyora de la
Misericòrdia, amb la Mare de Déu del Miracle
(Reus) o amb Nostra Senyora del Remei (patrona
d’Alcanar). Aquestes figures marianes solen anar
acompanyades, com s’ha dit, amb les imatges de
dos confrares agenollats que porten candeles o una
bacina per recaptar almoines. El plafó amb la Mare
de Déu del Miracle (figura 9), molt probablement
del mateix autor que el de la Purificació, mostra la
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Fig. 9

mateixa paleta de colors –blaus, groc, ocracis,
verds– i la mateixa forma de dibuixar els núvols,
i tant les cares com la gesticulació dels personatges
que hi surten representats són molt semblants.
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El plafó mataroní és substancialment diferent.
Tot i ser un plafó «patronal», la Mare de Déu que
el presideix –a qui està dedicat el temple parroquial
de Santa Mar ia– és Nostra Senyora de la
Purificació (fig. 5), però a cada costat seu es
mostren les figures de les dues santes locals, ço
és, Juliana i Semproniana, de genolls, en el lloc
que, en els altres plafons, ocupen les figures dels
dos confrares (fig. 7). No s’hi veuen ni els
cortinatges ni la peanya, ja que el plafó es va
inspirar directament en el gravat de 1787, on no
figuren aquests dos elements.
Fig. 5

Per altra part, les mides del plafó són fora del
que és comú. Les trenta-cinc rajoles quasi tripliquen
les mides d’un plafó estàndard (12 rajoles) i,
lògicament, també el cost d’elaboració.
Es tracta, doncs, d’una peça excepcional dins
de la producció ceràmica barcelonina.
Josep Antoni Cerdà i Mellado

Fig. 7
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