
 
 
 
Els intercanvis artístics entre les dues Catalunyes a la primera meitat del segle XVII. Domènec 
Casamira. 
Montserrat  Moli  Frigola 
Reial Acadèmia de la Història i II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Antic-Roca, 17 3er 2ª, 17003 Girona. 
Objectius. 
     Analitzar els intercanvis artístics entre les dues capitals de Catalunya mitjançant els obradors 
oberts a Ripoll, donat el nombre de comandes fetes pel monestir de santa Maria, la comunitat de 
preveres de sant Pere, la vall de Ribes, el governador del Rosselló i la Cerdanya i els bisbats de la 
Seu d’Urgell, Vic i Girona, que competeixen per captar els artistes més qualificats d’ambdues bandes 
dels Pirineus. 
Materials: 
Manuscrits: Fons notarials de Ripoll, Puigcerdà, sant Joan les Abadesses, Ribes de Freser, Fustanyà, 
Pardines, Olot, Besalú i santa Pau, l’Arxiu de sant Pere i sant Eudald de Ripoll, Llibres sacramentals, 
Manuals dels notaris eclesiàstics i el Llibre de Presentalles, Confraria i administració de Núria i les 
Visites Pastorals d’Urgell, Vic i Girona, que cal completar amb la disamina de les fonts franceses. 
Impreses: 
Cortade, E. (1973), Retables  baroques di Roussillon, Perpinyà, Bosch, J. (2000) Pedro Vilar, Claude 
Perret, Gaspar Bruel i el rerecor de la Catedral de Barcelona, “Locus amoenus” 149-177, Galobart, J. 
( 2007) Els  escultors moianesos Francesc i Jaume Rubió i el retaule major de santa Maria de 
Cervera: noves aportacions, “Modilianum” 37, 5-14. 
Metodes. 
Hem analitzat el pes que tenen els artistes a Ripoll. Domènec Casamira, net d’un fadristern de 
Montgrony esdevé el millor escultor i el consol de la vila que demana la creació de la Universitat de 
Ripoll per limitar els privilegis de l’abat, imitant el gest de Montserrat de 1409. 
Resultats. 
Els  artistes qualificats que treballen a Barcelona i Perpinyà, fan que Ripoll, abans de Vic, 
esdevingui un centre cultural de primera. Les entitats locals i el governador de Perpinyà volen 
mantenir unides les dues Catalunyes acollint  artistes en els moments de més tensió. La unió entre 
les dues Catalunyes, la personifica Domènec Casamira que aprèn de fuster amb el pare i oncles i és 
encaminat a l’escultura per Bernardí Serraima de Perpinyà i Francesc i Jaume Rubió de Moià, que 
l’acosten a Claude Perret, Jordi Lleonart i a Giovanni Battista Crescenzi, l’enginyer de Felip III que 
li trasmet la lliçó de l’Escorial. 

Discussió. 
Sorpren la condició de l’artista al segle XVII. És una persona amb els 
peus a terra que compren de seguida que a causa de la precarietat ha 
de mantenir el negoci familiar amb sucursals a Palerm, Vinçà, Illa i 
Menorca, des d’on altres botiguers ripollesos a través del port de 
Barcelona li fan arribar gravats, llibres i estampes. 
Conclusions. 
Casamira és un dels primers escultors catalans que crea un obrador a 
Arles, a redós  del monestir de santa Maria en companyia dels 
Vilanova i els Llombardia d’Olot, per voler de l’abat de Ripoll, Francesc 
Santjust 
Abstract. 
The  present study contribuites to the research on catalan baroque with 

some new documental information. The aim of his study is to present the story of the sculptor 
Domènec Casamira, from a family of sant Pere de Montgrony, who not only stands out as being 
the best sculptor of El Ripollès, its neighbouring counties and  Northern Catalonia for over fifty 
years, but also for the continued “aggiornamento” througt books and engravings of France and, 
above all, of the dream Italy. Wich makes his virtuosity progress. 
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