Segons les dodes que posseVm, el nom de Joan
Cebriá ocuparia un lloc de segona fila en la nómino deis
pintors gironins del segle XVI. En tol cas, pero, és
imporlant que el traguem de lanonimat, puix que ningú
no s'ho ocupat de la seva vida i obra. Les notes que
confegim ovui sistematitzen les referéncies documenlals
que bósicomeni ens han fornif els protocols notaríais de
l'Arxiu Historie Provincial.
Joan Cebriá va néixer i créixer a Girona, en una
familia en qué el pare Vicenc exercia la pintura i altres
negocis. Va ser batejat a la coUegiata de Sant Feliu el
día 21 d'agosl de 1552 i hom li imposá els noms de
Joan, Mer, Vicenc i Narcís,''' El seu avi patern, traspassat
ais anys trenta, també es deia Vicenc, com el pare, i era
calcetar. '^'
Del pare de rartisto en tenim mes noticies com o
home de negocis que com a pintor, '•'• pero és inevitable
de pensar que Joan inicioria l'ofici al taller patern. El
pintor Vicenc Cebriá morí de tota manera el 1 568, quan
en Joan era forca ¡ove encara.

Joan cebriá,
pintor de girona

1552-1590)

La documentado consultada ens presenta el decenni
del I 570 com el mes actiu del pintor Joan Cebrió. El 20
de setembre de 1575 cobra 4 Iliures i 4 sous de t'abat
de la col.legiata de Sant Feliu, Miquel Malendrich, peí
fet d'haver-li pintct l'escut i les armes sobre el portal
principal de la casa on residió el díl abat. '•"
El 30 d'octubre de 1578 ero el donzell de Figueres,
Pere Joan Roco, qui li pagova 8 Iliures barceloneses a
compliment de 23 per un refaule de Nostra Senyoro. '^'
El 25 d'abril de 1579 rebé 28 Iliures barceloneses
del clavori de la devoció de Nostra Senyora del Socors,
del monestir del Carme de Girona, per la pintura del
retoule de la capella titular. '*'
També ens consta que, el 4 de more d'oquell mateix
any, s'hovia obligat o pintar les imotges i les posteres
del retoule del sonta Llúcia i santo Magdaleno del
Mercodal de Girona, feina que havia de reportor-li 1 8
Iliures en tres terminis.''''
Joan Cebriá vivia el 1 589 en una caso que era del
pintor Damio Motes, situada dovont la carnisserio de
Sant Feliu, per lorrendoment de la qual pogavo ó Iliures
i 1 O sous de mitjo onyoda. '^*
" -
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(1) Arxiu Diocesá de Girona, Baplismes de Son! Feliu, V (I 547-155ó),
(2) Arxiu Historie Provincial de Girona HAHPG], nolaria 10." de
Girona, núm. 215. Acto del 29 de selembre de 1544.
¡3) El 1563 es relaciono omb el comerc de sal (AHPG, notario 2." de
Girona, núm. 540, acta del 22 de more;). El 15 de ¡uliol de 1567 arrendo
per dos anys o Pere Voya, sombrerer de Girona, uno casa situada "in
platea Rocimorum" per 16 Iliures barceloneses (AHPG, notoria 10.° de
Girona, núm. 279).
(4) AHPG, notorio 10." de Girona, núm. 300.
(5) AHPG, notana 2.° de Girona, núm, 588.
(6) AHPG, notario 4." de Girona, núm. 367.
¡7) Vegeu el document que figura o lonnex.
(8) Arxiu Municipal de Girono, Manuol de la Toulo de Convi, 13 de
novembrede 1589, f. 203.
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La mort el sorprengué ben ¡ovencá encara, a 38
onys. Fou enterrot el 25 de novembre de I 590 a lo
parroquia de la catedral. '' De la seva obra no sen pot
explicar res mes, ja que va ser breu i sha perdut.

DOCUMENT
Girona, 4 de marc de 1 5 7 9 . Capitulado per
pintar les imatges ¡ les pastares del retaule de Santa
Llúcia i Santa Magdalena, de l'església de Santa
Susanno del Mercadol de Girona. AHPG, G. Codina,
notoria 4."^ de Girona, núm. 3 6 7 .
En nom de Nostre Senyor Déu Jesuchrisl sio, amén.
De y sobre les coses devall scrites per y entre lo
honorable Miquel Caconomina, mercader, baciner de
Sonta Elena, Sonto Lucio y Santa Magdalena, de lo
sglésia parrochiol de Sto. Susonno del Mercadol, de una
part, y Joan Cebriá, pintor de Gerona, de parí oltre, és
stodo feto y fermoda la copituloció, poetes y concordia
següents.
E primerameni, és poclat que lo dit Jcan Cebrió,
pintor, convé y promet pintor dins sis meses los bultos
de Santo Lucia y Sonta Magdalena, ab les posteres

213

codohuna, de or fi y oltres colors, conforme dits bultos
requerirán, de tal manera que essent pintats los dits
bultos hogen de agrodor oís dits obrers y baciner.
ítem, és pactat que los dits obrers y baciner
convenen y prometen donor y pagar per dito foheno
desovuyí Iliures, co és, de present sis Iliures, y de vuy a
un any oltres sis Iliures, y de vuy o dos onys primer vinents
altres sis Iliures, ab obligotió deis béns de dita obro y
bací, ab juróment.
Et his nos dicte portes laudantes, etc. promittimus pors
porti, attendere, íenere et servare omnia et singulo supro
dicta. Et pro his, etc. nos dicti operorü et bocinerius
obligomus bono dicte operis et bacini, el dictus Joonnes
Cebriá bono proprio, etc. promittimus, ratificomus,
¡uramus.
Testes: Josephus Cerda et Petrus Mir,
Gerunde.

scnptores

Actum Gerunde, lili martii M.D. LXXVIlll.

¡9) Arxiu Diocesa de Girona, Óbiis de la Catedral. I (1583-1616).

