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L’escultor del retaule
de santa Tecla
Sorgint d’un absis en la penombra,
cada any l’Esbart de Santa Tecla
dona vida, dalt de l’escenari, als
personatges del retaule de la catedral de Tarragona. Un homenatge
esplèndid per a una de les obres
escultòriques més rellevants —i
potser desconegudes— de la ciutat. En canvi, les escultures dels
apòstols i profetes de la façana del
temple són molt més presents en
l’imaginari tarragoní, segurament
perquè, entre altres coses, donen
lloc a un magnífic teló de fons de

molts moments de la festa. Però
tenen alguna cosa a veure les escultures de la façana i les del retaule? Quins escultors van crear-les?
Pocs s’imaginen que entre unes i
altres hi ha un pare i un fill.
Un dels personatges més curiosos
del gòtic català fou el mestre Cascalls. Casat amb una filla del pintor Ferrer Bassa, sembla que el seu
talent principal era l’habilitat per
tenir bons contactes i aconseguir
encàrrecs; vaja, una mena de Flo-

Detall de la predel·la del retaule major de la Catedral,
on es relata la vida de Santa Tecla. Foto: Rafael Lopez-Monné
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rentino Pérez de l’escultura gòtica. Va treballar molt i pertot arreu,
pel que sembla mercès al destacat equip de treballadors amb què
comptava. Un d’ells sabem segur
que era un esclau.
Als ports catalans del segle XIV, els
esclaus eren una mercaderia habitual, una més per comprar i vendre. De
fet, el de Barcelona era un dels principals ports esclavistes de la Mediterrània. I segurament va ser allí on
Jaume Cascalls va comprar Jordi de
Déu, probablement un presoner de
guerra que provenia de la comunitat
grega de Messina, a Sicília.
Jordi de Déu va treballar com a escultor per a Cascalls a la façana de
la catedral de Tarragona i al panteó
reial del monestir de Poblet. Després de molta feina i no poques

Santa Tecla
penúries —sabem que fins i tot fou
empresonat al castell de l’Espluga
de Francolí—, finalment va aconseguir la llibertat i va canviar el seu
nom pel de Jordi Johan.
Sabem que va formar una família i
que tingué dos fills, també escultors, l’Antoni i el Pere. Aquest últim,
nascut a Tarragona i conegut com
Pere Johan, sobrepassà la fama del
seu pare. El seu enorme talent el
va portar a fer obres tan rellevants
com el retaule major de la seu de
Saragossa, la façana gòtica del palau de la Generalitat de Catalunya,
la porta del Castel Nuovo de Nàpols per encàrrec del rei Alfons el
Magnànim i, és clar, el retaule major
de la catedral. És aquí on les mans
del fill d’un esclau van fer sorgir de
l’alabastre el més bell relat de la
vida de santa Tecla.
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