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El pintor Gabriel Duran (1749-1806) i la seva 
activitat entre Barcelona i Roma. Producció, 
relacions i intercanvis artístics al voltant de 
l’Ambaixada d’Espanya davant la Santa Seu
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Resum
Gabriel Duran (1749-1806) va ser un pintor català que es va formar al taller 
de Manuel Tramullas (1715-1791), i que, posteriorment, es va establir a Roma 
on va ocupar diferents càrrecs a l’interior de l’Ambaixada Espanyola davant de 
la Santa Seu. Com la resta d’artistes d’espanyols a la ciutat italiana, Duran va 
freqüentar l’Accademia del Nudo on van continuar la seva formació artística 
fins a esdevenir acadèmic de l’Accademia di San Luca el 1781.
Duran, qui va residir a la ciutat fins a la seva mort, va esdevenir un dels pintors 
espanyols millor considerat i posicionat a Roma l’ambient familiar del qual va 
comprendre diferents personalitats artístiques com Juan Adán (1741-1816), 
Cristoph Unterberger (1732-1798) o Giuseppe Valadier (1762-1839). Tot i 
formar part del cercle de Rafael Mengs (1728 - 1779) i ser home de confiança 
de José Nicolás de Azara (1730-1804) en l’administració de l’Ambaixada 
Espanyola davant de la Santa Seu, la seva activitat artística és encara avui 
desconeguda. Actualment, el seu catàleg inclou un nombre reduït de peces de 
pròpia invenció juntament amb còpies de grans mestres italians i espanyols, 
totes elles vinculades a la seva època madura a Roma.

* La investigació exposada en aquest article parteix de la primera aproximació a la 
figura i l’obra de Gabriel Duran que vam incloure en la nostra tesi doctoral dirigida 
per la doctora Rosa Maria Subirana Rebull. Concretament, l’estudi realitzat està dins 
el marc del Projecte d’Investigació I+DACPA— Arquitectura y Ciudad: programas 
artísticos en Barcelona (1714-1808). Relaciones e influencias en el ámbito medite-
rráneo (HAR2015- 70030-P, MINECO/FEDER, UE) —, finançat pel Ministerio de 
Economía y Competividad.
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Resumen
Gabriel Duran (1749-1806) fue un pintor catalán que se formó en el taller de 
Manuel Tramullas (1715-1791), i que, posteriormente, se estableció en Roma 
donde ocupó diferentes cargos en el interior de la Embajada Española delante 
de la Santa Sede. Como la resta de artistas españoles en la ciudad italiana, Duran 
frecuentó la Accademia del Nudo donde continuó su formación artística hasta 
ser nombrado académico de la Accademia di San Luca el 1781. 
Duran, quien residió en la ciudad hasta su muerte, se convirtió en uno de los 
pintores españoles mejor considerado y posicionado en Roma el ambiente 
familiar del cual comprendía diferentes personalidades artísticas como Juan 
Adán (1741-1816), Cristoph Unterberger (1732-1798) o Giuseppe Valadier 
(1762-1839). Aunque formó parte del círculo de Rafael Mengs (1728 - 1779) y 
fue hombre de confianza de José Nicolás de Azara (1730-1804) en la adminis-
tración de la Embajada Española delante de la Santa Sede, su actividad artística 
es aún desconocida. Actualmente, su catálogo incluye un nombre reducido de 
piezas de propia invención juntamente con copias de grandes maestros italianos 
y españoles, todas ellas vinculadas a su época madura en Roma.

Palabras clave: Gabriel Duran, José Nicolás de Azara, Accademia del Nudo, 
Real Academia de San Fernando, Roma, xviii.

Abstract
Gabriel Duran (1749-1806) was a Catalan painter who studied at the Manuel 
Tramullas (1715-1791) studio’s and afterwards settled in Rome where he held 
different roles in the Spanish Embassy. Like the other Spanish artists in the Italian 
city, Duran attended the drawing lessons in Accademia del Nudo where he carried 
on his art education to become a member of the Accademia di San Luca in 1781. 
Duran, who resided in the city until his death, turned into one of the most 
considered and well-positioned Spanish painters in Rome and his family envi-
ronment included different artistic personalities, like Juan Adán (1741-1816), 
Cristoph Unterberger (1732-1798) and Giuseppe Valadier (1762-1839). 
Despite of being a part of Rafael Mengs circle’s (1728-1779) and becoming 
a close figure to Nicolás de Azara (1730-1804) because of his position in the 
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Spanish Embassy administration, the Duran’s artistic activity is nowadays nearly 
unknown. Currently, the catalogue of his work includes a reduced number of 
original works of art as well as some copies of Italian and Spanish masterpieces, 
all of them related to his maturity period in Rome.

Key words: Gabriel Duran, José Nicolás de Azara, Accademia del Nudo, Real 
Academia de San Fernando, Roma, xviii.

1. Gabriel Duran i els primers anys de formació a Barcelona

Gabriel Duran va néixer a Vic i va créixer en un entorn familiar 
humil i amb dificultats econòmiques que, segons descriu Joaquim Sa-
larich en la seva monografia sobre la història de la mateixa ciutat, van 
empènyer a la família a recorre a la caritat dels pares caputxins.1 Fill del 
manyà Joan Duran i la seva esposa Rosa, és molt probable que el pri-
mer referent en guiar l’educació artística del jove Gabriel fos Manuel 
Tramullas (1715-1791), germà del també pintor Francesc Tramullas 
(1720-1773),2 documentat en actiu a Barcelona des del 1744.3

La situació precària de la família i possiblement les dots que deuria 
mostrar de ben petit Gabriel Duran van fer que el 1756 ingressés al 
taller de Manuel Tramullas com a aprenent. La seva formació, de la 
que en desconeixem qualsevol altre antecedent, es remunta a una edat 

1. Joaquim salariCh, Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias, 
Impresión de Soter Hermanos, Vic, 1854, p. 202.

2. Archives Départementales des Pyrénées-Orientales (ADPO), Registres de 
baptême, 1717-1719, Paroisse de Saint Mathieu, f. 19 citat per Anna trePat CésPedes, 
«L’obra de Manuel i Francesc Tramullas en l’art català del segle xviii. Estudi i catàleg», 
Tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 2018, p. 57).

3. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB), Josep Francesc Fontana, 
934/39, 1744, f. 298 (citat per Santiago alColea, «La pintura en Barcelona durante el 
siglo xviii», Anales y Boletín de los museos de Arte de Barcelona, 15 (1961-1962), p. 182).
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molt precoç, entre els 7 o 8 anys, i deuria suposar un canvi important 
ja que va comportar traslladar-se a Barcelona on va residir a casa del 
seu mestre.   

La documentació localitzada fins ara no ens permet reconstruir 
com va ser el contacte entre la família de Duran i el mestre però no és 
estrany que decidissin confiar l’aprenentatge del jove a Manuel Tramu-
llas qui des del 1742 disposava de la llicència de pintor i qui almenys 
des del 1750 acollia deixebles al seu taller tot i no obtenir encara la 
mestria.4 L’ingrés de Gabriel Duran a l’obrador va tenir lloc un any 
després de la mort d’Antoni Viladomat (1678 -1755) període en què 
les figures de Manuel i Francesc Tramullas començaven a fer-se un lloc 
en el panorama artístic català entre pintors consolidats com Manuel 
Vinyals i Miró (ant. a 1732-1755 ca.) o Josep Vinyals i Miró (ant. a 
1730-1782 ca.) o Francesc Vives (1695-1755), dels qui pràcticament 
només coneixem la seva producció a través de la documentació.

El 1756, quan oficialment Duran va entrar a formar part del taller 
de Manuel Tramullas, feia dos anys que Manuel havia superat l’exa-
men de mestria,5 única categoria a la que el Col·legi de Pintors conce-
dia el privilegi de disposar d’obrador i tenir deixebles. En aquest sentit, 
el jove va establir contacte amb el cercle dels germans Tramullas en un 
moment en què al mateix taller de Manuel també hi havia en formació 
Bonaventura Miraguelo (ant. a 1750 – post. a 1802), i Josep Casas i 
Ayxelà (?- post. a 1815), els quals posteriorment trobem principalment 
documentats a la ciutat i dels que desconeixem gran part de la seva tra-
jectòria. Els anys d’aprenentatge al costat del mestre deurien ser lleuge-
rament inferiors als que habitualment requeria la formació pictòrica ja 
que Gabriel Duran es va iniciar al taller de Manuel Tramullas el març 
de 1756 i és molt possible que hi restés fins a inicis dels anys seixanta 

4. AHPB, Jeroni Gomis, 972/15, 1742, f.434 (citat per alColea, «La pintura en 
Barcelona», p. 182); AHPB, Jeroni Gomis, 972/23, 1750, f. 398 (citat per alColea, 
«La pintura en Barcelona», p. 116).

5. AHPB, Bonaventura Galí, 918/54, 1754, f. 47.
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del segle xviii, poc abans d’establir-se a Roma, on el trobem documen-
tat el 1762.6 Sobre el seu pas per l’obrador podem deduir que el pintor 
deuria coincidir sobretot amb Francesc Pla «el Vigatà» (1743-1805), 
aprenent que precisament va ingressar un any després al taller7 i a qui 
és possible tot i la diferència d’edat – el 1757 Duran tenia aproxima-
dament 8 anys mentre que Pla en tenia 13 o 14 – que Duran hagués 
conegut anteriorment a Vic, d’on tots dos eren originaris. 

Malgrat no haver transcendit els detalls de la vida a l’obrador de 
Manuel Tramullas, hem d’entendre aquest període al costat del mestre 
com un primer contacte amb la pintura on Duran deuria aprendre 
l’ofici i realitzar tasques de suport per donar un cop de mà amb les 
feines del dia a dia, la preparació dels colors, o la pintura d’acabats i ele-
ments secundaris. Tanmateix, i vist la coincidència cronològica, és gai-
rebé segur que Gabriel Duran va freqüentar l’Acadèmia de Tres Nobles 
Arts de Barcelona, iniciativa encapçalada per Pere Costa (1693-1761) 
juntament amb Manuel i Francesc Tramullas i que des del 1747 estava 
en funcionament com a alternativa al gremi de pintors. 

Segons la documentació, Pere Costa, acadèmic de San Fernando 
des del 1754,8 va ser el director d’estudis de l’Acadèmia barcelonina 
mentre que Manuel i Francesc Tramullas van ocupar la direcció de les 
lliçons de pintura, Carles Grau (1714 -1798), Pere Costa i Ignasi Valls 
(1704 ca. – post. a 1764) d’escultura, mentre que Ramon Esplugas 
(1700 - 1771) i Josep Martí i Amat (1705-1762) van estar al càrrec de 
l’arquitectura. Gràcies a la sol·licitud presentada el setembre de 1758 

6. Archivio Storico dell’Accademia di San Luca (ASL), Nomi delli Mastri 1754-
1848, ff. 9; 12; 14 (citat per Soledad CáNovas del Castillo, «Artistas españoles en la 
Academia de San Luca de Roma. 1740-1808», Boletín de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, 68 (1er. semestre de 1989), p. 178).

7. AHPB, Jeroni Gomis, 972/31, 1758, f. 400 (citat per citat per alColea, «La 
pintura en Barcelona», p. 183).

8. Relación general de académicos (1752-2014), Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando Archivo-Biblioteca, Madrid, 2014, p. 136.
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pels mateixos directors de cada àmbit d’estudi, artistes de varies disci-
plines i gran part dels deixebles dels tallers de Manuel i Francesc Tra-
mullas, sabem que el projecte tenia per objectiu encaminar la perfecció 
de les arts nobles, de les quals «[…] del conocimiento y destreza se 
espera resultar […] al adelantamiento de sus Vasallos […]».9 

El text, que pretenia l’aprovació de l’Academia de San Fernando 
per tal de regular oficialment el funcionament de l’Acadèmia de Tres 
Nobles Arts de Barcelona, és un dels pocs documents en què trobem 
citat Gabriel Duran i que ens reporta als seus anys de formació. Fran-
cesc Pla juntament amb Duran són els únics «practicantes de pintor» 
que apareixen entre els testimonis del mateix escrit, fet que denota bé 
l’adhesió de Duran a la formació independent del gremi, bé la possible 
distinció per part de Manuel Tramullas cap als dos aprenents, els quals, 
com Josep Casas i Ayxelà i Manuel Lacoma (ant. a 1757–1814), van 
formalitzar la situació al taller el juliol del mateix any.10

Desafortunadament, es desconeix el contingut del programa que 
s’oferia a l’Acadèmia dirigida per Pere Costa i on els germans Tramu-
llas van tenir un rol principal. Cal suposar que a diferència dels respec-
tius obradors, l’activitat es basava en la pràctica i l’estudi de la teoria 
del dibuix, l’anatomia i la perspectiva, entre altres matèries, com ja pre-
sentaven les primeres acadèmies italianes del segle xvi. En aquest sentit, 
Gabriel Duran deuria comptar amb una formació més que completa 
per l’època si tenim present que l’Acadèmia de Tres Nobles Arts també 
oferia l’estudi del model viu, requisit essencial per admetre qualsevol 
professor, segons els estatuts de la pròpia institució.11

9. AHPB, Jacint Baramon, 1056/4, 1758, f. 157 (citat per alColea, «La pintura 
en Barcelona», p. 177).

10. AHPB, Jeroni Gomis, 972/31, 1758, ff. 398-400 (citat per alColea, «La 
pintura en Barcelona», p. 183).

11. Archivo de la Real Academia Bellas Artes de San Fernando (ASF), 38-31/2, 
(citat per Manuel ruiz ortega, La escuela gratuita de diseño de Barcelona 1775-1808, 
Biblioteca Nacional de Catalunya. Unitat gràfica, Barcelona, 1999, p. 339).  
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Probablement, després de la jornada laboral al taller de Manuel 
Tramullas, Gabriel Duran juntament amb la resta d’alumnes assistia a 
les lliçons de l’Acadèmia on és molt possible que els germans Tramu-
llas seguissin el model d’aprenentatge que es practicava a l’acadèmia 
francesa i que heretava la tradicional formació artística italiana a partir 
del dibuix i còpia de gravats, seguit de la reproducció de models de 
guix, fins a arribar gradualment al dibuix al natural. Aquesta hipòtesi 
té més pes si considerem que Ignasi Valls, un dels directors d’escultura 
de l’Acadèmia dels Tramullas, tenia a disposició el tractat El museo 
pictórico y escala óptica d’Antonio Palomino (1655-1726)12 – segons 
es desprèn de la seva passantia del 1750 –13 manual que proposava un 
ensenyament progressiu basat en el dibuix i que va ser una eina a l’abast 
dels artistes barcelonins del segle xviii sobre la teoria i la pràctica de la 
pintura. 

A menys que no canviés significativament el seu estatus econòmic, 
és molt possible que en aquest període de formació Gabriel Duran 
treballés d’assistent en la mecànica de les llums i tot el necessari per 
un total de dos anys, opció que s’oferia als estudiants que no podien 
accedir econòmicament a l’ensenyament de l’Acadèmia a canvi de la 
gratuïtat dels estudis impartits.14

A mode de resum, sembla que a diferència de Francesc Pla, Manuel 
Lacoma, Jaume Carreras (ant. a 1749–1765), Josep Casas i Ayxelà o 
Bonaventura Miraguelo, Duran va ser dels pocs deixebles de Manuel 
Tramullas que es va desvincular completament de l’activitat del Col-
legi de Pintors. La jove edat del pintor podria haver estat una de les 
raons per les quals Duran no es plantegés en un futur proper l’obten-
ció de la llicència de i per la qual no va optar mai. En aquest sentit, la 

12. Antonio PaloMiNo velasCo, El museo pictorico y escala optica. Tomo segundo. 
Practica de la Pintura…, Viuda de Juan Garcia Infançon, Madrid, 1724. 

13. AHCB, Llibre de passanties n. 3 (1629-1752), 21 de febrer de 1750, f. 541 
(citat per trePat CésPedes, «L’obra de Manuel», p. 195).

14. ASF, 38-31/2, (citat per ruiz ortega, La escuela gratuita, p. 339).



1044 El pintor Gabriel Duran (1749-1806) i la seva activitat entre Barcelona i Roma

trajectòria que va emprendre va ser excepcional i sense precedents en el 
context artístic català del segle xviii i segurament va estar influenciada 
per l’establiment del pintor a Roma, ciutat on va residir fins a la seva 
mort el 1806.

Aquesta decisió deuria estar afavorida per l’entourage artístic del 
pintor que, bé en el taller de Manuel Tramullas, bé en l’Acadèmia de 
Tres Nobles Arts, va coincidir amb els pintors i artífexs més destacats 
de mitjans del segle xviii. Tot i que cap d’ells va fer una estada a Roma, 
és possible que les idees il·lustrades que van moure a Francesc Tramu-
llas a residir a Madrid i París encoratgessin l’ambició del jove Duran a 
continuar la seva formació a l’estranger. 

El darrer document que relaciona el pintor amb Barcelona data del 
maig del 1758 on Gabriel Duran apareix com a testimoni en l’inventa-
ri de béns de la mare de l’esposa de Manuel Tramullas,15 fet que podria 
al·ludir a la relació estreta entre el mestre i l’aprenent.    

2. Gabriel Duran a Roma 

La partença de Gabriel Duran a Roma l’hem de situar entre el 
1758, darrera notícia documentada a Barcelona i el 1762, any en què 
el pintor es trobava ja a la ciutat italiana. És difícil reconstruir el viatge 
de Duran qui deuria tenir 9 o 11 anys quan va decidir deixar Barce-
lona, segurament animat pel seu propi mestre i el seu entorn. Tant 
Manuel Tramullas com la resta de membres de l’Acadèmia de Tres 
Nobles Arts, deurien reconèixer la potencialitat del seu talent i deurien 
ser conscients de les oportunitats que podria brindar una estada forma-
tiva a Roma, on des de principis del segle xviii ja s’hi havien dirigit els 
primers becats pel rei Felip V (1683-1746) i on posteriorment la Junta 
Preparatoria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i la 
mateixa acadèmia un cop instituïda va destinar els seus pensionats des 

15. AHPB, Jacint Baramon, 1056/4, 1758, f. 92 (citat per trePat CésPedes, 
«L’obra de Manuel»,  p. 175).
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del 1740. De fet, no deuria ser casual que Francesc Arnaudias (?- post. 
a 1774), deixeble de Jaume Carreras qui també va formar-se al taller de 
Manuel Tramullas, s’establís pràcticament al mateix temps a Roma, on 
el trobem documentat pocs anys després, el 1768.16

Tot i desconèixer altres dades sobre aquest episodi amb relació a 
un possible contacte a la ciutat italiana, un acompanyant de viatge 
com podria haver estat Francesc Arnaudias, o una possible subvenció 
o ajuda econòmica per part de la mateixa Acadèmia de Tres Nobles 
Arts on s’havia format fins ara, podem afirmar que Gabriel Duran va 
ser un dels primers pintors catalans de la meitat del segle xviii que va 
realitzar un viatge formatiu a l’estranger. El cas de Gabriel Duran re-
corda iniciatives de pintors i gravadors catalans de principis del segle 
xviii que van sojornar a Roma com Guillem Mesquida (1675 -1747), 
Miquel Pont (1704-1706),17 Josep Romero (1720-?) i Miquel Sore-
lló (1724-1756/1765), i va precedir els primers becats de la l’Escola 
Gratuïta de Dibuix, el pintor Francesc Rodríguez Pusat (1767-1840) 
i l’escultor Francesc Bover (1769-1831) que del 1790 al 1795 van es-
tudiar a Roma. 

Les primeres notícies de Gabriel Duran a la ciutat es remunten al 
1762 quan va rebre el segon premi de la segona classe de pintura a l’Ac-
cademia del Nudo. Aquesta dada indica que probablement el pintor va 
arribar a Roma anteriorment i que abans del 1762 ja deuria ser alumne 
de l’Accademia del Nudo, institució de referència i on van cursar els 
seus estudis gran part dels artistes espanyols que estudiaven a la ciutat. 
Sembla que el talent del pintor va ser reconegut en altres dues ocasi-
ons com es desprèn del segon premi de la segona classe que va rebre el 
març del 1765 com del primer guardó de la primera classe de dibuix 

16. Jesús urrea FerNaNdez, Relaciones artísticas hispano-romanas en el si-
glo xviii, Fundación de apoyo a la historia del arte hispánico, Madrid, 2006,  
p.190.

17. La cronologia sobre el pintor fa referència als anys documentats a l’Accademia 
del Nudo (citat per urrea FerNaNdez, Relaciones artísticas, p.128).
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concedit el març del 1767, any fins al que sembla prolongar-se la seva 
formació a l’acadèmia.18

Com també va succeir a l’Academia de San Fernando i a l’Escola 
Gratuïta de Dibuix, no disposem de cap registre d’estudiants que de-
termini els anys que Duran va assistir a les classes de l’acadèmia romana 
ni els companys que devia freqüentar en aquell període. Tanmateix, 
deuria coincidir amb Francesc Arnaudias –citat en la documentació de 
l’ASL però de qui n’ignorem qualsevol dada– i els pintors de la primera 
promoció de becats per l’Academia de San Fernando formada per Do-
mingo Álvarez Enciso –va guanyar els premis de dibuix el 1754, 1756 i 
el 1757– i José del Castillo (1737-1793).19 Gabriel Duran també devia 
trobar-se amb altres pintors espanyols que es van traslladar a la ciutat 
per continuar el seu aprenentatge, com Antonio Martínez de Espino-
sa (1741-?), es va establir a Roma pel seu compte del 1758 al 1765 i 
va estudiar a l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture de París. 
José Galón (?- post. a 1764) va arribar a Roma el 1764 després d’una 
estada a París; Luís Paret y Alcázar (1746-1799) va restar a Roma del 
1763 al 1766; Manuel Eraso (1740 ca.-1813 ca.) va guanyar un premi 
de dibuix el 1762 i Alejandro de la Cruz (? - post. a 1800) va residir a 
Roma del 1765 al 1780.20

Altres artistes que possiblement van tenir contacte amb el pintor 
durant els anys d’aprenentatge els trobem relacionats amb les diferents 
convocatòries de concursos de dibuix de l’Accademia del Nudo, on 
entre els vencedors hi ha noms com Mariano Salvador Maella (1739-
1819), primer premi organitzat el novembre de 1759 i també primera 
posició de la primera classe en la sessió de setembre de 1762, Vincen-
zo Pacetti (1746-1820), que va ocupar el primer guardó de la tercera 
classe com va succeir també en el concurs convocat el març del 1767, 

18. ASL, Nomi delli Mastri 1754-1848, ff. 9; 12;14 (citat per CáNovas del 
Castillo, «Artistas españoles», 169-170; 178).

19. urrea FerNaNdez, Relaciones artísticas, p. 182; 184.
20. Idem, pp. 185; 189; 197-198.
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entre d’altres, o Antonio Primo (1735-1798), escultor espanyol que va 
rebre el tercer premi en la tercera classe d’escultura, en el concurs del 
setembre de 1765.21

L’única notícia amb relació als anys d’estudiant a l’Accademia del 
Nudo és l’ajuda de dos pessetes diàries que l’Academia de San Fer-
nando va concedir al pintor com a recompensa dels seus progressos. 
Gabriel Duran, que no va ser mai pensionat de l’Academia de San 
Fernando, va obtenir aquesta gratificació mitjançant la mediació de 
Rafael Mengs (1728-1779) i el Marquès de Grimaldi (?-1786), i va ser 
una ajuda que va percebre aproximadament entre el 1774 i el 1775.22 
No és d’estranyar que el pintor rebés aquest petit recolzament per part 
de l’Academia de San Fernando a la que el 1769 Gabriel Duran va en-
viar diversos dibuixos i còpies, entre elles, Los tramposos de Caravaggio 
(1571-1610).23 

El suport rebut per part de l’Academia de San Fernando deuria re-
confortar mínimament l’estat gairebé de pobresa en què vivia Duran,24 
situació que deuria canviar paulatinament quan el 21 de gener de 1776 
va ser anomenat acadèmic de mèrit de l’Academia de San Fernando i,25 
quan pocs mesos després, l’octubre del mateix any, va contraure matri-
moni amb Petronilla della Valle, filla de l’escultor Filippo della Valle 

21. ASL, Nomi delli Mastri 1754-1848, ff. 9; 11-12 (citat per CáNovas del 
Castillo, Artistas españoles, 169-170; 183).

22. Jorge garCía sáNChez, «Un privilegio diplomático conflictivo en la Roma 
del siglo XVIII: la jurisdicción de la Corona Española en el distrito del Forum 
Hispanicum», Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, 18-19 (2005-2006), p. 48.

23. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Santa Sede (AMAE), Leg. 598 
(citat per Esther garCía Portugués, «José Nicolás de Azara i la seva repercussió en 
l’àmbit artístic català», Tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 2007, vol. 2, p. 127).

24. Jorge garCía sáNChez, «Cartas de Francisco Preciado de la Vega a Manuel 
de Roda (1765-1779)», Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 104-105 (1er i 2n semestre 2007), p. 48.

25. Relación general de académicos, p. 149.
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(1698-1768).26 Aquesta unió, va establir uns lligams entre el pintor i 
diferents personalitats artístiques de la ciutat amb les quals deuria tenir 
un relació propera i deurien afavorir la seva posició social. Amb el ma-
trimoni, Gabriel Duran es va convertir en el cunyat de Violante della 
Valle, esposa de l’espanyol Juan Adán (1741-1816), escultor acadèmic 
de l’Accademia di San Luca des del 1775 i amb qui va ser veí el 1771, 
quan vivia al carrer Strada Frattina.27 També és interessant exposar que 
formaven part de la família Cristoph Unterberger (1732-1798), marit 
d’Ottavia della Valle –germana de l’esposa de Duran–,28 que va ser 
pintor acadèmic de l’Accademia dia San Luca des del 1772, i de qui 
Gabriel Duran va ser executor testamentari juntament amb Giuseppe 
Valadier (1762-1839).29

Segurament, la posició del pintor en l’ambient artístic de Roma 
es deuria consolidar quan el 6 de maig de 1781 va prendre possessió 
del títol d’acadèmic de l’Accademia di San Luca després de presentar 
una pintura dedicada a Sant Sebastià i Santa Irene.30 Segons s’exposa 
en l’acte presidit per Vincenzo Pacetti el març d’aquell any, es va pro-
posar a Gabriel Duran formar part dels acadèmics, distinció en el seu 
cas possible ja que disposava des del 1776 del mateix distintiu per part 
de l’Academia de San Fernando, i que era un requisit obligatori per 
formar part de la institució italiana. Sobre l’acte on es va celebrar la 
votació amb plenitud de vots del morceau de reception, es cita: 

26. Archivio Storico del Vicariato di Roma (ASV), Santa Susanna, Licenze 
matrimoniali, 4, 1761-1790 (citat per Raquel gallego, «Sobre las capitulaciones 
matrimoniales de Francisco de Goya y la prisa del aragonés en abandonar Roma», 
Archivo Español de Arte, 87, 346 (abr.-juny 2014), p. 115).

27. gallego, «Sobre las capitulaciones», p. 115; Jorge garCía sáNChez, «Un 
privilegio diplomático», p. 205.

28. garCía sáNChez, «Un privilegio diplomático», p. 205.
29. Olivier MiChel, «Peintres autrichiens à Rome dans la seconde moitié du xviii 

ème siècle. II. Christoph Unterberger», en Vivre et peindre à Rome au XVIIIe siècle, 
Scuola Tipografica S. Pio X, Roma, 1996, p. 433.

30. ASL, vol. 54, 1781, f.5 (citat per trePat CésPedes, «L’obra de Manuel», p. 124).
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Sig. Dn Gabriele Duran Pittore, Spagnolo, statto proposto per Accademico 
di merito nell entencedente Congregazione, e come forestiere, essendo un 
rigore d’un Decreto della nostra Accademia obbligato di essere ricevuto 
Accademico nell’Accademia sua Nazionale, se ve ne ha, ne esi […] la 
patente mediante la quale costa essere egli accademico dell’Accademia di 
Madrid, e per conseguenza abilitato a poter essere ricevuto dalla nostra, si 
corse dunque per esso il bussolo, e furono trovate tutte le palle negre, restò 
dunque incluso a pienei voti, e dichiarato Accademico di merito […].31 

Aquest reconeixement precedit només per pintors espanyols com Pa-
blo Pernicharo (?-1760) –acadèmic de l’Accademia di San Luca des del 
1736– o Preciado de la Vega (1712-1789) –acadèmic de l’Accademia di 
San Luca des del 1748–, evidencia el grau d’excel·lència que va assolir 
Gabriel Duran en l’àmbit nacional i que, malauradament, no sembla 
haver transcendit en la historiografia. L’escassa producció artística del 
pintor sembla el veritable motiu pel qual Gabriel Duran no ha rebut més 
atencions per part dels historiadors de l’art. Actualment, el seu catàleg es 
redueix als dibuixos custodiats pel Museo Universidad Complutense de 
Madrid de la Facultad de Bellas Artes, les pintures que formen part del 
fons del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
i per l’estampa segons el dibuix de Gabriel Duran i el gravat d’Angelo 
Campanella (1746-1811) de Sant Joan de Palafox (1778) consultable al 
Istituto Nazionale per la Grafica de Roma (ING).32

Malauradament, no es coneix cap obra del primer període formatiu 
de Gabriel Duran a Barcelona, segurament degut a la prompta edat del 
pintor, aleshores deixeble de Manuel Tramullas, però curiosament tam-
bé és molt poca la quantitat de peces que hem pogut localitzar de l’artista 

31. Idem.
32. Sobre les pintures del Museo Universidad Computense de Madrid de la 

Facultad de Bellas Artes, veure (I.P.A.F.B.A, n. 1969, I.P.A.F.B.A. n. 1970, I.P.A.F.B.A. 
n.1971). Amb relació a les obres del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando consultar (n. 0087, 0836, 0392, 0298, 0320, 0431 i 0329) i pel gravat 
consultar ING (FN33470; FN33788).  



1050 El pintor Gabriel Duran (1749-1806) i la seva activitat entre Barcelona i Roma

vinculades a la seva època madura a Roma. Sembla contradictori com un 
dels pintors espanyols millor considerats i posicionats a la ciutat italiana 
ha deixat tants pocs testimonis de la seva trajectòria artística. Si tenim 
present que els dibuixos conservats són de les acadèmies que el mateix 
Duran va realitzar com a exercicis de dibuix anatòmic a l’Accademia 
del Nudo i que la resta del seu catàleg comprèn generalment còpies de 
pintures de Tiziano (1490-1576), Caravaggio, Velázquez (1599-1660) 
o Raffaello (1483-1520), ens trobem que una porció molt poc represen-
tativa de les peces conservades són de pròpia invenció. 

Aquest fet ens impossibilita aprofundir en la personalitat artística 
de Gabriel Duran qui després de passar per l’Accademia del Nudo va 
continuar com a deixeble en el taller de Mengs fins a la mort del pintor, 
el 1779. Tal com es desprèn de la carta que Francisco Preciado de la 
Vega va dirigir a Manuel de Roda (1708-1782) el 9 desembre de 1779, 
amb la pèrdua del mestre Gabriel Duran juntament Francisco Xavier 
Ramos (1746-1817), Francisco Agustín, Manuel Napoli (1757-1831), 
Carlos Espinosa (1759-1818) van passar a càrrec de Francisco Precia-
do de la Vega qui va continuar seguint els progressos dels pintors i va 
establir l’estudi del natural a la seva residència.33

Llavors, Gabriel Duran era un home de família i un pintor de 30 
anys al que encara no se li coneix una estabilitat econòmica, almenys 
relacionada amb la seva activitat com a pintor. La dificultat de recons-
truir cronològicament el seu catàleg i les poques peces que en formen 
part ens fan plantejar que la dependència amb el taller de Mengs i la 
seva tasca com a copista d’obres per nodrir el fons de l’Academia de 
San Fernando deurien anar en detriment de la creació pròpia. De fet, 
no és possible distingir un moment de consolidació del seu catàleg, 
aspecte que ens porta a considerar, bé el paper secundari que va pren-
dre la seva obra entre les diverses activitats artístiques del pintor, bé 
la possibilitat que s’hagin atribuït peces de Duran a altres pintors de 
l’ambient artístic romà. 

33. garCía sáNChez, «Cartas de Francisco», pp. 84-85.
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Sobre les pintures de Gabriel Duran de pròpia invenció, es desprèn 
un caràcter neoclàssic que s’evidencia en l’estil i la temàtica de Paisatge 
amb Mercuri i Argos (fig. 2) i Santa Irene assistint a Sant Sebastià (fig.1), 
aquest darrer quadre molt proper a la representació del sant realitzada 
per Paolo De Matteis (1662-1728) avui al Museo Diocesano di Napoli 
i a la pintura de la Chiesa di San Sebastiano Martire a Guardia Sanfro-
mondi, del mateix pintor. El model de Sant Sebastià en la pintura de 
Gabriel Duran (fig.1), segurament deutor del model De Matteis, sem-
bla antecedir el quadre de Vicente López y Portaña (1772-1850) del 
J.Paul Getty Museum datat a finals del segle xviii així com la pintura 
de François-Guillaume Menageot (1744-1816) del Haggerty Museum 
of Art, Marquette University, tots dos exemples del ressò que va tenir 
el mateix model iconogràfic.34

34. Sobre el quadre de Vincente López y Portaña veure J. Paul Getty Museum (n. 
2000.47) i amb relació a la pintura de François-Guillaume Menageot consultar el fons 
del Haggerty Museum of Art, Marquette University (n. 2000.6).

Fig. 1. 
 Gabriel Duran 

(1770). (Fot. Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (0431))
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Gràcies als inventaris de l’Academia de San Fernando sabem que 
les obres de Duran enviades a la institució van tenir inicialment una 
bona acollida. Mentre el 1796 gran part de les seves pintures estaven 
exposades en estances com la biblioteca o diverses avantsales,35 amb el 
temps, el nombres de peces en mostra es va limitar a les reproduccions 
de Raffaello i al quadre dedicat a Sant Sebastià assistit per Santa Irene, 
morceau de réception a l’Accademia di San Luca i que devia ser també el 
de l’Academia de San Fernando, com apareix en el seu fons.36

35. ASF, 2-57-2, Noticia de las pinturas que posee la Real Academia de San Fernando 
según el orden de su numeración. 1796-1805, ff. 17-18; 22; 32-34; 37.  

36. Consultar Aequa Potestas: Le Arti in gara a Roma nel Settecento, Edizioni De 
Luca, Roma, 2000, p. 38.

Segons l’inventari de l’Accademia di San Luca, el quadre en qüestió es trobava a 
la primera sala, on tenien lloc les reunions de la Congregació, a la mateixa paret on 

Fig. 2.  Gabriel Duran (1770 ca.). 
(Fot. Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (0320))
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2.1 Gabriel Duran a l’Ambaixada espanyola davant de la Santa 
Seu a Roma

Els contactes entre els artistes espanyols que Gabriel Duran va es-
tablir a la ciutat finalment es van concretar en la vinculació cada cop 
més estreta del pintor amb l’Ambaixada d’Espanya davant la Santa Seu 
a Roma, on progressivament va ocupar càrrecs de més rellevància i 
responsabilitat. La col·laboració amb el procurador general José Ni-
colás de Azara (1730-1804) apareix documentada per primera vegada 
el 1770 per l’arribada a la ciutat de l’ambaixador espanyol a Londres, 
Bernardo del Campo (?-1800), a qui van acompanyar durant la seva 
estada a Roma.37 No obstant això, la primera tasca que vincula Duran 
amb l’ambaixada és la responsabilitat sobre les pintures i els mobles del 
palau espanyol, càrrec que va assumir oficialment el 1786, encara que 
prèviament el pintor es va presentar com a substitut de Preciado de la 
Vega en la posició de vicedirector dels pensionats el març de 1782.38 

Amb el pas dels anys, Duran va assolir funcions de caràcter ad-
ministratiu a l’interior de la mateixa institució, com la de comptador 
en substitució de Pedro Barceló (1790) o «pagador a los ex-jesuitas» 
(1793).39 Sembla que la relació amb José Nicolás de Azara deuria ser 
molt propera si tenim present que Gabriel Duran va arribar a ser l’ho-

s’exhibia Diana i Endimió de Laurent Pécheux (1729-1821), El matrimoni de Santa 
Caterina de Sebastiano Conca (1680-1764) i una Verge de mig cos, d’Étienne Parrocel 
(1696-1775) (citat per Alessia FiaBaNe, «L’Accademia di San Luca nel xviii secolo: 
un inventario inedito della quadreria», en Giovanni Studiosi a confronto. Ricerche di 
Storia dell’Arte dal xv al xx secolo, Associazione Culturale Shakespeare and Company 
2, Roma, 2004, pp. 1, 137).

37. garCía Portugués, «José Nicolás», vol. 2, p. 127.
38. Aequa Potestas, p. 38.
39. AMAE, Leg. 361, Oficios de la Embajada, 29 de septiembre de 1790, f. 43b; 

AMAE, Leg. 362, Oficios de la Embajada, 30 de marzo de 1791, f. 44b; AMAE, Leg. 
364, Oficios de la Embajada, Expediente n. 10, 30 de julio de 1793, f. 1r (citat per 
trePat CésPedes, «L’obra de Manuel», p. 126).
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me de plena confiança i a qui de Azara va deixar la gestió de l’ambaixa-
da durant la seva absència el 1798,40 any en què com a agent de precs 
a Roma va elaborar una llista de les possessions espanyoles a la ciutat.41 

Tot i que a grans trets l’activitat de Gabriel Duran a l’ambaixada va 
ser sobretot administrativa on es va ocupar de la gestió de pagaments 
fins al 1802, el pintor també apareix descrit en la documentació com a 
«encargado de negocios en Roma» i va actuar com a marxant d’art o in-
terlocutor entre la institució i artistes de renom com Vincenzo Pacetti. 
Concretament, sabem que el pintor va comissionar a Pacetti un retrat 
del rei d’Espanya i els bustos de Mario i Silla, segurament a expenses 
de la mateixa institució, com es desprèn del paper d’intermediari en 
adquisicions artístiques que Duran devia realitzar assíduament i de les 
que coneixem la compra del guix del Fauno Barberini, enviat a Madrid 
el 1804.42 No ens ha d’estranyar que el mateix Vincenzo Pacetti, amb 
qui Gabriel Duran deuria mantenir un contacte freqüent, segons de-
mostren les nombroses visites del pintor al seu taller, digués en motiu 
de la mort del pintor que Duran va ser un  «[...] uomo di molto garbo e 
favorito della sua nazione per il suo ottimo carattere» i al mateix temps 
comentés que «la pittura ha fatto poca perdita».43

40. garCía sáNChez, «Un privilegio diplomático», p. 211.
41. garCía Portugués, «José Nicolás», vol. 2, p. 155.
42. Lucia Pirzio Biroli steFaNelli, «Il giornale’ di Vincenzo Pacetti: spagnoli a 

Roma nella seconda metà del xviii secolo». en Iluminismo e ilustración: Le antichità e 
i loro protagonista in Spagna e in Italia nel xviii secolo, L’Erma, Roma, 2003, p. 338.

43. Angela CiPriaNi, Giulia FusCoNi i Carlo gasParri, Roma 1771-1819: I Giornali 
di Vincenzo Pacetti, Naus, Pozzuoli, 2011, vol. 2, p.302.
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