Sepulcre de Bernat de Vilamarí
Monistrol de Montserrat
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Bages
Porxada del Monestir de Santa Maria de Montserrat

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.59316
1.83723
403090
4605260

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Santa Maria de Montserrat
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08127-64
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Renaixement
XVI
Regular
El sepulcre actual és una recomposició de l'original.
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Ordre de Sant Benet. Abadia de Montserrat

Helena Garcia Navarro
dt., 08/04/2008 - 02:00

Descripció
Sepulcre de marbre, amb forma d'arc triomfal, amb la part central ocupada pel sarcòfag
amb la imatge jacent de l'almirall, representant com si estigués dormint, inclinat cap a
l'espectador i amb el cap reposant sobre l'elm. La caixa porta decoració de trofeus i dofins i
una inscripció "Vixit ut semper viveret" (visqué per viure sempre). També formen part del
conjunt la representació de les tres virtuts teologals (fe, esperança i caritat) i les quatre
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cardinals (justícia, fortalesa, temperança i prudència).

Història
Bernat de Vilamarí va ser nomenat almirall de Nàpols el 1502, i va morir el 1512. Era fill de
Bernat de Vilamarí, que havia estat capità general de l'armada i governador del Roselló.
Intervingué en diverses accions a la costa italiana en servei d'Alfons IV. Feta la pau amb
Gènova, passà del servei de Ferran I de Nàpols al de Joan II de Catalunya - Aragó.
El seu sepulcre és d'estil renaixentista, i va ser malmès per les tropes napoleòniques.
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