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CATALÀ 

 

 

 

RETRAT DEL CARDENAL DESPUIG 

Giuseppe Cades (Roma 1750-1799) 

Oli damunt tela 

Dipòsit de la Societat Arqueològica Lul·liana. 

 
 
Giuseppe Cades, escultor, pintor i gravador italià de gran anomenada a la 
seva època, va ser membre de l’Acadèmia de San Lucca de Roma i va arribar 
a treballar per a Caterina la Gran de Rússia.  
 
Les seves pintures representen escenes històriques de l’antiguitat 
grecoromana, passatges bíblics i fragments de la literatura clàssica italiana d’un 
classicisme tardobarroc amb influències del manierisme i del renaixement. Es 
poden veure a l’Hermitage de Sant Petesburg o al J. Paul Getty Museum de 
Los Angeles, entre d’altres museus. 
 
Aquest retrat probablement va ser realitzat durant la primera estada de Despuig 
a Roma, que s’inicia el juny de 1782 i culmina amb el nomenament com a 
auditor de la Sacra Rota Romana (1785). 
 
Despuig es fa retratar de manera senzilla, amb sotana negra i collet, sense els 
ornaments propis de la seva dignitat eclesiàstica ni la creu de Malta que 
l’acompanya a la resta de retrats. 
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Antoni Despuig i Dameto, fill dels comtes de Montenegro i de Montoro, neix el 
31 de març de 1745 al palau familiar del carrer de Montenegro de Palma. 
 
 
Com a fill segon d’una família aristocràtica estava destinat a fer carrera a 
l’Exèrcit , però Antoni Despuig deixà escrit que des de petit va sentir la vocació 
de dedicar-se a l’Església i als estudis de la teologia i la filosofia. Sembla que 
no es va equivocar ja que va tenir una carrera fulgurant i va arribar al 
cardenalat. 
 
 
Estudia lletres humanes al Col·legi de Monti-sion i filosofia, cànons i lleis a la 
Universitat Lul·liana de Mallorca. El 1774 és ordenat prevere i a continuació 
pren possessió del càrrec com a canonge de Mallorca. Al llarg de la seva vida 
rebrà les dignitats de rector i procanceller de la Universitat de Mallorca (1783), 
auditor de la Sacra Rota Romana (1785), bisbe d’Oriola (1791), arquebisbe de 
València i de Sevilla (1795) i patriarca d’Antioquia (1798), i finalment el 1803 
rebrà el títol de cardenal de Sant Calixt de mans del papa Pius VII. 
 
 
El 17 de maig de 1809 Napoleó incorpora els Estats Pontificis a l’Imperi 
francès. Despuig és empresonat al Seminari Romà i posteriorment traslladat a 
París, fins que una greu indisposició li permet aconseguir un permís per a anar 
a la ciutat balneària de Lucca, on mor el 2 de maig de 1813. 
 
 
Al seu testament demana que, quan la convulsa situació política ho faci 
possible, el seu cor sigui traslladat a Mallorca per a reposar devora les restes 
de santa Catalina Tomàs, al convent de Santa Magdalena. 

 

 
 

 


