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Fig I . Ret011/t de la Mare dt Déu delr Const/lers.

parroquials d'aquest temple, profanat durant la revolució de
l'any 1835, havien estat traslladades a l'església de Nostra
Senyora dc la Mercè, motiu pel qual en va poder disposar
l'Ajuntament com a capella.' Tanmateix, l'enderrocament de
l'església l'any 1868 per ordre dc la Junta Suprema
Revolucionària de Barcelona va motivar l'emmagatzema
ment de l'obra durant quasi quinze anys, a la fi dels quals va
ser de nou exposada en una de les dependències dc la planla
baixa de la Casa de la Ciutat. El deteriorament de la pintura,
a causa d'aque ts trasllatS, va promoure la sortosa interven
ció de Josep Puiggarí.• Malgrat això, i atès l'estat força deli

La 1àula de la Mare de Déu dels Consellers va ser el cos
principal del retaule que presidia la capella dc la Casa dc la
Ciutat dc Barcelona, el qual va ser encarregat a Lluís Dalmau
l'any 1443 (Fig. 1). 1 lnstal·lat a l'oratori consistorial l'any
1445, va romandre en aquest lloc fins a començaments del
segle XIX, a causa de les reformes que es van dur a terme a
l'edifici consistorial i a la desaparició de l'oratori. 2 És per
aquesta raó que el conjunt pictòric va ser traslladat a la pri
mera planla de l'Ajuntament barceloní, on va restar fins a
l'any 1847, dala en què es va acordar habilitar com a capella
del consistori la veïna església de Sant Miquel. Les funcions
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La capella de la Casa de la Ciutat
El dia de Pasqua de I' any 140 I, ara fa sis-cents anys, va ser
celebrada la primera missa a la capella de la Casa dc la Ciutat
de Barcelona, tot i que l'acabament de l'oratori podria ser
que no s'hagués acomplert fins a l'any 1409 o 1410.1 En rela
ció amb aquest espai, emplaçat a la part baixa de l'edifici
consistorial i on es podia accedir des de Ja sala del
Trentenari,' es té notícia que era proper al Pati dels
Tarongers. 10 És a dir. que la capella juntament amb les estan
ces del consell del Trentenari es trobaven entre el pati central
i el Pati dels Tarongers de l'Ajuntament de Barcelona. D'altra
banda, gràcies a un croquis que un viatger anglès va fer en el
seu quadern, l'any 1790, sabem que hi havia un petit portal
proper al pati central, que tenia esculpit a les dovelles el nom
de Jesús, des d'on també es podia accedir a la capella. 11
L'inici del culte en el si de l'oratori gòlic de l'Ajuntament bar
celoní, desaparegut arran dc Ics obres de reforma de l'edifici
que es van fer a principis del segle XIX, va molivar l'encàrrec
de diferents obres d'art relacionades amb la celebració de la
missa. És per això que ell. mestres brodadors Jaume Copí i
Antoni Caranyena van dur a terme un frontal d'altar; 12 que el
argenters Martí Llacuna i Bartomeu Vinyes van llavorar, res
pectivament, una creu, amb les imatges de Jesús i de santa
Eulàlia, i un calze i una patena, i que els miniaturistes Joan
Pasqual i Rafael Destorrents van il·luminar un missal. 11
D'altra banda, també sc sap que Bernat Martorell va policro
mar, l'any 1433, les figures del grup de l'Anunciació que
coronava l'arc d'ingrés a la capella des de la sala del
Trentenari.•• Pel que fa al primer retaule de l'altar major, es té
notícia que era de fusta treballada i que l'havia fet, l'any 141 O.
el «fuster de retaule » Francesc Gener.•s Tanmateix, l'any
1443. sembla ser que no havia cap retaule i és per aquesta raó
que el Consell de Cent va nomenar una junta especial amb
plens poders per resoldre aquesta incidència. 16

l-1g. 2 Rt'tault' dl' la Ma" dt' Di u dtls Conullus. Fotografia
de I'Expos1ció d'An Anuc de 1902.

cat del conjunt, es va decidir que després de formar part de
l'Exposició d'Art Antic de l'any 1902 ingressés al Museu
del Parc de la Ciutadella, on va romandre fins a l'any 1934,
data en què va ser portat a les noves instaJ.Iacions del Palau
Nacional de Montjuïc ( 1934-1936).,
Poc després de l'Exposició d'Art Antic de l'any 1902, es van
fer diversos canvis en relació amb el guardapols i amb la
faixa de fusta situada a Ja part baixa de l'obra (Fig. 2). 6 Les
pèrdues pictòriques que afectaven la zona inferior de la taula
van molivar que fossin amagades rere d'aquest fustam, que
va ocultar uns vuit centímetres de zona pictòrica.
Darrerament, amb ocasió de l'obertura de la Secció d'Art
Gòtic del MNAC, es va optar per recuperar aquesta franja
pictòrica i es va abaixar l'emmarcament inferior. Temps
abans, en l'actuació que es va fer a principis del segle xx,
van ser retirats diversos fragments de talla, llavorats per
Francf Gomar, que separaven el cos del retaule i la predcl·la.
En un primer moment, van er enquibits dins la faixa de
fusta nova, però després van perdre qualsevol vinculació
amb el Retaule de la Mare de Déu dels Consellers.
Sortosament, gràcies a fotografies anligues, hem pogut res
tablir el lligam i aquests elements es tindran en compte en les
futures intervencions que es duguin a terme en el conjunt.1

En una reunió del Consell dc Cent barceloní, celebrada el 6 dc
juny de 1443, es va decidir que <<com Ja capella e lo altar cons
truhits dins la Casa del Consell de Trenta fossen molt nus e
pobresa sols e despuylats dc retaula e sens alguna invocació,
ne stan acompanyats en manera deguda, i no és tengut en
fama alguna per tots aquells qui ho miren axi estrangers com
altres. havem dellibcrat po ar en lo dit Consell si hi faríem 1
retaule. E així que el dit Consell delliberàs qui n'era faedor,
quan de totes les dites coses ell ne exequirien tot ço que per lo
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El retaule en el context iconogràfic de
la capella consistorial
Quant al retaule destinat a la capella de la Casa de la Ciutat,
la junta especial nomenada pel Consell de Cent es devia posar
en contacte, com a mínim, amb el pintor Lluís Dalmau, atès
que el dibuix del retaule, conservat al Museu d' Història de la
Ciutat, va ser realitzat pel pintor abans de la signatura del
contracte, el 29 d'octubre de 1443 (Fig. 3).11 Poc després, el
26 de novembre d'aquest mateix any, els consellers van acor
dar amb l' imatger Francí Gomar l'estructura del conjunt, així
com també l'obra del guardapols, d 'acord amb un dibuix que
van donar a Gomar. 21
Pel que fa a aquest encàrrec, el suport i el guardapols del
retaule havien de ser de fusta de roure dc Flandes, material
que ens indica la cura que els consellers van tenir perquè l'o
bra tingués un caràcter especial en relació amb la resta de
pintures fetes al Principat, ja que normalment el fustam esco
llit era l'àlber. Quant a aquest tipus d' obres, cal tenir present
que cap a 1436, pocs anys abans de la comanda de la Casa
de la Ciutat a Gomar i a Dalmau, Bernat Martorell havia dut
a terme el conjunt que presidia la capella de la Generalitat de
Catalunya, la fusta del qual també va ser de roure.!' Gràcies
a la conservació de bona part del guardapols i del dibuix pre
paratori fet per Dalmau, que ens informa quina era l'estruc
tura total d 'aquesta part del moble, es pot constatar el lligam
fort que hi ha entre el guardapols de fusta de Gomar i els tre
balls llavorats en pedra per diversos escultors i arquitectes,
dins una cronologia força propera. Ens referim al nexe, prou
evident, que hi ha entre el guardapols del retaule consistorial
i l'emmarcament en pedra llavorat per Marc Safont en l'arc
d'ingrés i en els finestrals de la capella de la Generalitat de
Catalunya, entre 1432 i 1434, i a la decoració de la porta de
l'àngel dels mercaders de la Llotja de Mallorca, feta per
Guillem Sagrera, probablement, al llarg dels anys quaranta. 24

Fig. 3. Dibuix del
Retaule de la Mare de
Déu dels Consellers.

dit Consell ne fos delliberat». 17 El 4 de setembre de 1443,
escollits els dotze prohoms, es va resoldre encarregar un
retaule per a la capella de la Casa de la Ciutat, així com també
l'obertura d'un finestral a la capella, i Ja comanda de la corres
ponent vidriera per millorar la il·luminació del conjunt pictò
ric. En aquest aplec es va acordar que es fes la comanda a «lo
millor e pus apte pintor qui encercar e trobar se pogués».
Pel text de les capitulacions del Retaule de la Mare de Déu dels
Consellers, se sap que les dimensions del conjunt havien de ser
segons la «forma, mesura e manera de la paret interior de la
dita capella vers Jo altar».'&Aquesta referència ens informa que
l'amplada de la capella havia de ser, com a màxim, de 4 metres
i, probablement, el sostre de l'oratori estava sustentat per arcs
diafragma, la qual cosa justificaria l'estructura peculiar de l'o
bra.'9 Si parem atenció a aquestes incidències i al fet que les
dimensions de l'oratori eren força reduïdes -alguns estudiosos
pensen que devia amidar uns 12 metres quadrats i d'altres uns
20 metres quadrats-, es pot pensar que la voluntat de Dalmau,
tot transgredint els pactes signats, va ser crear un trompe d'oeil
que engrandís les dimensions de Ja capella.10 En aquest sentit,
la figuració de l'absis, del transsepte i del creuer d' una església
com a lloc d'acolliment de la visió de la Mare de Déu devia
crear un efecte visual que ampliava l'espai de devoció, incidèn
cia que tractarem més endavant.

Les anotacions fetes al dibuix palesen que aquest croquis va
ser realitzat per Dalmau entre el 4 de setembre i el 29 d'oc
tubre de 1443, atès que hi ha algunes discordances entre el
text del dibuix i les clàusules del contracte. En relació amb
això, al dibuix s'assenyala que en els dos compartiments
laterals de la predel·la s'havien de figurar «O hjstories de los
dits sants -en el dibuix només s'esmenta santa Eulàlia i sant
Andreu- o a voluntat dels consellers», mentre que en el con
tracte s' indka que s'havien de representar les imatges de
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sant Joan Evangelista i santa Magdalena. Pel que fa al com
partiment central de la predel·la, la imatge que consta en el
dibuix i en el contracte coincideix i havia de ser la ((Pietat
stant en mig del Sepulcre e 1 angel qui tenga lo cors de Jhs.
per les espatles».

vilrall, atès que aq uest tema sovint va ser escollit en l'orna
mentació d'altres ajuntaments/' el que es vol posar en relleu
és que darrere l'encàrrec hi havia una intencionalitat que
connecta amb els canvis de les fi gures de la predel·la i que
aJ.Judeix a un responsable de l'esquema iconogràfic de la
capella en el seu conjunt, el qual, atesa la tenuïtat religiosa,
pensem que devia ser un teòleg, qui va assessorar els que van
encarregar l'obra. A més a més, la conncxjó de moltes de Ics
subtileses simbòliques i semiòtiques del conjunt marià, de Ics
quals tractarem tot seguit, amb la pinrura namenca, especial
ment amb la dels germans Van Eyck, dóna un paper imponant
a Lluís Dalmau en la solució iconogràfica del conjunt.

Els canvis fets e n el contracte respecte al dibuix mostren un
canvi en el programa iconogràfic de l'obra que va més enllà
de l'anècdota i que afecten, segons la nostra opinió, el pro
jecte iconogràfic del conjunt de la capella, més si es té en
compte la distribució atípica dc Ics figures que s'havien dc
representar a la prcdel ·la en el context de la pintura gòtica
catalana.~ En relació amb aquesta qüestió, la distribució més
normalitzada va ser la Mare de Déu i sant Joan Evangelista
emplaçats a dreta i esquerra de la Imago Pietaris, imatge que
confirma Crist com a salvador de la humanitat per la seva
Passió.

Pel que fa als motius pels quals els consellers van encarregar
e l conjunt a Dalmau, potser va ser decisiva la capacitat retra
tística d'aque t pintor, més si tenim en compte Ja condició,
inclosa en el contracte, de representar els consellers « egons
proporcions e habituts de lurs cosos, ab les façs axi proprics
com ells vivents les han», així com també Ja referència docu
mental que ens informa de l'existència d'un retrat exempt de
Ramon Savall, conseller en cap dc Barcelona i, en conse
qüència, un dels comitents representats a la taula mariana. 21
D' altra banda. no podem deixar d'avaluar, davant la tria de
Dalmau feta per l'Aj untament de Barcelona, el favor que
Alfons el Magnànim va tenir cap a la pinrura eyckiana. La
clàusula inclosa en el contracte del Retaule de La Mare de Déu
dels Consellers, que obliga Lluís Dalmau a fer els fons dau
rats,:!'} aixJ com també l'absència en el pacte d'al ·lusions a la
tècnica pictòrica a l'oli, 10 fa que desestimem que el consistori
barceloní apreciés totalment el coneixement directe per pan
de Dalmau de les novetats de la pintura n amenca derivades
dels Van Eyck, a diferència del retaule dc Ja capella de la Casa
de la Ciutat de Saragossa, encarregat també l'any 1443. 11 En
l'encàrrec barceloní es va valorar, com a innovadora, la fama
retratística dels flamencs i en el resultat final, potser la consi
deració reial cap a l'ars nova o realisme flamenc.

Si valorem les variacions esmentades dins el conjunt de la
capella consistorial, es pot observar que a la porta de l'ora
tori hi havia les escultures de l'arcàngel Gabriel i la Mare dc
Déu, és a dir, l'Anunciació, les quals testimoniaven la vin
guda de Crist - la primera etapa de la Redempció-. D'altra
banda, una vegada dins la capella, la imatge central del
Retaule de la Ma re de Déu dels Consellers confirma l'a
nunci i irradia la unió entre la Marc dc Déu i el consellers,
com a representants de la ciutat dc Barcelona. Respecte a la
predel·la, el Baró de Dolors sortint del sepulcre conjunta
ment amb la representació de Maria Magdalena són testi
moni de la Resurrecció de Crist, mitjançant el Prima vidit,
i Ja imatge de l'Evangelista remet a la visió apocalíptjca i,
concretament, a la segona vinguda de Crist i al Judici Final.
L'escenificació d'aquest esdeveniment és la que s'incloïa en
Ja vidriera de la cape lla, la qual, per tant, tancava el progra
ma iconogràfic de l' oratori consistorial.
Els capíto ls concordats entre e ls consellers i e l pintor
Guillem Talarn i el vitraJJer Therry Demetz van ser signats
el 6 de febrer dc 1449,16 és a dir, només quatre anys després
de l'acabament del retaule, la qual cosa estableix una con
nexió amb els canvis fets respecte a les figuracion s de la
predel·la del conjunt pictòric, més si es té en compte que el
projecte d 'obrir la finestra i dotar-la d' una vidriera era del
mes de juny dc 1443.

És prou conegut que Lluís Dalmau va estar al servei del rei
Alfons e l Magnànim i que per ordre d'aquest monarca va
ser enviat a Castella, l'any 1428, i a Flandes, en el mes de
setembre de 143 1. L'assignació de I00 florins que el re i
Alfons el Magnànim destina al viatge dc Lluís Dalmau a
Flandes no permet fixar el temps que va durar l'estada de
l'artista en aquest territori. 12 Tanmateix, s'han esmentat
punts de contacte dc la Mare de Déu dels Consellers amb Ja
Taula de la Mare de Déu dins Lma església de la
Gemaldegalerie dc Berlín, duta a terme cap a 1425 (Fig. 4);

Tot i que no podem desestimar que la idea inicial del consis
tori fos la d'incloure la representació del Judici Final en el
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Fig. 5. Taula de la Mare de D éu de van der Paele. Groeningemuseum
(Stedelijke Musca). Bruges.

Fig. 4. Taula de la Mare
de Déu dins una església.
Gcmaldegalcrie,
Staatliche Museen zu
Berlin.

amb el Políptic de Cant, encarregat a Hubert van Eyck cap
a 1424-1425 i continuat per Jan van Eyck fins a 1432, a
causa del traspàs del seu germà l'any 1426; amb la Mare de
Déu de van der Paele dei Groeningemuseum de Bruges,
finalitzada el 1436 (Fig. 5); amb la Mare de Déu de Lucca
de I'Stadelsches Kunstinstitut de Frankfurt, de la qual es
pensa que podia haver estat realitzada cap a 1435-1436;
amb la Mare de Déu de I'Staatliche Kunstsammlungen de
Dresde, pintada el 1437; amb la Mare de Déu de la Frick
Collection de Nova York, datada per alguns estudiosos cap
a 1441, tot i que Sterling pensa que podia haver estat pinta
da cap a 1433-1434, i amb la Mare de Déu de Saint-Martin
d'Ypres, iniciada per Jan van Eyck, però continuada per un
altre artista a causa de la seva mort l'any 1441. n

centrat en les coincidències estilístiques d'algunes figures ,
tractarem tot seguit la dimensió d'aquestes concomitàncies
ja no des del terreny més purament formal, sinó també des
del que té en compte la simbologia dc la imatge. En la valo
ració dels nous postulats estilístics que Dalmau va poder
veure durant la seva estada en terres flamenques, l'any
1431, cal tenir present que podria haver arribat fins a prop
de cinc anys ja que la següent notícia relativa a l'artista és
del mes de juliol de 1436, data en què va cobrar els jornals
i el material esmerçat en la decoració d'una tenda aixecada
a València per ordre del rei. ~-~ Tanmateix, també s'ha de
valorar que no se sap la data en què Dalmau va arribar a
Barcelona, tot i que és probable que fos a finals de l'any
1438. La manca de notícies del pintor des d'aquesta data
fins al 1443, any de la signatura del contracte del retaule
dels consellers, obre un nou parèntesi, on no es pot desesti
mar una altra estada de Dalmau a Flandes.

En relació amb els nexes que hi ha entre aquestes obres i el
Retaule de la Mare de Déu dels Consellers, que s'han con31
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Per copsar millor la importància que té la fi guració del
creuer en el retaule pintat per Dalmau, cal recordar que en
la reunió del 6 de juny de 1443 s'esmenta que la capella i
l'altar consistorials estaven «despuylats de retaule e sem
alguna invocació». D' altra banda, a l'aplec que fan els cin c
con cllers i e ls dotze prohoms escollits, el dia 4 de setcmbn
de 1443, es deixa constància que e ls consellers convindrie r
«aquelles invocacions e històries que e ls plaurie», així CQIT
també el preu del rctaulc.l9 Aquestes dues referè ncies docu·
mentals semblen confirmar que la capella no era sota l'ad·
vocació dc la Marc dc Déu en el moment dc l'encàrrec dt
l'obra, ja que, tenint en compte que e l conjunt ocupava l' al
tar, no es pot entendre que la dedicació de Ja pintura qued
a mans dels consellers. Per tant, tot i que es celebrava miss:
des de l'any 140 I, la capella no tenia cap advocació i no e·
té constància que hagués estat consagrada..oo

Rerefons simbòlic del retaule
Els contactes de Dalmau amb Randes van afavorir la capta
ció del missatge simbòlic, el qual no és aliè al Retaule de la
Mare de Déu dels Consellers. En aquest sentit, farem atenció
a la imatge dc la Marc de Déu cntroniuada i a la seva sim
bologia, la qual, a més dels lligams estilfstics amb el retau
le encarregat per Van der Paele i les altres obres esmentades,
palesa connotacions que van més enllà de la presentació del
comitent a la Mare de Déu, dins un entorn eclesiàstic.
D'acord amb el que s'estableix en el contracte, Dalmau
representa a la dreta de la Marc dc Déu el conseller en cap,
Joan LluU, i els consellers tercer i cinquè, Francc~c Llobct i
Joan de Junyent; mentre que, a l'esquerra, inclou Ramon
Savall i Antoni de Vilatorta. consellers segon i quart, respec
tivament. En una solució similar a la que va utilitzar Jan van
Eyck en la Mare de Déu de van der Paele, fixem-nos que cap
dels consellers adreça la seva mirada a la Marc dc Déu. En
ambdues ocasions, la visió no és física - la mirada dels perso
natges presents és absent, perduda-, ja que és únicament amb
els ulls del cor que poden «veure» la Mare de Déu."

Si la capella dc la Casa de la Ciutat hagués estat una església
com va ser el cas de l'Ajuntament de Palma, és evident qu
aquesta situació anòmala hauria implicat la dedicació o con
sagració dc l'edifici a Déu i sota la invocació dc la Mare d
Déu, la Santíssima Trinitat, nostre Senyor Jesucrist o un san
entre d 'altre .•• Tanmateix, el fet que parlem d'un oratori d'ú
restringit a un col·lcctiu municipal, no ens permet saber !
aquesta dedicació es va produir o si només es va fer la bene
dicció del recinte dcvocional.•: Tot i això, sembla palès qu
l'encàrrec pictòric fet a Lluís Dalmau cal emmarcar-lo en u
moment en què els dirigents de la Casa de la Ciutat van dec
dir corregir aquesta circumstància i és aleshores que la cape
lla es va posar sota la invocació de la Mare dc Déu.•1

El lloc d 'emplaçament del Retaule de la Mare de Déu dels
Consellers devia ser sobre l'altar de la capella, situació que
coincideix amb el dc la Marc de Déu dins l'espai pictòric,
ja que es troba al quadrat format per l'encreuament dc la
nau central i el transsepte. Aquest espai infereix una signifi
cació especial a la imatge de Maria amb el seu Fill, atès que,
emplaçats en el centre de l'allar, ocupen el lloc on la terra
es toca amb el cel, on la presència divina es comunica amb
els homes. 10 El lloc eminent que ocupa, asseguda en un tron
elevat per quatre lleons, pot tenir relació també amb la imat
ge de la Mare de Déu com altar."

A partir d'aquesta informació, el que tractare m de dcmo:
trar tot seguit és que Lluís Dalmau no només va pintar u
transsepte i un absis amb l'objectiu d'ampliar la capel
consistorial, sinó que en realitat va <<edificar>) pictòricame1
l'ampliació de l'oratori i el va convertir visualment en t
àmbit eclesiàstic nou, que va més enllà de l'espai rectang•
lar nu i pobre que va trobar. Aquesta transformació, Dal m~
la circumscriu amb un guardapols simi lar a l'cmmarcame
d' una porta o fi nestra i diposita en l'espai pictòric bona pa
de la simbologia que caracteritza aq uest tipus d 'edifici
alhora que constata, mitjançant el paviment, una aJ.Iusió a
dedicació real o virtual del nou espai eclesiàstic consistori<
Si observem el paviment dc l'església pintada per Dalm:
es pol apreciar. una vegada més, que l' artista coneixia •
primera mà la producció deb artistes flamencs. La figurac
re iterada dc l'octògon i de l'estrella de vuit puntes, dins

Tot i això, centrarem la nostra atenció en la representació de
l'estructura eclesiàstica pintada per Dalmau i, especialment,
en la figuració del transsepte i del creuer. Segons la nostra
opinió, bona part de la simbologia present a la taula de la
Casa dc la Ciutat es pot explicar mitjançant la imatge del
creuer pintat per Dalmau, atès que esdevé ¡·allar del temple.
Quant a la situació dc l'altar, s'ha de tenir present que va
ser e mplaçat durant molt de temps en el centre del quadrat
del creuer, dins el gran cercle que va servir de guia a la resta del
traçat de l'obra, lloc on està situada la Mare de Déu de
Barcelona. 1g
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qual emplaça l'escut de la ciutat de Barcelona, no va ser una
solució que s'hagi de valorar només dins el terreny decora
tiu o proper a la ceràmica valenciana, sovint representada en
la pintura de l'època, ja que l'octògon i l'estrella de vuit
puntes fan al·lusió al trànsit i a la regeneració."'
La complicació figurativa d'aquest paviment en perspectiva
cònica molt probablement va motivar que Dalmau l'amagués
totalment-mitjançant la representació del tron de la Mare de
Déu, dels consellers i dels sants protectors-, més enllà de la
primera i part dc la &egona filera de rajoles:s Tot i això, i
malgrat que Dalmau fa un esbós poc rigorós de la perspecti
va del paviment, aquest espai permet fer una reconstrucció de
quina devia ser l'organització del terra de l'oratori pintat per
Dalmau, la qual pol ajudar a entendre el possible significat de
l'enllosat. Les rajoles pintades per Dalmau segueixen un
mòdul format per un octògon creuat per dues aspes, les quals
emmarquen altres octògons que inclouen l'escut de la ciutat.

Fig. 6. Detall del Retaule de la Mare
de Déu dels Consellers.

Un model similar es pot observar en diverses pintures de Jan
van Eyck i de Petrus Christus, com són les taules dedicades
a la Mare de Déu de Lucca, Dresde i de la Frick Collection
de Nova York, pintades per Van Eyck, i en la Taula de la
Mare de Déu, sant Jeroni i sant Francesc de I'SHidelsches
Kunstinstitut, executada per Chistrus. En aquestes pintures
són cercles els que són creuats per unes franges longitudi
nals que originen espais romboïdals i en totes elles formen
part de la decoració de la catifa situada sota els peus de la
Marc de Déu. 46 Aixi doncs, la diferència més immediata, en
comparar les creacions de Van Eyck i Christus amb la taula
barcelonina, és que Dalmau no Limita aquesta solució a l'es
pai de Ja Marc de Déu sinó que la utilitza en Ja creació del
paviment de tot l'espai eclesiàstic.

Fig. 7. Detall del Retaule de la Mare
de Déu dels Consellers.

poniente, cruzandose en el centro [...). Alfabcto y abeccda
rio significau, en segundo Jugar, que la doctrina y enseñan
za de uno y otro Testamento giran en tomo a la Redención,
obrada a través de la cruz de Cristo [... ], porque ambos
Testamentos son a manera de dos ruedas que giraran sobre
un mismo eje (el centro del templo). La inscripción del alfa
beto y del abecedario significau en tercer Jugar los artículos
de nuestra fe, de esta manera: el pavimento dc la iglesia
representa el fundamento de nuestras creencias, o lo que es
lo mismo, eso que llamamos los motivos de credibilidad.»"7

En la cerimònia de dedicació d'una església es traça una
creu aspada en el terra, els braços de la qual arrenquen de
les cantonades. En el capítol que Jacopo da Varazze escriu
de la cerimònia de la dedicació d'una església, comenta que
«la inscripción del alfabeto y del abecedario sobre las aspas
de la cruz trazada en el pavimento tiene por objeto simbolizar
tres cosas: la unión del pueblo gentil y el pueblo judío, la
doctrina de ambos Testamentos; y los artfculos dc nuestra fe.
Las letras griegas y latinas trazadas sobre la cruz del suelo
sigoifican en primer Jugar Ja unidad de paganos y judíos
conscguida por Cristo crucificado; por eso la cruz que se
traza en el pavimento es aspada; sus brazos son iguales,
arrancan de las csquinas del naciente y Llegan hasta las de

Una vegada esmentat el ritual litúrgic de la dedicació de l'es
glésia, que afecta l'altar i el creuer, podem comprovar que les
franges que creuen els octògons en forma d'aspa -que poden
recordar Ja creu de sant Andreu- i que porten inscripcions
amb els noms d'«AVE», «M», «IHS» i la lletra «A» podrien
fer referència a la invocació i a la «dedicació» de la capella
del Trentenari (Fig. 6 i 7).•3 Pel que fa a aquesta qüestió i dins
el recorregut de la creu que enllaça els quatre extrems del
creuer s'inscriu la invocació dels noms de Maria i de Crist,
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Fig. 8. Detall del Rewule
de la Mare de Déu
dels Consellers.

Fig. 9. Detall del Retauh
de la Mare de Dlu dtls
Consellers

els quals constaten a qui va ser dedicat l'oratori, i la figura
ció dc la lletra A, la qual palesaria la inscripció de l'abeceda
ri... D'alta banda, aquest recorregut simbòlic en forma de
creu aspada es fa sobre el terra de la Casa de la Ciutat i és per
aquest motiu que l'escut barceloní apareix inscrit dins els
espais octogonals que hi ha entre les franges al·lusives a la
«dedicació» de l'oratori. Així doncs, en aquesta ocasió, l'en
rajolat del creuer pintat per Dalmau podria traspuar l'àmbit
decomtiu, i fins i tot el simbòlic, i podria esdevenir un docu
ment gràfic de la història de l'oratori barceloní, equivalent a
la inscripció que sovint es feia, també anomenada dedicació,
en què es relatava la consagració del temple.

A l'espai pictòric pintat per Dalmau es pot apreciar que les
referències a l' Antiga i a la Nova Aliança són present en les
imatges incloses en els capitells del creuer emplaçats darrere
la Mare de Déu, en els quals, sant Pere presideix el de la
dreta de Maria i del seu Fill , mentre que sant Joan Baptista
està en el centre del de l'esquerra (Fig. 8 i 9). Aixf doncs,
sant Pere, com a cap de l'Església de Crist, i sant Joan
Baptista. com a darrer profeta veterotestamentari, expliciten
la Nova i l' Antiga Aliança.
Tanmateix, cal fer atenció al tron dc la Mare de Déu per cop
sar bona part del missatge simbòlic del retaule consistorial.
En relació amb el soli de Maria, s'ha comentat que el qua
tre lleons. emplaçats a La part baixa del moble, al·ludeixen al
tron de Salomó i a la visió de Ja Mare de Déu com a Sedes
Sapiemiae.'IO Tot i l' antiguitat d 'aque ta iconografia,'' és evi
dent que va ser recollida per Dalmau en el seu viatge a
Flandes. atès que es pot apreciar en di ver e obres del Mestre
de Flémalle, com el Tríptic de Mérode del Metropolitan
Muscum of Art dc Nova York o Ja Mare de Déu dc la
National Gallery de Londres, i també va ser emprada per Jan
van Eyck a la Mare de Déu d'Jnce Hal/ de la National
Gallcry o f Victoria dc Melbourne i a Ja Taula de la Mare de
Déu de Lucca, conservada a I'Stadelsches Kunstinstitut de
Frankfurt. Aixi doncs, a partir dels lleons que guarden el tron
de la Mare de Déu e!> poden comprovar, una vegada més. els
deutes importants que hi ha entre la pintura de Dalmau i la
pintura namenca. No obstant això, Dalmau va més enllà en
la figuració del tron dc la Marc dc Déu i afegeix altres refe
rents que fan més complexa la tradicional referència velero
!e tamentària al tron de Salomó.

Si fem una extrapolació de la imatge concreta del conjunt de
rajoles que presenten un octògon creuat per la creu de ant
Andreu a la possible imatge de tor l'enllosat, la connexió de
les aspes podria originar una gran creu que enllaçaria els
quatre angles d ' aquest espai. Així doncs, l'octògon creuat
per les aspes podria ser la síntesi del dibuix de l'enrajolat
del temple. Pel que fa a aquesta imatge sinòptica, i a l'hora
d ' interpretar l'octògon central, no és inversemblant que faci
al·lusió al tron de la Mare de Déu, desfigurat aparentment a
causa del plantejament en perspectiva que Dalmau utilitza
en la solució del terra.
Una vegada que hem destacat la importància que va tenir la
figuració del paviment en la pintura de Dalmau, cal com
provar si en aquesta obra s'inclouen elements que ratifiquin
la simbologia a què fa referència la cerimònia de la dedica
ció de l'església i, més concretament, dels que formen part
de l'Antiga i la Nova Aliança.
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Malgrat que s'ha dit repetides vegades que són sis els profe
tes i les sibil·les que envolten la Mare de Déu, tot seguit pro
posarem que en realitat són tres profetes i una ibil·la, a més
d'altres dues figures, el que Dalmau va incloure realment en
el tron de la Mare de Déu. 12 Si comparem les sis imatges
escultòriques que decoren aquest tron, es pot observar que
les quatre mé properes a l'e pectador tenen característiques
diferents en relació amb Ics ducs situades en el respatller del
setial. És a dir, mentre que Ics quatre de davant porten llibres
i filacteris, les dues més endarrerides no porten cap text i, a
més a més, Ics seves yestidurcs són diferents. D'altra banda,
cal observar que la figura situada a la dreta dc la Marc dc
Déu assenyala amb el dit l'altre personatge, mig amagat per
l'ombra, que amb els braços mig aixecats sembla que s'in
tenti escapolir (Fig. 10).5' En la interpretació de l'escena que
conformen ambdues figures creiem plausible pensar en la
Negació de sant Pere, més si es té en compte la proximitat
que hi ha entre Ics fi sonomies del personatge esmentat i la
imatge de sant Pere situada al capitell. Si bé en un inici ens
pot estranyar que aquesta escenificació formi part del tron de
Maria, podem raonar la seva presència des de ducs vessants.
En primer lloc, perquè sant Pere va explicar les seves nega
cions als romans per animar-los a la confiança en el perdó i
la misericòrdia divina.S> En cgon lloc, però principalment.
cal valorar que la Negació de sant Pere va ser una de les
raons per les quals es va instituir la festa de la càtedra de sant
Pere que, a causa del nomenament que li fa Crist com a cap
de l'Església - «Th ets Pere i sobre aquesta pedra edificaré la
meva Església»- , també és càtedra de l'Església de Crist.l'

Fíg . 10. Detall del

R~taul~ d~

la Mare d~ Déu d~ls Con~~llers.

Una de les possibles interpretacions que es podria fer de la
imatge mariana és la de la Mare de Déu-Església. 58 La iden
tificació dc la imatge mariana amb la Marc dc Déu-Església
també al·ludcix al moviment d'ascensió dc l'Església terres
tre cap aJ Cel i confirrna l'Església com a única escala de
Salvació." D'acord amb aquesta interpretació i atesos els
lligams entre la pintura de Dalmau i la dels germans van
Eyck, recordare m la imatge de la Mare de Déu dins una
església, tot i que en realitat representa la Mare de Déu com
Església. pintada per Jan Van Eyck cap a 1425.60

Així doncs, el setial de la Mare de Déu esdevé alhora càte
dra dc l'Església de Crist -Santa Seu- i tron dc Salomó, el
qual al·ludeix a l'església que la prefigura: la Sinagoga.'ó
Aquesta dualitat confirma la simbo logia que hem proposat
per a la imatge mariana, atès que el punt central de les aspes
que uneixen els quatre angle és el centre del cre uer, el qual
e!.devé el punt d ' unió imbòlic de l'Antiga i de la Nova
Aliança.

Una altra interpretació, es podria fer a partir del Càntic dels
Cà11tics, llibre bíblic del qual parlarem després i al qual fan
referència Ics partitures dels àngels cantors. 6 ' Marie-Lo uisc
Thérel comenta que la imatge de Maria i l'Infant és. sobre
tot a partir del egle xru, el tema més freqüent en La iJ.lu!.
tració d 'aquest llibre, el qual fa referència que en el misteri
de l' Encarnació s'originen les noces divines de Maria i
Crist. 62 Des de l'Encarnació, Maria esdevé Thronus Dei,
Sedes Sapientiae - In gremio Marris residet sapientia
Patris- i Sedes Gratia - In gremio Marris residet gratia
Patris-. En sfntesi i pel que fa a la imatge de la Mare de Déu
entronitzada, Ics dues vies d'interpretació, la dc la cerimò
nia de la dedicació de l'església i la del Càmic dels Càntics,
porten a les noces divines de Maria i Crist, les quals s'ori
ginen pel misteri de l'Encarnació i prefiguren les de la vi ió
de sant Joan Evangelista.

La càtedra, e l tron i l'altar, lloc on es figura el setial, es
corresponen amb les tres esfere de representació del saber,
del poder i del sagrat. A la Bíblia apareixen confiades al pro
feta o savi, al rei i al sacerdot o al Messies profeta, al Messies
rei i al Messies sacerdotal. En el soli de la Marc dc Déu de
Barcelona, la càtedra acull tres profetes i una sibil·la, mentre
que el tron de Salomó es simbolitza mitjançant els quatre lle
on , que són l'expressió antropomòrfica del poder rcial.57
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En aquest camí d ' unió de l' Antiga i de la Nova Aliança i
tenint present en tot moment la relació que el retaule barce
loní podria mantenir amb la dedicació de l'església, caldrà
recordar els sis sermons que sant Bernat de Claravall escriu
sobre aquest tema.61 El temple, en aquest cas la capella con
sistorial, esdevé la casa de Déu gràcies a la seva «dedicació».
En el sermó v, sant Bernat esmenta el text de l'Apocalipsi «I
vaig veure la ciutat anta, la nova Jerusalem, que baixava del
cel, procedent dc Déu, abillada com una núvia adornada per
al seu espòs» (Apocalipsi 2 1: 2) i celebra, amb la dedicació
dc l'església, )q unió de l'Espòs, la Ciutat Santa, e l Temple
i la casa de Déu.64 Mitjançant aquesta cerimònia s' assoleix
la renovació de la cosmogonia primitiva i s'arriba al perfec
cionament de l'Església-Cosmos - pel misteri de l'església
de pedra, símbol de l'Església vivent-, la qual cosa fa de
l'Església, la Jerusalem Terrestre, un avançament de la
Jerusalem del Cel.&.'

la intercessió de santa Eulàlia i sant Andreu en favor dels cinc
consellers davant la Mare de Déu, dins un espai auri, només
hagués constatat la g lorificació dels cinc representants en la
Nova Jerusalem, imatge que podria haver estat força més
polèmica. Així doncs, el canvi de l'or per la imatge de l'es
glésia dc pedra amplia el missatge a tot el col·lectiu barcelo
ní, com a pedres vives del temple, que formen una església
equiparable a un edifici sacre, din un temple que ha esde
vingut la Casa de Déu de la Casa dc la Ciutat dc Barcelona.
En aquest context terrenal, la glorificació final cal acotar-la
dins la profecia apocalíptica dc l'arribada propera dc Crist
(Apocalipsi 22:7).
En el sermó tv dc la Dedicació de l'església, sant Bernat
comenta la presència en el temple de sentinelles angèlics.
que mai callen, ni de d ia ni de nit, e l quals, a més a més de
guardar els homes que es preocupen dels seus germans.
defensen Ics muralles i tothom qui viu en e l seu interior.
Quant a la invisibilitat d'aquests éssers angèlics, la qual fa
referència a l'eternitat, ens recorda que «lo invisible de Déu
resulta visible per a aquell que rcn cx iona sobre les seves
obres». 67 Amb relació a aquest sermó, també cal tenir pre
sent la referència que fa als homes que es preocupen dels
seus germans, j a que j ustificaria, pel seu càrrec, la presència
dels cinc consellers de la Casa de la C iutat de Barcelona.
més enllà dc la seva condició de representants del comitent.

El vincle més immediat de la celebració de la dedicació de
l'església és establir el matrimoni e ntre Crist i la Jerusalem
Nova, unió que es produeix dins el temple consistorial bar
celoní. Aquest esdeveniment té una incidència important,
que s'eternitza en el quadre, atès que es produeix dins el
nou te mple virtual dc la capella consistorial. que esdevé la
Casa de Déu de la Casa de la Ciutat. L'enllosat és e l terra de
l' Ajuntament, un terra ple de senyals dc la ciutat, però on es
constata, per la creu aspada, que ha estat dedicat i que, grà
cies a aquesta consagració i a la intercessió de santa Eulàlia
i sant Andreu en favor del col·lectiu barceloní, s'ha produït
la unió amb la ciutat.

Una imatge paral ·lela, però mancada del simbolisme agut
que caracteritza e l retaule del consistori barceloní, és el
retaule que els paers de Lle ida van contractar a Jaume
Ferrer (Fig. I I).14 En aquesta composició, el fons daurat j u 
úfica Ja inclusió d ' una llegenda en què hj ha la inscripció
<<Beati qui faciunt iusticia», probablement extreta del salm
106,3 del Llibre dels salms. 69 D'altra banda, la presència de
sant Miquel i sant Gabriel pot remetre als sentinelles angè
lics, i els quatre paers a la seva condició d' homes bons de
la ciutat de Lleida, potser aquells sentinelles que van veure la
Nova Jerusale m descendir del Cel. 'O

El fermall dc Maria «abillada com una núvia» pot tan1bé
referir-se a la Jerusalem Nova. Les dotze perles que envolten
la joia poden ser interpretades com les dotze pedres de l'es
cut de l'efod, que al ·ludeixen a les dotze tribus d ' Israel - les
dotze portes de la Nova Jerusalem-, pel que fa a l'Antiga
Aliança, i als dotze apòstols -els dotze basaments de la
C iutat Celestial- , en relació amb la Nova Aliança.66 D'altra
banda, les vint-i-quatre perles més petites poden fer referèn
cia als vint-i-quatre ancians que seuran a l'entorn del tron de
Déu. Sant Andreu, com a apòstol, també porta un fermall
envoltat per dotze perles.

En el marc vell de la Taula de la Mare de Déu dins una esglé
sia de Jan van Eyck, substituït l'any 1877, hi havia una ins
cripció que aclaria la significació d'aquesta obra, la qual, com
veurem tot seguit, està relacionada amb el retaule barceloní.
El text d 'aquesta obra era un fragment d' un himne medieval
en què es lloava e l miracle del naixement de la Mare de Déu
i es comparava la llum del sol que travessa els vitralls amb la
virginitat de Maria. D'altra banda, en Ics lletres inscrites en el

Una vegada ens hem apropat al rerefons simbòlic del Retaule
de la Ma re de Déu dels Consellers, sembla òbvia La substitu
ció de l'or del fons de la taula per la imatge «virtual» de
l' ampliació de la capella consistorial. Segons el nostre parer,
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en què va intervenir l'Església occidental i l'oriental, atès el
tractat elaborat pels consellers de Barcelona, com a confra
res, en defensa de la Immaculada Concepció.7• D'un dels
sants figurats a la taula, sant Andreu, s'ha dit que va comen
tar a Egeas les paraules següents: «De la sustancia de un
poco de tierra no mancillada fue fonnado el cuerpo del pre
varicador, de la sustancia de una virgen inmaculada fue for
mado el cuerpo del Redentor.)>75
Pel que fa a l'actitud immaculista de l'Església oriental, cal
dir que Orient celebrava la festa de la Immaculada Concepció
de Maria des del segle VIL Mi~ançant les paraules de sant
Joan d'Eubea, en relació amb la significació d'aquesta festi
vitat, es pot establir un vincle entre el nou temple edificat per
l'home, en el nostre cas el temple consistorial, i la imatge de
Maria com a temple de Déu sense màcula. Sant Joan
d'Eubea, en comentar la festa de la Immaculada Concepció
de Maria, diu que «SÍ sc celebra la dcdícación dc un nuevo
templo, ¿como no se celebrara con mayor razón esta fiesta
tratandose de la edificación del tempto de Dios, no con fun
damentos de piedra, ni por mano de hombre? Se celebra la
concepción en el seno de Ana, pero el mismo Hijo de Dios
la edificó con el beneplacito de Dios Padre y con la coopera
ción del santísimo y vivificante Espíritu».76

Fig. Il. Retaule de
la Mare de Déu de la
Paeria de Lleida.

En el Políptic de Gant hi ha àngels cantors i àngels músics
emplaçats a la dreta i l'esquerra de Déu, ja que la significa
ció de la música del cant és superior a la instrumental.77
Dalmau, que coneixia aquesta valoració, situa a dreta i
esquerra de la Mare de Déu només àngels cantors. D'altra
banda, els àngels, com darrer ordre de la jerarquia celestial
i el més proper a l' home, són representats com éssers
vivents, però per sobre dels consellers, i a la mateixa alçada
que santa Eulàlia i sant Andreu.

mantell de Maria s'inclouen versicles del Llibre de la Saviesa
de Salomó (7:26 i 7:29), que diuen que Maria és el «mirall
sense màcula de la majestat de Déu». 71
La referència a la Immaculada Concepció de Maria, mirall
sense màcula, Dalmau la fa patent a la taula mitjançant els
cants dels àngels, a les partitures dels quals es pot llegir bona
part del versicle 4,7 del Càntic dels Càntics «Tota pulcra es,
amica mea, et macula non est in te.»n En la partitura dels
àngels de la dreta de la Mare de Déu hi ha escrit «arnica mea
et macula non es(t) in te», mentre que en els de l'esquerra
figura «-era es amica mea macula non». La tradició dels
monarques catalans no deixa lloc a dubtes que la figuració de
la Mare de Déu implicava la seva Immaculada Concepció,
atès la postura fenna que van tenir a favor d'aquest dogma.
D'altra banda, la integració dels consellers barcelonins dins
la confraria de la Immaculada Concepció de Barcelona, la
qual es va destacar en la defensa del reconeixement univer
sal de la Immaculada Concepció de Maria, ajuda a dissipar
qualsevol tipus de dubte en aquest sentit. 71 Per raons cro
nològiques, és interessant tenir present el concili de Basilea,

El fet que no figuri cap instrument dins l'àmbit dels àngels
relega el tipus de música instrumental als humans i és des
d'aquesta perspectiva que cal entendre les figuracions que
hi ha a ambdós costalS dc la part baixa del tron de la Mare
de Déu dels Consellers. Dins una fornícula, Dalmau situa
dos micos asseguts sobre un tamboret rodó i tocant una cor
namusa i un flabiol, instruments d'aire d'us popular (Fig. 12
i 13).78 En el context flamenc, Panofsky comenta que el
mico «simbolitzava totes les qualitats indesitjables per les
quals Eva va provocar la caiguda de l'home i, per tant, va
ser utilitzat com un atribut que contrastava amb Maria, la
"nova Eva", la perfecció de la qual aniquilava el pecat dels
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Van Eyck. 8' A l'entorn de les figuracions que formen part dels
cadirats, especialment les mi ericòrdies, va ser força normal la
inclusió del mico o d' altres animals tocant la cornamusa i el
flabiol, com és el cas d'una misericòrdia del cadirat de la cate
dral de Lleó, en què un porc toca la cornamusa, i d'una cadi
ra del cor de l'església del monestir dc Sant Joan de les
Abadesses, conservada al museu d'aquest cenrre monàstic.IU

Aspectes de l'obra propers
a la semiòtica

Fig. 12. DetaJJ del
Retaule de la Mare de
Déu dels Conseller.r.

La semiòtica del retaule consistorial es podria argumentar a
partir del text del contracte de l'obra, ja que al document es
deixa clar que l'emplaçament dels personatges representats
es farà des de l'espai del retaule i no des de la visió del futur
espectador del conjunt.15 És a dir. quan es comenta el lloc
on Dalmau havia de fi gurar santa Eulàlia dins l'obra, es pacta
que erà «en lo costal dret e part dreta del dit retaule)), tot
i que per a l'espectador la santa aparegui a l'esquerra.
Mitjançant aque t exemple. que es pot extrapolar a la resta
dels personatges esmentats en el contracte, volem fer palesa
la transcendència de fer les referències des de l'espai pictòric
i no des de la nostra posició. En la semiòtica, la interpretació
correcta o escollida que té el costat dret manté una oposició
amb el del cantó esquerre, portador d'aspectes més negatius.

Fig. 13. Detall del
Retaule de la Mare de
Déu dels Conseller.r.

La importància d'aquesta oposició va haver d' incidir en el
plantejamenr de la ubicació dels consellers a l' entorn de la
Mare de Déu. En aquest sentit, fixem-nos que. tot i que Van
Eyck situa Crist al costat dret de Maria, Dalmau l'emplaça
a l'e querre i dirigint la seva mirada als consellers col·locats a
l'esquerra de la Mare de Déu, mentre que Maria observa el!>
altre tres consellers, agenollats a la dreta del tron.

"antics": "Eva occidendo obfuit, Maria vivijica111io pro
fuit''>)."' Dins el simbolisme animal, el mico, per la eva
habilitat d' imitar l'home, ha estat qualificat d' indesitjable i
remei al pecat.80 És per aquesta raó que Dalmau, en la taula
dels consellers, els va representar en lloc de les imatges
d'Adam i d' Eva (emplaçades sovint al front del tron marià
en al ·lusió al pecat original i al paral·lelismc que s'estableix
entre ambdós i Crist i Maria - nou Adam i nova Eva-}.11

En la Taula de la Mare de Déu dins una església dc Jan van
Eyck, la Mare de Déu es representa dues vegades de manera
força semblant, és a dir, com ésser vivent i com a estàtua,
reflectint així la doble natura de la Mare i del seu Fill, la
humana i la divina. Scmiòticament, en l'escultura, la Marc
de Déu al·ludeix a l'Església Celestial, mentre que la imatge de
la Mare de Déu «viva)) fa referència a la seva presència dins
el col·lectiu humà i palesa la imatge dc l'Església Terrenal.~

La presència del mico no és aliena al món figuratiu dels ger
mans Van Eyck, atès que van er figurat a la base del moble
de la taula dels àngels cantors del Polfptic de Gant. 81
Tanmateix, formalment, la imatge del mico assegut en un tam
boret rodó pintada per Lluís Dalmau és força propera, tot i que
més simplificada, a la que corona el faristol de l'Anunciació
d' Aix-cn-Provcncc, obra que ha estat atribuïda a Barthélcmy

En relació amb el retaule consistorial, també es pot apreciar
aquest doble tractament. tot i que. en aquest cas, caldrà
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tra amb vidriera que s'havia d 'obrir en una de las parets de
l'oratori, probablement la de l'esquerra del conjunt. Si el
retaule dels consellers restava encaixat a la paret interior de
l'oratori, la de l'altar, i sembla ser que la capella era rectan
gular, és molt probable que la vidriera fos oberta en aquesta
paret, ja que a l'altra sembla ser que hi havia una porta que
la comunicava amb el pati central. En els pactes del dia 4 de
setembre dc 1443 es comenta que es faria una «bella e nota
ble finestra. rcxes e ab vidriera, que els sic vist faedor. per ço
que el dit retaule se pogués pus clarament veure e mirar»,
propò it que, tot i que no es va dur a terme fins a l'any 1449,
és obvi que Lluís Dalmau coneixia. Pensem, doncs, que l'ar
ti ta, mitjançant la llum, va crear una interacció entre la taula
dc la Marc de Déu i el Judici Final dc Ja vidriera, que va més
enllà de la llum i de la connexió que hi ha entre la imatge de
sant Joan Evangelista figurat a la predel·la i la visió de
l'Apocalipsi. En aquest sentit, si tenim en compte que la
Negació dc sant Pere preludia el gall que va cantar després dc
la seva negació (Mt 26:34), també cal tenir present que el
cant del gall esdevé l' hora en què comença el nou dia i és
sfmbol de la vigilància i de l'anunci dc la llum vertadera."

observar les figuracions dels sants dels capitells del creuer
des d'un punt de vista en què la semiòtica ve donada pel
color dc Ics imatges. Fem al·lusió a Ics figures de sant Pere
i sant Joan Baptista, de les quals ja hem parlat amb anterio
ritat, en què l'emplaçament d'ambdós sants no és arbitrari,
ja que sant Pere simbolitza l'Església i és per això que està a
la dreta de la Mare de Déu, i sant Joan Baptista a l'esquerra,
ja que encarna el prototip d ' aquesta Església, la Sinagoga.11
Ambdues imatges estan envoltades per representants dels
sants apòstols, sant Pau: dels ants eremites, ant Onofre;
dels sants i santes m4rtirs, sant Esteve i santa Bàrbara; dels
sants mendicants, sant Francesc, i dels sants escollits per la
seva relació amb la Mare de Déu, santa Marta i santa Maria
Egipcíaca."• En conjunt, les figuracions dels capitells reme
ten a l'àmbit diví o celestial i, concretament, a tots els sants.
Més enllà dels escollits de l'Antiga Aliança, representats
per sant Joan Baptista, Dalmau inclou les quatre seccions de
sants dc la Nova Aliança: els apòstols, e ls màrtirs, els con
fessors i les verges.

La semiòtica també és present a les figuracions de l'escut
de la ciutat de Barcelona, atès que és representat al terra i
a les claus de volta amb els colors o riginals de l'escut
heràldic com a prolongació dc la capella consistorial, i per
tant terrenal, alhora que s'inclou escultòricament als capi
tell!. penjants del temple, sostinguts per dos àngels, dins
l'àmbit cclcstial. 89

La importància de Ja il·luminació del retaule consistorial pot
corroborar el lligam fort que hi va haver entre la imatge pictò
rica i la vidriera del Judici Final. En aquest sentit, tot i els
quatre grans finestrals que s'obren a l'exterior el temple gòtic
pintat per Dalmau. l'artista va atorgar a la llum un simbolis
me que preludia l'Apocalipsi. La direcció cap a l'est de Ja
capçalera dels temples, Ja del Sol naixent, va motivar que les
figuracions del Judici Final s'incloguessin a l'oest, on el Sol
es pon, això no va ser possible en el cas de Ja capella consis
torial per la connexió amb la sala del Trentenari i per les
característiques del lloc on va ser emplaçada.•2 Tanmateix, Ja
llum que pinta Dalmau en l'escena prové del sud i correspon
a una llum de capvespre. Pel que fa als oficis de vespres, cal
recordar que evoquen la Passió dc Crist i que van ser diposi
taris d'un missatge escatològic en què, per a dirigir Ja nostra
esperança cap a Ja llum que no coneix l'ocàs: «rogamos y
pedimos que la luz venga a nosotros, imploramos la venida
de Cristo que tiene que traemos la gracia de la vida eterna»."'

Quant a Ics figuracions dc santa Eulàlia i sant Andreu,
Dalmau els representa com éssers vivents, i no com escul
tures, alhora que sap resoldre, a partir del seu emplaçament
anterior dins l'obra, la proximitat d'aquests dos sants res
pecte a la resta dels orants presents a la capella, al ple del
consistori i a tota la ciutat. Santa Eulàlia, com a filla i patro
na de la ciutat de Barcelona -observem que la situa a la
dreta dc la Mare dc Déu-, i sant Andreu, com a patró del
consistori, fan que Dalmau no els representi dins l'àmbit
diví o celestial, sinó que els figuri com éssers vivents.90
Seguint amb les comparacions entre la Mare de Déu dins
u11a església de Berlín i la Mare de Déu dels Consellers de
Barcelona, cal destacar també que, tot i les distàncies,
Dalmau dóna un tractament lumínic simbòlic a la taula de la
capella consistorial. L'orientació cap a l'est, en què fa pensar
la direcció dc la capçalera de l'Església, implica que el feix
lumínic prové del sud, la qual cosa, a diferència de Berlin en
què la llum emana del nord, pot tenir relació amb una fines

Simonson, en comentar la taula, ja va assenyalar la relació
que es pot establir entre el gest de benedicció de Crist en la
pintura barcelonina i el de Déu del Políptic de Cant, el qual,
segons aquesta estudiosa. remet a la figura dc Crist del Judici
Final."' D'acord amb La nostra opinió, el gest de Crist de Ja
taula pintada per Dalmau preludia el Judici Final figurat al
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vitrall de l'oratori, raó per la qual desestimem la connotació
de salvació personal per als cinc conseUers inclosos a la
taula, comentada per Simonson, i extr-.tpolem el missatge dc
salvació al consistori barceloní i a tota la ciutat. Malgrat els
lligams que hi ha entre la taula barcelonina i algunes repre
sentacions de tipus funerari ,91 l'àmplia figuració dc l'escut dc
Barcelona i el referent de l' ascensió d'aquest senyal cap al
Cel amplien de manera evident el missatge de protecció i de
futura intercessió. La presència dels cinc consellers eviden
cia la úplica dels representants consistorials en relació amb
el bon govcm de la ciutat i prefigura la sol·licitud de la al
vació del col-lectiu barceloní, el quals la fan com a repre
sentants del consistori. És per aquesta raó que els consellers
ocupen una posició oberta a la resta de la capella i santa
Eulàlia i sant Andreu són figurats als extrems i no darrere
d 'aquests personatges. Finalment, en relació amb altres
interpretacions, cal tenir present que l'obra va ser abonada
per l'Ajuntament de la Ciutat Comtal i no pels consellers que
la van encarregar.

Ciutats ideals dins 1' univers
de l' Església
Gràcies als amplis finestrals pintats per Dalmau a la taula dc
la Marc de Déu, lloc on emplaça els deu àngels cantors, es
pot veure un paisatge idfl·lic amb diverses ciutats, les carac
terístiques de les quals no fan pensar, inicialment, en cap
centre urbà concret. Tanmateix, el que sembla segur que
podem afirmar és que no é~ una aJ.Iusió paradisíaca. Una
visió d'aquest tipus des dels fine~trals de la Casa de Déu de
l'Ajuntament barceloní no tindria gaire sentit més si tenim
present que la Mare de Déu és la Jerusalem Celeste i que,
d"altra banda, al Paradís descrit a l'Apocalipsi no hi havia
mar: «Després vaig veure un cel nou i una terra nova, per
què el primer cel i la primera terra ja han passat, i la mar ja
no existeix.)) (Apocalipsi 21:1)
En el marc del missatge tan explícit que l'obra dc Dalmau
pale a en referència a l'Església com a Casa de Déu, cal
ob ervar la ciutat emplaçada a l'extrem dret del conjunt,
atesa la presència d'una creu i d'un cimbori molt gran ,
totalment desproporcionats respecte a la resta de les cons
truccions d 'aquest nucli emmurallat i de les altres ciutats
figurades. D'altra banda, també s' ha d 'advertir que totes les
teulades d 'aquest nucli urbà són d 'or.91 Emmarcades dins
una mateixa arcada, tot just al costat d 'aquesta població n' hi
ha una altra en què l'clement més distintiu, en relació amb
Ics altres, n'és la presència d' una cúpula al mig (Fig. 14). Ja
dins l' arc següent, apareix una ciutat parcialment amagada
per la vegetació, en què destaca una torre envoltada de qua
tre petites torretes (Fig. 15). Finalment, dins les altres dues
arcades, situades a l'esquerra de la Mare de Déu, es pot
apreciar la presència d ' una ciutat amb el blasó de les quatre
barres catalanes, l'escut del regne, a la porta d'entrada de la
vila emmurallada (Fig. 16).

Quant a la vidriera de la capella del Consell de Trenta i dc
de la perspectiva semiòtica que ara ens ocupa, ja no ens pot
estranyar que els colors escollits per a la figuració del Judici
Final fossin el blanc, el negre i el groc ja que la visió apoca
Hptica esdevé un marc que va més enllà de !"àmbit terrenal de
la capeUa consistorial. Tanmateix, gràcies a La llum que
emana i que il·lumina el retaule s'assoleix la proximitat dc la
segona parusia.
La desaparició de la capella consistorial, arran de les obres
realitzades a la Casa de la C iutat a principis del segle xtx,
dificulta esbrinar quina va ser en realitat l'orientació de l'o
ratori . Tanmateix, el fet que la sala del Trentenari tingués
accés al Pati dels Taronger d 'aquest edifici des de la llotja,
fa ver emblant que el finestral de la capella també fos obert
a aquest espai descobert, ja que la capella i la sala d 'aquest
consell eparaven el pati central del Pati dels Tarongers. 96
D'altra banda, l' amplada de l'oratori, que era propera a la
del retaule, coincideix amb l'espai cobert que hi havia al
costat de la llotja del Trentenari, incidència que fa versem
blant que l'oratori fos paral·lel al pati central, on hi havia
una porta d 'accés a la capella."' Per tant. la capella estaria
orientada a l'est i la vidriera e taria situada al sud, ja q ue
s'accedia a l'oratori des dc la ala del Consell de Trenta per
l'oest i el pati central estava al co tat nord. Aquesta orienta
ció justificaria que Dalmau variés el tractament lumínic eyc
kià, el qual, ple de simbolisme, emana sempre del nord.

Si valorem aquestes peculiaritats així com també el lloc que
ocupa cada una de les ciutats esmentades i la iconografia
de l'obra. creiem oportú recordar el concili de Ferrara i
Florència i la promulgació dc la butlla d ' unió Laerenturcae/i,
signada el 5 de juliol de 1439, en què es va acordar la fusió
dc l'Església d'Occident i d'Orient, la qual va conflfffiar la
dimensió universal del catolici me i la fi de l'anomenat
Cisma d ' Orient. Ens referim al Dis etè Concili Ecumènic, el
qual va ser injciat a Basilea, l'any 1431, i va ser traSlladat a
Ferrara el 1437; a Aorència, el 1439, i a Roma, e l 1443, on
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Fig. 14. Detall del Retaule de la Mare de Déu dels Co11sel/ers.

Fig. 16. Detall del Retaule de la Mare de Déu dels co,sel/ers.

acabà l'any 1446. També es va arribar a acords amb el jaco
bites d'Egipte i d'Etiòpia, Decretum pro Armenis, i, una
vegada traslladat el concili a Roma, amb coptes, sirians i
maronites de Xipre.
Tot i els dubtes de la continuïtat d 'aquest pacte que podien
existir l'any 1443, no creiem desafortunat, dins el terreny dc
la hipòtesi, proposar la identificació de les dues ciutats repre
sentades al primer arc junt amb Roma, la Ciutat Àuria, i
Constantinople, seus de les Esglésies d'Occident i d'Orient.
En aquest sentit, cal tenir present que la caiguda de
Constantinople es va produir l'any 1453, vuit anys després
d'haver-se finalitzat el retaule, i que el refús del concili i del
pacte es va produir el 1484. En aquesta mateixa direcció, la
figuració de la torre amb quatre torretes de l'altra ciutat pot
fer referència a la ciutat de Jerusalem i prefigurar la visió de
Ja Jerusalem Celestial, atès que aquesta imatge va ser sovin
tejada fent al·lusió a Ja visió de Crist envoltat del Tetramorf. 99
En relació amb aquesta possible referència, fixem-nos que
l'àngel situat sota aquesta ciutat sembla assenyalar o bé
recolza un dels dits sobre un fermall de forma romboïdal
amb quatre perles als seus extrems, el qual podria ser dipo
sitari de la mateixa simbologia (Fig. 15). D'altra banda, de

Fig. 15. Detall del

Retaule de la Mare tle
Déu dels Co11sel/ers.
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manera diferent a la resta de les vestidures dels altres perso
natges, la decoració del mantell d 'aquest ésser angèlic s'ha
fet segons un mòdul de pedres precioses, en què cada una
resta envoltada de quatre perles.

maintenant les pèlegrins; dans le sens allégorique, c'est l'É
glise militante; dans le sens tropologique, c'est l'ame chré
tienne; dans le sens anagogique, c'est la Jérusalem céleste, la
patrie d 'en haut». 101 La possible presència de les ciutats de
Jerusalem i Roma -centres de I' Antiga i la Nova Aliança- a
la taula barcelonina palesarien dos d'aquests sentits. l'histò
ric i l' al·legòric, mentre que en relació amb el topològic i l' a
nagògic Dalmau els inclou mitjançant el col·lectiu barceloní,
pedres vives de l'edifici eclesiàstic consistorial, o el col·lec
tiu catalanoaragonès - recordem la ciutat que mostra el blasó
de les quatre barres-, i la imatge de la Mare de Déu com a
Jerusalem Celestial.

La presència de Roma, Constantinople i Jerusalem es poden
justificar des de diverses vessants. En primer lloc, en referèn
cia a les tres llengües de la missa i, en segon lloc, en el marc
de l'Església-Casa de Déu i de l'Església-Temple de pedres
vives.

La figuració de Roma i Jerusalem dins una composició
pictòrica es pot apreciar a la Taula de la Coronació de la
Mare de Déu de Villeneuve-lès-Avignon, obra duta a terme
per Enguerrand Quarton l'any 1453, deu anys més tard que
el contracte pactat entre els consellers i Lluís Dalmau. En
aquesta ocasió, pel que fa a la representació de Roma, es
comenta que «ltem, au partir de Romme se doit monstrer le
Timbre entrant en la mer, et en la mer aura certaine quantité
de galées et navires. ltem ultre la mer sera une partie de
Jherusalem ...». 1110 En relació amb aquesta descripció, la qual
va ser fidelment reproduïda a l'obra, es pot avaluar la figura
c ió d ' un riu a la taula de Dalmau que recorre de manera
sinuosa les muntanyes i desemboca en una zona propera a
les portes de la suposada Roma. Aquesta coincidència, la
qual s'afegeix a les que ja hem comentat anteriorment,
podria ser que no fos aleatòria i que en realitat Dalmau la
incorporés fent al ·lusió al riu Tíber. Si fos així, podria ser que
Dalmau volgués figurar l'univers de l'Església Terrenal com
a rerefons de la figuració de la Mare de Déu i, evidentment,
va incloure els símbols de les dues ciutats santes: Roma i
Jerusalem i del centre de l'Església d 'Orient: Constantinople.
En aquest sentit, cal observar que Dalmau figura aquestes
ciutats a la dreta de la Mare de Déu, mentre que a l'esquerra
representa una ciutat «ideal» que podria fer referència a la
Ciutat Comtal o bé, en una dimensió més àmplia, al regne de
la corona catalanoaragonesa, per la presència del blasó de les
quatre barres catalanes. La inclusió de la ciutat de Barcelona
i de tot el regne catalanoaragonès dins l'univers cristià s'adiu
amb la iconografia de l'obra si tenim en compte la transfor
mació de l'oratori consistorial en la Casa de Déu.

La voluntat de posar la capella consistorial sota la invocació
de la Mare de Déu i la de dedicar-li a la Reina del Cel i al
seu Fill una de Ics obres més re llevants de La pintura gòtica
catalana, ajuda a revelar que Dalmau no només va plasmar
l' esperit de la pintura flamenca en la pintura consistorial,
sinó que també va saber dipositar-hi bona part de la simbo
logia que caracteritza la pintura del nord.

Émile Mate recorda els quatre sentits que es poden donar a
alguns passatges de la Bíblia: l'històric, l' al·legòric, el
topològic i l'anagògic. Aquest estudiós comenta, en relació
amb el nom de Jerusalem, que «dit Guillaume Durand. c'est,
dans le sens historique, la ville de la Palestine oú se rendent
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Notes
I. Pel que fa a altres obres documentades o atri
buïdes a aquest artista, vegeu AlNAUD DE
LASARTE, J., <<Una taula documentada dc Lluís
Dalmau» a Cuademos de Arqueología e Historia
de la Ciudad. Estudios dedicados a Duran i
Sanpere en su LXXX aniversario, Barcelona,
1968, 11, XU , p. 73-84; RUIZ I QUESADA. F..
•Una nova taula documentada de Llufs Dalmau.
d'origen santboià» a Butlletí de la Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
Barcelona, 1997, XI. p. 113-127 i «La Taula de la
mon de sant Baldiri ' de Llufs Dalmau:
Confinnació de l' autoria i de l'origen santboià de
l'obra.. a Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sam Jordi, Barcelona, 2000.
XIV, p. 135-149.

2. A la basc del tron de la Mare de Déu figura la
inscripció: «SUB ANNO MCCCCXLV PER
LUDOVlCUM DALMAU FUI DEPICTUM.»
3. Folch i Torres comenta que, segons Damians
Munté, funcionari de l'Arxiu de l'Ajuntament dc
Barcelona. el retaule gairebé no hi cabia a l'esglé
sia de Sant Miquel, acoblament que. pOLscr. va afa
vorir la pèrdua del bancal. Vegeu FOLCH I
TORRES. J.. «La capilla de la Casa dc la Ciudad
yel Retablo de la Verge dels consellers» a Destino,
Barcelona. 9 d'octubre de 1954. 8%. p. 7-9.

1954, 898, p. 22-24 i AJNAUD DE LASARTE, J.,
«La Virgen de los Consellers» a Sup/eme/11 de la
Gaseta Municipal. Barcelona, 1954, 6, p. 10-14.
Així doncs, no es va fer cap altm restauració fins
a l'any 1954. data en què el restaurador Manel
Grau i Mas va ser el respOnsable d'intervenir en la
pintura i en la consolidació del supan.
6. En la fotografia que apareix reproduïda a la
revista Hispanit1, el retaule encara no havia estat
restaumt. Vegeu «El Musco de Bellas Arles y la
Expasición de Arte Antiguo» a Hispania, 30
d'octubre dc 1902. 89, p. 446.

7. Vegeu una reproducció en què es pOden adver
tir aquests canvis a BERTAUX. E.. «La peinture
et la sculpture espagnoles au Xtve et au xve siè
cle jusqu ·a au temps des Rois Catoliques>> a
MICHEL, A., Histoire de l'Art, Parfs. 1908, UJ,
p. 779, fig. 456. Quant a la talla que separava el
cos del retaule i la predel·la. Vegeu GUDIOL I
CUNILL, J .. Nocions d'Arqueologia sagrada
catalana, Vic, 1933, Il. fig. 506. Pel que fa a les
darreres actuacions, vegeu MANOTE, M.R .. et
al., Guia Art Gòtic Ldel MNAC], Barcelona,
1998, p. 135- 137.
8. A les Rúbriques de Bruniquer s'esmenta l'any

I l. DURAN I SANPERE, A., cit. supra, n. 8. I,
p. 290 i 291.
12. L'anotació és del mes dc setembre dc l'any
1409. Barcelona, Arxiu Municipal de Barcelona,
Clavari, 1408- 1409, fol. 154. Vegeu SANPERE
I MI.QUEL, S., Los cuatrocenti.was cawlanes.
Historia de la pilllura en Catalwia e11 t.'/ siglo
XV, 2 vol., Barcelona, 1906, I, p. 76.
13. DE DALMASES, N., Oifebreria catalana
medil!l•a/: Barcelona /300-I500. 2 vol., Barcelona.
1992, p. 239, doc. 139 i 141; MADURELL I
MARIMÓN, J.M .. «Rafael Destorrents, sacerdote
y miniaturista» a Scrinium. Barcelona, 1954-1955.
XI-XV. p. 2-5 i •<El pintor Lluís Borrassà. S u vida,
su tiernpa, sus seguidores y sus obras» a Anales y
Boletín de los Museos de Arte de Barcelona,
Barcelona. 1952. X. p. 201 i 202, doc. 645 i 646.
14. DURAN I SANPERE, A. , «En Bernat
Manorell, il·luminador de llibres>> a Bwlletí de
la Biblioteca de Catalunya. Barcelona, 1917. IV,
p. 72.
15. Barcelona. Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, Clavaria. 1410. 34, f. 135. Vegeu
MADURELL I MAR! MÓN, J.M. , El Arte en la
comarca Alw de Urge/, Barcelona. 1946, p. 54.

1409 i diu que la dada prové d'un llibre d ' un par
ticular. Vegeu BRUNIQUER, Cròniques. IV, p. 25.
16. DURAN I SANPERE. A., cit. supra, n. 8,
4. L'arxiver de l'Ajuntament de Barcelona, Josep
DU RAN I SANPERE, A.. Barcelona i la seva
Ili, p. 141.
Puiggarí, va ser qui va descobrir el contmcte del
Història, Barcelona. 1972, I, p. 294-295 i
Retaule de la Mare de Déu dels Consellers i va
DURAN I SANPERE, A., Barce/ont1 i la seva
17. SANPERE I MIQUEL. S .. cit. supra. n. 12.
publicar-lo l'any 1870. Vegeu PUIGGARÍ, J.,
Història, Barcelona, 1975, UI. p. 140. En relació
I, p. 205 i 206.
•Un cuadro de Luís Dalmau. Siglo XV>> a La
amb la celebració de la missa. el 29 de novembre
1/ustración Espmiola y Americana, Madrid. lO
18. SANPERE I MIQUEL. S., cit..wpra, n. 12,
de 1437, «los consellers deliberaren fossin dats al
d'abril de 1870, 8, fig. p. 128 i 25 d'abril de 1870,
II.p. XV.
Verger cascun mes 2 sous i 6 diners per vi per dir
9. p. 138 i 139. Una àmpl ia ressenya bibliogràfi·
missa a la Capella de la Casa la Ciutat i per
19. També es té notícia de la construcció d'un
ca de l'obra a PAORÓS I COSTA, R., «La Verge
donar a menjar als gats». Vegeu BRUNIQUER.
respatller de fusta de roure per a la capella, el
dels consellers» a Prefigurac ió del Museu
Rúbriques, IV, p. 25. Aquesta assignació també
qual va ser abonat juntament amb la pintura dels
Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, 1992,
es tracta al Dietari, el 2 de març de 1442. Vegeu
sostres del Trentenari i de l'oratori , l'any 1401.
p. 298-301 i MOLINA I FIGUERAS, J., Arte.
Manual de Novells Ardits, vulgannem apellat
Vegeu DURAN I SANPERE, A .. cit. supra, n. 8,
de1•oción y poder en la pintura rardogótica cata
Dietari del Antich Consell Barceloní, Barcelona,
111. p. 235 i 236.
lana. Múrcia. 1999.
I 390·1839. Barcelona, 1892, I, p. 431.
20. Folch i Torres comenta que, segons Duran,
5. Irremeiablement, aquest desplaçament va pre
9. Tot i que les reunions més importants es feien
feia uns vint metres quadrats. Vegeu FOLCH I
cedir la necessària salvaguarda a Olot. des de l'oc
al Consell dels Cent Jurats. les congregacions
TORRES. J., cit. supra. n. 3. p. 7.
tubre de 1936 fins al mes de març de 1937, i la
més freqüents es debatien en els consells ordina
marxa cap al Musée du Louvre de París fins al
ris a què assistia una tercera part dels jurats i és
21. SANPERE I MIQUEL, S., cit. supra. n. 12.
mes de setembre de 1939, a causa de la Guerra
per això que la sala em coneguda amb el nom dc
U, p. XN-XVn. doc . IX.
Civil espanyola. L'any 1954, Folch i Torres, en un
Trentenari. Els temes reservats al Trentenari eren
aniclc publicat en la revista Destino. comentava
el proveïment de la ciutat, la neteja i urban itza
22. SANPERE I MIQUEL, S., cit. supra, n. 12,
que tot i els intents que en alguna ocasió s'havien
ció, la pOlítica gremial, la defensa de la ciutat i el
I, p. 238. Pel que fa a la producció de Francesc
fet per restaurar el retaule, només havia estat
nomenament d'alguns càrrecs com ara receptors
Gomar a Saragossa. vegeu LACARRA DUCAY.
«repintat» per Puiggarí i que. amb motiu dels tra~ 
M.C., El Rnablo Mayor de San Salvador de
i pesadors. Vegeu DURAN I SANPERE, A., cit.
llats esmentats. el conjunt havia estat consolidat,
supra, n. 8. I. p. 293.
Zl1ragoza, Saragossa, 2000, p. 75-85.
però no restaurat. Vegeu FOLCH I TORRES, J.,
10. DURAN I SANP ERE. A. , cit. supra. n. 8,
•La restauración del retablo de la Verge dels con
23. Un altre retaule en què el fustam havia de ser
IJI, p. 140 i 141.
sellers» a Destino, Barcelona, 23 d 'octubre de
de roure va ser el de sant Marc de la catedral de
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Barcelona. conjunt oonlr.ICtat l'any 1437. on s'es
menta el retaule que havia fet per a la Generalitat
de Catalunya. Vegeu DURAN I SANPERE. A..
cit. supra, n. 8, 111. p. 89 i 90. Quant al Rmwle de
sam Jordi. sonosamcnt conservat a Chicago i a
París. vegeu també GRIZZARO. M.. «La prove
nance du retable dc saint Georges par Bemardo
Manorell. Nouvelle hypothèse» a Revue fht
Lom•rt et les Muséf's de France. París. 1983, 2.
p. 89-96 i AINAUD DE LASARTE. J.• IA Pimuro
Catalana. De l'Esplendor tlel Gòtic al Barroc,

Barcelona. 1990, p. 80.
24. Vegeu AINAUD DE LASARTE. J., El Palau
de la Genemlitai de Catalunya, Barcelona.
1988, p. 45. Pel que fa a la construcció dc Iu
Llotja. vegeu MANOTE I CLI VlLLES. M.R..
L'escultura gòtica catalana de la primera mtitat
del segle xv a la Corona d'Aragó: Pert Joan i
Guillem Sagrtra (le~i doctoral inèdita).

25. Dins l'entorn cyckill. la imatge de Maria
Magdalena podria ser propera a la que s'inclou
dins el tríptic de Jean Braque del Muséc du
Louvre de París. Vegeu DE VOS, D., Rogier ••an
der Weyden. Anvers. 1999, p. 19 i 20. En l'entorn
català coetani, tot i lc~ diferències respecte al
retaule consistorial. c~mentarcm el Rewult! de
santa Clara i santa Caterina de la catedral de
Barcelona, pintat per Miquel Nadal i Pere Garcia
dc Benavarri. a la prcdcl·la del qual es representa
el Noli me Tangert. Vegeu GUDIOL I RICART,
J.: ALCOLEA I BLANCH. S.. Pimura Gòtica
cawlana. Barcelona. 1987. p. 395. fig. 679.
26. Els colors de la vidriera havien dc ser el
blanc. el negre i el groc. Vegeu DURAN I SAN·
PERE. A.. cit. supra. n. 8, ILI. p. 251.
27. En el context dels ajuntaments. l'escena del
Judici Final es pot situar dins les pintures de
Justícia. Vegeu LIEVENS-DE WAEGH. M.L..
«L'iconographie. Les sujets des oeuvres» a Les
Primitifs jlamands et leur temps. De Boeck
Wcsmael. 1996, p. 201-202.
28. Ve~eu MADURELL I MARJMON. J.M.;
RUBIO, J.. Documemos para la historia de la
impmua y librtria en Barcelollll ( 1474-1553),
Barcelona. 1955. I. p. 107 i AINAU D DE
LASARTE. J., cit. su1Jro. n. 23. p. 98. Pel que fa a
la possible relació del retaule barceloní amb el
grup municipal de la Biga. vegeu RAVENTÓS I
FREIXA J.. «La Verge dels consellers i el Retaule
dels Blanquers. Art i Política a Barcelona en la
crisi del segle XV» a Terr:er Congrés d'Història
Moderna de Cataltmra. 2 vol., Barcelona. 1993.
Il. p. 429440 i, pel que fa a la Busca i a la Biga.
vegeu BATLLE GALLART. C.. lA crisis social r

tconónrica de Barcelona tt mediados del siglo xV.

Barcelona. 1973. I. p. 133-379.

29. SANPERE I Ml QUEL. S.. cit. s upra. n. 12.
Il. p. XJV..xvn. doc. IX. En relació amb el dau
rat del retaule de Ja Mart de Déu dels Conselltrs.
creiem interessant que. anys més tard, el 1463. en
la contractació del retaule major de l'església del
Convent Vell de Sant Agu~tf de Barcelona, en
referir-se a l'or que s'havia d'emprar en el daurat
de l'obra no s'inclou la tradicional referència a l'or
de Aorència. i. en el seu lloc, s'assenyala que l'or a
utilitzar devia ser com el del retaule consistorial.
Vegeu DURAN I SANPERE. A.. cit. supm. n. 8.
p. 171.
30. La tècnica emprada per Dalmau en el Retaule
de lli Mare de Déu dels Consellers va ser la de
tremp i oli sobre tau la.
31. El retaule era escultòric i pictòric i va ser encar
regat a Pere Joan pel mercader Gonçalbo de la
Caballcria. el 23 de setembre de 1443. segons
contracte que l'a.nista ntatei.x va redactar. Pel que
fa a la pan pictòrica. subcontractada a Pasqual
Ononeda. consta que I'C!>Cultor. i tal vegada el seu
client.. volia que la pintur.1 fos «molt de nova orde
nança e tot ab colon. ub oli de linos [...] en molt
nova manera [... I i no y avra gens d'oro». Vegeu
SERRANO Y SANZ. M .. «Documentos relativos
a la pinrura en Aragón durante el siglo XV» a
Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos,

Madrid. 1915. XXXII. p. 420-421.
32. TRAMOYERES BLASCO. LL.. • El pintor
Luís Dalmau. Nuevos datos biogràticos,. a
Cultura Esplllïola. Madrid. 1907. p. 570-571. Així
mateix, en aquesta data va ser ordenat el paga·
ment d'una quant itat - Tramolleres esmenta que va
ser de 50 florins. però quan tmnseriu el document
a.'senyala que va ser de 4 florins- al mestre de
draps Gui llem Ovexe. d'Oveixa o d'Uxelle~
també anomenat Guillem del Vaixell, amb JllOiiu
del viatge a Randes que havia de fer per tomar a
casa seva; ci1. supm. p. 570 i 571 , DURAN I
SANPERE. A., Bmt·elona i la seva història.
Barcelona. 1973. Il. p. 333 i GUDIOL RICART.
J.. Pimura gótica, Madrid. 1955, p. 239 (Ar~
Hispaniae, IX).
33. El Po/rptic de l'Adoració de l'Anyell místic
va ser exposat a Bruge~ fins al 26 dc maig de
1432. data en què va ser traslladat a Ja capella
funerària de Jadocus Vijd i de la seva esposa en
l'església de Sant Joan dc Ganl. En relació amb
la pintura de Jan Van Eyck. anterior a r any 1432.
vegeu STERLING, CH.. dan van Eyck avant
1432» a Revue de l'Art, París. 1976, 33, p. 7-82.
Quant a la proximitat entre la santa Bàrbara dc la
taula de la Frick Collection de Nova York i la
santa Eulàlia del retaule barceloní. vegeu C'it.
sttpra. p. 65.
34. GU DIOL I RICART. J.: ALCOLEA
BLANCH. S., cit. Sttpm. n. 25. p. 157
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35. UEVENS-DE WAEGH. M.L. ciL wpm. n. 27.
p. 202.
36. DE CHAMPEAUX. G.: STERCKX. D.S..
O.S.B.. /lllrodttcción a los símbolns, Madrid.
1992. p. 246 i 247 (Europa Romanica, 7).
37. Vegeu G. LAN~. B., The altar and llllltrpie
ce. Nova York-Toronto. 1984.
38. DE CHAMPEAUX. G.: STERCKX. D.S..
O.S.B.. ci1. supm. n. 36. p. 248. En la pintura
barcelonina. l'absis no és el marc on Dalmau
emplaça l'altar sinó que. en aquesta ocasió. esde
vé un gran baldaqur.
39. SANPERE I MIQUEL. S., cit. .wpra. n. 12.
I. p. 206.
40. Recordem que en aquesta reunió es diu: «E
així que el dit Consell dellibcràs qui n'era faedor.
quan de tOtes les dites coses ell ne exequinen 101
ço que per lo dit Consell ne fos dcllibcrat"
41. Vegeu Ritttals: Dt'dicació d'tma església i d'mt
altar. Benedicció dels soms olis. Benedicció tl'tm
abot o d'ww abudessa. Ban:elona. 1980, p. 20.
42. Josep Mas informa que arran de l'ampliació
de la capella de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya. feta en els anys 1734 i 1768, «va
ésser bcnehida cada camí pel rector de Sant
Jaume. de la qual parròquia n·era lo Palau de la
Generalitat•. Vegeu MAS. J.. Notes històriques
del Bisbat de Barcelona. Amiguitat tl'algtmes
esglésies del Bisbat de Barcelona, Barcelona.
1921. Xl Il. p. 143. Quant a la benedicció de Ics

imatges de la Mare de Déu, en què l'antffona és
<<Ave Maria. gratia plena», vegeu ANDR IEU,
M.. «Le Pontifical de Guillaume Durand» a /..,e
Pontifical romain au Moyen-Age, Ciutat del
Vaticà. 1940. lli. p. 525 i 526.
43. A partir dc la presència de les imatges de la
Marc de Déu, santa Eulàlia i sant Andreu a la
capçalera del Saló de Cent de la Casa de la Ciutat
de Barcelona, l'any 1401 , s'ha donat per suposat
que la capella del Trentenari havia estat sota
aquestes invocacion~ des del moment de la cons
trucció dc l'oratori municipal. fet que, com s'ha
pogut comprovar. es va haver d'ajornar fins als
anys 1443-1445. Vegeu DURAN I SANPERE,
A.. cit. supra, n. 8. 111, p. 136.
44. Cal no oblidar que el vuitè Cel és l'habitactó
de les ànimes dels Benaurats. Vegeu ESTEBAN
LORENTE. J.F.. Tratado de lconograjfa.
Madrid, 1998. p. 70. En relació amb els pavi
ment~, valencians dc filiació eyckiana. vegeu
PEMAN Y PEMARTfN. C., Juan l'on Eyck y
Esplllia. Cadi\, 1969. p. 48-50.
45. En relació amb la perspectiva en l'obra de
Lluís Dalmau. ~egeu GARRIGA. J.. «"Geometria

Apropament a la !>imbologia del Retaule de la Mare de Déu dels Consellers

fabrorum". ProcedimenL~ dc representació tridi
mensional als tallers de pintura e<~talans dels
M:glcs XV i XVI>o a Tur:er Congrés d'Història
M()(/ema de Catalunya. 2 vols. Barcelona. 1993.
11. p. 412 i «Llurs Dalmau. San Baudelio» a
Cathalonia. Arte gótico tm los siglos XIV·XV,
Madrid. 1997. p. 179- 184.

46. Aquest tipus de model es pot apreciar, en
al·lu~ió a les dotze porte.~ dc la Jeru~em Celestial.
a l'Altar dauroJ de Usbjerg. conservat al Museu
:-lacional de Copenhaguen. Vegeu una reproducció
a DE CHAMPEAUX G.: STERCKX. D.S..
O.S.B.. cit. supro. n. 36. fig. 32 i 41.
47. DE LA VORAGINE, S.. Lltleyenda dorada.
2 vol.. Madrid. I982, 11. p. 829 i 830.
48. A l'enllosat del Políptic de Gant hi ha pintat
el sfmbol de r Anyell. la «M• de Maria. el ,,JHs...
l'omega i el cYECYC-. dc CriM i la cabalístiC<~
«AGLA,., que també apareix a l'escut de sant
Sebastià. Vegeu PANOfSKY. E.. Los primitivos
jlameflcos, Madrid, 1998, p. 2 10 i 211.
49. Malauradament, la desaparició d'algunes
pans dc l'enllosat no permet copsar la totalitat dc
les inscripcions, de les quals n'hi ha que van
resultar alterades en ser restaurada l'obra. La con
sulta de fotografies antigues ha permès ampliar la
informació. tot i que algunes llegendes ja havien
desaparegut a principis del segle xx.
50. Vegeu SlMONSON FUCHS. A.. «The Virgin

de Vouaux i comenta que. mitjançant la Negació
de >ant Pere. «es tracta de fer valer al pecador l'e
ficàcia dc la penitència i res mé~ millor que un
exemple tant brillant dc la misericòrdia divina,..
Vegeu SOTOMAYOR. M., S. Pedm en/a icoflo
grafía paleocristitma, Granada, 1962. p. 46 i 47.
55. Segons Jacopo da Vara71e. les tres vegades
que Pere va negar Cri~t i es va reconvertir a Ell és
un deb motius pels qual~ C\ van instituir les tre~
festes dedicades a sant Pere - la dc la Càtedra. la
de sant Pere ad Vincula i la del Maniri del sant-.
Vegeu DE LA VORAGl:-IE. S.. cit. supm. n. 47.
I. p. 177 i 178.

56. Si tenim en compte J'c~tada de Dalmau a
Flandes i l'origen llamenc dels artistes que van
dur a terme el cadirat dc Iu catedral de Lleó. és
força probable que el model dc~envolupat pel
pintor valencià a Barcelona ~igui en si mateix
una sfntesi de les directrius que regeixen a Lleó.
Recordem. pel que fa a aquest cadirat. que
l'Antiga Aliança es deM:nvolupa al cadirat baix.
mentre que la Nova Aliança es magnifica al cadi
rat ah. Quant al cadirm dc Lleó i els de l'entorn
lleonès, aixf com també dels cadirats europeus
que tenen relació amb aquest grup. vegeu TEI
JEIRA PABLOS. M.D.. La influencia de/mode·
lo gótico flmnenco l'li León. Lleó. 1993 i. dc la
mateixa autora. Llts silluías de com en la escul
tura tordogótica e.rpatlola. El grupo femtis.

Lleó. 1999.

of the councillors by Luis Dahn:IU (1443-1445).
1l1e contrac! and this eyckiun executi on» a Gatelle
des Bema-Arts, Paris, febrer dc 19!!2, p. 50.

57. TREBOLLE BARRERA. J., Ubm de los
Salmo.r. Religión, ~er y saber. Madrid. 200t,
p. 53 i 54.

51. Vegeu «Maria. Trono de Salomón» a TRENS,

58. Recordem et text d'una miniatura dc
I'Hortus dtliciarwn d'Herrad de Landsberg. dc
l'any 1181. en què e~ comenta que «La reina
asseguda dins l'edifici sagrat (el temple) signifi
ca l' Església que es anomenada la Verge Mare,..
Vegeu PANOFSKY. E.. cit. .rupro. n. 48, p. 146 i
t47.

M.. Morfo. Iconografia de la Virgen ef/ el arte
upatiol. Madrid. 1946. p. 435-442.

52. Quant a les tres figures de profetes i a la de
la o1bil-la, recordem que a les ales exteriors del
Polfptic de Gam. els german~ Van Eyck van figu·
rar lc~ imatges de Zacaries i Miquees. juntament
amb les sibil-les d'Eritrea i de Cumas, les dues
primeres assenyalant un llibre i les altres dues
portant un filacteri.
53. Vegeu Ml. 26: 69-75. Lc. 22: 55-62, Jn. 18:
15-18.25-27. Mr. 14: 66-72. Pel que fa a la figu
ració d'aquesta escena dins la producció eyckiana.
\'egeu el f. 24 del Uibfl' d'Holl!s de Milà-Torf.
actualment destruït Vegeu una reproducció a
PÀCHT. 0., Van Eyck and tlte Founders of Eltrly
Netherlandish Paiming. Munic. 1999, p. 185.
54. En la interpretació que Vouaux fa de r «ACIUS
Vcrecllenscs•. comenta que sant Pere, mitjançant
les seves negacions i el penediment, es convencix
en el model de l'home caigut. penedit i perdonat.
D'altra banda. Manuel Sotomayor ratifica l'opinió

59. DE CI IAMPEAUX G.; STERCKX, D.S..
O.S.B.. cit. supra. 11. 36. p. 181.

60. Pel que fa a aquesta obra i la seva interpretació,
vegeu LIEVENS-DE WAEGH. M.L.. cir. supro,
n. 27. p. 212 i BOCK et ol.• Gemiildegalerie Berlifl.
200mosterpieces. Berlín. 1998. p. 116 i 117. En la
taula barcelonina cal tenir present alhora l'Antiga i
la Nova Aliança. és a dir I'Esgléoia i la Sinagoga.
És per aquesta raó que cal cercar els possibles
referentS eyckians en obres com el Políptic de
Gtll/1 o bé en la controvertida Folli de la Vida del
Museo del Prado, obra que, a l'inventari de la
donació del rei Enrique IV al monestir de Nucstra
Señora del Parral. é~ citada amb el nom d'Historia
de lo dedicación dt la lglesio. Vegeu PE.\ii\N Y
PEMARTÍN. C., cit. supro. n. 44. p. 70-99.
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61. Els àngels figurats per Dalmau no tenen ales.
com els que Van Eyck mclou en el PolíTic de Gm11.
En la figuració d'àngels aptcr. en Ja pinLura gòuca
internacional. e<~l destacar la Taula de la Mart dt
Déu i clngels músics de la catedral de Barcelona.
Vegeu ALCOY PEDRÓS. R.: RU IZ I QUESADA.
F., «Pere Lcmbrí i el Mc~tre d'Albocàsser. Inici
d'una revisió wbre la pintur.t castellonenca en
temps de l'internacional• a Aues de l'Assemblea
lmerr:omarcal c/'Estudwsos (Morella. 1996).

Castelló. 200>. p. 387-393 i RUIZ I QUESADA.
F.. «Atribuïda a Pere l..embrf La Virgen y el Niño
con :ingeles músicos• a Cotlwlonio. Ane gótico ""
los siglos XIV-XV. Madrid, 1997. p. 130-134.
62. THÉREL, M. L.. Le triouphe de lo Vierge
ltglise, París. 1984. p. 193.
63. Vegeu Obras complews dt san Bemardo.
Semwnes litrírgicos. Madrid. 1986. lV. p. 575
622 (Biblioteca de Autore'> Cri~tianos).
64. DAVY. M.M.. lniciactÓII a la simbología
mmdnica. Madrid, 1996. p. 176 i 177.
65. DE CHAMPEAUX G.: STERCKX. D.S..
O.S.B.. rit. supra. n. 36. p. 247 i 248.
66. En relació amb l'àngel cantor que pona una
diadema amb una joia ~imilar a la de ~Ol
Andreu. cal esmentar que són onze les perles que
en'oltcn la joia.

67. Obros comp/etos.... cit. supro. n. 64. 1V. p. 596
1597.
68. YARZA. J .. «Relaule de la Paeria. Jaume
Ferrer 11 i col·laboradors» a Catalunya Mediel'al.
Barcelona, 1992, p. 322 i 323.
69. /Jichosos [los que guardan juicio.) lo.r que
lwcm justicio (en Iodo ticmpol.
70. Quant a les imargc'> de ~nt Miquel i sant
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