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~ PINTOR D'ORIGEN valenci& aparell<

~ documen!et des de 1428. Gràçies o
dues refBlunctes d'arxiu corresponoms en
aquesta data sabem que va ser eOYtat a Castalla
¡Mit ordre dol rei Alfons el Magnànim

I que

estava al urvet de la Casa Re•al.' També par
ordre d'aquest monarca va vtat¡ar a Flandes

Inscripcions: A la basc dd tron de la Marc dc Déu ·SUB ANNO MCCCCXI V PER LUDOVI
CUM DALMAU FUI DEPICl UM .•
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s'onclou en aquest cetbleg, permet apreciar-ne la
tmporta/11 dependència respecte de ta pmture de
Jan van Eyck. A més, aquesta obra representa,
en el cemp de la pintura, la lnlroducció a
Catalunya del retntt, l'us de le tec:nlu a l'olt i la
preséncia del paosatge.
Malgretla d•st•ncla artisttca que hi ha entre
les obres de Ven Eyclc 1 la M11re de Deu dels

Consellers, la producció de Dalmau motiva certa
remodelaaò en l'~mbtt aru5ttc barceloni de prin
cipiS dels anys quaranta del segle 'K:I/.
Et 1448, li va ser cot11rae1oda la pi t'llu ra del
ret1ule ma¡or de l'església de Sant Bol de
Llobregat. Es té notfcta de dues taules del con·
¡unt ecabat d'esmemar i central s'oxpo~ en

ra

aquesta mostra l.<i presencia del ptntor
Bartomeu Almener al taller de Oalmou l la socie·
tal que va constituir amb Gaspar Gual, ambdOs
d'ongen valenciè, confirme" la vineuloció de
l'ert•sta amb le pinlura llevantit'la durant la ~eva
eslitda a Barcelona nexe que devia for¡ar-se
durant la seva formació al taller d'algun dels
pnnopals pontors de Valentia, posstblement al
de Gonçal Pens, al do G0t1çal Perís Sarrià o
al de Moquel Alcanyls.

L:::f N UNA REUNIÓ DEL CONSELL DF CENT barcdonf, celebrada c16 dc juny de
~ 1443. es va dt:ddir que «com la capella e lo al rar construhirs din~ la Casa del Consell
de Trenta fossen moh nus e pobresa sols e despuylars ue retaula e sens algun;t invocació, ne
sran acompanyats en manera deguda, i no és rcngut en fanta algur1a per tots aquell~ qui ho
miren ax1 estrangers com alucs, havem ddliber:u posar en lo dir ConseU ~i hi fariem 1 retaule.
E així que el dit Consell delliberàs qui n'era faedor, quan de totes les dites coses ell ne exc
quirien rot ço que per lo dir Consell ne fos dclliberat». El 4 de setembre de L443, escollit~
els dotze prohoms, es va resoldre d'encarregar un rcraule per a la capella de la Cas.1 de la
Ciumt, així com també l'obertura d'u.n flnesrral a la capella i la comanda de la corresponent
vidriera per millorar la i(.(uminació del conjum pictòric. En aquest apk'C es va acordar que:
es fes la comanda a •lo millor e pus apte pinror qui encerc.:'lr e trobar sc pogués...
Pel texr de Ics capitulacions del Reraull' de In Mttrt' dl' Diu &IJ Conullm se sap que les
dimensions del conjunt ha\'ien de ser s<..-gons la ~ forma, mesura e manera de la parer interior
de la dira capella vers lo alcan>. Aquesta referència ens informa que l'amplada dc la capell.t
havia de ser, com a màxim. de quarre metres i que, probabJcmem, d sosrre de l'oratori esmva
susrcnrac per arcs de diafragma, la qual cosa jusrificaria l'escrucrura peculiar de l'obra. Si fem

El 1452, va pactar la pintura del monumental
retaule de l'església dol convent do Sant Agusu
de Barc:eiOI'Ia. qua no va poder r"lttrar ¡a que
va sor COI'Itr~~<;tllda da nou a Jaume Huguet.
onze anys més tard les refor*'>c•ca óOcumen

usla 1105t*nou; a 1452 d bu•xen CCf'l efebh~l
dl la OOIISidetlldó da~ QIUdia llllrNu a'- C1u1a1
Comusl La decoriiClO de la capella de la COI'Ifrana
de S...t Elm a l'esglai• de Santl Clara de
Barçelona, la reahtzacu) del ret1ula dl 11 capella
de Santa Cecll11 de l'esgl6s1a parroquial de
Mataró I los tasques ornamenteta relacionades
amb ta Ca,_ Re111 fen dubtar de la COnllnu•lat de
rexll dO Dalmau. En aques1 sonht, la lmpof'18ncoa
d'alguna encarrec.s fets • Jaume Huguet en
aqu1!1$t!ll dates !recordem al re11ule de t'ett•r
ma¡or de l'esglês•a de Sent Antoni Abat de
Barcèlono) facilite la comprensió del progressiu
osmono1mont anrstlc dn Llula Da lmou
L'absèr'lcia de noticies postorlora a l'uny 1461
semble que ens 1nd1ca la mon del pintor.
En el capctol dO les obrN que 11 h atubueixen,
s'ha rei8Cionat amb aquHt ltll$tl ta p.nturl
mural de l'atcosoh del ~pultre de Sanxa
X•men.s de Cabrera 1 de fo••.

conserver e le

catodrtl de Bartelona. con¡unt quo podria tenlf
rel<~etó 1mb una de les filles dt San•• 1

ER. Q.
I

Not"
Per a la blbltografta rel<ltova a Uula Dalmau.
vegeu els estudts de la #Mrc do 06u del$
C«w!!/4Hs 1 Senr Baud11/, obra que • 'm·
clouen tn equest cataleg

2 Pel que fa a aquesta obra 1 1 lo relac•ó que té
amb 11 prodUCCIÓ de Llu11 Dalm1u. vegeu
Ru•z Oull68d1 2000b. p 142 149

atenció a aquesres incidències i al fer queb dimemions dc l'oratori eren força reduïdc~. o
pot pensar que la voluntat de Dalmau, tor tramgredinr cb pacte~ ~ignat:S, va ser crear un
tromp~-l'onl que engrandís Ics dimcns1on\ dc la C41pella. En aquot sentit, la figuració de
l'absis. del rranssepre i del creuer d'una c~gl6ia com a lloc d'acolliment de la visió de la
Mare de Déu devia crear un efecre ,·hu.1l que ampliava l'bpai dc devoció.
Quant al rer:aule de~ttnar a la capella dc l.t Ca.~ de la Ciurat. la juma especial nomenada
pel Consell de Cent es dcvta posar en contacte, com a mínim. amb el pintor Lluí~ D.1lmau.
arè. que el dibuix del retaule, con ervat al Mmeu d'Hisròria de la CIUtat, va ser realit7at pel
pimor abans de la 'ignalUra del conmctc, el 29 d'octubre dc 1443. Poc després, el 26 de
novembre d'aque-t mateix any. els comdlcr~ van acordar amb l'imatger Franci Gom.1r l'es
trm.tura del conjunt, així c.om també l'obra del guardapols, d'acord amb un dibuix que van
donar a Gomar.
Le~ anotacions fet~ al dibuix pale\cn que .tqucst croquis va ser realir7.at per Dalmau
entre el 4 de setembre i el 29 d'octubre dc 1443, arès que hi ha .tlgunes discordance.' entre
el text del dibuix i le~ dàusules del contracte. I·n relació amb això, al dibuix s'assenyala que
en eh, dos compartiments laterals de 1.1 predd·la s'havien de figurar •11 histories dc lm dirs
!>ant~ ~n d dibuix nomé~ ~·c,mema \anta Eulàlia i ~nt Andreu- o a volunrat dd\ conse
lle,..,... memre que en el contracte s'indica que ,' havien de rcpre~cntar les imarg~ dc 'ant
Joan Evangdisr:a i santa Magdalena. Pel que fit al compartiment cencral de la predd·l.t, la
imarge que consta c:n el dibuix i en d corura1.1c comcideix 1 hav1a dc ser la Pietat \tanr en
mig dcl Sepulcre er angd qui tcnga lo cor' dc Jh... per les e!opadc~·. Els canvis fer~ en d con
tracte ropecre aJ dibuix mostren un can' i en el programa tconogràfi<. de l'obra que va m6
enllà dc ranecdota i que afecten, segon~ la nostra opinió, el projecte iconogràfic del con
junt de la capella. i més sr es té en compte la dimibució atipic.t de lo figures que ._'havien
de representar a la predd·la en el contexr de l.r p1nrura gòuca C41t<tlana.t
Pd que fa als mort U.\ pels quals el~ comellcrs van encarregar el conjunr a Dalmau, pot\er
va ~er decisiva la cap.tcrtat rerratísnca d'aque~t pintor, d'acord amb la condició. inclo~ en
el contracte, de representar els consellers o;egons proporcrons e habitut:S de IUJ'\ co~~. ab
les façs axi propries com dl~ vivents b han aixt com també l.t referència documental que
ens informa de l'existència d'un rerrilt exempt de Ramon \avall, conseller en cap de
B.trcelona i, en conseqüència, un dels comiu:rm rcpresennm .tIJ raula mariana.
Conforme al que s'estableix en el comr.tcte, Dalmau reprc\ema a la dreta de la Marc de
Déu el conseller en cap. Joan Llull, i els comdler~ rercer i cinquè, francesc Llobet i Joan
de Junyent; mentre que, a resquerra, incluu Ramon Sa,all i Amoni de Vilatorra, consellers
segon i quan. respectt\larnent. l:.n una solu(.IO similar a la que V'J utilitzar Jan van Evck en la
Mr1rt de Dtu d~ \&n d~r At~le, fixem-nos que cap dels conselle!'\ adreça la mirada a la Mare
de Déu. En ambdue~ ocasions, la visió no és físiC41 -la mirada dels personatges presents és
ab~cnt, perduda-, ja que é~ únicament amb el~ ulls del cor que poden ..veure• la Mare de
Déu. Quanr als san~ que presenten el\ conseller\, \anta Eulàlia apareix com a filla i patrona
de la òutar de Barcelona, menrre que s.1m Andreu hi é com a patró del consisrori.
El lloc d'emplaçament del R~1<1ul~ d~ f¡¡ \farr d~ Dtu d~ls Com~llm devia ser \Obre l'alr.tr
de la capella, siruació que coincideix amb d de: l.t Mare dc Déu dins respai pictònc, ja que
es troba al quadrar format per l'encrcu.tmcnt de la nau central i el transsepte. Aque~t espai
confereix una signific.ació ~pecial a la imatge dt 'vtaria amb el seu Fill, atès que, emplaçar~
en el cemre de l'altar, ocupen el lloc on la tcrr.t e\ toca amb el cel. on la presencia dtvina e~
comunica amb els homes. El lloc eminent que ocupa. ~eguda en un tron elevar per quatre
lleons. també por tenir relació amb la im.ugc dc la Mare de Déu com alrar.
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"lanmatcix, l.lul\ Dalmau no nom6 \'3 pintar un transsepte i un absis amb l'objectiu d'amphar la capella con
1 el 'a con\'ertir \'i~ualmem en
un àmbit edc,iàsric nou, que va més enllà de l'espat rectangular nu i pobre que va trobar. Aquesra transforma
ció, Dalmau la circumscriu amb un guardapols similar a l'emmarcament d'una porta o Elnc tra 1 dipoSlla en
l'e,p.1i pictòric bona part tk la simbologia que caraccericz.a aquest tipus d edifici\.
A l'e pai pictòric pintat per D.almau es pot aprectar que k"> rcfcrèncic.. a l'Antiga i a IJ. j\;ova Aliança son pre
\C:nt' en b imatge~ inclo\c.~ en el~ capitells del creuer c:mplaç.ats darrere 1.1 Mare de Deu, en els quals sanr Pere
prc\idcix el dc la dreta de Maria i del \CU Fill, memre que 'anr Joan Bapti,ta otà en el cent~ del de l'esquerra.
Aixf done!>, \.tnr Pere, com a cap de l'l:.sglésia de Crisr, i sant Joan Baptista, com a darrer profeta vcrerocesra
mcmara, expliciten la Nova i l'Antiga Aliança.
~isrorial, \inó que en realitat va •edificar- pictòricamcm lampliacao de l'oratora

ltuts Dalmau. d•tlutx
del ffstBule de
18 Mare de ~~~dels
Cons~>lltus

A més a més, c.tl fer atenció al tron dc la Mare de Déu per cop~r bona parr del missatge simbòlic del retaule
c.on\1\torial 1 n rclac1ó amb el solt de Maria, s'ha comentar que els quatre lirons, emplaçats a la part baixa del moble,
al·ludcixen al tron de Salomó i a IJ visió de la Marc de Déu com a 5t'dt's '\apimtlnt'.~ Tot i l'antiguitat d'aquesta
iconografia,¿, t"\tdcnt que va ser rt'COIIida per Dalmau en el \Cu viatge a rl.tndes, atès que es pot apreciar en diverses
obfC\ dd Mcme dc Hémalle i rambé va ser emprada per Jan van Eyck. Aix1 doncs..1 partir del~ lleons que guarden
d tron de la ~1are dc Deu ~ poden comprovar, una vl!gada m6, els deute.\ importants que hi ha entre la pintura
de Dalmau i l.t pimu.-a flamenca. No obstant això, Dalmau \'3 m6 enllà en la figuració del tron de la Vfal'l' de Déu
i afcgetx altrt~ referents que fan m6 complexa la uadicional referència veterotestamentària al cron de Salomó.
En aquc:M )Cntit, eaJ rc,,aJtar la pr~ència de la "\legació dc sant Pere. emplaçada al ~c:tial de la Mare de Déu,
i la relació que: mamé aquc:'ta imatge amb la caredra de sant Pel'l'. Tenim prc~em aqu~ra associació i la referència
que impliquen el\ lleom al tron de Salomon, el serial de la Mare dc Déu c~dc:vc alhora càtedra de I'Esgl6ta de
Crist i tron dc Salomon, d qualal·ludetx a l'Església que la prefigura: la Sinagoga. La unió dc: l'Amiga i la Nova
Aliança mitjançant el soli de Maria, siruac al creuer d'una església potencial, poc mantenir lligams amb la inclusió
de llcgcndc~ al pav1mem i, en conjunt, al·ludir al moment en què la capella e~ va po.!>ar sora la invocació de la
Marc dc Déu, el qual coincideix amb l'encàrrec del conjunt.
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Jan van Eyck, Mllr6 do
Déu de Vsn der Pn~~le.
Groenlngemusuum.
Bru ges

JOI

La referència a la Immaculada Concepció de Maria, mirall sense màcula, Dalmau la fa parent a la raula mir
jançanr els canrs dels àngels, a Ics parriwres dels quals es por llegir bona part del versicle 4,7 del Càntir dels
Càntics «Tota pulcra e.s, amica mea. ec macula non esc in re... En la panirura dels àngels de la drera de la Mare
de Déu hi ha escric •arnica mea ec macula non es(r) in ce», mentre que en els de l'esquerra figura «-era es amica
mea macula non». 1 L'l tradició dels monarques catalans no deixa lloc a dubtes que la figuració de la Mare dc Déu
implicava la seva Immaculada Concepció, atesa la postura ferma qu\! van renir a favor d'aquest dogma. D'altr<l
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 universal dc la Immaculada Concepció de Maria, referma
aquesra al·lusió. Per raons cronològique~, és interessant tenir presenr el concili de Basilea, en què va intervenir
l'Església occidemal i l'orienral, acès el cracrat elaborat pels consellers de Barcelona, com a confrares, en defensa
de la Immaculada Concepció. 1 D'un dels sams figurats a la raula. sane Andreu. s'ha dic que va comcnrar a Egeas
Ics paraules següenrs: «De la susrancia de un poco de rierra no mancillada fue formado el cuerpo del prevaricador,
de la susrancia de una virgen inmaculada fue formado el cucrpo del Redenror.•
Gràcies als amplis finestral!. pintats per Dalmau a la caula de la Mare de Déu, lloc on emplaça els deu àngels
cantors, es por veure un paisacgc idfl.lic amb diverses ciutats, les característiques de Jes quals no fan pensar, mi
cialmcnc, en cap centre urbà concrcr. Tanmateix. cl que sembla segur és que no és cap al·lusi6 parodisíaca, més
si renim present que la Mare dc Déu és la Jerusalem Celeste i que, d' alrrn banda, al Paradrs descric a l'Apocalipsi
no hi havia mar.
Si valorem lt:s peculiarirars arquitectòniques de Ics ciutats i el moment en què va ser pinral el reraule consis
tori.tl, poc després dc la fu.~ió de l'Església d'occident i d'orient, no creien1 desafortunat, dins el terreny de la
hipòtesi, proposar la identificació de les ciurats represenrades amb Roma, Consranrinoble i Jerusalem, fem refe
rència a les rres llengües de la missa i al marc de l'Església-Casa de Déu i de l'Església-Temple de pedres vives:
La voluntat de posar la capella consistorial sora la invocació de la Mare dc Déu i la de dedicar a la Reina del
Cel i al seu Fill una de les obres més rellevants de la pintura gòrica catalana ajuda a revelar que Dalmau no només
va plasmar l'esperit de la pintura flamenca en la pintura consisrorial, sinó que també va saber dipositar-hi bona
part de la simbologia que caracrerio.a la pintura del nord.
FR.ANCI'SC Rutz 1 QtJESADA
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L~ f1guraco6 de Roma 1JE!fusalem d ns una
composocoò Ptctòfl08 es oot aprec<a! a la taula
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