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Lluís Dalmau I (Actiu cnrre 1428 i 1461)
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Sant Baldiri 11448- c. 1450
Tècnica mixta sobre taula 1255 x 161 cm
Compartiment principal del Rnauk dt sant Bal.diri. Procedeix dc l'antic retaule major de
l'església parroquial de Sant Baldiri, Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Parròquia de Sam Baldiri, Sant Boi de Llobregat
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,. 'ANY 1945, JOSEP MARIA MADURELL va donar a conèixer diverses referències documentals que
~ feien al-lusió al retaule major de l'església de Sant Baldiri de Sant Boi dc Llobregat. Gràcies a aquestes
notícies se sap que el dia 13 de setembre de 1448 els obrers d'aquest remple van signar amb l'imatger Jaume Roig
el contracte de l'obra de fusta del retaule i dos dies més rard van subscriure la pintura del conjum amb el pintor
d'origen valencià Lluís Dalmau. •
Anys més tard, el 1964, Joan Ainaud, durant la restauració d'una pinrura d'aparença barroca procedenr de
l'església de Sant Boi, va donar a conèixer que en realitat es tractava de la taula cenrral del retaule gòtic de sant
Baldiri documentat per MadureU. I.:obra no havia estat reconeguda com a pinrura gòtica ja que tenia un aspecte
molt allunyat de l'original en haver estat reaprofitada per al nou retaule major barroc construïr el 1688. 2
La troballa de l'amiga imatge de sanr Baldiri va significar l'ampliació del catàleg d'obres documentades de
Llurs Dalmau, el qual, en aquelles dares, es limitava a la taula de la Mart tÚ Diu tkis Con.salm (1443-1445). Aixf
doncs, el compartiment central del sant diaca va permetre un major apropament a la pintura de Lluís Dalmau,
un dels pintors més importants del panorama artfsric barceloní dels anys quaranta i cinquanta del segle xv.
Malgrat la resolució excel-lent del paviment i la ubicació de la figura, la taula de Sant Boldírí fa relatiu l'abast
de la captació dels models flamencs per part de Dalmau. Lluny de la plausible ruprura artística que es podria
suposar a partir del moble encarregat pel consistori barceloní, la presència abundosa de daurats i la decoració de
la dalmàtica simpatit-zen amb el prototip pictòric anterior.
Darrerament hem donat a conèixer una tercera obra documentada de Llufs Dalmau, la qual, segons s'ha fet
palès, rambé va formar part de l'antic retaule major gòtic de l'església parroquial de Sant Boi de Llobregat.
Lany 1938, el professor Ch. R. Post va comentar per primera vegada aquesta obra, en publicar una taula con
servada a la col-lecció Barraquer de Sant Feliu de Guíxols, que va relacionar amb el cercle dels Vergós.3 A partir
de la referència que ens informa de la col-lecció i l'indret on es conservava la pintura, s'ha pogut constatar que
la taula de Sant Baldiri devia formar part de la col-lecció dels Casanova de Sant Boi, nissaga de la qual va formar
part el Conseller en Cap de la ciutat de Barcelona, Rafael de Casanova, des d'on va passar a la dels Barraquer de
Sant Feliu de Gufxols. ~
Es tracta d'una taula en què s'escenifica la decapitació de sant Baldiri. El cos mutilat del virtuós centra la com
posició de l'escena de la seva more, la qual és presenciada per l'emperador, tres dels seus soldats i diversos perso
natges del seu seguici. D'altra banda, l'impressionant i alhora monumental botxi, que es recolza sobre la destral
del martiri, dirigeix la mirada al cap sense vida del sanr i als rres pelegrins que envolten la santa relíquia.
Llufs Dalmau no només recull la representació de la mort del sant, sinó que també fa referència a l'indret
sagrat, al fet sobrenatural i al pelegrinatge que origina. Molts són els referenrs que ens informen dels pelegrinar
ges als sanruaris i dels miracles que s'hi esdevenien. Sanr Eugeni, en la seva poesia Dt basifica sancti Aemiliani, fa
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una crida al pelegrinatge a la tomba de sant Millan que por ser-nos útil en la comprensió de la taula del sanr
di.1c.1: .. ¡. .1,\qui obtiencn la marcha los cojo\ y la vista los ciegos; la piel recobra su integridad, desprendiéndose
de la lepra [ ..} . -\quest\ miracle~. també atribuït~ a molt\ alrre~ centre~ de pelegrinatge com per exemple l'ex
col·lcgiata dc Sam fel iu dc Girona, van ser el\ repre\enrars per Lluís Dalmau a la taula de Sant Baldiri.6 El pri
m(r del~ pdegnm rcpre\cntar en aqueHa composició es cura la vista amb l'aigua miraculosa d' una de les fonts;
d ~cgon. que duu un barret amb les pcrxine\ compostel·lanes. ~ es mulla la mà per poder curar-se de la malaltia
dc: l.1 pdl. i d teru:r espera guarir-se de la seva coixesa un cop hagi begut l'aigua santa.
Un rret iconogràfic que és present a la taula de la decapitació de sant Baldi ri podria fer referèn cia a un ahre
miradc d'.1quest 'anr. A la part superior de la pintura, cor ¡ust al coscar de la llança del tercer soldat, figuren unes
fcm11es armdonide' amb peduncles que poden al·ludir al fruir del llorer, arbre molt relacionar amb sant Baldiri.8

l n la hlloracio de Ics obre~ documentades de Lluís Dalmau, no és del rot possible comparar la taula de la
,\larr de Dlu dels Comrllm amb el Rnaule de sant Baldírí. El preu tan elevar que els consellers barcelonins van
abonar a D.1lmau pel retaule marià significa que en realitat els comitent~ van encarregar una ~~obra mestra», una
pintura en !.1 qual la intervenció de Dalmau va ser del rot majoritària i en la qual el pintor no va escatimar cap
dl.' b sew' capacitats arríwques.'1
Pd que fa a l'obrador de Lluís Dalmau, és molt probable que en les dates en què es va realiu.ar el retaule sant
boi:t hi rrcball6 el pinror d'origen valencià Bartomeu Almenar. D'aquest artista es coneixen diverses referències
do~umenra(,, però cap no el lliga amb la contractació d'obra pictòrica, per la qual cosa creiem que, un cop mort
D.tlmau, degué escar adscrit al t<lller d'algun pintor valencià. to
.\1és enllà d'aquestes notície~ que lliguen l'obrador de Dalmau amb la pimura valenciana, és del tot evident
que l'autor de la Mnrr d~ Déu d~/s Consellers, a més de conèixer la producció pictòrica Aamenca, va renir un fort
lltgam amb la pintura llevantina.
FRANCrsc Rurz 1 QuP.SADA
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