LA TAULA DE LA MORT DE SANT BALDIRI, DE LLUÍS DALMAU:
CONFIRMACIÓ DE L'AUTORIA 1 DE L'ORIGEN
SANTBOIÁ DE L'OBRA
FRANCESC RUIZ 1 QUESADA

En un estudi que va ser publicat en aquest butlletí fa h·es anys, vam atribuir
una pintura en que es figttra la decapitació d'un sant diaca a lama de Uuís Dalmau,
la qual, per raons iconografiques, vam pensar que havia de formar part de l'antic
retaule major gotic de l'església parroquial de Sant Boi del Llobregat. 1 En relació
amb aquest conjunt, cal tenir present que Joan Ainaud, en el h·anscurs de la restau
ració d'una pintura de característiques barraques procedent de l'església de Sant
Boi, duta a terme l'any 1964, va donar a coneixer que en realitat es h·actava de la
taula central d'aquest mateix retaule. 2
En la taula de la mort de sant Baldid s'escenifica la decapitació del sant. El cos
mutilat del virtuós centra la composició de l'escena de la seva mort, la qual, és pre
senciada per !'emperador, tres dels seus soldats i diversos personatges del seu segui
ci. D'alh·a banda, l'impressionant i albera monumental botxí, que es recolza sobre la
desh·al del martiri, dirigeix la seva mirada al cap sense vida del sant i als tres pele
grins que envolten la santa relíquia.
L'any 1938, el professor Ch. R. Post va ser qui primer va comentar aquesta
obra, en publicar una tatua, conservada a la col·lecció Barraquer de Sant Feliu de

1.

2.

E Rurz r QuESADA, «Una nova taula documentada de Lluís Dalmau d'origen santboia» a Butllelíde
la Reial Acadimlia Catalaua de Be/les Arts de Sa11tjordi, Barcelona, 1997, XI, p. 113-127. A causa d'un
error d'impremta, les fotos d'aquest article en que es reprodu'ia el Retaule de la Mare de Déu deis
Consellers (fig. 4 i 5) apareixen capgirades.
La noticia va ser donada a coneixeren una comunkacióexposada a la secció d'Art i Arqueología de
la Societat Catalana d'Estudis Histories el28 de novembre de 1964, vegeuJ. ArNAUO OE LASARTE,
"Una taula documentada de Lhús DalmaLt» él Cuademos dt: Arqueología e Historia de In Ciudad.
Estudios dedicados a Durn/1 y Sanpere Cll Sil LXXX anhlersario, 1968, rr, xn, p. 73-84.
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Guíxols, que va relacionar amb el cercle dels Vergós. 3 A partir de la referencia que
ens informa de la col·lecció i l'indret on es conservava la pintura, demostrarem tot
seguit els motius pels quals l'obra va anar a parar, des de Sant Boi, a aquesta pobla
ció gironina.

La col·lecció Barraquer de Sant Felíu de G11íxols. Una dada que confirma la procedencia
san tboinna de la pintura
Segons hem pogut constatar, la taula de sant Baldiri devia formar part de la
col-lecció dels Casanova de Sant Boí, 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 Guixols.
En relació amb Rafael de Casanova, malgrat que va néixer a la localitat de
Moia, és prou conegut que va morir a Sant Boi, ates que estava casat amb Maria
Bosch i Barba (1696-1704), hereva d'tma de les famílies més influents de Sant Boi.
Aquest matrimoni va originar un nexe important entre la família Casanova i la
població santboiana, que va perdurar alllarg de tot el segle xvm.
La darrera descendent de Rafael de Casanova va ser Maria Llu'isa de
Casanova, la qual es va casar amb Joan Antoni de Barraquer i de Llauder, membre
d'una progenie de militars de la població de Sant Feliu de Guíxols. La mort sense
descendencia de Maria Utüsa de Casanova, l'any 1824, va motivar que tots els béns
d'aquesta nissaga fossin annexionats als del seu espos, Joan Antoni de Barraquer.4
L'enllac; en segones núpcies de Joan Antoni de Barraquer i de Llauder amb
Maria Gracia de Puig i Metge va afavorir una progressiva desvinculació de la famí
lia de la població de San.t Boí de Llobregat i un apropament a la de Sant Feliu de
Guíxols, raó perla qualla pintura va ser traslladada des de Sant Boi a la localitat
gironina, lloc on consta que era l'any 1938.
Els motius pels quals la pintura va passar a mans dels Casanova, es poden
argumentar a l'entorn del retaule barree de Sant Baldiri, conjtmt contractat a !'escul
tor Miquel Gra l'any 1688 dinalitzat cap a l'any 1693, data en que es devia fer la
substitució de 1'antic moble gotic.5 En els capítols concertats amb Miquel Gra, rela

3·

4·

5·
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Ch. R. POST, A History ofSpanislt Painting, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1938, vn,
p. 453-455, fig. 160. Més tard, l'any 1986, !'obra esmentada va ser publicada per Josep Gudiol i
Santiago Alcolea i Blanch com obra anonima d'origen lleidata, vegeu J. GuoroL I RrCART, j S.
ALCOLEA 1 BLANCH, La Pintura Gótica Catalana, Barcelona, 1986, p. 153, núm. 455, fig. 759·
Agra"im !'amable acollida de Caries Serret en facilitar-nos una copia de J'estudi que va fer en relació
amb Rafael de Casanova així com tarnbé del dut a terme per F. Caballé, vegeu C. SERRET, Rafael
Casanova i Comes. Couseller en Cap, Ajuntaments de Barcelona, Moia i Sant Boi de Uobregat, 1996,
p. 132-137, i F. CABALLÉ, La formació del Casal de Ca u Barrnquer (estudi inedit dipositat a 1'Arxiu de
Sant Boí de Llobregat), on s'esmenta Joan Antoni de Barraquer amb el nom de Josep Anton de
Barraquer.
C. MARTÍ r VILA, «La devoció a Sant Baldiri (aspectes artístics)» a Vida Samboyann, Sant Boi del
Llobregat, maig de 1959, p. 14.

Fig. 1. Lluís Dalmau, Decapitació de smzt Baldiri (1448-c.1450),
Arxiu Mas, Barcelona.
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tius a la construccíó del retaule barree, es comenta que l'obra havia de fer-se «de
conformitat del retaule de N ostra Senyora de la Mem~ de Barcelona o millar si por
ser» i, en relació ambla figuració del turment del sant: «Item al pedestral quatre
taulons del martiri del sant de mixt relleu de 5 pams d'ampUtria abs sos retalls de
pedestrals i fronters entrallats ab dos serafins.» 6 La presencia d'aquests relleus ens
fan desestimar un possible acoblament de la taula gotica al retaule barree i pensem
que, en un primer moment, devia ser enunagatzemada conjmüament ambla resta
de compartiments. Tanmateix, la construcció de la nova església, executada entre els
anys 1710 i 1738, devia afavorir la dispersió de les pintures millar conservades i la
destrucció de la resta. 7 En aquest sentit, la taula de la mort de sant Baldiri devia ser
tma de les composicions més reeixides i sembla evident que va anar a parar a la re
sidencia deis Casanova, un dels llinatges més importants de Sant Boi de Llobregat al
llarg del segle xvm.8
Pel que fa a la pintura, tot i que va passar de la col·lecció dels Casanova a la
dels Barraquer, el fet que no circulés pel circuit del comen; durant tots aquests anys
ha afavorit de confirn1ar l'origen santboia de la composició. Grades a aquesta inci
dencia es pot ratificar l'adscripció de l'obra al conjtmt pintat per Lhús Dalmau i així
corroborar la proposta que vam desenvolupar fa uns anys, bo i basant-nos, en
aquesta ocasió, en raons de tipus estilístic i iconografic.

El contracfe del retnule de Snnt Bnldiri. Un dowment que e/ls illformn que L'nutor de In
pintura vn ser Lluís Dnlnrnu
L'any 1945, Josep Maria Maduren va donar a con(úxer diverses referencies
doctm'lentals que feien al·lusió al retaule majar de l'església de Sant Baldiri de Sant
Boi del Llobregat. Grades a aquestes noticies se sap que el dia 13 de seternbre de
1448 els obrers d'aquest temple van signar amb l'imatger Jaume Roig el conh·acte de
!'obra de fusta del retaule, i que dos dies més tard van subscriure la pintura del con
junt amb el pintor d'origen valencia Lluís Dalmau.9 D'altra banda, també es té notí
cia de la presencia de Lluís Dalman i del pintor valencia Bartomeu Almenar a Sant
Boi de Llobregat en el mes de novernbre de 1447, fet que sembla informar que el
projecte de dura terrne el conjnnt ja arrencava de l'any anterior al de la signatura.10
C. MARTÍ 1 VrtA, cit. sttpm, n. 5, p. 14.
La nova església va ser construYda per iniciativa de Mn. Francesc Albertí, que va ser rector
d'aquest temple entre els anys 1698 i 1755.
8. La propietat que va exercir joan Antoni de Barraquer en relació amb !'herencia que li va llegar la
seva esposa, Maria LluYsa de Casanova, tmnbé va motivar el canvi de nom amb que era coneguda
la casa santboiana on va mori r Rafael de Casanova, Can Bosch, perla denominació de Can Barra
quer.
9· J. M. MADURELL 1 MARI}.1ÓN, «El Arte en la comarca alta de Urge!>• a Aun/es y Bolelí11 de los Museos
de Bnrceloun, UI-4, Barcelona, "1945, p. 331-332 i J. M. MADURELL 1 MARtMÓN, El Arte c11ln comarca nlln
de llrgcl, Barcelona, 1946, p. 79-80.
10. C. MARTÍ t VILA, cit. supra, n. 5, p. 1 5·

6.
7·
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Fig. 2. Lluís Dalmau, Detall de la Tnuln de Saut
Bnldiri (1448-c. 1450). Servei fotografíe del MNAC
(restauració 1966).

Tot i que les referencies doctUnentals esmentades només ens donen notícia de
l'encap<;alament del document, la vinculació de la taula de la mort de sant Baldiri
amb el retaule de Sant Boí pot ajudar a entendre m.illor quines van ser les caracterís
tiques del conjunt gotic. En aquest sentit, malgrat que no sabem les mides exactes del
compartiment lateral-les quals suposem que són d'uns 170 cm d'al<;aria i poc més
d'un metre d'amplada- , la relació que s'estableix en tre la pintura central del moble
i la de la mort de sant Baldiri al-ludeix a un tipus de retaule proper al de sant Cosme
i Damia de la catedral de Barcelona, obra duta a terme per Miquel Nadal entre els
anys 1453 i 1455. 11 Així dones, pensem que el conjunt pictoric devia amidar tms 5
metres d'amplada i prop d'uns 7 metres d'al<;~tria, indos el gu ardapols. Tanmateix,
ellimitat nombre de referents conservats no permeten desestimar del tot que el con
junt fos de quatre carrers laterals.
Pel que fa a l'ajut que ens podria oferir l'arquitectura que va acollir el retaule
de sant Baldiri, la destrucció d'aquest temple en la primera meitat del segle xvm di
ficulta anar més enlla en aquesta d irecció. Tanmateix, gracies a l'estudi arqueologic
11.

J. GuoiOL 1 RlCART, i S. ALCOLEA 1 BLANCH, cit. supra, n. 3, p. 395, fig. 678.
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de Ferran Puig, Núria Molist i Rosa Melian. se sap que 1'absis de 1'església romanica
de Sant Boi, lloc on va ser emplac;ada l'obra, va ser modificat en el segle xv, molt
probablement en una data anterior a l'any 1448, moment de l'encarrec del fustam
del retaule. 12 Aquests estudiosos ens informen que l'absis quadrat de les fases ante
riors, en que es va aprofitar !'estructura d'una gran cisterna romana, va ser substi
tui't per una capc;alera poligonal alhora que es va engrandir 1'fnea de 1'altar. 13
La nova organització de l'absis afavoreix la comprensió de !'estructura del re
taule gotic, el qual devia estar recolzat a la paret central del polígono bé en una
zona propera a aquest pany de paret, la qual cosa implicaría que devien haver por
tes pintades a la part baixa del moble.
Un retaule gotic amagnt sota d'uns repints

Gracies a la informació proporcionada per Joaquim Pradell, hem pogut esbri
nar els motius pels quals algunes fotografíes d'aquesta composició evidenciaven
diferencies notories. En aquest sentit, en el nostre estudi anterior ja vam assenyalar
que en algunes reproduccions de la pintura, com la publicada per Post l'any 1938,
apareixia la destral, sobre la qual es recalza el botxí, com si fes un bastó. H
La causa principal d'aquesta divergencia, entre d'altres, ve donada perque la
fotografía publicada per Post mostra la pintura abans de ser restaurada, cap als
anys setanta, per Joaquim Pradel}.l 5 L'estat de conservació deficient i el fet que teta
la composició havia estat repintada a l'oli, van motivar que aquest distingit restau
rador hagués de llevar les intervencions que havia patit la pintura, les quals altera
ven !'esquema visual característic de Lluís Dalmau.
Una vegada h·eta la capa pictorica a l'oli que emmascarava !'obra, es va adver
tir que els trets facia ls d'alguns personatges es trobaven en t.m estat de conservació
deficient. Perla resta, es va poder constatar que s'havia amagat la destral i també
que s'havia alterat el color de les tres fonts que van manar arran deis tres cops a
terra que va donar el cap sense vida de sant Baldiri.
El fet que la pintura hagués estat totalment repintada coincideix ambles obser
vacions fetes per Ainaud en relació ambla tattla cenh·al. En interpretar les restaura
cions que havia sofert la pintura de sant Baldiri, aquest estudiós va comentar que
l'obra estava «desfigurada per dues capes de pintura nova que fa de mal datar; si la
més superficial correspon a la construcció del retaule barree de l'any 1688, cal supo
F. Pu1c, N. MousT, i R. MELIAN, «El carrer de la Pau (Sant Boi de Llobregat). Evolució historica
d'un edifici» a 1[amarles Arqueoll!giques del Bnix L/obregnt, Cnslelldefels 28, 29,30 abri/1989, vol.l de
les preactes, comunicacions, p. 444-450 i 457· Agraün a Montserrat Pages la seva genti lesa en pro
porcionar-nos una copia d'aquest text.
13. Vegeu n. 12, p. 449 i 450.
14. F. Ruiz 1 QuESADA, cit. supra, n. 1, p. 114, n. 5·
15. Hem d'agrair a joaquim Pradellla seva amabilitat en explicar-nos el procés de restauració de l'obra
i per tenir accés a un bon nombre de fotografíes que documenten l'evolució de la seva intervenció
en la pintura.
12.
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Fig. 3· Lluís Dalmau, Relnule de In Mnre rle Déu deis Cvusel/ers (1443
1445). Servei fotografíe del MNAC (Calveras/Mérida/Sagrista).

sar que l'altra pertany a alguna "restauració" del segle XVI o dels tres primers quarts
del següenb>. 16 Aquest primer repintat és el que va afectar la taula del martiri del
sant i ve a ratificar, des d'tma altra vessant, l'adscripció d'ambdues taules a tm
mateix retaule, ates que totes dues ens informen que el conjunt va patir tma «ínter
venció importanb> en un moment anterior a la construcció del retaule barroc.
Aquesta incidencia ens fa pensar en la possibilitat que encara es conservin altres
taules del conjunt gotic santboia en algtma col·lecció privada, emmascarades com
obres d'una datació més avanc;ada.
16.

J. AINAUD DE LASARTE, cit. supra, n. 2, p. 8o.Joaquim PradeU ens ha comentatque una vegada llevat
l'oli, la pintura tenia una aparent;a molt bruta, ates que s'havia repintat amb un vernís molt dur,
proper a la colradura.
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Les coincidencies estilístiques i iconografiques de la pintura, així com també la
ratificació de la seva procedencia santboiana esdevenen un suport prou solid per
afegir-la, sense cap dubte, al cataleg d'obres documentades de Lluís Dalmau. En
relació amb aquest redu!t grup d'obres, el Retaule de La Mnre de Déu deis Consellers,
obra executada entre 1443 i 1445, palesa l'inconvenient de reproduir de manera
mimetica les tipologies figuratives dels germans van Eyck, la qual cosa dificulta
l'apropament a la pintura més primigenia de Dalmau. Contrariament, la ta~ua de la
mort de sant Baldiri és un testimoni important en la comprensió de !'esquema for
mal del pint01~ jaque aporta altres elements informatius complementaris. Les carac
terístiques figuratives d'aquesta obra mostren alguns pm1ts de coincidencia ambles
pinttu-es del sepulcre de Sanxa Ximenis de Cabrera i de Foix de la catedral de
Barcelona, els guals semblen corroborar l'atribució d'aquestes pintw·es murals a la
ma de Lluís Dalmau, propasada per Post. 17

Ln taula de In mort de snnt Bnldiri. U11 11011 referent en L'atribució de les pintures del
sepulcre de Sauxn Ximenis a Lluís Dnlmnu
L'any 1431, Sanxa Ximenis de Cabrera i de Foix, filia del vescomte Bernat de
Cabrera i muller d'Arquimbald de Foix, 18 va fundar un benefici dedicat a santa
Clara en la capella de Sant Cristofol, i va prometre donar tr·es-cents florins a l'Obra
de la catedral de Barcelona si el capítolli concedia aquest oratori. 19 Un any després,
17. Respecte a una altra pintura atribu"ida per Post a Lluís Dalmau, la Tnrtln de In Deposició de Crist de
l'antiga col·lecció Muntadas, actualment conservada al Museu Nacional d'Art de Catalunya
(MNAC/MAC 64093), sabem que Mauro Na tale l'ha relacionada amb l'ambit llevantí-napolita. Les
conclusions d'aquest estudiós en reJació ambla Tnuln de In Deposició es publicaran en el caUtleg de
l'exposició El Renncimienlo Meditemíueo, que es celebrara a Madrid i a Valencia, l'any 2001, vegeu
Ch. R., PosT, cil. supm, n. 3, VII, p. 19, fig. 2. Pel que fa a aquesta i altres possibles atribucions, ve
geu j. AINAUD DI! LASARTE, cit. Sllpm, n. 2, p. 74, n. 8.
18. Arquimbald de Foix era fill de d' Arquimbald de Grailly i d'Elisabet 1, comtes de Foix, els quals li
van atorgar el títol d e senyor de Navalhas. Fruit del seu mah·imoni amb Sanxa Ximenis de Cabre
ra va néixer Elisabet, que es va casar amb Joan de Caramany, baró de Sant Felix i vescomte de
Caramany, l'any 1427. També es té notícia d'una altra filia anomenada Joana, la qua l ja era morta
l'any 1449, i també d'un fill que és esmentat com senescal de Bearn, vegeu P. FR!!IXAS r CAMPS,
L'nrt goticn Giro1rn, Barcelona, 1983, p. 266 i J. ANDREU, J. CANELA, i M. A. SERRA, El/libre de comples

com nJont per n /'estudi d'1111 cnsalnoble de mitjnn scgle xv. Primer llibre me1uorinl comellfnl per In senyorn
donn Sn11xn Ximeuis de Fox e de Cnbrem e de Nnmlles 1440-144-3, Barcelona, 1992, p. 29. Tot i que es
desconeix la d<üa de naixement de Sanxa, se sap que Arquimbald de Foix va néixer l'any 1387 i que
la redacci6 deis capítols matrimonials de tots dos es va fer el1408.
19. ). MAS, Notes Historiques del bisbnl de Bnrcelonn. Tnrtln deis nllnrs y cnpclles de In Seu rle Bnrcelonn,
Barcelona, 1906, !, p. 50 i 51. Vegeu també J. MAs, Lo Fossnr de In Séu de: Bnrcelonn y ses inscripcions
.frmemries, Barcelona, 1911, p. 78 i 79 i J. MAs, Guía Itinerario de In Cntedml rfe Bnrcclonn, Barcelona,
1916, p. 88. La capella va ser dedicada inicialment a sant CristOfol, segons ens indica la clan de volta
de l'oratori i la visita pastoral de l'any 1424, vegeu Visitntio Sedis, 1424, fol. 77-79. El moti u pel qual
Sanxa va canviar el patrocini de la capella pel de santa Clara és un testimoni més de la important
advocació franciscana deis Cabrera, la qual ve donada pellligam familiar d'aquest llinatge amb
sant Lluís de Tolosa, esdevingut pels enJia~os matrimonials ambla nissaga deis Prades, vegeu F.
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Fig. 4· Atribu"it a Lluis Dalmau. Mural del sepulcre de Sanxa Ximenis de
Cabrera a la catedral de Barcelona (cap a 1446-1450).
Servei fotografic del MNAC (Calverill' ' férida/Sagrista).

es té noticia de la cessió d'aquesta capella, on va decidir ser sepultada, ates que, el
1436, l'Obra va rebre de Sanxa la quantitat de vint florins «coma remanent dels
quaranta florins que havia de pagar perla sepulhtra que 1i feu !'Obra á la citada
capella de Santa Clara». 20 A l'arcosoli d'aquest sepulcre s'han conservat unes pin
tures murals en que es figuren dos angels que aixequen l'aruma de la difunta cap al
Pare Etern, flanquejats perla Mare de Déu, a l'esquerr.a , i per sant Miquel, a la dreta.
RUIZ r QuESADA, «Consideracions sobre el Sant Jordi i la princesa i els seus donants», a fnume
Huguel. 500 n11ys, Barcelona, 1993, p. 104-108. En relació amb aguest estudi, precisem que la funda

ció del benefici la va fer Sanxa, ates que Arquimbald de Foix va morir assassinat, juntament amb
Joan sense Por, el 10 de setembre de 1419, vegeu Cl. DEvrc, i J. VAISSETE, Histoirc Gé11érnlc de
Ltwguedoc, Toulouse, 1872-1904, xr, p. 250, tot i que també s'ha dit que va morir l'any 1417, vegeu
J. ANDRW, J. CANELA, i M.A. SERRA, cit. suprn, n. 18, p. 27. Finalment, farem constar que Joan de

Caramany, espos d'Elisabet de Foix -filia d' Arquimbald i Sanxa-, era descendent de Bertran de
Devese, germa del papa joan XXll, pontífex que va canonitzar sant Lluís de Tolosa.
20. J. MAs, cit. suprn, n. 19, p. 50 i 51. Tot i la data d'aquesta notícia, San.xa Ximenis de Cabrera i de Foix,
senyora de Navalhas (Noailles), va atorgar testament l'any 1471 i va morir el mes de novembre de
1474, AHPB, DALJI·IAV GINEllRET, Pri11111S liber testnme/1/orum, 219/52, fol. 41v-43.
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L'any 1938, Post va propasar atribuir les pinhues catedralícies a Lltús Dalmau,
tot i que va manifestar algtms dubtes a )'hora de confirmar aquesta autoria. 21 Anys
després, el1942, Joan Ainaud i Frederic Pau Verrié, van coincidir amb l'estudiós
america i van justificar les diferencies entre aquesta obra i el Retaule de la Mare de
Déu deis Consellers per les diferencies tecniques que hi ha entre la pintura mural i la
pintura sobre taula. En opinió d'aquests autors, «algunos detalles tan personales de
Dalmau como por ejemplo las proporciones de las manos se repiten aquí de modo
evidente». 22 Finalment, l'any 1986, Josep Gudiol i Santiago Alcolea i Blanch van
coincidir amb Ainaud i Verrié, en comentar aquesta obra, i van assenyalar que «a
despit de la tecnica, aquesta obra respon essencialment als mateixos conceptes que
la gran taula de I'ajuntament barceloní».23
La valoració de la pintura funeraria ha estat fon;a desigual, ja que, d'tma ban
da, Josep Gudiol opina que és tan inferior «que resulta difícil de creer en tal pérdida
de facultades», menh·e que, d' altra banda, Dalmases i Pitarch comenten que són
una copia de models flamencs i que palesen una qualitat superior a l'obra de
Dalmau. 24
Tot i la diferencia de suport, les concomí tancies que hi ha entre la taula de la
mort de sant Baldiri i la composició de la catedral de Barcelona remeten, si més no,
a un ambit artístic proper al de Lluís Dalmau i resten immerses en la problematica
que envolta la pintma barcelonina de finals dels anys quaranta i inicis deis cinquan
ta, moment en que Dalmau treballa a la Ciutat Comtal i es coneixen les primeres
dades en relació amb l'activitat de Jaume Huguet com pintor establert a Barcelona
amb taller propi. D'altra banda, pel que fa a la imatge pictórica de Dalmau, cal tenir
present !'origen llevantí de !'artista i la intervenció en l'obra santboiana d'un altre
pintor de la mateixa procedencia, anomenat Bartomeu Almenar.
Segons la nosh·a opinió, les pintures del sepulcre de Sanxa Ximenis constaten
els intercanvis entre la pintma barcelonina i valenciana d'influencia flamenquit
zant.25En aquest sentit, si comparem les pintures murals i la taula de la mort de sant
Baldiri es poden advertir ptmts de contacte que semblen confirmar !'esquema visual
de Lluís Dalmau o, si més no, el d'algun pintor que segueix unes pautes estilístiques
molt properes. Quant a aquesta col·lació, advertim una solució próxima entre les
fisonomies del Déu Pare i del botxí, la qual es pot resseguir mitjan<;ant la manera de
resoldre els ulls i el nas, així com també perla rotunditat que hi ha en tots dos
21. Ch. R. PosT, cit. Srtprn, n. }, vn, p. 2}-25.
22. J. AINAUD DE LASARTE, i F. P. VERRlÉ, «Capilla de Santas Clara y Catalina» a Ln pinlrtm gótica en la
Catedml de Bnrcelonn, Barcelona, 1942, XXVI (treball inedit).
23. J. GuoroL 1 RrCART, i S. ALCOLEA r BLANCH, cit. supm, n. 3, p. 159.
24. J. GuotoL 1 RrCART, Pintura gótica, Madrid, 1955 (Ars Hispaniae, IX) iN. DE DALMASES, i A. Jost r
PrTARCJ-r, «L'art gotic. Segles xrv-xv>> a F. MmALLES (ed.), HistOria de l'nrt cnlnlii, Barcelona,1984, lll,
p.257.
25. Pel que fa als préstecs entre la pintma de Lluís Dalmau, la de jaume Huguet i la valenciana, obser
vem la proximitat entre el tron de l'emperador de la taula de la mort de sant Baldiri, el de la tau]a
central del retaule de sant Antoni Abad, pintat per Huguet, i el de la taula de la Mare de Déu i sant
Francesc del Mestre de la Porciúncula (MNAC/MAC 64103).
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Fig. 5· Lluís Dalma u. Detall de la Decnpifació rle
snnt Bnldiri (1448-c. 1450)
(foto Joaquim Pradell).

Fig. 6. Atribui"t a Lluis Dalmau. Detall del
mural del sepulcre de Sanxa Ximenis de
Cabrera a la catedral de Barcelona (cap a
1446-1450). Servei fotografíe del MNAC
(Calveras/Mérida/Sagrista).

Fig. 7· Lluís Dalmau. Detall de la Decnpitacióde
snnt Bnlrliri (1448-c. 1450) (en procés de
restauració) (foto Joaquim PradeU).

Fig. 8. Atribui"t a Lluís Dalmau. Detall del
mural del sepukre de Sanxa Ximenis de
Cabrera a la catedral de Barcelona (cap a
1446-1450). Servei fotografíe del MNAC
(Calveras/Mérida/Sagrista).
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rostres. 26 D'altra banda, alguns dels personatges de la taula de la mort de sant
Baldiri es caracteritzen per una mirada malenconiosa, incidencia que també obser
vem en la Mare de Déu del conjtmt mural. Finalment, la solució singular de la ma
de )'emperador és molt proxima a la de l'ardmgel sant Miquel i mosh·a, tma vegada
més, les dilicultats que tenia Dalmau a l'hora de donar solució a la figmació de les
mans, segons ja s'adverteix en el Retnule de In Mnre de Déu deis ConsellersY
Del treballs desenvolupats per Lluís Dalmau en la tecnica n1.ural es té notícia
que l'any 1454 va sigrtar tm contracte per policromar la capella de la confraria de
Sant Elm dels mariners de l'església del convent de Santa Clara de Barcelona. Se
gens aquest document, Dalmau s'obligava a daurar i policromar la paret sobre la
qual estava recolzat el retaule, quatre angels de pedra i les portes de la sagristia. 28
Aquesta referencia d'arxiu ens permet saber que Lluís Dalmau no només va desen
volupar la seva activitat artística en el terreny de la pintura sobre taula sinó que
també va atendre treballs de policromía escultorica, la qual cosa pot tenir alguna
relació amb la decoració pictorica del sepulcre de Sanxa Xirnenis de Cabrera.29
Si ponderem la noticia. dels quaranta florins abonats per Sanxa a l'Obra de la
catedral, sembla obvi interpretar aquesta referencia com tm pagament per la realit
zació d'tm primer sepulcre sense cap decoració escultorica o bé per obtenir el permís
de sepultura de l'esmentada dama a la capella de la catedral de Barcelona. La dis
creta quantitat lliurada a l'Obra de la catedral no manté cap correlació amb el se
pulcre que es conserva, molt més costós, raó perla qual es pot pensar que el túmul
de Sanxa Ximenis de Cabrera i de Foix es va haver de dura terme entre l'arty 1436,
data de la cancel·lació deis quarartta florins, i el1450, moment en que el ferrer Joart
Vilalta va rebre h·es-cents trenta-cinc florins perles reixes de l'oratori.30 D'altra ban
26.

27.

28.

29.
30.
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Que~nt 11 les concomitimcies entre e~mbdós rostres, Post je~ ve~ comentar le~ proximitat entre el del
Déu Pare de la catedral i el de sant Andreu del Retnule rle In Mnre rlc Déu rlels Consellers, vegeu CH.
R. PosT, cit. sttprn, n. ), VTT, p. 25.
Pel que fa a l'arnes de sant Miquel, cal destacar els punts de coincidencia que hi ha en relació amb
els representats per Jaume Ferrer al Retnult: de In Pnerin, obra duta a terme probablement entre
1445 i 1450, en que es reprodueix el model desenvolupat per Lluís De~lmau al Refnule de la Mnre de
Dé11 deis Consellers.
A. DuRAN 1 SANPERE, Bnrcc/onn i In sevn llislorin. L'art i In wllurn, Barcelona, 1975, IIJ, p.147 i 148, n.
4· Els treballs escultorics que van seguir allliurament del reta u le que presidia l'oratori, dut a terme
per Bernat Martorell el1451, i la mort d'aquest pintor un any despres va baver d'afavorir que la
come~nda de les feines de policromía fossin encarregades a Lluís Dalmau.
Altres notícies informen de l'activitat de Dalmau en el marc de la pintura de banderes, penons, co
tes i guamicions de ca val!, vegeuJ. GumoL 1 RlCART, i S. ALCOLEA 1 BLANCH, cit. supm, n. 3, p.157-159·
Grades a la conservació del testament de Sanxa, se sap que finalment va decidir ser enterrada al
terra de la ca pella de Santa Clara i santa Ca terina de la catedral de Barcelona, moti u pel qual pre
gava al bisbe i al Capítol «los sia plagent voler me atorgar la dita sepultura, la qua! sepultura vull
sia fete 11 coneguda deis dits mermassors», AHPB, DALMAUGINEDRET, cit. suprn, n. 20. Els motius
pels quals la senyora de Navalhas va renuncie~r a ser exhumada e~l luxós sepulcre que havia fet
construir dins la capella de la catedral de Barcelona es podrien argumentar mitjanc;ant la seva de
voció franciscana, vegeu n. 19. L'avan<;ada ede~t que Sanxa tenia en redactar les seves darreres vo
luntats va poder incidir en l'opció de canviar ellloc ostentós on primerament havia de ser sepulta
da pel terra de la capella. En aquest sentit, la humilitat que mostra pel que fa a l'habit francisca amb

Fig. g. Lluís Dalmau. Detall de la Decnpitnció

de snnt Bnldiri (1448-c. 1450)
(foto Joaquim Pradell).

Fig.to. Atribu"it a Lluís Dalmau. Detall del
mural del sepulcre de Sanxa Ximenis de
Cabrera a la catedral de Barcelona
(cap a 1446-1450). Servei fotografíe del
MNAC (Calveras/Mérida/Sagrista).

que havia de ser amortallada: «ltem vull sia portada a soterrar ab lo cordó de Sant Francesc e de
Santa Clara cenyit sobre la roba e posat sobre el meu tors un drap de llana negreen Uoc de drap
d'or» contrasta amb les joies i el vestit luxós del sepulcre de pedra. D'altra banda, disposa llegar
bona part del seu patrimoni a !'Hospital de la Santa Creu i a la Pia Almoina de Barcelona, als quals
nomena hereus universals, i dóna al monestir de Santa Clara de Castelló d'Empúries una creu de
plata daurada «de valor de vuitanta o noranta florins». Un exemple de la riques¡¡ de Sanxa són els
cinqLtanta mil florins que llega per un codicil testamentari a l seu nebot el comte de Cabrera, vegeu
A. GUARNERI, «[ capitoli nuziali di Anna Cabrera contessa di Módica e Federico Enriquez» a
Arclrivio Storico Sicilinrro, Palermo, 1885, p. 290. No sabem quines intervencions es van fer a finals de
segle en l'espai sepulcral de Sanxa Ximenis de Cabrera, sota la ca pella de Santa Clara i santa Ca te
rina, ates que va ser destinat a cripta funed1Jia de la família Girona. En relació amb el patrimoni de
Sanxa Ximenis de Foix i ambla interpretació de les seves darreres voluntats, vegeu AHPB, DALMAU
GJNEBHET, cit. supra, i J. ANDREU, J. CANELA, i M. A. SERHA, cit. supra, n. 18. Les conclusions d'aquest
estudi interessant caldria matisar-les tenint en compte el codiciJ testamcntari pel qual San;"<a valle
gar cinquanta mil florins al seu nebot, el comte de Medica, quantitat relacionada amb el matrimoni
entre aquest noble i la seva néta i, en conseqüencia, amb el pagament de la dot: «ltem pirchl la
illustri contissa dompna Johanna ha vi de recuperari tutti le beni di la casa la dota e creximento di
quilla chi s uni (sic) in tuttu florini vintimilia de la monita de Sicilia [...] et fari lo dictu lega tu comu si
demostra por lu contractu dotali celebra tu infra lu predictu illutri quondam conti don johanni
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da, se sap qu e el 20 de juliol d'aquest mateix an~ Joan Cab rera va cobrar del procu
rad or de San xa la quantitat de cinquanta-cinc florins per la pintura de les reixes de
la capella de Santa Clara de la catedral de Barcelona i dos florins i mig per pintar de
diversos colors una coltmma de pedra que hi havia. 31
El tancamen t de la capella, fet l'any 1450, pot al·ludir a l'acabament d els tre
balls escultorics i als de la policromía del túmul, juntament amb els quals es va haver
de pintar el fans de l'arcosoli. Qu ant a aquesta probabilitat, la realització de les rei
xes fa pensar en la protecció dels objectes instal·lats a !'in terior de la capella i en
aquesta data encara no s'havia col·locat el re taule dedicat a san ta Clara i santa
Caterina, obra encarregada per Sanxa i duta a tenne per Miquel Nadal i Pere Garcia
de Ben avarri cap als anys 1454 i 1458.32 Fi.nalment, a l'e.ntorn del sepulcre cal dis-

Con ti di Módica E la p refata illustri dompna Johanna de Cabrera contissa de Modica. E ancora si
dimostra ph·che la quondam dompna chancha de Novagles fichi donacioni lu quondamillustri don
Johanni Conti di Módica[...] di tuttu et quantu divia richi.piri di la casa di Cabrera maxime li do tti
[...] ultra li florinicinquantamilia li quali lassau pir titulu di legatu>>, vegeu A. GUARNERI, cit. supra,
p. 295. Quant als dubtes d'aquests estudiosos respecte a Joan Font de Borrell, creiem que són i.njus
tificats, ja que l'any 1483 consta que era procurador de Joana de Foix, néta de Sanxa, vegeu E.
SIPIONE, «Gli ultinú con ti d i Modka di casa Caprera» a Archivo Storico per la Sicilia Orienta/e, CatEmia,
1982, fase. I-IU, p. 50. Pel que fa a la quantitat abonada a l'Obra de la catedral, q uaranta florins, cal
esmentar que, tot i les diferencies entre el sepulcre de Sanxa i els deis bisbes Escales i Berenguer
d'Anglesola, el preu d'aquests dos darrers va ser de 410 i 315 florins, respectivament.
31. S. SANPERE 1 MIQUEL, Los cuatrocentistas cntalams, Barcelona, 1906, l, p. 296 i 297.
32. En aguesta data només hi devia have1· t.ma tatua dedicada a santa Caterina, «tabla que habría de es
tar en la capilla en tanto no hubiera retablo», segons consta en l'acceptació signada per Sanxa, l'any
1447, enresposta a una súplica feta pels beneficiats de santa Ca terina al Capítol de la catedral Se
gons sembla ser, en la concessió de la ca pella a Sanxa Ximenis de Cabrera, aquesta dama s'havia
compromes a acceptar els beneficiats de santa Ca terina en aquest oratori, els quals reclamaven
l'acompliment del pacte, vegeu J. ArNAUD DE LASARTE, i F. P. VERRIÉ, cit. s11pm, n. 21. En relació amb
el retaule d'ambdues san tes; vegeu una fotografia de !'obra a J. GuoroL r RlCART, i S. ALCOLEA r
BJ..ANCJi, cit. s11pra, n . 3, p. 395, fig. 679. És probable que l'acabament deis treballs relatius a la seva
sepultura i el trasllat deis beneficiats de Santa Caterirta a la capella de Santa Clara acceleressin el
procés de l'ornamentació de l'oratori. En aquest sentit, es té notícia que en data 25 de marc; de 1449,
el beneficiat de la catedral de Barcelona, Pere Joan Mont, coma procurador de Sanxa, va encarre
gar a l'argenter de Girona Pere Angel I la realització d'una ere u de plata daurada, vegeu P. FREIXAS
1 CAMPS, cit. supra, n. 18, p. 245, 246,266 i 324. Pere Joan Mont, jtmtament amb el seu nebot Joan
Font de Borrell, van ser beneficiats de la ca pella de Santa Clara de la catedral de Barcelona i van ac
tuar com marmessors del testament de Sanxa, vegeu J. ANDREU, J. CANELA, i M. A. SERRA, cit.
supra, n. 18, p. 31-32. En el text de la com<tnda de la creu da urada a l'argenter Pere Angel I es fa la
precisió següent, en relació amb l'heraldica que s'havia d'incloure en !'obra: «E al mig fa ra lo senyal
de la dita Egregi (Sanxa) o de la fyla sua dona Johana quondam». En els documents publicats per
Andreu, Canela i Serra, Sanxa esmenta dues filles seves arnb els noms de «me file le v iduhe» i
<<me filia petitt'l». Contrariament a l'opinió d'aquests estudiosos, pensem que Joana de Foix i de
Cabrera devia ser la fili a vídua, ates que joan de Caramany va morir anys més tard gue Elisabet de
Foix i de Cabrera, i que tots dos eren vius l'any 1443, vegeu}. ANDREU, J. CANELA, M. A. SERRA, cit.
supra, n. 18, p. 29. L'any 1461, Joan de Ca ramany es va casar en segones núpcies amb Ca terina de
Coarrasa, vídua de Mateu de Foix, vegeu Cl. D Evrc, i J. VAISSETE, cit. Sllprn, n. 19, XI, p. 30-31. Mal
grat que són molts els d ubtes que envol ten la figura de Joana de Foix i de Cabrera, el seu traspas
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tingir dues qüestions, una, relativa a l'autoria, Cl'altra, en relació an1b la cronología,
que és la que cal tenir present guant a les pintures. Tradicionalment, el sepulcre s'ha
atribult aPere Olle1~ tot i que darrerament s'han fet propostes lleugerament diferen
ciades al respecte.:-~3 Ara per ara, la investigació documental no aporta cap indici per
escatir el problema i sembla que, per tant, bé per vía indirecta, bé mitjanc;ant un
estudi estilistic aprofundit, es podría arribar a alguna conclusió més consensuada.
Pel que fa a la cronología del sepulcre, tot i estar lligada a !'anterior qüestió, no sem
bla que ens haguem de moure en un marge de temps que sigui anterior a la decada
deis quaranta.
Més enlla de l'atribució del mural de la catedral de Barcelona a Dalmau, el
Retnule de In Mare de Déu del Consellers i les dues tatues del moble santboia confirmen
aquest pintor com un deis millors de la seva epoca. El reconeixement del seu art va
motivar que fos l'encarregat de dura terme el retaule del consistori barceloní, l'any
1443, obra que havia d'executar «lo millor e pus apte pintor qui encercar e trobar se
posgués».34

entre el1443 i el1449 coincideix ambles notícies relatives a l'arranjament de l'oratori barceloní, raó
perLa qual no es pot desestimar la possibilitat que el sepulcre escultoric de la ca pella de Santa Clara
i santa Caterina fos en realitat el de la filla gran de Sanxa Ximenis de Cabrera. Aquesta col·ladó
podría adarir el fet que Sanxa tornés a demanar permís al capítol de la catedral per ser enterrada
en aquesta ca pella, més enlla de les raons de ti pus espiritual esmentades en la nota 30, així com
també l'aHusió a joana en J'encarrec de la creu daurada que havia de fer !'orfebre Pere Angel l. El
desconeixement que fins fa poc es tenia de Joana de Foix i de Cabrera, ja que sovint s'ha escrit que
Elisabet era !'única filla d'Arquimbald i Snnxa, dificulta anar més enlla en aquesta proposta. L'escut
heraldic de Joana, obviament, era el mateix que figura al retaule i a to ts dos costats de l'arcosoli
sepulcral, el qua) s'origina pe! brisat del senyal deis Cabrera i el deis Foix. La desconeixenc;a de qui
va ser el marit de Joann és un obstade en l'apropament a la possible modificació heraldica, tot i que
en mol tes ocasions el matrimoni no implicava la inclusió d'un nou brisat. Un exemple d'aixo, es
constata en els senyals heraldics de joana de Foix, néta de Sanxa, la qual no lnclou elllinatge del
pare en el seu escut de soltera, v.egeu E. fERNÁNDEZ, i XESTA v VÁZQUEZ, ••Apuntes para un estudio
posterior acerca de la evolución histórica y distintos avatares por los que ha atravesado el escudo
de armas del linaje de los vizcondes de Cabrera» a Hidalguía, Madrid, 1985, p. 312-315.
33· Quant a )'autoría del sepulcre, s'ha proposat que podia ser obra de Pere Oller, artista que torna a
estar documentat a la catedral de Barcelona juntament amb !'escultor Antoni Claperós, entre els
anys 1439 i 1445, vegeu A. DuRÁN r SANPERE, Escullurn gótica (Ars Hispaniae, Vlii), Madrid, 1956,
p . 236 i R. TERÉS, «L'epoca gotica>>, a X. BARHAL r ALTET, (ed.), Art de Catal rnzya, Escultura a11tiga i
llledieual, 6, Barcelona, 1997, p. 304 i 305. D'altra banda, Joan Molina opina que és probable que la
imatge del jacent fos duta a terme en els anys 30 per un deis millors escultors que tingués en nomi
na la fabrica de la catedral de Barcelona, proper a Pere Oller, vegeu J. MOL1NA 1 FrcuERAS, Arte
detl(}ciÓII y poder e11 In pi11111m lnrdogóticn cnlnlnlla, Múrcia, 1999, p. 38 i 39·
34· A. DAMJ.l.s 1 MANTÉ, <<LO retaule d'en Dalmau>> a Ln Rellnixell~a, Barcelona, 1, 3, 13 i 14 de julio) de
1902.
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