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LS origens del Palau de la Diputació general de Cata-
lunya, la més bella obra de l'arquitectura civil de Bar-
celona, ornada ab els esplendors exuberants de l'art
gótich del sigle XV, y ab les primeres aureoles del Re-
naixement, foren humils, modestissims (1). Sa composició
no fou deguda a l'inspiració creadora d'unmoment que

i!JIIiMIii •• ~~\ab plan definitiu concebeix un edifici, sino a l'adaptació
.......\.:7.,:-:.~ succesiva d'una aglomeració de cases, sense destruirles,

poch a poch, segons ho exigien les necessitats de I'elevat objecte d'hostatjar
la Diputació General de la nostra terra.

Una casa humil pmcedent potser de l'antigua juderia, edificada de segur en
part en l'antich call jueu, anava a ser l'alberch de l'institució capdal de Cata-
lunya.

Cal pera coneixer bé una casa saber qui l'habita. Hi ha un lligam entre la
obra arquitectónica y son fí social. En el cas present se tracta de la més ele-

(1) Noticies compendiades de 1'antich y venerable palau de la Generalitat s'en havien publicat varies. Po-
dria posarse en primer lloch, per antigüetat, la obra del Comte del Massot, Tratado histórico-legal del Real Pa-
lacio antiguo y su quarto nuev@ de la Excelentísima ciudad de Barcelona y de los oficios de sus alcaides ó conser-
jes; en que á más de sus derechos y prerogativas se trata de la ciudad de Barcelona y sus príncipes ... que para la
utilidad de sus sucesores en el ~fficio de alcayde del Real Palacio de Barcelona escrivia el doctor D. Domingo de
Aguirre. Conde del Mtissot, olirn. catedrático de Leyes de la Universidad literaria de Barcelona (Viena de Aus-
tria, 1725, por Wosffgango Schwendimann, in folio); empero, aquest llibre esta especialment dedicat al edifici
que actualment ocupa l' Arxiu de la Corona d' Aragó y les poques noves referents al palau de la Diputació están
dispersades en tre tots els capüols y notes.

Insignifican ts son també les indicacions referen ts a l'edificació del an tich casal donades per en Piferrer
al puhlicar en 1839 el primer volum dels Recuerdos y Bellezas de España. Molt més exactes yabundants les
dona l'Anton de Bofarull en N. seva Guia Cicerone de Barcelona ó sea viajes por la ciudad, publicada en 1847.
En Pi y Arimón en Barcelona antigua y moderna, sorti da a llum en 1851, feu una molt extensa descripció del
edifici, pero no fou notable l'augment de noticies históriques sobre les ja apuntades per en Bofarull. Darrera-
ment en Pella y Forgas en una de les conferencies que feu sobre l'Antich gouern de Caialuny a en 1905 en els
Estudis Universitaris Catalans, parla ab gran elogi del palau de la Generalitat, recordant ab tal ocasió algu-
nes de les noves históriques j a apuntades per en Bofarull y en Pi.

Permaneix inédita una memoria escrita posteriorment per D. Francesch de Bofarull, que conté més no-
ticies de 1'adquisició de casa" velles per ferne '1 solar del palau de la Generalitat y de la construcció del
mateix.

La font principal del present estudi es una nombrosa colecció de notes aplegades en els registres del arxiu
de la Generalitat de Catalunya, depositat ara en l'Arxiu general de la Corona d'Aragó. Una altra font han es-
tat els !libres d'obres y edificacions de la Generalitat, descrits sumariament en l' ANUARI DEL INSTITUT
D'EsTUDIS CATALANS, de I90~, p. 37 Y 38, Y finalrnent , com a font menys important cal citar el Dietari de la
Generalitat,

Ha estat la cosa més íáci. anar seguint un a un per ordre cronológlch els esmentats registres y apuntant
o copiant, segons la llur importancia, tot s quants documents fessin referencia a obres o a adquisicions d'immo-
bies, de materials y dobjectes artístichs destinats a la casa de la Diputació de Barcelona. Cada un d'aquests
sis o set mil documents d'acmds de pagament porta un petit epígraf indicant son respectiu assumpte.
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PLASSA DE SANT J A UME

Fig. l. - Plan deIs baixos

A, B. MURALLA TROBADA AL DESFERSE'1.

TERRApLE DEL PATI.

En els dos plans adjunts, lo píntat de
negre indica l'obra deIs sigles XIV
y XV.

Lo ratllat indica l'obra de la segona
mitat dels sigle XVI yel XVII.

Lo ratll at creuat indica en el plan
dels baixos les construccions trobades
al desferse '1 .tcrraplá y en el plan del
pis primer l'obra de la primera rnit at
del sigle XVI.
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Fig. 2. - Plan del pis primer

A. PATI D'ENTRADA pEL CAl<RER DEL B¡SBE.

B. CAMBRA o ARXIU DELS COMPTES.

C. ESCALA.

D. PATI.

E. CAMBRA DELS O1OORS.

F. SALA ANTIGA DEL CONCELL.

G. ESCALA.
H. PORTA DE LA SALA DEL CONCELL.

I, J. K, L, M, N. PORTES.

O. FINESTRA.

P. CAMBRA DAURADA.

Q. LLOTJA DE PONENT.

R. SALA.

S. LLOTJA DE LLEVANT.

T. CAMBRES AL CARRER DEL BISBE.

U. PATI DELS TARONGERS.

V. CONSISTORI NOU·
X, Y. SALES CONSTRU1OES EN LA SEGONA .

MITAT DEL SIGLE XVI.
Z. OBRA DEL SIGLE XVII.
W. OBRA DE MESTRE BLAY.
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vada institució política, en cert modo superior al mateix Rey, a qui imposava el
cumpliment de les lleis y costums de la terra, com a directe representació de la
Nació catalana.

No es potser necessari recordar que les Corts catalanes romaniren definitiva-
ment instituides ab els tres estaments per el rey en Pere ·1 Gran. en el darrer
ten; del segle Xl Ll" y que obtingueren son major esplendor y forra en el temps
den Pere III, el de les Cerimonies. Mes, com les Corts no funcionaven cons-
tantment, se pensá ben prompte (segona meitat de la XIIla centuria), en ins-
tituir una comissió permanent per vetllar per la conservació dels drets y lliber-
tats de la terra catalana durant els periodes en que les Corts estaven tancades
o disoltes, comissió nomenada ¡per elles mateixes. Essent el sistema de govern
la monarquia pa.ccionada, existint d'un costat el sobirá y de l'altre ·1 país, ab

un pacte pel qual
jurava aquell res-
pectar les llibertats
públiques, era ne-
cessana una repre-
sentació invariable
del poble, de l'altra
part que contracta-
va, per fer sostenir
el pacte (2). Aquesta
representació per-
manent de les Corts,
prengué ·1 nom de
Diputaci ó o General
de Caialunya, per-
que era ·1 cap de
l'aplech o generali-
tat d el s catalans,
era da gerencia de
tots els ciutadans o
vassalls devant del
poder reial. En els
moments de disol-
dres les Corts pro-
cedien al nomena-
ment de tres deIs
seus mem bres (al

ANUARI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS : MCMIX-X

Fig. 3. - Pintura del sigle XV. Retaule ab la rspresentació duna casa
de les usuals de I'época

(2) Pella y Forgas, I.libertats y antach. Gouern. de Catalunya (Barcelona, 1905), plana 173·
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principi eren vuit) per formar 12.Diputació del General y aquests se constituíen
a Barcelona, on existien els llurs oficials, papers y arxiu. Més tard, en 1413,
s'acorda que junt als tres diputats hi haguessin tres oidors de comptes, y
que 'ls carrechs fossin triennals, elegint els sortints els nous diputats y oidors.
En 1454 se muda aquesta forma d' elecció, establint una barreja d'insaculació
y elecció (3).

La Diputació general tingué desseguida altres afers relacionats ab el Govern
de Catalunya; constituía l'orguen. executiu del poder económich en punt a la
tributació, recaudant els drets de les Duanes, del segell de garanitia de la pro-
cedencia de les manufactures catalanes (la bolla), del de seguretat dels esclaus
y altres arbitris,procedint contra -Is defraudadors y deutors fins a l'embarch y
venda de bens.

Ab tan lleugeres indicacions ja rs veurá que la Diputació dirigía un arre-
plech molt complicat d'afers diverses, que tenia un enrenou extraordinari y per
consegüent que en el punt central de la seva acció y direcció necessitava un
alberch, un palau digne de l'importancia dels negocis y de la seva alta represen-
tació. Aquest alberch, comencat en els primers anys del sigle XVe es un ver da-
der monument, el millor y més noble edifici de Barcelona, com diu bé en Pí y
Arimon; un record solemne y bell de la venerable institució qui ·l [e» construir, se-
gons en Pella y Forgas; els mateixos Diputats ja declararen que devia esser
obra sumptuosa, en un document de l'any 1416, quan tot just comencaven a
íerla, attesa la casa on se exercexen actes
públichs tan notables e de tan gran pondero-
sitat com son los actes del General.

Les Corts en l'Edat mitjana no tenien
un palau propi per celebrar toces les juntes
y sentades. Variaven sempre de lloch; mes
per aplegar un tan gran nombre de persones
no hi havia llavors edificis aptes del ordre
civil, y per aixó s'utilisaven les iglesies y
monastirs. No trigaria gaire, empero, a sen-
tir la comissió permanent de les Corts, la
Diputació del General, la necessitat de pos-
seir casa propia y domicili fixe, perque les
seves funcions ho .requerien així.

Sembla que primitivament la Diputació
se corigregava , segons una acta del Llibre
de deliberacions del any 1596, en el Monas-
tir de Sant Francesch. Més tard se reuní en

Fig·4
Pintura del sigle XV de un retaule de la Seu

de Barcelona ab una casa de I'época

(3) Salvador Bové, Pvre., Institucions de Cataluny a (Barcelona, 1894), plana 47·
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el mateix punt on després d'algun temps hi construí son palau, o sia en una
casa prop de la placa' de Sant Jaume y de l'anomenat carrer del Bisbe.

El primitiu hostatge era un d'aqueixos edificis usuals a Catalunya desde ·1
sigle XIV, ab fatxada exterior construida ab carreus petits de pedra pica-
da, en el qual centre s'obre la porta arquejada severa y magestuosa, de claus
llargues exagerades, fent contrast ab les petites obertures dels altres departa-
ments dels baixos;' son pis alt trepat per les amples finestres partides per co-
lumnes elegants, lleugeres, de canya delicada, de pedra nummulítica de Giro-
na; coronades ab la portxada, ab la teulada voladica, formant un ample cor-
nisament que senyala a l'exterior, ab naturalisme clássich, la sumptuosa coberta
doble que garantia de goteres l'alberch dels ciutadans.

Aqueixes cases, que avuy semblen humils, cridaven la atenció dels viatgers
que recorrien l'Espanya y que lloaren en llurs ressenyes la seva construcció

en pedra. Es sabut com
una gran part de les
ciutats del interior o del
migdía moresch eren de
tapia o de tobes y pre-
sentaven els colors de
terra en la seva fatxada.
El Rey Martí que arri-
baya a Barcelona venint
d'I talia, alaba la bellesa
de la nostra ciutat ab
tot y tenir viva encara
la memoria de les grans

Fig. 5· - Casa del sigle XIV. Abadia de Vilabertran (Ernpurdá) urbs italianes (4).

(4) Seria aquí cosa inoportunu reproduír ta ns elogis de la ciu tat de Barcelona com feren antichs escrip-
tors, viatgers y monarq ues. Capmanv u'uplegá bon nombre en I'apéudi x al volum se¡gon de les Memorias his-
tóricas, que després han estat repeti ts ab freq üencia. Per nostre objecte es suficient recordar que 'ls elogis que
li adrecaren els reis Joan I y Martí I'Hurná, a les darreries de la XIVa centuria indliquen bé que en els mo-
ments que la Diputació ariava a cornencar la construcció del seu palau gótich, la cia tat tenia ja cert aspecte
monumental, opulen t, bell y agradable. Quan el rey Martí se decideix a terse un NOU alberch a Barcelona,
en 1397, aprofita l'ocasió del nomenamem .dels arquitectes per llencar el més espontani y fervent elogi de la
ciu tat cap y casal de Catalunya: «Carn tam pro habitacione et solacio nostri et nosttrorum illustrium succes-.
sorum - diu '1 rey~ quam ad deccrem Ciuitatis Barchinone felicis, quam veluti nu mini dedicatam divino,
consiliis providam, armis strenuam, fultam diuiciis et al iis multis virtutibus et excellent iis decoratarn, Romanus
ille Trogus in ter urbes alias mundiales beatissimam in suis codicibus appellavit, construere disposuerimus et
velimus quoddam insigne palacium sive castrum ante fores daracan e ipsius civitatis a quo nunc viridaria et
prata virencia nunc dense silve et frondosa arborurn nemora deliciis quidem abta JJ11odonavigia occulorum
aspectibus graciosa de loginquis veniencia partibus et per equora maris meancia frequent atani demum decor
ipsius civitatis et vicinorum turrium scu domorum per ipsius territoria existencium hinc et inde que visui nuga-
torie Civitatem al teram representantplene possint intuitibus placidis specularis (*).

Aquestes belles paraulcs del monarca fan su posar que llavors sentia la nostra ciutat una forta empenta de
millores, de progrés material, de reformes en I'edificació: suposició confirmada per altres paraules d' Alfons IV,
posades en el decret de 1438 per la construcció del moll de Barcelona: «Urbs venerabilis in egregiis templis,

(*) El darrer rey de la Casa de Barcelona, per J. Miret y Sans en Butlletí del Cenare Excursionista de Cata'
luny a, any 1910.



EL PALAU DE LA DIPUTACIÓ GENERAL DE CAT.~LUNYA 391

Les pintures del sigle XV, donen
ben bé idea de 10 que eran aqueixes
cases y de l' aspecte dels carrers de les
nostres ciutats querls pintors prenien
innocentment com a formes perpetues
y universals, representant ah elles els
carrers de les ciutats d'Orient y d'Occi-
dent, antigues y modernes, que calen
als assumptes evangélichs y de la vida
deIs sants (Figs. 3 y 4). Aqueixa forma
de casa típica catalana encara 's con-
serva en les antigues viles, a Cardona,
a Vilabertran (Fig. 5), a Castelló d'Em-
puries (Fig. 6), a Vilafranca de Conflent.
A Barcelona van desapareixent, mes
als voltants de la Catedral, en els car-
rerons de la ciutat antigua s'en troben
de tant en tant ab son arcáich aspecte Fig. 6. - Casa del sigle XIV ole Castelló d'Empuries

románich, Viollet le Duc califica aqueix
estil d'aragones referintse al Palau de la Diputació de Perpinyá (5) y l'Enlard
ha repetit el mateix concepte afirmant que s'extenia per la Sardenya, la Siciliá,
Chipre y Rodes (6).Ab més propietat se 1i diria catalá y 's troba sovint en
els vells dominis dels nostres comtes-reis.

tuta ut in optimis, pulcra in ceteris edificiis.. Finalment ho acaba de probar la descripció que -n feu Geroni
Pa ulo, en 1491: «Mu ri et domus urbis ex lapide sunt qui in monte-Jovis semper r enasci tur »; y Luci Marineo,
en 1506: «Que quidem, et si magnitudiae non nullis urbibus cedi t, edificiorum tamen elegancia, littoris arneni-
tate. viarum muudicie, vicorurn rectitudine, equalitate domoru m, amenissi mis hor tis, qUDSqueque domus cul t is-
simos habet; forma m denique r erurn omnium, et excellenti pulcritudine, meo quidem judicio, cui absi t invidia,
cunctis profecto civitatibus est antepoJlenda.»

Així era I'esta t y l'aspecte de Barcelona quan els Diputats feien construir son 1bell y gran palau en el
.cen tr e mateix de la població.

(5) Vegis Viollet le Duc, Dlctioneaire d'Architectur<,. v. 6, p. 261. Veus aquí les parau les de Viollet: «dans
des provinces plus méridionales enCOI1eet qui, au XIVe siécle, n'étaient pas írancaises, on voit élever, a cette
époque des habita tions dont le style conservait absolument le caractére roman. Telles sont, par exemple, quel-
ques maísons -de la ville de Perpignan; I'une de ces maisons, qui depuis avait été afíectée au service du palais de
justice, présente une íacade d'un goüt presque antique, malgré les détails ernprun tés au style aragonais de cette
époque.s

L'edifici a que 's refereix el famós arquitecte francés era construit per la Dipu tació general de Catalunya.
El pati aon s'edificá fou comprat en 1448. (Pierre .Vidal; Perpignan dep-uis les origines fusqu'a nos jours. Pero
pinyá 1898, p. 168.)

Els arxius de la Generalitat con tencn mol tes referencies al edifici de la capital rossellonesa. Una diu. que
a 4 agost 1447 foren entregades a Ber na t Ri am bau y Joan de Lió, que marxaven a Perpinyá., 2,200 lliures
per comprar y arreglar allí una casa per tenirhi la Generalitat I'administració dcls arbitris y rendes de
Rosselló.

Llibre de CAUTELES y ALBARÁNS.1449, no Iolíats. Arxiu de la Generalitat. - La Diputació pagaya a
Marc Caíont part de les obres de la Generalitat, a Perpinyá en 1450.

Id., id., trieni 1452. Foli 7. 8 Marc de 1453, se pagará a Aloy de Navel, mercader de Barcelona, 49 lliures
per compres de pedra de Montjuic que en aquesta ciutat havets comprada e feta picar e apres irameses ab diverses
fustes (barcos). a la plaia de Canet, oips de la obra de la casa quel dit General fa fer en la vila de Perp iny á.

Id., id., trieni 1455. La Diputació pagaya en 1450, a Joan Ferrer, una canti tat ir.ver tida en la obra de la
casa de la Generalitat que s'edificava a Perpinyá, Els pagos continuen en 1457 y 1458•

(6) Manuel d'archéologie [rancaise, París, 1904, v. Ll, p. 185·
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La casa de la Diputació conserva
son antich aspecte pel costat del car-
rer de Sant Honorat, on no ha des-
aparescut enterament la fatxada de
la primitiva casa ni les de les que suc-
cessivament se li agregaren (Fig. 9).

Aquest casal ja d'antigua data ha-
vía anata parar a mans de la Gene-
ralita t per l' extinció de l'an tich Callo
AIres darreries del sigle XIV el Call
havia deixat d'existir (7). A les revol-
tes y saquetjos duts a terme pel po-
ble baix capitanejat per forasters,
hi seguí el decret de 1401, del Rey

Martí l, proibint que a Barcelona hi pogués haver call ni juderia; les sinago-
gues y cementiris foren a mans del poder públich qui -Is enagena a son profit (8).

La casa de que parlern era vehina de l'Escola jueva (9), que esta ven en general en
un mateix edifici ab la Sinagoga, com passava a Narbona, Perpinyá y Vich (Jo).

Ve en comprobació dels documents antichs l'haverse trobat ara al desferel
terraple del pati interior de la Dipu-
tació una muralla que sembla la que
tancá ·1 can jueu; n'hi ha prou ab
un lleuger examen pera veure que
no 's tracta d'un mur de fortificació,
sino d'una tanca de separació. La
muralla esta reíorcada de tant en
tant per macissos cilindres de obra
de rebla que no es possible confon-
dre ab els b:asaments de les torres de
defensa de les fortificacions coetanies
(Figs. 1, 7 Y 8). Les cases del call
jueu donaven al carrer de la Seu,

Fig. 7. - Muralla del call jueu descoberta al vuidarse
el terraplé del pati dels taronjers

Fig. 8. - Muralla del call jueu descoberta al vuidarse
el terraple del pati dels t aronjers

'1,

I

:1

1

(7) 17 Octubre 1392, comen<;a a tirarse a terra la torre del Call j udaich, sobre '1 portal del Call vcrs Sant
j au me per obrir carrers y habitarlos els cristians.

(8) Carreras; Evolució histórica dels [uheus y [uheissants barceloni ns, Estudis Universitaris Catalans,
1909. p. 40;¡.

(9) «Com a vos en Bernat Cadireta, corredor públich de la ciu tat de Barchiriona sien deguts per lo Gene-
ral CXXIIII sous, es a saber XXX, per salari a vos pertanyent de la venda quels Deputats precessors nostres
feeren migencant vos en encant públich an Fransesch Bonana.t, specier olim de Barchinona, de la scola deIs
juheus contigna al alberch on nasal tres tenim nostra dita Depu tació ». Barcelona, 15 juny 1416. Llibre d'albarans.

«Corn a vos Francesch Bonanat , ciu t edá de Barchinona vos SDn degndes CCC lliures per resti tu ció daqne-
Hes CCC, preu qruevos veneren los llevors deputats una casa de la aljama o escala menor dcls j ueu s qui es ara
part de la vostra casa contigua a la de la Deputació, 'y apres 10u reivindicada dita casa per la priora de les
menges predicadores de Barchinona ... » Barcelona, 2 janer 1434. ILlibre d'albarans.

(10) Carreras y Candi. Evolució histórica del [uheus y [uhcissanis barcelon ins; citat , p. 409.
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l'actual carrer :delBisbe. Ho proba cla-
rament una escriptura de venda del
any 1328 que rls jueus Corayef fan de
una casa situa a prop la placa de Sant
Jaume y en el carrer novament obert
que dona a la Seu (Il).

La casa formava dos cossos d' edifici
separats per Ulll pati interior, un l'ocu-
pava la cambia o arxiu dels Comptes
situa t. en el cos d' edifici proper al carrer
del Bisbe, irmediat a l'actual capella
de Sant Jordi (Fig. 2, B), que es possi-
ble sigui ·1 basament d'una torre de
que parlen els documents.

L'altre ocupada per la cambra del
Concell (Fig. 2, F), que en 1418 se la
apellídava encara Cambra nova (12),

dava al antich Call y en ell obria son
portal major y donaven les finestres ab
columnes de marbre ab els típichs ca-
pitells catalars que avuy encara con-
serven (Figs. <i) y 10) -(13). Una y altra
teníen també finestres al pati en que

393

Fig. 9 (Fot. Mas)

Finestlrals del primitiu hostatge de la Diputació
al carrer de Sant Honorat

(11) En 1328, a primers de janer, trobantse il rey Alfon s a Barceloua «fuit apponita de mandato domini
Regis per manum Lupi de Cornet (?) scriptoris eiusdem domini Regis firma ipsius domini Regis sigillumque
suum appendicium apponitum in instrumento venditionis quam]ucefus Corayef et Abraham Corayef eius
filius, judei Barchi!tone fecerunt Petro Luppeti notario incliti dornini infans R. Berengarii, precio duorum
mille sexcentorum solidos barchin ... de quibusdani d ornibus quod dicti judei habebant per liberum et fran-
chum alodium in civitate Barchinone ... prope plateam Sancto jacobi et in carraria per quam noviter transitus
fit ad sedem Barchinone; quod instrumentum Iacturn et clausum est per P. de Folcheriis auctoritate Regia
notario Barchin onr XlIII. kalendas decembris anno Domini MCO::XXVII.» (Registre 473, foli 60, Arxiu de
la Corona d'Aragój .

Alguns docurnmts semblants deuría conexer l'An ton de Bofarull per dir lo següent en la Guia Cicerone de
Barcelona que pul1>licáen 1847: «La judería ceñiala al oriente la calle de San Honorato, aunque los edificios
también ocupaban buen trozo anteriormente de lo que ahora es Audiencia y Casa del Rejente, siguiendo á la
otra parte de la calle llamada de Santa Eulalia.s Sabem també nosaltres per un testament de 1284, que citaré m
mes avant, que -l jueu Vilaten Benvenist tenía domini enfiteutich sobre cer tes botigues de la placeta de Sant
Jaume; y també ¡mt recordarse un document del Liber Antiquitatu-n de la Seu de Barcelona, del any 1156, on
consta que les case> venudes per Guerau Guillern a Bernat, majordom de la Canonja de Barcelona, estaven si-
tuades prop de la Catedral y del Call juich y que afrontaven ab alcres dels jueus Maimó y Henoch Nazmain.
De manera que esindubtable que desde molt antich els jueus poseien cases ben prop de la Catedral y dintre
de l'area del actua Palau de la Diputació.

(12) «Vos en Berna t Carnpins, maestre de draps de senyals, ciuteda de Barchinona, havets fet ara nova-
ment de ordinació nostra un drap o tapit negre ab tres senyals la un reyal e los dos del General e ab sembra-
dura de brots, lo 'fIlal drap nosaltres havern or donat que stigue e oobre lo tauler qui sta en la cambra nova del
alberch de la Depi tació appellada Cambra del Consell, en la qual nosaltres exercim nostre dit offici (els De-
putats) », Se li corcedeixen 24 fiorins. Barcelona, 10 marc 1418. Llicre d'albarans.

(13) La distiació entre la cambra del ar xiu de comptes y la carnbra que dona al carrer del Call (cambra so-
birana sobre carreni de dit alberch) se veu en I'adjunt documen t: «Corn a vos en Bernat Tió, maestre fuster ciu-
teda de Barchinom sien degudes, es a saber IBI Iliures XVIII SOTIS per salari ele deenou jornals que vos ab 1
altre maestre fuste: havets meses de ordinació nostra en acabar les portes de la finestra rexada de la cambra o
arxiu dels comptesdel General, la qual cambra es en lalberch elel dit General, en la qual nosaltres tenim loffici
de riostra di ta dcjutació e en axi metex en acabar les portes de la iambra sobirama sobre carrera del dit albcrch,

5050. - Institut c1'Estudis Catalans
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Fig.lO (FaJ. Mas)

Finestra del antich hostatge de la Diput ació
que avuy dona a la galería del pati de I escala

serveis d'obrir als diputats que

hi havia la escala. No es hen dar si existien
les galeries porticades can estan avuy (14);

una, la del costat del carner de Sant Hono-
rat es posterior a les altres y en sabem de
cert la data; dos finestres de la sala del
Concell que abans daven al pati han estat
conservades: l'escala actual ne substituí
altra de més antigua. Entne l'arxiu y ·1 car-
rer del Bisbe hi havia UIIl troc d'hort que
cloia una tanca rústega ab una entrada
ruinosa.

El mobiliari interior era senzill: presidia
la sala de l'arxiu dels Cemptes un retaule
del «pujament de la Verge)),decorat d'un
guarda pols pintat que .1; diputats havien
fet fer per la galera que 'I General havia
prestat al rey Ferrán, y ornplien les parets
armaris de l'arxiu ab epinafis numerats us'.
Les fines tres daven a dintre una Hum gro-
guenca, que atravessava teles encerades
predecessores dels vidres.

y de tot en guardava les daus un vehí
del dit carrer de la Seu, que feia els bons

exercien allí son elevat ofici (16),

les quals portes tro aci no se eren poscudes acabar obstant la fusta de a.quelles qui ercara era v er t , lo qual sa-
lari es a raó de cinch e dos diners compreses les huit diners del beure per cascun de vesaltres.t

(Barcelona 14 desembre 1415. Uibre d'albarans de la Generalitat.)
(14) L'adjunt document parla del portxo ab motiu de la .obra de una par et m ifier a; ah tot cal notar que

de les ménsu les deIs archs que sos tenen les cantonad es del.s portxos hi han les arrues del General que no hi
eren certament en l'antigua casa [ueva. «Com a vos Nasteva Catorra, ciu tedá d~ Barchinona sien deguts
LX sous, los quals vos Ioreri tatxats per dos maestres de cases, per la part pertanyent pagar per lo dit Gene-
ral per rao daquella obra que vos faes en alear la paret qui es mitgere entre lo vostro alberch e lalberch del
General en lo qual nosaltres exercim Iofici de nostre deputacio, la qual paret cornenca en lo cel o entrada da-
vers la Seu e feneix a mig porxo del dit alberch.s Barcelona 17 desembre 1417. Llibie d'albarans.

(15) «Com siam cer ts que vos en Pere Oliver, pintor, ciuteda de Barchinona, de voluntad e ordinacio dels
honorables Deputats e oydors de cornp tes prop passats del dit General, havets pintat un guarda pols en la casa
o arxiu deis comptes del dit General, en lo qual es posat o reservat aquell reetaula 01 es depint o istoriat lo
pujament de la Verge Maria, lo qual reetaula los dits honorables deputats prop passits havien fet fer per la
galea Reyal del dit General e axi meteix havets fets XXVIIII apitafis ele nombres ab le tres grosses a
XXVIIII cases de armaris qui son en la dita casa o arxiu on son conservat d iv er srs cart es .... Se li senyalen
quatre fiorins. Barcelona 25 agost 1416. Llibre d'albarans.

«Corn a vos en Pere Ferrer, fuster, sien degudes dues !liures XI sous per compra d: fusta e de claus, de guix
e de una cortina e de algunes altr es coses que havets comprades e per V jorns que haxet.s meses en fer I guarda
pols en la casa o arxiu deis comptes del General, en lo qual guarda pols esposat o resirva t aquel! retaula on es
depint o istoriat lo pujament de la Verge María, lo qual retaula havien fet fer per la gatea Reyal del dit General,
que prestam al senyor Rey en Ferrando de gloriosa memoria, segons que los dits comjt es e jornals aprenen per
menut en un compte quens havets Iiura t scrit en mig full de paper.» Barcelona 12 juny 1416. Llibre d'albarans.

(16) «Com siam informats que vos en Jordi de Guardia qui tenits vostre donicili deuant la casa on se
exerceix lo oftici de nostra dita Depu t acio, havets fets en temps passats alguns serveys e sostenguts alguns
travayls per lo di t General es assaber que estan la dita casa sens alguna persona qui hi tingues son dornicili e
guardes aquella, vos preniets carrech de tancarla o fer la tancar e guardarla o scorcolarla de males persones ...
vos aiam tatxats cinch florins dor darago en rcmuneracio.: Barcelona, 27 juliol 1410 Llibre d'albarans.
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El palau actual cornenca com una de tantes cases destinades al alberch dels
particulars; en la mateixa forma que la nostra casa de la Ciutat. L'edifici pú-
blich pera -ls grans serveiscivils era al comencament del sigle XV una cosa casi
desconeguda; les assamblees municipals se celebra ven a les escales de la placa
del Rey, les grans reunions y testes a la placa pública o a la Seu. Les institu-
cions més elevades s'albergaven en cases com les de tothom, simplicíssimes,
qual aspecte extern no havia oblidat les formes romániques y tenien per vehins
a senzills particulars y l'Escola dels jueus.

Els documents més antichs (any 1415) fan referencia a obres les més modes-
tes: acabar les portes; fer una finestra reixada de la cambra de l' arxiu, posar
les portes de la cambra de dalt, pintar, fer un guarda pols pera ·1 retaule,
numerar armaris y alear les paretsmitjeres; pero ab elles comencen les que des-
prés devien donar son valor histórich y artístich al Palau de la representació
permanent de les. Corts Catalanes.
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Els nostres passats aviat comprengueren que les elevades funcions de go-
vern necessiten ser exteriorisades en les sumptuositats de l'arquitectura y es
proposaren embellir l'edifici on exercien l'ofici de la Diputació . La pri-
mera obra fou aixecar la portalada Ínaravellosa que avuy encara es noble or-
nament de la nostra Ciutat en el carrer del Bisbe.

El document que hi fa referencia caldria grabado en la sala del Concell pera
memoria dels passats y en-
senyansa als d'avuy de la
nobles a ab que els alts cár-
rechs deuen ser exercits, y
pera mostrar com la sump-
tuositat arquitectónica es I'es-
plendor de la vida colectiva
ten regida, y l'habillament
rnajestuós que materialisa als
ulls de les multituts I'ele-
vada missió dels organismes
que les regeixen. En el si-
gle XV perdurava en la nos-
tra terra aquell sentiment
clássich de la arquitectura
com a art social restaurat per
les Ciutats mediterranies y
¡per Barcelona, aon l'esperit
del Renaixement hi arribava
abans que les formes orna-
mentals neo-clássiques,

« Com aiam visto - deien
els nostres diputats, - esser
molt necessari que la paret e
portal forans del ort de la
casa on exercim lo offici de
nostra deputacio, la qual pa-
ret e portal per llur antiqui-
tat e vellesa menassaven ja
cahiment e ruine fossen en-
derrocats e deguen feta altre
paret o, p~rtal per cloure lo

II

Fig. Ir (Fot. Mas)

Mur del carrer del Bisbe. Obra dels Cafont y Pere J oan
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Fig. 12. - Batana de la fatxadá del carrer del Bisbe ab lo Sant J ordi, Obra de Pere J ohan (Fot. Mas)

dit. ort axi com ja es estat comencat fahenthi obra condecent et assats sumptuosa
attesa la casa on se cxercexen actes publichs tan notables e de tan gran ponderosi-
tat com son los acles del dit General, e confiem no poch de la sufficiencia e industria
de vos en Galceran de Matero, regent los comptes del dit General, a vos manam
expresament e de cer ta sciencia puxats reebre del dit General totes quantitats de
monedes per confinuar la obra de la paret e portal e encare de les imayes quis
faran en la dita obra e les dites quantitats per vos axi reebudes convertir axi
en salaris de maestres qui faran la dita paret e portal e dels imaginaires qui
faran les ymatges, bestions, babuhins (les besties y gargoles), claravoyes e la
ymatge de Sent Jordi a cavall qui stara sobre1 dit ¡portal e altres fulatsges que
hauem ordonat sien fetes e posades en les dites nayes (images?) e paret per
embellir aquelles, com encara en compra de ferre e pagar 10 ferre per fer les
reyes que axi metex haven ordonat sien fetes deuant lo' dit portal a fi que
veden que cavalcadures no entrenen lo dit ort.»(l71 .

L'obra la dirigeix coma mestre major en Match Cafont (13) qui contracta
mestres picapedrers y imaginaires, ajusta la pedra de Montjuich y va -ls jorns

,/

(17) Barcelona. 18 juliol 1416. Llibre d'albaráns.
(18) A En March t;afon t , mestre de cases, ciu teda, de Barcelona, ¡¡¡ui ha fet com a ruestr e major la obra

majar de la Casa de la Deputacio y «ha hagut de vagar alguns dies auant los jorns de festes a Muntblanch
(Collblanch a Monjuich) per parlar ab los padrers qui han los taylls en lo dit Mun t e per hauer e triar pedre
necesaria per la dita obra e per perquessar dins la cíu tat mestres picapedrers e ymaginaires per fer la di ta
obra» se li adjudica la can tí tat reclamada. (Barcelona, 19 desembre 14]8. Llibre d'albaráns).
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Figs. 13 Y 14. - Gárgoles de mur de fatxada

de festes a Montblanch «per parlar ab los padrers que han los taylls en lo dit
Munt.» Hi trevalla després Naliot de la Font qui dicta y ordena I'obra,
fa -Is motllos de les claraboies y membradures y uneix a aqueixa missió so-
lemne d'arqúitecte la menys elevada de «furnir de draps encerats algunes de les
finestres de la dita casa» (19).

L'obra d'escultura, l'imatg-e y ,1 rnarch sumptuósque láencuadra son en-
carregats a un mestre de renóm, Pere -J ohan, qui no sols entalla l'imatge de
Sant Jordi a cavall matant el drach sino que la xambr ana posada entorn la
dita imatge que fa a preu fet per deu fiorins donantnhi vint la Diputaciónl
veure lo admirable de l'obra. El document d'aqueixos judicis cal també
transcriurel, perqué indica extraordinaris sentiments generosos de perpetua
exemplaritat (Figs. II a 18).

«Attenents que vos en Pere Johan imaginayra ciuteda de Barchinona, nos

~~gs. 15 Y 16. - Gárgoles del mur de fatxada

(19) «Corn sia cert que nosaltres ab concell de Micer Vicens Padrica, advocat del General, hauem tatxats
a vos Naliot de la Font cinch fiorins dor per diverses treballs per vos sostenguts en la obra que de ordinacio
nostra es stada feta en la casa ou exercim loffici de nostra dita deputacio es a saber en dictar et ordonar aque-
lla et los mollos de l .s claravoyes e membradures quis son fetes en la dita obra et en furnir de dra ps encerats
algunes de les finestres de la dita casa ... vos tatxam cinch fiorins.» (Barcelona, 24 juliol 1419. Llibre d'al-
baráns).
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Fig. I7

AH relleu de Sto J ordi a la fatxada del Palau de la Generalitat, al carrer del Bisbe

(Fot. Mas.)

havets supplicats que com vos de ordinacio nostra haiats fabricada e entellada
en pedra la imatge de Sent Jordi a cavall qui mata lo drach, la qual hauem
feta posar sobre lo portal del alberch on exercim loffici de nostra dita deputacio
en la dita Ciutat de Barchinona qui obra el carrer per on hom va a la Seu de
la dita Ciutat; e mes avant haiats feta de dita nostra ordinacio una xambrana
posada entorn la dita ymatge per acompanyar et dar maior perfeccio a la obra
de aquella, la qual xambrana prengues et hauets feta per cert pret et a sea-
rada vos haiats grantment perdut per tant com hi hauets vaguat et treballat
assiduament et ab degut studi, a fi que la dita obra fas feta et stigues a plaer
de nosaltres et dels mirants aquella, no curant de la dita scarada et perdua
que ja veyets que feyets com fas a mitja obra de la dita xambrana, vos de-
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guessen fer esmena de la dita perdua et dan que havets sostengut peracabar
pus prestament la dita obra. E nosaltres vista la supplicacio et oit per relacio
den G. de Matero, regent los comptes del General, et hauda informacio de
Maestres experts en semblants coses que vos dit en Pere Johan hauets pres
dan en la dita obra et scarada de vint florins, per co et car v:os sots haut
abtament e loabla en fer la dita imatge et xambrana, vos tatxam vint florins
dor Darago en total remuneració.)) (20)

El cognom Johan no era pas "desconegu t en l' art de l' escultura. La trans-
formació sumptuosa de la fatxada de la Generalitat havia tingut feia ben
pochs anys un precedent a Casa la Ciutat. La seva fatxada antigua s'enriquia
sense desdibuixarne les ratlles arquitectóniques; l'arch dé grans c1aus se '1 per-
filava ab fullatge; a sobre s'hi colocaven els escuts del rey y de la Ciutat; I'es-
cultor era del mateix cognom: J ordi Johan, mestre imaginaire de Barcelona (21).

Un Pere Joan de Vallfogona trevallá al Altar Maj or de la Catedral de Tarra-
gona de 1425 a 1436 y sembla es ell el lapiscida y mestre de la fabrica de la
Iglesia de Tarragona que assisteix al Concell d' Arquitectes que havia de de-
cidir sobre la continuació de la Catedral de Girona en forma de tres naus
com fou comensada o en una nau la més ampla del mon en I'cpoca com efec-
tivament va acabarse. (22) Després fou cridat a Saragoca per l'arquebisbe Dal-
mau de Mur, pera esculpir el retaule de la Seu. Era a la capital aragonesa en
1445, d'allí aná a Tarragona per alguns dies, retornant el 28 de Maig a Sara-
goca, aon caigué malalt durant la calor de l'Agost (23). Fora interessant l'es-
tudi comparat-d'aqueixes diverses obres pera comprobar la seva unitat d'istil
y estudiar l' evolució de l' obra del artista.

El mestre escultor del St. Jordi del Palau de la Diputació ha merescut
ja elogis dels que venen de terres extrangeres a precedirnos en I'estudi del
nostre art antich. «Sa fantasía, 'ha escrit en Bertaux, no té igual al comensa-
ment del sigle XV, ni a Flandes ni a Italia. Les mascares deIs butxins que
Pere Johan ha imaginat, les besties. inmondes y verdaderes que ha fet arrastrar
al voltant de la feble martir, ses flames ondulants y sos nuvols ricats no tro-
ben equivalent més que en les alucinacions realistes del Extrem Orient.)) (24)

(20) Barcelona, 15 marc 1418. Llibre d'albaráns.
(21) A 26 de setembre de 1400 se dona una can titat a j ordi Johan "per los trevalls en esculpir e em-

pren tar en una gran losa o pera la seriyal reyal los dits Concellers volien fer posar sobre e en lo portal que en
los dies del Kalendar desús scrit per ordinacio del Concell era fet en la casa del Concell, per lo qual portal
devia hom entrar e exir e de la dita casa e per satisfaccio encara o salari d'empremptar en Ir altres pedres e
loses dos senyals d'aquesta Ciu tat los dits Concellers volien fer posar als lats del dit senyal reyal 1 poch pus
baix en lo dit portal.» (Arxiu municipal, 26 de febrer de 1400).

El mateix Jordi J ohan cobrava a 5 d' Agost de 1400 el trevall de fer «mig cors d' Angell que sculpi en
l'entaulament en que devia seure la dita pedra ab lo dit elm o timbre del senyor Rey sobre lo dit por tal.s
(Arxiu Municipal, 26 de febrer de 1400.) Cites de Sanpere y Miquel, Los Cuatrocentistas Catalanes, H, p. 57.

(22) Morera. Memoria y descripción histórico-artística de la Santa Iglesia Catedral de Tarragona. (Tarra-
gona, 1904, p. 39). Sanpere y Miquel, Los Cuatrocentistas Catalanes; Barcelona. 1906, p. 58.)

(23) Quadrado. Recuerdos y bellezas de España, volum d'Aragó. Madrid, 1844, p. 263 Y 264.
(24) Histoire de l'Art. París 1905, V. IlI, p. 822, artic1es de Bertaux; «Peinture et Sculpture espagnoles au

XIV' et XV' siécle».
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Fig. 18. - Detall de l'estatua de Sant J ordi (Fot. Mas)

5T. - Institut d'Estudis Catalans 51
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L'obra de Pere Johan no es pas una obra vulgar. La cerca vella y
ruinosa del Palau de la Diputació es realment sustituida er una obra esplen-
dida que avuy caldria deixar aillada y visible en sa primitiva disposició
treient els cuberts bnrucra.tichs que li adosaren els barbres de edats no molt

llunyanes.
La cerca terminava en una cornisa ab archs flamejants, remotíssim recort

de les arcuacions lombardes de nostre románich, que durant tota I'edat mitjana
plana sobre -ls nostres arquitectes, sostinguts sobre ménsules prodigi d'escul-

tura aon l'escultor hi representa tots
els estaments: nobles ciutadans cuberts
ab la gonella, dames, monjos, carica-
turesques fatxes de frare llech, negres
esclaus, fms la calavera tétrica. Sobre
una volada cornisa de la que arrenquen
sis gargoles, los besiions y babuhins del
document, s'aixeca una barana calada
interrompuda per pilans que terminen
en pináculs (Figs. II y I 2). Al centre
de la barana hi ha l'estatua de Sant
Jordi a cavan ferint ab una llanca ·1
drach, enquadrait tot en un march de
fullatge. Una de les gargoles inmedia-
tes al sant cavaller representa la donse-
lla deslliurada de la llegenda (Fig. I3)·
En altra un drach que s' enmenen dos
infants (Fig. I4)' L'obra escultórica
es colocada dintre una forma circular
recordant un segell en cera de l' epoca;
quatre angels omplen els quatre car-
canyols entre ·1 círcol y '1 march qua-
drat pIe de fulllatge que l'enclou. El
cavaller va armat de punta en blanch
al istil de la epoca, el cap cubert del

capell esíérich, al bras l'escut ab la creu ricament ornada; el cavall recubert
ab la gualdrapa guarnida luxosament. La sella treballada fa pensar en els
cuiros cordobesos de dibuix complicat y minuciós com les llaceries moresques.
Les testes dels angels y les robes folgades ab plechs amples com de roba enter-
ca, recorden els de la estatuaria flamenca coetánia (Figuras I7 y I8).

Son també notables els perfils, .elegantment dibuixats per Naliot de la Font
y que indiquen un moment d'extraordinaria perfecció en l'art arquitectónich

barceloní (Fig. I9)·

A

e
Ese. I : 5

B'

Fig. 19, - Pertils de la barana de Sto J ordi
del carrer del B.sbe

A Barana superior.
B Cornisa <;11nivel! de les gárgons.
e Perfil del cal at de les finestres circulars
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Aquesta obra monumental e[a en jorns de festa ricament empaliada de
sumptuosos tapissos; el carrer enramat de fullatge vert que devia entonar ab el
color de la pedra daurada de Montjuich, y ab els dels draps vinguts de poch
de la ciutat d' Arras o de Bruges (25).

(25) "Nosaltres frare Johan Jfuscarigues, cavaller del orde de sent Johan de Jherusalem, comanador del
Masdeu, en Ga1ceran de Sentmenat, caualler, e en Lorens Redon, bnrgés de la vi la de Perpinya, depntats del
General de Cathalunya residents el Barchinona reebedors e distribuidors ensernps de les peccllnies del di t
General, en Narcís Struc, ardiachamaior de Ten·agona, en Guillem de Masdouelles, donzell oidors dels comp-
tes del General damunt dit ensempi ab lo honorable en Johan del Bosch, ciutedá de Leyda ara absen t de la
dit.a pr esent cintat de Barchinona: Com nosaltres ab e de consell de micer Bonanat Pere e, de micer Vicens
Padri<;a advocats del dit General hriam tatxats a vos en Galceran de Matero, regent los comptes de vostra
dita administracio, vint e cinch fioins dor Daragó valents tretze Iliures quinze solidos barceloneses en total
paga e satisfacció de di verses tr ebails per vos extraordinariament sostengnts per tol lo 'temps de nostra dita
administracio en vostre dit oífici el mol tes e diverses maneres per affers del dit General e encara en procurar
e anar deffora per comprar rama per enramar lo car rer o front elel alberch del dit General cascun any en les
festes de Corpore Xrispti e del bencventurat Mossenyer Sent Jordi qui es cap e seuj al del damunl clit General.
segons es acustumat et en fer ara .rova.men t de riostra ordinació ... posar deperticlamen t tots los censals quel
clit General huy fa ..... Scrit en Balchinona a XX1IIl d ies de ruare en lany de la nativitat de nostre senyor
MCCCCXXL » (Albaráns, tri eni 1415-1419, fol. 167)'

A 26 febrer 1431, en Berenguer Arnau de Cervelló, en Joan de Bosch, ciu tadá de Lleicla y altres dipu-
tats acordaren: «Corn a vos eh B:rrtoÍneu Tárrega, mercader ciutedá de BarchinQJna, sien degndes CCCCLII,
!linres VIII. solidos VI. diners barcelonesos per lo cost o compra de dos draps de Ras istoriats de la istoria de
Sent Jordi e de quatre banchals, hs quals draps e banchals hauets de orclinacio nostra ... fets fer en la vila de
Ras e apr es hauets fets appor t ar e darrerament liurar a nosaltres en la present ciutat de Barchinona qui
aquells tenim per servey del dit ¡;·eneral, es assaber en fer empaliar ab los dits draps en les fes tes de Corpus
Chris ti e de .Sent Jordi e altres nstes e diuerses sollempnitats lo front de la Casa on exercim loffici de la
Depntacio ... e en empaliar axí mrteix e cobrir ab los dits banchals los banchs og>aclri<;os de la dita Casa ... »

•
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Acabat el frontispici ab la nobles a y saber admirables avuy encara, comenca
l'obra interior. Cap a l'any vint l'hort es ja anomenat pati (26) y metódicament
se fan les obres de transformació; l'any 1425 s'adoba ·1 terrat y sostre de la
torre que es possible fos sobre el cos anterior de l'actual capella de Sant

Jordi, s'empedra ·1 pati,
y s'hi fan pedricos , se
construeixen latrines y
cuina (27).

L'edifici presenta en-
cara l'austera severitat
d'una obra primitiva:
pel portal suntuosament
decora t del carrer de la
Seu s' entra a un pati re-
duit; d'alli pe.r una ar-

. cada 's passa al pati en
que una escala senzilla
mena al pis primer. En
ell hi ha sols probable-
ment tres cares portica-
des; no existeix encara
res de les galeríes altes
de les golfes.

Se torna a parlar en els documents altra vegada dels portxos. En l'any 1424
se paga l'obra «del sostre o cuberta que es entre la cambra del alberch on exer-

(26) «Com sia cert que nosaltres oida una supplicacio a nos feta per vos en Galceran de Matero, regent
los comptes, contenent que com per los honrats en Romeu Palieres et Narnau Cabastida, oidors de comptes,
vos sia fet dubte a una data que hauets posada en lo compte per vos restituit, tengut per vos de la adrninis-
tracio que hauets regida per lo dit General de la obra que es stada feta en lo pati qui solia esser ort et en la
cambra nomenada del consell, del alberch on exercim lofici de nostra depu tacio en la dita ciutat de Barchi-
nona.s (Barcelona, 2 abril 1420. Llibre dalbaráns.]

(27) «Com a vosaltres en Berenguer Vanover, maestre de cases, e en Miquel Valls, fuster, sien degudes
XXI. lliures per jornals que hauets meses ensemps ab altres manobres en la obra que de ordinacio nostra
hauets feta ara en aquets dies en lalberch on excercim lofici de riostra Deputacio, yO es en lo sostre fet a terrat
de la torra del dit alberch e en lo mija de la di ta torra fet de rejola e de guix.» (Barcelona, 24 m are 1421. Lli-
bre d'albaráns.)

«A Galcera de Matero se li tatxan XXX. florins per despeses fetes en la obra, yO es en fer tornar de nou
embigar, empahimentar lo terrat de la torra del alberch del dit General on excercim loffici de nostra depu ta-
cio e reperar tots los altres terrats e taulades del dit alberch e en fer fer lo pou en lo dit alberch e en ern-
pahimentar lo pati de la entrada del dit alberch en aquella part devers on solia esser lo call e en fer fer pe-
dricos en lo dit pati hoc e en fer fer lo rexat de fusta o cancell de la taula on los honorables inquisidors
exercexen lIur offici.s (Barcelona, 22. desembre 1421. Llibre d'albaráns).

«Com a en Galceran de Matero, regent los comptes, Ji sien degudes per vigilar les obres de les Iatr i-
nes qui son stades fetes en lalberch del dit General e de la cuyna qui es sta da obrada alt en lo porxo del dit
alberch. (Barcelona, 26 febrer 1424. Llibre d'albaráns.)

III

Fig. 20. - Galeria del pati, costat del carrer de Sant Honorat



Fig. 21.- Galeria del costat de la plassa de Sant J aume

cim lo ofici de la dita Diputa-
ció en la dita Ciutat de Barchi-
nona e entrada del dit alberch
qui es deues lo call e de la
obra encara que feta havets pel
porxo o cobriment del terrat
e de la dita cambra qu'es sobre
la dita entrada» (28). L'any se-
güent se paguen els 32 p~rmo-
dos d'aquesta galeria y sis agu-

(28) «Com a vos en Benat Cafont ,
fuster, ciu teda de Barchinona, sien degudes
cent e dues !liures barceloneses per paga e
satisfaccio de la obra que us hauem feta fer
del sostre o cuberta qui es entre la carnbra
del alberch on exercim lofici de la dita di-
pu tacio en la di ta ciu ta t de Barchinona e
entrada del dit alberch qu'cs deues lo call
e de la obra encara que feta havets del
porxo o cobrimen t del terrat de la dita
cambra qui es sobre la dita entrada, la qual
obra vos hauets presa de nosaltres a scara-
da per lo dit preu en aquesta manera que
nosaltres vos haguessem a donar la fusta
e clavo daquen necessaria e que vos hagues-
sets a serrar la dita fusta e pagar lo port
daquella de mar a la dita Deputacio e obrar
aquella ...,) (Barcelona, 12 de desembre 1424.
Llibre d'albaráns). Fig. 22.- Galeria del costat de la plassa de Sant J aume
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Fig. 23. - Galeria inmediata a l'escala

Fig. 24. - Gárgoles de la galeria inmediata a la sala del Consell

lles y dos mities agu-
lles de la mateixa (29).

L' enllás de la galeria
nova ab les altres es
patent als u11sde qual-
sevol constructor (Fi-
gura 20), cal. no més
fixarse ab les lligades
de les pedrés, ab les
columnes dels ánguls,
ab la disposició dels
archs al interior. EIs
permodos de que par-
la el document coin-
cideixen en número
ab els de la galeria del
pis primer dem un t la

(29) «Com a vos en March Cafcnt, mestre de cases, sien degudes CXXVI. lliures per los preus de la mano-
bra, la qual havem comprada de vos per metre en la obra que de ordinacio nostra have ts feta ara en lo loch
on exercim lo oífici de la dita d epu tacio en la dita ciutat de Barchinona ... XXXII. permodols picats e apere-

-Ila ts qui han servit a les bigues qui son estad es meses en lo sostre fet novament sobre la entrada del portal
del dit alberch deues lo Callo Item un arch de pedra que hauets mes en la entrada del dit alberch es assaber
en aquella entrada que serueix a la persona qui habite- en lo dit alberch per guardar e tenir net aquello Item



EL PALAU DE LA DIPUTACIÓ GENl':RAL DE CATALUNYA

antiga porta; en la portxa-
da superior hi ha sis agulles
y dos mitjes agulles. Les gar-
goles per altra part, com to-
tes les del pa ti indiquen una
obra semblant a la del fron-
tispici que corona la imatge
de Sant Jordi. No fora difícil
l'afirmar que ·1 taller dels es-
culptors Joan hi treballava
(Figs. 21 a 24, 26 Y 27).' Se fa
notar el seu carácter natura-
lista y caricaturesch. Els ani-
mals íantastichs y ·ls reals es-
tilisats ab vigor extraordinari
fan costats a les figures huma-
nes que semblen arrencades
dels carrers de la Ciutat. Es
un monument importantís-
sim de la nostra escultura que
mereixeria ser tractat apart y
més detingudament. Caldra
arribar a 'l'epoca moderna
pera trobar entre. nosaltres
una forsa així de evocació
del mon real y ·s pot dir que

Fig. 25. _ Permodos de la galeria del costat del carrer del Bisbe no S' ha repetit encara un
moment de tant esfors d'es-

tilisació y ornamentalitat en que pugui la escultura colocar en la violenta posi-
ció que son ofici de canal exigeix tot un mon variat arrancat de la imaginació
de la vida coetánia. Llavors probablement se feren les admirables mensules que
sostenen l' esmen tada galeria (Figs. 28 a 30), y les arcades y portes de les
habitacions del porter o de la ce persona qui habita en 10 dit alberch per
guardar y tenir net aquell». Aqueixa obra de reforma sense regularitat, sense
simetria, es d'una bellesa de composició extraordinaria. Sovint les trabes que
imposen les obres reformades porten a solucions arquitectoniques originals. El
pas de l'escala obliga a sostenir la galeria sobre mensules, y aqueixes, d'un
perfil bellíssim, es confonen elegantment ab les arcades del pas al carrer de

lo entaulament qui es stat mes en lo porxo sobira qui es scbrel carrer deues lo dit Cal!. Item les sis agulles e
elues miges agulles qui son staeles meses per sostenir la cuberta elel dit porxo. Item la peelra que ha seruit per
adobar larch elejus la naia del dit alberch qui es en lo pati deu es la dita entrada. (Barcelona, 30 janer 14

2
5.

Llibre el'albaráns).
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Fig. 26. - Portxada sobre la galeria inmediata a la sala del Conse!!

Sant Honorat y ab les finestres y portelles de l'habitació del porter. Res vé
centrat, tot es asimetrich, mes tot s' armonisa y enllaca ab una lógica interna

admirable (Fig. 3I).
Al mateix temps en el
pis primer s'obrí la
porta que desde la ga-
leria dona a la Sala del
Consell (Fig. 32, H, ~el
plan), tan análoga d'is-
til ab la que dona a la
galería del Sant Jordi
al carrer del Bisbe (Fi-
gura 34), Y ab les del
claustre de la Seu ve-
hina, ab son fulIatge
ornamental virilment
istilisat sense oblidar
els petits detalIs ob-
servats en l'hort aon

Fig. 27·- Una gárgola de la galeria anterior se colIien les plantes
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mengívoles que sustitueixen a
les solemnes fulles de llorer y
d'acanthe, clássiques en la
ornamentació del segle XV
(Fig. 33).

En aquet temps se cam-
bia tam bé la vella escala per
la actual ab sos el~gants per-
fils (Fig. 35) (30). Notem de
pas sa posició que sembla in-
dicar la antiga entrada cap
al costat del Call (Fig. 36).

L'obra del pati va se-
guint, acabantse ·1 paviment
del que s'en paga una par-
tida en I426 (31). Lla vors se
devien obrar els archs en els
que hi ha l'escut de la Dipu-
tació General.

L'obra de decoració va
lentament continuant.

Al I426 se fa una O, tra-
bada durant les obres actuals
de restauració, pera iluminar Fig. 28. _ Part interior de la galeria del costat de Sant Honorat

la cambra del arxiu de comp-
tes y que dona a la casa d'Esteve Satorre, la primera del costat del carrer
del Bisbe, en lo que després fou pati dels taronjers 132), L'altre any se coloquen
vidrieres en les claravoies de les finestres de dues columnes de la Cambra del
Consell, tancades abans per encerats. L'obra es artística. S'encarrega a Joan
Roure, mestre de fer vidrieres de Amvers, y a en Lluch Borrassa, pintor, els

(30) A 22 maig 1425 la Diputació pagá a March Cafont , mestre de cases, 200 florins, preu de la obra de
la escala nova, presa a scarada, o sia la escala majar, quedantse la escala vella per 40 florins. Reb en diners,
donchs, 160 florins.

(31) «Com hau em sabut per informació verídica que hauem hauda que los Reuerents e honorables Depu-
tats del dit General pus passat precessors riostres, compraren en los darrers dies de llur regiment de la dita
Deputació CXIIlI. capes de pahiment de pedra picat e aperellat de vos en March Caíont, maestre de cases,
ciu tedá de Barchinona, a rao de V. solidos VI. diners la cana, lo qual pahiment los dits deputats han fet metre
en la entrada e pati de la casa on exercim loffici de la Deputacio en la present Ciutat de Barchinona es assa-
ber en lo pati o entrada del portal de la dita casa deuers lo carrer apellat del Cayll de la dita Ciutat, axi que
es vist que a vos dit en M. Caíont serien deguts per lo dit General per les dites CXIlII. canes del dit pabi-
ment LVII. florins dor Darago valents XXXI. lliures e VII. solidos barchinonenses ... » (Barcelona, 12 octubre
1425. Llibre d'albaráns y cauteles.) -

(32) «Com sia cert que nosaltres ab e de consell de Micer Francesch Dalcamora e de Micer Guillem J orda,
ara advocats del dit General, hauem dite comanat de paraula a vos en Bertbomeu de Nauel, daran~aner del
General dessus dit, que faessets obrar la paret qui es mitjera entre la casa del arxin deis comptes de la dita
Deputació e la casa den Esteve Satorra e que en la dita casa o arxiu faessets fer una O de pedra per pendre
maior claror en la dita casa ... » (Barcelona, 22 setembre 1426. Llibre d'albaráns y cauteles.)

52. - Institut dEs tudis Catalans 52
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dos habitants a Barcelona.
El pintor dibuixa els cartrons
de les vidrieres que ·1 mestre
de Flandes construeix ua'. No
es aquest l'únich document
en que 's senyala les vidrie-
res com a obra de gent de
Flandes. Una apuntació del
Clavari de Casa la Ciutat diu
que 's coloquen en « les dues
:finestres de la qui son baix
en la casa del Concell de
XXX prohomens de la casa
d'aquesta ciutat dues vadrieres que han fetes portar los Concellers de les par-
tides de Flandes, les quals vadrieres son :figurades les HU virtuts cardinals en
formes de persones» (34). En Lluch Borrassa no es pintor tampoch descone-
gut. En Sanpere y Miquel li atribueix els fragments barroers de les obres de

Fig, 29. - Ménsula de sota la galeria
del costat de Sant lIIonorat

Fig. 30.-Mensula que sosté la galeria de la part de Sant Hcnorat

(33) «Com a vosal tres en Johan de Roure, maestre de fer vedrieres, nadiu de la vila de En ves del como
dat de Fflandes e en Lucn Bor raca pintor, habítants en la ciutat de Barchinona, sien deguts LXXII. florins
dor Darago valents XXXIX. lliures XII. solidos barchinonenses, es a ssaber a vos dit en J. Roure LX. flo-
rins per lo preu de quens sorn coneguts ab vos daquella vedriera que ara en aquests dies, ultra les vedrieres
qui son stades meses en tES claravoyes de la finestra de dues colones de la Cambra del Consell de la Casa on
nosaltres exercim loffici de la dita deputacio en la di ta present Ciutat de Barchinona, hauets feta e mesa
ara en aquets dies en la «lita finestra, en la qual vedriera son pintades e figurad es es a saber en lo mig la
ymage de la Verge Maria ab Jhesu xrispt en lo brac et en lo peu de la dita ymage la ymage de Sent j ohan
evangeliste sceit e scriuenr e en la dita part de la dita ymage de la verge Maria es pintada e figurada la
ymatge de Sent Phelip e en la part squerra la ymatge de Sent Narcis ab diverses tabernacles e altres figures
pertes e aombraments pin:ats e figurats en la dita vedriera. E a vos an Lu ch Borraca XII. florins dor de la
dicta ley per lo preu de que axi matex nos som coneguts ab vos de fer o pintar los patr ons de les dites yma-
ges, tabernacles, figures, perites e aombraments de les dites ymages, segons que tot acó es assats longament
contengut en un supplícacio daquen per vosaltres donada denant nos. 'Per yO, ab e de consell de Micer F. Dal-
"amora e de Micer G. jorda ara advocats del dit General, vos otorgam ... » (Barcelona, I 5 desembre I427. Lli-
bre d'albaráns y cauteles.]

(34) Sanpere y Miquel, Los Cuatrocentistas Catalanes, Barcelona, I906, V. 1, p. 74.
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Fi ; 31. - Porta de la habitació del por ter,
sota la sala del Consell

41I

Fig. 32. - Porta de la sala del ConceJl
(H del plan)

Lluis Borrassa y l' assimila ab son esclauLluch que signa ab ell un document
referent a un retaule de Sant Nicolau de Cervera. Lluch Borrassa mor a Soller
cap el 1434 (35).

A les darreries del segle XV, el Palau del general era ben reduit y amoblat
senzillament els dies ordinaris: als baixos, les habitacions dels porters, que
sernbla no eran més que tres, dos al costat del carrer de Sant Honorat y una
al costat del carrer de la Seu; al pis primer, la Capella que descriurem y els
dos departarnents primitius la Carnbra del Consistori major ab sos anexes la
Cambra dels oidors y la Cambra del Regent els Comptes de la Casa de la
Diputació.

En els dies usuals ses parets eran nues, probablement ab els carreus de
pedra picada visibles y moblades austerament. Un inventari que citarém sovint,
no esmenta en la Cambra del Consell més que -ls següents mobles en 1498: dos
armaris grans que con ten en draps d' Arras y «dos tendals de galera de drap de
lana burell ab hun senyal del general en mig de quiscu dells», donats més tart
pera empaliar la Casa del general de Perpinyá: un armari fet de set calaixos que

(35) Sanpere y Miquel, obra citada, p. 225 Y següents.



Fig. ~3' - Detall de la par t de la sala del Consell, (Fot. Barrera.)
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guarda ornaments y joyes d'Iglesia y
els segells de la eorporació. Lo venera-
ble ele la sala no impedia que sobre 'ls
armaris hi hagués una eaixa que tanea-
va els frontals de l'altar ele Sant Joreli
y una capsa ele viscle blanca que guar-
elava les sobrevestes, ab el senyal elel
general, dels trompeters y els penons
barrats elel tabal y les trompes pera la
cerirnonia de les festes ele Sant Jordi.
En una ele les eares hi havia una xeme-
neya. Sobre un dels armaris hi havia
« un retaule ab ses portes tot ele junt
pintat sobre loli, en lo mig elel qual es
pintat la figura de nostra dona, qui te
la figura del Jesus devalla t de la Creu,
en la una part Sant Johan e en l'altre
la Magdalena», D'aqueix retaule s'en
guarda un fragment al 1\1useu del
Parch (Fig. 37). Y després d'aqueixos
armaris no eita l'inventari més que
« dues cadires de ferro plegadisses ab
guarnieió de euyro, ab frange de vellut
pla al entorn e ab floradura de seda
la una verda l'altre morada ».

La Cambra dels eomptes era, com
hem dit, voltada d' armaris; sota el'ells
hi havia calaixos en que s'hi guarda-
ven elraps de peus y d'ornament de les sales; després un artibanch ele dues
cares de fusta de roure de Flandes, que contenia llibres y baneleres barra eles

de groeh y vermell, y blanques y vermelles y una ea-
tifa; « una taula de fusta d'alber ab tres petges, qui
servex en lo Consistori dels Deputats devant la xarna-
neya)); (<"1tem una altra taula gran de noguer qui ser-
vex per lo dei ques fa la extraeeio dels deputats e
oydors de Comptes», y elesprés « divuyt eadires ele
noguer guarnides de euyro a ops del Consistori <;0 es
XII grans e sis de forma mitjana », En ses parets hi
penjaven ordinariament uns draps de pinzell que
havian servit ele patró als draps d' Arras y que havian
sigut retornats de Flandes.

Ese. 1: 5
Fig·35

I'assarná de la escala principal

Fig. '34. - Porta que dona a la galeria del San t J ordi
al carrer del Bisbe
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Els dies solemnes no era pas lo mateix; 11avors se treien els draps d' Arras
de les caixes y armaris, sortien els draps de peus y els bancals de 1111rscalaixos
y s'empaliaven suntuosament els murs, y el sol y els banchs y les sales prenien
un nouaspecte. Era aixó en els dies de vendes (arrendaments de les imposicions
y drets) axis com en els dies de «grans e sollemnes collacions les quals se esdeoenen
assats souint», Els draps se texien en general a Arras, alguna vegada a Barce-
lona, essent els corresponents patrons, fets sempre per pintors barcelonins (3

6
).

(36) A JO maig 1428 s'acorda satisfer a Jaume Colom, ciu ta dá barceloní, 45 florins, eqnivalents a 24 iue
res y 15 sous <'per prende dos banchals de drap de llana de ras ab figures de homens e de dones e ab arboradu-
res, erues, flors, aucels e boscatges e folrats de can yemas, los quals dos banchals havem cornprats (Parlan els
Diputats) de vos ara en aquests dies per lo dit preu per servey del dit General axi en los dies ques fan les ven-
des de les Generalitats de Cathalunya com en los dies que per los Deputats e oydors de comptes se tenen grans
e sollemnes collacions les quals se esdeuenen assats sovint ... ')

En els Ilibres de Cauteles y Albarans d els trienis que comencen en 1452 flns a 1463 hi hav em aplegat les
següents apuntacions refer ent s a comptes de tapissos y draps de senyals y encarrech dels corresponent d ibu-
xos: trieni de 1452. Foli 15.

«En Bernat Guillem, abat Dager, en Berenguer de Montpalau, cavaller, e en Francesch Burgués, ciut edá 'de
Tortosa, deputats del General del Principat de Cathalunya, residents en Barchinona, reebedors e distribuidors
cnsemps de les peccunies del dit General e en Johan Ros, ciu ted á de la dita ciu tat de Barchinona, oidor deis
comptes del dit General ensemps ab los honorables en Johan Jofre Sarrahi, canonge e cabíschol de Gerona, ab-
sent de la dita present cintat e en Johan de Vilalba, donzell deíunct: Car son deguts es a saber a vos en Miquel
Nadal cen t florins e a vos en Johan Ruguet, pintors ciu ted ans de Barchinona, noranta florins dor darago, lo
qual 90 es a qu ascu la sua quantitat, precedent deliberacio e consell e adju dicacio de a!tres pintors experts ab
mijan de sacrament feta, es estat d eliberat vosaltres deure haver e queus sie donada en paga e satisfaccio de
vos tres treballs e per vosaltres sostenguts e obra feta en pintar tres draps <;0 es vos di t Miquel dos draps e vos
dit Ruguet un drap, per esser los dits tres draps patrons de tres draps los quals havem deliberat a ops de la
casa de la Deputacio sien fets en la Vila de Ras. Per tant ab e de consellde Miser Luis de Castellví e de Mis-
ser Francesch Merquilles asessors e advocats ordinaris del di t General, vos atorgam que restituint lo present
ensemps ab apoca de rebut, nos dits d epu tats cessants tots dubte e dificn lta t, dels peccunis del dit General, pa-
garem 90 es a vos dit Miqnel Nada.l Ios di ts cent fiorins valents LV. lliures e a vos di t Johan Ruguet los di ts
LXXXX. fiorins valents XXXXVIll. lliures X. solidos barchinoneses de tern, qu eus son deguds segons dit es.
En testimoni de la qual cosa manarn a vosaltres esser fet lo present segellat ab lo segell del di t offici de depu-
tacio acusturnat de cauteles. Scrite en Barchinona a XVI. de noembre lany de la na.tivi tat de riostre senyor
M.CCCC.LIIl.,)

Foli 22. Barcelona 19 julio! 1454·
«Car a vos honorable en Berenguer Daguilar, mercader de la di ta present ciutat de Barch inona, son degu-

des cent onze lliures huyt solidos e sinch diners barchinonesos de tern y valents CXXV'. lliures e V. sous de
moneda huy corrent, per la valor de aquells trescents . \1. -a rahó de VIII. solidos V. diriers per qu as-
cun ''\l' dels quals lo honrat en Gerard Plovier, mercader de la vila de Bruges, havent de nos carrech de fer
fer los tres draps de Ras que precedent matura deliberacio havem deliberat sien fets e de fet se fan de present
en la vila de Ras a ops de la casa de la Deputacio del dit General ha fet cambi ab si ma.teix ab letra de cambi
sua a nos drecada e per nos acceptada, remes pagar a vos di t B. Aguilar dins LXV. jorns feta. E los quals
CCC . \1- el! ha bestrets al mes ter que aquel!s dits draps obre segons per sa letra missiva som estats cer-
ti fica ts.»

FoIL 28. - Barcelona 30 abril 1455.
«Car a vos honorable en Berenguer Daguilar, mercader. .. son d egudes cent norant a lliures quinze solidos

barchinoneses de tern valents CCXXXIJ. !liures X. solidos de moneda huy corrent per la valor de aquells sis-
cents .\1. sive scuts a raho de VII. solidos VIIIl. diners per quascun scu t, dels quals lonrat en Gerard Ple-
nier, mercader de la vila de Bruges, havent _de nos carrech de fer fer los tres draps ... en la vila de Ras a ops
de la Casa de la Deputacio ... ha Ie t cambi ab si meteix ab letra de cambi sua a nos drecada e per nos accep-
tada remes pagar a vos dit B. Aguilar dins LXV. jorns feta, e los quals DC._ . \l. el! ha bestrets als mestres
de aquells dits draps segons per sa letra missiva som stats cer tifficats.»

Foli 33. - Barcelona II Agost 145-5·
«Com a vos en Francesch Caton t mercader de la present ciutat de Barchinona, sien degudes 95 !liures bar-

chinoneses de tern, valents 106 lliures 17 sou s, 6 diners de moneda' ara corr en t, per la valor de aquells
270 . \1. scu ts felipus, a rahó de 7 sous II diners de la dita moneda corrent per scut, dels quals lonrat en
Gerard Plujer, mercader de la vila de Bruges, havent de nos carrech de fer fer los tres draps ... ha fet cambi ab
si meteix ab letra de cambi sua de 14 debril a nos d recada e per nos acceptada, remes pagar a vos di t F. <;a-
font, a 65 jorns vista e per los quals 270 scuts el! ha bestrets als mestres dels draps ... »
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FIg. 36. - Escala principal

En aqueix treball s' empleen, dibuixantlos o j udicantlos, homes com Jaume

Foli 33. - Barcelona 14 agost 1455·
"Coro a vos Copi-matis. mercader de la ciutat de Bruges, are aturant en Barchinona, sien degudes X. lliu-

res 1. sou de moneda barchinonesa de tera, valents XI. lliures VI. sous de moneda huy corrent, les quals de
ordinacio nostra havets pagades e despeses per lo port fet de la presen t ciu tat de Barchinona a la dita ciu tat
de Bruges deIs patrons del draps que presedent deliberacio havem fets fer en la vila de Ras de la istoria de mos-
sen sent Jordi, e port e .l:tres messions fetes retornant los dits patrons en la di ta present ciutat de Barchino-
na, segons que les dites desposes stesament son designades en un compre per vos a nos donat, assumat et compro-
bat per lonrat Naymerch de la Via, racional del dit Genera!.»

Foli 31. - Barcelona 20 desembre 1457·
«Nicolau Pujades, doctor en decrets, ardiaca de Santa Maria de la Mar y canonge de la Seu de Barcelona,

March Dezlos, cavallcr y Jaume Francesch de Sent Celoni, ciutedá de Gerona, d eputats del General: «Com a
vos honorable en Girar t Plevir, mercader de Flandes fossen degudes per los tres draps de Ras, que per comissio
dels depu tats del dit General, precessors nostres a vos feta, fes fer de la ist oria del benaventurat cavaller e
martir Sent Jordi, patro e cap de la Casa Darago e de la Deputacio del dit Principat, e aquells envias als dits
Deputats e son de present en la casa de la di ta Deputacio per festivar e ornar les festes del d it Sent Jordi e
al tres per la dita casa acustumades fest ivar , fossen degudes entre la compra e missions per aqu ells fe tes cent e
se tze lliures vuyt sous e quatre de moneda de gros; e de aquells haiau rebudes primo per una letra de carnbi
vostra feta en Bruges a X VII de maig del any 1454 als deputa ts a pagar drecada an Berenguer Aguilar de Tres-
cents scuts phelips a raho de huyt sous cinch diners barcelonesos per scut, que son de la dita moneda de gros
vint e set !liures den sous, Item per una altra letra de carn bi vostra feta en Bruges a 20 de febrer del any
1455 ... Item per una alt ra letra de cambi vostra feta a Brugues a 14 dabril del any 1455 .. · que munta lo que
haurieu rebud en les di tes tres par tides e letres de carnbi cent e set !liures cinch sous, les quals deduhides de les
dites cent e setze !liures huy t sous e quatre, restarien a vos a pagar nou lliures tres sous e quatre diners de
moneda de gros ... » (y se li pagan).

En lo inventari citat del any 1493 que debem a l'amabilitat de D. Caries de Bofarnll. Director del Museu
del Parch de Barcelona, consten existents en uns armaris del Consistori major: « Ltem cinch draps de ras ab

•
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Huguet, el pintor del retaule dels sants metjes de Sant Pere de Terrasa, Joan

les lstories de San t Jordi gnarnits de tela vercla.» En v el mateix inventari consta: «Ltern un patró o drap
de pinzell sobre tela de la Istoria de Sant J ordi qui servie per arnpaliar abans que fossen comprats los draps
de ras derrerament deportats de Flandes.» Aqueix drap fou tramés mes tart a Perpin yá, En altre partida se
cita: «E l'aJtre es de la Istoria de la nativitat quan se feu cava.ller Sanct j ordi.»

Foli 33. - Barcelona 14 juliol 1460.
« Nosal tres frare Anthoni Pere abbat de Montserrat , en Luis Divorra, cavaller e en Miquel Cardona. ciutedá

de Barcbinona, deputats del General... Com a vos en Ffranci Berges. pintor, ciu tedá de Barcbinona, sien de-
gades cincb Iliures e deu sous barcbinonesos. les quals ab e de consell de Micer j acme Teranau e de Micer Gr e-
gori Molgosa, doctors assessors e advocats ordinaris del dit General, havem deliberat esser vos donades en
total pagua e satisffaccio de un drap de pinzell per vos fet e pintat que ha esser patro de draps banchals de
Ras que han de fer a obs de la casa de la Depntacio del dit General; per lo qual drap patro per en Jacme
Huguet e per Nanthoni Dalmau pintors, ciutedans de Barchinona en aco assignats, m igaucan t sagrarnent,
vos era feta maior tatxacio, segons apar per acte lo dia presen t continuat en libre de deliberacions per en
Ber t homeu Se!lent, scriva maior del dit Genera!. PBroattés vos dit en Ffranci Berges, sots official de la
dita casa de la Deputacio e en altres coses guanyats en. aquella, es stat vist a nosaltres e als dits assessors e
advocats nostres, vos dit en F. Berges haver assats de les dites V. Iliures X. sous se a vos ha plagut con ten-
tarvos de aquelles. Per ~o ab e de concell deIs dit s assessors ... vos pagarem les dites V. lliures X. sous a vos
degudes per la dita rahó. En testimoni de la qualcosa havem manat lo present esser a vos fet, sagellat ab
\0 sagell de nostre offici de Deputació acostumat en cauteles. Scrit en Barchinona a XlIII. dies de ju liol any
MCCCC sexanta, P. abat de Montserrat.»

Del trieni de 1461. Foli 6. ~ 20 novembre 146r.
«Com a vosaltres Ursin Garart e Thomas Berta, tapicers habitants en la present ciutat de Barchinona

sien degudes setanta cinch !liures dehuit sous barcelonesos per preu de dos pare lis de banchals de ras ab di-
verses figures de personatges e altres que haveu fets de nostre manamen t a obs de la casa de la Depu tacio
del dit Genera!.»

Foli 14. - 18 marzo 1463 .
. «Com a vos en J ohan Albereda, mestre de draps de senyals, ciutedá de Barchinona, sien degudes set Iliures

barceloneses per preu de un drap vert ab tres senyals lo hu reyal e los dos del dit General ab alguns brots, lo
qu al haveu fet de nostre manament per lo taulell de la scrivania de la
casa de la Deputacio del dit General, per ~o ab e de consell de Misser
G. Molgosa ... de les pecunies del dit General vos pagarem les dites set
Iliures ... »

A 26 agost 1484 s'acorda: «Com a vos Berthomeu Oriol, senyaler,
ciutedá de Barchinona, sien degudes XII. !Iiures deu sous per íer un drap
de senyals de diversos colors ab un senyal reyal e dos del General a
obs e per servii axí com de fet servex sus lo taulell de nostre Consistori
qui es a la gran cambra de la casa de la Depu tació ... »

«Nosaltres en Pe re de Mend oca abat de San tes Creus, en Francesch
de Guimerá vervessor e Micer Vicent Orrit doctor en cascun dret ciutedá
de Leyda, depu ta ts del General... Com a vosaltres en Gas par Bonet e
Pere Alamany, pintors de la present Ciu ta.t de Barchinona sien degudes
~o es a cadahu de vos cinch lliures deu 80US e a vos en Gabriel Alamany,
pintor de la dita Ciutat víntequatrc lliures barceloneses, les quals ab e
de concell de Micer Galceran Albanell e Micer Luis Falguera, doctors en
leys a dvocats e assessors ordinaris del dit General, vos havem tatxades
en total paga e satisfacció dels salaris e treballs per vosaltres sostenguts
en pintar ~o es a vos di t Gaspar Bonet vna mostra an pergami en que
es la Ciutat de Valencia e de a batalla que hague lo sereníssim senyor
Rey en Jacme de bona memoria en lo puig prop la dita Ciutat ab los
moros quan miraculosament foren ios xrisptians aiudats per 10 benaven-
turat Sant Jordi e fou presa la sua invocacio ab la creu verrnella en lo
present principat e en lo restant del regne de Arago e Valencia; ca vos
en Pere Alamany una monstra hon es la Ciutat de Barcelona e la Ciutat
de Napols ab la armada que feu lo General ab la qual fou deliurat lo sere-
nissimo senyor Rey don Alfonso de gloriosa memoria del Castell nou de
Napols quan volgueren pendre lo ditsenyor ab trahiment en 10 castell de
Capuana; e vos en Gabr.iel.iAlaman y en pintura vna monstra molt gran e
ben pintada hon es la ciutat de Granada e la vila de Sancta Fe ab lo
Reyal camp deIs sereníssimos senyor Rey e Reyna huy benavent urada et
regnants, en lo temps que prengueren dita ciu tat, e vn altre monstra en
que eren les ciutats de Barchinona e de Napols ab la historia contenguda en
la monstra pintada per lo predit Pere Alamany, la qual vista per nosaltres
considerada la perfeccio de la dita monstra e lo drap del ras quis trauría

Fig. 37. - Retaule del Musen de di ta mon~tra pendría gran milloría exi n t de di t a mostra que si exís de

•
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Huguet, l'Antoni Da1mau, que no cal confondre ab L1uis Dalmau famós pintor
de la Tau1a dels Concellers de Barcelona, Miquel Nadal, Francesch Berges,
Gaspar Bonet y en Gabriel y en Pere Alemany.

la que primerament era stada feta per lo dit Pene Alamany, arbitrans esser be mester la despega que fa en
aquesta derrera monstra, los quals son patrons de tres draps de ras que a obs de la Deputacio han esser fets
en Fflandes, deIs quals es stat donat carrech al honorable en Johanot Alban ell, mercader. E mes sien degudes
de vna part a vos senyor en J ohan Fuster mercader, regent los comptes del General dotze ducats Ios quals son
per la seguretat haven feta a nosaltres en norn de' General de aqueIls CCCC. ducats tramesos en Flandes per
obs deIs dits draps e bancals segons apar de dita seguretat per lo contracte reebut en poder del scriva maior del
dit General a XXXI. del mes de juliol anypresern e devall scrit; e daltre part quatre ducats que de manament
e ordinacio de nosaltres haveu donats e pagats a Johan de Burxells correu, tant per haverse detengut en la
present ciu tat per sperar lo acabament de dits mronstres com per lo pot de aquelles fins a la vila de Bruges per
liurar aqu elles al dit Johan Albanell, segons que de les dites pagues appar per les deliberacions daquen fets;
per tant ab e de consell dels dits advocats e assessors ordinaris del General, atorgam a vosaltres demu n t dits
tres pintors que restituhintnos la present ab apoca de rebut, e a vos senyor en Johan Fuster que restituhint
apoca de rebut vostra e del dit corren, nosaltres dits Deputats de peccunies del dit General vos pagare m les
dites quantitats assi com dit et in universo pretio summa de cinquanta quatre lliures quatre solidas. E ayo tots
dubtes e contradiccio cessants. En testimoni de les quals coses havem manat expedir lo present e .segellat ab lo'
segell de nostre ofici acustumat posar en canteles, Scrit en Barchinona a XV. de octobre del any Mil
CCCCLXXXXVIIII. El Abat de Santas Creu s.:

Part d'aqneixos draps d' Arras constan en una continuació del citat inventari de 1508, com existents en
un dels armaris del Consistori Major: (Primo qmatre draps de ras nous molt fins obrats de molta seda de
diversses Istories <;0 es lo hu en lo qual es la Istoria de la presa de la Ciutat de Granada. E laltra es de la
Istoria de la couquesta de Napols. L'altre es de la Istoria de la conquesta de Valencia feta por lo Rey en
Jaume de bona memoria Rey Darago.» En altre lloch del inventad se cita: «Item un altre parró o drap de
pinsell sobre tela vengut de Flandes de la Istoria de la conquesta de Valencia.»

A més se citen en l' inventari els següents draps deIs que no s:ha trobat altre document: el tem dos draps
de ras de la istoria de Nabucodenasor folrat s e guarnits de tela verda. Item dos altr es draps de ras lo hun de
la istoria de la nativitat de J esu Christ e l'altre dels tres Reys los quals servexen per ampaliar la Cap ella de
la dita casa. Y tres parells eJe bancals de ras tOTISde franges dos parells bons e hun parell de socil qui serve-
xen a la Capella.» :

En la Carnbra del Regent els comptes de la (CasaeJe la Diputació: «Item du es cobri adsernbles de drap de
ras noves ab cinc Senyals del general en quiscuna. Item en un altre calaix gran al costat del prop dit atrobaren
hun cobertor de taulell de drap de ras groch e ver t eJe brots ab dos senyals del general tot folrat de tela blanca.
Item U11 drap de peus de ras sotil abbrots guarnits de tela verda lo qual drap servex a ops de la Capella de la
Casa. Item un tr os de drap de lana vermell lo qual servex a cobrir les dites coses. Item un coxi de ras molt
sotil.: En altre armari se cita: « Item en dit arrrrari foren atrobats dotze bancals nous de Ras obrats ab seda 90

es den de personatges e los dos obrats de brots e alguns aussells e altres animals.»

53. - Institut d'EstueJis Catalans 53



Fig. 38. - Perfil del pilar del frontispici
de la capella de San t J ordi

IV

En les Corts catalanes del I432 reunides a Barcelona s'acordá una obra no-
table de la casa del General: la construcció de la capella de Sant Jordi U7l.

Era ·1 temps de la devoció al Sant Cavaller; pochs anys més tart la seva

(37) «En apres dilluns ques lo noué die del mes de fabrer del dit any ... (1433) convocada e ajustada la
dita Cort en la forma e manera dessus dites en la dita casa de capitol per lo reverend frare March, a bba t del
monastir de Montserrat un deIs deputats del General de Cathalunya en nom e ven sues e del noble Mossen
Bernat Galceran de Pinós vescomte de lila e de Canet e del honorable en Francesch Desplá ciu tedá de Bar-
chinona condepntats sens en la dita casa de capitol presents, fóu exposa t a la di ta Cort que com ells dits
deputats ab voler e assentiment de les nou persones en dies passats per la dita Cort depntades a reg onexer
lo starnent del dit General de Ca thalunya e de la casa de la Depu tació de aquell, hagen cornprat 1. alberch
qui era deIs hereus de Micer P. Paschal quondam, a la part de tremuntana de la casa hon se exercex loffici
de la dita deputació e aco per ampliar la dit a casa de la depu tació la qual en algunes parts es freturant de
casaments necessaris e maiorment per mudar en alguna part separade e remota les letrines qni stant en lo loch
hon son donen gran fetor e corrupció als negociants e concorrens en la dita casa; e hagen pensat e cogitat los
dits depntats que seria mol! propri e decent que en lo dit alberch fos constrnhida e edifficade vna capella en
la qual cascun die personalment se cantas una missa per que fos donada occasió e avinentesa als deput ats e
altres en la dita casa concorrents de hoir miss a e regonexer lur Crehador; e que certa renda fos asignade a un
prevere qui celebras cascun dia la dita missa, per <;0 supplicaren los dits Depu tats a la dita Cort que volgués
donar licencia e facultat als dits deputats de les peccunies del dit General puxen fer construir e obrar la dita
Capella ab tots arreus e forniments e altres coses a deguda perfecció de aquella necessaris e assignar al pre-
vere celebrant la dita missa certa annual pensió per cari tat de la dit a celebració.s

Les Corts aprovar en aquesta proposició, acordant que la Capella ele la Generalitat fós dedicada a San t
Jordi. (Llibre de ele;iberacions de Corts. Arxiu Municipal ele Barcelona.)
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festa, encara avuy po-
pular a Catalunya, de-
via esser manada obser-
var per la cort general
del Principat tinguda en
els c1austres de la Cate-
dral en 1456.

A l' any 1434, dos
anys després de comen-
cada I'obra, s'acaba el
treball d'aqueixa sump-
tuosa part del edifici,
qualsparets, més grui-
xudes que 10 restant de
la casa, revelen, com hem
dit, la part baixa de la
antiga torre (38).

La arq uitectura d' a-
queixa obra no es ja la
senzilla y rígida del si-
gle XIV de línies roma-
niques, exagerant la po-
bresa de les obres mo-
nastiques del sigle XIII;
sino una obra dintre l'istil del moment ab ses motllures agilment tracades (Fi-
gura 38), ab sos ornaments flamejants a l'istil de la epoca. Sembla com si
en son frontispici hi aparegués una influencia primerenca de la exuberancia
ornamental de la arquitectura castellana. No sols son ornats tots els elements
arquitectónichs, sino que '1parament s'omple de quelcom que recorda aquelles
obres esplendides dels alarifes mudejars que traduíen en els elements ornamen-
tals de l'art gótich els entrellacats moreschs. Aquest frontispici se construeix
en son lloch, interromput per un dels archs que sosté ·1 sostre del pati, mes
l'arquitecte cuida de que les motllures noves s'enllacin ab les velles elegant-
ment (fig. 38). L'interior de la capella es cobert ab volta gótica en la que des-
prés dels archs ojius apareixen claus y archs secundaris, y, seguint el criteri

(38) .• Com a vos en March Cafont , ciuteda de Barchinona, ordonat per deputats passats en mestre maior
en les obres que lo dit General fa axi en la casa .on huy se exercex loffici de la deputació del dit General com
fora aquella, nos sia stada donada una supplicacio ab la qual nos demanats que com per ordinacio nostra haiats
construida e acabada vna capella en la casa de la dita deputacio e sia de loable costum e pratica anticada en
quascuna ar<; que feta e acabada una obra nova per lo dit General o per la ciutat de Barchinona o per altres
singulars es feta alguna remuneracio al maestre maior de aquella dita obra e com axi matex haiats carrech de re-
gonexer tots anys les cases e altres edificis qui son del General demunt dit sens salari ... vos otorgam X. fiorins
dar Daragó ... » (Barcelona, 28 juliol 1434. Llibre d'albaráns.)

Fi~. 39. - Frontispici de la capella de Sant J ordi
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ornamental del frontis-
pici, els panys de les
voltes se motlluren sense
quedar lloch pla on des-
cansi la vista L'obra
es d'un catalá, del ma-
teix March Cafont , qui
dirigí la de la fatxada
del carrer del Bisbe.

La cap ella esdesprés
enriquida ab joyes de
tota mena y ab privile-
gis eclesiástichs. La pre-
sidia un ((retaula de la
Istoria del gloriós cava-
ller mossen Sant Jordi
daurat ab les armes del
General» segonsdiu I'in-
ventari de 1458 citat.

Fig. 40. - Volta de la capella de Sant J ordi La llista d' aqueixes
joies que han tramés els

llibres de deliberacions es llarguíssima; treballaren pera ornar la capella de Sant
Jordi artistes de tota mena: els texidors deIs brocats més richs de Florencia,
els brodadors de la Borgonya, els argenters de Barcelona; els iluminadors de
impresos ,y manuscrits fan per la capella de la Generalitat verdaderes obres
d' arto Deixant pera les notes la transcripció d' aquests interessants documents
cal retreure aqui aquells que 's refereixen a objectes conservats fins avuy día.

Un document se refereix a la adquisició de 14 canes de «vellut vellutat car-
mesí brocat d'or» comprat en 1443 al mercadé fiorentí Vanni Rossillay, «pera fer
casulla, capa y altres ornaments» que son la casulla, dalmátiques y capa encara
conservades que ·s guarden al Museu del Parch y que aquí reproduim (Figures
45 a 48) (39).

L'any següent durava encara el treball de confeccionar aqueixos ornaments
sagrats, ja que 'S compra una peca d' azaytoni ras de color vert pera forrarlos.
En I'inventari ja citat comencat en 1498 consten aqueixes peces de brocat
forrades d'azaytoni vert: «Ltern una capa de dos brocats vellut carmesí en lo
fres de la qual ha molts senyals del general. 1tem una casulla del prop dit

(39) 16 novembre 1443 - a Vanni Rcssillay, mercader florentí. habitant a Barcelona, la Diputació li
paga 462 lliures, preu de 14 canes de vellut vellutat carmesí brocat dor , comprat per fer casulla, capa yaltres
ornaments per la capella del palau de dita corporació.

14 agost 1444 -- al dit Va nni Rossillay, se Ji pagan 52 lliures, preu d'una pe~a d'azaytoni ras de color uert,
de 22 canes y 5 palms per forrar dalmá tiques, casu lles y altres ornaments de la cap ella de la Deputació.

l.
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brocat ab les armes del
General e folraela ele tela
verela. Item una tovallo-
la de brocat vellut car-
mesí folrada de seti vert
ab fiochs dor e ele seda
verda en los caps la qual
es per lo faristol elel
Evangeli. Item dues dal-
matiqnes ele brocat ve-
llut carmesi ab senyals
elel General folraeles ele
seti vert ,e quiscuna ab
son collar folrat de seti
vert los mateixos senyals
les quals servexen per
diacha e sotseliaca. 1tem
dues stoles del matex
brocat carmesí íolrades
de seti vert ab los flochs
e caps de or e seda ver-
da. Item dues dalmati-
ques peti tes pera fadrins
qni servexen lal tar e son
de vellut carmesí ab lis-
tes verdes brodades dor
guarnides en les fa1des
de vellut vert e folrades
de tela verda.»

Entre moltíssims draps de peus y d' Arras y draps de pinzell, en una conti-
nuació ele l'esmentat inventarÍ feta en 1509, se cita: « Item una tovallola morisca
qui serveix per portar la patena quant se dona la pau en la missa.»

Es elesignat broelador del General, en aqueix temps, un brodador barcelonés
d'anomenada: mestre Antoni Saelurni, hereu de gent de I'ofici, originaria de
Montblanch. Un document de 3 de mars de 1458 diu: « los molt honorables
diputats provehiren del ofici de brodador del general, n' Anthoni Sadorni, bro-
dador, assi que daqninavant ell hagues carrech de brodar totes e segles coses
que lo general hagues necessaries pera brodar ». En Sadurní contracta va en
1458 un brodador veneciá Gil, y en 1462 havia treballat en son obrador Antoni
de Llouyue, pintor de Villana, en la Savoya, bisbat de Turin, En Sampere sem-
bla ha trobat rastre d'aquest brodador fins al 1516. Tot aixó vindria a apoiar

Fig. 41. - Volta de la capella de San t J ordi



Fíg. 42. - Clau mestre de la capella de Sant J ardí.
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la opinió d'en Puiggarí (40), d'atribuirli el frontal de Sant Jordi ab ses orles de
ternps italians yels brodats de les capes, casulles y dalmátiques de vellut brocat
d'or a que acabem de referirnos (Fig. 44). No es fácil sigui aqueixa obra anterior
al nomenament d'en Sadurní pera mestre brodador del general, ni es possible
sigui posterior, ja que consta en el inventari citat en la forma seguent: «Primo
hun palí molt bell brodat de fil dor de argent e de seda ab la ymage de Sant
Jordi qui mata lo drach e es la ystoria com restaure la filla del Rey. Son les
dites ymages embotides ab frange tot al entorn de fil dor ab algunes senvals
del generaL» Aqueix document cita encara altre « pali de vellut carmesi ab la
ymage de Sant Jordi qui mata lo drach feta de brocadura de fil d'argent fol-
rat de tela verda ».

L'any I524 se valoren unes capes de brocat ornades ab brodats que dibuixá
Johan de Borgonya, pintor barceloní (41). D'aqueix parell de capes no 'n queda

(40) Sampere y Miquel. Los cuatrocentistas catalanes, V. 1., ps. 76 y 310 a 312.
Garlanda de [oyeils. Barcelona, 1879.
(41) En 1524 els perits Ferrer Guerau, argenter, Mestre Nicolau de Credenca, pintor, y Pere Nunyez, pintor

tatxaren a Mestre Johan de Borgonya, pintor ciu tedá de Barcelona 18 lliures 15 sous, "en total paga deIs
treballs per vos fets per lo General per hauer rescanyades les tretze istories les quals se han a brod ar dar, perles,



EL PAL..\U DE LA DIPUTACIÓ GENERAL DE CATAT"UNYA

Fig. 43. - Clau de la valla inferior de la capella de Sant J ordi

rastre ni s'han trobat documents de les casulles reproduides en les figs. 50 y 5I.
L'art del argenter tan desarrollat a Barcelona produí en diversos temps

joies pera la capella de la Diputació; d'aqueixes s'ha conservat una estatua
de plata de Sant Jordi. Els documents se refereixen devegades a l'adquisició de
l'estatua de Sant J ordi matant 'el drach; en un d'ells se tracta del Sant cavaller
ferint desde cavall al monstre; en altre 's parla de la compra d'una estatua del
Sant sense cavalcadura y sembla referirse a la que 's guarda en el citat museu
del Parch y que reproduim (Figs. 53 y 54)·

Aquesta estatua es ((en certes parts daurada ab son peu daurat», tal com

fr ezed ures de les dues capes de brocat se fan per ornament de la capella de la present Casa de la Diputació.»
Referents al art del t.exi t trobem les segiients notes sobre objectes de la Cap ella desgraciadament perdu ts:
«Com a vos en J oan Albareda, senyaler, ciutedá de Barchinona, sien degudes XI. Iliures e X. solidos bar-

celonesos per preu dun drap de peus vert sernbrat de brots ab lo senyal del dit General en 10 mig, que tira tres
canes de larch e dues canes darnple, fet per vos a obs e servey del dit General per star devant laltar quis para
quiscun any en dia lo o festa de Sent jordi en la una de les claustres de la Casa de la Deputacio del dit Gene-
ral, en lo qual altar se celebra per aquell dia los officis divinals, per ~o confessant haver tant e rebut lo dit
drap, lo qual ha ja servit lo dit dia o.Iesta de Sent Jordi prop passat ab e de concell dels honorables Micer Pere
Boquet advocat ... vos pagarem les dites XI. lliures ... (30 abril 1479)·"

«Los senyors Depu tats del General... deliberen que de pecunies del General sien donarles y pagades a Anna
Casamijana, vidua, LX. liures barceloneses per lo preu de un palis dor y seda ab fulleteria y ab vn taf et á simple
de carmesí de la grandaria de dit palis, que serveix per deuant laltar comprat de dita senyora per ornament de
la Capella de la present Casa y pera servir en lo altar quan se celebran les mrsses y officis de les Iestes de Sant
Jordi ... 16 setembre 1596.» (Llibre de deliber acions, trienni 1596.)

.En maig 1614 son degudes al brodador Darniá Termens, ISO lliures a compliment de les 200 preu de brodar
de les dues cares la bandera de domas carmesí per la Iesta de Sant Jordi.
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Fig. 44. - Frontal de Sant J ordi, brodat d'en Sadurní. (Museu de Barcelona) (Fot. del Museu)

Fig. 45. - Casulla de vcllut Lrocat d'or (Musen de Barcelona) (FA. del Musen¡
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(Fot. del Mwsew)Fig. 46. - Dalmatiques de vellut brocat d'or. (Museu de Barcelona)

54. - lnstitut d'Estudis Catalans 54
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Fig. 47. - Capa de vellut brocat d'or. (Museu de Barcelona)

(Gravat de Forma, any 1904, p. 141)
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Fig. 48. - Capa de vellut brocat d'or. (Museu de Barcelona)
(Gravat de Forma, any 1904, p. 140)
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Fig. 49. - Tovallola conservada al Museu de Barcelona (Fot. del M useu) •

diu el document; mes la prova concloent d'aqueixa atribució es son pes. El
pes de l'estatua, segons el document, era de quinze marchs y mitja unca. El pes
del march de taula de Barcelona era de 4.0I6 grams; el del march de la mo-
neda de plata de la mateixa ciutat era de 3.528; el march de Castella pesava
3-465 grams. La plata en el sigle XV s'acostuma a pesar, a Barcelona, pel
march usat per la moneda de plata en la Seca de la ciutat. EIs I5 marchs y
mitja unca equivalen donchs, ab la diferencia de pochs grams, a 3 kilos y mig,
pes del march de Castella y del de la moneda de plata de Barcelona (42).

Aqueixa petita diferencia de pes prové, segons sembla, d'unes xavetes de plom
modernament cambiades.

(42) «Com a vos en Ferrer Garau, argenter, ciutadá de Barchinona sien degudes XXIlII.lliures barcelone
ses per la valor de XX. ducats dor los quals lo die present vos son stats tatxats per les causes contengudes en la
nostra deliberació ... en paga e satisfacció per haver fabricada de bulto de pega y cera la ymage del glorios Sant
Jordi a cavall peleant ab lo drach, segons se acustuma de pintar, per patró de la que enteniem afer dargent per
honrar la casa en la celebracio de la festa del dit glorios Sant Jordi.» U7 octubre 153 l.)

«Los senyors d epu tats, en la satísfacció dels treballs de manada per en Ferrer Guerau, argenter de la present
ciutat de Barcelona, qui de volun tat dels depntats precessors llurs, ha bia feta de bulto de pega y cera la imatge
del gloriós Sant Jordi a cavall peleant ab lo drach, segons se acosturna de pintar, per patró de la que entenien
a fer de argent per honrrar la casa en la celebració de la festa del dit san t, en la qual per no tenirrie han de rnan-
llevar altra ymatge cascun any fora <le la casa; e com los dits depu tats passats, ni els ara de present, a causa dels
soberchs cárrechs que son obligats pagar extraordinariament a cansa de les Corts ultimamcn t celebrad es en la
vila de Moneó, no hagen tingut ni tinguen disposició de fer fabricar la dita ymatge de present, e lo dit Ferrer
Guerau hag e molt instat la paga d.els dits tre balls, la qual no es rahó diferirli més; per <;0, a concell dels hono-
rables assessors ordinaris del General, delliberen que attés que la di ta ymatge assi que per lo qne dit es com
encara per causa de nn legat fet per lo quondam Mossen Franci Setantí ab son derrer testament, qui lexa certa
suma de din ers a la dita ymatge quan se fabricará, sie rahonable cosa ques fassa tant prest quey hage dísposició
de poder millor despendre los deputat s en ctses extraordinaries que no tenen vuy y sien certs per veridica rela:ció
que la industria y subtilitat que lo dit Ferrer Gnerau té en semblant ar t de yrnaginaria es tanta que en Barce-
lona ni en teta Catalunya a present se trobaria persona ni se spere venir ne altra que fos tant al proposit per axi
ben Ilav orar la dita ymatge, delliberen que la dita ymatge e la fabrica de aquella, quan hi haurá disposició, sia
acomenada á fer al di t F. Guerau.» 17 octubre 153!.

A 19 desembre 1536 els Diputats acordaren: «Com a vos molt honorable mossen J oan Brauo de Sarauia,
donzell domiciliat en la ciutat de Seria del regne de Castella, sien degudes cen t vui tan ta lliures y deu sous ...
per la venda ha íeta als deputats a obs del General per la festa de Sant Jordi duna statua dargent de Sant
Jordi armat, matant lo dragó y en certes parts daurada abson peu daurat, de pes de quinze marchs y mija
onsa ..» (Llibre de Canteles de 1536. foli 14.)

Debem al Sr. Botet y Sisó les equivalencies que publiquem sobre les uni tats ponderals de la plata al
sigle XV.
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Fig. 49. - Casulla ab brodats d'or. (Museu de Barcelona) (Fot. del Museu)

Del reliquiari que guarda les reliquies de Sant Jordi (Fig. 55), en Pi y Ari-
mon diu que fou executat pera guardar la reliquia -del Sant oferta per Guillem
de Sant Climent, embaxador a la cort de Felip II y Felip III (43).

Les obres d'or y argent que enriquien la capella de la Diputació eren nu-
rnerosíssimes mes, la major part, desgraciadament perdudes a causa de les guer-
res y dels robos, que esmenta lacónicament el dietari (44).

(43) Barcelona antigua y moderna, Barcelona, 1856, v . 1, p. 394·
(44) «Noembre del any MCCCCXLIl. dissapte a III de noembre. En aquest dia en la nit robaren la ca

pella de la Casa de la Diputacio, portantsen lo calser e patena e dues canadelles dargent e vna bella >le que
havia UI. palms e mig dalt e dos canalobr es tot dargent daurat.» - Dietari de la Generalitat, trieni de
I440-43·

Posem a continuació per ordre cronológich aquest aplech d'anotacions del registre d'albarans d'obres dar-
gen ter y courer referents principalment a la Capella y festa de Sant Jordi:

. En juny 1441 la Generalitat va pagar al argenter barcelonÍ Bernat Llopart 94 lliures de tern «per preu
de tres mas:es d'argent fetes a obs e per servey del General per portar aquelles los porters e les quals han
pesat X. marchs UIl. onces X. argens a rahó e for de VIIII. lliures lo marcho).

En agost 1444, al meteix Llopart se li pagaren altres 113 lliures per «un donador de pau dargent dau-
rat de pes de dos marchs, a raó de XIV. lliures e VI. sous lo march e de un' calzer, vna patena e dues
canadelles dargent daurat de pes de VII. marchs e V. onces. »

y en 1446, al citat Llopart encare li satisferen 303 lliures «per preu duna creu devengeli de pes de XIII.
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El missal corresponent a la liturgia mocárabe, imprés en gótich a Lyó; en

marchs III. onces e VI. argens e de hun perell de canalobles de pes de XlIII. marchs 1. onca VI. argens a
rao de XI. lliures per march, que bauets fetes a obs e per seruey de la capella de la casa de la Depu taciós ,

23 juny 1446 - al argenter barceloní Bernat Llopart se li paguen 303 lliures, preu d'una creu d'evangeli
de pes de 13 marchs y 3 onces Y d'un parell de canalobles de pes de 14 marchs, per servey de la cap ella de
la Dipu tació. .

14 juliol 1447 - au torització a Aloy de Navel, recaudador deis drets de la Generalitat, per retenirse
43 lliures y 9 sous per [er ter de nostra ordinació una-cadira ePiscop"aIPer ops e servey de la ca-pella de la Casa
de la Deputació.

Any 1528 - al argenter barceloní, Bartomeu Maduxer, 36 lliures, per daurar les noves canadelles de la
capella; y altres 97 Iliu r es a compte «de fer les dues antorxeres e dues canadelles dargent fetes per verie-
ració de la festa del gloriós cavaller San t J ordi e ornamen t del altar quis para lo dia de la sua festa en
lo corredor o claustres de la present casa de la Diput ació».

El mateix any se satisfá a mestre Joan Nebot, argenter barceloní, 54 lliures a compliment de haber
obrat dos canalobres d'argent [ets a la romana que han pesat 16 marchs dos onces, per l'altar de la festa
de S. Jordi.

En consistori deis Diputats tingut a Barcelona a 4 se tembre 1572, acordaren satisfer a Mestre Miquel
Segura, mercader ciu tadá de Barcelona, 240 lliures preu de «una creueta de diam ants fins encastats ab or que
h aueu uenuda a no saltres per servir de pectoral qua n se celebre en la present casa de la Diputació algun ojfici o
missa de pontifical per algun bisbe per que no es tingue de manllevar quan la Casa la h aurd mester»;

En consistori de 8 juny 1577 els Diputats deliberaren encarr egar «a Mestre Pere Aries exactor del Gene-
ral, que faca comprar en Lio y portar en la present ciutat vuyt salamons de lauto, conforme lo que es en la
esglesia de Santa Eulalia Merita de la present ciutat, los quals servirán pera illuminar los corredors y salas
de la present Casa de la Deputacio lo vespre de la festa del gloriós Sant Jordi y altres dies que mes ter

seran». (Llibre de deliberacions, trieni de 1575-78,
foli 480.)

A 21 abril 1588 acordaren sat isfer a Joan Saur í,
ciutadá de Barcelona, 970 lliures «preu d'un joyel!
del nom de Jhesus abreviat ab tres letres y una tilla
de forma antiga que diuen 1 H S, les quals letres y
tilla son de vint diamants entre grans y xichs eneas-
tats en dit joyell que es de or esmaltat y ab tres perles
penjants una major que les altres y per preu de un
pesol de or ab dos ta velles en que ha un día man t y
dos robins codols y dins les tavelles onze perles eneas-
tades», tot destinat a la Capella de Sant Jordi de la
Dipu tació.

«Los senyors Deputats del General de Cat halu-
nya .. : Per quant los predecessors de ses senyoríes a
21 de maig 1594, encomanaran a Thomas Saurina
courer de la present ciutat, lo carrec de adobar, re-
fer, renovar y tenir encondret y custodia y conservar
en la present casa de la Deputacio a son risc, perill
y despeses y ab paga ordinaria de Deu liures per cada
hun any los vuyt salamons que son en la present casa
de la Deputacio y serveixen per illuminarla en les
festes del benaventurat Sant Jordi y altres que se
ofereixen, 90 es t otes y sengles branques, escuts, armes
y altres peges y coses exteriors y in teriors deis dits
vuyt salamons, tenintho tot ben adobat, net y luent ...
E per quant lo dit Saurina morí los dies proppassats
y per les matexes raons y causes ... es necessari coma-
nar lo carrec de totes les dites coses a altre sernblan t
courer y son ses senyories informats de' la habilítat y
legalitat de Miquel Carmini, courer també de la pre-
sent ciutat encomanen al dit Carrnini totes y sengles
dites coses » 21 agost 1596. (Llibre de deliberacions,
trieni 1596).

«Dimars a X. de desembre MD.LXXXXVI.
»Los senyors Depu tats del General y senyors oidors

duna part y Mestre Felip Ros, argenter de la present
ciutat de la part altra, sobre les blandoneres de plata
por vs y servey de la present Casa de la Deputació
per dit Ros faedores, fan y firmen la capitulació se-
güent: Primerament lo dit Ros convé y en bona fé pro-
met que del dia present fins a vuyt dies ans de la testa
de S. Jordi primer vinent y del any 1597, que de la
plata que per los senyors Depu tats li sera donada
haur a íabricat ab tota perfeccio y compliment y en

Fig. 51. -Casulla brodada d'or. (Museu de Barcelona)
(Fot. del Museu)
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Fig. 52. - Frontal de la capella de Sant Jordi ab les armes del General. (Museu de Barcelona) (Fot. del Museu)

1521 per Bernat Lecuyer, perteneixent a l'antiga capella de Sant Jordi, y que

la present casa de la Deputació liurat dos blandoneres de plata, conforme la traca per el mateix Ros feta y
a ses senyories presentada en consistori, la qual firmada o senyalada per Lluis Rufet scrivá maior, li es resti-
tuida perqué millar la puga seguir en dita fabrica, les quals sien de pes de CC. mares, "O es de C. mares cada
una poc mes o menys. Los dits senyors deputats y oidors prometen a dit Ros, que per fer dites dues blan-
don eres, li donaran y liuraran encontinent la moneda de plata en peces de vuyt o de quatre que sien mester,
les quals dit Ros haía de fondre per ops de dita fabrica.

»Mes prometen ses Senyories adit Ros que per la manifactura o mans de dites blaudon eres li donarán
a raó de vintyvuyt reyals lo marc, aban compte de les quals mans Ii. bestrauran de presen t CC. liures.»
(Llibre de deliberacions, trieni de I596, foli I 34.)

Finalment. en I 5I9 la Diputació feu obrar «tres maces gran s dargent daurat exceptc lo canó daquelles,
que han pesat LXV. marchs compres lar per daurar, fetes per servey de la casa de la Diputació».

Transcribim per ultim les partides referents a orfebreria delin ven tari cita t tan tes vegades, que dona clara
idea de lo que era ·1 tresor de la capella de Sant Jordi a darreries del sigle XV: «Ttern dos canalobres dargent
blanchs fets a guis a manera de agulla ab lo peu ample e ab lo perfil daurat e ab un lotonet daurats los
quals pesaren UI marchs VII ansas VIII argents. Item dues canadelles xiques de argent daurades ab sos
brochs e nances les quals pesaren I march VII ansas. Item un bell calcer dargent daurat ab lo crucifix enbu-
tit en lo peu ab la Maria e Sant Johan e al altre part del dit peu al endret del dit crucifix Sant Jordi ab dos
senyals del general tates les di tes coses posades en lo dit peu sobre smalt blau. E una patena d'argent dau-
rada en mig de la qual sta una image de Deu lo Pare posada sobre smalt blau ab quatre figures de sants
posats sobre. smalt vert ab altres senyals del general lo qual calcer e patena pesaren V marchs IIII ansas
UII argents. Ltem una patena e un donapau de argent daurada de dintre e de fora obrada ab la figura de
nostre Senyor enbotida ab un angel quil te per les spatles los quals stan sobre un sepulcre e posats sobre
smalt blau ab les armes del General ab una manilla grossa en les spatles de dita patena feta a manera de S la
qual servex per donar la pau la qual pesa II marchs ... ansas XII argents. Item dos canalobres grans de leuto
obrats de obras de Domasqui los quals servexen en tenir los ciris grossos lo dia de Sant J ordi. Item altres dos
canal obres grans de leuto lisos los quals servexen en lo Consis tori en les velles. Item un altre canalobre de
leuto ab tres branques meses en hun agullo abtes per tenir tres' candeles. Item un bassi dargent daurat fet a
ops de la extracció dels diputats ab son cuber tor foradat ab sa manegua de vellut carmesi en lo qual bassi ha
un senal del General e altre en lo cubertor lo qual pesa "O es lo dit bassi quince marchs e mig meins hunquart .
e lo cubertor quince marchs set onses e miga pesa tot XXXI marchs III onses VIII argents. Ttem dues tena-
Iles d'argent rolloneres per fer los rodolins les quals son part daurades e part blanques abtes per fer los rodo-
lins de cera per la extraccio les quals pesaren III marchs. Item una creu dargent daurat de dues fasses ab dos
tabernacles en lo hu deis quals ha una ymage de nostra dona fet de bulto ab lo Jesus al bras e la dita nostra
dona ab hun ram de lir en la ma dreta posat tot sobre smalt blau En laltre tabernacle la ymage de Sant J ordi
ab lo drach fet de bulto posat sobre smalt blau la igual creu pesa tata justada XIII marchs III onses. Item
dos canal obres de argent daurat per los ciris ab les armes del general en las peus los quals pesaren XIIII marchs
I ansa XII argents. Item una caldereta dargent blanch ab les armes del General ab sa nansa d'argent
III marchs IlII onses II argents. Item un salpasser dargent blanch lo qual pesa ab lo respall de serres I march
HU onses VIII argents. Item un segell gran dargent ab sa cadena 'ab la ymage de Sant Jordi cavada lo qual
servex aops de les corts pesa VI onses scasse.tes. Item un altre segell petit dargent blanch ab les armes del
General cavades ab sa cadaneta lo qual servex per fer les cauteles de les corts los quals dits dos segells stan
quiscu en sa lossa I ansa VII argents. Item una campaneta petita de argent blanch ab manech y floch de seda
pesa tot justas II marchs UII onses.Item hun parell de canalobres dargent blanch obrats qui servexen a
tenir les veles en lo consistori en les nits los quals pesen ..... •
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avuy día se conserva encara en el nostre Museu, degué ser el que era caplle-
trat y illuminat en 1526 (45).

El pati de la Diputació 'S cobria d'una vela en temps d'istiu y sos
murs s'ornaven ab draps d'Arras que devien brillar ab sos colors armónichs
dintre aquell march de sumptuosa arquitectura y les garlandes de flors y de fu-

llatge descrivien curves elegants
de columna a columna (46). L'art
gotich prenia aixis en els dies de
festa son aspecte d'alegria huma-
na. Cal imaginarla aqueixa nota de
color recordant l'actual festa po-
pular de Sant Jordi, quan les flors

(45) Un acord dels Diputats de juliol 1526
diu: '"Com a vos Mestre Jaume Smeraldo illumi-
nador, sien degudes cen t sexan ta sinch Iliures
quinze sous en total paga de illuminar y storiar
y capletrar dor y daltres color s segons se per-
tany lo missal a obs de la celebració de la missa
solemne que quiscun any se diu lo día del glo-
riós Sant Jordi en la present casa de la Diputa-
ció ... » - Llibre de cauteles, trieni de 1524.

(46) «Com sia cer t que nosaltres dits De-
putats e oidors havem donat cárrech a vos dit
Galceran de Matero que ensemps ab en Bertho-
meu de Navel derassaner del dit General faes-
sets metre en lo pati del alberch del dit Gene-
ral en lo qual nosaltres exercim lofficí de nostra
deputacio demunt dita es assaber en lo pati
del dit alberch qui es vers la playa de la sgleya
de Sent Jacme una vela per guardar e vedar
que lo sol qui donava e 'reverberava en lo dit
pati, per raho de la qual reverberado sortia
tanta ,de calor que nosaltres bonament no po-
diem aturar en lo dit pati per spatxar los affers
del di t General sen s gran enuig nostre e dels
intervinents en los dits affers. E sia cert encara
que la dita vela es stada mesa segons per nos-
altres vos en era dat carrech en aquesta ma-
nera quen entenem haver lo servey des sus men-
cionat per tot lo present stiu ... » (Barcelona, 17
juliol 1424. Llibre d'albaráns).

A 26 abril 1485, els Dípu tats satisferen
un sou y cinch diners per 17 poms de roses
comprats perposar en l'altar lo día de Sent
J ordi. .

La tradició de la festa floral de Sant J ordi's
conserva fins als darrers temps de la Genera-
litat.

«A 21 d'abril 1590, los senyors Depu tats
y oid ors ... deliberen que per la festa de Sant
Jordi sien fets rams y banderetes de or barbarí
y rams de flors a coneguda de Micer J oan Pau
Ciurana, Regent los comptes del General, ab tal
empero que nos despenga mes per tot del ques
despenia per los rams .de flors de les altr es fes-
tes aban s de Sant J ordi, perqué ses senyories
no entenen que per ferse ara estos rams y ban-
deretes de or barberí se accedesca nis gaste mes
del ques gastave.' .. » (Llibre de deliberacions, foli

Fig. 53· - Estatua de S. Jordi. (Mus-. de Barc.) (Foi. del Museu) 1264. trieni de 1587. tercera part.)
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ompla en l'escala majestuosa y les galeries, y brillen ab elles els velluts carmesins
brocats d'or de Florencia, els brodats dels ornaments y 'ls colors suaus esmor-
tuits pel temps dels vells tapices.

y aquest conjunt grandiós d'aspecte y ben semblant al actual, cada any
per la festa de Sant Jordi, s'illuminava de nits ab llanierncs de paper y les
fiames de les teieres projectaven sombres oscilantes y dauraven ab sa Hum
rojenca la pedra nova de Monjuich que revestía les antigues cases comprades
de poch y convertia en visió pintoresca ·1 poetich jardí dos del antich Palau
de la Generalitat (47).

(47) A 3 juny 1579 deliberaren «que a mest re Francesch Solrlevi la, fuster del General, per los serveys
davall scrits que n ovatnen t li son manats fer en la present casa per la festa del glorió s S. Joreli sia pagat per •
lo que ele elits serveys ha fet y fará quiscun any per semblant festa 90 es per empaliar, desempaliar y estojar
la tapicería de la Sala nova vint sous e per fer y posar y encendre trescentes lanternes de paper per lumina-
ria de dita casa a quatre diners per lanterna,
sinch liures ... E pcr posar los vuyt sala mons
e canal obres ele lau to novament fets y per stojar-
los en son loe y per posar deu graelles en torn
ele la Casa y estojarles en son loe y per fer es-
tallar la teya que es m es ter per dites graelles
vuyt Iiures.: Llibre de Deliberacions, trieni de
157881, íoli 192.

Llibre de rebuts per Bartomeu Ferrer, re-
gent els comptes del General, y per Johan Fus-
ter, succein t en lloch del dit Ferrer per mort
su a, en el tr ieni de 1482: «Ite;n a XXI del dit
abril MCCCLXXXIII per les despeses tetes per
a ops de la íesta de Sant jordi a la casa de
la Deputació, ya es per agules de cap e de co-
sir, VIII. sous. Item per II. onzes 'de fil vert
per a cusir los draps, I. sOU. Item per III. onzes
de benj usi comprat de Francesch Taraval, VII.
sous. Item per III. ampoletes de polvores de
Xipra, comprat del dit Taraval, III sous. Item
per poms de roses e roses per la vigilia e lo dia
de la festa de Sant Jordi per tot, II sous, VIII
diners. Item per los beura de mati e lo deprés
dinar, so es per pa e vin blanch , íormat ja, sire-
res a los que han enpal iat e dcsanpalia t a la dita
Casa de la Depu tació, per III. dies e mig com-
prés lo dia de la festa per la rama aportaren
per cases deis Deputats, oydors de comptes e
officials de la casa per to t, I. !liura VIII. sous,
VIIII. diners. Item pagats a nen Serda, tragi-
ner, por lo aportar e tornar alguns draps e ban-
quals íoren manlevats, I. sou, VI. diners. Ite:n
an Bernat Selarés, de la parroquia de S. Marti
de provensals per VIII. somades entre boria e
ver n que serviran per enramar la Casa de la
Deputacio e les cases de la bolla de mar e les
cases deis Deputats e oidor s de comptes per la
íesta de S. J or di ara prop pasada, I. Iliura. Item ,-
a Nanthoni Cor tal, peraira , per los draps de
lana que serviran per metre en lo sel de la casa
de la Deputacio per la festa de S. Jordi prop
pasada, n. Iliures, XVII. sous. l tern a en Agustí
de Luna, trompeta, per el e per altres VII.
trompetes an sonar a la Casa de la Deputacio
la vigilia e lo dia de S. J ordi ara pral' pasada,
so ós a les VII. trompetes cada hu V. sous e al
dit Agostí VI. son s VI. diners. Item a VIII,
doctubre MCCCCLXXXIIII. pagats an Johan
Balester, cortiner e pintor per rahó de un stoig Fig. 54. - Estatua de S. j ordi. (Mus. de Barc.) (Fot. del Museu¡

55. - Institut dEs tudis Catalan s 55
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Fig. 55· - Reliquiari de S. J ordi
guardat en la capella .

Fig. 56. - Reliquiari de S. J ordi
guardat en la capella

Era cunos el modo d'obrar de la gent de I'época, ningú esta. exent dels
impostos y la sobirania de cada corporació en lo que es son propi objecte arriva
a les institucions més elevades, al Rey y a la Diputació General. Aixis la Dipu-
tació es obligada a pagar com qualsevol ciutada la taxa per raó de millorament
del carrer (48).

de tela verda de larcfi de una cana e mije e pintat de or e Argent ab senyals del General fet a obs de tenir los
procesos e scriptures del dit General en casa de Micer Guerau Gordiola Ad vocat ordinari al dit General XVIII.
sous ».

En el palau de la Generalitat se celebraven ab goig no solament les festes del patró Sant Jordi, sino tots
els gran s avenirnents favorables a la dvilització cristiana.

En el Ilibre de pagaments del any 1485 hi ha aquesta anotació: «Item a XXIII del dit mes de juny foren
pagats an Joan Rossell, apotecari, per VI. dotzenes de cohets eL dotzena de tronadors dobles per les alimaries
fetes per la presa de la ciu tat de Ronda ... »

Dita ciu tat d' Andalusia fou presa defini tivamen t als serrains per el Rey Ca tólich, el 22 de maig del
esmentat any 85, y per consegüent, abans d'un mes ja s'havia festejata Barcelona aquell triomf del rey
d' Aragó. .

També '1 16 maig 1487, celebra la Diputació ab grans lluminaries y oficis divirials, la presa de Velez-
Málaga pel sobirá,

A les darreries del sigle XVII encara procedia ab aquesta dignitat la Dipu tació, En 1686, entre la festa
pe Sant Jordi y les grans Iluminaries y ornaments per la presa de la ciutat de Buda y derrota dels turchs, la
Generalitat esmersá més de cinch mil lliures.

(48) A suplicació d' Andreu d'OliveIla, escrívá de les obres de la ciutat, recaudador de l'arbitri per aplicar a
millores y embelliment dels carrers, la Diputació paga 50 lliures «en les quals lo dit General es stat taxat que
pach per rao de les obres qui foren fetes deis alberchs qui son en lo carrer per on hom va de la playa de Sant
Jacme al palau del Bisbe de Barchinona, la qual tatxa es stada feta per rao del embeIliment e millorament que
la casa o alberch on se exerceix loffici de la deputacio del dit General, la qual casa o alberch affronte e a la
un deis por tals maiors en lo dit carrer. .. » (Barcelona.i a setembre 1432. Llibre d'albaráns.)
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Cap al 1432 comenca l'obra a extendres fora dels límits primitius, vers lo
que sera pati dels taronjers y a la vegada van iniciantse noves corrents d'art.

La primera senyal d'expansió fou l'obra modesta citada d'illuminar l'arxiu
obrint una O en la paret mitjera de la casa d'Esteve Satorra, feta en l'any 1428.

Quatre anys després el Dietari de la Generalitat anuncia lacónicament:
«Dilluns a XXIII. dies de ffebrer

(I432). Aquest jorn comencaren la
obra del General <;0 es de mesclar lo
alberch qui fou de micer P. Paschal
ab la Deputació.»

Les compres de cases van se-
guint; primerament una partida de
l'alberch de Micer Guillem Borrull(49);
després un troc, una androna, de
l'hart de la casa d'Esteva Satorra (50)

que abans tenia la Diputació lloga-
da. Semblen situades al costat de la
Plassa de Sant J aume sota I'obra del
saló de Sant Jordi. S'ha par1at tarn-
bé de una altra casa Satorra y·l do-
cument la fixa donant el portal al
carrer del Bisbe. Era aixó cap al

any I436 y I437·
Passa mig sigle en que els llibres

de comptes poca cosa diuen. Son els. temps de guerres civils, de la tragedia del
Príncep de Viana y de les guerres de J oan II en que Catalunya desesperada
proclama comte de Barcelona a Enrich IV de Castella, a D. Pere de Portugal,
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Escala 1/2 Dibuix '¡de'n Fonty Gumá
Fig. 57

Rajola de Valencia del paviment de la cambra daurada
inmediata al Consistori majar. (Musen de Barcelona)

(49) «Com a vos Micer Gu illern Borrull, Iicenciat en decrets, ciutada de Barchinona, vos sien deguts deu
fiorins dor Darago per lloguer duna cambra ° scriptori del vostre alberch, contiguu a la casa de la deputacio per
servey del dit General per un any... » (Barcelona, 27 juliol 1434· Llibre d'albarans.)

No sent convenient a la Diputació tenir part del seu palau sots senyoriu d'un particular, acorda lluir un
cens de tres mora.bat.ins que feya la casa comprada a en Borrull, abonan t als fills den Jaume Calorn 82l1iures.
(A 27 juliol 1437. L1ibre d'albarans.)«Com sia cert que per los Deputats prop passats es stada comprada una partida del alberch de Micer
Guillem Borrull, es assaber la partida que salia esser studi ° scriptori construit al detras del dit alberch, de que
son stades fetes baces o latrines de la casa de la Deputacio del dit General per preu de ex. lliures ab tres mora-
batins de cens al any... atorgam a la viuda del citat dues pensions.» (Barcelona, 3 marc 1436.Llibre de cauteles.)

(50) «Com a vosaltres honorables Nasteve Catorra e en Miquel Catorra fill seu, ciutadans de Barchinona,
sien deguts cinch milia solidos barchinonenses, per pren duna part del alberch en que stats en lo carrer de Sant
Honorat del olim Call de Barchinona assats prop la plassa de Sent Jaume de la dita Ciutat, la qual part del
alberch havets venuda ... es de longitut de VI. canes e V. palms e de amplaria deues sol ixent de XI. palms de
cana de Barchinona e deues sol ponentde amplaria de XIII. palms é mig de la dita cana et termena deu es sol
ixent e deues mitj jorn ab lo dit vostro alberch e de part de tramontana e de sol ponent ab lalberch del <litGe-
neral.. .• (Barcelona, 13 ruare 1437. Llibre de cauteles.)



Fig. 58. - Detall de l' enteixinat cela cambra daurada

"
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, a Renat d'Anjou, le bon Roi René, y 'ls temps de guerra no son temps d'arqui-
tectura, art de la pau y del benestar social.

Poques coses se fan d'obres en aqueix ternps; l'any 1482 mestre Joan
Gili, refá la vidriera de la capella (SI); I'any 1507 se reconstrueix una xemeneia
a la cambra del Concell (52); l'any 1508 se renoven les cinch vidrieres del Consis-
tori y tres de la cambra de l'arxiu y dels oidors (53), que es la pec;a irregular
senyalada en el plan (Fig. 2) ab la lletra E.

En 1514 se fan obres a la casa dels porters (54), yen 1526 continua la compra
de cases ab la de Frare Francesch Raxach (55) y ja 'S projecta l'obra de les sales
que donen al pati dels taronjers, comencada ab la de la cambra daurada o
Consistori petit ab son enteixinat luxós. El primer indici d'aquest es I'encár-
rech de rajoletes per dita cambra inmediata al Consistori major. Aitals rajoles
a la usanca de Valencia devien ser blaves y blanques, y d'e11es s'en ha trobat
en son 110chun exemplar interessant no catalogat en l'obra sobre rajoles valen-
cianes y catalanes d'en Font y Gumá (Fig. 57) (56). Llavors (1527) se treballava

(51) En desembre 1482 .. els Diputats satisferen 4 lliures y 8 sous a Gili Johan, mestre de ter uedrieres per
adob de la uedrier a de la capella de la casa de la Diputacio y [er una capa novament p er dita uedriera;

(52) 9 janer 1507-a Miquel Boret se paguen com a mestre picapedrer 75 !liures per preu de una xemeneia
posada en la paret en el consistori deIs Depu tats.

(53) II janer 1508 - a Gili Fontanet, mestre de fer vidrieres, 136 Iliures per preu de fer vuit vidrieres per
la casa de la Diputado, co es cinch en lo gran consistori y tres en la cambra de I'arxiu y deIs oidors; en qual
quantitat son compresos vidres, filats y manso -,

(54) 23 mar s I5I4-al fuster Joan Pareller per reparacions en la casa de la Diputació, en lo ap ariament de
la casa del porter vers la blassa de Sto ] atcme hon de present habita en Miquel Colinya portero

(55) Acord de pago del 2 janer 1526 a la viuda de Joan Colom, de 28 lliures y 5 sous, part per amorti-
sació de la casa qrre la Generalitat posseeix prop la Diputació comprada a Frare Francesch Rexac, que -s té
sots senyoria y alou de dita senyora, a raó de sis lliures y set sous per any; y part per anualitats vencudes de
la pensió del cens ordinari de dita casa de tres lliures y tres sous, (Llibre d'albarans, trieni de 1525).

(56) En octubre de 1526. Al gerrer Pere Mata, ciutadá de Barcelona, li encarreguen [er rajoletas o caironets
pintats al cosium o usansa de Valencia, a op s de pahimentar la cambra o ap artament que per nosalires es estat deli-
berat [er y APLICAR al consistori maior de la present Casa de la Dip ucaci», a rah6 de note ll iures lo miler, En I'edi-
fici s'han trobat exemplars deIs núms. 179, 180, 336 Y 365 de la cataloga ció feta en son !libre per en Font y
Gumá, a part deIs de la fig. 58, !lO catalogada. Aqueixos exemplars se guarden al Museu del Parch de Barcelona.
Rajolas valencianas y catalanas, Vilanova, 1905.
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també a l'enteixinat de fusta de la mateixa sala ab els escuts sostinguts per
angels (Fig. 58) (57). Aqueixa sala es ben fácil de determinar, es la inmediata a
la sala antiga del Consistori, en qual enteixinat s'han conservat els escuts ab les
armes del General sostinguts per angels tal com descriu el documento

Al mateix temps s'obre la porta que comunica aquesta nova cambra ab el
Consistori antich, qual part de fusteria era ricament decorada y desgraciada-

Escala 1/2
Dibuix de Canyeltas

Fig. 59. ~ Rajoles de Valencia trobades en l'edifici del General. (Museu de Barcelona)

ment avuy destruida y un finestral ab una reixa encara existent que daven al
pati interior (el que sera dels taronjers) que en part comencava a ser de la
Diputació; el sostre ·s decora ab penjolls que pinta Nicolau de Credenca (58) y
a la finestra s'hi coloquen vidrieres que dibuixa >l propi artista qui no mens-
preua al mateix temps pintar la reixa y els fondos blaus de la porta de fusta (59);

el citat Credenca pinta encara una xemeneia a la sala del Concell.

(57) «Com a vos mestre Johan de Torres ymaginaire, sien deguts X. ducats elor. .. per les mans de obrar
quatre scuts ab vuit angells co es dos angells en quiscun scut ab les armes del General, obrats ele bona fusta per
posar aquells en los quatre plans ele la copada feta dejus la cuberta ele la cambra novament Ieta contigua al Con-
sistori major.s (Barcelona, maig 1527. Llibre d'albarans.)

Al dit imaginaire se li paguen per 'obrar 4 capitells del portal de fusta ele roure de Flandes, qui entra del Con-
sistori major de la Casa de la Diputació a l'apartament novament fet y ferhi en aquell imatge ele la Verge y Sant
Gabriel y les armes d'el General en los carcanyols del dit portal y per bossellar el revolt de les dues bases
el'aquell.

(58) Abril 15 27 ~ al pin tor Nicolau de Credenca, li abonen 24 lliures, a prorrata del treball «deis poms o pen-
jants de fusta daurats que vos per comissió de nosaltres haveu fets e posats en lo mig de les copad es grans e
altres parts del sostre del apartament que novament es stat fet e aplicat al Consistori maior de la present casa
de la Deputació.»

(59) Febrer 1528 - al pintor y mestre de vidrieres Nicolau de Credenca, ciutadá de Barcelona, 11 !liures
per pintar la ximenea del Consistori gran; y 16 per una vidriera en la finestra del Consistori petit o apartament
novament fet al cap de l'escala o Consistori gran, y per donar negre a la reixa ele ferro ele dita finestra; y encara
per pintar d'atzur sots la talla la porta del dit consistori o cambra nova. Aquest compte sembla -s refereix a una
reixa de la finestra exterior, potser a la armadura de ferro necessaria pera sostenir la vidriera, ja que fins
al 22 setembre del any 1537 no aprovaren el compte del manyá Pere Albi per nna reixa de ferro posada en ela
finestra qne mira de la cambra o apartament nou, vulgarrnent dit la cambra daurada, en lor t o terraplé de la
present casa de la Diputació».
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Més tart (1531) es també Nicolau de
Credenca, pintor, y «rnestre de fer vedrie-
res e guadamacils», qui fa vuit guada-
macils pera empaliar y ornar la mateixa
sala en temps d'istiu; l'acort precisa la
obra: eIs guadamacils serán de «cuyro <;0
es brocat ab los campers de carmesi y
altres colors bons y vives que als dits
senyors deputats aparra, ab les armes
del general en les faxes y portapises». En
l'acord de pago del Juliol del mateix any
s'abona al mestre a més d'aquest treball
el de pintar (da roda del relotge e dos
tinters del consistori maior e aci mateix
per haver deurat, argentat y adobat dues
vegades les mostres de Sant Jordi ab son
cavall» (60).

Nicolau Credenca aprofitava lo que
passava; els del mateix ofici no·l consi-
deraven molt.

Els Concellers parlen del Credenca
ques diu pintor en tó despectiu al resoldre

la. reclamació presentada al Concell municipal de Barcelona per Gabriel Ale-
many pintor del Municipi junt ab Jaume Vergós (any 15°9). Entretant en Cre-
denca a mes de a la Generalitat pintava a casa la Ciutat lo que podia: l'angel
Custodi del Portal, el drap d'or del tumul o sepultura per l'aniversari de la
Sra. regina dona Isabel, y el retaule de la capella de Sant Sebastiá (6r).

Fig. 60. - Casal de la Diputació ab el finestral antich
al carrer de San! Honorat,

en que 's construí la cambra daurada

(60) GeneraJitat. - Llibre de deiiberar ions, trieni de 1530-1533, foli 97.
«Los senyors depu tats tots presen ts, interveninthi lo honorable Mossen GaIceran Meca, oydor de comptes

per lo stament militar, los altres oydors tots absents de la present ciutat ... at teneuts que per ells ... fonch deli-
bera! y mana! que fossen fets huit guadamacils per lo consistori o retret n ou contigu al consistori maior de la
present casa de la Depu taci ó, per a ops a empaliar y ornar aquel! en lo temps elel stiu; e per qu an t en la dita
deliberació nos fa menció ni se anoruena lo mestre per qui seran fets, e vehent que lo dit ternps del stiu se
apropsima que tenen necessitat aquells se facen, assi que la dita deliberació sie esfermada; e tinguen relació que
mestre Nicolau de Credenca, pintor, es pintor mestre de fer vedrieres e guadamacils del dit General e casa de
la Deputació: Deliberaren-que per lo dit mestre N. de Credcnca sien fets los dits' guadamacils de cuyro, yO es de
brocat ab los campers ele carmesi y altres colors bones y vives que als dits sen yors deputats aparrá, ab les armes
del General en les faxes y porta pisa; e que pose en los dits gnadamacils tan tes pel!s com hi seran mester, per
cada una del es quals Ji sien pagats sis sous y sis diners. Lo qual mestre N. de Credenya sie tengut y obliga! dar
acabats los d its guaelamacils ab tot lo compliment necessari a fi que lo dit General sia be servit de la sua obra
y el! horirat, per tot lo mes de maig primer vinent, al qual mestre N. de Credenya manaren bestraure ele present
trenta ducats elor.» - 29 abril 1531.

Foli 127.- «Di e XVII. mensis julii anno MDXXXlo.- Los senyors elepntats, in tervenint hi los honorables
oydors de comptes, e ele consell elels honorables assessors y aelvocats ordnaris del General, deliberaren que sien
pagades a mestre N, de Credenca, pintor e mestre ele fer gnaelamacils per lo General y casa de la Depn tació quo-
ranta sis !liures dotze sons barcelonins, a compliment de LXXXI!. lliures XII. sous, que havia de haver per
los guadamacils ha fets per a obs del consistori nou o retret e per haver pintada la roda del relotge, e dos tinters
del consistori maior; e aci mateix per haver deurat, argentat y adobat duesvegades les mostres de Sant J ordi
ab son cavall, segons lo compte ne ha liurat lo dit mestre.»

(61) Arxiu Municipal. «Corren e menut.s Comunicació de D. Ramon Casellas.
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Se fa al mateix temps
una nova porta clavatejada
en la sala del concell major
que es probablement la que
encara 's conserva (Fig. 32)(62)

mentres l'interior se guarnia
d' armaris per guardar els
volums de l'arxiu (63).

Les portes gótiques que
s'obren al mur mitjer (figu-
res 61 y 68), tenen ja els de-
talls decoratius del Renaixe-
ment italia. L'arquitectura se
manté tradicional, la decora-
ció ja ha cambiat, les corrents
noves eren arribades. En un
docum~nt coetani (1518) se
parla d'uns canalobres, fets
fer pera la capella, a la ro-
mana (Nota 43). Cal dir que
en 1518 s'estava construint la
casa Gralla ab finestra1s d' es-
ti1 italiá, causant tanta nove-
tat que ·1 Concell de Cent li
concedí en premi una quanti-
tat d'aigua anyal.

El Renaixement italiá
feia més d'una centuria que
havia comenca t y havia se-
guit tot el cicle de lo que 'ls historiadors anomenen la primera Renaixenca: El
cicle de Brunellesco, Michelozzo y de Benedetto de Majano. Bramante d'Ur-
bino havia ernpres els primers treballs de Sant Pere de Roma; els elements clás-
sichs havien penetrat enterament l'arquitectura. Sanso vino y Miquel Angel
estaven ja en plena.producci6 de ses obres.

El nostre domini y la nostra influencia política s'extenia pel mig-diad'Ita-
lía y per les illes del mar llatí; pels nostres Reys y a son honor s'havien aixecat
sumptuosos monuments; Alfons IV havia fet sa entrada a Nápols com un héroe
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Fig. 61. - Porta que de la galería de l'escala va a la cambra daurada
(K del plan)

(62) Juny 1529 - al manyá y panyater Anton Albi per 343 claus per ornarnent de les portes novarnent
fetes en el portal de nou íabrica.t en el Consistori majar.

(63) Maig 1528 - al fuster B. Barceló li paguen 50 lliures a compliment de 180, preu de 56 armaris posats
en el Consistori vell de la casa de la Diputació per metre cls llibres del General.

•
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Fig. 62 - Llotja de llevant. (Q del plan Fig. 2) (Fot, Mas)

Fig. 63· - Llotja de ponent. (S del plan Fig, 2) (Foi. Mas)
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clássich rodejat de totes les pompes del nou art y a la seu pontificia s'hi havien
sentat homes de l1engua catalana conseguint aixís la major penetració a les ter-
res d'I talia; la literatura sentia plenament la influencia neo-classica, mes ab tot
y aixó el Renaixement triga més d'un sigle a arribarnos en les arts plástiques.

No eren pas més Iácils a les formes noves les ciutats de~s altres estats de la
Confederació. A Valencia que sembla la ciutat en que 'ls vents d'Italia hi porten

Fig. 64. - Enteixinat_de la llotja de ponent

primer la florida del Renaixement, continua construintpe en el vell istil gótich.
Forment no treballa en el nou istil italiá fins al any 1527 en que. esculpí '1 retaule
d'alabastre del Monestir de póblel. En les obres anteriors de Valencia, Sara-
go<;ay Osca -emplea encara l'ornamentació gótica vegéntshi l'influencia italiana
sols en la estatuaria (64). .

Aquest Ienómen es' general a Espanya; a Castella «pera veure l'auba del
Renaixement, ha dit en Lamperez, cal esperar el primer quart del sigle XVI
y aixó encara en l'arquitectura civil o senvorial» (65) y cal tenir en compte que
Castella y Andalusia enriquides pels tresors d' América foren més íácils a les

(64) L. Tramoyeres Blasco. El Renacimiento italiano en Valencia.-Cultura Española, any 1908, p. 524 Y 52;
(65) Historia de la Arquitectura cristiana española en la edad media, v. II, p. 620.

56. - Institut d'Estudis Catalans
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innovacions, que la terra catalana que comencava
la seva decadencia. L'Hospital de .Sánta Cruz de
Toledo comencat en I504 té ja la major part de sos
detalls en el nou istil, lo mateix que la Catedral de
Granada queis construía en ·I529.

Al: Nort de Franca la corrent trobava menys
dificultats y s'aixecaven al comencar el sigle XVI,
profundament infiuits pel Renaixement, els castells
monumentals de les vores del Loire, mentres que a
Bélgica y Alemanya les formes gótiques esta ven
encara en us ben entrat el sigle XVII convivint
ab l'istil italiá.

El Renaixement clássich que anys després ha
estat considerat com una obra colectiva de tot
Europa era cosa local d'Italia a la que resistia tot
el Nort europeu y no arribava a Espanya fins al
cap d'un sigle, malgrat les relacions polítiques y
la supremacia literaria y ·1 poder del comers y de

la industria de Geno-
va y Venecia, de Flo-
renca y Roma. Avuy en que l'art fins en ses
aberracions se propaga ab la promptitut d'una
moda efímera, sembla aixó incomprensible.

Cap al any I532 comenca l'obra del jardí,
terraplenan+ tota la part de l'hort de les cases
comprad~s, y emprenent la decoració d'aqueix
pati magnifich irregular, que a la irregularitat
déu la seva bellesa, que moltes vegades apareix,
ab sos esplendors suprems, quan sense norma ni
regla se la invoca, mentres es nega en les obres
ordenades y geometriques.

La obra del pati deIs taronjers té quatre parts:
construcció del terraplé, obra de les llotjes, deco-
ració del mur mitjer entre l'edifici antich de la
Diputació yI nou hort, y finalment arreglo de
les teulades ab les galeries altes y golfes que
les adornen.

L'obra del terraplé, s'esmenta per primera ve-
gada a I6 abril I532 en que s'acordá satisfer al
fuster Antoni Carbonell y al mestre de cases PauFig. 66. - Porta a la llotja de ponent

que dona a la escala interior de servey Mateu, una part del preu fet per la construcció del

Fig. 65
Porta que comunica la cambra daurada

ab la ¡¡otja de ponent
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terraple que hauem deliberat ter
(diuen els Diputats) en les Cases de
la Deputació. En octubre de 1533
encara durava la construcció del
terraple y s'estava enderrocant la
casa que la Diputació havia com-
prat y que fou del notari Llompart.
En marc de 1534 s'ha acordat fer
habitació per un dels porters en
els baixos de la dita casa den
Llombart y sembla que encara no
estava llesta en marc de 1536. En
23 juny 1536, se acordá: «Com a
vosaltres mestre Anthoni Carbo-
nell fuster e Pau Matheu, mestre
de cases del General sien degudes
LV. lliures per aportar e aplanar
lo terraple fet en la present casa
de la Deputació y acabar de pujar
la terra y posarlo com vuy esta;
e demanan tmes avan t esserlos
pagadas XXX. lliures per los tre-
balls per ells presos en lo arren-
car, portar y posar los tarongers
com vuy está ... que vuy son en lo
dit terraple y per regar aquells per temps de tot un any encontinent apres de
esser plantats ... »

En un acort en que is parla d'una obra pera instalar a un porter en els
baixos d'una casa del costat de Sant Honorat se fa esment, per primera vegada
«de la de les lotges cubertes que han empreses fer en lort de la Casa de la
Diputació» (Figs. 62 y 63) (66). Per la mateixa obra l'any següent (1540) paguen
els diputats a Gil de Medina mestre imaginaire, probablement andalús, (67) tres
capitells y dos mitjos capitells de pedra de Tortosa.
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Fig. 67. - Cap de l'escala ab el capitel! sospés

(66) L'Institut d'Estudis Catalans ha fet recullir cuidadosament els fragmentsde cerámica que barrejats
ab la terra anaren a parar al terraplé del pati deIs taronjers; aqueixos fragments en sa majoria de vaixella y
enrajolats de I'época han estat estudiats per D. Joseph Font y Gumá, y sera n després colocats degudament al
Museu del Parch. La nota del Sr. Font se publica en la CRÓNICA del present volum. ."

(67) A 6 setembre 1537 acordaren els diputats satisfer trescentes lJiures al fuster Carbonell ja citat y al
mestre de cases Tomás Barsa «per la obra que fan en la casa estava en Conill porter, a la part de la font de
Sant Honorat y per compra de fusta de Valencia per a la obra de les lotges cubertes que han' empreses fer en
lort de la Casa de la Dipu tació».

A 27 juliol I540 acordaren: «Com a vos mestre Gil de Medina ymaginaire sien degudes XXXVIII. :1Jiu-
res y VIII. sous de moneda barcelonesa ... per bestreta y prorata de la obra per vos empresa de picar tres capi-
tells y dos migs capit ells de pedra fort de Tortosa juxta la capitulació ab vos fermada en la scrivania major de
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Mestre Gil de Medina treballa uns capitells
de forma enterament neoclássica castellana. A
Castella y Andalusia la novetat de l'art italiá
hi arrelava com hem dit més depressa que no
a Catalunya, que continua encara ab les for-
mes arquitectóníqnss gotiques.· Se dona '1 cas
d'aqueixes llotjes en que unes columnes neo-
classiques sostenen uns archs iguals que 'ls
deIs claustros del sigle XIV y XV Y fins de
que els mitjos capitells de que parla '1 docu-
ment son adossats a un pila de motlluratje
gótich,

No es aquesta robra unica de mestre Gil de Medina; al cap de l' escala se
sustitueix el pilar angular per uns d'aqueixos infantils enganys arquitectónichs a
que tan s'aficionaven els constructors del sigle XVI: I'apoiar per un fals aparell
de la pedra dos archs sobre un capitell penjant (Fig. 67) El sistema es d'antich
conegut.

Mestre Villard d'Honnecourt l'havía anotat en el sigle XIII en son llibre de
croquis y notes de viatge, guardat a la Biblioteca
Nacional de París. A la Diputació les columnes
del cap de I'escala y '! capitell penjant semblen
obra de mestre Gil de Medina, o al menys son de
forma analoga a la empleada en les llotjes del patio
L'obra 's feu uns trenta anys després, ja que :s
troba anotat entre les partides deIs anys 1576
a 1581 lo següent: «Primerament hern pagat a
Geroni Domingo lo' compte de. set liures per stany,
plom y coure que ha posat en les arcades dell cap
de la escala del arch, sospendre sobre lo replá dell
cap de la scala devant la capella, segons apar per
un compte presentat en apocha al peu daquell.»

De la llotja del costat (Fig. 62) de llevant en
parlen diferents acorts. En agost 1547, son satisfetes
80 lliures al fuster Carbonell a compte del cost de
l'obra de «posar la cuberta en lo pasatge fet .de laFig. 6g.-Porta en el mur mitjer que dona

al pati deIs taronjers. (H del plan Fig. 2) lotge de la casa de la Deputacio que es vers levant

Escala lis
Fig. 68. - Perfils de la porta del mur mitjer

. que dona al pati deIs taronjers
(H del plan Fig, 2)

laCasa de la Deputació.» y a 17 juny 1541 son satisfets al propri mestre Gil «altres XXXVIII. lliures a com-
pliment de LXX. lliures y XVI. sous per la obra de picar capitells»,

En octubre 1541 acordaren: «Com á vos mestre Gabriel Alamany pintor, ciu ta.dá de Barchinona, sien degudes
cinquanta llíures barceloneses per resta y compliment de cent deu lliures vos son stades tatxades ab lo parer de
mestre Pere Portugués y de mestre Enrich pintors, ciutedans de Barcelona, en total satisfacció del or y adzur y
mans per la obra per vos feta per la cuberta de la lotge de la present Casa de la Deputació contigua al consis-
tori nou ... » (Fig. 64). (Llibre de cauteles yalbarans.)
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Fig. 70. - Coror;aeió del mur mitjer

a la fmestra de la carrera per 11cual
se va de la Seu a Sant J aume». Y en
novembre del mateix any I547 acor-
daren els Diputats «sien donades a 'vos
mestre Gabriel Alamany, pintor ciu-
tedá de Barcelona, quoranta lliures per
part y prorata del que haureu haver e
vos sera tatxat per les mans, or e atzur
de la obra de tall se fa en la cuberta
del passatge de la lotge de la casa de
la Deputació que es vers levant a la
finestra de la carrera per la qual se va
de la Seu a Sant j aume.» Esta obra
continuava encara en abril de I548,
pero :en juny era ja acabada. A I3
abril I549 deliberaren: «Com a vosal-
tres en Pere Seraphi y Miquel Cara-
vaial, pintors, sien degudes trenta
lliures moneda barcelonesa... en paga
e total satisfaccio dels treballs per vo-
saltres sostinguts per lo dit General en

..
Fig·7I

Coronació del mur mitjer
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la pintura per vosaltres feta en lo pasatge de la Casa de la Deputacio vers lo
earrer de la Seu, la qual pintura es de la istoria de Da vid de di verses colors
pintat al fresch ... ))

Fig. 72. - Gargoles del mur' de la sala nova del Consell que fa recó ab el de la llotja de ponent

Del pintor Gabriel Alemany n'hem parlat al esmentar les questions ab Nieolau
de Credenca, Ajuntava l'ofiei de pintor ab altre més humil que desde son avi
Tomás estava vineulat en la familia per eoneessió del Coneell: el de poder
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«treure ab carretó, portar e heme de Ja Ciutat les besties grosses mor tes» (68) en
compensació del servey que feia ala ciutat arranjant els :entremesos de la
festa del Corpus Christi. Pere Serafí es el pintor poeta conegut pel Grech (69).

Miquel Caravaial ó Carvajal sembla un nom castellá o portugués.
Era lógica consecuencia de la construcció del terraple y de les llotjes de

l'hort dels taronjers el buscar una comunicació més fácil yavinenta entre ell y
les galeries del pati antich que no s'unien mes que per les llotjes y per l'inte-
rior de les sales. Una nota del any I539 indica com aqueixes obres s'han pa-
gat (70). Comprenien probablement una sola de les tres portes (Fig. 69), que per
son' decorat sembla coetánia de les de la llotja de ponent (Fig. 63) y 'de la Cambra
daurada (Figs. 65 y 66) Y a més la ga-
leria superior que després gradualment
devia extendres per totes les parets
de l'hort dels taronj ers, seguint lo ma-
teix que s'havia fet en el pati primitiu.

Cap document se refereix d'un
modo cIar a la construcció d' aqueixes
galeries altes en l'estatge primer de
la Diputació. ,Les del mur mitjer que
s'obren en I539, tenen ja 'l carácter
de l'istil nou que dominava ja comple-
tament en l'escultura (Figs. 70 a 72).

El pati estava en aquest moment
(I546), limitat en un quadriláter inme-
diat a la casa antiga, dos de quals costats tenien les llotjes porticades; el del
costat de mig-jorn era la antiga paret mitjera, en la que s'havien obert el
nou portal y al fons cap al Nort la paret de tanca d'una casa dels Canonges
que habitava llavors el Canonge Coll. En l'ariy I546 la Diputació fa obres en
aquest mur mitjer (71). Les coses resten aixís durant anys. Fins a l'any I590

no s'adquireix una part de l'hort d'aqueixa casa yfins al I620 no ·s compren
les cases propietat dels Canonges que daven al carrer del Bisbe. (Nota 85.)

El pati deIs taronjers fou, efectivament, en son principi un pati interior ab
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Fig. 73. - Fatxada del carrer del Bisbe
construída en la meitat del sigle XVI

(68) Any 1516 Dietari, v. Tl l. p.262.
(69) Sampere y Miquel, 'Pedro el Greco- Boletín de la Academia de Buenas letras, octubre a desem-

bre de 1901.
(70) En el mes de marc de 1539 satisferen al mestre de cases Tomás Barsa, «la reparació de la paret mi t-

jera que es entre lo passatge y ort de la Casa de la Diputacio.» En octubre del mateix any acaben di tes obres
en la paret mitjera y son satisfets els comptes del fuster Carbonell y del mestre de cases Barsa. (Llibre de cau-
teles y albaráns, trienni de 1539).

En set embre de 1540 son satisfets altres comptes als dits Carbonell y Barsa per obres a preu fet en la m a-
teixa casa de la Diputado. En octubre 1541 altres comptes deIs meteixos Barsa y Carbonel!.

(71) En maig 1546 los Diputats ajustaren preu ab el fuster Carbonell per fer reparació de la capella y al-
guns archs de la casa de la Diputado; y en el següent setembre I'ajustaren també ab dit fuster per l'obra
que devia comencarse d'una paret mitjera de I'hort de la Casa de la Diputacio ab la casa del Capitol de la Seu,
«en la qual vuy esta lo abat Coll.» Esta casa habitada per Miquel Coll, canonge de la Seu de Barcelona, pro-
pria del canonge Joan Sellers, lindava per tramontana ab l'hort de la Diputado.
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els murs mitjers en part decorats,
abans d'adquirir les cases inmediates
del carrer de St. Honorat y del Bisbe
que gradualment la Diputació aná
comprant. La decoració d'aquests murs
consistia en revestirlos de pedra de
Montjuich, yen coronarlos ab els archs,
gargoles y 'pilans, formant una galeria
simulada. No cal oblidar que estem a
la meitat del sigle XVI y el classicis-
me verista y naturalista de l'art gotich
ha mort justament al apareixer les
formes ornamentals del renaixement
pseudo-clássich. Una part de les gale-
ríes altes del pati dels taronjers no
han sigut may obertes, no han sigut
may practicables; foren concebudes
solsament com una ample cornisa de
grosses arcuacions y terminan t els
murs ab les ratlles mogudés de les
gargoles y pinacles.

L'any següent (I547) se tendeix
pres pels Diputats per posar tates les

Fig. 74· - Fatxada del carrer del Bisbe
de la meitat del sigle XVI

encaramés a aqueixa idea ab l'acord
teulades de la Casa a hun liveU.

En I545 el pati dels taronjers s'empedra ab marbre que ve de Carrara (72).

L'obra arribava fins a la fatxada del carrer del Bisbe, y ala primitiva y
sumptuosa tanca que corona '1 Sant Jordi, obra de en Pere Johan se li ajuntava
en I'istil del rnoment la decoració de la fatxada de les cases adquirides. Les
finestres ab l'escut de la Generalitat del pis primer (Figs. 73 y 74) son d'aqueixa
época, y ho denota sa analogía ab les del Palau del Llochtinent en que llavors
se treballava (73).

La sumptuositat d'aqueixos nous departarnents no desdeia dels antichs y els
draps ornats ab escuts decoraven els taulells de les Escribanies y llochs de
ventes y recaudacions ab riquesa avuy desconeguda (74).

(72
) En I559 se feren obres de reparació en el palau de la Diputació y l'any següent los Diputats satisfe-

ren a Mossen Pere Cassador siscen ts ducats, part de'! cost de fer vindre de Génova «pedres de marbre per
obs de empehimentar lort de la casa de la Dipu tacio».

(73) Les Corts de Montyó (I547) havien disposat l'obra del palau del Llochtinent, ocupat avuy per l'Ar-
xiu de la Corona d' Aragó, per lo que la Generalitat compra unes cases de la plassa dels Flequers y del carrer
que va d'aquesta a la Placa del Rey.

(74) En novembre I552 son pagats deu ducats a Cristofol Valladolit, part del preu «de fer un drap de
stam Ji y prirn ab lo camper vert y nou senyals ab sos scu ts de largaria de div ui t pams y de amplaria de deu
pams a obs del taulell de la scrivania major de la casa de la Depu tació ». (Llibre d'albarans, trieni de I 551, foli 26).
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VI

Cap als anys 1570 y 1572 la Diputació continua comprant cases fora del pri-
mer dos del pati dels taronjers: les cases de Mossen Benet Serra cap a la font
de Sant Honorat, les que sembla corresponen al detrás de la llotja de ponent
per la part del carrer de Sant Honorat (R. del plan Fig. 2), la de Micer Fer-
rán (75) en la que 'S treballava en 1570 y 1572 en que unes lla~bordes que 'S

treuen del mur mitjer fan fer moviment a la casa vehina de Ramon Cavall (76).

Era aixó pera fer la sala nova del consistori (V del plan Fig. 2), Y les contigües
(X y del plan).

L'obra en 1577 semblava no havia d'acabarse, els jornals s'encarien; a

Fig. 75. - Detall del sastre de la sala nova. (V del plan Fig. 2) (Fot. Mas)

(75) En 25 agost ¡568 els Dipu tats acordaren: «Com a vos honorable Mossen Benet Serra, doctor en
ley s ciuteda de Barcelona, sien degudes mil lliures barceloneses les quals lo dia present havem deliberat vos
sien pagad es per lo preu daquelles cases situades al costat de la Diputacio devers la íon t de Sant Honorat , les
quals lo primer del mes de juny prop passat per nosaltres fonch deliberat fossen cornprades per mesclar en la
casa de la Dipu tacio.»

Desde setembre de 1570 fins a mitjans de 1571, en Pere Ferrer, mestre de cases fa l'obra en les cases
que la Diputació ha comprat de Micer Ferran, contigües a la casa de la Dipu tació.

(76) En juliol de 1572 fou pagada una indemnització de 50 lliures a Mossen Rarnon Cavall, per el perj u-
dici a causa de fer moiment la seva casa que té al costat de la de la Diputació «per haver llevades unes Ilarn-
bordes que eren a la part de la paret de la casa que fou den Benet Ferran, comprada per la Dipu tació».

57. -Institut d'Estudis Catalans 57
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Ese. 1 : 5

Figs. 76 Y 77· -- Rajoles de Talavera del sócol de les sales del Palau de la Generalitat. (Museu de Barcelona)
Dibuix de Canyellas

Casa la Ciutat, igual que ara pagavan les coses mes cares; el General acostu-
maya ferles ab més comoditat y 'ls treballadors deixaven l'obra del carrer de
la Seu per l'obra propera dels Magnífichs Concellers. La diputació pera trobar
mestres de cases acordá pagarlos al preu que paguen a casa la Ciutat: aixó
era pel juliol; y per l'agost esdevé la mateixa competencia pels mestres
fusters (77).

(77) En consistori de 23 juliol 1577 els Depu ta.ts deliberaren «que at tesa la necessitat de acabar la obra que
de present se fa en les estancies deis ajudants de la scrivania majar, ahont estau reconrlits los capbreus deIs cen-
sals del General. .. les quals stan ab algun perill per estar di tes estancies ubertes, y que per causa de les moltes
obres que de present se ían en la present ciu tat nos traban mestres de cases per dites obres del General ab la
comoditat que se acustuman fer les obres de aquell, sinó al pren ab que los Magnífichs Concellers de la matexa
ciutat fan de present les obres de la casa de dita ciutat; per ~o deliberen que per dites obres del General. .. sien
presos y posats los mestres de cases que sien necessaris y que trabarse porán al preu qne paguen los qui treba-
llan en dites obres de dita casa de la ciutat»,

En consistori de 27 agost 1577 els Diputats del General deliberaren: «Atés que axi per causa de les moltes
obres que de present se fan en la present ciutat, com per la carestia del temps y altraments pera la obra que
de present se fa en la present casa de la Deputacio nos traban bons mestres fusters sino a raó de sine sous
per jornal y los bons jovens a raho de qua tre sous y qua tre y que an aqueix preu son pagats los qui treballan
per la obra que de present se fa en la Casa del Concell de Cent de la present Ciutat y que la obra de la present
casa de la Deputacio te necessitat de esser acabada; per ~o delliberen que daci avant de pecunies del General
sien pagats los mestres fusters de dita obra a rahó de sinch sous y los jovens a raho de quatre sous y quatre per
jomal.s - Llibre de deliber acion s, trie ni de 1575-78, fol. Sol.



EL PALAU DE LA D1PUTAC1Ó GENERAL DE CATALUNYA 451

Ese. 1 : 5 Dibuix de Canveüas

Fig. 78. - Rajoles de Talavera trobades a la Diputació. (Museu de Barcelona)

L'obra es llarga: en 1578 el pintor Ramon Puig, nomenat l'any anterior
pels officis d'adobar vidrieres y pintor del General; fa ·1 «Iriso, diu el docu-
ment, del sastre de la sala noua», Els noms de les coses cornencen a esser italians
així com l'istil de les obres. Mestre Ramon Puig pinta y decora el sostre, ja que
la sala is projecta sigui tapicada. En 1579 cobra aqueix artista 200 lliures a
comte de son treball. L'obra de pintura continuava en marc de 1588 en que 'S

tassa la obra de Ramon Puig, tant en la capella del Palau reial com es daurar
les voltes de les arcades de les pasteres de la Sala de la casa de la Diputació. En
1591 en Puig encara daurava -ls sostres de les sales. noves y 'ls marchs deis
retratos dels Reys. El sostre de la Sala Nova (V.) presenta curioses analogies ab
els que per aquells anys feia construir la Diputació de Valencia (78).

(78) En consistori de J 5 juny J 577 deliberaren cls Deputats del General que «vagant de present los offi-
cis de adobar les vidrieres y pintor del General per mort de Jaume Fontanet quondam u1tim possessor de
aquells, confiant de la habilitat y bondat de Ramon Puig pintor y me stre de vidrieres, ciu tedá de Barcelona,
provehiren dit Puíg de dits officis ab lo salari ordinari ... lo qnal ha acceptat aq uells y promés haberse be y
lealment...» - L libre de del iber acio ns , trieni 1575 '78, foli 462.

A 29 octubre 1579 los Diputats del General acordaren '«que de pecunies del di t General sien bestretes y
pagad es a mcstr e Rarnon Puig, pintor del mateix General ce. lliures barceloneses a bon compte del pintar y
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Ese. 1 : 5 Dibuix de Canyellas

Fig. 79. - Rajoles de Talavera trobades a la Diputació. (Museu de Barcelona)

Tot I'esforc se dirigeix a la decoració d'aquesta nova sala. En 1596 se com-

daurar que per orde de ses senyories fá en lo sostre de la sala gran de la present casa de la Dipu tacio.s _ Lli-
brc de d eliberacions, trieni de 1578-8!, foli 272.

A 23 setembre 1591 los Dipu tats acordaren: «Com a vos Ramon Puig, pintor de dit General, sien deg udcs
doscentes lliures, les quals lo die present y devall scrit havem deliberat esservos de pecunies de dit General
bestret es y donarles a bon compte de la primera dauradu ra que feu en lo sostre de la sala nova de la present
Casa de la Deputacio, per tant vos otorgam que de pecunies ... &.» - Llibre d'albarans y cautelas, trieni 1590.

Dijous a X. de mars MDLXXXVIII. «Los senyors Depu tats del General de Cathalunya ab intervenció deis
molt Reverent y magnifichs oidors de compres, per quant Benet Galindo y Piiilip Ariosto pin tors, rnitja: yant
jurament que han prestat en sa anima en ma y poder deis senyors .depu tats y en virtud de orde y comissió de
ses senyories a ells de paraula feta, han presentat y donat la relacio en scrit del tenor scgüent: Lo que por or
den y mandamiento de los Illtres. señores Deputados nos han mandado judicar acerca de la Capilla de la Casa
del Rey y lo demás dorado de las bu eltas de las arcadas de las past eras de la Sala de la Casa de la Deputacion,
mediante el juramento y descargo de nuestras consiencias dezimos yo Benet Galinda pintor y Philippo Ariosto
pintor, que tasada cada cosa en particular, hecho por Ramon Puig pintor del General, vale la dicha obra lo si-
guiente: Primeramente por el oro, azul, sisa y trabajo de manos de dorar cada arcada con los peyones de los
florones y goleta de la vuelta de cada vna veinte reales, que siendo como son todas ochenta arcadas valen ciento
y sesenta libras. ltem de cada quadro de la buelta de la capilla de oro y azul y manos a razon de sinco reales
que siendo como son ciento y sesenta valen todos los dichos quadros de la dicha capilla ochenta libras. Ansi-
mismo, de las dos ved rieras la vna hecha con las armas del General y con un friso hecho de colores de vidrio y
la otra blanca que es ovada y tiene sinco palmos de vidrio á razon de ocho sueldos por palmo vale dos libras,
y la de colores que tiene seis palmos con las cosas dichas á razon de quinze sueldos por palmo vale IIIT. libras
X. sueldos. Mas, del filate de hierro para la vna vedriera el qual hilo tiene dos libras que valen doze sueldos y
doze de manos, que todo ello sube a veinte y quatro sueldos d ezimos. Mas, del friso de brutescos y dos bueltas
de seraphines y colgantes y dos figuras que tienen el vidrio donde está la lumbre con el escudo de las armas,
que de la parte de fuera está de todo hecho un cuerFO junto, que vale todo quatorze libras. Y todo ello sube
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Ese. I : 5 Fig. So.- Rajoles de Talavera del sócol de les sales del Palau de la Genera1itat Dibuix de Cawyellus

pren rajoles, ja no del istil de Valencia, sino del istil de Talavera (79). Les de
Valencia blanques y blaves devien semblar pobres al costat dels variats colors
de la nova industria. Casi al mateix temps pera la sala de les Corts que 'S cons-
trueix a Valencia mateix, la terra de la cerámica, s'encarreguen les rajoles també
de la mena de fabricació de Talavera (80). La manufactura de Talavera, de la que
hi ha curiosos récords desde 'l temps de Felip Il, es una derivació de la Iabri-
cació sevillana modificada profundament en sos procediments y en sos dibui-
xos de tradició mora per les importacions artístiques y técniques italiar es de
Nicolosso.

j unct a uentc el cuerpo de la obra que havemos vista y juzgada á dozientas y sesenta y una libras Y'1uatorze
sueldos. B. Galindo. - Ph. Ariosto.»

«E per quant dit R. Puig haja rebut de pecunies del General CL. !liures aban compte de di ta pintura y
obra ab dos partits, per "Ó deliberen que de pecunies del General sien elonades y pagados al elit R. Puig les
restants CX!. lliures y XIV. sous a compliment de elites CCLXI liura qu atorze sous de dí ta relació; manant
esserli expedida opportuna cau tela.» - Llibrefjie deliberacions, trieni 1587-9°, foli 237·

V.. sobre·1 Palau ele la Diputació valenciana, J. Martinez Aloy, La casa de la Diputación .. Valencia 19°:;1-
19IO, págs, 54, 62 Y 116.

(79) En febrer 1596 acorelaren els Diputats: «Com a vos Llorens, de Madrid, mestre de rajoletes ele Tala-
vera, habitant en la ciutat de Mauresa, sien degudes cincuan ta lliures per fer. dar y assen tar tota la rajoleta
que entrara en tots los entorns ele la sala nova de la present casa de la Dipntacio elesde lo pahiment fins a alea-
ria de la tapicería o fins a entrar mija rajola dins la tapicería ... >)

En mar" 1597 se fa altre pagament al elit rejoler «per lo pahiment ele la Sala nova de IaTripu tacio on estan
los retratos d els Comtes de Barcelona'>.

(80) De les investigacions del Sr. Martínez Aloy en l'arxiu ele la Diputació ele Valencia, resnlta que la Di-
putació elesitjant fer '1 paviment y sócol ele la sala elel cancel! ele la Diputació «al qual efecte s'haurian ele fer
portar les rajoletes necesaries ele la ciutat ele Sevilla», mes resultant molt cares pels ports, s'encarrega sa fabri-
cació en 1568 a Joan Elies, argenter sevillá, que habitava a Valencia; que en 1572 la Diputació cont ractá noves
rejoles a Ferrán de Santiago, mestre d'aquesta industria, sevillá també, a qui havia cedit un terreno pera '1
forn junt a la porta de mar. Aqueix gerrer va cedir son taller a j oan Villalba, Més t ard se compraren rajoles
a Talavera que están signades: Toleelo .'. Oliba .', inven!. Sovin t els gerrers ele 'I'alavera encarregaven els di-
buixos als pintors toledans. (Teo::loro Llorente. Valencia, v. JI, págs. 70 y IOS6. De la colección España, sus
monumentos y artes, su naturaleza é historia. Barcelona, 1889.) Derrerament lo <r. Mar tinez Aloy ha publicar
les investigacions a que -s refereix el Sr: Llorente en sa obra citada La casa de la Diputación, págs. 126 Y se-
güents.

Ese, 1 : 5 Fig. Sr. - Rajoles de Talavera del sócol de les sales del Palau de la Generalitat Dibuix de Canyellas



454 ANUARI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS : MCMIX-X

Dels sócols s'en ha trobat soIs fragments escampats en diversos llochs del
edifici que cuidadosament estan guardats en el Museu del Parch. Son iguals als
dels temes de la Sala de la Diputació de Valencia coetánia, y la composició es
possible consistís en amples quadros vorejats dalt y baix de doble cenefa (Figu-
res 80 y 8r), separats per bandes verticals, yen el centre dels quadrats els óvols
en grisalla de la imatge de Sant Jordi, dels que s'han trobat tants troces (Fi-
gura 82). Les del paviment feien una ampla combinació riquíssima de colors.
Aquestes rajoles sortosament han pogut ser trobades sota l'empostissat.

L'any r600 encara·s parla d'aqueixa sala. Els diputats fan examinar I'en-
teixinat y a aqueixa capitulació devem una descripció del bell sostre del Renai-

Ese. I : 5 Dibuix de Canyellas

Fig. 82. - Quadre de Sant J ordi, fabricació de Talavera, (Museu de Barcelona)
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xement que' s guarda encara ab poques variants (81). Devia en son interior pre-
sentar un aspecte sumptuós: el paviment ab les coloraines grogues y blaves
de les rajoles de Talavera. A la paret els sócols de rajola de la mateixa proce-
dencia ab sos dibuixos elegants d'entonacions en que dcmina 'I groch, '1 blau
y ·1 bistre, enquadrant medallons ab l'imatge en grissalla moradenca de Sant
Jordi a cavall, capsats de cenefes expressament dibuixades ab les armes del
General; dalt el fris de grotescos, pintat per mestre Ramon Puig, y el sastre
policromat d'aires italianisats, luxosament daurat, ab sos penjol1s y ab sos
temas clásics,

Ese. 1 : 5 Dío uix de Canvet.as

Fig. 83. - Rajoles de Talavera trobades a la Diputació. (Musen de Barcelor:a)

(81) 8 novernbre j 600.
Per orde del Deputat, diu l'interessant document, visurarern nosaltres Pere Sureda y Joan Busquets, fus-

ters, una sala situada en l'crt de Casa la Deputació, al costat de la Sala dorada, la qual havem reconeguda y
diem que conforme la capitulació y traca quens es estada donada, trobam que les 8 jassenes estan en son lloc
y ben assen tades y en elles serhi les 8 pasteres que ten en 7 palms de amplaria y 3 Y 1/2 de fondo; item 50 caro
canyols baxants les mollu res per avall ab sos penjants en cada. pastera y carcanyol y al fondo de cada pastera
un mascaró diferent. Les copades, paraderes, friso y alquitrava tenen 4 palms bastants de volada y 9 Y 1/2 de
caiguda, y en cada canto de dita copada parad era hi ha una figura o ninpha de relleu y tates les pasteres,
carcanyols y penjants estan entallades molt mes perfetament que no hi ha en la capitulació y trassa y en lo
friso y cornisa hi ha malta mes talla y mes embellida que no té la traya y capitulacíó. Y axí diem nosaltres
los sobredits que la obra de la dita sala está acabada ab tata la perfecció pertanyent aban mestre; la qual
sala havem visurat pujant ab bastides a regonexer la obra.
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.Fig. 84. - Tapie deis Triomfs del Petrarca, avuy al Palau de Justicia. -.Triomf de la Fama sobre >l Temps (Fot, Mas)

L'obra va continuant al mateix temps en les dues sales inmediates (X Y del
plan Fig. 2) (82) ab sócols y enrajolats análechs, decorades les parets de richs
draps d' Arras.

A la primeria del any 1587 pensaren els Diputats que seria molt adecuat
ornament d'una de les sales del Palau de la Generalitat una colecció de retrats
dels sobirans de Catalunya. Trobaren un pintor italiá anomenat Felip Ariosto
d.sposat afer tots aquells quadros a preu únich y firmaren ·1 contracte corres-
ponent a primer de juliol del mateix any. La cosa romangué entretinguda poch
temps y entrats els nous diputats del trieni següent decidiren avencar el deco-
rat d'aquella sala. Per aixó, encara no havia finit el mes de juliol de 1587, que
l' Ariosto ja cobrava les primeres 200 lliures a compte de pintar la sala on
devian colocarse -ls retrats dels comtes-reis, La Diputació 'S reserva. la facultat

(82) En setembre r 598, s'aprová el compte del fuster Simeon Oliveres per el sostre que feia, més petit, al
costat del Consistori nou de la part del orto Yaltre compte den Joan Soldevila també pe! obra d'un sostre ad-
judicat per encant públich.

A 9 de íebrer de r6r r acordaren els dipu tats satisfer el compte de Pere Ferrer, mestre de cases del Ge-
neral, de 200 lliur es, «primera paga del preu fet a vos donat de la obra feu en la present casa de la deputacio
a la part de la devallada de Santa Eulalia per preu de 2699 lliur es».

En juny 16 JO se paga al fuster Soldevila «per totes les finestr es y portes de les estancies del hort de la
present casa axi baxes com altes, y les finestres y portes haven fetes en la casa elel cantó elel Call, elel General,
que esta vuy lo senyor oyelor militar».

En el mes ele ruare elel any 1611 satisfan els eliputats a Llorcns Madrid «rajolcr de rajola valenciana les rajo-
les que fa ele obra valenciana per la obra de las salas de la 'present casa ele la Depu tació ele la part elel hor t».
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Fig. 8S. - Tapie dels Triomfs del Petrarca. - Part del tapie del Triomf de la Divinitat (Fot. Mas)

de fixar els personatges dels retrats y va encomanar al cavaller Francesch Calsa
com a persona erudita, que fés la llista dels sobirans que devia retratar
l'Ariosto. Quan alguns senyors importants sapigueren que En Calsa comencava
la llista ab algun rey serraí, acudiren a la Diputació demanant que no ha per-
metés y que la serie dels quaranta retrats comencés ab reis gats. Aixó dona
lloch al CUljÓS incident que expliquen ab interessants detalls els documents que
transcrivim. Comenca ab l'instancia de D. Frederich Dezpalau contra la ad-
missiódels reys serrains, del següent tenor:

«Vuy que contam I. de juliol I588, yo Don Federich Dezpalau, drasaner del General de Ca-
thalunya,fás fé com en dies passats entenent que los Deputats del trieni passat havien feta una
deliberació y concordia ab Oriosto pintor italiá pera que fés per a la sala major de la Diputa-
ció los retratos del comtes de Barcelona y dels Reys Daragó y comtes de Barcelona ... y volent
posar en execució los senyors deputats present dita deliberació se concertaren ab dit Ariosto po-
sás ma en dita hobra y fou consultat ab lo senyor Francesch Calsa, cavaller desta ciutat com
a persona molt entes a en coses de coroniques digués son parer y de hón se pendrie lo origen y
el! fou de parer se prengues de alguns reys moros y hagué abans dels comtes de Barcelona que
regnaren apres de la perdició de Espanya y parentme a mi digué al dit senyor Francesch Calsa
que mes honra ere de la nació catalana pendre lorigen dels reys godos pus havien dominada esta
terra y tata la Espanya y nosaltres nos presihavem a baxar dells per que foren molt bons eres-

58. - lnstitut d' Estudis Catalan s 58



tians y persones molt va-
lleroses y ha hagut molts
sants deIs dits godos entre
los aItres Sant Fulgencio
y S. Isidoro y S. Lleandro,
arquebisbes los dos de Si-
villa y fills de un rey godo
y S. Sever bisbe de Barce-
lona y S. Alifonso arque-
bisbe de Tolledo y aItres
sants que sen fá menció
ab los extravagants de
Espanya; y tarnbé ho con-
sultí aprés ab alguns cava-
llers entre los altres ab don
J ayme de Cardona y lo
Senyor de Ceró y altres
ym digueren que tenia
obligacio de dirho als sen-
yors Deputats y axi ho
fiu y ls paregué moIt be y
manaren al dit pintor fer
los retratos dels reys godos
que dit Calsa diria ym par
ho a fet y estan molt bé. »

ANUARI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS MCMIX-X

Entretant, ja pintats els retrats foren cridats els experts y donaren dicta-
men que fou llegit en el Consistori dels Diputats de 2 juliol I588:

«AIs senyors Deputats y oidors en son Consistori es feta la relació següent: Mestre Pere
Burges, mercader de Barcelona qui es stat pintor y segons- diu ha exercit aquex offici mes de
trenta anys, Jaume Uguet y Luis Damiá, pintors ciutedans de Barcelona, los quals tots per
orde y manament dels Senyors Deputats y oidors de comptes del General. .. han ben mirat,
vist y regonegut los quarantasis retratos de pintura al oli dels comtes y comtesas de Barcelona

y senyors godos, <;0 es los
quaranta deIs comtes y
comteses fins al Rey nostre
senyor don Phelip vuy be-
naventuradament regnant
y los sis de Godos, que
abans foren senyors de Ca-
thalunya, sobre tela guar-
nida de fusta, a efecte de
veure y regonexer si son
de bona pintura y bons
colors y axi si dits retra-
tos son bons y rebedors y
fets com de bon pintor se
pertany y segons Deu y
ses conciencies y mitjan-
cant jurament que en ma
y poder dels dits senyors
Deputats y oidors sobre de
acó han prestat, diuen y
referexen a dits senyors
Deputats en son consistori

Fig, 86. - Tapie dels Triomfs del Petrarca. - Triomf de la Divioitat
Part del tapie anterior (Fot. Mas)

II

B

A

Ese. 1/2 Dibuix de Canyellas
e

Fiz, 87. - A. Mar-ca de Francesch Gembe1s en els tapices deis «Triomfs.,~B. Marca
de Bruseles. - C. Marca de Guillem de Pannemark en els tapices deis «Amors
de Mercuri y la ninfa Carrnen ta»,
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En la mateixa sessió fóu llegit el següent document firmat per en Despa-
lau y en Calsa:

«Nosaltres don Phederich Dezpalau y Francesch Calca fem fé y certificam a V. S. com yo
Francesch pres per lo pintor Arriosto per ordenador y descriptor dels quadros que dit Arriosto
pintor havia capitulats haver de posar en la Sala del brassos de la Casa de la Deputació, a in-
dicació dels senyors Deputats havia en un paper senyalats pera pintar tots los comtes y reys
Darago que trovaban en varios autors y entre ells hi posava quatre moros per fer relació de la

historia cuinplida pera
que en ternps esdeve-
nidor no poguessen in-
terpretar per ignorancia
y perque a alguns ca-
vallers y entre aquells a
Don Frederich Dezpalau
apparegué mal posar
comtes moros, yo dit
Dezpalau consultantho
ab don J aume de Car-
dona y molts altres ca-
vallers fuy de parer que
dit Calca ne tragués los
moros y de aquells per
umplir la dita Sala posés
reys godos, del quals
nostros antecessors de-
rivan; y de asso ne doná
tarnbe raó als senyors
Deputats y axi dit Cal-
ca en lloch dels moros
ha posat quatre reys

Fig, 90. - Tapie; deIs Amors de Mercuri:~L'Aparició. (Palau de Justicia) (Fot. Mas) godos y una muller del
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I

Fig. 89. - Tapie; dels Amors de Mercuri: El Missatge. (Palau de Justicia) (Foi, Mas)

present mi scrivá
rnajor y los testi-
monis devall scrits
que los dits qua-
rantasis retratos
son de bona pin-
tura y bons colors
y axi son bons,
rebedors y dura-
dorso Presents per
testimonis F. To-
tosaus daguer ser-
vint loffici de altre
dels porters per
absencia de Phelip
Besturc porter or-
dinari de la pre-
sen t Casa de la
Deputació y An-
toni Costa scri-
vent de mi dit
scrivá major.t
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Fíg. 92. - Galería de la part superior de la sala nova (Fot. Mas)

primer rey godo germana del Emperador Honorio y un comte godo que en temps del rey Bamba
fone eomte de Barselona y assi apparegué be perqué vehent reys moros nos ho hagueren tant
pres arnal pensant que nosaltres nos pensasem devallar de moros y vehent los godos la verta-
dera origen nostra dels godos que foren senyors desta terra y apres ne tragueren 10'sdescendents
de aquells godos als moros y per có eom havent acabada la obra empresa lo dit pintor Arriosto
se son trobats quaran ta y set retratos y se sia feta divissió de aquells si son tots conforme la
capitulaeió he teta té yo Franeeseh Calca y la torn a fer que los quaranta quadrosson tots con-
forme á la dita eapitulació y també lo quadro del letrero ab eineh eaps quatre deIs moros y lo
quint de Carles Martel1 y que aquells han de esser pagats al dit Ariosto o al manco los qua-

ranta que comencan del Emperador
CarIes magno ensá y que ían molt
bé V. S. de dexar de pagar los
altres dels godos y moros a la de-
vuytena pera que aquella ne delli-
bere lo que fer sen dega y per <;0

.ne fem los dos lo present eserit en
descárrech de v» Ss y ho Iermam
de nostres noms eserits de nostra
ma propria vuy a II. de juliol del
any I588. ~ Don Federich Dezpa-
lau.- Franeeseh Calca.s

Fíg, 93. - Galeria superior del costat N. del patí (Fot. Mas)

En virtut del dictamen
que havem transcrit, en el
consistori deIs Diputats de
16 juliol 1588 fou presentada
aquesta proposició:

«Lo primer de juliol de I587
fonc eoneordat mitjancant acte pu-
blieh entre los tune de- putats pre-
decessors nostres y Phelip Ariosto
pintor, que dit Ariosto hagues de
pintar los retratos de tots los Com-
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Fig. 94· - Galeria superior del costat de llevant del pati (Fot, Mas)

tes de Barcelona desdel primer fins al Comte y Rey nostre senyor don Phelip y dits deputats
Ji prometeren pagar trentasis lliures per cada retrato, en execucio del qual concert dit Ariosto
ha pintat com V. S. ymS hauran vists posats en la present sala los dits retratos, y perque
Mestre Calca a qui per lo senyor deputat ecclesiastich estave comes aquest negoci li apparegue
que faltaven sis retratos deIs reys godos Despanya, haventse li dit que era sa voluntat que fes
dits retratos y també per parerli que la conquista comencava deIs reys moros foren fets los sis
retratos deIs godos y sinch retratos dels reys moros. Y com per pagar y satisfer a dit Ariosto
tingam difficultat y per acertar tates estes coses ans paregut donarne raó a V. S. y Ms per-
qué junctament ab los altres caps se cometa a la I8a faedora yen tot lo sobredit sien servits
determinar lo que mes convenga per al benefici del General.»

Aquesta proposició motiva ·1 següent acort:

«Oida e ben entesa per totes les dites persones ladita proposició cada hu per son arde
ha votat y dit son parer y per la maior part de dit ajust es determinat que per tots los ne-
gocis proposats se eligesca una I8.a, la qual com es acustumat y lo capitol de Cort vol fasia
primer la interpretació y apres lo mes avant dels altres caps de la dita proposició. » (83).

N'obstant de la consulta acordada fer a la comissió de divuitena, l'Ariosto
cobra integrame'nt el preu convingut. En novembre y desembre I587 ja havia
percebut dues pagues de 50 y 100 lliures a compte dels retratos. En 4 y 5 marc
1588, dues pagues més de 400 y 250 lliures. En 7 juliol, una de 440 a compli-
ment de les 1440 lliures preu deis 40 retratos a raó de 36 cada huno Y ·1 18
juliol, dos dies després de l'acort esmentat per consultar la 18.a, ja li satisferen
altres 250 lliures valor dels sis retrats dels reis gots y d'un quadro ab cinch
caps de reis moros per la Sala nova, així com del treball de fer els rétols pera
tots els quadros.

(83) Llibre de deliberacions, trieni 1587-9°, parto IT, fol. 597.
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Al mateix temps que's
feia la decoració inte-
rior se construía la gale-
ría alta, pel costat del
hort (84). La decoració
de aque ix sumpt uós
cornisament va seguint
les ratlles generals de
la composició antigua
adoptada en el sigle XV
al pati primitiu; els ar-
tistes no volen rompre
la unitat de composició
arquitectónica d'aquei-
xos patis interiors y a
primer cop de vista tota
la porxada superior sem-
bla d'un mateix momento
Ab tot als artistes deles
darreries del sigle XVI
no -ls hi es dona t el
mentir la seva" epoca,
aqueix impossible tan-
tes vegades intentat en
la' historia artística. Les
ra tlles gener<'lls no han
cambiat en una obra que
s'executa durant dos-
cents ariys:els mateixos
pinac1es, les ~a teixes
arcades sobre agulles de

Fig, 93· - Finestra de 1<1capella de Sant j ordi , pedra Montjuich, les ma-
. . teixes gárgoles: 10 que

ha cambiat es quelcom més íntim: I'estil del escultor. La obra va executantse
gradualment:. primer les galeries de tres costats del pati de l' escala (Figs. 2I, 22

Y 25); després la galeria de sobre la sala antigua del Concell (Fig. 23); en' totes
elles la ornamentació es uniforme; la escultura de les gárgoles té la vida, la
intenció y el carácter de les obres pri~e~esde -la finestrade Sant Jordi; segueix

(84) En juliol 1598, íoren pagades 140 \liures a Bernat Montaner y Pau Fornes, imaginaires, per treballs de
la obra de la part del ort de la present casa de la Diputaci6.
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després la galeria del mur mitjer (Figs. 68 y 69) Y les de
sobre les llotjes del pati dels taronjers aon hi apareixen
senyals de les noves corrents de la escultura italiana: les
formes son menys cantelludes, les curves més suaus, me-
nor la expressió y la individualitat, les robes menys en-
cartronades y els plechs més folgats; més tard durant el
sigle XVII la obra va seguint per els murs de ponent,
del costat del antich Call, l'actual carrer de Sant Hono-
rat (Fig. 92), després pel cos d'edifici de la devallada de
Santa Eulalia (Fig. 93), Y finalment pel costat del carrer
del Bisbe (Fig. 94) fins a retrobar la llotja de llevant
aixecada a la meitat del sigle XVI. En elles apareixen
els trajos de la época, els ornaments del temps, les for-
mes cargolades, les volutes clássiques, Seria un estudi
interessant I'análisis d'aqueixa historia petrea de la cari-
catura durant dos sigles de Barcelona, feta en pedra
en el pati del edifici, centre de la vida catalana.

Es cap a les darreries del sigle XVI que s'obren
noves portes en el mur mitjer de l'antigua casa de la
Diputació y el pati dels taronjers. L'antigua porta devia
semblar esquifida a la gent .del sigle XVII que deixa la
costum de les finestres gotiqu~s reduides pera adoptar
les amples llums dels finestrals italians, Evidentment en
les obertures d'aqueix mur hi ha dues epoques: una la
de les dues portes, les que donen a la llotja de llevant y
al pati dels taronjers més
reduides (Figs. 58 y 65);
altra la de les dues grans
portes que donen al pati
(Figs. 98 aloa), coetánies
sembla, per sa escultura,
de la finestra que dona a
l'antigua cambra daura-
da; de la que s'obrí en
l'antigua capella de Sant
Jordi (Fig. 95) Y de la
porta gran del Consistori
antich (Fig. lOI). Cap
document s'ha trobat re-
ferent a aquestes obres.

En juliol de 1589 y

Figs, 96 Y 97. - Perfils dels bran
cals y guardapols de les portes
del mur mitjer. (L N del plan
Figura 2).
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Fig. 98. - Porta del mur mitjer y finestra de la cambra daurada

59



ANUARI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS MCMIX-X

Fig. 99.- Porta en el mur mitjer que dona
al pati dels taronjers. (N del plan Fig. 2)

Fig. r oo.v=Porta del mur mitjer que dona
al pati deIs taronjers. (L del plan Fig. 2)

en tot lo que va de sigle, continua la compra de cases al voltant del hort (85)

fins al any 20, del sigle XVII, en que va fentse '1 cos de edifici que dona a la

(85) En juliol 1589 se pagaren 56 lliures a la viuda Isabel Pansa, usufructuaria deis bens de son gerrná
J oan Canyelles, per lloguer de la petita casa en la deual lada de Santa Eulalia a les spatlles de la nova del Ge-
neral, la qual vos havem tinguda llo eada per acomodar los cavallers y altres qui estaven retirats en la present
casa 'de la Diputació per causa de les diferencies passades ab la Regia Corto

En octubre 1590 Y abril 1592, altre volta se paga '1 lloguer a dita viuda Pansa per la casa gran al cantó
del currer de Sant Honorat, [unt a la devallada de Santa Eularia y a la obra nova que lo General te comen cada
de les cases comprades del canonge Viiar y de la Sen yora Geronima Vllana de Monredon, la qual vostra casa per
causa de dita obra nova del General está en perill de enderrocarse.

En octubre 1590 los Diputats satisferen 800 lli ures, preu de la androna de la casa u.isira que lo General se
ha pres per les obres que te comenc ades a la p art del carrer de Sant Honorat , al Capital de la Catedral de Bar-
celona.

En janer 1597, son pagades 1600 lliures a Geronima Colom , muller den Jaume Alós Colom, per preu fra nch
de lluisme, de dues cases, una en lo carrer de Sant Honorat yaltre en la devallada de Santa Eularia que ens
haueu venudes ab acte rebut en la scrivania major del General lo die present 27 janer.

Ya 6 febrer 1597 acordaren satisfer als hereus de Agna de Cabrera y Colom y a Alonso Meca, senyor de
Montfalcó com a succesor den Francesch Cavila, 176 lliures per lluisme al deze del preu de les dues cases una
gran al carrer de Sant Hon orat y altre «ica al carrer de Santa Eularia, venudes per Geronima Colom a la Dipu-
tació, les quals cases se tenien en senyoria mitjana de dit Meca y en senyoria directa y alodial deis dits hereus
de Agna de Cabrera.

A 29 febrer 1600, se acorda pagar al Capital de la Sen de Barcelona, 36 lliurés per pensió de cens sobre les
cases que foren de Mestre Ubach al costat de la Font de Sant Honorat y JO lliures 1 I sous per altre cens sobre
les cases que 'foren de Mestre Benac, y 10 lliures 7 sous per les cases que foren del mestre Canyelles y apres de
donya Coloma, detrás l'ort de la depu tació a la devallada de Santa Eulalia, qne son tates avuy del General y
les u tili tza.

A 6 mar\, 1600, els Diputats acordaren satisfer 99 Iliu res als obrers de la parroquia del Pi y a la comnnitat
de Sant Pere de les Puelles, per el lluisme del preu de venda de les cases den Galcerán Torró a la part del hort.

A 1 I de marc. Pere Ferrer mestre de cases y J oan Soldevila Iuster , mitjansant ju rarnen t , fan relació per
manament deis diputats, de la visura de les cases on estava Micer J oseph Benac al cantó del Cal!, ara
propies de la deputació; linda aqueixa casa ab la ele micer Cabrer.

També á II ruare 1600, se tracta de dues cases situades en la devallada de Santa Eulalia que foren den
Bernat Climent Canaletas, notari de Barcelona, venudes a la Diputació per 900 lJiures per Galcerán Torro, les
quals cases son enderrocades «per mesclar en la present casa de la deputació y per crexer I'ort de la depu taciós
y s'acorda pagar els Iluisrries y amortisar els censos que -Is graven, se tenen en alou y senyoria directe de la
Comunitat de prevers y beneficiats de Sant Pere de les Puelles y del obra de la iglesia del PÍo
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devallada de Sta. Eulalia y cap al carrer
del Bisbe (Figs. r02 y r03), de formes
seques, finestres rectangulars sense cap
ornamento Casi res pot dirse d'aquesta
obra d'una pobres a y simplicitat extraor-
dinaries; sa estructura es ab tot curiosa
per lo arcaica.

Més d'una vegada hem dit que ·1nos-
-tre país no tenia tradicions de fusteria;
en aqueixa obra del final del sigle XVI y
cornencament del XVII la estructura de
fusteria e3 la obra més primitiva que pu-
gui trobarse. Forma dos trams o cossos
que separan una serie de pilans; de pilar
a pilar hi ha una grossa jácena: en la já-
cena y els murs s'apoia l'envigat. La cu-
berta a dues aigues es en la mateixa dis-
posició; els pilans arriban fins al crener;
de pilar a pilar hi ha una jacena, de la
jácena als murs vigues penjant. Poch
més o menys, com a sistema, son les cu-
bertes de les iglesies romaniques de
Tahull del sigle XII o les dels magatzems del Pireu de Atenes que '11S han tras-
rnés les inscripcions o les representades en les tombes licies y frigies. Gairebé
com al temps antiquíssim en que l'art del fuster y del picapedrer eren una ma-
teixa cosa en el cervell del constructor rudimentario

Cap als anys r6ro a r630 se feia la obra de la cantonada de la part de la
devallada de Sta. Eulalia, cubrintla ab una oolta enguixada, forsada, emblancada
y arctesonada per desota; se refereix el document a les voltes dels baixos conser-
vades actualment. Tot fa pensar ab les voltes a l'italiana de mahó de pla de
curiosa tradició romana, vulgars en la práctica actual del nostre país y qual
historia no es pas encara feta (86). Dintre ·1 pati la jardinería feia un ornament
nou a les parets daurades de pedra de monjuich; I'aigua rs feia necessaria
y 'ls diputats acudeixen a aquest servey. Pera ell la Diputació tenía mines pro-

Fig. ror.-Porta del Consistori vell. (T del plan Fi:; 2)

(86) En setembre 1620, acordaren els Diputats satisfer al Capital de la Seu de Barcelona 3400 !liures «pren de
la venda de tates aquelles cases situ ades en lo ambit y limits de la present casa de la Diputacio en la part del
carrer de dita Diputado que va de la Seu a Sant Jaume, conforme dicta venda consta ab acte rebut en poder
de An thoni Tbio, scriva majar d el General y Enrich Coll, notari pu blich als 7 dies del corr en t mes de se-
tembres.

En febrer y agost 1630, dues pagues deis Diputats aPere Pau Fcrrer, mestre de cases «per la obra de
fer y empaymentar la sala nova del cantó de la obra de la present casa de la part de la devallada de Santa Eu-
lalia dos vegades, yO es de rajola valenciana y fer una volta enguixada forzada, emblanca da y arctasonada per
desso ta, qual obra no estaba compresa en lo preu fet de la obra de dita casa en la part de la d evallada concer-
tal a 2+ novembre de 1610».



pies (87). Y les gabies ab aucells alegra ven
la solemnitat del lloch (88).

Aqueixes sales noves eran ricament
amoblades. AIs llibres de comptes dels
sigles XVI y XVII han deixat apuntat
les adquisicions de draps d' Arras, bro-
dats y teles.

EIs diputats no eran escassos en
aqueixos treballs de decoració, ja encar-
regant els cartrons als pintors de més
anomenada com en Pere Serafí (8')), ja
comprantne de venturers als nobles del
país y fins al propi capitá general del
Principat. De les diverses compres s'han
conservat principalment els quatre tapis-
sos dels Triomfs de Petrarca y la part
de la colecció dels vuit adquirits al ca-
pita general D. Fernando de Toledo (90\

Els quatre tapices comprats ventu-
rers a Tortosa pel General se guardan
avuy encare mes o menys malmesos en

y en ells está representar gráficament el
el triomfador representat en imatge va
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(87) Registre de cauteles de 1695.
A primers de Octubre el s d epu ta.ts y oficials de la deputaeió feien una sor tida de camp y menjaven fora,

ab motiu de la visita anual a la m are de les [onis o sia al manantial que surtía a la casa de la deputació y ca-
ses de sa dependencia.

(88) A 23 desembre 1579 deliberaren els Depu ta.ts del General «que les deu limes de salari ordinari que
quiscun any se acosturnaven de donar a Jaume j oan Bosc, quondarn. un dels porters que servien en la present
Casa de la Deputacio y a sos predecessors en dit offici per lo carrec de tenir jrovehida de ocells la gabia que
estava en lort de dit a casa y pera donarlos lo recapt e degu t, les quals deu liures per esser poch apres mort de
dit Bosc levada dita gabia y no tenirse ocells en dit or t, nos paguen a Ber na t Icart un de dits porters q ui ha
succehit.., sien aplicad es al salari ordinari que di t Icart te per escombrar la present Casa... Per les quals deu
lliures d it Icar t y sos successors en c1it carrech de escombrar ultra lo C]ueper aquex carrech tenen obligació de
fer hajan també de escombrar y netejar la Sala nova de la pr esent Casa y tenir molt net lo sostre y cimboris
de aquell y hagen també de tenir molt netes les cortines de do.na s C]llenovam en t son fetes per lo Consis t ori
y corredors del hort ,»

(89) «Corn a vos mestre Pere Serafí, pintor, ciu tedá de Barcelona, sien degudes 25 lliures ... a compli-
ment de 50 per les quals haveu pintades en paper al paun petit set pesses de blanch y negre de les istories de
Sancta Magdalena per a patrons de la tapisería se ha fer per lo consistori nou de la Casa de la Diputació,
les quals set pesses de paper pintades son stades vistes y regonegudes per persones spertes y acceptables per
los senyors Depu tats .. .», 29 abril 1552. - Llibre d'albarans, trieni de 1551, foli 18,

(90) Cautcles del trieni 1557, - Com a vos Magnifich Micer Miquel Terca, doctor en quiscun drets y del
reyal consell, procurador de Mossen Jaume Terca cavaller en la ciutat de Tor t osa domiciliar, sien degudes
654 lliures ... havem deliberat vos sien pagades en una d eliberació per nosaltres en nostre consistori feta, del
tenor següent: Les senyors deputats ab in tervenció dels honorables oydors de comptes .. , considerant qne en lo
Consistori nou de la Casa de la Deputació en lo qnal en lo temps de yvern acustumen de estar." celebrant
llur eonsistori no sta adornat de la tapiseria de la manera qual conve per a la desencia y reputacio de la dita
casa y de 11urs officis per no tenirhi tapiseria qual conve, ans fins assi se son servits dels draps de ras grans
veles de la dita casa de la depu tació, que per servir en dit eonsistori se han de doblegar molta part dells, ¡::er
tenir gran cayguda e lo di t consistori esser baix e tenir poch ton, qu e tots se guasten en gran dany dels dits
draps y poca repu tu cio del dit General, e COIll present lo Magnifich Miser Miqu el Terca, doctor del reyal con-
sell, procurador de Mossen j aume Terca, cavaller en la ciutat de Tortosa domiciliat ses hage trets venals qua-

Fi g, I02. - Fatxada del carrer de Sant Honorat

el Palau de Justicia de Barcelona
poema de Petrarca: en cada un
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montat en carro tirat briosament per -
animals simbólichs mentres la personifi-
cació del vensut baixa del seu melancó-
licament. EIs temes dels quatre tapices
son: el triomf de la castetat,. sobre.
I'amor: el de la. fama sobre ·1 temps (Fi-
gura 84), el de la fama sobre la mort, a
tots los quals a la vegada vens la divini-
tat montada en son carro tirat pels qua-
tre animals apocalíptichs (Figs. 85 y 86).
Porten aqueixos tapices la característica
marca de la ciutat de Bruseles y del ta-
ller famós de Francesch Gembels (Fig. 87).

La serie de vuit adquirida al capitá
general fou probablement la deIs amors
de Mercuri y Carmenta, d'asumpte y com-
posició igual a la que poseeix la duquesa
de Denia (Figs. 88 a 9I) (91). La serie
completa era de vuit tal com els adquirí ·1
General de Catalunya y d'ells s'en con- Fig.,!r03· - Fatxada a la devallada de Santa Eulalia

serven sis en el citat palau de Justicia de
la capital de Catalunya. Un d'ells esta datat en)571; el General els revenia casi
nous, y porten la marca del taller Guillem de Pannemarke de Bruseles farnós y
relacionat ab la Cort d'Espanya (Fig. 87).

Entretant se restauren els tapices antichs; en I595 s'adoben els de les his-
tories de Nabucodonosor y els de la de Sant J ordi citats en l'inventari de
I488 (92).

Existeixen en la Capella de Sant J ordi fragments d'altres tapices quals do-

tre draps de ras molt bO:1S fins y commodos y adeptats per lo dit consistori, ab la historia vulgarment dita la
historia de los triumphos de Petrarca, los quals tiren doscentes vuytanta quatre alnes mesnra de Flandes, per
preu de siseen tes sinquanta quatre lliures, a raho de cuarant a y sis SOllSla alna, Pert ab e de consell deis asses-
sors ... deliberam que los di ts quatre draps de ras sien comprats ... 30 octubre 1557.

En Iebrer 1578 S::JUpagats per la Dipu tació cent ducats a Gabriel Ferrer, corredor d'ore1la barceloní, per
son salari de vendr e vuit «peces de tapisseria a nosal t r es teta per don Fernando de Toledo, prior de Castclla
y Capitá General en lo Principat per preu de sis mil doscentes Iliu r es.» ._- I.iibre de cauteles, trieni de 1577.

(91) Vegis I'ar ticle T'ap issos inédiis de D. Joseph Ramon Málida y la nota de D. Miquel Utrillo en la
revista d'art Forma, v . H, p. 2')2. - Barcelona any 1902.

(92) En febrer 1595 son pagades al tapicer Anton Tremollers, 25 !liures «per remendar los draps de ras
de la istoria de Nabucodenossor de la present casa de la Depu tació»: y en ju nv 1596, altres 20 lliures al
mateix tapicer «per adobar un drap de ras vell de la Deputació ques la ist oria de San t Jordi qui mata lo
dragó» ..

A 18 desembre 1596 els diputats acorden pagar a «Mestre Antoni Tremullers, tapicer, a compliment de
45 lliur es, per les quals ha tornat al endret, renovat y adobat un drap de la historia de Sto J ordi, que ele
molt temps antich fins als últims mesos elel trieni prop passat ha est at al revés y deu sous per bestretes
de corda per les bagas y tela per adobar les faxes ele di t drap.» - Llibre de detiberaci ms, trieni 1596,
foli 158.

En elesembre 1687 son pagaeles 27 !liures al tapicer Joan Serra per l'adobar dotze draps de la Diputació.
Dos anys d esprés, torna a adobar tapiceries del General.
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cuments de compra no hem sapigut trobar senyalats ab la marca de Guillem
de Pannemarke.

A més deIs tapices, els documents parlen de robes y cobretaules y mobles
ab que s'orna el grandiós palau (93).

(93) En maig 1579 los Deputats acordaren satisfer 291 lliures a Ramón Doms, mercader barceloní, per
compra que per orde llur havia fet a Venecia de deu pesses de dumas blau y naronjat per ornament del
Palau de la Generalitat.

«A 5 juny 1590 los d epu ta t ,... deliberen que de pecu nies del General sie fe t un cobr i taula o tapet
de vaqueta vermella ab sos entorns de drap ab les armes del General per al taulcll de la scrivania maior de
la present casa de la deputació, per ~o que lo que ara y es es tot spatllat...» - Llibre de deiiberacions.

A 7 agost 1599 s'acorda fer els adobs necessaris «en lo Palau real de la plassa del Rey que es del Gene-
ral y en les cases entorn de la Depu tacio son també del dit General en les quals han de estar alguns dels
senyors Deputats y oidors y axi mateix de cadires, bufets y guadamassils segons per los senyors qui hauran
de estar en ditcs cases respectivament será dernanat .»

A Pau Font y Miquel Sacoma, botiguers de Barcelona, son satisfetes SI lliurcs, per 24 canes de passa-
má d'or fi de Milá, que ha servit per la guarnició de les 4 cor tines de domás carmesí de les finestres y por.
tals de la sala del Consistori de la Diputació; juny de 1698.
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VII

Al final del sigle XVI, mentres s'emprenia l'obra pera completar el pati in-
terior, s'en projectava un altra cap al costat de la llavors minúscula playa de
Sant J aume: la fatxada principal actual de la Diputació, l'obra celebrada en
son temps de mestre Blay. En Pi Arimón en parla extensament (94), repro-
duint els datos que sobre ella havia conseguit reunir Cean Bermúdez (95), y aixó
ens estalvia anosaltres repetirho. Ha merescut aqueixa obra els elogis entu-
siastes dels educats en la arquitectura preceptista neoclássica (9ó). Els ciutadans
barcelonins estaven també joyosos d'ella y els erudits noescassejaven les frases
laudatories a la novella fatxada (97). En el nostre temps a l'Escola d' Arquitec-
tura s'hi ha sentit el derrer ressó d'aqueixes alabances. Ab el Vignola a la
m á 's demostrara que era una obra sense defectes; mes 10 que costa es sentir
que aqnelles ratlles seques y dures produeixin ni rl comencament de l'emoció
del frontispici de Sant J ordi o d'una reconada del vell pati dels taronjers.

De tant en tant els artistes han sentit aqueixos mornents de fredor, enamo-
rantse d'un art sech, pobre, geométrich reduit a regles. L'arquitectura s'ha con-
vertit llavors en una técnica que s'exp1ica en un llibre. A Franca hi ha també
un periode de simplicitat casi coetáni al moment en que a Espanya 's pro-
paga I'estil Herrera. Es el temps de miseria causada per les guenes de religió
barrejat ab els ideals de classicisme y de tecnicisme rígit que de tant en tant
dominen en el mono Paren per un moment les innovacions y triomfen en I'ar-
quitectura en lloch dels artistes, els erudits, els pacients y els sumisos. L'estil
herreriá, nom que pren a Espanya aqueix periode de neoclassicisme, domina
en la segona meitat deÍ sigle XVI y la primera del XVII. Cap al lS60, J oan B.
de Toledo continua la fatxada de les Saleses de Madrid, y ell y Herrera, que
ha donat nom al periode, del lS63 al lS82 construien l'Escorial.

Perteneixen a aqueix moment les obres de que hem parlat que s'aixecaven
en la baixada de Santa Eulalia y al carrer del Bisbe ab ses fatxades sense orna-
ment, sense altra ratIla que les finestres rectangulars. Mes l'obra capdal es la
de la fatxada a la playa de Sant J aume y de la capella nova que avuy s' ano-
mena Sala de Sant Jordi (Fig. lOS).

(94) Barcelona antigua y moderna, Barcelona, 1854, v. I, p. 395 Y següents.
(95) Noticias de los arquitectos y arquitectura de Es p añn, per Llaguno y Amirola, ab adicions de Cean Ber-

m údez. Madrid, 1829, v. III, p. 41 Y scgüents.
(96) Ponz, Viaje de España á Madrid, 1788, v. 14. p. 32.
(97) Cervera, en la seva obra Discursos históricos de la fundación y nonbr c de la antigua Ciudad de Barce-

lona (Llibre primer, capital XII) diu: (,L3, Casa de la Diputación con su frontispicio de piedra, ventanas'y
puertas de mármol blanco y negro es de las magníficas de España; los aposentos, salas, corredores y capI-
llas labrados con mucho primor y en partes con diversas columnas de jaspe; los techos de las salas y estan-
cias de madera con artesones labrados curiosa y costosamente, los jardines enlosados de mármoles, las fuen-
tes de la misma piedra..
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L'obra tingué preparatius; ja de temps s'anaven comprant cases contigües
a la -Diputació del costat de la playa de Sant Jaume (98).

L'acord de l'obra es de l'any 1596; en ell se fa com una historia de la casa y
de l'institució:

«Los senyors Dcputats del General de Catalunya ab intervenció dels senyors oidors de eomp-
tes .. : Considerant que com de molts anys a esta part han augmentat y de cada die augmenten
los drets del General y lo continuo cuidado y occupació que Deputats y oidors tenen y han de
tenir de la administració dells y també de la defensa de les Constitucions, Capitols de cort,
Privilegis y altres leys de Cathalunya, axi també ha augmentat y augmenta la auctoritat de
son magistrat y tribunal; e qlce los Deputats y oidors resideixen per dit effecte en la present
ciutat de Barcelona y tenen SO;] consistori en esta casa de la Diputació,ahont de ordinari
cadaun die juridich dematí y aprés migdie (y segons les oeeorrenees de sos carrees, en moltes
festes del any) se congreguen y ab assisteneia y ministeri de molts officials y ministres y vario
coneurs de negociants y tractants no solarnent de Cathalunya, mas encara de to tes les parts
del mon, aquest General administren ... han també augmentat sa auetoritat y per ella lo loe,
forma y modo de son govern y regiment, per adquirir y conservar lo respecte y veneracio que
sels deu ... lo qual intent tingueren los antipassats Deputats y oidors, quan dexant de congre-
garse en lo monastir de Sant Fransesch de la present Ciutat, ahont se congregaren molts anys,
aprés de la imposició de dits drets, fundaren la present Casa de la Deputació, y los qui aprés
dells en diversos trienis, per acudir a les neeessitats de dita administració, ab compres y appli-

(98) A 31 janer 1597 els Diputats acordaren: « Com a vos Lluis Manescal , libra ter ciuteda ele la prcsent
ciutat, sien degudes dos mil lIiures barceloneses per preu franch ele luisme y a1tres carrechs y drets, de les
cases y botigues que tenieu al canto ele la plassa de San t J aume que trauen portes a la placa y en lo carrer
de la Diputacio, per vos a nosaItres v enudes ab ac te rebut en la scrivania major elel General avuy 31 janer.:

Aquestes botigues de la placeta de Sant J au me esta ven de temps inmemorial occupades per barbers y cs-
crivans. En el testament d'En Pere de Truyols, vehí de Vilafranca del Pa.nadés, del any 1284 ja hi llegim la
disposició següent: «Dirni tto Jacobo filio meo maiori í lla dna operatoria cnm pertinenciis suis qne habeo in civi-
tate Barchinone et teneo Rer Vilaten Benvenist (un juheu) in platea Sancti j acobi pro parte,hereditate legi-
tima ... Et si farte dictus Jacubns nolueri t a.discer e oficium tonsorie nec barbitonsor fuerit, hoc casu dimitto
tam 'predicta duo operatoria quam omnia alia bona mea Bers et Cuis filiis meís.s

«Divendres a XXXI. janer MD.LXXXXVIl, Luis Manescal, librater de Barcelona, ven als senyors
Depntats y oidors de comptes les cases y botignes que té y poseex al cantó de la· placa de St. Jaume que
trauen portes en la playa y en lo carrer de la Depu tació (del Bisbe?), les quals se tenen per diversos senyors
a cens entre tots de devuyt Iiures devuyt sous; lo pren de la qual venda es de dos mi!ia liures franqnes de
luismes.» - Llibre de deliberacions, trieni 1596, foli 194.

En 19 febrer 1598 fou deliberat de pagar de pecunies del General el preu de varies scrivanies (o boti-
gues) que eren en la placa de Sant Jaume, per servir per la obra nova de la casa de la Deputació, conforme
a l'estima feta d'elles per experts.

Una de estas escrivanies fou de Francisco Pujó, notari de Barcelona, qne abans ha vi en sigut dnes, ab
dos partals en dita 'placa, y esta estimada en 350 lliures de pren, lliure de lluismes y censos. Y havent mart
ara en Pujó, sos hereus se resisteixen a portar a terme la venda, y pretenent augment de preu.

En febrer 1598, foren pagades 227 lliures al Monestir de Predicadors de Barcelona, al convent ele Santa
Clara yal mercader Melcior Bartrola, per lluisme de la venda de la casa y botigues elevant Sant Jaume feta
al General per en Lluis Mauescal (en 1597), que son esiades enderrocades per la obra nova.

y en juny del mateix any (1598) fóu pagat el lluisme al canonge Cassador de Barcelona yal heneficiat
de Sant Gabriel de Santa María del Mar, per la venda feta per Agna Bofil1 al General cl'lIna escribania tenia
en la Placa de Sant Jaume.

Al mateix temps (juny 1598) la deputació llogá la casa den Geroni Caors al carrer deis banys del pi per
destinarla a habitació de Mossen Benach, pnig aquest venia la seva casa de la placa de Sant Jaume, al
General, interin no li poguessen satisfer lo preu d'ella.

r." octubre 1599. - S'acorda pagar els lluismes per la venda feta als depu tats per donya Agna Codina,
viuda den Frederich Codina de una proprietat tenía a la placa de Sant J anme sota les cases de Mestre
Bcnac,

y els propris Diputats acordaren en lO Illar<; 1599 satisfer el preu de la venda feta en 1598 de cases ab
vuit botigues per J oseph Benach, doctor en decrets del reyal conse!l, que dit senyor «tenia en la placa de
Sant Jaume y carrer del Call <;0es a la cantonada, de les quals cases sen ha desfeta molt gran part per fer
carrer per respecte de la obra nova se fa. Evaluarles per esperts en 4000 lliures, deventse reUevar los censos
del dit pren.»

En ju liol del mateix any, satisferen a Benet Cabrer , doctor en dr et s, y al beneficiat de Sant Esteve,
de la iglesia de Sant Cugat, el preu dellluisme per la meitat del de venda ele les escribanies de la pla ca de
San t j aume destinades a la obra de la casa de la Di pu tació, que foren de mestre Francesch Pujó, notari,
ab dos portals en dita placa y estimades en 350 Iliures.



cacions de cases circum-
veines la milloraren y
ampliaren fins al trieni
1566, en lo qual los
tune deputats compra-
ren la casa que en lo
carrer de Sant Honorat

. 'iunct a la present de
la Deputació a la part
de tramuntana tenia lo
quondam Micer Benet
Ferran, de tota la qual
es feta la sala nova ab
lo sostre de simboris en
moltes parts daurats y
ab retratos dels Comtes
de Barcelona que en ella
son.

y faltant encara la-
vors en esta mateixa
casa de la Deputació
altres estancies molt ne-
cessaries al exercici y
servey del General, los
Deputats del trieni 1578
compraren la casa que
en lo matex carrer te-
nia lo quondam Ar-
changel Vilar; e los del
trie ni 1581, les cases
que los quondam Fre-
deric Vilana y de Mon-
rodon y Hieronima de Vallseca coniuges, tenian en lo matex carrer de Sant, Honorat; y
més, los prop dits Deputats a la part de mitg jorn desta casa de la Deputació y denant
la esglesia parrochial de Sant J aume compraren les cases de Donya Hieronima de Cabrera,
que tenint enfront y porta principal en lo dit carrer de Sant Honorat, tenen molta part
de enfront denant Sant J aume y ixen al carrer maiar que vá de Sant J aume a la Seu,
en lo qual carrer es lo eniron: y portal princiPal desta casa de la Deputació. E semblant in-
tent de auctoritat, respecte y lustre tingueren los Deputats deIs dits y altres trienis qui ultra
les sobredites compres y ultra les cases que ya eren en Perpinyá, Puigcerdá yaltres parts, feren
edificar una bella casa en cada una de les ciutats de Leyda, Tortosa, Tarragona y Gerona yen
la vila de Cervera, ahont tenien solament botigues de poc respecte ... Considerant també que
los Deputats qui dites cases den Vilar yconjuges Vilanes compraren les feren enderrocar del
tot y comencar alguns fonaments per la fábrica de son designe ... axi que estan totes ubertes y
per exa causa aquesta de la Diputació no sols reb molta ruina, mes encara estan en evident
perill les scriptures, joyes, ornaments, paraments y altres coses della; en la cual casa no tenen
los Deputats y oidars encara ni destiu ni divern loe comedo ni de la auctoritat y respecte que
convé al honor de son magistrat y del Principat, pera tenir son consistori, perqué lo del estiu
que es en los corredors molt estrets del ort o terraplé, es molt calorós, y lo del ivern que es
cap de un de dits corredors, a la part de ponent, es molt xic y fose y axi molt trist y malen-
conic ..... Per có, atteses totes les dites consideracions ... deliberen que la fábrica y obres de totes
les dites cases comprades, ara enderrocades y vbertes, sien trassades per persones expertes, y en
forma de memorial y capitulació de preu fet, sien assentades, <;0 es primer les faedores a la
part de tramuntana desde la sala vella de la scrivania major fins al extrem de dites cases com-
prades y aprés totes les altres desde dita sala velIa fins al cantó de la plassa de Sant J aume y
les faedores en los enfronts denant Sant Jaume y del carrer maior que va a la Seu s (L1ibre de
De1iberacions, fol. 72, trieni de 1596, II octubre).
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Fig. 104. - Rajoles del sigle XVII trobades en la sala de la cantonada del carrer de
S. Honorat y Baixada Sta. Eulalia. (Mus. de Barcelona.) (Dibuix de Canyellas.)-Esc. I: 5
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Mestre B1ay, architector, fa ·1 projecte per encárrech dels diputats en 1596 y
l'obras treu a subasta. Comencem a estar ja en temps de trámits y l'obra ar-
quitectónica 'S considera que tothom pot executarla y 'S treu a públich encanto
Els postors, que diriem avuy, les dites, que diu el document, foren tres, mes
n'hi hagué una derrera més baixa de Mestre Geroni Matri que ·s comprometia
a ferlaper 19AoO lliures barceloneses (99). Mestre Geroni, segons parer dels dipu-.
tats, era lo que avuy en l'argot de les subastes s'en diu un primista o un
d'aqueixos empressaris que cercan el guany en lo malfet de la feyna o en els
plets y disputes: l'obra no era possib1e fos executada per aqueix preu y, cas que
avuy semblaria extrany, els diputats se reuneixen, criden mes tres entesos
que judiquen que no pot ferse per menys del preu donat per Mestre Blay, y
l'obra li es encarregada a son autor per un preu major de la dita més barata,
el de 21,537 lliures y deu sous (100).

(99) Conforme les traces per Mestrc Pe re Blay, architector fetes de la obra faedora en la pr esent casa
de la Deputació, a la part de Sant Jaume y conforme lo memorial o capitulació del preu fet quen resulta-
ria «doná dictamen de lo que debla ferse en la adju dicació en Joan Sev er Verdaguer, corredor públich per
encárrech del abat de Poblet, Federico Meca, Gaspar Sagarra y altres diputats; y se publica dit avís: «Tot
hom qui entena pendrer a preu fet la obra de la casa de la Depu t ació del General de Cathalunya designada
en lo memorial y trassa que son ab lo present, diga y qui dir hi volrá que los honorables Deputa ts y ó'y-
dors liuraran dí ta obra en lo encant publich a qui per manco y millor la fará com diu lo Capital de Cort
vint y trece del nou redrés, Que tot fou a ell dit corredor donat, ha encantat desdel dia denové del mes
de decernbre any mil cinch cents noranta sis fins a tres de janer any mil sinch cents noranta set, per los
lochs públichs y acustumats de la present ciutat de Barcelona la dita obra de architector y mestre de ca-
ses y fabrica della faed ora com es dit en la present casa de la Deputació a la part de Sant Jaume. E que
ultra dit públich encant el! dit corredor ha notificat j la dita fabrica y obra a tots los architectes y mestres
de cases de la present ciu tat anant per aquest efecte de hu en altre en particular, de manera que tots ne
han tingut mol! plena noticia y ha notificat que per los senyors Deputats foren assignades les deu hores de
matí del dia tercer de janer de 1597 pera fer liurar la dita fabrica e ques liuraria encontinent tocades les
dites deu hores en la present casa de la Deputació y havent dit corredor tingut tres dites de dos mestres
de cases, la darrera dells fou de Mestr c Hyeronim Matri, qui hauria ofiert pendre tata la dita obra a preu
fet conforme di tes trasses per 19,400 liuras barcelonesas.s Axí ha comunica verbalment als Deputats reu-
nits en consistori, dit día, el citat Joan SeVE'r Verdaguer, corredor públich y jurat de Barcelona, corredor
y trompeta del General de Cataluña.

(100) « Per arde del abat de Poblet y altres Depu tats los mes tres de cases Pere Ferrer y Antoni Thomás,
qui juraren judicar leyalment sobre lo plano y presupost de la obra y com podría construirla lo mestre
Pere Blay, architecte y mestre de cases natural de Barcelona (en 1596 resident en Tarragona); y a 7 janer
1597, dictaminaren sobre dites obres «que dit mestre Blay y altre qualsevol bon architector y bon mestre de
cases per poderse salvar y no perdre en lo preu de la fabrica de di ta obra no la podía empendre per manco
preu de 21,537 Ii.ures y deu sous ya esta quantitat los dits .dos mest r es de cases estimaren y ara stiman y
judican 10 degu t y just valor de dita obra del prcu fet per lo qual se podia donar y em pendr e».

7 janer I 597.-Los deputats en raho de lo deliberat en II octubre prop passat, valen efectuar la obra tan
necessario de la part de Sant Jaume, en lo loch. que ten en les cases, comprados en lo trieni de 1581, havent manat
a Mestre Blay célebre architector, haguda relaci6 de sa gran habilita!, fer una traca: y ordenaren que dita obra y
traca se posasen al encant publich y fonch encantada axi com se encantá la de la part de la sala gran y ort que
ara se fabrica. Hi hagué varíes dit.es, pe, emulació contra en Blay y els dipu tats instaren a Mestre Blay que
tarnbé presentés dita; pero aquest se trobava a Tarragona ocupat en una important obra que feya I'arque-
bisbe en la Seu y Palau. En Blay manifestava que no podía per lo tipo d'encant tan baix ernpendre I'obra, y
los deputats valen que dita obra se fes be y no per envej es yemulacions, acorda prescindir del tipo baix de
les dites fetes per al tres mes tres qui no si podrien salvar; y acordaren un peritatge a Mestre Pere Ferrer y
Mestre Antoni Tomás, los qui exposaren apres visura de la traca y plech de con dicions, que la obra no se
podía' fer per menor preu de 21537 lliures y acordaren los deputats encarregar la obra per di! preu al Mestre
Blay. Hi anava compres I'enderrocament deIs edificis vells que hi havia a la part de Sant Jaume han devia
construirse lo nou edifici, dins los limits desde la paret mitjera del c1austre que vuy esta fet en dita casa fins
al enfront devant S. Jaume sobre les escrivanies y del cantó devan t la font de Sant Jaume fins al altre cantó
y carrer de Sant Houorat.

L'enfront principal ti ndra hon ha d'estar lo portal maior de la casa, de Ilargaria 22 canes y 4 palrns co es
del cantó devant la font de S. Jaume fins al altre cantó del carrer de S. Honorat devant la Ballia General,
midant al endr et dels pilastres y de dit cantó devant la font anant envers la Seu tindra de largaria 15 canes fins
la dita paret mijanera del claustre han se junta ab la obra vella.
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Mestre Blay era bome de reputació; treballava en aquell moment a Tarra-
gona, en la Seu y el Palau episcopal, ahont havia construit altres obres; havia
fet l'iglesia de la Selva del Camp (101) y 'S diu si la de Ulldemolins.

La seva fama perdura després. EIs dietaris de la epoca ens han transmes la
seva anomenada. En Pi y Arimón cita la del llibre manuscrit Cosas notables
succehides en la ciutat de Barcelona desde lo any r249 fins lo any r656, del arxiu
del Marques de Llió (102), en que 'S diu: «En r609 se comenca a edificar la creu
del Portal de Mar, obra de Mestre Pere Blay que feu la de la Deputacio.» La
seva mort es en altre dietari, que Pi y Arimón no anomena , referida en la
següent forma: «En r620 a 3 de juliol morí Mestre Pere Blay, mestre de casas,
qui ha fet la obra nova de la Diputació a la part de Sant Jaume, gran ar-
quitecto».

EIs acords del moment, cornencament del sigle XVII, son molt sovint refe-
rents a aqueixa obra.

Per un acort de r596 se demanen mestres picapedrers de tots els indrets
de Catalunya a Gerona, Vich, Manresa, Perpinyá (103). Son frecuents els acords de
pagar quantitats a despeses de la obra (104). Esdevenen tots els incidents comuns
en les construccions: les conminacions als que s'atrassen en llur treball (105).

Mestre Blay fa millores en la obra y els diputats li ordenan que's concreti a la

Lo primer sastre ha de anar tot a un livell al' igual del sastre que vuy es en dita claustra que es ahon
acaba de pujar la escala que vuy esta feta.

La cima de la cornisa del enfront ha de pujar allivell de la cornisa mes alta de la sala deis Reys.
Tot lo segon arde desde il primer sastre fins a la barana sobre la cornisa, se fará ab les vases, capitells,

alquitrave, friso y Cornisa tot arde corinti y de pedra picada. L'eníront principal ab les dues torres una en cada
cantó ha de ser picada y tallentada, tot lo demés de les cases foranes ha de ser broquejada.

(101) Llaguno y Amirola. Noticias de los Arquitectos, citada, t. II, p. 94, t. III, p. 41, Y següents.
(102) Obra citada, v. 1, p. 397.
(103) «Dijous a VI. de mars M.D.LXXXXVII.-- Los senyors Deputats ... deliberen que als Deputats locals

de Gerona, Perpinyá, Vich y Manresa s'escrigui dientlos que per les obres de.malta importancia ques fan en esta
casa de la Deputació se te necessitat deis mestres de cases picapedrers qui sien en ses colectes yencarregan
molt que ab la diligencia mes possible procuren ferlos venir aci per servir de son offici.» - Llibre de delibera-
cions, trieni 1596, foli 222.

(104) zodesembre 1600, deliberen quede pecunies del General sien donades a Simeon Oliveres, fuster , zaz Iliu-
res a compliment de 968, preu fet del sastre de la present casa, a ell lliurat en lo encant publich ab acte de
4 setembre 1598. Deliberen també sien pagades al Regent los comptes del General, 500 !liures a compte de les
despeses fetes y faedores per les obres que de present se fan en la present casa devant la iglesia de San t Jaume.

14 maig 1601, deliberen pagar al Regent los comptes del General 500 lliures aban compte de les despeses
de les obres de la present casa.

8 octubre 1601, deliberen pagar al Regent 500 lIiures per les obres.
26 janer 1602, deliberen pagar al Regent los comptes, 500 lIiures per les obres devant Sant Jaume.
Durant tot l'any 1603 y 1604 fan pagaments a compte de l'obra nova del palau del General. En

mar e; 1604, al mestre Pere Blay, li pagaren 600 lIiures a compte del preu fet de la obra nova de la ca-
pella de la present casa, devant la iglesia de Sant Jaume.

En juny 1615 foren pagades a mestre Pere Blay quatre finestres de les grans que ha fet y posat en la obra
nova de la part de Sant Jaume al enironi del costat deves lo call, que son de pedra negra y de marbre blanco

En novembre 1615 pagaren á Gerónima de Foxá 120 lliures per 90 jácenes d'alba per l'obra que de present
se f á en la cap ella gran de la present casa.

En decembre 1616, a mestre Pere Blay se li pagaren 205 !liures sobre del pren fet de la obra de la cap ella
gran, per haver fet millares en lo ajnst osia per rahó del paiment de pedra picada de llisos y pedra negra.

En maig 1631, pagaren a Esteve Basset, mestre de cases, 33 lliures a compte del enderroch «de les
cases juntes a la present casa al carrer qui va de Sant Jaume a la Seu , per preu fet de 99 lliures segons con-
trae te del 27 mare 1631».

(105) l.er juny 1601, se fa venir al Consistori al fuster Joan Soldevila y lipreguntan per que no acaba en-
cara la feyna d'arreglar l'arxiu de la Scrivania majar de la Deputacíó, donchs ja fa molts mesas fa comensada y
Ii senyalen un terme curt y si no la deixa acabada ha faran altres a son cost.
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primitiva traca (106). Finalment, la Diputació indemnisa un accident del tre-
ball (107).EIs materials venen de lluny y cal pagar els nolits. Los marbres ven en
de Tarragona y d'Italia; els granits de Torroella de Montgrí(108); Mestre Llorens
Madrid «rajoler de rajola de Talavera» proporciona rajola pera ladecoració de la
capella (!O9).El fuster Claret fa els sostres áb pasteres dels departaments extrems
del costat del Call y del carrer del Bisbe, avuy ocupats per la' Sala de Sessions
y Sales de la Comissió provincial y Presidencia, y les tribunes de fusta de la
capella (110).

AIs pochs díes d'haver comencat les obres del cos nou del edifici del Palau
en la placa de Sant Jaume, una intriga deguda als forasters que rodejaven al
Llochtinent produí l'orde superior de suspensió de l'edificació. Feren entendre
al Llochtinent y fins al Rey que ab el pretext d'engrandir el Palau, la Dipu-
tació en realitat el fortificava, el convertia en una especie de castell dintre la
ciutat y que seria un perill per el pervindre. Sorpresa la bona fe del sobirá,

(106) 7 agost 1601.-Atenent que en lo principi del corrent trieni (1599-1602),fonc manat a Mestre Pere
Blay, mestre de cases qui fa la obra devant Sant Jaume; que no fes millores ningunes ni fes res de si en dita
obra sino conforme la traca y sin feya no se Ji pass aria en compte, per co deliberen ara sia manat al dit mestre
lo metex, lo qual essent present en consistori li fonc notifica t, y se tingué per notificat, sens prejudici del quey
havia fet de mes,

(107) 30mars 1601,- En Puig, manobre, qui en lo present mes trevallaba en la present casa prengué un
gran desastre en dita obra caentli una pedra molt grant desobre, y morí, son germá suplica per pobresa per
pagar la sepultura y lo barber quil curave y les medecines, li sia donat algun diner; y li acorden del compte
obra de Sant Jaume 10Iliures.

(108) En desembre 1597,foren satisfetes 100lliures a: Pere Blay, mestre de cases, a compte «de fer arren-
car la pedra de lisos negre de Tarragona per la fabrica de la obra de la present casa de la Dipu tació a la part
de la de Sant jaume».

16juliol 1601,deliberen pagar del compte de I'obra de la part de Sant Jaume, a Guerau Jover, patró de
Canet, 15 lliures barceloneses per lo nolit de 15peces de marbres vinguts de Genova lo corrent mes de Joan
Negrote. ,

30juliol 1601,deliberen los deputats que del compte de la obra de la present casa de la part de Sant
Jaume sien pagades a Guerau Saonés, mariner, 28 lliures, per haver satisfet per la Depu tació lo desear-
regar 55pedres de marbre, aport.ades per la nau del capitá Vicenso de Marin, regusen, yO es, 40 pedres
dit capitá y 15 lo patró Guerau Jover, de Cal ella, les quals 55 pedres pesen 750 quintars.

3 setembre 1601,deliberen que del compte de l'obra sien pagades a Rafel Mosset, canonge de Tar-
ragona, 100lliures per la pedra y columnes fa trencar en dita ciutat per dita fabrica de la part de Sant
Jaume.

En juliol 1602,los Dípu ta ts acordaren sa tisfer al canonge .de Tarragona Rafel Mosset, 60 lliures,
remuneració de cuydarse de que fos bona la pedra de llisos que alli arrencaven p er obra de la Diputació
devant Sant ] aume.

En decembre 1603son satisfetes 50 lliures al floren tí Bartomeu de Biso, a compte de la pedra de lisos
que haveu [et venir de Torroella de M ontgrí per la obra de la present casa de la Diputació,

En decembre 1609encara arribava pedre de llisos de Tarragona per la casa de la Ceneralitat, en la capella
gran.

15 janer 1601- Deliberen pagar del compte de I'obra a Miquel Rovira patró de la pollaca Santa
Maria y Santa Barbara per nolits de 15pedres grosses de marbre vingudes de Genova, remeses per j oan Negroto.

22 novembre 1600.- Deliberen pagar 13 lliures a Ramon Mas llevador deis descarregadors de mar de la
cojraria de Sant Pere, per descarregar 18pedres de marbre vingudes de Genova aportades per la nau del ca-
pitá Miquel Serafí, deSant Feliu, lo 26de setembre, de pes 356quintars. Llibre de delibcracions, trieni 1596a 99.
Foli 168.

(109) En decembre 1614encara pagaren al rajoler de rafa la de Talavera Llorens Madrit a compte de la rajola
que fa per la sala de la ca-pella nova, En octubre 1615altre pagament al rajoler. _

(110) En abril 1630los Diputats acordaren sa tisfer al fuster Sebastíá Claret, de Barcelona, cent lliures a
compte del preu fet «de la obra del sostre ab pasteres que de present estan fent en la present casa en la estancia
del cantó de la plassa de Sant Jaume envers lo Calle ,

En juliol 1631,al fuster Sebastiá Claret, se li pagaren cent lliures a compte del preu fet ede la obra de
dos sos tres ab pastercs que haveu de fer en la present casa en les estancies que trauen finestra al carrer qui va
de la iglesia de Sant Jaume a la Seu, al costat de la capella nova».

En juliol 1632pagaren al fuster Claret 200lliures per les millores en les dues tribunes eper vos fetes en
la capella gran de la present casa, conforme la relació per stimar di tes millares ultra lo preu íet».
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Fig. 105. - Fatxada de la Diputació a la placa de Sant J aume, obra de Mestre Blay

escrigué aquest una lletra als Diputats ordenantloshi la suspensió de l'obra. En
el Dietari de la Generalitat, en la data del 3I Marc I597 hi consta aquesta apun-
tació: «En aquest die los senyors Deputats reberen letra de Sa Magestat ab
quels diu paren les obres fan denant Sant Jaume, que ell vol veure primer.
y axi ha feren y enviaren una embaxada y el Mestre de la obra y aprés Sa
Magestat envia a dir passasen avant, com apar en el Libre de deliberacions.»

Efectivament, en aquest Llibre hi consta la diligencia de recepció de la
lletra reyal:

«Dilluns a XXXI. de mars MD.LXXXXVII.
, »Los senyors Deputats del General de Cathalunya, lo eclesiastich absent (1'abat de Poblet)

y senyors oidors de comptes, lo reyal també absent, demanats de part del senyor Virey lo
senyor Duc de Feria, son anats a Sa Excelencia consistorialment acompanyats y ab los porte s
y masses denant com acostumen, y Sa Excelencia los ha donat una carta de Sa Magestat,
closa y segellada, dient que de part de S. M. los encarrega lo mateix que veurán en la carta.
E rebuda per dits senyors Deputats y oidors, son tornats en son consistori ahont han desclós
la dita carta, la qual es del tenor següent:

»A los venerable y devoto Religioso y amados nuestros los diputados del General en el
nuestro Principado de Cathalunya.

»El Rey
»Diputados: He entendido que para ensanchar la casa dessa Diputación y haber mayor

ornato en ella se han comprado y derribado todas las casas que hay desde ella a la plazuela
de San J ayme y porqué haviendo de ser esta obra tan grande y costosa conviene que la trassa
della sea muy acertada y por este respecto holgaré de verla antes que se comience a poner
mano en ella, escrivo al duque de Feria, mi lugarteniente y Capitan General, que os la pida
de mi parte en la forma que de el entendereis; y assi os encargo y mando lo hagais y se la
entregueis para que me la envie, y entretanto que yo responda a ella no se passará adelante en
la obra, que en ello me serviréis. Data en Madrid a XXIIII de marco MD.LXXXXVII.

»Yo el Rey.:
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El día 9 d'Abril següent, reunits els deputats acordaren presentar una re-
clamació escrita al virrey, dientli que Sa Magestat havia estat mal informat,
que l'ordre de suspensió de les obres era contraria als privilegis jurats y afe-
geixen: « Y no. res manco han fet també molt gran sentiment, que havent dit a
Vostra Excelencia que convenia ans de donar sa resposta que se aguardassen
lo deputat y oidor absents, pera que essent lo negoci com es, de tanta impor-
tancia ..: se pogués fer deguda resolució .en servey de Deu, de S. M. y bene:fi.ci
public, no haia volgut Sa Excelencia admetre dita raó, ans be los haia carregat
enviantlos a dir si lo depuiat abbat era lo arriero y que si la obrano parava vuy,
que passaria avant y faria proceiments, lo que no soIs ha paregut cosa nova y
no usada, pero encara ab dites paraules se ha fet gran prejudici a la auctoritat
de dit consistori.»

Sembla que aprés fou suprimit de la instancia escrita lo del arrier, perque
al donar compte en consistori de la presentació al virey, manifesten :« En lo
segon cap de la embaxada no digueren a Sa Excelencia que ell hagués dit si los
deputats aguardarien al arriero, dientho del abbat de Poblet y ans bé li digue-
ren que los deputats havien molt sentit que Sa Excelencia los hagues enviat a
dir son intent ab maltractes de paraules y que abrien a rnercé fas Sa Excelen-
cia servit de tractarlos ab lo modo que un consistori tant preeminent com lo
deIs Deputats mereix, al qual Sa Magestat sempre lo ha tingut en gran
compte ... Y en acó respongué dient que ell no entenia haver prejudicat en res
als deputats ni haverlos enviat a dir paraules algunes de que se haguessen de
agraviar ni enujar, y acó digué dues vegades, dient a la darrera de acó altra
vega da : perqué es quexa que vé contra mi y per yÓ vull dar raó de mi mateix.»

El dia II d' Abril tornaren els deputats a visitar al virrey y a suplicarli no
fas parada la obra y respongué: « Que se admirava de la tardanca en fer sa re-
solució de obeir lo que S. M. mana, que per acó no eren mester doctors y
paria cosa de burla lo allargarho tant y que havia dexat de anar ahir a visitar
lo Duch de Maqueda per no passar devant la obra y no ten ir occassió de veure
que no ha parat; que avuy vol anar a visitarlo y que los deputats donen arde
que sie parada la obra.»

El 12 Abril acordaren els deputats parar la obra, y portaren la traca al
Virrey. Com llavors la Generalitat reclamava contra la agreg'ació a la Castellania
d'Emposta de diverses comandes del arde del Hospital que eren del Gran Prio-
rat de Catalunya, cosa que contrariava al govern de Madrid molt,sembla que
lo de la suspensió de la obra del Palau, fou una venjanca de dita oposició.

No romangué ja altre recurs que trametre una comissió a Madrid per recla-
mar directament. La missatgeria sortí el 22 Abril y presenta al Rey la següent
exposició:
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«A la Sacra Católica Real Magestat del Rey nostre senyor

S. C. R. M.

»Per la de V. M. de 24 de mars quens dona lo Duch de Feria,llochtinent, entenguerem la
voluntat de V. M. en lo que ha respecte a.Ja fabrica comensada en la Diputació de la part de
Sant Jaume y encara que manamos V. M. se sobresegues en la fabrica, sia diferent del que los
Serenissims Reys .predecessors y V. M. ensemps ab la Cort general han disposat y observat en
lo que toca a la libera adrninistració, que ab tantes constitucions, capitols y privilegis es con-
cedida als Diputats; haventse los dits predecessors y V. M. abdicada la potestat de poder dis-
pondre ni ordenar altre del que ells haurán disposat y ordenat en lo exercici de son ministeri,
segons que de temps immemorial es rebut y observat. Considerant la gravetat del carrech que
devant V. M. nos es estat fet per rahó de dita fábrica y notable infamació de tot lo Principat,
tractant nos los quiu han representat a tots de mal intencionats y infels, pus segons per assi
ses publicat, han assegurat que feyem vna fortalesa de torres pera fortificarnos en la casa de
la Diputació, cosa indigna de nostra naturalesa, havem tingut a bé imo som estats íorcats
pera justificar la nostra sana intencio y reuencer vna invenció tan diabolica corn han inventada
los qui per sa natural inquietut y fins particulars han volgut causar a V. M. cuydado y nos-
altres tan gran infamació, cedir en quant podem en alguna manera nostron dret en fer parar
la obra, fins tant estiga V. M. informat y assegurat del que passá y no res menys, no obstant
que havem donat la traca al Duch de Feria, segons ordena V. M. en sa real carta, per major
satisfacció nostra y benefici de tot lo negoci, havem resolt enviar la mateixa per lo doctor
J oan Sentis, canonge de la Santa Iglesia de Lleyda y aPere Blasi, architector y Mestre major
de la fábrica, dels quals entendra V. M. ab mes particularitat lo que axi en disculpa nostra,
com en la calitat y condició de la fábrica hi haurá. Rebrem singularisima mercé los mane oyr
y donar a cada hu dells en la relació quels tocará fer lo crédit que la nostra humil supplicació
y la sua bontat mereixen y despedir ab la brevetat possible, perqué puga una fábrica de tanta
necessitat y authoritat proseguirse ab la brevetat possible y ab sa relació y escriptures ENTÉN-
DRÁ V. M. QUE LOS QUE TENIM AQUESTGOBERNDE LA DIPUTACIÓ NO MEREIXEMLO APPELLIDO
QUENSHAN VOLGUTDONAR TAN PERJUDICIALni esser reputats de V. M. en menys faels que los
que mes ho son en tots los Estats. Guarde Nostre Senyor la Real Persona de V. M. y Estats
tinga de sa ma pera major gloria sua y bé universal de sa iglesia. En Barcelona a XXII. de
abril MD.LXXXXVII.»

(r II) En 29 abril r615 "son degudes roo Iliur es a vos Pere 'Nunyes, pintor, aban compte de alguns
q uadros haveu de pintar en la cap ella gran de la present casa de la Depu tacio y per los colors haveu de posar
en aquells, la qual pintura ha d eser bona y rebedora, com de bon oficial se pertany».

y en marc del any següent se pagaren roo lliures aPere Nunyes, pintor, a compliment d'aquelles
trescentes "preu fet de la obra de pintura aveu feta en la capella gran". A 25 agost del meteix any li satis fe-
ren altres roo lliures per altres pin tures en di ta ca pella.

(r 12) En janer de r6r6, foren sa.tisfetes 60 lliures, als experts En Gaspar Altasen y En Francesch Bríansó,
pin tors, per sos hcnoraris de la peritació y visura deIs quadros que havia pintat fray Lluis Pasqual.

(II3) En octubre 16r8, satisferen al pintor Jaume Galí, 50 lliures, «part del preu fet de la pintura deIs tres
pilars haveu de fer en la capella majar de la presen t casa per preu de 300 Iliuress ,

La reclamació produí ben prompte efecte, desfentse l'intriga dels ene-
michs de Catalunya y continuantse la construcció del nou cors del Palau.

La Diputació no oblida ornar ab pintures la nova sala. Pere Nunyes en 1615
pinta alguns quadros qual assumte no·s fixa y les parets de la Capella gran,
l' actual sala de Sant J ordi (r II).

Fra Lluis Pascual, el cartoixá d'Escaladei, pinta en 1616 altres obres que
valoren els pintors Gaspar Altasen y Francesch Briansó (112).

En 1618 el pintor Jaume Galí pinta ·ls tres pilans de la capella major (rr3).

Mestre Miquel Martorell pinta un quadro ab l'imatge de Sant J ordi y altre
de Santa Magdalena que coloca. en marchs de gran sumptuositat pels que ·s
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paga la mitat del valor de la pintura Mestre Martorell no deixava per aixó
afers més humils com la pintura del biombo que 'S coloca en el pati dels ta-
ronjers (114).

Aqueixes obres pobres y modestes son les darreres; després els :llibres callen:
son els temps de les guerres de Felip IV y Felip V.

En el llibre de passantia del gremi d'argeriters, propietat de la Diputació,
arriba un moment en que -ls quedesitjen obtenir el títol de mestre no dibuixen
com era consuetut una obra de son art, sino sa propia imatge en trajo de guerra.
Aixís cessen les obres dels artistes en el Palau de la Generalitat precedint al
temps en que l'Institució capdal del poble catalá fou abolida.

Després se destina el sumptuós palau a una Institució nova y els embans y
sostres morts dividiren les sales sumptuoses; les llotjes s'apareden, extranyes
finestres foraden els murs y devegades els tapices: nous cossos de construcció
s'adossen a les antigues sense unirshi, com extranyes malures, y l'edifici esdevé
cosa morta y cosa incompresa.

Fa dos anys que 'S treballa destruint aditaments y tornantlo a sa bellesa
antigua.

(114) A Miquel Martorell, mestre pintor de la casa de la Depu tacio r ro lliurcs co es 55 per lo valor de un
quadro ab la imatge del gloriós mártir St , Jordi, patró del Principat, y altres 55 per lo valor d'altre quadro
ab la imatge de Sta. Madalena, los quals quadros ha piutats per orde del General y per servey de la present
casa. - 28 juny 1688. Lo cuadro de Sto Jordi -s guarda avuy en el despaig del President de l'Audiencia en el
Palau de Justicia de Barcelona.

En setembre 1688 se pagaren 55 lliures al fuster Joan Aldabó, a compte de les gornicions está fent per
los quadros de Sant Jordi y Sancta Magdalena y del Rey Nostre Senvor .

. En 27 maig 1689 foren sa.tisfetes a Miquel Martorell, pintor del General, 60 lliures «per haver pintat lo
biombo que per orde de la Deputacio ha pintat y está collocat lo dit biombo en lo tcrraplé deis tar ongers»,


