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En donar les gricies per I'acollida que avui se'm fa en aquesta Aca- 
demia voldria que el fet de complir el deure d'evocació de don Pelegri 
Casades i Gamatxes, que va precedir-me en aquest Iloc, tingués un veri- 
table caricter d'homenatge a la seva membria. 

Havia nascut a Barcelona el 27 de febrer de 1855 i va morir-hi el 
1947. El seu pare i els avis patern i matern eren procuradors causidics 
o dels tribunals i aquests antecedents van marcar la seva dedicació pro- 
fessional. Als deu auys estudiava un equivalent de Batxillerat al Semi- 
nari, on tingué entre altres companys el futur critic d'art Ramon Case- 
Iles. Va passar després a i'Institut, i el 1872 va comengar la carrera d'ad- 
vocat. Condeixeble de Marcelino Menéndez y Pelayo i d'Antoni Rnbió i 
Lluch a la classe de Manuel Mili i Fontanals, obtingué la llicenciatnra el 
13 de mar5 de 1879. E n  la seva vida com a procurador va topar amb 
dificultats de tot ordre, i només la seva bona voluntat i les altres activi- 
tats van permetre-ti de superar, si més no parcialment, les angtinies i 
els contratemps. 

Membre de societats, economista i escriptor, sovint va combinar 
aquests tres aspectes en una mateixa dedicació. L'any 1872 amb Enric de 
Larratea i altres companys va fundar un grup cultural batejat arnb el 
nom de "Quinvirato Patricio". El 1879 va entrar a I'Associacio Catalana 
d'Excursions Científiques, fundada per Antoni Fiter i 1ngll.s tres anys 
abans. El 15 de juny de 1882 ingressava a I'Asociación Artístico-Arqueo- 
lógica Barcelonesa, de la que a partir de 1892 actuaria com a secretari 
de publicacions i en mantingué poc menys que heroicament la Revista 
fins al 1917. Fou soci de l'Ateneu Barcelones a partir de 1884, i fou admks 
en el Centre Excursionista de Catalunya el 9 d'abril de 1895. La seva 
activitat entre els mantenedors dels Jocs Florals de Barcelona va iniciar- 



se el 14 de novembre de 1897, Jata en que fou elegit, entre altres, amb 
Alexandre de Riquer, Ramón d'Abadal i Calderó i Maurice Barrés, i no 
va acabar, en una forma o altra, fins el 1935. 

L'excursionisme "científic", com s'anomenava a darreries del segle pas- 
sat, es pot dir que fou consubstancial amb ell. La primera ressenya d'ex- 
cursi6 que va publicar correspon a la de. Sant Pere de Roda, el 7 d'agost 
del 1879. Van seguir d'altres a SEmpordi i el 1881 al Vallespir. Les esta- 
des i excursions dels anys 1882 al 1886 pel Lluqanes li van permetre de 
redactar una monografia comarcal encara ben útil, publicada pel Centre 
Excursionista de Catalunya el 1897. 

La seva tasca en la Asociación Artistica Arqueológica de Barcelona 
va posar-lo en relació amb molts arqueblegs peninsulars i d'altres estran- 
gers com Pierre Paris, Cartailhac i l'abbé Henri Breuil i va dur-lo des- 
prés a aquesta Academia de Bones Lletres, per a la que fou proposat 
el 6 de julio1 de 1901 per Antoni Rnbió i Llucli, Francesc de Bofarull i 
Joaquim Miret i Sans. La recepció, presidida pel seu antic catedritic Ma- 
nuel Duran i Bas, tingué lloc a la sagristia de la Capella de Santa Ague- 
da, residencia provisional de I'Acadhia, e115 de niarf de 1903. El dis- 
curs del non academic té per tema les iiifluencies de i'art orientalen els 
monuments rominics de Catalunya. E n  morir Joaquim Miret i Sans, el 
senyor Casades fou elegit secretari de SAcademia el 26 d'octubre de 1918, 
i durant el trienni del seu exercici va contribuir molt decisivanient a 
obtenir per a l'Academia la concessió i la primera restauració del palau 
de la Comtessa de Palamós, on ara ens trobem. El1 mateix, en les seves 
notables Membries, ens ha deixat una descripció molt viva de I'estat del 
palau en el moment en que SAcademia va fer-se'n cirrec. 

Em caldria encara parlar de moltes altres activitats del senyor Casades 
pero sobretot de la que el féu sens dubte més popular, la seva tasca de 
divulgació arqueologica en el Centre Excursionista de Catalunya, que ha 
arribat a donar-li un caricter gairebé llegendari, que es justifica pel vo- 
lum i continuitat del seu esforq. A requeriment de Cesar August Torras 
i de Rossend Serra i Pages, previa traducció i adaptació al catali dels 
set volums de la "Histoire de l'Art dans l'Antiquitén de Chipiez i Perrot, 
entre els anys 1905 i 1917 va donar 306 conferencies o converses d'ar- 
queologia, des de la Prehistoria a Sart bizantí. El seu text ocupa 14.050 
quartilles (cense comptar les 795 d'altres conferencies) i fou acompanyat 
d'una c~~lecc ió  de 6.550 diapusitives, en un esforc setise precedents en el . 
nostre país. El Centre ho va saber reconeixer aleshores i més tard. Aixi, 
el 1926 li concedí la Medalla d'Or oferta per Rafael Patxot, i l'any se- 
güent en fou nomenat Vicepresident i a la vegada President perpetu de 
la seva secció d'Arqueologia i d'Historia. Encara, el 1935 li fou ofert un 
nou homenatge de l'entitat. 



La figura menuda i benemkrita del senyor Casades ens enllaca d'una 
manera viva amb el passat, el1 que havia vist les muralles de Barcelona, 
que, abans de fundar-se la Sala Parés visitava les exposicions d'art de 
Can Monté, al carrer dels Escudellers, o que quan anava a veremes a 
Sant Andreu de Palomar posava a casa d'un p a g b  i hostaler que duia 
barretina musca i on la ganiveta de llescar el pa estava encadenada a 
la taula. 

1 al mateix temps, amb el seu exemple humi, al llarg d'una vida on 
hi hagué neguits i illusious, ens doni una triple llicó d'humilitat, de per- 
severancia i d'entusiasme. 

L'endemi de la diada de Reis de I'any 1961, en arrencar i'arrebossat 
d'una sala de I'antic Palau Aguilar, del barceloni carrer de Montcada, el 
mateix carrer on havia nascut l'Academia de Bones Lletres, comengaren 
d'aparkixer les restes d'tina gran composició pictbrica del segle XIII arnb 
episodis de la conquesta de Mallorca per Jaume 1, la més important de 
les representacions conservades de tema histbric en el domini de la nostra 
pintura antiga. 

En primer Iloc, parlaré de la descoberta i dels seus precedents imme- 
diats; després, del que sabem fius ara de la historia del Palau Agnilar, i, 
per acabar, de les pintures profanes i especialment de les de tema histbric 
a la Catalunya medieval. 

Des de fa  anys els historiadors barcelonins han cridat l'atenció sobre 
el carrer de Montcada. En el segle passat, a partir de la publicació I'any 
1829 de la "Crónica Universal de Cataluña" de Jeroni Pujades, i del 
seu compendi per Josep Grau i Codina onze anys més tard, es pot seguir 
un enfilall de noticies d'Antoni de Bofarull, en la seva Guia, d9Andreu 
Aveli Pi i Arimon en la "Barcelona antigua y moderna" o de Victor 
Balaguer a "Las calles de Barcelona en 1865" que glossen o completen 
les referencies de i'antic cronista. Després del gran volum de Carreras 
Candi i de les guies ciutadanes -sovint molt laconiques- cal passar ja 
als temps immediats al 1936. En aquel1 moment, més que en la bibliogra- 
fia, cal anar a cercar la informació en la realitat més directa. D'una ban- 
da, es pot dir que el carrer havia arribat al punt més baix de la deca- 
dencia i la degradació. Recordem només l'espectacle fastigós i miserable 
dels patis, escaletes i facanes, i de la mateixa via pública. Perb al mateix 
temps havien comencat a moure's els elements de regeneració. D'una ban- 
da el senyor Duran i Sanpere comencava a crear un ambient de cons- 
ciencia ciutadana en torn de 1'Arxiu d'Histbria de la Ciutat i a recollir 
referencies histbriques dels palaus. Els arquitectes, pel seu costat, també 



actuaven. Un equip dirigit per Jeroni Martorell aplegava dades de la plan- 
ta i algats dels palaus i en dibuixava els primers projectes de restaura- 
ció, i ~ o s e p  M." Gudiol feia un primer estudi d'urbanització del barri en 
el que el carrer de Montcada era netejat i protegit amb la creaci(, d'espais 
oberts a banda i banda. En  el palau Giúdice, Manuel Rocamora havia 
instaUat les seves col~leccions artistiques en un primer int-t -que per 
massa isolat hagué d'interrompre al cap de poc temps- de dignificar 
carrer, tasca en la que treballaven al mateix temps el marques de Vila- 
Ilonga, hereu de la tradició dels D.almases i darrer exemple de les families 
nobles que visqueren en-el carrer, i una dama barcelonina, Isabel Llorach, 
en torn de la qual ells mateixos i alguns altres ciutadans benemirits van 
constituir-se en "Amics del carrer de Montcada". 

L'any 1945, des del programa "Barcelona, Divulgación Histórica", de 
Ridio Barcelona, el senyor Duran i Sanpere feia un útil resum de la his- 
toria i estat dels palaus, i dosanys més tard I'Ajuntament emprenia les 
primeres mesures oficials per a la dignificació del barri, al mateix temps 
que es publicava el catileg monumental de Barcelona, on amb els amics 
Gudiol i Verrié vam poder insistir sobre la importzncia i possibilitats 
del carrer. 

La tasca efectiva de restauració fou empresa ben aviat per I'arquitecte 
Adolf Florensa, ajudat pel Senyor Duran i Sanpere i dos co1,laboradors 
tecriics iniinediats, I'aparellador Joan Benavent, i I'arquitecte ~oaquim 
Ros de Ramis, successor en el carrec del senyor Floreusa i vinculat al 
carrer i al palau Dalmases per motius familiars. 

A més de les disposicions de caracter general i I'ajut en la restaura- 
ció d'algunes fasanes i patis, el fet decisiu de l'acció municipal resideix 
en I'adquisició de dos palaus: la del núm. 15 (dit de Berenguer d'Agui- 
lar) I'any 1953 i dos anys després la del núm. 12 (Palau del marqub de 
LliÓ, el qni fon Director de I'Academia a mitjan segle XVIII). Calia, final- 
ment, emprendre una etapa molt important, la de donar una íinalitat 
concreta a ambdós edificis, per a enfocar la restauració d'una manera 
clara i precisa. Aixb fou possible per al palau Aguilar quan el generós 
donatiu de les col~leccions de Jaume Sabartés permeté des de l'any 1960 
planejar-ne l'habilitació per a Mnseu Picasso. Aquest precedent ha tingut 
altres conseqü6ncies utilíssimes. En  primer lloc I'oferiment pel senyor 
'Manuel Rocamora de totes les seves coUeccions d'indumentiria a la Cin- 
tat tan bon punt la restauració del palau del Marques de Llió permeti 
retornat-les d'una manera definitiva -i extraordinariament ampliades- 
beu a la vora de I'indret on es pot dir que van comen5ar. D'altra banda, 
I'acord d'adquisició del palau del Bar9 de Castellet, al costat del palau 
Aguilar, i del Palau Nadal, enfront d'aquell, assegura la continuitat de 
la política empresa per a dignificar tot el carrer, projecte al que la inicia- 
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tiva privada ha procurat de col,laborar darrerament pel que fa al palau 
Dalmases. 

En emprendre I'etapa definitiva de restauració del palau Aguilar, calia 
una acció conjunta d'arquitectes, arqueblegs, historiadors i musebgrafs, 
per a identificar, salvar i posar en valor tots els elements que poguessin 
existir a I'antic edifici, moltíssims més dels que es veien i fins i tot dels 
que la imaginació permetia de suposar. Les etapes preliminars havien ja 
facilitat algunes dades molt valuoses, entre elles la troballa d'una finestra 
del segle XIII i de motllures i altres elements de la mateixa centúria en 
la facana meridional del pati. L'exploració interior del que originiriament 
havia estat una torre de defensa en l'angle S. E. del mateix cos d'edifici 
va proporcionar aviat altres troballes del mateix periode: en separar els 
taulons o posts de la cornisa d'un sostre del segle XVI de la seva planta 
principal,-es vegé que el mur de tipia conservava restes de la decoració 
pintada, que imitava grans cortines de diaspre i de baldaqui en els qua- 
tre costats de la cambra; la comparació amb el's altres fragments trobats 
ja fa molts aiiys a I'església del monestir de Sant Cugat del Valles i en 
un palau del carrer barceloni dit del Governador i ara de Duran i Bas 
-a I'indret de la  Biblioteca Balmes- va permetre identificar d'uua ma- 

.riera molt precisa l'estil i el temps de les pintures. Aquestes continuaven 
a la cambra de dalt, sense solució de continuitat. fins un punt molt alt 
marcat per una rnEnsula empotrada encara com a testimoni d'un sostre 
desaparegut. L'estat molt fragmentari de les pintures i la necessitat de 
refer els murs de tipia i de mantenir el sostre del segle XVI van obligar 
a l'arrencament de les mostres conservades. E n  l'exploració i extracció 
intervingueren els serveis tecnics dels nostres Museus, i un dels restau- 
rador~ ,  Joaquim Pradell, va adonar-se que en el sostre d'una cambra alta, 
al costat de la torre, hi havia encara bigues antigues, amb restes de poli- 
cromia recobertes per crostes de cal$ i de fum. Aquest nou indici va con- 
duir-nos al retrobament in situ de vuit trams del mateix sostre, i a comen- 
pr -ne  una exploració sumaria de 'la policromia, que només es feia possi- 
ble a I'extrem Nord, perque I'oposat on les mensules carregaven a la 
paret mitgera del palau del Baró de Castellet, era inaccessible per trobar- 
se en un passadis que conduia a una vivenda de la qual els habitants no 
havien pogut o volgut marxar. També es van fer sondeigs en i'arrebossat 
antic del mur, molt malmes per filtracions de goteres, i van retrobar-s'hi 
restes d'una gran composició en la. que una petita barca amb un tripulant 
i sobretotles onades i I'ombra de grans naus feieu pensar des del primer 
moment en unes taules amb escenes. de la vida de Santa Úrsula, pro- 
cedents #Arta i conservades a Sant Francesc de Palma de Mallorca, que 
justament feia quinze anys jo havia proposat per a il.lustrar el capital 
dedicat a i'expedició mallorquina de Jaume'I en una obra col.lectiva.sobre 



Barcelona redactada amb els doctors Pericot, Vicens Vives i del Castillo. 
Tots aquests precedents feien desitjar amb veritable impaciencia el 

moment de l'exploració de la part alta del mur meridional de l a  sala, que 
en la seva planta havia pogut ésser identificada com un conjunt molt 
important (en total cinc per onze metres), arnb tres grans finestrals del 
segle XIII que s'obrien al pati; el central era el que ja havia' descobert 
l'arquitecte Florensa, i els dos laterals, rnés un arc que segurament comu- 
nicava arnb una escala exterior desapareguda en el segle XIV, estaven des- 
figurats per obres i reformes del segle XVI. A aquestes mateixes reforn~es 
i a d'altres més tatdanes es devia la divlsió en altura de la  sala per un 
enteixinat de casetons quadrats -traslladat ara a la sala que treu balcons 
al, carrer de Montcada- i a la construcció d'embans i de cossos d'escala 
en els extrems, amb perdua d'elements del sostre antic policromat. 

La compeuetració amb els treballs en curs de l'encarregat de l'obra 
Andrés Segura, i del seu patró Francesc Closa, van facilitar l'acces al 
passadís abans i tot de la marxa dels darrers estadants i va conduir final- 
ment a les descobertes esmentades en primer lloc. Un  gran tros de pin- 
tura arnb cases, muralles i torres, un paisatge arnb un campament parat, 
i més enlli, escenes fragmentiries de batalla. Al costat dels paletes rnés 
experimentats, va posar-se aviat a la tasca l'equip dels nostres restaura- 
dors i algun collaborador temporal de 1'Escola Massana. Tres factors 
principals van facilitar aquesta vegada la identificació dels elements con- 
servats. D'una banda, la coincidencia d'estil amb els fragments d e  la. 
torre immediata i arnb alguns del carrer de Duran i Bas; d'altra, la sem- 
blanca de certs personatges amb els d'unes pintures descobertes a I'antic 
Palau Reial Major, de les que rnés endavant tornaré a parlar; finalment, 
pel que fa a la icoiiografia, una experiencia personal gricies a la qual 
m'atreviria a dir que jo ha& viscut la conquesta de Mallorca. Si ara faig 
referencia a aquesta anecdota es per a recordar un dels meus primers 
mestres, ja desaparegut, Narcis Massó i Valenti, i per a donar testimoni 
de que una bona llicó rebuda en qualsevol edat pot ésser sempre Útil, fins 
molt més enlli del que puguin imaginar tnestres i deixebles. 

Els alumnes del primer curs de batxillerat de I'Escola Blanquerna 
havien de preparar la festa de final de curs de l'any 1930, i el tema ecco- 
llit fou l'escenificació de la conquesta de Mallorca. Nosaltres mateixos 
vain redactar el text a base d'extrets de la Crbnica reial, en l'edició que 
poc abans havia comencat a publicar l'Editoria1 Barcino, a cura de Josep 
b1aria de Casacuberta i d'Enric Bagué, qui poc temps després coneixeria 
com a professor d'Histbria. Heus ací una prova directa de la utilitat d'a- 
quella versió modernitzada, perque d'altra manera no crec pas que hagues- 
sim arribat a posar-nos en contacte, a la nostra edat, amb les meravello- 
ses pagines de la narració. Era com un joc, i un joc nostre, fins i tot 



quan anib la meva mare dibuixivem i realitzhem els escuts o projecth- 
vem les sobrevestes. A mi va pertocar-me el paper de. Guillem de Mont- 
cada, i per aixo, quan a les parets del Palau Aguilar retrohivem una dra- 
mitica representació del vescomte, arnb el cavall sagnant i voltat de sar- 
rains, sota una pluja de pedres, els besants dels Montcada i les vaques 
del Bearn arnb els seus esquellots, repetides a la gualdrapa delcavall, i 
a I'escut, al bacinet i a la senyera del cavaller, eren per a nii un signe 
inequivoc i diguem fanziliap.. 1 cal dir que a r a  ésnatural que hi ajudessin 
molts mes elements nous, des del coneixement del text llati del Llibre del. 
Repartiment publicat per Jaume Busquets on es llegien els noms dels per- 
sonatges que seien vora el rei i I'heraldica permetia d'identificar, o I'edi- 
ció de la Cronica de Desclot a cura de I'amic Col1 i Alentorn, o n  no sols 
es descriu la mort del vescomte de Bearn sin9 també I'episodi del Comte 
d'Empúries, fent el bot i negant-se a assistir a les de1,liberacions del Con- 
se11 reial, tal com ens confirmaven ara les pintures, on el. veiem enlli, a 
la porta de la seva tenda. No cal d i r  com la reacció davant la troballa fou 
realment popular, i des del moment de la restauració de la. composició 
principal, ha estat sovint publicada en tota mena de llibres de  tema his- 
toric o artístic. En  I'aspecte humi, vull recordar el fet de que e n l a  cor- 
poració municipal barcelonina d'aquell moment hi havia justament un 
tinent d'alcalde descendent del Gilabert de Cruilles que les pintures ens 
presenten a la dreta de Jaume 1, entre el1 i el bisbe de Barcelona; és bnolt 
comprensible que al cap de poc comparegués arnb la seva muller i els fills, 
tot satisfet de retrobar la imatge del llunyi avantpassat. 

Des deis primers cotnentaris publicats, especialment e l s  del senyor 
Duran i Sanpere en els números de febrer i juny de 1961 de la revista 
"Serra d'Or", es van plantejar un Seguit d'incbgnites -i el desig natural 
de resoldre-les en relació arnb el palau Agnilar i anib les mateixes pintures. 

Vegem ara quk es sap de I'indret. No puc intentar aci una historia 
del conjunt dels casals del carrer de Montcada, per bé que el tema sigui 
interessantissim. El senyor Duran fa temps va iniciar-lo i jo mateix tam- 
bé aplego materials arnb aquesta finalitat, pero el tema és massa extens 
i la documeutació conegnda fins ara és insuficient. EI mateix document 
del segle XII que podriem considerar com a carta fundacional del car- 
rer, només és conegut per una referencia de Pujades que presenta con- 
tradiccions molt greus entre la data i els personatges que hi actuen. Si de 
la historia passem a I'arqueologia ens trobem arnb un immens camp d'im- 
£ores, teules i altres restes roinanes que ocupen tot el subsbl des de Santa 
Maria del Mar fins al carrer de Carders -1'antiga via principal que 
duia a la porta de la ciutat. AixO em. fa  pensar que el carrer de Mont- 
cada segueix més o menys Santic trasat dlun cami romi perpendicular a 



la via principal que li servia d'unió o drecera fins al port, encara que 
i'existencia d'eiiterraments protegits per teules sota el paviment actual 
manté algunes incognites. 

Pel damunt del camp d'imfores (que esti a una profunditat mitja de 
160 cm. persota del nivell actual dels carrers) hi ha testimouis d'una ex- 
plotació agricola basada segurament en petites liortes amb el seu pou i 
alguns coberts' ocasetes, com encara es veuen sovint pels voltants dels 
nostres pobles. En el pati actual del palau van trobar dos d'aquests pous, 
ben a la vora l'un de l'altre, i sota de la cambra del'estudi van sortir' 
restes del celler d'un edifici més antic amb paviment continu i cairons 
de terra cuita i una gerra enterrada; la paret exterior era para1,leIa 
a la de la facana actual pero més enretirada i fonda, fins al punt que els 
fonameuts del palau quedaven enlaire en relació amb el paviment del 
celler i calgué reforpr-los per sota.. 

A la segona meitat del segle XII devia comenpr una nova urbanit- 
zació en el barri i a partir d'aquest temps van construir-se cases m& 
grans amb torres de defensa. Coneixem la del palau Aguilar i també la 
facana, amb dues espitlleres molt llargues a la part baixa, d'una lortifi- 
cació descoberta en comenpr els trebalis preliminars per a restaurar el 
palau del Marques de Llió. La construcció de clavegueres cap a l'any 
1257, reportada per Carreras Candi, va conduir segurament a aixecar el 
nivell del sol i a millorar I'aspecte urba del barri, protegit per la tiova 
muralla des dels darrers anys del segle XIII (una torre del Portal Nou 
duia la data del 1295). 

La construcció del cos principal més antic del palau Aguilar sembla 
que es pugui situar en aquesta segona meitat del segle XIII, amb la gran 
torre de pedra, i els murs també de pedra en la part baixa i a la  banda 
alta de tapia de tres pams de gruix reforqada amb llits i cara exterior de 
cals. La pedra procedeix de Montjuic, i I'argila dels camps propers al 
mateix carrer, fet que explica la presencia de fragmeuts b'imfores roma- 
nes' dintre la tapia. 

El palau actual euglobava des del segle XIV diverses propietats, entre 
elles el cos d'edifici alllarg del carrer, la sala perpendicular on hi havia 
les pintures de la conquesta de Mallorca i el sector del carrer Cremat on 
vam retrobar els arcs rominics Cuna paret que la documentació precisa 
que pertanyia al casal de Jaume Ses Fonts, personatge ben conegut del 
segle XIII que va donar nom al carrer que més tard s'anomenaria Cremat. 

E n  el sostre pintat de la sala de Mallorca hi lia uns escuts amb cal- 
deres que devien correspondre al primer propietari de la banda meridional 
del palau. Més tard les calderes foren substituides per roses herildiques, 
pintades al damunt. Finalment, potser a primeries del segle XIV, es van 
afegir uus altres escuts amb un arbre. Crec que es tracta d'un Iledoner, 
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senyal d'un nou propietari, que pels documents posteriors sabem que era 
Pere des Lledó. A partir ae l l  ja no hi ha cap dubte pel que fa a la trans- 
missió de la propietat del palau, del que només en algun cas variarien els 
anexes o dependincies. El domini alodial sobre el terreny es dividia en 
dos lots principals. el del carrer de Montcada i el del carrer Cremat, el 
que fa que sovint els títds de propietat constin de dues escriptures com- 
plementiries. Pere des Lledó va fer testament l'any 1327 i devia morir 
poc després. El prepotent mercader Pere de Mitjavila (t 1348) va adqui- 
rir el palau en 1335 al seus marmessors i el1 i el seu fill Jaume van intro- 
duir reformes importants testimoniades pels seus escuts pintats en algu- 
nes parets i sostres. La construcció del nou recinte fortificat urbi permeté 
la construcció de cambres altes a l'ala del carrer Cremat i a la planta 
baixa de la torre, que va perdre el seu caricter militar amb l'obertura 
d'un fmestral de columnes coronelles que s'obria a un jardi que els docu- 
ments posteriors encara anomenen "l'hort d'en Jaume de Mitjavila". En 
aquest moment es devien tapar les pintures de la sala de Mallorca i les 
de la que dóna a la fapna; en aquesta darrera s'obriren grans finestrals 
d'un estil semblant al de I'església propera i contemporinia de Santa 
Mana del Mar, desfets més tard en temps dels Aguilar. 

Jaume de Mitjavila (t 1371) va deixar una filla única, Simoneta, i un 
cop morta ella sense descendencia, el seu vidu, el batlle reial Berenguer 
Morey, va vendre la casa l'any 1386 a Joan de Couomines (f 1420). 
Aquest fou' un personatge important en la vida barcelonina, i aconsegui 
cinc vegades la conselleria : conseller cinque el 1378, quart el 1383, tercer 
deu anys més tard i segon el 1402 i 1406. A aquest moment deu corres- 
pondre I'esvelta galeria del pati, amb cinc mensules que son mostra ex- 
cdent de la millor escultura barcelonina del temps del rei Marti. Després 
la casa va seguir en mans de la familia Conomines-Despli fins el dia 23 de 
novembre de 1463, fa poc més de cinc segles, data en la que Constanca, 
muller de Rarnon Despla, va vendre-la al mercader Berenguer Aguilar. 
En el moment de la venda el palau devia estar molt malmes pels terra- 
tremols de l'any 1428 que sabem va ensorrar moltes cases del barri de 
Santa Maria i obligaren a I'enderroc de torres i pisos alts. Durant les 
obres de restauració vam retrobar encara grans-clivelles verticals, emple- 
nades després de cal$, en les parets de tapia amb escuts dels Mitjavila, 
#una cambra refeta després aqb un sostre de darreries del segle xv 
aguantat per minsules de pedra amb els escuts de Joan Berenguer Agui- 
lar, fill del comprador, i d'Angela Beneta de Junyent, amb qui Joan va 
casar-se l'any 1483. 

Escuts semblants permeten de datar la galeria alta del darrer pis, 
que donava al jardí. Joan Berenguer Aguilar, ciutadi honrat de Barce- 
lona i conseller en cap dues vegades (1509 i 1526) va testar l'any 1529 i 







devia morir poc temps després. Als darers temps de la seva vida deuen 
correspondre les finestres del pati i la facana, encara gbtiques, amb Ses- 
cut partit d'Aguilar i Junyent, i la porta gairebé barroca en el seu goti- 
cisme tarda que dóna pas a l'estudi o entresol del primer repli de l'escala 
d'honor. Els escuts dels seus successors immediats ens permeten de datar 
finestres i balcons renaixentistes i una restauració de Sala Nord de la 
galeria del pati. El senyal d'Aguilar s'hi combina amb els de Camporrells, 
Peralta, Sescomes i Cassador, pels matrimonis dels descendents ainb da- 
mes d'aquests llinatges. L'herkncia directa de Joan Berenguer fou per 
al fill #una filla seva, Jaume, que amb aquest motiu prengué el cognom 
d'Aguilar encara que el del seu pare fos Durall. E l  palau ja no va sortir 
de la familia fins a l'any 1837, encara que tant I'edifici com els propietaris 
sucessius van passar per tota mena de circumstincies. La  línia directa 
niasctilina de Jaume va acabar amb Francesc d'Aguilar, q"e va morir a Vi- 
lafranca del Penedes l'any 1612 -tres abans del seu pare, que duia també 
el nom. familiar de J a u m e  deixant la vidua amb dues filles. D'aquell 
moment coneixem un inventari molt detallat del palau en el que es regis: 
tren fins i tot una part dels documents de I'arxiu, bon ajut per a seguir 
la historia familiar. La  descripció de cambres i d'objectes és molt viva 
i complerta. 

Ben aviat van sorgir els plets entre la vidua i la família d'un germi 
del marit, Alexandre d'Aguilar, que no van apaivagar-se fins a i'any 1632, 
quan foren reconeguts els. drets d'ambdues bandes amb intervenció de 
Cristofol d'Icart i de Queralt, marit de Dionisia, filla i hereva de Fran- 
cesc, avantpassats dels comtes de Santa Coloma. Aquests tenien el palau 
propi del llinatge a I'actual plaqa de Medinaceli, on després es construi- 
ria la casa del famós banquer Girona, i ja des d'aquell moment el palau 
del carrer de Montcada devia entrar en una franca decadkncia. Els boni- 
bardeigs de la Guerra de Successió devien ésser fatals per a aquest palau, 
com saben1 amb certesa que ho foren per a altres propers. Encara actual- 
ment es poden veure testimonis directes dels estralls que degueren produir 
l'ensorrament gairebé total de la fasana del carrer de Montcada des del 
principal cap amunt. El portal major és també del segle xvm, com la 
volta a prova de bomba de la gran cotxera per a carrosses construida 
en el lloc del jardi (la cotxera anterior era a sota la sala de Mallorca). 

L'any 1791 hi hagué una nova transacció general de caricter familiar 
en la que es descriuen minuciosament els set "estars" o locals en que es 
dividia I'antic palau, pero sense fer esment de les cambres o del contingut, 
i en 1837 el procurador del comte de Santa Coloma traspassi el conjunt 
a dos comerciants barcelonins, Pere Clerch i Rossinyol i el seu gendre 
Llorens Pons i Fo, després d'un llarg expedient al terme del qnal la reina 
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Isabel 11 va autoritzar la venda després d'haver provat el comte que tot 
plegat li donava més despeses que ingressos 

El palau, després d'haver passat per altres generacions de la familia 
Pons -Pon$ i Clerch, Pons i Tusquets, etc.- fou venut a I'Ajuntament 
pel senyor Lloreng Pons Carreras el 3 de novembre de 1953. El darrer 
estat era tristissim : a la planta baixa, una taverna, un garatge de lloguer 
i botiguetes obertes a la fagana previ esventrament de les finestres de 
I'entresbl. A I'antiga planta noble, una fabrica de capses de cartó -a I'in- 
dret de la sala de Mallorca- i UN altra de generes de punt que amb la 
trepidació de les miquines va contribuir a l'ensorrament d'una part del 
cos de l'edifici del carrer Cremat. A les golfes, rellogats i families gairebé 
mancades de tot recurs material, seguiiit una tradició que en part era 
ja molt antiga. 

Per molt extensa que sigui aquesta histbria -i podriem afegir-lii en- 
cara un gran nombre de detalls- pel que fa  a les pintures de la con- 
questa de Mallorca només ens ajuda a comprendre'n les vicissituds a par- 
tir de .mig segle després del moment en que devien executar-se. 

Després ja tornaré a aquests punts de la data i alteracions, pero abans 
crec que val la pena intentar una descripció del que en resta i provar 
de recoiistruir idealment les parts desaparegudes. 

Recordem que la sala es un espai rectangular anib els costats menors 
para1,lels al carrer de Montcada. La coberta de fusta policromada, amb un 
terrat al damunt, descansa sobre grans jissenes -de les que es conser- 
ven senceres les vnit centrals- i forma un pla inclinat que treia aigües a 
l'interior del pati. Més tard s'afegiren altres pisos al damunt, sense alte- 
rar, perb, l'estructura de I'antic terrat. La diferencia d'altura és evident 
entre els dos panys de paret més llargs (Sud i Nord) i aquesta mateixa 
inclinació devia marcar-se a la part superior dels dos costats estrets, mas- 
sa malmesos perque n'lii quedés rastre. 

Tenint en conipte que l'ordre narratiu de les pintures del mur meri- 
dional -les úniques mitjananient conservades- s'ha de seguir de dreta 
a esquerra, crec possible que les escenes comencessin per les contingudes 
en la banda alta del mur de llevant. 

Ara estan partides per un portalet obert al mig ja en el segle XVI, i els 
dos extrems també han perdut tota la decoració. E n  el fragment de la 
dreta, veiem el mar, la cara exterior d'una ciutat emniurallada amb un 
portal a baix i un altre en una mena de cami de ronda més enlaire, i ja 
a,I'interior de la ciutat una gran sala plena de personatges de gran tamany 
que miren cap a I'esquerra. E l  marcde  la sala és vernlell; l a  part ,supe- 
rior seinbla haver estat horitzontal, recta, i l'angle aixamfranat. Aquesta 
composició central devia arribar just fins a 'la vora del segon fragnient, 
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on uns tocs vermells semblen correspondre al xamfri simetric. A conti- 
iiuació de I'interior d'aquest gran edifici e s  veuen un campanar i les co- 
bertes d'una església molt important i complexa, i con1 a fons la cara 
interna del recinte de muralles. 

A desgrat del caricter tan fragmentari de la composició penco que pot 
identificar-se amb certesa com l'episodi de les Corts de Barcelona, punt 
de partida definitiu de la conquesta d e  Mallorca. No cal exigir un realis- 
me excessiu al pintor en la disposició absoluta dels edificis, pero realment 
el mar és a la banda que correspon, i el campanar de la catedral romiiiica 
era ben a la vora del palau comtal, segurament entre aquest i I'església. La 
representació del temple, forqa completa, deu contenir també elements 
antentics, perque d'altra manera no es  comprendrien detalls tan precisos 
com el de la petita campana en un,cos d'edifici de la banda baixa. El ren- 
gle de tres finestrals amb campanes a la gran torre estic conven~ut .de 
que corresponia també a la realitat, i pot explicar-nos la.triple finestra del 
campanar ja gotic perb molt arcaic de la Seu de Mallorca, que en seria 
una replica traduida al non estil arquitectonic. ,Aquesta representació 
-única- de la catedral rominica de Barcelona és l'element més interes- 
sant de la composició, perque l'escena de i'interior del palau, que devia 
estar presidida,pel Rei, fou kiestruida per la porta i el fragment de la dre- 
ta és massa petit per a deduir-ne la resta, encara que les figures dels per- 
sonatges siguin prou interessants. Per la seva indumentaria, semblen bur- 
gesos o curials ; formen un .grup d'una dotzena. 

El llarg pany de paret septentrional, pel damunt dels arcs dels tres 
finestrals, devia estar consagrat a recordar I'expedició naval. Les imat-. 
ges, molt esborrades, són suficients.per a confirmar el tema, perb no per 
a donar-ne una visió completa. Les onades, les barques i les grans naus 
de vela devien representar una versió monumental extraordinariament 
acostada amb tot a la molt .reduida de les taules de Santa úrsula de 
Mallorca. 

La decoració de la capqalera presentava un enigma que talla la se- 
qüencia d'escenes i fins i tot la homogeneitat tecnica de la decoració. 

No vam trobar-hi rastres de pintura, i en les parts conservades del 
mur de tipia original hi havia fragments d'un estucat o arrebossat antic 
que tenia com a únic ornament elemental visible unes faixes no gaire ain- 
ples en relleu molt feble, que algunes vegades presentaven en la banda 
inferior una mena d'angle o bec descendent. Aixo fa  pensar en les formes 
més senzilles i antigues d'esgrafiats exteriors. Aquest caracter originari de 
decoració arquitectonica exterior sembla confirmat pel retrobament d'un 
conjunt mis complet en la paret mitgera del palau del Marques de Llió 
amb la casa immediata del carrer de la Barra de Ferro, on es repetien 
les mateixes faixes i en la banda superior es dibuixava la doble vessant 



#una teulada. Si acceptem aquesta interpretació caldra imaginar que al 
damunt s'hi hauria afegit mis  tard una decoració sobreposada, potser una 
cortina penjada, encara que  el mal estat del mur no permetia més com- 
provacions. 

passem ara a la paret meridional, on les pintures es presenten encara 
amb tota la seva riquesa a desgrat d e  les mutilacions sofertes. 

Les escenes tenen com a fons -sense solució de contitiiitat- un pai- 
satge amb muntanyes i arbres de contorn arrodonit. A la dreta, la batalla 
de Porto Pi  és evocada almenys en dues etapes. E n  la primera, veiem 
Guillem de Montcada a cavall, acompakyat tan SOIS per un altre cavaller 
que per ara no puc identificar, que du en el cap i en l'escut unes armes 
repetides: una part blava, i l'altra amb una linia ondulada blava sobre 
fons blanc. E l  vescomte del Bearn i el seu cavall mostren repetidament 
els besants de la familia Montcada i les vaques emblemitiques del Bearn, 
que es repeteixen en el cap i en la gropa del cavall, en l'escut i en el 
vestit del cavaller, en el seucapell de ferro i també en el guió o estendart. 
Cal fer notar que el color verrnell es conserva perfectament, pero no el 
groc. Aquest fet es repeteix en la figura i en la tenda de Jaume 1 i l'ex- 
plicació es troba en l 'úsd'un pigment groc sensible a I'acció fotoquimica 
que el feia desapareixer. Aquest interessant fenomen s'ha.pogut compro- 
var perfectament en arrencar les pintures perqus el groc era aplicat pri- 
mer com un fons unit, i en e l  reverside la pintura vermella estava intacte 
perque la capa sobreposada l'havia protegit; el mateix fet es pot compro- 
var en els sastres perqui. aquests eren pintats a terra en peces soltes, i 
després muntats i envernissats, i per tant sovint quedaven trossos empo- 
trats o tapats; en aquestes parts el groc viu es retroba intacte mentre 
desapareix en els sectors on tocava la llurn, en els que només es conser- 
ven les parts pintades en un altre to de groc, més clar i opac, segurament 
barrejat a n ~ b  blanc. 

El dramatisnie de la mort de Guillem de Montcada s'acusa perfecta- 
ment en veure'l voltat d'una munió de sarrains que I'ataquen des de dos 
nivells diferents. Els detalls d'indumentaria i d'herildica constitueixen un 
repertori molt exteiis en el que destaquen les grans banderes rectagulars 
i les rodelles que sovint presenten com a emblema un este1 de sis puntes 
o una ma oberta (el hant-sa, dit també "mi  de Fitima"). No manca una 
mena de tortuga que podria interpretar-se potser com a símbol paga. 
A la banda baixa de la composició es veu un grup de moros que aixe- 
quen pedres per damuiit de llurs caps. Aquest detall i algunes puntes d'es- 
pases situades en un nivel1 encara inferior fan pensar que en una zona 
baixa, avui perduda, es representava l'exercit catali pujant muntanya 
amunt en seguiment del vescomte. Els capdavanters de l'exkrcit musul- 
m i  estanrepresentats en el centre, a cavall, precedits per graiis banderes 
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i per dos anafils o llargues trompetes de guerra, com veieni també en 
manuscrits islimics orientals i en algunes miniatures del segle XIII de 
les famoses Caiitigues d'Alfons el Savi. A la banda alta de la composició, 
i més cap a I'esquerra, pel damtint dels caps d'altres genets musulmans, 
sembla tenir lloc el segon episodi de la batalla. Un.grup de moros és ata- 
cat per un altre de cristians que duen la bandera de Sant Jordi i la reial 
amb les barres acompanyada per un personatge molt malmes que duu en 
el cap les barres reials també pintades. Darrera segueix un cava11 (del 
que només es conserva la part anterior) en la decoració herildica del 
qual es repeteix la de l'acompanyant de Guillem de Montcada i que deu 
ésser el mateix. Per tant aquest fragment ha de correspondre al moment 
en que Jaume I va prendre la responsabilitat de l'ofensiva i els cavallers 
cristians vanguanyar la batalla. 

A continuació les pintures van quedar tallades per I'obertura d'una 
porta al nivel1 del pis superior des del segle XVI. La  part pintada que se- 
gueix més enlli fins a l'extrem del mur conté altres dos episodis, segura- 
ment els més vistosos i ja populars. 

La primera secció, ainb el campament reial, és centrada per ia tenda 
de Jaume 1, que constitueix un com~letissim repertori berildic: era tota 
ella barrada de groc i vermell, amb una petita bandera reial al capda- 
munt. El rei esta assegut al centre, i el seu seient queda cobert per un 
drap barrat. Les minigues i el cape11 de ferro del rei, al que va sobre- 
posada la corona, mostren tainbé les barres. A la dreta del sobiri veiem 
Guilabert de Cruilles, amb la creu blanca sobre fons vermell en el cap, .el 
bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou, amb la mitra en el cap i la creu 
blanca sobre fons vermell (completament diferent de la dels Cruilles) en 
les minigues. Al darrera es veu el cap d'un altre cavaller amb un emblema 
de faixes horitzontals no identificat. Finalment, veiem la figura d'un cava- 
ller amb els cairons vermells del lliiiatge Centelles, que sembla identifica- 
ble amb Ramoii de Centelles. A I'esquerra del rei es devien representar 
tres o quatre cavallers més, dels quals només puc identificar-ne un que 
duu les barres reials i el rengle de petites calderes emblemitic de,la fami- 
lia Lara. É s  sens cap mena de dubte Nunyo Sans, oncle del rei i coiiite 
del Rosselló (mort I'any 1244 sense successió directa). El seu escut per- 
sonal passaria després per raons de senyoriu a la vila de Sant Antoni 
d'Eivissa, on va perdurar com a escut municipal. 

Al costat de la tenda reial treu el cap un personatge isolat en una 
actitud que deu tenir una significació especial. ¿ E s  tracta del pintor o 
d'algú relacionat amb la conquesta de Mallorca que desitjava ésser evocat 
singularment? Al costat dret es veuen fragnients d'una altra tenda ainb 
dos cavallers en diileg. Només es conserva bé la figura del de l'esquerra, 



amb rocs heraldics en les minigues i faixes en el cap. La  tenda era 
barrada. 

La teuda del costat esquerre correspon indubtableinent al comte d'En1- 
púries, perque té  faixes vermelles sobre fonsblanc (abans groc) que es re- 
peteixen en l'escut penjat del pal i en les minigues i en el cap de la íigura 
del comte, assegut en un banc a la porta, en diileg amb un personatge 
que no pot éser altre que el cavaller aragonks Pero Maca, identificable 
per unes parelles de masses en les minigues i el cap. 

En una zona inferior hi havia altres tendes, i una maquina de guerra 
(possiblement u n  fenkvol) ainb una base de fusta de la que sobressurt un 
pal amb una corda. Més. cap a l'esquerra i al mateix nivel1 hi ha una cle- 
da o altre tipus de protecció militar decorada amb escuts de Sant Jordi 
i de les barres, que protegeix un grup de soldats i ballesters, alguns dels 
quals duen en el cap les barres reials. Contra ells sembla enfrontar-se un 
grup de sarrains que' surt de la ciutat. Aquesta, és representada amb les 
seves cases i muralles i en el centre sobressurt el castell de l'Almudaina 
protegit per un doble recinte. El grup de moros que surt de la ciutat du 
una mena de turbants, mentre que els que apareixen dalt de la muralla 
o de les torres no duen res al cap. N'hi ha de tres races o tipus diferents : 
negres, blancs i de color rogenc, segurament amb una intenció realista 
d'evocar la varietat ktnica de la població musulmana de les Balears. Dalt 
de la torre més propera al campament han pujat ja dos homes d'armes, 
un amb divisa de faixes i un altre del rei. E l  darrer enfonsa una daga 
en el cm d'un negre i enarbora una senyera reial molt semblant a la que 
encara es conserva a Valencia i que. segons una tradició molt fidedigna 
correspon al moment de la conquesta de la ciutat. 

La  visió de Palma de Mallorca 4 més ben dit de la ciutat de Ma- 
Ilorques- no ,deu ésser pas la que vegeren els seus conqueridors sin$ la 
ciutat mig gbtica i mig moresca que vanttrobar Alfons el Franc i els 
exkrcits reials catalans en desembarcar-hi pel mes de novembre de 1285. 

Aquest episodi devia renovar a Barcelona l'interks per I'evocació de 
la conquesta de Jaume 1. Tot plegat encaixa bé amb la data del conjunt 
de piutures al que pertanyen aquestes del carrer de Montcada, ja que 
fins ara l'únic element segur de cronologia és un escut de Jaume 11 ante- 
rior necessiriament a la pau d'Anagni (24 de juny de 1295) en les pintu- 
res del carrer de Duran i Bas. En el cas concret de les del Palau Agui- 
lar m'atreviria a proposar una hipotesi a la vegada arriscada i tempta- 
dora. >Sabem que els emblemes inés antics del sostre són unes calderes, 
a les que van superposar-se unes roses i finalment el lledoner de la fami- 
lia Des Lledó que posseia el palau en el primer quart del segle XIV. 

Aquestes calderes podrien tenir alguna reiació amb laifamilia Caldes? Re- 
cordem que en un codicil del rei Alfons el Franc redactat poc abans de 



morir a Barcelona a mitjan juny del 1291 encomanava al seu germi 
Jaume (Jaume 11) Dol~a lde  Caldes, de qui el1 esperava un fill i era filla 
del ciutadi de Barcelona ja difunt Bernat de Gldes. 

La presencia del comte Nnnyo Sans en les pintures murals del Palau 
Reial Major de Barcelona permet identificar sense dubte com a Jaume I 
el rei que presideix la cavalcadade l'exercit en aquest altre gran conjunt 
del que no conservem mis que un pany d e  paret, i encara fragmentarib per 
bé que de grans dimensions. A la banda alta, la infanteria té també al 
capdavant la bandera de Sant Jordi i la del rei; aquesta costum devia 
ésser molt antiga peique ja la trobem en I'escena d'assalt a un castell, 
potser encara dels darfers anys del segle XII, que procedent del bisbat 
de Lleida vaig trobar ja fa uns anys i pertany al Museu d'Art de Ca- 
talunya. 

Una segona composició en les pintures del Palau Reial Maior repre- 
senta. una batalla nP identificada amb els sarralns de Mallorca o de 
Valkncia. 

Fins ara, la desc'oberta més recent en aquest genere de pintures, que 
uneixen la tradició rominima i la gbtica, és la de dos grans sastres de 
fusta policromada del Palau del Marquks de Llió. ~ n '  el de la sala que 
dóna al carrer de Montcada hi ha moltes galeres, algunes figures saltes, 
escuts de l'ordre de Sant Jordi i dues escenes molt notables. En  una taula 
veiem el cavaller propietari de la casa -amb escut amb un griu rampant 
en camper d'or, a l'encalc d'un moro que cavalca a la geneta i du en la 
darga com a emblema un cintir de fusta; a I'altra, un rei catali que crec 
identificable amb el rei Frederic de Sicília,tira daltabaix de la sella un 
cavaller o princep francrs de la casa d'Anjou. Per una serie de deduccions 
penso qiie es pot afirmar que aquestes pintures són datables entre els 
anys 1292 i 1295,i en tot cas abans del 1302. 

Un altre palau no gaire més tardi  era el que ara du el núm. 15 del car- 
rer d e l l e d ó ,  a Barcelona; les pintures murals de lla sala principal, en 
dues capes. superposades i molt malmeses, no s'han pogiit estudiar encara 
com caldria. El sastre pintat corresponent te elements herildics i escenes 
della vida privada, perb només' una, sembla presentar un veritable caric- 
ter histbric, per bé que molt sintktic: és la taula en la que veiem un genet 
serraí perseguit per dos cavallers cristians. El primer d'aquests duia un 
senyal herildic amb besants que aparentment foren després més o menys 
recoberts per barres, mentre que el segon només estava decorat amb be- 
sants. Aquestes pintures podrien ésser encara d e l ~  molt darrers anys del 
segle XIII o ja de1s:primers del x ~ v .  En  aquests anys cal situar la repre- 
sentació pictbrica a Cardona d'un episodi del setge de Girona pels fran- 
cesas en temps de Pere el Gran evocat per Desclot. 

Dintre de la catorzena centúria el tema de les conquestes de Jaume 1 



-concretament la de Valencia-,apareix juntament amb escenes de més 
dificil identiíicació en les pintures del castell d'Alcanyis, i encara en el 
segle xv sabem que els diputats de la Generalitat catalana encarregaren 
untapis amb la conquestafde Valencia per a decorar el seu palau, on feia 
parella amb un altre en el que es representava un episodi més actual: la 
conquesta de'Nipols en temps d'Alfons el Magninim. Caldria encara 
recordar algunes taules o retaules valencians i mallorquins, miniatures en 
nianuscrit d'origen divers, i un curt nombre de notícies barcelonines 
d'altres decoracions de la segolla meitat del segle xv. Amb ells s'acaba 
i'Edat Mitjasperb iio pas les tradicions artistiques, que podriem rastrejar 
en ple Renaixement amb gravats de la conquesta de Valencia o encara 
fins molt més tard. Recordem només que a primeries del segle XVIII,  en 
la recepció de Felip V a Barceloiia, el portal de Ea Boqueria estava deco- 
rat amb una serie de pintures de tema historic o llegendari: Joan Fiva- 
ller assistint a Ferran d'Antequera a la seva darrera malaltia; el vescom- 
te deiPerellÓs baixant al purgatori; Carles el Calb passant els quatre 
dits mullats en la sang de Guifré el Pilós en I'escut del Comte de Barce- 
lona; Alfons el Magninim donant al Conseller en cap de Barcelona les 
portes de la(ciutat de Nipols; Joan Blancas tirant als francesos la seva 
daga des de la muralla de Perpinyi i finalment el comte de Barcelona 
Ramon Berenguer 111 en combat per 1'Emperadriu d'Alemanya. Arriba- 
riem finalment a la decoració de la ~Duana  de Barcelona inspirada per 
Antoni de Capmany i a I!amplissima extensió posterior, en la que les 
representacions tradicionals de les entrades de reis i altres solemnitats es 
desenrotllen parallelament a tot un món d'evocacions ;piques i romaniques. 





En comensar em cal agrair id'haver estat designat per a contestar el 
discurs del doctor Ainaud periu& no solament em conkidero honrat per 
aquesta designació, sinó pel fet de donar-me ocasió de coincidir amb l'amic 
admirat en una altajetapa destacada de la seva promoció científica i social. 

La  primera intervenció meva en les activitats de Joan Ainaud és una 
mica llunyana en el temps, bé que jo I'he tinguda sempre present. El  fet 
s'esdevingué a I'Arxiu Histhric de la Ciutat quan aquesta institució en- 
cara no havia rebut el nom més pompós d21nstitut Municipal mis tbr ia .  
L'Arxiu de la Casa de l'Ardiaca era un indret obert a totes les persones 
interessades pels estudis histbrics, i'sovint hi eren rebudes consultes que 
podien semblar marginals. U n  bon dia vingué una dama a demanar-me 
un consell amical sobre la solidesa de la dedicació d'un fill seu, el qual sem- 
blava edecantat decididament pels treballs histbrics per damunt de tota 
altra ocupació. Poc després, una altra dama venia a presentar un cas 
similar. 

Jo, que coneixia els ,dos adolescents així com llur capacitat i entusias- 
me, no vaig haver de meditar gaire, ni en un cas ni en i'altre, la resposta 
que calia donar, perque creia que era evidenf la vilua excepcional i. exem- 
plar d'unes vocacions decidides i dificilment reversibles de les quals tots 
n'hayiem de sortir guanyant. 

En  el primer cas es tractava de Marti de Riquer, el nostre actual 
President; el segon es referia a Joan Ainaud, el nostre company d'Aca- 
d6mia des d'avui. 

Es  possible que algun dels interessats no!hagi conegut fins ara aquests 
episodis i sobretot la seva aproximada coincid6ncia. M'ha semblat oportú 
d'esmentar-los perque eren el punt de partida de dues dedicacions reeixi- 
des i brillants. 

Joan Ainaud de ~ a s á r t e  havia nascut a Barcelona el 2 5  de mar$ del 



1919; fou alumne de la benemerita Escola Blanquerna i de l'Institut- 
Escola, en els quals cursa el batxillerat; després seguí a la Universitat 
els cursos de la Facultat d2Historia al mateix temps que assistia a les 
classes dels. Estudis Universitaris Catalans. En aquest punt ens cal re- 
cordar una segona ocasió de contacte amb el nostre novel1 col.lega. 

Dintre el programa dels Estudis Universitaris Catalans m'havia estat 
encarregada la Citedra d'Historia de l'Art, englobada aleshores en els 
cursos de la flamant Universitat Autonoma. D'antuvi les' lliqonsieren do: 
nades a la Universitat; després, per les dificultats creades amb la guerra 
civil, a la Casa de l'Ardiaca, mentre algunes vegades s'oien ,les sirenes 
que advertien un prbxim atac.aeri.Sovint no teniem altra i1,luminaciÓ que 
la produida per un ciri que cremava damunt la itaula de l'aula improvi- 
sada. Era, pero, un petit grup d'alumnes valerosos i mai no hi hagué cap 
deserció en els moments de perill. Entre aquells4alumnes, a més de Joan 
Ainaud, hi havia Frederic Pau Verrié, Camil ~ a ' s ,  Montserrat Dali, Mer- 
ce Ros, Ramon Rogent, Merce Vilardaga, Ramon. Eugenio Goicoechea, 
Lluis Camós. 

Fruit derivat d'aquella curta convivencia fou la producció d'una obra 
feta en coliaboració per Joan Ainaud i Frederic Pau Vefrié, sobre la pin- 
tura gbtica a la catedral :de Barcelona, obra premiada amb .un accessit 
al premi Martorell i que per diverses circumstincies ha romas fins ara 
inedita. 

L'any 1943,ctornava a tenir ocasió d'establir contacte amb Joan Ainaud. 
L'Ajuntament de Barcelona havia convocat oposicions per al provelment 
de la p l a ~ a  de Conservador del Museu d'Art. Jo formava part del tri- 
bunal presidit pel doctor Tomas Carreras Artau i 'per aixo sóc testimoni 
direck de l'efecte immillorable que produi l'exercici escrit de Joan Ainaud, 
fins el punt d'haver estat proposada la seva publicació sense cap esmena 
posterior perqul. no la necessitava. 

Després, per un cert parallelisme en els cirrecs, hem anat trobant-nos 
en gran diversitat d'actes, comissions o exposicions, i jo sempre hi reco- 
Ilia el guany de la seva col.laboració. 

1 6s. justament relacionat amb la collaboració que jo voldria ara re- 
treure un altre moment de coincidencia. Era a' proposit de la ipublicació 
de la srrie "Ars Hispaniae", un volum de la qual, el de l'escultura goti- 
ca, m'havia estat confiat. Destorbs inoportuns'm'impediren de donar com- 
pliment a la comanda quan ja les cobertes editorials del volum eren con- 
feccionades i duien el ,meu nom. Com fos que els destorbs continuaven, 
l'ainic Joan Ainaud es feu &rrec de la major part de la redacció i trobi la 
solució elegant i generosa per tal de dissimular l'equivoc de la coberta fent 
constar a la portada que el volum era producte conjunt d'ell i meu. Aproñto 
aquesta ocasió per alesclarir una confusió bibliogrifica i retornar els fets 





La col~lecció de,la.U.nesco, dedicada a YArt Mundial, incloia a la skrie 
el volum de Joan Ainaud "Pintures rowiniqws d'Espanya1', aparegut 
l'any 1957 a Nova York, publicat en forma monumental i en múltiples 
edicions poliglotes. Les revistes estrangeres, entre altres "Paleta" :de Ba- 
silea i "Graphis" de Zürich publicaven-articles del doctor Ainaud, aixi 
com la serie italiana "1 maestri del colore" de Mili, i tot ,aixb consti- 
tiiia una divulgació de gran solidesa del nostre art dels segles XI i XII. 

Cal destacar els estudis monogrifics ;sobre el mestre de Soriguerola, 
l'enigmitic Aine Bru, els grans mestres Jaume Huguet i Lluis Dalmau, 
Bartolomé Ordóget, l'escultor de la Catedral de Barcelona, .Ribalta, Cara- 
vaggio,.Ribera, el Greco, Velázquez, i Goya, i els moderns Nonell, Nogués, 
Picasso, Rafael Benet, Joan Rebull; la gamma és extensa. 

L'estudi de les piutures murals del carrer de Montcada, tema del 
discurs que acabem id'escoltar, uneix les dues branques principals de les 
activitats historiogrifiques. del doctor Ainaud. Per una banda l'anilisi 
d'unes obres d'art del segle XIII, de caricter civil, tan escasses fins ara 
en els repertoris coneguts; per altra banda, ,un aspecte de la historia de 
la ciutat a la qual el doctor Ainaud havia dedicat i per sort segueix dedi- 
cant una gran atenció. H o  havia provat en lwpart que li correspongué en 
una obra malauradament poc difosa "Barcelona a través de los tiempos" 
(1944) i en el "Catálogo Monumental de España", del qual el ,volu,m de 
la ciutat de Barcelona, redactat en col~laboració amb Josept Gudiol i Fre- ' . ' 

deric Pau Verrié, és una obra fonamental, imprescindible en qualsevol 
estudi que vulgui fer-se dels monuments de la ciutat. 

L'estudi aprofundit d'aquestes piutures murals del carrer de Mont- 
cada que,van apareixent aixi que unes mans curoses intervenen en la res- 
tauració dels vells casals de Barcelona, no solament representa un guany 
pel coneixement de noves fites en la histbria de l'art ; representa al mateix 
temps el descobriment d'un clima social , i  polític de l'kpoca que ara tot 
just, i grkies  a aquestes descobertes, comencem a entreveure. 

Fins ara coneixiem un seguici militar indeterminat al Tinell, la con- 
questa de Mallorca al palau Aguilar i episodis de la conquesta de Sicília 
al palau del marques de Llió, segons noticies encara inkdites del senyor 
Ainaud. No són solament t.emes d'una crbuica grifica, sinó manifestació 
exaltada d'uns fets victoriosos extraordinaris. 

Tenim dades, en certa nianera paral.leles, que confirmen la nostra sos- 
pita i venen a demostrar una continuitat en el costum de commemorar 
les gestes més sohresortints amb una barreja d'ex-vot de gricies i d'os- 
tentació de triomf. Ja s'hi refereix Joan Ainaud a la fi del seu discurs: 
sóu coucretament les tapiceries fetes fabricar a Flandes per la Generalitat 
l'any 1498 amb representació de.fets siugulars: la batalla del Puig contra 
els irabs, que valgué a Jaume 1 la presa de Valkncia amb l'auxili de sant 



Jordi; l'armadade Barcelona que a n i  a socórrer el rei Alfons,el Magni- 
nim assetjat al castell Nou de Nipols; la ciutat de Granada i la vila de 
Santa F e  amb el camp,reial dels reis Feiran i Isabel quan prengueren 
aquel1 regne. 

Alguns dels fets commemorats eren preterits, pero la presa de Grana- 
da era totalrnent contemporinia. Aquest darrer esdeveniment degué pro- 
duir una certa comrnoció, plasmada en la decoració de palaus i catedrals 
d1AragÓ, de Castella i d'Andalusia, on la magrana simbblica era conver- 
tida en tema obsessionant de decoració. E l  ressb degué arribar 'a  Cata- 
lunya. H o  diu el drap d'Arris (ara perdut) del palau de la Generalitat per 
al qual foren fetes diverses mostrespels pintors Pere i Gabriel Alemany. 

Tenim encara un altre exemple: el drap de pinzell que l'any 1493 fou 
donat per Frantesc Torner a l'església del Pi per a ésser penjat a l'inte- 
rior de la nau, en el qual.era representada, segons deia una rotulació de 
lletra gbtica, la conquesta de Granada i l'expulsió dels jueus. H i  ha, 
doncs, una certa continuitat entre aquestes manifestacions; des de les pin- 
tures que trobem al Palau Reial i al carrer de Montcada, a !les tapice- 
ries de la Generalitat. Aixb fa crenre en l'existencia d'unes obres d'art 
Aulic, exaltadores de fets exemplars a tiivell'de les antigues crbniques en 
les quals els propis reis fingien relatar-los i en feien la ponderació. 

Mirades des d'aquesta projecció, les pintures estudiades per Ainaud 
són un,capitol de gran trascendencia en la historia local i general. El  dis- 
curs que acabem d'escoltar, en el qual per primera vegada és fet l'estudi 
comparatiu, és una fita segura, una plataforma nova damunt la qual sera 
possible de seguir treballant amb ,majar seguretat que fins ara, i és, de 
desitjar que sigui el mateix doctor Ainaud de Lasarte qui meni aquests 
estudis amb la pericia, la sagacitat i la plena dedicació que tots li raconei- 
xem , i  agraim. 
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