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EL RETAULE DELS BLANQUERS *

= == - l retaule de Sant Agustí de l'antiga confraria dels Blanquers de Barcelona,
conegut generalment sota el nom de "retaule deis Pellaires", ha tingut,

-	 - ==_ del nostre temps, alguns moments d'extraordinària actualitat.
Primerament, el de la revelació. A conseqüència de l'Exposició

d'Art Antic, de l'any 1902, Sanpere i Miquel donava a conèixer l'escola
== =	 =°= catalana de pintura gótica, i, dintre d'ella, aquest retaule de la desapare-

guda església conventual de Sant Agustí Vell de Barcelona.
Un altre moment ben assenyalat per a aquest retaule fou el de la documentació.

Havien passat deu anys; a Barcelona s'obria el Primer Congrés d'Art Cristià, i el P. López
Zamora hi presentava els primers documents que ens parlaven del retaule i del seu autor.

En tercer lloc venia, passats altres deu anys, el procés de la vinculació del retaule
dels Blanquers al patrimoni de la ciutat i el seu ingrés al Museu.

Podríem dir que aquesta pintura té el privilegi singular de reflorir una vegada cada
deu anys, com una rosa encantada, per recordar-nos amb periodicitat insistent una de
les fites Inés altes de la nostra pintura del Quatrecents.

Sanpere i Miquel no solament descobrí el retaule, sinó que li donà la justa valoració
en la història de l'art català contra un cert decantament de la crítica a fer estrangeres
totes les obres d'alguna volada, la paternitat de les quals no fos cosa evident i clara.
L'autor de Los Cuatrocentistas Catalanes, amb la frisança de poder presentar per pri-
mera vegada una escola catalana de pintura gòtica amb cronologia precisa i amb una
densitat d'obres atribuïdes, i amb l'horror que sentia a deixar obres sense paternitat ni
que fos provisional, s'aventurà, sense altres guiatges que la contemplació comparativa
i el seu entusiasme, a filiar el retaule deis Blanquers a l'obrador deis Vergós, deis quals
coneixia alguna obra documentada. No era, però, una declaració absoluta; algunes
reserves formulades deixaven obert el camí de noves recerques. Quan el P. López
Zamora donà a conèixer els documents que atribuïen el retaule no a l'obrador deis Ver-
gós, sinó al de Jaume Huguet, la "qüestió Huguet-Vergas" quedava establerta i era com
un procés en període de prova.

Més endavant, notis estudis i noves troballes documentals han afinat la coneixença
de la nostra pintura de la fi del segle xv'. El problema de la filiació definitiva de] retau-
le deis Blanquers no ha pogut, però, donar-se per esclarit i no ha estat possible fer altra
cosa que replantejar-lo amb una major precisió, amb l'esperança d'obtenir nous elements
de judici.

La nostra contribució d'ara a la història d'aquest retaule és exclusivament documen-
tal i es refereix a tres fites ben distintes d'aquesta història.

* BIBLIOGRAFIA. — SANPERE 1 MIQUEL, Los Cuatrocentistas Catalanes. Barcelona, 1906. — SOLER 1 PALET, Datos
inèdits d'un dels millors retaules gòtichs catalans. Ilustració Catalana. Barcelona, 1905. — P LÓPEZ ZAnoRA, Comuni-
cació tramesa al I Congrés d'Art Cristià, a Barcelona, 1913. (Folch i Torres publica un extret i els documents). — SERRA

-NO SANZ, Documentos relativos ala pintura en Aragón durante el siglo XV. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Madrid, 1914. — FOLCH r TORRES, El retaule dels Blanquers i la "questió Huguet- Vergós". Gaseta de les Arts. Barcelona,
1925, 1926. — FOLCf I ToRRES, El retaule dels Revenedors. El Tresor Artístic de Catalunya. Barcelona, 1926.
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I. La construcció de l'obra de fusta del retaule, per Macià Bonafé.
II. El primer contracte per a la pintura, amb Lluís Dalmau.

III. El segon contracte per a la pintura, amb Jaume Huguet.
El fet de poder presentar aquests documents no vol dir que la coneixença del re-

taule resulti del tot esclarida. Els treballs d'arxiu són sempre i forçosament incomplets
i cal que vagin acompanyats de l'estudi directe de les obres per a arribar a la plena co-
neixença de llur significació històrica. Creiem, però, que la present aportació de do-
cuments inèdits podrà ésser un auxiliar poderós a la definitiva solució del problema his-
tòric del retaule dels Blanquers. I amb aquesta ambició els donem a conèixer.

No sabríem passar endavant sense declarar que aquest treball nostre no hauria estat
possible sense la co-llaboració del Sr. Francesc Martorell, amb el qual teníem fet propòsit
de publicar una vasta sèrie documental de l'art antic de la nostra terra, la més pròdiga
segurament en documentació d'aquesta mena.

EL FUSTER DEL RETAULE: MESTRE MACIÁ BONAFÉ

La primera noticia documental que podem oferir de] retaule deis Blanquers és del
dia 20 de juliol de 1452. Ens arriba per mitjà del contracte que en tal dia capitularen
els clavaris i els prohoms de l'ofici amb el fuster imaginaire Macià Bonafé per a l'obra
del retaule. Comencem per veure qui era aquest mestre Macià Bonafé.

El trobem més que en cap altre lloc ocupat en la construcció de cadirats de cor.
Durant els anys 1434 a 1436 treballa en el de l'església de Santa Maria del Mar, de
Barcelona, juntament amb un escultor estranger, Enric de Birbar. Al mateix temps
tenia cura del cor de l'església de Santa Maria, de Manresa, en l'obra de] qual li feia
costat, en 1438, l'escultor Pere Llagostera, de Tarragona. Així rnateix, Ii és degut el
cor de la Seu vigatana, com tambe él llegender i la trona. No trigà a rebre del Capítol
de la Seu de Barcelona la comanda de fer les cadires del cor, i en aquesta obra el tro-
bem treballant tot seguit d'haver tombat la meitat de la centúria. Encara sospitem que
fou el rnateix Bonafé que construí el cor de l'església del Pi, de Barcelona.

L'activitat que suposa la construcció d'aquests cors, atapeïts de fullatges i de com-
plicades reproduccions arquitecturals, no li prenia el temps necessari per a emprendre
obres de retaules com el de l'altar major de Santa Maria del Mar, el de la capella dels
Freners, a la Catedral de Barcelona, i, finalment, aquest retaule de l'altar major de
l'església conventual de Sant Agustí que havia de fer per comanda dels Blanquers.

Fou, tal com dèiem, el dia 20 de juliol de l'any 1452 que mestre Macià Bonafé compa-
reixia davant del notari de Barcelona Antoni Vilanova i signava els pactes per a l'obra de]
retaule deis Blanquers. Perla part de la Confraria comparegueren els dos cònsols de l'ofici
Pere Borrell i Melcior Tintorer, i els clavaris, que ho eren aquell any Antoni Verdaguer i
Jaume Font. Eren presents així rnateix els prohoms. Era, doncs, un acte de tota solem

-nitat; el gremi volia fer honor a l'ofici i havia cridat els millors artistes del temps per a
una obra que el posés a cobert en la mútua emulació de les confraries barcelonines.

L'escultor havia dibuixat en un pergamí (ho diu així mateix el text del contracte)
la traça del retaule que es comprometia a construir i a deixar acabat, fins que fos apte
a rebre la pintura, dins l'espai d'un any i mig. Sovint, els pactes fan referència al dibuix
del mestre tallista, i això els estalvia de fixar les mides de cada un deis elements. Per-
dut el dibuix, i perdut també el retaule, si volguéssim fer-nos idea de les proporcions
materials de l'obra ens caldria recórrer a suposicions basades en les poques taules con-
servades, si no fos que aquests pactes amb l'escultor ens donen l'amplada total del re-
taule (seixanta pams), a la qual calia que fos proporcionada l'altura. Seixanta pams
d'amplada signifiquen un retaule que només per la seva magnitud havia d'imposar als
mateixos que el contractaven. Altrament, bé calia que fos d'aquestes dimensions per
a presidir, a gust de l'època, el presbiteri de la vella església agustiniana.
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Ultra les mides, el contracte revela alguna altra particularitat estructural del retaule.
El basament calia que fos de pedra picada. Damunt del basament, s'alçaria el bancal,
repartit en cinc compartiments, destinat el del mig al tabernacle i els laterals a pintures.
Als extrems, una porta a banda i banda de l'altar donarien pas a la sagristia i accés al
sagrari o tabernacle, que suposem d'obra calada, i amb portes només a la part del
darrera del retaule, segons era consuetud habitualment seguida tant en els retaules de
fusta com en els de pedra.

El cos del retaule semblava repartit en tres zones verticals, destinada la del mig a
les imatges corpòries del Sant titular i de la Verge. La imatge. de Sant Agustí, que
havia d'ocupar el lloc inferior, ja la posseïen els Blanquers a l'hora de fer el contracte
amb mestre Bonafé; la de la Verge l'havia d'entallar l'escultor del retaule i posar-la a
la part alta. Macià Bonafé no era, doncs, solament pintor d'obra de maçoneria, sinó
també imaginaire. A un costat i altre de les dues imatges sobreposades, els plans
destinats a les històries pictòriques de Sant Agustí, sis de les quals han arribat a
nosaltres més o menys mutilades i malmeses. El guardapols que havia d'emmarcar
tota l'obra tindria als dos extrems baixos, com a símbol antic del gremi, un lleó esculpit
a cada banda.

El contracte especifica que serien de fusta d'àlber els plans i les barres del retaule,
mentre la fusta de les talles havia d'ésser de quarentens de Tortosa. La mida deis plans
destinats a la pintura és donada només per a l'amplada: nou pams. L'altura la fixaria
la part del gremi. El què calla el contracte és el nombre d'històries que havia de tenir
el retaule, si bé l'amplada total de seixanta pams ja suposa que no serien menys de dues
a cada banda de l'espai central destinat a les imatges, i que el nombre total podria ésser
de vuit si eren repartides només en dos registres sobreposats, ço que no és probable,
o de dotze si els registres fossin tres, com sembla que ho devia exigir la bona propor-
cionalitat del conjunt i la magnitud de l'església.

Una antiga tradició del gremi, recollida per alguns deis autors que han tractat mo-
dernament del retaule, vol que fossin tretze les històries, ço que és molt versemblant si
suposem qua una tretzena història podia estar situada en el compartiment central i al
damunt de la imatge de la Verge, ocupant el lloc de la representació del Calvari tan ge-
neral en el repartiment deis retaules de l'època. Altrament, com retreu Serrano Sanz, el
retaule del convent de Sant Agustí, de Saragossa, que fou contractat l'any 1489 a sem-
blança de] de Sant Agustí de Barcelona, tenia aquesta disposició de les tretze històries.

El preu de l'obra de fusta del retaule fou convingut en 800 florins d'or d'Aragó, que
devien equivaler a 440 lliures barceloneses. En aquest preu hi eren compresos la soco-
lada de pedra, la fusta, els claus i el treball de l'artista.

Anotem de passada, cony un deis testimonis que figuren a l'acte de capitulació és
Lluís de Santàngel, corredor d'orella aleshores, el mateix, probablement, que després
fou escrivà de ració de la casa reial i que tanta part prengué en les empreses marí

-tinmes de Cristòfol Colom, i el primer que rebé notícies directes de les noves Indies.
Mestre Bonafé sembla que complí la comanda i enllestí el retaule si fa no fa dins

el temps pactat. Algun incompliment, en canvi, apareix en l'altra part contractant.
Així ens ho fa veure un requeriment notarial que Macià Bonafé es veia forçat a presen-
tar contra els clavaris, cònsols i administradors de la confraria de Sant Agustí deis Blan-
quers, a 26 d'abril de 1456, al .legant que ell tenia el retaule a punt de remetre, però que
solament havia rebut la primera part de la paga, els 200 florins que li foren donats a
compte, i que els altres terminis convinguts li havien estat diferits i no veia manera d'ob-
tenir-ne el degut compliment.

Tenim un indici que ens deixa creure que mestre Bonafé devia fer les paus amb el
gremi, per tal com set anys niés tard els Blanquers volen que l'imaginaire del retaule
sigui un deis àrbitres en cas de desavinença entre la confraria i el pintor, i que revisi
les composicions pictòriques un cop dibuixades.
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EL CONTRACTE AMB EL PINTOR LLUÍS DALMAU

La discussió que fins ara havia sostingut la crítica a propòsit de la pintura del re-
taule deis Blanquers girava, tal com hem vist, a l'entorn de dos noms: Pau Vergós i
Jaume Huguet. Els documents que ara comentem fan intervenir en aquest debat el nom
d'un altre pintor il-lustre, Lluís Dalmau.

Efectivament, Lluís Dalmau fou el pintor escollit pels Blanquers per al retaule que
mestre Bonafé els havia de construir. El mateix dia del contracte fet amb el mestre
fuster (20 de julio] de 1452) era signat el contracte amb el pintor Lluís Dalmau davant
el rnateix notari Antoni Vilanova. Dissortadament, no posseïm el text deis pactes con-
vinguts. El manual notarial dóna les fórmules inicials de] conveni i de l'acte de la pri-
mera paga i tot seguit s'interromp corn deixant entendre que la redacció extensa devia
constar en algun plec separat que no ha arribat fins ara a la nostra coneixença.

Per les notícies contingudes en aquests curts fragments sabem que Lluís Dalmau
havia acceptat els pactes pel preu de 2000 florins d'or, deis quals rebia onze lliures en l'acte
de la capitulació. La resta li seria pagada en ulteriors terminis si ]'obra anava endavant.

Podem saber si realment aquesta obra anà endavant? No tenim indicis suficients
per a formular una resposta categòrica. Creiem, però, que fou un propòsit frustrat.

Sobta, primerament, el fet de veure com en un mateix dia els Blanquers pacten amb
el fuster de] retaule i amb el pintor, el qual no podrà començar a decorar-lo fins que
el primer no hagi finit la seva comanda. Al fuster se li havia assenyalat un termini
d'un any i mig que, ben comptat, devia finir per Nadal de 1453; però sabem, per la de-
claració que ell mateix feia en el requeriment notarial que hem retret, que tot just ales-
hores tenia l'obra llesta, i era per l'abril de 1456.

És ciar que en 1456, acabada l'obra de fusta, Lluís Dalmau podia començar a tre-
bailar en l'encàrrec rebut; però és difícil de compaginar aquesta suposició, que, donada
la magnitud del retaule, representaria un treball Entens, amb el fet de trobar Lluís Dal-
mau, pel mes de març de 1457, contractant la pintura del retaule de Santa Cecília per a
l'església parroquial de Mataró, que no acabà de cobrar fins dos anys més tard.

Lluís Dalmau, que féu una aparició sobtada a Barcelona, l'any 1443, atret tal vegada
per la pintura de la Casa de la Ciutat, hi féu una estada ]larga. L'any 1460 encara hi
fa acte de presència, i l'any següent, trobant-se ell absent, era dictada sentència arbi-
tral en algunes qüestions derivades Tuna certa companyia que Lluís Dalmau havia cons-
tituït amb altres per al proveïment de penons i banderes per a una nau reial. Més ençà,
cap altre document conegut no ens torna a parlar de Lluís Dalmau.

En l'interval comprès entre els anys 1456, quan pot donar-se per enllestida la fusta
del retaule, fins a l'any 1460, el darrer que fins ara coneixem de l'estada de Lluís Dal-
mau a Barcelona, no hem trobat cap notícia sobre la continuació de l'obra del retaule, a
desgrat del contracte fet amb eI pintor l'any 1452.

Podríem suposar que els Blanquers havien volgut parlar prematurament amb Lluís
Dalmau per tal d'assegurar-se la col•laboració d'un artista tan ben aureolat de prestigi,
i que després, durant les dilacions de l'obra, una o altra part contractant havien trobat
destorbs imprevistos o motius suficients per a mudar de parer. El prestigi de Dalmau
davant deis Blanquers el veiem refermat en el segon contracte per a la pintura de llur
retaule, que fixa en una de les clàusules la condició de posar els daurats de les talles
tal com eren en el retaule de la Verge deis Consellers que Dalmau havia pintat per haver
estat escollit pels regidors de la ciutat com «lo millor e pus abte pintor qui encerchar e
trobar se posgués» .

Un altre indici ens referma en la suposició que el contracte de 1452 amb Lluís Dal-
mau no fou més que formulari, i és la petita quantitat que rep a compte de] preu convin-
gut el dia d'atorgar-se la capitulació amb els Blanquers.

Pel retaule deis Consellers, Lluís Dalmau havia de cobrar 5000 sous, equivalents
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a 250 lliures. Doncs la primera paga fou de 1500 sous, igual a 75 lliures. Aquesta
proporció, que és la seguida aproximadament amb els altres pintors de l'època, contras-
ta notablement amb la que assenyalen els documents relatius al retaule deis Blanquers.
El preu total era fixat en 1110 lliures i solament en rebia 11 el dia deis pactes. Més que
una primera partida a compte semblava una paga de senyal pel compromís contret.

Podem encara adduir un darrer indici del suposat incompliment del contracte entre
els Blanquers i Lluís Dalmau. Quan la Confraria pactà novament en 1463 la pintura
del retaule, el preu convingut amb Jaume Huguet era exactament el mateix que havia
estat ofert onze anys abans a Lluís Dalmau, la qual cosa fa pensar que devia ésser una
mateixa obra la que fou pactada per Lluís Dalmau i per Jaume Huguet.

Pocs dies havien passat deis actes closos amb el fuster Bonafé i amb el pintor Dal-
mau, que els frares de] convent de Sant Agustí eren convocats a Capítol, sota la pre-
si dència de] prior fra Mateu Rella, per parlar de l'obra de l'altar major que els Blan-
quers s'avenien a sufragar, i que tant interès tenia per al convent. Fins a vint frares
assistiren a la deliberació, de la qual derivà el compromís que contreia el convent en
correspondència del gran servei que li feia el gremi, de celebrar perpètuament cada set-
mana, el dia de divendres, a l'altar major, un aniversari cantat, per a les ànimes deis con-
frares difunts, amb prevere, diaca i sotsdiaca, finit el qual havien d'anar amb creu i
salpasser al vas deis confrares a cantar una absolta.

Aquesta obligació que s'imposa el convent, extraordinària com és, diu prou clara-
ment la consideració que el propòsit deis Blanquers mereixia deis frares Agustins, que
veien honorar llur església amb una obra de tan alta estima.

NOU CONTRACTE AMB EL PINTOR JAUME HUGUET

El dia 4 de desembre de 1463 trobem novament els cònsols, clavaris i prohoms de
la Confraria deis Blanquers a casa de] notari per tal de cloure pactes amb el pintor Jaume
Huguet per a la pintura de llur retaule de l'església de Sant Agustí.

En aquests pactes no es fa cap referència ais que, onze anys abans, havien fet amb
Lluís Dalmau per al mateix objecte, per més que algun deis intervinents, com el prohom
Melcior Tintorer, ja hagués estat present a l'acte anterior.

El conveni no exclou cap element del retaule: bancal, portes, històries, figures cor
-pòries, tabernacles, tubes, pilars, tot anava a càrrec de Jaume Huguet. No sembla que

eis pactes amb Lluís Dalmau haguessin deixat altre rastre que els papers de] notari.
Tot fa creure, com ja hem dit abans, que Jaume Huguet es trobava no davant d'una
obra interrompuda que calia continuar, sinó davant d'una obra nova i tal com era dei-
xada pel fuster tallista.

El text de] contracte amb Jaume Huguet, arribat sortosament fins a nosaltres, és
minuciós i digne d'ésser resseguit puntualment.

Una nota marginal ens revela el nom del notari: Joan Fogassot. Els compareixents eren
per una part els cònsols, els clavaris i els prohoms de] gremi. De l'altra banda el pintor.

Jaume Huguet devia tenir en aquesta època un prestigi consolidat. L'any 1448
havia pintat un retaule per a l'església d'Arbeca; dos germans seus, capellans de Puig-
tinyós, tingueren la procura deis drets del pintor per aquella obra. En 1453 cobrava el
preu d'uns cartrons de tapisseria que havia pintat, juntament amb Miquel Nadal, per a la
Casa dels Diputats de Barcelona. Dos anys més tard, pinta el bancal de] retaule de
Ripoll. Aquell mateix any els Frares Menors de Berga li fan comanda d'un retaule de
Sant Antoni. Durant algun temps havia estat associat — convé retenir aquesta notícia
— amb el pintor de Saragossa Pere Ramírez; l'any 1456 reclamava eis guanys que la
societat hagués pogut produir. Vénen després el retaule de Sant Abdon i Sant Senén,
de Terrassa, el retaule de la Confraria de Sant Esteve deis Freners, de Barcelona, con-
tractat en 1462, i el retaule de l'Epifania per a la capella reial de Santa Agata.
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Posteriorment al retaule deis Blanquers li coneixem documents del retaule de Sant

Pere de Vilamajor; del de Santa Maria del Mar, de Barcelona; del de Sant Martí de
Montnegre; del de Sant Eloi, deis Serrallers de Barcelona i del de Sant Jeroni de la
Vall d'Hebron.

Els documents contractuals d'aquestes obres ens permeten seriar-les per l'ordre del
preu convingut, la qual cosa ens pot donar, fins a cert punt només, la gradació de llur
importància relativa. L'escala és aquesta:

	

Retaule de Sant Pere de Vilamajor . . . . . .	 24 lliures
»	 de Sant Martí de Montnegre . . . . . . 	 35 »
»	 deis Framenors, de Berga. . . . . . .	 75	 »
»	 de Santa Maria de la Mar. . . . . . .	 75	 »

Bancal del retaule de Ripoll .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 80	 »
	Retaule de Sant Esteve, deis Freners. . . . . .	 192	 »

»	 de Sant Eloi, deis Serra.11ers . .	 . . . .	 264	 »
»	 de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron . . .	 400 »
»	 de Sant Agustí, deis Blanquers . . . . . 1110	 »

Deis retaules d'Arbeca, Terrassa i capella reial de Santa Agata no en sabem el preu
amb suficient exactitud per a poder-los incloure a la llista.

EI retaule deis Blanquers fou, doncs, per a Jaume Huguet, l'obra de major impor-
tància. Deis altres retaules que pintà, i que els documents ens fan conèixer, el de major
preu no arriba ni de molt a la meitat de] preu convingut per al de Sant Agustí. Per al-
tra part, en rebre la comanda, Jaume Huguet devia estar en plena possessió del seu art
i, acabat el retaule per a la capella reial, devia tenir un prestigi ben reconegut.

A judicar, doncs, per l'ambient en què es produí aquesta obra, hauríem de tenir el
retaule deis Blanquers com la pintura més representativa de l'art de Jaume Huguet.
1, no obstant, els fragments conservats d'aquest retaule són, per la diversitat que ofe-
reixen, els que han produït majors discussions i dubtes.

Vegem el contracte què diu.
Tal com hem vist amb el contracte del fuster Bonafé, el text de la capitulació amb

el pintor Huguet és incomplet en el sentit que molts detalls del conveni fan referència a
la mostra que el pintor presentava, i a la qual havia de subjectar-se l'obra com no fos que
es pogués millorar.

Així i tot, amb els detalls donats ací i allà, i amb el record del que hem trobat en el
contracte del fuster, pot intentar-se una descripció del retaule.

Del pedestal de pedra que devia fer construir Macià Bonafé no se'n parla per tal com
no necessitava cap intervenció pictòrica. Comença, doncs, la descripció pel bancal, en
els compartiments del qual Jaume Huguet havia de pintar les històries de la Passió tal
com eren presentades en el bancal de la mostra.

Als dos extrems del bancal, les portes, amb una imatge de sant a cada una. La
determinació de quin sant havia d'ésser es deixava a la deliberació del P. Provincial i
deis prohoms del gremi. Al mig del bancal, el tabernacle.

Damunt del bancal, al mig, dues pasteres sobreposades, més rica la inferior, amb
entre peu, pilars i tuba, destinada a la imatge del titular, i la més alta, mancada de llan-
terna i esmortiment, dedicada a la imatge de la Verge. Aquestes imatges són les queja
coneixíem pe] contracte del fuster imaginaire, i els pactes descriuen minuciosament la
decoració pictòrica que cada una d'elles haurà de tenir. Sant Agustí durà la capa de bro-
cat carmesí amb dues amples franges embotides, enriquides d'imatges; l'hàbit negre amb
alguns brots pampolats d'or; la diadema, la mitra i el bàcul, embotits i daurats. Totes
les vegades que la imatge de Sant Agustí hagués de figurar en alguna de les històries
anirà abillat de la manera descrita. El mantell de la Verge será de brocat blau i la
gonella blanca, brocada d'or embotit.

198



Als costats de les imatges diuen els pactes que hi ha d'haver quatre històries amb
les representacions que decidiran mestre Mateu Rella i els prohoms del gremi. Aquesta
frase — massa ambigua — tanca el nombre d'escenes pintades que tenia el retaule i que
tampoc no ens dóna el conveni amb el fuster. Les quatre històries de què ens parla,
juntament amb la part central destinada a la imatge escultòrica de Sant Agustí i el
guardapols, devien formar tota l'amplada del retaule que, pel contracte amb l'escultor
sabem que tenia seixanta pams. I com sabem també que cada una de les històries, a
judicar per les sis que es conserven, tenía 9 pams i mig d'amplada, el repartiment
horitzontal de] retaule no pot ésser difícil:

Les 4 històries, de 1'94 m.. . .	 . . . .	 .	 .	 . .	 7'76 metres
El compartiment central.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1'94	 »
Els 2 guardapols, de 0'60 m.	 . . . . . . . .	 1'20	 »
Els 6 montants verticals, de 0'20 m.. . . . . . . .	 1'20	 »

1G'IU	 »

L'altura, proporcionada a l'amplada, segons e] conveni amb el fuster, podia ésser
repartida hipotèticament així:

Socolada, corresponent a la mesa de l'altar	 .	 .	 .	 .	 . 1 ,00 metres
Bancal.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 1'00	 »
Les 3 històries, de 2'64 m.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 7'92	 »
Els 3 dossers de les històries, a 0'40 m.	 .	 .	 .	 .	 .	 . 1'20	 »
El guardapols	 .	 .	 .	 .	 .	 ,	 .	 .	 .	 .	 .	 . 0'60	 »
La part de la història central que sobrepassa el guardapols 1'40	 »
El guardapols de la part central	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 0'60	 »

13'7"2	 »

Les condicions de la pintura són descrites amb molta precisió en el text del con-
tracte. Jaume Huguet començaria per enguixar tot el retaule amb guix gros i guix prim,
i, un cop aparellat, dibuixaria la composició de les històries. Els cònsols i clavaris del
gremi podrien visurar el dibuix abans que fos començada la pintura, acompanyats de
persones expertes, entre les quals determinaven els pactes que lii fos Macià Bonafé,
l'escultor del retaule. El pintor havia d'atendre totes les esmenes que els representants
deis Blanquers indiquessin, i fer, si calia, les composicions de bell nou tantes vegades
com fos necessari perquè fossin totalment acceptades.

Tota l'obra de talla dels portals i tabernacle, així com l'ornamentació de les històries
i deis compartiments destinats a les figures centrals, havia d'ésser daurada. Els campers
de les històries, daurats i embotits, com també les diademes, les crosses i les franges
brodades de les capes litúrgiques i altres abillaments sumptuosos. Els lleons esculpits
que ja hem trobat en el contracte de] mestre fuster, serien decorats, diuen els pactes,
«seguint lur natural de color» mentre tinguin al cap sengles corones daurades.

La bona qualitat de l'or i deis colors és exigida diverses vegades: «bon or fi e co-
lors fines e sumptuoses» diuen un cop els pactes; «or fi e bella color e bona finor e preu»
repeteixen; i, per a major precisió del desig, remarquen «com aquell or de les copades
e guardapolsos de] retaule de la Casa de la Ciutat de Barchinona».

Les figures representades en el retaule mereixen encara una atenció singular. Es
recomanat per una part que el pintor farà «bones testes, bones mans, bones bosses de
les ymatges», i, més enllà és exigit del pintor que sigui el mateix Jaume Huguet qui de
sa pròpia mà acabi les testes, les cares i les mans de les figures.

L'obra havia d'ésser visurada no solament un cop enllestida, sinó a mesura que s'a-
nés produint. Ja hem vist com els representants de] gremi, d'acord amb el P. Provin

-cial del convent de Sant Agustí, intervenien i decidien en la composició iconogràfica per
tal que el retaule respongués a la idea que en tenien feta. La revisió tècnica estava
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encomanada a dos pintors que serien elegits oportunament per cada una de les dues
parts contractants, mirant que fossin els «dos millors pintors que sien en Barchino-
na». Jaume Huguet, obligat a refer ¡'obra fins a tant que s'adaptés a la voluntat del
convent i del gremi, estava així mateix subjecte al rigor de la comprovació tècnica i ex-
posat a repetir la feina si l'or o els colors no eren de la bondat convinguda o si «per fet
de ventura lo retaula vingués a menys, axi per falta de mal apparell com per mal engui-
xar o malmetra de colors o per mal deurar, la obra sortia o prenia altre alteració ».

El preu acceptat era, tal com hem dit, de mil cent lliures que havia d'ésser satisfet
en diversos terminis a mida que l'obra avancés. Anotem que la primera paga era de cent
deu lliures, mentre que la que havia cobrat per igual concepte el pintor Lluís Dalmau
era d'onze lliures, contrast que ve encara a refermar la nostra teoria ja exposada de la
condició de contracte d'execució llunyana que semblava tenir el de Lluís Dalmau.

Era previst en el pacte un possible incompliment per part del pintor. En aquest
cas, llevat que fos degut a força major, el gremi podia fer acabar el retaule a cost i des-
pesa de jaume Huguet. Podia ocòrrer també que el pintor morís abans d'enllestir el
retaule. L'obra feta seria aleshores estimada per aquells dos mestres pintors visura-
dors, per tal de poder fer una liquidació amb els hereus, i si no arribaven a bon acord,
decidiria la qüestió mestre Macià Bonafè, l'escultor, l'home de confiança, segons sem-
bla, de tots els intervinents en la contractació, el qual era ja elegit aleshores per al cas
que la seva intervenció arribés a ésser necessària.

Dues ensenyances principals són contingudes en el text del contracte i poden es-
clarir molt el procés històric de la nostra pintura gòtica. Per una part, l'exigència in-
sistent en que fossin abundoses les decoracions embotides i daurades. Per altra part,
la petició feta a Jaume Huguet de pintar ell mateix, de sa propia ma les testes, les cares
i les mans de les figures.

La nostra pintura gòtica està, a la fi del segle xv è , en plena ostentació de la seva
riquesa. El miratge de l'or l'ha envaït; deis campers ha saltat a les vestidures, i de llis
que era s'ha fet embotit i corpori. Al mateix temps, el retaule religiós, aplicació gaire

-bé única d'aquesta pintura, anava creixent en desmesura, i, en dues centúries de vida,
el plançó humil que no gosava aixecar-se damunt l'ara de l'altar, s'havia fet arbre cor-
pulent que omplia les capelles, obscuria els finestrals i omplia de vegades les naus més
vastes dels temples.

Si concretem el camp d'observació a la ciutat de Barcelona veureu com el fet de la
successiva creixença i enriquiment deis retaules pintats ve acompanyat d'altres fets que
el segueixen para] lelament i en són, en part, una explicació.

Barcelona fou una gran productora de pintura gòtica; als pintors nadius s'hi afegien
els que venien d'altres terres i s'hi establien. Tots hi trobaven bona feina.

La construcció d'esglésies fou copiosa a Barcelona durant els segles xiv i xv, i les
capelles, que la construcció ogival permetia per primera vegada, es multiplicaven. Fora
de Barcelona, i sense moure's de Catalunya, s'havia establert una certa competència
entre argenters, escultors i pintors per l'obra deis retaules. A Barcelona, en canvi, els
pintors dominen el camp en absolut. Només la Catedral, té prou forca per substreu-
re's a l'ambient, i eleva, encara corrent el segle xvi, a semblança de Mallorca, un re-
taule-tabernacle de fusta sense pintures que suara semblava trontollar.

Ultra aquest exemple singular, només podem trobar algun sepulcre de pedra que te
l'ofici de retaule (Santa Eulalia, Sant Oleguer, Sant Ramon de Peñafort). Tots els
altres retaules eren de pintura.

La saturació degué arribar. Res ho prova tant com el cas de Lluís Borrassà, que
no cessa d'admetre deixebles i col-laboradors per tal de poder donar compliment a les
nombroses demandes que rebía. L'obrador familiar deis Vergós n'és un altre exemple;
pare i fills treballen juntament, i la manera personal de cada un es barreja en les obres
que produeixen fins a causar la confusió deis nostres crítics que treballen en llur des-
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Retaule dels Blanquers. Cuns,,igració de Sant Agustí.
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Esquema de la composició general del retaule dels Blanquers
segons les mides incompletes que donen els documents.
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Text inicial del contracte fet entre els Blanquers i el pintor Jaume Huguet per al retaule de Sant Agustí.

4 desembre 1463
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GUIA DE LES ARTS I BELLS OFICIS
Antiguitats

ESCLASANS VDA. TRIUS, MARIA; Pietat, 10
Ceràmica

VICENS, CASIMIR; Tallers, 72. Tel. 15644

Construcció i decoració
MOYA, J.; Aragó, 184 Tel. 73852

Constructora d'obres
AGUSTÍ, JAUME; Aragó, 222, ent. Tel. 11966
SOLÉ PAMIES, JOAN; (Sans) Valladolid, 11. Tel. 32261
TORRES, ANTONI; Diputació, 290, ent. Tel. 18097

Decoradors
BUSQUETS, EUSEBI; Aragó, 334, 3., 1.

Decoradors d'interiors
COSP, VDA DE PERE; Rosselló, 231. Tel. 73574

Dibuix 1 pintura (Efectes de)
GUARDIOLA, Y. Suc. Frigola i Queralt; València, 199
HORTA, CASA MIQUEL; Avinyó, 7. Tel. 14993
TEXIDOR, VDA. D'E.; Ronda S. Pere, 16. Tel. 11623

Dibuixants
BUSQUETS, EUSEBI; Aragó, 334, 3., 1.
SABATÉ JAUMÁ, PAU; Aribau, 67

Ebenistes
CAMPARÁ, JOAQUIM; Còrsega, 561
FRANCOLI, JOAN; Vallhonrat, 30. Tel. 34749
LINARES, A.; Riera Alta, 21. Tel. 15353
RIBAS, VDA DE JOSEP; C. de Cent, 329. Tel. 14657

Electricistes
FRANCH, JOSEP; Corts, 682. Tel. 16621

Escultors decoradors
HERNÁNDEZ VILA, PERE; Pl, St. Felip Neri, 4

Escultura religiosa
RIUS. CLAUDI; Rosselló, 195. Tel. 74201

Estucadors
CASA PETIT-RAMON GAUSSET; Rocafort, 108. Tel. 30966

Fotògrafs
ARENAS, RAFEL; Corts, 670. Tel. 11657

Fotògrafs industrials
SALA CAMPAS, JOSEP; Còrsega, 413, ent. 9.

Fotogravadors
ESTEVE FELIU, FRANCESC; Via Laietana, 15 Tel. 1'1069

Fusteries
MONCANUT, FILL DE D.; Paris, 125. Tel. 70966
NIUBÓ 1 CIA., BALTASAR; Pge. Forasté, 17. Tel. 72553

Fusteries mecàniques
BIOSCA. PERE; Sant Gervasi, 103. Tel. 74714
MANÁ, JOAN; C. de Cent, 63. Tel. 30633

Galeries d'art
SALA PARÉS (ESTABLIMENTS MARAGALL) Petritxol, 5

Tel. 14665
Galvanoplástia

ROCA GERMANS, S. L.; Corts, 462. Tel. 34826
Guixaires adornistes

AVILA, JAOIN •r; Passeig St Joan. 73. Tel. 75071
CASASUS, JosEP; C. de Cent. 474. Tel. 53712
COLL, PERE; Corts, 473. Tel. 34673

Impremtes
CASTELLS, EDUARD; Diputació, 333. Tel. 52316
TOBELLA, RAMON; Carme, 18. Tel. 19634

Joiers
SUNYER, RAMON; Granvia, 660, Tel. 11247

Lacadors
SARSANEDAS, RAMON; Amalia. 31, pral. Tel. 16993

Làmpares
BIOSCA 1 BOTEY; Rbla. Catalunya, 129. Tel. 73536
CORBERÓ, PERE; Aribau, 103. taller. Tel. 71372

Llibreries d'art
MARTÍNEZ PÉREZ, C.; Banys Nous, 5. Tel. 20542

Metallistes
`• BIOSCA I BOTEY, Rbla. Catalunya, 129. Tel. 73536

BOLIBAR, SANTIAGO; Rbla. Catalunya. 43. Tel. 19543
CORBERÓ, PERE; Aribau, 103, taller. Tel. 71372

Mobles i decoració
CASAS, LLORENÇ; Galileu, 50-51-53. Tel. 30537
PARCERISAS I CIA.; E. Granados, 90. Tel. 72573
PRAT, Jossr; Ferlandina. 67. Tel. 18286

Motllures, marcs 1 miralls
GASPAR, JOAN (Casa Benítez); Consell de Cent, 323

Tel. 12064
Papers pintats

GIRONA, JOSEP; Corts. 661, Tél. 53536
GUASCH, FILL DE JOSEP; Raurie, 8. Tel. 10686

Parquets 1 decoracló
BASTUS, QUERALTO I CIA.; Sta. Elena, 6. Tel. 16843

Pintors decoradors
CASALS PEYPOCH, .IosEP; Roger de Flor. 164, taller
PASCUAL, PERE; Mallorca. 255, Tel. 70702
VILARÓ 1 VALLS; Corts, 604. Tel. 10283

Pintors escenògrafs
ALARMA TASTAS, SALVADOR; Vergara, 3, 3., 1.
ESCENOGRAFIA BATLLE I AMIGO; Borrell, 910

Projectes de mobles 1 decoracló
BARÓ, CARLES Ma; (S. G.) Musito, 1,

Propaganda (Articles per a)
BASA I PAGÉS; Calàbria, 66. Tel. 33368

Retaules, daurats 1 policromia
SABATÉ PASTOR, BONAVENTURA; Aragó, 187

Serralleria
's SARRIAS, MANUEL; (S. G.) Bolívar, 22. Tel. 70005

Tapissers
LABORDA, EUGENI; Rbla. Catalunya. 45. Tel. 12395
LLOSA, PERFECTE; Balmes. 128. Tel. 73434

Tapissos 1 catifes
's AYMAT, ToMÁs; Carrer d'en Villà, ST. CUGAT DEL

VALLÉS , Tel. 20
Teixits per a mobles 1 decoració

TRONC, ALBERT; Rbla. Catalunya, 32. Tel. 17476
Vidres plans

GARCLI SIMÚN, V.; Rbla. Catalunya, 29. Tel, 15677
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triament. Són també copiosos els casos de companyies formades entre pintors per tal
de poder anivellar llur producció amb les necessitats del mercat, i mantenir-lo proveït
sense deixar-li temps de decantar-se per les obres deis escultors de pedra o de fusta.
Ja hem vist cons Jaume Huguet també havia tingut establerta companyia amb un pintor
de Saragossa, Pere Ramírez. Altrament, aquest retaule de Sant Agustí deis Blanquers
amb l'ostentació que fa de diversitat d'estils i maneres, diu prou clarament com no
era un sol pintor a produir-lo. Ni la promesa de pintar ell mateix les testes i les mans
de les figures no hi valgué; les diferències són tan ostensibles que fan deixar a segon
terme la lletra del contracte i el bon desig deis contractants.

La competència gremial, i àdhuc la competència conventual, devia ésser certament,
la gran impulsora de ]'obra deis retaules; però bé és evident així mateix que li fou nociva.
L'afany de riquesa i d'ostentació omplia les obres de colors brillants i de grans espais
de dauradures, però la pintura s'hi afeixugava i no tenia esma d'alliberar -se de la cuiras-
sa deis ramatges embotits i deis relleus que volien semblar obres d'argenteria o d'ar-
quitectura. Mentrestant, les aures de renovació renaixentista s'extenien per tots els
camps de l'art. Només la pintura de la nostra antiga escola volia sobreviure's. Ni
l'exemple de Lluís Dalmau fou fructífer. L'única cosa que en desitjen copiar — ho hem
vist en el comentari de] contracte de Jaume Huguet — és l'or i la lluïssor deis brunyits i
la decoració corpòria.

A darreries del segle xv, quan es produeix el retaule deis Blanquers, l'escola cata-
lana de pintura vivia desplaçada de l'ambient artístic universal. No és estrany, doncs,
que ben aviat, en mig de la pròpia apoteosi, aquesta pintura defalleixi i mori.

A. DURAN I SANPERE

DOCUMENTS

La Confraria dels Blanquers contracta amb el fuster-imaginaire Macià Bonafé la
construcció del retaule per a l'altar major de l'església conventual de Sant Agus-
tí Vell de Barcelona.	 20 juliol 1452

In Dei nomine. Noverint universi quod nos Petrus Borrell, Melchor Tinctorerii, consules
anno presenti confratrie blanqueriorum civitatis Barchinone, Anthonius Verdeguerii, Jacobus
Fort, clavarii anno presenti dicte confratrie, Arnaldus Rosset, Petrus Tinctorerii, Jacobus Vilar.
Arnaldus Sant Feliu, Guillermus Ripoli, Jacobus Sorts, Bernardus Miró, Bartholomeus Puig, Ber-
nardus Gili et Anthicus Vithalis, blanquerii proceresque dicti oficii cives Barchinone, ex una parte,
et ego Mathias Bonafé ymaginarius et fusterius civis dicte civitatis ex parte altera, confitemur
et recognoscimus altera pars nostrum alteri ad invitem quod de et super quodam retrotabulo fus

-teo per me dictum Mathiam Bonafé fiendo et perficiendo juxta quoddam mostrum per nos dictos
proceres dicti oficii blanqueriorum in quodam pergameno depictum et istoriatum traditumque
michi dicto Mathie Bonafé fuerunt facta, inhita et concordata ac in romancio ordinata capitula in-
ferius inserta sub hac forma: En nom de Den sia e de la humil Verge nostra dona Santa Maria e
del glorios sant Agustí e de tots los sants e santes de paradís; amen. Capitols fets, concordats
e avenguts entre los senyors en Pere Borrell, Melchior Tinctorer, consols, Anthoni Verdeguer,
Jachme Fort, clavaris l'any present de la confraria de l'oficií dels blanquers de la ciutat de Bar-
chinona, Arnau Rosset, Pere Tintorer, Jachme Vilar, Arnau Sant Feliu, Guillem Ripoli, Jacme
Sorts, Bernat Miro, Barthomeu Puig, Bernat Gili, Antic Vidal, blanquers, ciutadans de la dita
ciutat, per tot lo dit ofici dels blanquers elegits en prohomens de la dita confraria de una part, e
en Matià Bonafé ymaginayre e fuster ciutadà de la dita ciutat de la part altre, de e sobre lo re-
taula de fusta lo qual lo dit Matià Bonafé ha a fer e acabar segons la mostra per los desus dits
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clavaris,, consols e probomens de la dita confraria en un pregamí istoriade e liurade al dit MatiL
son stats fets, c neordats e avenguts entre les dites parts los capitois seguents:

Pràmenmaut., lo d t Mati  Bonafó promet als dessús dits que ell en son propri nom farà e
acabar  lo dit tul,, ço es quetotlo pla de aquell serà de fusta d'alber e les barres de aquell. e
mes, que la $meta de la tallat será de corentens los quals venen de Tortosa, la qual fusta promet do-
nar "na e i	 , apte e suficient a reebre la pintura o pintures les quals en aquell se hauran a fer.

ltem lo dit Matà  Bonafe promet de fer una ymage de fusta de la Verge Maria la qual starà
sobre sent Aostf lla qual será de la magnitut a la conaguda deis dits consols e clavaris e del pri-
or de Sant Agosti e del dit Matià. E mes, lo dit Matià promet de fer dos lehons baix al peu del
guxardepols, la magaàtut deis quals seran a conaguda del dit Alatiá. Item, es concordat e avengut
entine sdàtesparts que lo dit retaula ensemps ab los guardepolsos baia haver de ample sexante
palma. Item, es concordat e avengut que los spays en los quals seran pintades les istories haian
hacer vutl. palms de ample, la altitut deis quals baia esser a conaguda deis dits consols, clavaris
e prior. Item, es concordat e avengut que la altitut del retaula baia esser segons que es la pro-
porcàd de la mostra de aquell. Item, es concordat e avengut que lo banchal del dit retaula en lo
mig de aquelll haurà un tababernacle en lo qual starà lo Corpus segons que's conté en la dita mos-
tra, e mes, haurà en lo dit banchal spay per quatre istories a pintar segons en la dita mostre del dit
retaula appar; e mes als strems del dit banchal, haurà dos portals segons la dita mostre. Item, es
concordat e avengut entre les dites parts que lo dit Matià promet e es tangut fer tot lo peu del
dit altar de pedre picade obre plana ab son entaulament, lo qual dit retaula e peu de pedre lo dit
Matià promet donar acabat del dia present a un any e mig primer e continuu venidor, sots la pena
e jurament devall scrits. Les altres coses les quals no sien tocades en los presents capitois e les
quals halan sguard a perfecció e acabament del dit retaula, nos referim ala mostre de aquell. Item.
los dits senyors de consols. clavaris e prohomens en nom de tota la dita confraria prometen donar e
pagar al dit Matit Bonafó, axí per la fusta. claus., mans, jornals e lo peu de pedre etotes altres coses
a perfecció de obre de fusta e de pedre de aquell, vuyt cents florins d'or d'Aragó, los quals li pro-
meten donar e pagar per aquests termens e pagues, ço es: ara de present, cent florins, e a Nadal
primer vinent, sinquanta florins, e a Pascha primer vinent, altres sinquanta florins, e dequi avant
tots anys en la festa de Nadal de Nostre Senyor altres sinquanta florins. fins a tant que los sobre-
dits vuyt cents florins sien integrament pagats. E totes les dites coses prometen de fer, atten-
dre e complàr, ço es los dits consols, clavaris e prohomens. en nom e veu de tota la dita confraria,
e lo dit Matià de fer. attendre e complir totes e sengles coses en los presents capitois e en cas -
cun de aquells contengudes, sots pena e arrel de cent lliures barchinoneses gonyadores per la
terça part a la cort que de les dites coses faria la exequció; e per les dues parts, a la part obe-
dient e los presents capàtols e les altres coses dessús dites tenint. complànt e servant. la qual pe-
na tantes vegades sia comesa quantes seria contrafet, e la qual pagade o no. o graciosament re-
mesa, no resmenys les dites parts en los dits noms sian tengudes de totes e sengles coses en los
presents capitols contengudes, ultra la qual pena prometen de pagar e satisfer la una part a la
ultra, e abdues endesemps, totes e qualsevol messions, dans e interesseres les quals la una part
per colpa de la altre ne hauria a fer o sostenir en juy e fora juy, sobre les quals rolen que sia cre-
guda aquella part qui les faria per sa sola simple paraula sens alitre prova. E per totes les dites
coses attendre e complir, tenir e observar, que'n obliguen la una part a la altre e abdues ensemps.
ço es, los dits consols, clavaria e prohomens en nom e veu de tota la dita confraria e confrares de
aquella, tots e sengles bens e drets de la dita confraria, mobles e inmobles, hauts e havedors,
e lo dit Matàà Bonalé tots e sengles bens seus, mobles e inmobles, hauts e havedors,, e renun-
cian largament e ho juren. E volen les dites parts que deis presents capitois sia feta e for-
mada una e moltes cartes, les quals volen que sian dictades e ordonades ab totes promissàons,
stipulacions, penes, oblàgacàons, renuncàacàons, juraments * clausules e cauthelas que eonaxarà
lo notari, deis presents capàtols, substancia no mudada. Et ideo nos dicte partes laudantes ap-
probantes,, ratifficantes et confirmantes preinserta capitula et omnia et singula in ipsis et ipso-
run quoáïbet contenta et specàficata et renunciantes excepcionà predàctorum capitulorum sich la-
ten nos dictas partes non factorum, inhitorum et concordatorum et rei modo predicto ita non
esse et dolo mato et accioni omnàque alii jurii racioni et consuetudini contra hec repugnantibus,
gratis et ex certa acieneia convenimus et bona fide promïttimus nos dicte partes, scilicet, una
para nostrum alterà et nobàs ad inviicem, quod predicta et preinserta capitula et omnia et singula
ïiu àpsis et quolibet ipsorum contenta et specifàcata in tantum ntramque partem nostram tangunt et
stràngunt, aïtendemus et complebimus, tenebimus et observabimns et in pullo contrafaciemus vel
vememus aut contrafaciet vel venlet aliquo jure causa gel eciam racione sub pena centum libra-



rum monete barchinonensium, adquirenda, pro tercia parte honorabili vicario Barchinone vel illi
curie sive judici inde execucionem facienti, et pro duabus partibus parti obedienti et capitula
jam dicta et omnia et singula in ipsis contenta complenti et observanti, et que pena tociens comi-
ttatur et exigi possit quociens per alteram partem nostrum contrafactum fuerit in predictis ve]
aliquo predictorum voto semper permanente pacto hoc est quod ipsa pena comissa vel non, solu-
ta vel non aut graciose remissa, semel aut pluries nichilominus predicta et infrascripta omnia et
singula rata maneant perpetuo ataque firma et ad eorum observacionem omnino utraque pars
nostrum teneatur et stringatur et obligata existat ultra quam penam convenimus et bona fide
promittimus altera pars nostrum alteri et nobis ad invicem quod reddemus, restituemus, solvemus
et emendavimus utraque pars nostrum alteri et suis omnes et singulas missiones suniptus dampna
et interesse si quas vel si que aliqui parti nostrum vel suis opportuerit facere vel modo aliquo
sustinere in completi et servari faciendo aliqua de supra vel infra contentis in judicio vel extra
judicium super quibus missionibus, sumptibus dampna et interesse credatur illi parti nostrum que
ipsas missiones fecerit aut ipsa dampna sustinuerit plano et simplici verbo nulio alio probacionttm
genere requisito.

Et pro hiis complendis et firmiter attendendis, tenendis et observandis obligamus pars parti et
nobis ad invicem. scilicet nos dicti consules. clavarii et proceresdicti oficii blanqueriorum. nomine
et vice dicte confratrie et confratrum illius omnia et singula bona et jura dicte confratrie et ego
dictus Mathias Bonafe, omnia et singula bona mea propria mobilia et inmobilia, ubique habita et
habenda. Renunciantes quantum ad hec terciorati de juribus nostris cuilibet legi sive juri di-
centi quod pena semel exacta amplius peti seu exhigi non possitet alü legi sivejuriprohibentipenam
dar¡ et solvi et restitucionem missionum danmorum et interesse fieri et omni alií juri racioni et
consuetudini contra hec repugnantibus. Et ad majorem cauthelam predictorum, ego dictus
Mathias Bonafe, juro sponte in animam meam per dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia,
manibus meis corporaliter tacta, predicta omnia et singula attendere ac complere, tenere et obser-
vare et in nullo contrafacere vel venire aliquo jure, causa vel eciam racione. Hec igitur omnia
et singula supradicta facimus, paciscimur convenimus et bona fide promittimus una pars nostrum
alteri et nobis ad invicem a se dicta et promissa et nostris nec non et notario infrascripto ut pu-
blice persone pro utraque parte nostrum et pro aliis eciam personis omnibus quarum interesa aut
intererit recipienti et paciscenti ac eciam legittime stipulanti. Novissime volumus nos dicte
partes quod de hiis fiant et fiera possint atque tradi utrique parti nostrum unum publicum consi-
mile instrumentum per notarium infrascriptunl. Actuni est hoc Barchinone vicesima die mensis
julü anno a nativitate Domini m° - cccc° • quinquagesimo secundo. Sig =1=I=1=R= na Petri
Borrell, Melchioris Tinctorerii, consulum; Anthonii Verdaguerii et Jacobi Fort, claveriorum.
Sig	 na Amaldi Rosset, Petri Tinctorerii, Jacobi Vilar, Amaldi Sant Feliu et Gui-
llermi Ripoll Sig =',= 1=   1= na Jacobi Sorts. Bernardi Miro, Bartholomei Puig. Bernarda
Gilü et Anthonii Vithalis procerum predictorum qui hec laudamus et firmamus presentibus terti-
bus Francisco Aymarich. assahonatore; Johanne Benedicti, manescallo; Johanne Geraldi, para-
tore; Luduico de Sant Angello, curritore auris et Francisco Borrell, notario civibus Barchinone.
Sig , 1 ' num Mathie Bonafe predicti, qui hec latido firmo et juro dicta die, presentibus testibus
venerabili fratre Jacobo Clapers magistro in sacra theologia de ordine fratrum Sancti Augustini,
Petro de Casafrancha, mercatore, Bernardo Ribalter, argenteiro, Barchinone degentibus et dicto
Francisco Borrell, notario.(')

Arxiu de Protocols, Barcelona. Notari Antoni Vilanova, [Capibreviumj (22 juny-31 octu-
bre 1452), f. 40 v.°

II

Encapçalament dels pactes fets entre la Confraria dels Blanquers amb Lluís Dalmau
pera la pintura del retaule que Macià Bonafé havia de construir. 20 juliol 1452

Rln Dei nomine nos omnes predicti Petrus Borrell, Melchior Tinctorerii etc. proceres dicti ofi-
cií civesque Barchinone ex tina parte, et Ludovicus Dalmacii pictor civis dicte civitatis ex par-
te altera. confitemur et recognoscimus altera pars nostrum alteri ad invicem quod de et super
pictura cuinsdam retrotabuli per me dictum Ludovicum Dalmacii, fienda in quodam retrotabulo
in predicta ecciesia Sancti Augustini fiendo, fuerunt facta inhita, et concordata ac in romancio or-
dinata capitula infrascripta quorum tenor sequit et est talis: Com a honor etc. Primerament

(1) En el Manual XXVIII, f. 78 del mateix notari hi ha una redacció abreujada d'aquesta escriptura.
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emprenem nosaltres prohomens del ofici de blanquers ab vos senyer en Luis Dalmau etc. (inse-
rantur etc.). Et ideo nos dicte partes laudantes etc. fiat ut in proximo cum pena dictarem cen-
tunt librarum Barchinone etc.

Testes fideiussores dictoruin procerum Franciscus Eymerich et alii predicti priori. Testes
dicti Ludoviel Dalinacil qui fideittsserunt dicta die Bartholomeus... parator pannorun lane dictus
Franciscus Borrell, notarius et Bernardos Bosch, scriptor, habitatores Barchinone.

Testes fidelussores Menuelïs Dalmacü et Anthonii Mayans, mercatorum fideiussorum predic
-torum qui fideiusserttnt. xxi. julii auno predicto dicti Franciscus Borrell et Bernardus Bosch.

Arxiu de Protocols, Barcelona. Manual XXVIII del notari Antoni Vilanova (28 març - 6
setembre 1452) f. 78.

III

Llufa DaIrnau confessa haver cobrat la primera paga a compte del preu convingut
per a la pintura del retaule dels Blanquers.	 20 juliol 1452

«Ludovicus Dalntacli, pictor civis Barchinone, confiteor et recognosco vobis Petro Borrell et
Melchiorl Tiuctorerli, blanqueriis civibus Barchinone consulibus anno presenti confratrie blanque-
riorum civitatis Barchinone, quod de bonis dicte confratrie dedistis et solvistis michi omnimode
voluntats mee numerando per manus vestri dicti blelchioris Tinctorerii undecitn libras monete bar-
chinonensium de terno insolutum prorata illorum duorum orille florenorum quos vos et nonnulli
atii proceres michi promisistis et vos obligastis dare et solvere pro faccione et pictura cuiusdam
retrotabuli per me fiendi et depingendi in ecelesia Sancti Augustini presentis civitatis Barchi-
none. Et ideo renunciando etc.

Testes Franciscus Borrell notarias et Beruardus Bosch predicti.H

Arxiu de Protocols, Barcelona. Manual XXVIII del notari: Antoni Vilanova (28 març - 6
setembre 1452) f. 77

IV
Acta del Capítol celebrat pels frares del Convent de Sant Agustí sobre les obliga-

duna que s'imposaven amb motiu de la construcció del retaule dels Blanquers.

Die )ovil III. mensas augusts anno a nativitate Domini millesimo CCCC.L°. secundo fuit
receptum sequens instrumentum licet hic continuetur.

Frater Matheus Reyha, magister in sacra pagina priorque monesterii Sancti Augustini civi-
tatis Barchinone, frater Albertus de Thous, frater Michael Duran, frater Jacobus Clapers magistri
tu sacra pagina, frater Jacobus Basselies sub prior dicti monester'ti, frater Petrus Preso (frega
r€us Sapientis lectores, frater Miehael Ferrando, frater Andreas Fet, frater Petrus Arnelli, frater
tìallardusOlaterasi, frater Petrus Sabateràï, frater Petrus Casset, frater Raphael Ssbaterii, fra

-ter Jacobus Valentini. frater Nathalïs Rubio, frater Petrus Garlanderii. frater Johannes de Cum-
bis. frater Johannes 1+4lonyos, frater Vincenelus Gerona, frater Petrus Rafardi, omr_es conventuales
dicti monesterii Sancti Augustini dicte civitatis, convocats et congregats, bae de causa fatus ca-
pltulum dàctii monesteril ad sonem squàlle, et per comunem nuncium ipsius monesterài prout alias
dàctum espitaban pro bis et similibus negoclis solitum est convocara et congregara eapitulunque
faeientes et celebrantes tanquam maïor et sanior purs eiusdem menester¡¡ intuitu hilas retrota-
buli quod vos Petrus Borrellï, Meichior Tinctorerii, Jacobus Fort et Anthonïus Verdaguerii
blanqueril civis Barebinone consules ac clwarii auno presenti confratràe Sancti Augnstini blan-
queriorttm dicte civitatis, fabricare et operari nunch de nono facitis et iutenditi s in dicto mones

-(crin in alterà malori dicte ecclesle et alias pro remedio animanum confratrum et aliorum fàdelium
dcfunctoram quorum corpora iniibi recondita sent et de cetero la dicto monesterio recondentur
g-atis previàs respectibus per nos et rostros in dicto monesterio conventuales sueceasores per
liLrmam et legittimam stipullaciouem convenàmus et bona fide promittimus vobis dictis clavaràis
et admànàstratonibus et vestràs la dictis confratràa succesaoràbus quod nos et seu dàetum mones

-teràum et su aures nostri sin eodem a dic erastina que crit die vreneràs et que computabitar
quarta dides presentis et subaeniptà mensis augustà faciemus et celebrabiimus faci etque et cellebrsbit
prediictum mnonesterium alta roce in dicto altars maàori aman aaairver ariium la quo crit presbiter.
d^ta maons tt suubdlaebonus, et lacto et cogebrato àpan auivexsario alta	 , envien i ns et exiiet Ip am
umsesteitiium com exisce et salàsparsa supra twnullum dictortun confmtrum et ibàdew abrolucimnenu



faciemus et faciet pro animabus dictorum confratum et aliorum fidelium defunctorum, et sich
deinde in qualibet septimana et in qualibet die veneris predictum aniversarium continue et ad
imperpetuum, verum si forsan casus acciderit quod ipsa die veneris erit aliquod festum annuale vel
aliud quodcutnque tam confratriarum dicti monesterii quam propter fimera quam alias propter
quod seu que ad celebracionem dicti aniversarii intendere nequeremus eo casu ac eciam tociens
quociens ipse casus emerserit valeamus ipsum aniversarium facere et celebrare in die crastrina
vel ante ipsam diem veneris electione super his nobis et dicto monesterio et successoribus nostris
in eodem reservata. Et hec promittimus facere sine etc. missiones etc. credatur etc. obligamos
bona dicti monesterii et conventus mo et inmo etc. juro ego dictos prior in animas omnium predic

-torum conventualittm etc. Ad hec nos Petrus Borrelli, Melchior Tinctorerii, Jacobus Fort et
Anthonius Verdagtterii, clavarii et administratores anno presenti dicte confratrie Sancti Attgustini
blanqueriorum ipsius civitatis laudantes etc. convenimus et bona fide promittimus vobis dictis
venerabili priori et conventualibus et vestris in dicto monesterio successoribus quod nos et nostri
in dicta confratria successores tenebimus et tenebunt circa servicium dicti aniversarii duos cereos
sive brandonos cere qui comburent dum dictum aniversarium et absolucio fiet et celebrabitur et
ipsis efusis alios duos continue et ad imperpetuum, et hec promittimus facere sine etc. missiones
etc. credatur etc. obligamus vobis et dicto monesterio et vestris iu ipso successoribus bona dicte
confratrie mo et inmo et bona nostra propria pro predictis vel aliquo eortun nullatenus obligando
hec igitur etc. fiant tot quot etc. Testes Gaspar Leo, parator, Johannes Marquesii, sartor cives
et Jacobus Barus, scriptor habitator Barchinone.

Arxiu de Protocols, Barcelona. Manual XX VIII del notari Antoni Vilanova (28 març -6
setembre 1452) f. 85 v.

V
Requeriment notarial de Macià Bonafé a la Confraria dels Blanquers per incom-

pliment dels pactes convinguts per a la construcció del retaule de Sant Agustí.
16 abril 1456

Die lune xxvt. mensis aprilis anno a Nativitate Domini millesimo CCCCL sexto.
Com vosaltres, senyors de clavaris, consolis, administradors de la confraria de sant Agostí

deis blanquers de la ciutat de Barcelona, siats tenguts e obligats en dar e pagar en Macià Bonafé,
fuster, ciutadà de la dita ciutat, vuyt cents florins d'or d'Aragó per fer e acabarlo retaula de fusta
començat en lo altar maior de la sglesia del monestir de Sant Agostí de la dita ciutat, los qualls
li haviets e sotstenguts a pagar, ço es saber, cent florins a la festa de Pascha lavors primer
venidora, e cinquanta florins en quescuna festa de Nadal lavors aprés sagüent, altres cinquanta
florins, e açó tan longament fins los dits vuit cents florins li fossen entegrament pagats, e ab
certa pena, segons aquestes coses e altres pus largament son contengudes en les cartes deis ca-
pitols fets e fermats en poder de'n Anthoni Vilanova, notari public de Barchinona, die e any en
aquells contenguts. E com deis dits vuit cents florins lo dit Macià no'n hai g rebut sino dos cents
florins o entorn per dret de compta, e lo dit retaula sia e stiga ja en punt de esser per fet e aca-
bat, segons clarament se mostra, e vossaltres en nom e veu de la dita confraria no li haiats ten-
guts los pactes ne condicions ne complides les pagues promeses e stipulades, ans aquellas li haiats
differides e diferits en lo present, per tant, lo dit Macià Bonafé, ab los presents scrits vos requer
que li donets e paguets la resta deis dits vuit cents florins segons devets e sots tenguts com ell
es prest e apparallat de continent, tota dilació apart posada, de acabar perfetament e ab tot com

-pliment lo dit retaule segons es tengut e obligat; en altra manera vos acusa e per acusade vol
haver la pena de cent llrs. posade en los dits capitols en la qual sots incorreguts tantes vegades
quantes contrafets en fer e complir les coses en aquell contengudes, protestant mes avant contra
vossaltres e la dita confraria de tots daus, messions, interessors e del salari de la carta la qual
per aquesta rahó ha aguda a traura en sa forma publicha del dit notari, e de totes altres coses a
ell licites e permés de protestar. Requirent a vos en notari etc.»

Arxiu Històric de la Ciutat. Barcelona. Fons notarial en curs d'ordenació.

VI
Encapçalament de l'acta d'un consell tingut pels Blanquers amb motiu de la cons-

trucció del retaule de Sant Agustí.	 17 juny 1453
Die lune xvii die mensis junii anuo predicto fuit recepto sequens instrumentum licet hic

continuetur.
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Dicta die lune in presencia Jacobi Barus scriptoris jurati sub me Anthonio Vilanova aucto-
ritate regia notario publico Barchinone infrascripto et in presencia eciam Asberti Dorpall et
johannis Leonardi sartorum civium Barchinone testium etc. Est instrumentum consilii facti
et celebrati per confratres oficii blanqueriorum dicte civitatis super quodam retrotabulo quod
dictuni oficium fien et construhi debet in altari majori Sancti Augustini. Est in nota largomodo.

Arxiu de Protocols, Barcelona. Manual (9 març - 19 juliol 1453) f. 85.

VII

Capitulació de la Confraria dels Blanquers amb Jaume Huguet per a la pintura del
retaule de Sant Agustí.	 4 desembre 1463

Die dominica Illl. rnensis decembris anno a Nativitate Domini MCCCCLXIII.
En nom de Den sia e de la humil verge madona sancta Maria, del gloriós sanct Augustí e de

tots los sancts e sanctas de paradís. Amén.
Capitols fets, concordats e avenguts entre los senyors en Cïuillem Ripoll, Anthoni Niadella,

consols; Jacme Vilar. Andreu Sorts, clavaris l'any present de la confraria dels blanquers; Arnau
Metge. Alelchior Tintorer, P. Niadella, Bernat Nicholau, P. Corró, Francesch Sanctjoan. P. Mer
ravet, Raffael Gili, andadors, tots blanquers, tots elegits en prohomens de la dita confraria pe
lo dit ofici dels blanquers d'una part, e lo senyor en Jacme Huguet, pintor, tots ciutadans de Bar-
chinona de la part altra, sobre la pintura del retaule e istorias del gloriós sant Augustí, segons
en la mostra de] dit retaula feta se conté, e millor si fer se porà, de he sobre la qual son stats
fets, concordats e avenguts los capitols següents:

Primerament, lo dit jacme Huguet promet als dits senyors de consols e clavaris e altres
dessis nomenats que ell donarà acabat lo dit retaula de la ffesta de Nadal de Nostre Senyor
del any hICCCCLX. quatre prop vinent a quatra anys lavors primers vinents.. segons en la mostra
se conté, e millor si fer sa porà, ab les istorias de la Passió qui son en lo dit banchal de la
dita mostra,

Item, que les portaladas e tabernacle sia deurat de bo e fin or, segons se pertany e en la di-
ta mostra stà. Nies, que en quescuna porta del portal sia feta una ymatge a conaguda del reve-
rent mestra Matheu Rella, provincia] de tot l'orde dels frares Augustins, e dels dits consols e
prohomens. E mes, que tota la obra de talla qui acompanyen los portals e banchals e tabernacles
sia deurat. e los campés de les istorias del dit banchal e de totes altres istories del dit retaula,
campés, diademas deuradas e ebotidas, mitres, crossa e fressos, tot sia emmhotit e daurat segons
se pertany.

Item, es concordat que lo dit sanct Augustí sia pintat en la forma següent, ço es, que la ca-
pa sia de carmesí brocat fi ab embotiment; ço es, que la fresadura sia ab ymatges de la capa tot
embotit; ço es, bela fresadura e ample ab lo envers de atzur bo e fi e l'abit negre ab alguns brots
pampolats d'or, tot embotit, e diadema tota deurada e la mitra ab aquellas colors pus sumptuo-
ses e ambotides segons se pertany, e lo entrepeti e pilars del costat e tuba tot deurat, segons
se pertany_

Item, aprés lo banchal e al costat del dit sanct Augustí sien fetes quatre istorias segons se-
ran ordonadas per lo dit reveren mestra Matheu Rella e prohomens, e ab aquelles quatra sia ten-
gut lo dit Jacme Huguet posar la ymatge de la verge Marla que stiga sobre la tuba del dit sanct
Augusti, segons la trobarà obrada de fusta, e que sien deurats los pilars e tuba de la dita istoria
en la manera desús dita de la tuba de sanct Augusti, lexant la lanterna e 1'esmortlment.

Item, que la Niaria sia vestida en la forma seguent: primerament que lo mantell sia de bro-
cat de atzur fi e la gonella blancha brocada d'or fi tot ab bell embotiment e ample, tot d'or e am-
botit tot d'or fi segons se pertany, e lo fres del mantell sia ample.

Item, que tots los campés de les altres istorias del dit retaula e tubes quescuna d'aquellas
sien deurades d'or fi, e los plans de les dites istorias sien deurats e embotits; e si cars era que
neguna de les dites istorias hagués naester encasaments que tot l'altre spay qui romandrà haia
esser deurat o embotit.

Itero, que en tot loch on serà trobat sanct Augustí sia pintat com a bisbe e segons la prime-
ra figura.

Itero, que de totes Ies altres istorias de totes les pintures e los lochs ahon serà trobat sanct
Augustí bo iaia a fer segons los dits mestra Matheu e prohomens ordonaran.
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Item, que la on trobarà los leons ja obrats de fusta, que aquells tals sien pintats seguint lur
natural de color, en los caps tinguen coronas deurades.

Item, lo dit Jacme Huguet promet fer tota la obra proseguent de bon or fi e colors fines e
sumptuoses e haia a fer bones testes, bonas mans, bones bossas de les ymatges, e en tota la dita
obra del dit retaula e axí de talla com los campés com en tota altra part haia a yer or fi e bella
color e bona finor e preu com aquell orde les copades e guardapolsos del retaula de la Casa de
la Ciutat de Barchinona e açó haia a ser vist e jutgat per pintors elegidors per quescuna part, e
si lo dit Jacme Huguet feya lo contrari ho baia a desfer e tornarho a tot son cost e massió.

Item, lo dit Jacme Huguet promet enguixar lo dit retaula axí de guix privi com de guix gros,
e be apparellar lo dit retaula e posar les colors e hor com totes altres coses necessarias a perfec-
ció del dit retaula; e si per fet de ventura lo dit retaula vingués a menys, axí per falta de mal
apparell com per ma] enguixar o mal uretra de colors o per ramal deurar la obra sortia o prenia al-
tra alteració, que lo dit Jacme Huguet, a tot son cost e messió, sia tengut tornar la dita obra a
conexensa de dos millors pintors qui sien en Barchinona, ço es, un per quescuna part, e haian
a jutgar migensant sagrament.

Item, que tota la obra de talla ab tot son compliment sia deurada del dit or qui es demanat
demunt.

Itero, es concordat e avengut que si lo banchal o la primera taula o altres qualsevol no eran
acabades de pintura a coneguda deis dits dos pintors, lo dit Jacme Huguet sia tengut a tot son
cost e messió tornar aquellas e aço tantes vegades quantes serà contrafet.

Item, lo dit Jacme Huguet promet als dits senyors de consols e clavaris e altres desús nome-
nats que tota ora e quant el deboxarà les istorias del dit retaula qualsevol que sien, que aquells
dits consols e clavaris ho haian a veure ab personas en semblants actes expertas entre les quals
baia a esser mestra Macià Bonafé, confrare lur, e si la pintura deboxada no starà a lur pler ell
la hage a fer e acabar; e sino stava be a conaguda de aquells, que lo dit Jacme Huguet, aquella
baia a tornar e a fer, e açó tantes vegades fins a tant stiga be e a lur pler e aquella acabar.

Itero, lo dit Jacme Huguet promet als desús dits senyors de consols e clavaris e altres desús
nomenats que quant tot lo dit retaula será acabat que ell aquell promet metra e clavar a tot son
cost e massió, exceptat que los dits senyors de consols e clavaris son tenguts donar la fusta per
los encontras e biga o bigues si mester ni haura, e aquella dita fusta haian a pagar los dits con-
sols e lo metra de la dita biga o bigues e lo mestra de cases que aquella ficaria; totes les altres
coses es tengut de pagar lo dit Jacme Huguet. E mes, promet lo dit Jacme Huguet, que si per
rahó del clavar, metra e posar lo dit retaula o en altra maneras i gostava alguna cosa, que aquella
lo dit Jacme Huguet a ses proprias messions e despeses sia tengut aquellas adobar e reparar tots
temps a conaguda deis desusdits.

Item, lo dit Jacme Huguet promet de sa propia ma acabar les testes, caras e mans de totes
les ymatges fahedores en lo dit retaula segons se pertany a conaguda dels dits dos pintors se-
gons desus es dit e del dit mestra Matheu.

Item, es concordat e avengut entre les dites parts que si era cas que lo dit Jacme Huguet
morís dins los dits quatre anys e lo dit retaula no era acabat, que en tal cas, la obra que seria feta
fos extimada a coneguda dels dits dos mestres pintors abtes e sufficients, elegidors hun per la
dita confraria e altre per lo dit Jacme Huguet e açò haian a fer migensant sagrament que per
aço haien a prestar en poder de la cort e aquella dita obra haian a jutgar que porà valer; e si
acordar no's poran, ara per llavors et e contra hi elegexen les dites parts per tercer lo dit mes-
tra Macià Bonafé.

Item, es concordat e avengut entre les dites parts que si cars será que lo dit Jacme Huguet
no haurà acabat de pintar lo dit retaula dins los dits quatre anys be e ab tota perfecció segons
la dita mostra a conaguda deis dits pintors elegidors segons desus es dit e deis dits consols e
clavaris e prohomens presents e sdevenidors, salvat emperò just impediment de malaltia o de mort,
•ço que Deu no vulla, en tal cas los dits consols e clavaris e altres desús dits puxen fer acabar
e fer pintar tota la resta del dit retaula segons la dita mostra a proprias messions e despeses
del dit Jacme Huguet e açó per pacte entre les dites parts convengut e emprés.

Item, es concordat e avengut entre les dites parts que lo dit Jacme Huguet hala e sia ten-
gut de donar bones e sufficients fermançes axí per les quantitas que rehebrá per raho del preu
dit retaula pena deis presents capitois com per totes altres coses que haian sguard la part del
dit Jacme Huguet.

Item, los dits senyors de consols, clavaris e prohomens de la dita confraria presents e sde-
venidors en nom e veu d'aquella prometen donar e pagar al dit Jacme Huguet axí per mans,
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jornals, or, argent, colors com per totes altres coses a total perfecció del dit retaula e mes, posat
e clavat segons desus es dit, mil e cent den lirs. moneda de Barchinona pagadores per aquestos
termens e pagues, ço es: cent deu lliures per tot lo mes de ffebrer primer vinent. E lo dit Jacme
Huguet es tengut e promet donar e uretra per tot lo mes de joliol primer vinent duas taulas
e lo tabernacle, les quals son en poder de'n Sadorní brodador; e mes los dits consols, clavaris e
prohomens presents e sdevenidors prometen donar e pagar al dit Jacme Huguet altres cent deu
llrs. e lo dit Jacme Huguet es tengut e promet donar e metra tot lo restant del dit banchal per
tota la festa del Nadal del any mccce sexanta sinch. E apres, lo dit Jacme Huguet, continuant la
dita obra e pintura del dit retaula segons seria e tenor de la dita mostra, farà e acabarà aquel}
dins los dits quatra anys, e los dits consols, clavaris e prohomens prometen donar e pagar al dit
Jacme Huguet cinquanta sinch Ilrs. quescun any en la ffesta de Nadal e açó fins a tant les dites
MC llrs. sien a ell integrament pagadas.

E totes les dites coses prometen de fer, attendra e complir la una part a l'altra e abduas
ensemps, sots pena e arres de docents florins d'or d Aragó gonyadors per la terça part al senyor
rey o en aquella cort o jutge que de les dites coses faria la execució e per las duas parts a la part
obedient e los presents capitols tenint e servant, la qual tantes vegades sia comesa quantes seria
contra fet, e la qual pagada o no, o graciosament remesa no res menys les dites parts ab tot effecte
sien tengudas fer totas e sengles cosas en los presents capitols contengudes, ultra la qual pena
prometten de pagar e satisffer la una part e l'altra e abduas ensemps totes e qualsevol messions,
dans e interesors les quals la una part per culpa de la altra na haurien a sostenir e fer en jtly e
fora juy, sobre les quals messions, dans e interessors sia tenguda aquella part que les faria per sa
sola simpla paraula sens altra prova. E per totes les dites cosas attendra e complir.na obliguan la
tina part a l'altra e abduas ensemps ço es lo dit Jacme Huguet tots e sengles bens e drets seus
mobles e inmobles haguts e havedors, e los dits consols e clavaris e altres desús dits tots e sengles
bens e drets de la dita confraria, mobles e imombles, haguts e havedors, e renuncian largament
he ho juren. E per major fermetat de les dites coses lo dit Jacme Huguet na dona per ferma:l-
çes en Johan Pujol, cuyrasser; Johan Ruffos, oripeller; Francesch Molins, cotoner, ciutadans
de Barchinona Caterina muller de Pere Bartlta, quondam, ferrer, e Johana muller del dit Jacme
Huguet e quescun d'ells per lo tot na obliguen tots e sengles bens e drets lurs e de quescun
d'ells per lo tot, les quals dites fermançes acceptans de bon grat convenen e prometen quescun
d'ells per lo tot que ab lo dit principal lar e sens ell en les coses per ell damunt promeses ferma-
ment seran tengudes E per les ditas cosas attendra e complir quescun d'ells per lo tot na obliguen
tots e sengles bens e drets lurs e de quescun d'ells per lo tot e renuncien a benifet de noves cons

-titucions e despertidas accions e a la Epístola Dividriani, dient que com dos o molts se obliguen
per lo tot quescú sia tengut per sa part. E la dita dona Johana, muller del dit Jacme Huguet, a
son dot e spoli e a tots drets de obligacions e abduas ensemps a benifet de Velleya, e tots en-
semps a la ley dient que abans sia convengut lo principal que la fermança e a tots ensemps a tot
altre dret en açó contravinent, he ho juren.

Item, volen les dites parts que delís presents capitols sia feta e formada tina e moltes cartes
aytantes com per les dites parts o per la una d'aquellas ne seran demanadas e requestas les quals
volen que sian dictadas e ordonadas ab totes permissions, stipulacions, penes, obligacions, renun-
ciacions, juraments, clausulas e cauthelas que conexerà lo notari dels presents capitols, substancia
no mudada.

Testes huius rei sant Petras Cudina, fohannes Torres, carniserii, cives, et Narcissus
Gili, scriptor Barchinona.

Testes firmi dictorum dominorum que III!. die mensisjanuarii aneo a Nativite Domini
MCCCCLXIIII. Bernardas Blanch et Anthonius Gual cuyra cerii cives Barchinone.(1)

Arxiu Històric de la Ciutat. Barcelona. Fons notarial en curs d'ordenació.

(1) Una nota marginal del començament del text diu: Fuji tradita copia in papiro subscripto facobo Uguet per me
Johanne Fogassot, not.

ERRATA. Cal afegir a la nota bibliogràfica inicial d'aquest treball: J. PALLEJÁ, Lo retaule del Conestable, obra de-
Jaume Huguet(1461), Boletín de la R. Acad. de B. L. de Barcelona, 1922.

En la pàg. 195 línia 12, on diu pintor cal llegir escultor.
En la pàg. 200 línia 43, on diu segle XVI cal llegir segle XIV.
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M1j
Repòs, escultura de JosEP CLARA

(Medalla d'honor de l'Exn. Int. d'Art de Barcelona)

JOSEP

Fa ja alguns
mesos que la nos-

tra revista sIonorá
dedicant un modest
homenatge a Jo-
sep Clarà, 1'emi-
nent escultor, qui
finalment ha vist
consagrada la seva
obra entre nosal-

tres després d'ha-
ver-li estatregate-
jat durant tant
temps aquest ho-
nor. L'atorgacio
del Gran Premi de l'Exposició Internacional
d'Art modern celebrada aquest any, ve a ésser
cony la reparació d'una injustícia que d'anys

havia estat comesa, quan el nostre escultor

triomfava plenament a l'estranger i aquí, a Bar-

celona, sois els escollits retien homenatge a la

seva mestria, al seu talent, que, amb tot i ha-

ver-se hagut de desenvolupar lluny de la seva
terra, tan profundament racial s'havia conservat

sempre. Perquè cal reconèixer que les boires
del Sena (tan fatals a molts artistes més febles

o menys dotats) no han entelat ni per un

moment la seva clara visió, sinó que sem-

bien haver-la afinada fent-la més pura, més

clàssica, més gràvida de llum mediterrània.

CLARÀ

Un temps era

que la selecció

dels nostres joves
artistes portava
garbes de flors,
conc a senyal de
desagreujament, a
les escultures d'En
Clarà que un Jurat
havia postergat
quan l'opinió s'ha-

via mostrat unàni-

me a reconèixer -

les cony a mereixe-

dores del Premi

d'Honor. Avui, un altre Jurat, no millor ni

pitjor segurament que aquell, però tal ve-

gada més net de prejudicis, atorga per fi

el guardó degut al seu talent i a la seva

inexaurible fe.

Els artistes catalans van voler subratllar

aquest esdeveniment oferint a Josep Clarà un

àpat de companyonia, el qual fou celebrat a

l'Hotel d'Orient amb assistència de les més
representatives personalitats del nostre món

de les Arts i les Lletres.

No cal dir com ARTS i BELLS OFtcis s'a-

dhereix a tan just homenatge i ret a l'eminent

escultor el testimoni de la seva admiració

sincera.
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NOTES I COMENTARIS

La XIII Festa Anyal del Foment de les
Arts Decoratives. — Enguany, el familiar
aplec anyal dels socis d'aquesta entitat, que
anualment sol celebrar-se a la primavera, foto
ajornat a causa dels treballs de l'Exposició
Internacional de Barcelona i també conc a pro-
va de respecte al recent dol que passava el
nostre President. Acordat celebrar-lo a la
tardor, es pensà que el marc més adient per
a tal festa fóra la mateixa Exposició, i es con-
juminà el programa posant-hi com a cosa més
important una visita col-lectiva al Palau Na-
cional per tal de veure i estudiar el veritable
tresor artístic i arqueològic allí aplegat. A-
questa visita era acompanyada pel jove ar-
queòleg Josep M.- Gudiol, qui havia d'il lus-
trar-la amb les seves explicacions, i, per tal
de fer-la més eficaç, es feren les gestions ne-
cessàries propde les persones que podien donar
l'autorització perquè aquell dia fos permès als
socis del «Foment de les Arts Decoratives» l'in-
grés al palau mitja hora abans de la fixada per
al públic, a fi i efecte que quan entrés aquest
l'aplec del Foment ja hagués visitat almenys
una sala. Aquesta senzilla combinació que al
nostre entendre no alterava en res l'ordre es-
tablert per als visitants, ens foa denegada in-
vocant la rigidesa d'uns reglaments.

Totes les facilitats i atencions que el «Fo-
ment de les Arts Decoratives» ha trobat lluny
de casa, a Itàlia i a França, on la seva repre-
sentació ha estat acollida i atesa pels orga-
nismes de l'Estat, on els ministres de Belles
Arts han donat totes les facilitats per a l'or-
ganització de les visites a museus i monuments
posant a la seva disposició els Directors i per-
sonal subaltern i permetent la visita en hores
especials, aquí, a la nostra terra, ens han estat
denegades ignorant o volent ignorar la trans-
cendència de la nostra actuació artístico-pe-
dagògica.

L'ingrés al Palau Nacional fou fet, doncs,
simultàniament amb el gros del públic, una
veritable allau de persones que envaí totes les

sales i no permeté treure tot el profit que els
organitzadors de la visita s'havien proposat,
ja que el grup s'anà disgregant i diluint entre
la gran massa de visitants, fent així inútil la
tasca del conferenciant.

Refets un xic a la sortida del Palau Na-
cional ens dirigírem vers el Pavelló Reial, on
fórem degudament atesos pels senyors Lluís
Plandiura i Jaume Llongueres, ànima i direc-
tor de la instal•lació, els quals no solament
tingueren la gentilesa d'acompanyar• nos du-
rant la visita, sinó també d'il . lustrar-nos amb
interessants dades i explicacions aclaratòries.

El banquet, celebrat a la masia de l'Asso-
ciació General de Ramaders amb típics plats
de la cuina catalana o, més ben dit, pagesa,
transcorregué arnb la franca alegria caracte-
rística d'aquestes festes. A l'hora del xam-
pany. el President, senyor Jaume Marco, digué
unes paraules d'elogi per a la institució que du-
rant tants anys s'honora a presidir, i regracià
coralment el Consell Directiu que tan delicada
mostra d'afecte li havia donat en associar-se
al dol sofert amb la pèrdua de la seva estimada
mare, ajornant per uns quants mesos la cele-
bració d'aquella festa. Acte seguit féu tina
al•lusió a l'art del passat, representat per les
visites del matí, i a l'art del present i del fu-
tur. simbolitzat pels allí presents i per la copa
commemorativa de la Festa, obra del jove ar-
tista En Valer¡ Corberó, la qual alçav a per la
salut i la prosperitat de tots. L'obra d'En
Corberó anà després passant de mà en mà,
essent justament elogiada per la seva moder-
nitat i elegant senzillesa.

Acabat l'acte, la majoria deis concurrents
es dirigí a visitar el pavelló dels Artistes
Reunits (al comentari del qual dedicarem el
número pròxim), dispersant -se després en pe-
tits grups per tots els indrets de l'Exposició.

A Mirador. — En el número del dia 17

del passat mes d'octubre, en la seva pàgina
De les Arts, aquest popular periòdic dedicà
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un comentari a una nota apareguda en aquesta
secció, sota l'epígraf Les perspectives cia-
tadanes, on era comentada l'obra dels novís-
sims jardins i font terminal del Passeig de
Gràcia. No podem per menys que agrair-li
les elogioses paraules i conceptes que ens
dedica, amb tot i demostrar la seva discrepàn-
cia en un punt concret que ara nosaltres trac-
tarem de posar en clar.

Tal vegada és veritat que l'adjectiu super-
ba aplicat per nosaltres a l'obra d'En Blay sigui
excessiu, però cal fer-se càrrec de la valor rela-
tiva de les paraules i queen escriure -la ho fèiem
sota la impressió del què acabàvem de veure tot
llegint aquelles ja clàssiques declaracions; i, la
veritat, en comparar ço que s'ha fet amb l'altra
cosa projectada (la qual volguérem reveure per
tal de refrescar-ne el record), l'adjectiu se'ns va
escapar naturalment, senzillament, gairebé sen-
se adonarnos-en. És clar que el monument
projectat, amb eis dotze o catorze anys trans-
correguts, ha envellit molt: prova evident que
no era una veritable obra mestra i que contenia
molts elements impurs i superflus, dels quals
hauria estat millor prescindir i dels quals el seu
autor avui segurament prescindiria de bon
grat; però, fillets, davant del què s'ha fet...

Els bells indrets naturals. — A Holanda
s'ha fundat una societat sota el significatiu
nom de Societat Protectora de les Beutats
de la Naturalesa. Aquest nom, que ja per
ell sol constitueix tot un programa, es fa més
entenedor encara si considerem les paraules
amb qué el seu president senyor van Tien-
hoven ha definit l'actuació que la novella enti-
tat tracta de dur a la pràctica i que en part ja
ha començat a realitzar amb l'adquisició d'al-
guns indrets de la terra holandesa considerats
mereixedors d'ésser sal vaguardats de possible
destrucció. Diu: «Les belleses naturals dig-
nes d'ésser conservades han de valorar-se tant
per llur extensió com per llur calina, i per l'ex-
clusió d'elements pertorbadors, i han de pro-
porcionar a les espècies rares, animals i vege-

tals, la facilitat de viure-hi i de multiplicar-s'hi
amb tota seguretat ».

No cal dir com aquesta iniciativa deis ho-
landesos mereix totes les nostres simpaties i
ens fa desitjar que una institució semblant
floreixi a la nostra terra, encara que cal reco

-nèixer que aquests sentiments de salvaguarda
de les belleses naturals també es manifesten
de tant en tant entre nosaltres, però general-
ment d'una manera massa platònica. Recordem
l'actuació de la Societat Protectora dels
Animals i les Plantes, i també, com a cosa
més efectiva, la campanya empresa Pro Flo-
ra silvestre; però mentrestant la incúria,
l'avarícia i la misèria. aliades amb la maldat,
van destruint els indrets més bells del paisatge
català. Els boscos i les selves són devorats
pel foc, i la destral del llenyataire (el cop sec
de ]a qual tant mal fa al cor en sentir-lo re-
trunyir en les soledats bosquetanes) acaba
l'obra de destrucció començada gairebé sem-
pre per mà criminal, no en tingueu dubte.

No n'hi ha prou amb l'acció platònica: els
discursos i els articles periodístics estan molt
bé, però caldria que anessin acompanyats
d'accions més efectives, d'estímul i de càstig,
per part de l'Estat, dels municipis o dels par
ticnlars (i encara més bé conjuntament) i que
fos seguida sense defalliments ni intermitèn-
cies, educant el poble, car en aquesta matèria
la incultura popular ateny proporcions de veri-
table tragèdia. Per a fer-se càrrec d'això
n'hi ha prou veient aquestes colles de jovent
excursionista que van pel món com desfer

-mats, renegant i baladrejant com energúmens,
empestifant eis més bells indrets anib llurs
immundes deixalles i profanant les pedres dels
més venerables monuments amb inscripcions
poca-soltes, pretensioses o pornogràfiques.

Anys enrera es posà de moda la Fasta de
l'Arbre, i a Barcelona, durant unes quantes
temporades, tots els nens i nenes de les esco-
les públiques es reunien un dia determinat en
algun dels indrets deis voltants de la ciutat i
hi plantaven petits arbrissons que arrelaven
o es morien, segons els casos, i es cantaven
himnes i es feien discursos encomiàstics de la
transcendència de l'acte i de l'amor, veneració
i gratitud que els humans han de sentir vers la

215



naturalesa vegetal, llur benefactora; i mentres-
tant els xicots (i fins altres que ja no ho són)
continuaven i continuen malmetent les soques
dels arbres dels carrers de la capital, i quan
van a fora esqueixen branques, arrenquen
plantes i fan malbé amb esfereïdora incons-

ciència tot allò que es posa a llur abast. I és
que, quan s'arriba a aquest extrem d'incom-
prensió col lectiva, no n'hi ha prou amb el bon
desig ni amb prèdiques més o menys abranda-
des d'entusiasme, sinó que cal també l'enèr-

gica acció coercitiva. Si fos sabut que al

que esqueixa les branques o arrenca un plançó

li és aplicada la deguda pena; que al que, amb
estupidesa imperdonable o amb mà criminal.
crema un bosc li és aplicada la deguda sanció
sense atenuants de cap mena, és ben segur
que aquest sol fet seria per a aquestes ments
obtuses o primàries d'una eloqüència molt més
colpidora que tots els discursos i ditirambes,
que si alguna vegada arriben a Iltrrs oïdes no
percuden en llur esperit impermeable a tot
noble i desinteressat sentiment.

Jo recordo haver sentit contar, quan era
jovenet, un fet ocorregut en un poble dels vol-
tants de Barcelona quan la Diputació començà
a realitzar el pla de carreteres i eixamplà
l'antic camí de carro que l'unia amb la capital.
Aquella millora fou un esdeveniment per al
poble. que comptà des d'aleshores amb un
lloc d'esbargiment i passeig, molt més havent
estat plantat d'arbres que, un cop crescuts,
projectarien durant els mesos d'estiu llur om-
bra benefactora damunt els vianants. Un dia,
però, va trobar-se un arbre trencat ran de rel.
Tothom en el poble se'n va plànyer, encara
que no donant-hi major importància i atri

-buint-ho a un accident fortuit: tal vegada el
pas d'un carro dels molts que a la matinada hi
passaven i que, malmenat pel carreter condor-

mit i amb la fosca, lii havia topat aterrant -lo.
Al cap d'uns quants dies, no un, sinó dos o
tres, i en diferents indrets, foren els arbres
que al matí van veure's destroçats. La indig-
nació de la bona gent del poble va ésser unà-
nime, car era evident que allò no era casual,
sinó que obeïa a tina insana fúria destructora
i que una mà criminal s'havia emprès la tasca
incivil d'anar destruint els tendres plançons
que ja per aquell temps començaven a brotar.
Va durar uns quants dies que al poble no es
parlava de res més discutint i cercant els mit-
jans d'evitar noves malifetes. El sometent
es posà a l'aguait i quan, passat un quant
temps, semblava que la cosa no havia de repe-
tir-se, nous arbres aparegueren un matí sacri-
ficats per mà de l'invisible arbricida, que a-
giiest cop havia burlat tota vigilància.

Allò ja era massa. Van fer-se les més
desatinades suposicions i van proposar -se els
plans més inversemblants a fi d'atrapar el fo-
nedís malfactor. Per a molts allò semblava
cosa de l'altra món, i, qui més qui menys,
tothom s'havia anat fent a la idea de veure la
carretera despullada completament del seu
arbrat. Algú, però, més destre o més des-
pert, que no creia en fantasmes ni havia estat
colpit pel descoratjador fatalisme dels seus
conve'ins, vetllava, i un bell matí foto trobat,
amb el consegüent astorament. estés al costat
d'un noti arbre amb la soca migpartida, tra-
vessat d'un tret que li havia ocasionat la mort,
el cos d'un pobre minyó foraster que, arribat
al poble uns quants mesos abans, treballava
en tina bòbila d'allí a prop.

Passat un quant temps, la memòria del fet
i de les seves tràgiques conseqüències anà
esvaint-se, els arbres foren replantats, i avui
aquell tros de carretera és un beli indret on fa
bo de passejar sota la tifanosa verdor.
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