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Resum

El present article pretén contextualitzar la galeria en terracota dels monarques catalans 
que decorava la gran sala de la Llotja de Mar de Barcelona, una iniciativa dels merca-
ders barcelonins que aspirava a cridar l’atenció sobre el seu paper en el nou projecte 
imperial de Carles V. A partir dels assentaments comptables del contracte i de les des-
cripcions dels testimonis de vista de la galeria, reconstruïm el catàleg de sobirans i el 
sentit historiogràfic de la sèrie icònica, a més, plantegem hipòtesis sobre la disposició 
de la galeria a la gran sala de la Llotja i sobre la concepció artística.
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Abstract

The terracotta gallery of the Catalan monarchs  
of the Llotja de Mar of Barcelona (1532):  
An artistic initiative of merchants in an imperial key
This article seeks to contextualize the terracotta gallery of the Catalan monarchs that 
decorated the great hall of the Llotja de Mar in Barcelona, an initiative of local mer-
chants who sought to draw attention to their role in the new imperial project of Car-
los V. Using entries in accounting ledgers related to the building contract and first-
hand descriptions of the gallery, we reconstruct the catalogue and historiographical 
meaning of the iconic series of the Catalan monarchs, as well as hypothesize about the 
layout of the gallery in the great hall of the Llotja and its artistic conceptualization.
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La continuada destrucció del patrimoni 
artístic del cinc-cents a Catalunya ha con-
tribuït a promoure el desinterès per certs 

projectes artístics que, malgrat que són coneguts, 
no han merescut l’atenció necessària. És el cas de 
l’encàrrec que, el 1532, els cònsols de la Llotja  
de Mar de Barcelona realitzaren al ceramista 
Pere Mata o Mates d’uns relleus de terracota 
policromats dels comtes i dels comtes reis del 
Principat que, des de Carlemany fins a Carles V, 
decoraven la Sala de Contractació de la Llotja de 
Mar fins al 1714, quan l’edifici va ser confiscat 
i transformat en caserna militar. Josep Maria 
Madurell i Marimon1 fou el primer que va donar 
la notícia de la galeria i que va assenyalar les 
proves documentals que es basen en els assen-
taments comptables del contracte. Recentment, 
Santi Torras2 ha transcrit aquesta documenta-
ció i ha subratllat la importància del projecte 
en comparar-lo amb uns altres encàrrecs dels 
cònsols de la Llotja. Així mateix, la interven-
ció arqueològica recent realitzada a la Sala de 
Contractació (2000-2001), com també les mono-
grafies sobre l’evolució arquitectònica de l’edifici 
i sobre altres iniciatives artístiques dels cònsols, 
permeten contextualitzar la galeria de sobirans 
catalans dins el conjunt d’encàrrecs artístics que 
es realitzaren a la Llotja de Mar de Barcelona 
durant la primera meitat del segle xvi3. 

A partir d’aquests estudis i dels testimonis 
de vista de la galeria, utilitzem una metodolo-
gia que hem assajat en uns altres treballs sobre 
una altra sèrie icònica de comtes i comtes reis 
del Principat: la que, l’any 1587, els diputats de 
la Generalitat encarregaren al pintor bolonyès 
Filippo Ariosto destinada a decorar les parets 
del Saló Daurat del palau de la institució a Bar-
celona4. Metodologia que estudia aquesta mena 
d’encàrrecs des d’una perspectiva polièdrica, en 

què entra en joc una complexa trama de varia-
bles, com ara la genealogia, la historiografia, el 
coneixement de la institució que encarrega la 
sèrie icònica, l’estudi de la conjuntura política 
del moment o l’impacte de la recepció de la 
galeria, entre d’altres. Conjunt de factors que 
concreten la naturalesa i la intenció amb què es 
varen encarregar aquestes sèries icòniques que, 
durant el segle xvi, es convertiren en una au-
tèntica obsessió5 i que, juntament amb l’herèn-
cia de les antigues sèries medievals, formen un 
valuós patrimoni cultural que ens permet plan-
tejar hipòtesis versemblants sobre la concepció 
artística de la galeria de la Llotja.

Els projectes constructius i deco-
ratius de la Llotja al segle xvi

Situada davant del Portal de Mar, a l’antiga plaça 
dels Canvis, la Llotja és una construcció del se-
gle xiv que complia una doble funció: espai re-
servat per realitzar-hi els tractes comercials dels 
mercaders i seu del Consolat de Mar, màxim 
òrgan judicial que vetllava per les operacions 
mercantils, tant terrestres com marítimes (figu-
ra 1). L’element principal de la Llotja és el gran 
saló o Sala de Contractació, que es conserva 
avui dia englobat en l’edifici neoclàssic que do-
mina la plaça de Palau, de Barcelona (figura 2).  
La gran nau té una planta rectangular de 33 
metres de llargada per 21 d’amplada, la qual 
conforma un espai de tres naus separades per 
dues files de tres arcs semicirculars sostinguts 
per quatre columnes. Els treballs arqueològics 
recents determinen que l’edifici es va construir 
amb una alçada de 14,5 metres, i que el sostre 
pla està format per un embigat de fusta daurada 
i policromada sobre el qual s’afegí, al segle xv, 
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un pis superior que complia la funció de Con-
solat de Mar. També durant aquest període es 
va bastir una nau col·lateral entre la gran sala i 
el mar, espai conegut com «duana de la Llotja», 
i es va construir una capella al jardí anomenat 
Pati dels Tarongers, que s’obria a ponent de la 
gran sala gòtica i en el qual, el 1408, es construí 
una singular font. 

A causa de la seva ubicació privilegiada i 
per l’amplitud de l’espai lliure de la gran nau, 
la sala gòtica fou un lloc de celebració de festes 
cortesanes i públiques6, entre les quals desta-
cava el sarau institucional que els membres del 
Consell de Cent organitzaven tradicionalment 
per honrar els reis i les reines que arribaven per 
primera vegada a Barcelona. Aquests saraus es-
tan documentats des de la baixa edat mitjana i, 
sens dubte, redundaven en les aspiracions de la 
classe mercantil que, a la primera meitat del se-
gle xvi, engegà diversos projectes constructius 
i decoratius a la Llotja. Així, el 1526, a la part 
inferior del Pati dels Tarongers, seguint la faça-
na marítima, es planejà una galeria ornamental 
a la romana que obria el gran saló al jardí —
amb una iconografia de «triumphos» i «forsas 
de Hèrcules» projectada almenys des de 1550 
pel pintor i poeta Pere Serafí— i que sostenia 
una estructura superior amb estances, com ara 
el nou arxiu o la casa del Consell de Vint7. La 
construcció d’aquesta galeria es perllongà fins 
al 1562 i coincidí amb dos projectes decora-
tius: els cinc grans vitralls (1500-1515), amb la 

iconografia de les al·legories de les virtuts del 
bon mercader (Fe, Esperança, Justícia i Forta-
lesa) —en part responsabilitat de Gil Fontanet 
i de Bartolomé Bermejo— i la representació de 
santa Eulàlia, patrona de la ciutat8, i la decoració 
de l’interior de la sala amb la sèrie de sobirans 
catalans, afer que ara ens ocupa. 

El testimoni de Gaspar Barreiros 
(1542)

Coneixem la galeria de la Llotja a través de les 
descripcions dels testimonis de vista. El primer 
és el del portuguès Gaspar Barreiros (m. 1574), 
qui, l’any 1542, al seu pas per Barcelona de camí 
a Milà, descriu la Llotja:
 

Dentro d’este muro sta huna grande praça 
quadrada com hunas mui honrradas casas de 
huna parte e outros negocios públicos. Hu-
na d’ellas é de tres naves com o tecto muito 
alto de macenaria dourada com hun fresco 
iardim, e n’ella huna fonte de muito boa 
agoa. De huna parte tem huna imagem de 
vulto dourada do emperador Carolo Mag-
no, em reconhecimento do beneficio que fez 
a esta provincia de Catalunha, porque, como 
atrás dixe, elle a conquistou e ganhou a os 
mouros, e el rei Luis a isentou da coroa de 
França, e a deu de iuro a os condes de Bar-
cellona. Defronte d’esta imagem sta outra de 

Figura 1.
Esbós del natural de la vista de Barcelona des del mar dibuixat amb tinta sèpia el 1563 per Antoon van den Wijngaerde. Detall amb la Llotja i el Con-
solat de Mar (Londres, Victoria & Albert Museum).
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per les Gesta comitum —la gran obra de la his-
toriografia catalana medieval— i que, de forma 
invariable, es repetia des de les adaptacions de 
la Crónica de España de Ximénez de Rada, fins 
a Pere Antoni Beuter, passant per Tomic, Tu-
rell, Marineo Sículo o Tarafa, els grans autors 
de la historiografia catalana del primer Renai-
xement13. Aquest catàleg també es repetia a les 
sèries icòniques medievals, com ara el Rotlle 
Genealògic de Poblet14, la sèrie escultòrica de 
comtes de Barcelona i reis d’Aragó del Tinell, la 
decoració de la beina d’espasa per a la coronació 
dels comtes reis15 o la Genealogia regum Na-
varre et Aragonie et comitum Barchinone16, for- 
mat per onze comtes: Guifré I, Guifré II, Miró, Se- 
niofré, Borrell, Ramon Borrell, Berenguer Ra-
mon I, Ramon Berenguer I, Ramon Berenguer II,  
Ramon Berenguer III i Ramon Berenguer IV17. 
A aquest elenc, cal afegir-hi la successió dels 
comtes reis del Casal de Barcelona fins a Car-
les V: Alfons el Cast, Pere el Catòlic, Jaume el 
Conqueridor, Pere el Gran, Alfons el Liberal, 
Jaume el Just, Alfons el Benigne, Pere el Ceri-
moniós, Joan el Caçador, Martí l’Humà, Fer-
ran d’Antequera, Alfons V el Magnànim, Joan 
II, Ferran II el Catòlic i Joana la Boja. Segons 
això, la galeria de la Llotja sumava un total de 
28 terracotes: les de Carlemany i Carles V que 

Carolo V, e entre ellas stam as imagems de 
todos os condes de Barcellona e reis d’Ara-
gam que foram senhores de Catalunha, em 
vulto, douradas, com letras que dizem os 
nomes de cada hun9.

El viatger portuguès descriu una galeria ja 
acabada, en coincidència amb l’última notícia 
documental. En efecte, el 20 de febrer de 1543, 
els cònsols pagaren «I lliura, II sous, per tants 
na pagats a mestre Nicolau de Credensa, pintor, 
e són per tantes aspases a fetes, e septres, ha obs 
dels reys de dins la Lonja»10. La pintura dels 
atributs regis completava la iconografia dels so-
birans que Gaspar Barreiros ja veié amb el nom 
identificatiu de cadascun. Si considerem que la 
primera prova documental és del 20 de març de 
1532, moment en què els cònsols pagaren a «en 
Jaume Piguer, guixer, per lo preu de xxx quor-
teres de guix comprat a obs de posar los empe-
radors en Lotge IIII lliures»11, podem deduir 
que, en un primer moment, les figures es mode-
laren i s’enguixaren i que, posteriorment, pas-
sats deu anys, es dauraren i es policromaren, un 
fet gens inusual en aquesta mena d’encàrrecs12.

Gaspar Barreiros no cita el catàleg dels com-
tes catalans, així és que hem de suposar que, a 
excepció de Carlemany, reproduïa el ja establert 

Figura 2.
Vista del gran saló de la Llotja de Mar de Barcelona.
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què s’oposava de forma radical a la veracitat de 
l’entrada de Carlemany al Principat i als mites 
medievals recollits en les Històries e conquestes:

Mas esta opiniam ê communmente reprova-
da dos homens doctos, porque se nam acha 
em authores authenticos, como diz Carbo-
nel author cathalano, que Carolo magno vi-
esse á Catalunha, somente á entrada que fez 
em Hespanha, contra os mouros, pola parte 
de Navarra & de Bizcaya, onde pos cerco á 
Pamplona, & á saqueou […]23.

 
A continuació, el viatger portuguès donava 

compte del nou relat de l’arxiver reial:

Verdade ê quelle á conquistou mas foi per 
seus capitanes segundo os authores aprova-
dos, porque tornandose a revellar os mouros 
que lhe pagavan tributo, & mandando hum 
exercito sobre Catalunha, Zato capitan dos 
mouros, que por elles tinha Barcellona, se 
deu á Carolomagno, & l’he entregou á ci-
dade, con á qual despois se pacificou todo 
Catalunha, & ficou em poder dos reis de 
França. A este Zato socedeo Bernardo, que 
foi ó primeiro conde de Barcellona, em tem-
po d’el rei Luis filho de Carolo magno, de 
que faz mençam Blondo & Platina na vida 
de Eugenio Papa II com que concorda Car-
bonel catalano24.

I, seguint P. M. Carbonell, negava la llegenda 
d’Otger Cataló:

Assi que a vinda de Otger Golant Catholo, 
con os nove barones de Alamanha ê avi-
da por fabulosa, & por conseguinte tomar 
á terra de Catalunha ó nome d’elle por se 
nam achar scripto em authores aprovados, 
quen’aquelle tempo screvêram, como ê Ae-
ginardo, & outros25.

Malgrat la crítica de l’arxiver reial, Gaspar 
Barreiros descrivia la gran sala de la Llotja 
vinculant la figura de l’emperador franc amb 
l’origen carolingi del Principat. Un origen que 
interpretava com a inqüestionable, perquè, en 
definitiva, la crítica de l’arxiver reial a Pere To-
mic no modificava el resultat final, fos d’una 
manera o d’una altra: amb la intervenció directa 
de Carlemany o no, l’origen del Principat se 
sustentava, en última instància, en la donació 
carolingia al comte de Barcelona. Per això el vi-
atger portuguès fixava la seva atenció en aquest 
fet, veritable centre d’interès a partir del qual es 
legitimava el poder comtal.

A banda del seu valor com a testimoni de vista, 
el text de Gaspar Barreiros és d’un enorme inte-

encapçalaven la galeria, més 11 dels comtes i 15 
dels comtes reis. 

En tot cas, la inclusió de Carlemany com a 
cap de la sèrie de la Llotja no ens ha de sorpren-
dre, perquè, si bé l’emperador no figura en el 
catàleg de les Gesta comitum ni tampoc consta 
en les sèries icòniques medievals, formava part 
del tradicional aparell llegendari de la historio-
grafia catalana18. A més, Pere Tomic, l’obra del 
qual —Històries e conquestes dels reys d’Aragó 
e comtes de Catalunya (Barcelona, Johan Ro-
seembach, 1495)19— representava la validació 
de la tradició historiogràfica medieval, havia 
construït la història del Principat al voltant de la  
llegenda d’Otger Cataló20 i de la veracitat de l’en-
trada de l’emperador a Catalunya. Un relat que  
el viatger portuguès, quan tractava de la història 
de Catalunya, sintetitzava així:

Algunas chronicas de Catalunha, antre as 
quaes ê huna que compos mossen Tomich, 
dizem que no anno de dccxxxiii foi hum 
princepe alamano chamado Otger Golant, 
governador do ducado de Guiena, o qual por 
fazer algum tempo sua habitaçam em hum  
castello per nome Catholo, lhe chamâram 
Otger Golant Catholo, & que este desejando 
servir a Deos em guerra contra infieis, ajun-
târa nove barones d’Alamanha, & con hum 
grosso exercito passando os montes Pyre-
neos fezera guerra os mouros que n’aquelle 
tempo tinham quasi toda Hespanha occupa-
da, & os lançâra do condado de Palars, to-
mandolhe tambem o condado de Ribagorça, 
com as montanhas de Cerdania & Capcir. 
Nas quaes mandâra fazer algunas fortalezas, 
onde deixâra sua molher & filhos, & fora 
combater a villa d’Empurias, no cerco da 
qual felecêra. Por cuja morte os seus enlegê-
ram outro capitam & se tornâram âs dictas 
montanhas, onde se fezeram fortes, te a vin-
da de Carolo magno, o qual vendo ó bom 
socidimento d’esta guerra determinâra de á 
proseguir, de maneira que conquistâra toda 
á mais terra d’esta provincia, & que achan-
do os grandes feitos do dicto Otger Golant 
Catholo, querendo que sua fama nam ficasse 
sem galardam de seus trabalhos, mandâra 
qu’esta provincia se chamasse Catalunha em 
memoria do dicto Catholo21.

Però, en la seva obra, Gaspar Barreiros no 
només hi incloïa el relat de Pere Tomic, sinó que, 
amatent a les novetats historiogràfiques —el  
seu oncle i preceptor fou el cèlebre historiògraf 
Joao de Barros (1469-1570)—, compilava el 
relat d’un altre historiògraf del Principat, el de 
l’arxiver reial P. M. Carbonell (1434-1517), qui, 
el 1547, publicava les Cròniques d’Espanya22, en 



LOCVS AMŒNVS 14, 2016 68 Rodolfo Galdeano Carretero

 
del primer comte refermaria la idea de successió 
dinàstica del Casal de Barcelona, en consonància 
amb el plantejament dels grans projectes de la 
historiografia catalana medieval29. 

Una altra galeria, la sèrie icònica dels reis i 
reines de la Corona d’Aragó esculpida com a fris 
decoratiu en l’ampit de la galeria alta del pati de 
l’antic Reial Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties 
de Tortosa, creat el 1544 per iniciativa de Carles V  
i del príncep regent Felip per a l’educació dels 
moriscos i acabat el 1564, també mostra la tras-
cendència i el valor de l’origen. El catàleg de reis 
i reines comença a l’ala nord-est amb els bustos 
de Ramon Berenguer IV i Peronella, i arriba 
fins a Felip III i Margarida d’Àustria —seguint 
les inscripcions identificatives—, més una altra 
parella que no porta epigrafia, però que, conti-
nuant la iconografia de la sèrie, hem de suposar 
que es tracta de Felip IV i Marianna d’Àustria, a 
l’ala nord-oest. La galeria acaba significativament 
amb una làpida que elogia la figura del comte Ra-
mon Berenguer IV, monarca que, com a cap de la 
galeria, dóna sentit a la sèrie en què es represen-
ten els reis de la Casa d’Àustria, en autèntics re-
trats, com a comtes de Barcelona i reis d’Aragó, 
successors dels comtes reis30. 

I encara una altra sèrie icònica de sobirans 
catalans torna a mostrar la importància de l’ori-
gen, la que, entre 1587-1588, el consistori de 
la Generalitat encarregà al pintor bolonyès Fi-
lippo Ariosto, destinada a decorar la sala de go-
vern del regne, l’actual Saló Daurat del Palau de 
la institució a Barcelona. Els diputats elegiren 
l’humanista Francesc Calça (1521-1603), pro-
fessor d’arts i filosofia a la Universitat de Bar-
celona des del 1545 i catedràtic de grec el 1557, 
perquè dirigís el treball del pintor italià. Calça 
pretenia iniciar la sèrie icònica amb «quatre reis 
moros», amb la intenció de subratllar el record 
de l’autoalliberament del Principat i contribuir 
a bastir la tesi pactista. Però el propòsit de Calça 
fou durament contestat pels membres de l’esta-
ment militar del Principat, que, encapçalats per 
Frederic Despalau (m. 1601?), interpretaren, 
per contra, que «més honra here de la nació 
catallana pendre lo horigen dels reys godos pus 
hauien dominada esta terra y tota la Espanya y 
nosaltres nos preshiauen habaxar dels perquè 
foren molt bons cristians y persones molt valle-
roses». No ens podem estendre en el sentit de 
la controvèrsia entre Francesc Calça i Frederic 
Despalau, que ja hem comentat en uns altres 
treballs31. Ara voldríem subratllar la importàn-
cia d’aquest episodi, il·lustració palmària de la 
transcedència de la primera figura amb la qual 
arrenquen aquestes galeries de monarques.

Però, en la interpretació carolíngia de l’ori-
gen a partir de l’escultura de Carlemany, Gas-
par Barreiros no va tenir en compte la funció 

rès, car mostra la manera com es llegien aquestes 
sèries icòniques. Per al viatger portuguès, el sentit 
de la galeria calia buscar-lo en la primera terraco-
ta, la figura de Carlemany, escultura que, situa-
da com a cap de la sèrie, concentrava i atorgava 
l’origen carolingi de la galeria i a partir de la qual 
s’ordenava tot el conjunt de la sèrie icònica. Se-
gons això, l’última terracota, la figura de Carles V,  
enfrontada a la de l’emperador franc, actuaria de 
colofó d’una successió temporal i lògica de sobi-
rans catalans. Aquesta seqüència creada a partir de 
la primera escultura té la seva correspondència en  
les paraules que el cavaller Lúcio pronunciava  
en Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, de 
Cristòfol Despuig, quan suggereix «als procura-
dors i consell d’esta ciutat, que devien manar po-
sar una bella figura de bulto [Ramon Berenguer 
IV], ben fabricada, en lo cap de la sala del consell, 
per tenir en memòria i a la vista de qui tan bé nos 
ha fet». La posició axial de la figura del comte ho-
norava el conqueridor de Tortosa, de manera que, 
en el diàleg amb el valencià don Pedro, aquest li 
contestava que «seria una cosa molt ben feta, que 
Barcelona, figurats té tots los comtes que són 
estats senyors d’ella fins a l’emperador; bé poria, 
doncs, tenir Tortosa la figura de qui la tragué del 
poder dels sequaços de Mahoma»26. 

Sens dubte, el valencià don Pedro es referia a 
la galeria de la Llotja, perquè l’altra i única possi-
bilitat era la galeria en alabastre dels comtes i dels 
comtes reis catalans que el rei Pere el Cerimoni-
ós encarregà al Mestre Aloi per emplaçar al Saló 
del Tinell del Palau Reial Major de Barcelona, i 
aquesta, evidentment, no arribava fins a Carles V. 
En tot cas, es tracta d’un projecte similar al de la 
Llotja —fins i tot el Saló del Tinell té unes dimen-
sions semblants (17 m x 33,5 m)—, però enigmà-
tic i del qual no conservem cap vestigi ni testi-
moni de vista, però que si, finalment, es va portar 
a cap, els cònsols de la Llotja pogueren prendre 
com a model. La galeria del Tinell està documen-
tada entre 1340 i 1371 i les escultures s’havien de 
situar «sobre els permòdols o capitells en manera 
que per temps hi puscam fer les ymages e senyals 
dels reis passats d’Aragó e dels comtes de Barce-
lona»27, encara que no sembla que, finalment, s’hi 
habilitessin els espais als capitells. Sabem que, ar-
ran de la investigació ordenada pel rei a l’arxiu re-
ial per tal de confirmar la composició del catàleg, 
formaven la sèrie dinou estàtues: onze de comtes 
de Barcelona, abans de la unió amb Aragó, i vuit 
dels comtes reis que l’havien precedit, nombre 
que concorda amb el catàleg ja establert per les 
Gesta comitum. Madurell i Marimon suposà que 
pogueren col·locar-se set estàtues a cadascuna de 
les parets laterals, tres al mur del fons i dues a 
la porta d’accés, seguint un ordre en què deuria 
destacar la figura de Guifré el Pelós a la part cen-
tral28. Segons aquesta seqüència, la posició axial 
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de l’edifici que albergava la galeria. La Llotja 
representava el poder de la classe mercantil de 
la ciutat i l’orgull d’una institució formada pels 
privilegis reials, de manera que la vindicació 
de la història del Principat no entrava dins les 
funcions de la institució, si no era per honorar i 
recordar aquells monarques que havien atorgat 
privilegis als mercaders de la Llotja. Per això 
resulta significatiu que, vers el 1460 o poc des-
prés, Antonio Averlino, Filarete, en el Trattato 
di architettura, situés, a les parets de la duana 
de Sforzinda, el seu projecte imaginari de ciutat 
ideal: «tutti quelli che prima posono gabelle alle 
mercatantie e dazii e altre cose»32. 

La citació del Trattato di architettura de 
Filarete justifica la iconografia dels monarques 
que van atorgar els privilegis gràcies als quals els 
mercaders de la Llotja exercien la seva activitat 
comercial, però no les escultures dels empera-
dors. A fi de trobar el sentit de llur presència, 
hem de tornar a la descripció de la galeria per 
evidenciar la veritable intenció que mogué els 
cònsols de la Llotja a promoure la sèrie icònica. 
Recordem que Gaspar Barreiros destacava la 
posició enfrontada de Carlemany i de Carles V  
i, entre tots dos, situava «todos os condes de 
Barcellona e reis d’Aragam que foram senhores 
de Catalunha». Segons aquesta distribució, els 
emperadors ordenaven tot el conjunt i dotaven 
de sentit la galeria, que no rau en l’origen ca-
rolingi, ni en la mera successió dels monarques 
del Principat responsables dels privilegis dels 
mercaders, sinó en l’exaltació de la idea imperial 
a partir de les escultures dels emperadors que, 
significativament, obren i tanquen la galeria. 
Una idea que reforça la pròpia documentació de 
la sèrie icònica, atès que les terracotes de Carle-
many i de Carles V es realitzaren conjuntament 
i, en un primer moment, de forma singular res-
pecte a les altres escultures de la sèrie. Així, el 18 
de març del 1533, els cònsols de la Llotja abona-
ren a Pere Mates 26 lliures i 26 sous: 

[…] en paga prorata de aquells lx ducats 
d’or a ell promesos donar per la fàbrica e 
construcció de dos personatges de terra-
cuita, ço és hu de Carles Maynes e altre del 
senyor Carles emparador nostro vuy reg-
nant, a obs de abillament de la Longe dels 
mercaders33. 

La singularitat de l’encàrrec de les terracotes 
de Carlemany i Carles V mostra la intenció dels 
mercaders de la Llotja, els quals, a través de la 
vindicació de les figures dels emperadors, aspi-
raven a tenir un paper important en el projecte 
imperial34 de Carles V. Un projecte que s’iniciava 
durant la primera visita del rei a Barcelona, que 
es perllongà des de febrer de 1519 fins a gener de 

1520. Entre els esdeveniments d’aquest període, 
cal destacar la mort del seu avi Maximilià d’Àus-
tria —el 12 de gener del 1519— i la celebració 
d’uns funerals solemnes a la ciutat35; l’arribada 
de la notícia de l’elecció imperial el 6 de juliol, i 
la celebració del XIX capítol de l’orde del Toisó 
d’Or al cor de la catedral36. Durant un any i men-
tre Carles V sojornava a la ciutat, Barcelona es 
convertí en la capital de l’imperi, des de la qual, 
pocs dies després de l’elecció, el 12 de juliol de 
1519, el gran canceller de l’emperador, Mercuria-
no Gattinara, dirigia un memorial a l’emperador 
en què el comparava amb Carlemany:

Sire: puis que Dieu le createur vous a donne 
ceste grace de vous eslever en dignite par 
dessus tous les roys et princes chrestiens 
en vous constituant le plus grand empereur 
et roy qui ayt este despuis la division de 
l’empire fete en la persone de Charlemag-
ne vostre predecesseur, et vous dressant au 
droit chemin de la monarchie pour reduire 
l’universel monde soubz ung pasteur, c’est 
bien raison che [...]37.

L’analogia entre la figura de Carlemany i 
Carles V fou constant al llarg del segle xvi. No 
ens podem estendre a analitzar-la a fons38, però 
voldríem subratllar l’utilització del parangó a la 
galeria de la Llotja per reivindicar el protago-
nisme dels mercaders en el projecte imperial, un 
projecte que revifava les esperances de retornar a 
les grans gestes medievals i l’esplendor comercial 
mediterrània. De fet, durant la segona estada a 
Barcelona, la ciutat va poder comprovar tota la 
magnificència del poder imperial, car, el 29 de 
juny de 1529, en acte públic solemne celebrat a la 
catedral, Carles V va signar amb el papat el pacte 
que significava la renúncia de Climent VII a la 
Lliga de Cognac, i va veure com el 27 de juliol 
partia l’estol que havia de portar Carles V a la co-
ronació imperial de Bolonya39. I això es produïa 
en una conjuntura —la dels anys immediatament 
anteriors i posteriors a les corts de 1528— que 
ha estat qualificada per Belenguer Cebrià com 
el «momento más edulcorado de las relaciones 
entre el emperador y el Principado»40.

 Però la galeria de monarques de la Llotja no 
és l’única iniciativa protagonitzada pels merca-
ders barcelonins lligada a la projecció imperial 
en el mateix moment històric. És el cas de la 
façana del gran edifici públic que, entre el 1535 
i el 1537, els banquers i els mercaders catalans a 
Palerm habilitaren com a llotja. Malgrat que en-
cara en resten llacunes per l’absoluta absència de 
documentació, un estudi recent41 ha plantejat una 
hipòtesi versemblant sobre la vicissitud històrica 
de l’edifici, esdevingut primer llotja dels merca-
ders catalans, després església —consagrada amb 
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l’expansió catalana baixmedieval, de manera que 
preparà les bases d’un discurs que germinà abans 
de la dècada de 1620. És el cas de la Història mo-
ral de Cathalunya, del jesuïta reusenc Pere Gil 
(1550-1622), qui, a més de seguir el discurs de Zu-
rita respecte a la història imperial dels comtes reis 
catalans —com és el cas dels episodis èpics de la  
conquesta d’Atenes i Neopàtria—, incorpora un 
romanisme imperial transcendent tot establint 
un paral·lelisme entre la naturalesa del poder dels 
emperadors de l’antiga Roma sobre tots els regnes 
peninsulars i el poder de la monarquia44. D’aques-
ta manera, l’obra de Pere Gil representa una altra 
versió del reclam imperial, un nou exemple que 
il·lustra el fet que la galeria de la Llotja forma part 
d’un conjunt d’iniciatives que, al llarg del segle 
xvi, es congriaren entorn d’aquesta idea.

El testimoni  
d’Antonio Lofrasso (1573)

Pocs anys després de la descripció de Gaspar 
Barreiros, el poeta sard Antonio Lofrasso45 ex-
plica com és la Llotja:

[…] el otro palacio de mano izquierda se 
mostrava muy más rico y adornado de muc-
has ventanas y vidrieras historiadas. La de-
lantera que mira al mar son todas las ventanas 
de triumphos antiguos y en la otra parte que 

el nom de Chiesa de Santa Eulalia dei Catalani— 
i avui convertit en seu de l’Institut Cervantes 
(figura 3). La façana alberga l’emblema impe-
rial de les columnes d’Hèrcules, entre les quals 
s’avantposa l’escut de la ciutat de Barcelona, 
així com quatre medallons amb bustos encerclats 
amb fullatge —«a la romana»—, que tradicional-
ment han estat identificats amb els comtes reis, 
a l’orde superior. S’ha assenyalat la possibilitat 
que la composició segueixi una construcció efí-
mera que el 1535 s’erigí per homenatjar l’entrada 
de Carles V a la ciutat siciliana, amb la finalitat 
indubtable de lligar el destí dels mercaders cata-
lans al projecte imperial de Carles V. En tot cas, 
la iconografia de la façana de l’edifici ens remet 
a una concepció semblant a la planejada a la ga-
leria de monarques de la Llotja barcelonina, un 
paral·lelisme que s’accentua encara més si tenim 
en compte que els cònsols de Palerm eren elegits 
pels consellers de Barcelona42. 

Les promocions dels mercaders catalans en 
les llotges respectives de Barcelona i Palerm mos-
tren l’anhel pel projecte imperial, manifestacions 
d’un desig que, fins al primer terç del segle xvii, 
es formulà de diverses formes i, cal subratllar, de 
manera continuada. S’ha assenyalat que el seu 
punt culminant és la creació d’una historiografia 
neoimperialista43 a la dècada de 1620, que no es 
pot entendre sense l’antecedent dels Anales de la 
Corona de Aragón, de Jerónimo Zurita. Publica-
da el 1562, l’obra de Zurita glorifica les gestes de 

Figura 3.
Vista actual de la façana de l’antiga església de Santa Eulalia dei Catalani (Palerm).
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mira a la ciudad, la pared guarnecida de varios 
escudos reales tiene dos grandes puertas de 
rexas de hierro dentro del qual estavan qua-
tro altos pilares de piedras que sustenían unas 
arcadas, y la cubierta de arriba muy labrada y 
dorada y alrededor de las paredes de dentro 
estavan relevadas muchas figuras de los reyes 
condes de Barcelona des del tiempo de Carlo 
Magno en memoria de los antepassados que 
el reyno o principado governaron46. 

Lofrasso descriu la gran sala gòtica amb les 
novetats dels nous vitralls i d’una sèrie d’escuts 
reials ubicats a la façana nord —a l’actual carrer 
de Consolat de Mar—. Heràldica que, a falta de 
més detalls i seguint Filarete, exaltaria els mo-
narques que van atorgar privilegis als mercaders 
barcelonins i, alhora, també manifestaria la idea 
imperial. Així mateix, la descripció del poeta 
sard coincideix amb la del ciutadà gironí Jeroni 
Saconomina, el qual, el 1598, descriu la façana 
de la Llotja tot indicant l’abundància d’escuts: 
«[la Llotja] té moltas claus dauradas ab las ar-
mas reals, que estan molt ben fetas»47. D’acord 
amb aquestes descripcions, l’interior i l’exterior 
de la gran sala formaven part del mateix projec-
te d’exaltació monàrquica i imperial, una idea 
que ja ha estat suggerida per Eulàlia Duran48. 

Amb tot, ni la descripció de Gaspar Bar-
reiros ni la de Lofrasso indiquen la disposició 
de la galeria a la gran sala, és a dir, si aquesta 
es disposava al voltant de les parets dels cos-
tats més llargs o més curts. De la descripció 
del poeta sard, en podem deduir que l’entrada 
principal se situava a la façana nord —a l’actual 
carrer de Consolat de Mar—, on s’ubicaven els 
escuts heràldics. Així ho confirma la descripció 
del sarau que se celebrà el 12 de febrer de 1646 
per festejar l’arribada de la virreina, comtessa 
de Harcourt49. Recentment, Magda Bernaus i 
Gemma Caballé també han assenyalat que l’en-
trada principal es trobava a la façana nord, tot 
advertint que «encara que la distribució espacial 
[de la gran sala] reprodueix l’original, cal recor-
dar que les arcades i columnes han estat al llarg 
dels segles reconstruïdes i restaurades, i que els 
murs de tancament corresponen a la reforma 
del segle xviii dirigida per Joan Soler i Fanecca, 
i substitueixen i/o folren els gòtics»50. 

En principi, hauríem de suposar que la 
galeria es disposava segons aquesta entrada 
principal, però s’ha de tenir en compte que les 
múltiples funcions de l’edifici determinaven 
l’orientació espacial i no pas l’accés, de manera 
que, si bé podem parlar d’una entrada principal, 
aquesta no condicionava la zona de les cele-
bracions. De fet, el Catálogo monumental de 
Barcelona situa l’entrada en un dels costats més 
curts, en concret, al del Pla del Palau, on ubica: 

«una gran puerta, con arco de ojiva, que llegaba 
hasta cerca del techo, lo mismo que los grandes 
ventanales que la flanqueaban, correspondien-
tes a los tramos laterales y de forma parecida; 
estos dos lados menores constituyeron hasta el 
siglo xviii las fachadas principales de la sala»51.

Aquesta orientació espacial coincideix amb la 
ubicació del taulat que acollia les personalitats més 
importants dels saraus de la Llotja i que se situava 
a la façana del Pla del Palau, a partir del qual, en 
direcció a la façana oposada, es disposava la resta 
de taulats dels altres principals que assistien a les 
celebracions. La hipòtesi que plantegem respecte 
a l’emplaçament de la galeria a la gran sala con-
corda amb aquesta orientació. Així, interpretem 
que les escultures enfrontades dels emperadors se 
situarien als eixos axials de cada costat més curt: 
a la façana del Pla del Palau, la terracota de Car-
lemany, origen de la sèrie; a l’oposada, a la façana 
del Pati dels Tarongers, la figura de Carles V, i en-
tre aquestes —«alrededor de las paredes de den-
tro»—, la resta de sobirans. D’aquesta manera, la 
galeria s’orientava cap al jardí concordant amb el 
conjunt d’iniciatives que, durant la primera mei-
tat del segle xvi, tingueren com a objectiu central 
la reforma del Pati dels Tarongers, que, després 
d’aquestes empreses, es convertí en un autèntic 
locus amoenus52, on se celebrava el tradicional 
sarau institucional que la ciutat tributava als reis 
i a les reines que arribaven per primera vegada a 
Barcelona. És el cas de la celebració que «per ser-
vey de la emperatris, perquè era la primera vegada 
que era vinguda en Barcelona», el 27 de maig de 
1533, tingué lloc a la Llotja amb l’assistència, a 
més de la reina, de l’emperador i del príncep Fe-
lip. Per la documentació de la galeria, sabem que, 
en el moment en què es va realitzar aquesta festa, 
les terracotes dels emperadors ja estaven empla-
çades a la sala gran, però la comitiva reial no les 
pogué veure, perquè els cònsols de la Llotja van 
ordenar cobrir-les amb estores d’espart, atès que 
encara no estaven policromades: «més dit dia, per 
comissió dels defenedors, doní 20 sous an Joan 
Jacomí, esparter, per les estores serviren lo dia del 
convit feren en Lotga al emperador y emperatris, 
per tapar los personatges nous dells emperadors, 
per no ésser encara pintats»53.

 Per aquesta raó, el testimoni més valuós 
que recorda aquest sarau —un memorial anò-
nim conservat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona— no descriu la nova decoració amb 
les escultures dels emperadors; en canvi, sí que 
ressenya la disposició dels assistents i la decora-
ció de la gran sala:

Estava la lotge molt bé empaliada per les pa-
rets, y en terra, y los pilars. Avia un catafal 
molt ample al cap de la lotge, tot empaliat, 
hon estaven consellers y molt nobles, y més 
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alt un petit catafal ahont estava lo empara-
dor, emperatriu y príncep, ab coxins, cadires 
ab spalleres y sobre cel de brocat, y baix en 
terra estava tot cubert de drap de peus ahont 
estaven totas las damas de la emperatriu, y 
entorn dels pilars havie unes baranes de fusta 
perquè la gent no se acostàs a las ditas damas, 
e los ministrills y sors estaven en un catafal 
sobre lo portal que entra de lotga al ort54.

Després de la descripció de la Llotja, el me-
morial dóna compte del ball i de l’acostumada 
col·lació en la qual s’exhibiren banderes «ab lo 
senyal del emperador y de la ciutat». En acabat, 
l’emperador, l’emperadriu i el príncep marxaren 
de la sala sortint per la porta que donava accés 
al Pati dels Tarongers, façana on hem d’ubicar la 
terracota de Carles V55. 

La descripció de Rafael Cervera 
(1633)

El ciutadà honrat de Barcelona Rafael Cervera 
(m. 1633-1638) és el responsable de l’última 
descripció coneguda de la galeria de la Llotja in-
closa en els Discursos históricos de la fundación 
y nombre de la insigne ciudad de Barcelona56, 
en dos volums acabats el 1633, però compostos 
segurament al llarg de la dècada de 1620:

La lonja es una sala baxa muy grande y ca-
paz, con quatro columnas y seys arcos que 
sustentan el techo de madera dorada. Ro-
déanla por tres partes vidrieras de labores 
curiosas: entre otras se ven las figuras de 
medio relieve de los Condes de Barcelona 
y Reyes desde Carlomagno hasta Carlos 
Quinto, que están en los remates sentados 
en sus sillas. Tiene grandes magazemes y 
assientos donde cobra la Ciudad sus impo-
siciones. Un jardín de naranjos, grande, con 
fuente; un pórtico adornado de columnas de 
mármol; encima del aposento, con sus ven-
tanas altas y baxas que miran á la mar, muy 
adornadas de esculptura, donde se juntan los 
hombres de negocios y su consulado de mar; 
á otro lado del jardín, en capilla, labradas las 
paredes y bóvedas de piedra curiosamente57.

La descripció de Rafael Cervera especifica 
que les terracotes s’ubicaven al voltant de la gran 
sala formant un fris decoratiu que se situava a la 
part alta de les parets, entre l’extrem superior dels 
murs i l’embigat de fusta del sostre —«están en 
los remates»—. A més, assenyala que cadascun 
dels sobirans es disposaven al seu tron —«sen-
tados en sus sillas»—. Per la documentació de la  
galeria, sabem que les espases i els ceptres de 
les imatges es pintaren, de manera que aquestes 
figuraven amb tots els atributs de poder carac-

Figura 4.
Crónica de España (Saragossa, Pablo Hurus, 1493), de Diego de Valera.
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terístics de la representació dels sobirans: tron 
reial, espasa, ceptre o globus i corona58. Atributs 
ineludibles en la representació dels monarques 
i que es devien respectar com si es tractés de la 
persona, així com l’heràldica i el nom de cadas-
cun dels reis. De fet, Gaspar Barreiros veié la ga-
leria amb el nom identificador de cada monarca 
i, a més, confirmava que les terracotes figuraven 
daurades, un fet que corrobora la documentació 
de la galeria, atès que el 7 d’agost de 1534 els 
cònsols compraren tres-mil pans d’or per daurar 
les figures de la galeria, tasca que executaren Ni-
colau Sans i el també pintor Joan Aragonès, els 
quals reberen vint lliures a compte del daurat i la 
policromia de les imatges59. 

Amb la representació dels atributs i la dau-
radura de les terracotes, el conjunt recorda la 
descripció que Joanot Martorell va incorporar 
al Tirant lo Blanc d’una galeria dels reis cristians 
ubicada al Palau Imperial de Constantinoble: 

La sobirana coberta era tota d’or e d’atzur, 
e entorn de la coberta eren les imatges, totes 
d’or, de tots los reis de crestians, cascú ab 
sa bella corona al cap e en la mà lo ceptre, e 
dejús los peus de cascun rei havia un permò-

dol en lo qual havia un escut en què estaven 
figurades les armes del rei, e lo seu nom en 
lletres llatines se manifestava60.

Hem de pensar que, com la galeria dels reis 
cristians, la identificació dels monarques catalans 
de la Llotja no es produïa per la individualitat del 
retrat, sinó pels signes de poder, l’heràldica i els 
cartells identificadors. La llunyania de l’especta-
dor respecte a la galeria afavoria el modelatge d’un 
monarca tipus o d’un repertori molt limitat de ti-
pologies que es repetia i que es distingia per la pre-
sència d’alguns trets individualitzats dels sobirans. 
Un tipus de representació que ja es coneixia a la 
Corona d’Aragó a través dels gravats xilogràfics 
de les edicions d’obres històriques que incorpora-
ven les imatges dels reis d’Aragó i que, sens dubte, 
per a Pere Mata o Mates podia ser de gran utilitat a 
l’hora resoldre el seu contracte. En aquestes edici-
ons, s’hi representava una branca genealògica a la 
part esquerra del full interrompuda per les efígies 
dels monarques, de mig cos, sobre tacs xilogràfics. 
En textos de cròniques i furs, i/o formant part de 
la portada de les edicions, un mateix tac servia per 
representar diferents comtes. Apareix per primera 
vegada en la impressió de la Crónica de España 

Figura 5.
De primis Aragoniae regibus (Saragossa, Jorge Coci, 1509), de Luci Marineo.

Figura 6.
Portada de la Suma de fueros delas ciudades de santa María de Albarrazín y de 
Teruel (València, Jorge Costilla, 1531). 
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(Saragossa, Pablo Hurus, 1493), de Diego de Va-
lera (figura 4). Poc després, l’impressor alemany 
—hereu de la impremta d’Hurus— Jorge Coci 
utilitzà els mateixos tacs xilogràfics en l’edició 
de l’obra de Luci Marineo De primis Aragoniae 
regibus (Saragossa, 1509) (figura 5). A partir 
d’aquesta impressió, se succeïren les edicions que 
reaprofitaren els tacs xilogràfics d’Hurus, com 
ara Juan Joffre, qui, el 1524, publicà a València, 
aquesta vegada en castellà, l’obra de Luci Mari-
neo Cronica D’Aragon; o l’impressor Jorge Cos-
tilla, qui, el 1531 i a càrrec de Juan Pastor, publicà 

la Suma de fueros delas ciudades de santa María 
de Albarrazín y de Teruel (figura 6). Aquestes 
edicions es perllongaren al llarg de tot el segle 
xvi, utilitzant nous tacs xilogràfics que no repre-
senten cap canvi substancial en la tipologia61. Es 
tractava, doncs, d’uns models que, en el moment 
de reproduir-los, no representaven cap dificultat 
especial i que eren a l’abast d’un artesà com Pere 
Mata o Mates, conegut terrisser que intervingué 
en la decoració del Palau de la Generalitat62. 

Amb tot, no podem descartar que les escul-
tures de Carlemany i de Carles V, a causa de 
la seva ubicació preferent, figuressin amb unes 
dimensions més grans respecte a les de la resta 
de monarques. D’altra banda, també és possible 
que els monarques, a més d’estar representats 
al seu tron i amb els atributs de poder i l’he-
ràldica amb el nom de cadascun, estiguessin 
emmarcats en un arcosoli, signe de dignitat. 
Així acostumaven a figurar a les sèries dinàs-
tiques d’època medieval, com és el cas de les 
miniatures contingudes en el manuscrit 7415 de 
la Biblioteca Nacional —conegut amb el nom 
de Semblanza de reyes—, on, entre d’altres, 
trobem reis d’Aragó (figura 7), i a les galeries 
més modernes, com ara la Sala de los Reyes del 
Alcázar de Segovia o la del Salón de Embajado-
res del Alcázar de Sevilla, exemples encara vius 
d’aquesta mena de representacions63.

Els cònsols de la Llotja pagaren a Pere Mata 
o Mates seixanta ducats d’or que mostren la pre-
tensió del projecte en comparació amb els tren-
ta-dos ducats d’or que, el 1531, l’escultor Martí 
Díez de Liatzasolo va cobrar per la talla d’un 
retaule destinat a l’ornament de la capella de la 
Llotja64. L’estudi de la història artística de 
Catalunya del segle xvi mostra la moderada 
ambició dels promotors que encarregaven em-
preses artístiques amb una escassa aspiració 
sumptuària i pressupostària. Ni tan sols els 
grans ajuntaments com el de Barcelona i Per-
pinyà o la institució pública més important, 
la Generalitat, no dedicaren grans dispendis a 
les seves necessitats funcionals i representati-
ves —excepte en el cas d’aquesta última, quan, 
al darrer quart del segle, s’amplià el Palau de la 
institució. És per això que cal ponderar la sin-
gularitat de la galeria de monarques catalans de 
la Llotja, un episodi que, contextualitzat, gua-
nya en importància dins el panorama polític, 
cultural i artístic del segle xvi.

Figura 7.
Compendio de crónicas de reyes del Antiguo Testamento, gentiles, cónsules y emperadores ro-
manos, reyes godos y de los reinos de Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. Entre 1401 y 1500? 
Manuscrit 7415 de la BNE conegut com a Semblanza de reyes (Biblioteca Digital Hispánica).
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