
Introducció

Entre els mesos de març i octubre de 1439 els Lli-
bres de l’Obra de la catedral de Barcelona regis-
tren la presència d’Antoni Dalmau (†1453) treba-
llant a les galeries del claustre de la catedral de
Barcelona per un jornal de quatre sous diaris.
Malgrat que en cap cas s’especifica el tipus de fei-
na que realitza, el salari que percep acredita un
considerable grau de competència. El nom d’An-
toni Dalmau és conegut en terres aragoneses grà-
cies a la documentació relacionada amb el retaule
major de la catedral de Sant Salvador de Saragos-
sa, contractat per Pere Joan el 1434 i el retaule de
Tarassona, obra contractada pel pintor Pasqual
Ortoneda el 1437. A partir de 1440 Antoni Dal-
mau es documenta a València, primer vinculat a
obres de modesta importància i després com a
mestre major de la catedral del Túria. El seu reco-
neixement creixerà amb la contractació d’altres
obres de gran envergadura com l’església de Villar-
real (1442) o el convent de monges clarisses de la
Trinitat de València (1445), fundació de la reina
Maria de Castella (†1458). La troballa de diversos

documents que acrediten la consulta amb motiu
de la construcció d’un pont sobre el riu Ter (1446)
i l’oferiment del capítol de Sevilla per dirigir les
obres de la catedral (1446) ens han permès valorar
amb més precisió aquesta excepcional figura. El
nostre objectiu és documentar i analitzar la presèn-
cia d’Antoni Dalmau a la ciutat de Barcelona amb
un doble objectiu. D’una banda recordar i remarcar
la seva excepcional trajectòria professional i de l’al-
tra constatar l’important paper que va tenir la re-
construcció del rerecor de la catedral de València
com aglutinador d’artistes, uns artistes que, com
més avall exposarem, un cop acabats els treballs al
rerecor catedralici, van haver de dispersar-se a al-
tres centres de la Corona d’Aragó cercant noves
oportunitats de feina. En aquest sentit, la construc-
ció de les galeries del claustre de la catedral de Bar-
celona també va suposar una opció.

Estat de la Qüestió

Antoni Dalmau sembla perfilar-se com un mestre
de cases apte per dirigir i resoldre obres d’arqui-
tectura i a l’hora com a hàbil escultor de finíssi-
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Resumen: En 1439 los Llibres de l’Obra de la catedral de Barcelona registró la presencia de Antoni Dalmau
(†1453) trabajando las galerías del claustro. Como es bien conocido, en 1440 Dalmau está documentado en
Valencia vinculado a las reformas del trascoro de la catedral que se prolongó hasta junio de 1444. Una vez finali-
zadas las obras, la mayoría de colaboradores de Antoni Dalmau se debieron dispersar para buscar nuevas
oportunidades de trabajo, entre ellos Pere de Vallebrera, Joan Sagrera, Juan de Segorbe y Joan de Caritat que lle-
garía al claustro de la catedral de Barcelona probablemente acompañado de Joanet, hijo de Antoni Dalmau.

Palabras clave: Escultura gótica / Barcelona / Antoni Dalmau.

Abstract: In 1439 the Llibres de l’Obra of Barcelona Cathedral recorded the presence of Antoni Dalmau
(†1453) working at the galleries in the cloister. As is well known, in 1440 Dalmau is documented in Valencia
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mes imatges. Si bé és cert que els coneixements
d’escultura els deuria assolir, o si més no perfec-
cionar, al costat de l’escultor Pere Joan, la seva ap-
tesa pel que fa a la construcció d’edificis la deuria
adquirir d’altres mestres que a hores d’ara desco-
neixem. En aquest sentit, resulta interessant cons-
tatar que el 1429, en un document vinculat a Bar-
tomeu Gual (†1442), mestre major de la catedral
de Barcelona entre 1412 i 1441, signen com a tes-
timonis Pere de Vallebrera i Antoni Dalmau, ma-
gister domorum civitates Barchinone.1 Vallebrera
pertanyia a una nissaga de mestres homònims
procedents de Cervera.2 En canvi, res no sabem so-
bre qui era l’altre testimoni, però podria tenir al-
gun vincle familiar amb l’Antoni Dalmau que ara
ens ocupa atès que el mestre de la catedral de
València també era de Cervera.3 Hem d’admetre
que Antoni Dalmau va dictar testament el 1453 i
especifica que vol ser enterrat al fossar de l’esglé-
sia de Sant Esteve de València on també descansa-
va el seu pare i els seus fills que deurien morir
prematurament. Això no obstant, la coincidència
de la ciutat de Cervera com a probable origen co-
mú d’ambdós testimonis del document de 1429, i
el fet que posteriorment Pere de Vallebrera, el fu-
tur mestre de la catedral de Perpinyà, col·laborés
amb Antoni Dalmau al rerecor de la catedral de
València,4 ens suggereix que l’Antoni Dalmau, el
mestre de cases del document de 1429, podria ser
una persona molt propera a l’artífex que ara ens
ocupa. Potser caldria considerar que la formació
com a mestre de cases li deuria arribar d’aquest
homònim proper a la nissaga dels Vallebrera i vin-
culat a Bartomeu Gual, fos o no fos el seu pare.

En qualsevol cas, les primeres referències entorn a
la figura d’Antoni Dalmau les devem a Sanchis y
Sivera que a través de la seva guia de la catedral

de València ressenyava les notícies documentades
del cor catedralici des del segle XIV fins al seu tras-
llat a la sala capitular el 1777. Antoni Dalmau es va
fer càrrec de la reconstrucció de l’entrada al cor
que des del 1424 es trobava aturada i pendent de
reformes.5 Sabem que el 28 de juny de 1441, coin-
cidint precisament amb les intencions del capítol
de València de refer la façana d’accés al cor, Anto-
ni Dalmau és nomenat mestre major de la Seu, en
substitució de l’anterior, Martí Llobet.6

El rerecor de la catedral de València, actualment a
la capella del Sant Calze, s’organitza com una es-
tructura arquitectònica sobre un basament d’arcs
cecs amb complements de pinacles, gablets amb
cresteria i diferents relleus, tot treballat dins d’un
exquisit gòtic internacional. Sota el floró que re-
mata l’arc conopial que corona la porta d’accés al
cor apreciem la figura d’un àngel amb filacteri on
es pot llegir Aula Dei (Sala de Déu). Dos àngels
més amb els corresponents filacteris flanquegen
l’arrencada de les arquivoltes que es decoren amb
figuretes d’àngels músics. L’àngel de l’esquerra
porta un filacteri amb les paraules Domus Dei (Ca-
sa de Déu) mentre que el de la dreta en porta un
altre on podem llegir Coeli Porta (Porta del cel). A
banda i banda de l’arc se situen dos registres on
s’emmarquen els relleus de l’Antic i Nou Testa-
ment flanquejats per imatges de sants. Ens inte-
ressa destacar que les imatges dels sants del grup
inferior, a diferència dels superiors, descansen so-
bre delicades mènsules decorades també amb re-
presentacions d’àngels. 

El 1777 es va realitzar una reforma de la catedral i
el rerecor es va traslladar a l’antiga sala capitular,
avui dia capella del Sant Calze, però els relleus
van romandre al rerecor neoclàssic del segle XVIII
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1 El 4 maig 1429, AHPB, not. Joan Franc, major, vol. 107/17, Manual 1428-1429, document que fa referència a Bartomeu Gual,
testifiquen Pere de Vallebrera, habitant de Barcelona i Antoni Dalmau, magister domorum civitates Barchinone. VALERO MO-
LINA, 2004, p. 530, nota 22.
2 Pere de Vallebrera es registra treballant al claustre de la catedral de Barcelona entre els mesos de juny i juliol de 1431, VA-
LERO MOLINA, 1993, p. 39. Posteriorment s’han aportat noves dades entorn d’aquesta nissaga, ESPAÑOL BERTRAN, 1994, pp.
159-169; BESERAN I RAMON, 2003, pp. 51-52. La diferenciació entre el pare i el fill dels Vallebrera la devem a LLOBET I PORTELLA,
2004-2005, pp. 287 i 302. Vegeu també VALERO, 2004, p. 530, nota 22. 
3 En un document on Antoni Dalmau admet haver rebut mil sous de Pasqual Ortoneda per fer la maçoneria del retaule de Ta-
rassona s’esmenta que és natural de Cervera. Cabezudo transcriu que és natural de Carinyena, CABEZUDO, 1957, p. 77-78.
Això no obstant, Janke revisa i transcriu el mateix document i anota que Antoni Dalmau és natural de Cervera, JANKE, 1987,
p. 14.
4 GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, p. 105, nota 38, i on line, nota 41.
5 SANCHIS Y SIVERA, 1909, pp. 211-221; SANCHIS Y SIVIERA, 1933, p. 20. Una síntesi més recent a ZARAGOZÁ CATALÁN; GÓ-
MEZ-FERRER LOZANO, 2007, p. 30-31. Vegeu també MIQUEL JUAN, 2009-2010, p. 24 i MIQUEL JUAN, 2010, pp. 360 i 366.
COMPANY; FRANCO, 2012, pp. 8-19. Sobre la col·laboració de Julià Florentí en els relleus a partir de 1418 vegeu VALERO MO-
LINA, 1999, pp. 59-76; GARCÍA MARSILLA, 2012, pp. 58-61.
6 SANCHIS Y SIVERA, 1925, p. 40. Documentat a Barcelona el 1415 durant els inicis de la construcció de la sala capitular de la
catedral. TERÉS I TOMÀS, 1994, p. 400; MIQUEL JUAN, 2009-2010, pp. 13-44.



i no seria fins al 1942, un cop finalitzada la Guerra
Civil Espanyola, quan el rerecor es va desmuntar i
els relleus van ser restituïts al seu marc original tal
com avui el podem observar a la capella del Sant
Calze. Actualment, flanquejant aquests relleus
trobem setze imatges distribuïdes en dos nivells
que van ser afegides durant la restauració de
1942.7 Cal advertir però, que les imatges gòtiques
dels setze sants es deurien perdre parcialment en
un moment indeterminat, perquè les fotografies
antigues preses el 1917 i el 1935, conservades a
l’Arxiu Mas, constaten nínxols buits i imatges bar-
roques. Al Museu de la Catedral es conserven al-
guns esbossos d’Ignasi Vergara Gimeno (1715-
1775) que procedeixen del rerecor. 

Pocs anys després de la publicació de Sanchis y
Sivera sobre el cor de la catedral de València, Ga-
lindo y Romeo donà a conèixer valuosa docu-
mentació referent al retaule major de la catedral
de sant Salvador de Saragossa, obra de l’escultor
Pere Joan i Ans Piet d’Ansó.8 Sabem que el retaule
va ser contractat el 1435 per l’arquebisbe Dalmau
Mur (1431-1456) i l’escultor Pere Joan.9 Entre els
mesos d’abril i desembre de 1435, coincidint amb
els treballs de la predel·la, consta que Pere Joan
treballava amb la col·laboració de Joan Simon,
Guillem Paliça, Antoni Dalmau i un francès.10 Els
Llibres de l’Obra de la catedral de Saragossa en-
tre 1435 i 1445 no es conserven,11 la qual cosa
ens impedeix conèixer amb exactitud el grau
d’implicació de Dalmau en el retaule saragossà,
però ens interessa destacar que el sotabanc i el
banc d’alabastre ja s’havien enllestit el 1439. Cal
tenir en compte que el mes d’octubre de 1440 es
firmaven nous capítols entre l’arquebisbe Dal-
mau Mur i Pere Joan per estipular la continuació
de les obres que, amb algunes interrupcions, es
van perllongar fins al 1445. Mentre a Saragossa

es treballava en el retaule de Sant Salvador, a la
catedral de València les obres del rerecor dirigides
per Antoni Dalmau s’havien finalitzat el 1444 i,
com ja hem dit, molts dels seus col·laboradors es
van dispersar cercant noves oportunitats de feina.
Malgrat el buit documental dels Llibres de l’Obra
de la seu de Saragossa, sabem que el 18 de de-
sembre de 1445 l’arquebisbe Dalmau Mur efectuà
un pagament a Joan Soriano, Miquel Navarro i Jo-
an de Segorbe per les darreres feines realitzades a
l’obra del retaule de Saragossa.12

Posteriorment, José Cabezudo publicaria la trans-
cripció de tres albarans de 1437 que fan referèn-
cia a la contractació d’un retaule pel pintor Pas-
qual Ortoneda (doc. 1423-1460) destinat a la cate-
dral de Tarassona. En el retaule hi van col·laborar
Antoni Dalmau, que es va fer càrrec de la maço-
neria,13 i Pere Joan, que va dur a terme la talla de
la imatge titular de Nuestra Señora de la Huerta,
que actualment es conserva in situ.14 De la docu-
mentació fins ara coneguda del retaule de Taras-
sona es dedueix que era un retaule mixt, amb pin-
tura i elements d’escultura, i presidit per la imat-
ge titular exempta. Les visites pastorals realitza-
des a la seu de Tarassona durant els anys 1548 i
1586 assenyalen que el retaule, a més de la imat-
ge titular, deuria comptar també amb dues imat-
ges més de la Verge que durant el segle XVII es
podrien haver cedit a les esglésies de Grisel i Tór-
toles on actualment es conserven.15

Uns anys més tard, Antoni José Pitarch i Núria de
Dalmases, sintetitzant la trajectòria professional
de Pere Joan, suggereixen que Antoni Dalmau,
l’ajudant de Pere Joan a Saragossa, podria ser el
mateix artífex documentat a València com a mes-
tre de la seu a partir de 1441.16 A les publicacions
que acabem de citar, cal sumar les investigacions
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7 En el nivell superior i començant d’esquerra a dreta: Sant Llorenç, Sant Sixte II papa, Jaume el Menor, Sant Simó, Sant Ma-
teu, Sant Pau, Sant Valeri i Sant Vicenç Màrtir. En el nivell inferior i d’esquerra a dreta: Sant Tomàs, Sant Felip, Jaume el Major,
Sant Pere, Sant Andreu, Sant Joan, Sant Bartomeu i Sant Judes Tadeu. SANCHO ANDREU, 2012, pp. 24-33.
8 GALINDO Y ROMEO, 1922-1923, pp. 63-109.
9 Vegeu una síntesi recent sobre Pere Joan a MANOTE I CLIVILLES, 2007, pp. 124-143.
10 GALINDO Y ROMEO, 1922-1923, p. 68.
11 LACARRA DUCAY, 2000, p. 67.
12 LACARRA DUCAY, 2002, pp. 110-111.
13 CABEZUDO ASTRÁIN, 1957, pp. 70, 77-78.
14 JANKE, 1987, pp. 9-18. Posteriorment, el 1443, Pasqual Ortoneda tornaria a col·laborar amb Pere Joan en un retaule desti-
nat a la capella dedicada a l’Esperit Sant de la Casa de la Ciutat de Saragossa. SERRANO SANZ, 1916, pp. 420-421.
15 Galia Pik Wajs ha suggerit que les dues imatges marianes, molt properes a l’obra de Pere Joan serien obra d’Antoni Dal-
mau malgrat que la documentació conservada assenyala explícitament que Antoni Dalmau s’havia de limitar a fer els treballs
de maçoneria, sense les imatges. L’autora segueix un estudi inèdit de José Carlos Escribano Sánchez. PIK WAJS, 2002, p. 197-
216.
16 DALMASES; JOSÉ I PITARCH, 1984, p. 200.



de R. Steven Janke sobre el retaule de Tarassona.
L’historiador nord-americà va revisar i ampliar la
documentació aportada per Cabezudo, feina que
li va permetre atribuir primer i confirmar després
l’autoria de la imatge titular de Nuestra Señora
de la Huerta a Pere Joan.17 Janke també suggereix
que l’Antoni Dalmau documentat a Saragossa i
Tarassona deuria ser el mateix artífex que el 1441
seria nomenat mestre major de la catedral de Va-
lència. Posteriorment, Zaragozá Catalán i Gómez-
Ferrer recullen la trajectòria professional d’Antoni
Dalmau i afegeixen noves notícies de cabdal im-
portància per entendre la magnitud de la figura
que ara ens ocupa, com la consulta amb motiu de
la construcció d’un pont sobre el riu Ter o la con-
tractació del convent de la Trinitat a València.18 En
definitiva, i d’acord amb la documentació fins ara
coneguda, podem resumir en breus paraules que
Antoni Dalmau es deuria formar a Saragossa al cos-
tat de Pere Joan (1435) i que, després de treballar
en el retaule de Tarassona (1437), es va desplaçar a
València on, a partir de 1440, va desenvolupar una
exitosa trajectòria professional com a mestre major
de la catedral i com a escultor de la reina Maria de
Castella, esposa d’Alfons el Magnànim.

Això no obstant, cal remarcar que R. Steven Jan-
ke, en el seu estudi sobre el retaule destinat a l’es-
glésia de Tarassona, suggereix que Antoni Dalmau
després de la seva estada en terres aragoneses es
podria haver desplaçat a Barcelona. La proposta
de Janke es basava en una breu anotació registra-
da en una àpoca del 23 de setembre de 1438 que
fa referència als pagaments de quatre tabernacles
per a l’estructura de fusta del retaule de Tarasso-
na. D’acord amb la documentació aportada per
R. Steven Janke, Antoni Dalmau es va comprome-
tre a “fazer pora carnestultas primeras venideras o
enviarlos de la ciudat de Barcelona ffeytos aque-

llos a sus propias expensas del dito Anthon”.19

Aquesta notícia, que situa Antoni Dalmau a Bar-
celona, havia passat desapercebuda en els estudis
posteriors que s’han publicat amb l’objectiu de
definir i remarcar la inqüestionable figura d’Anto-
ni Dalmau en el panorama artístic dels territoris
de la Corona d’Aragó. Entre els anys transcorre-
guts en terres aragoneses i l’arribada d’Antoni
Dalmau a València hi havia un buit documental
que ara ens proposem emplenar. La nostra recerca
es basa en la revisió dels Llibres de l’Obra de la ca-
tedral de Barcelona on hem trobat Antoni Dal-
mau col·laborant en els treballs de construcció de
les galeries del claustre de la catedral entre els
mesos de març i octubre de 1439. Les sospites de
l’historiador R. Steven Janke queden doncs confir-
mades.

Ja hem avançat que l’activitat d’Antoni Dalmau a
València s’inicià amb obres de modesta importàn-
cia. El 5 de març de 1440 es registra la primera no-
tícia que fa referència a la construcció d’una creu
de terme avui dia desapareguda que havia d’indi-
car el camí cap a Aragó passant per Llíria i Segor-
be.20 El 29 d’abril de 1440, Antoni Dalmau qualifi-
cat com a maçoner imaginaire contractava per a
la capella de Francesc Climent, situada al cor de la
catedral de València, una imatge de pedra de san-
ta Marta que s’havia trencat durant els actes de
representació de l’ascensió de la Mare de Déu.21 El
21 de juny de 1440, Dalmau qualificat de piquer, i
juntament amb Simó Bonfill, s’ocupava d’unes
obres a la casa de la ciutat.22 El 7 d’agost de 1440,
també amb Simó Bonfill contractava una altra
creu de terme per 730 sous que havia de marcar el
camí de Villarreal cap a València, desapareguda el
1936.23

Mentre treballava a la catedral de València, Anto-
ni Dalmau va contractar diversos treballs. El juliol
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17 JANKE, 1982, pp. 17-23; JANKE, 1987, pp. 9-18; JANKE, 1991, pp. 111-120; JANKE, 1998-1999, pp. 417-423.
18 ZARAGOZÁ CATALÁN, 1995, pp. 140-149; GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, pp. 91-105. Vegeu també el mateix article revisat i
ampliat on line amb notícies que fan referència a la consulta sobre la construcció d’un pont sobre el riu Ter.
19 JANKE, 1987, p. 16, doc. 11.
20 CARRERES ZACARÉS, 1927, pp. 102-103. CORELL I VICENT, 1984, p. 85, especialment nota 4. IGLESIAS BAYARRI, 2013, pp. 41
i 62.
21 SANCHIS Y SIVERA, 1924, p. 21. Ens interessa remarcar la data d’abril de 1440, perquè havia estat erròniament publicada
per Sanchis Sivera com a 1439. Aquest aclariment, que devem a la revisió i transcripció de Gómez-Ferrer, ha estat especial-
ment valuós en la nostra recerca. GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, p. 94 nota 20  i on line. Recordem que entre els mesos de març i
octubre de 1439, Antoni Dalmau es registra als Llibres de l’Obra de la catedral de Barcelona. Pel que fa a la imatge de santa
Marta, havia estat contractada per Martí Llobet el 1436 però sembla que no la va arribar a acabar. MIQUEL JUAN, 2009-2010,
p. 39.
22 GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, p. 94.
23 DOÑATE SEBASTIÁ, 1973, p. 111; Vegis Arxiu Mas de Barcelona, clixè C-27288, a la fotografia, presa el 1919, es distingeix el
fus de pedra i la creu de forja afegida, però no podem assegurar que sigui la mateixa que ressenya Doñate. GÓMEZ-FERRER,
1997-1998, p. 94 i on line. 



de 1442 es va comprometre a realitzar un retaule
de fusta per a Burjasot24 al qual podria pertànyer
una taula conservada a la Galleria Parmeggiani a
Reggio de l’Emília.25 El mateix any, qualificat com
a piquer maestre de la obra de la Seu de València,
i de nou juntament amb Simó Bonfill, va contrac-
tar la construcció de la desapareguda església de
Villarreal, obra que continuaria Joan de Caritat a
partir del 1457, és a dir, després de la mort d’An-
toni Dalmau.26 El mes de febrer de 1443 Dalmau
també va dirigir la construcció d’una capella a la
catedral dedicada a sant Andreu que no es con-
serva.27 El 1445 contractava amb la reina Maria de
Castella (†1458), reina d’Aragó i esposa d’Alfons
el Magnànim (†1458), la construcció del convent
de monges clarisses de la Trinitat de València. Cal
destacar que en aquest cas la documentació cita
Dalmau explícitament com el mestre de Maria de
Castella.28 A la galeria sud del claustre, adossat al
mur de l’església, es va construir el sepulcre de la
reina que encara es conserva. Es tracta d’un arco-
soli sota un arc conopial que a la part inferior es
completa amb tres escuts coronats amb les armes
reials i dos baixos relleus situats als extrems. El se-
pulcre de la reina Maria, considerat una obra per-
sonal d’Antoni Dalmau,29 suposa un notable exem-
ple de l’austeritat arquitectònica que també carac-
teritza tot l’edifici i molt especialment el claustre i
que, com han destacat altres autors, deixa entre-
veure la sensibilitat vers l’art de la sobirana,30 una
sensibilitat que Antoni Dalmau hauria sabut inter-
pretar.

Ens hem estat referint reiteradament a un dels
episodis que més remarquen l’excepcional figura

d’Antoni Dalmau. L’11 de setembre de 1446 va
arribar a València una comissió encapçalada pel
pellaire Barthomeu Climent, ciutadà de Girona,
amb l’objectiu de consultar amb Antoni Dalmau
la millor manera de construir un pont sobre el riu
Ter a la ciutat de Girona.31 No menys destacable
resulta l’interès del capítol de la catedral de Sevi-
lla en la figura d’Antoni Dalmau, tot i que les con-
dicions que va proposar Dalmau al capítol de Sevi-
lla sembla que van ser excessives i la proposta no
va prosperar.32 Igualment remarcable és el fet que
al taller d’Antoni Dalmau també s’hi van formar
aprenents que volien perfeccionar l’ofici o accedir
al títol de mestres. Concretament el 1449 Marti -
no Pi i Pere Gironès, probablement Pere Compte
(†1506), ambdós qualificats de piquers signaven un
contracte d’aprenentatge amb Antoni Dalmau.33

Finalment, sabem que Antoni Dalmau va projectar
l’espiga que havia de rematar la torre del Miquelet
que mai es va arribar a realitzar a causa de la seva
mort. 34 El 1453 el capítol catedralici comprava la
mostra a la seva vídua.35

Abans de parlar d’Antoni Dalmau, el mestre ma-
jor de la catedral de València i escultor de la reina
Maria de Castella, cal assenyalar la presència a
Barcelona d’un pintor homònim documentat en-
tre 1449 i 1499. Sanpere Miquel es preguntava si
aquest pintor era germà de Lluís Dalmau, l’autor
del retaule de la Mare de Déu dels Consellers de
Barcelona (1443).36 Mayer també va suggerir que
Antoni Dalmau, un pintor documentat a Barcelo-
na que el 1480 havia decorat les portes de l’orgue
petit de la catedral, podria ser fill de Lluís Dal-
mau.37 Cal admetre que les referències fins ara co-
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24 SANCHIS Y SIVERA, 1925, p. 44; GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, p. 99, nota 48 i on line nota 54.
25 FERRÉ PUERTO, 1997, p. 315.
26 DOÑATE SEBASTIÁ, 1981, p. 16. La data exacta és 1442 tal i com es transcriu al document VII.
27 SANCHIS Y SIVIERA, 1925, p. 44.
28 Magistri in arte lapicidea et in operibus eiidsdern ariis serenissime domine Marie Regine Aragorzuin et sedis Valencie ma-
gistri, GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, pp. 99-100 i 103.
29 GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, p. 100; ZARAGOZÁ CATALÁN; GÓMEZ-FERRER LOZANO, 2007, p. 32.
30 VICENS I SOLER, 2009, p. 250.
31 Entre els presents podem destacar Antoni Llop, el mestre Pedro Antonio d’Alacant, Joan Trescoll d’Igualada, Joan Martí,
Joan Eiximeno, Miquel Navarro, Joan de Caritat de Gascuña i Lois Roca. Tots ells van aconsellar construir el pont amb tres ar-
cades. ZARAGOZÁ CATALÁN; GÓMEZ-FERRER LOZANO, 2007, pp. 25-26; GÓMEZ FERRER i on line s/p.
32 ZARAGOZÁ CATALÁN; GÓMEZ-FERRER LOZANO, 2007, p. 35; GÓMEZ FERRER, on line s/p, nota 56; JIMÉNEZ MARTÍN, 2006,
p. 64. 
33 GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, p. 101. En el document signa com a testimoni Joan de Caritat. ZARAGOZÁ CATALÁN; GÓMEZ-
FERRER LOZANO, 2007, p. 44.
34 CHUECA, 1981, p. 6; GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, p. 100; MIQUEL JUAN, 2009-2010, p. 31.
35 SANCHIS Y SIVIERA, 1909, pp. 99-100 i nota 1.
36 SANPERE I MIQUEL, 1906, vol. I, p. 291.
37 MAYER, 1960, p. 207. La notícia sobre la pintura de les portes de l’orgue petit de la catedral de Barcelona el 1481 havia es-
tat publicada per mossèn Mas: MAS DOMÈNECH, 1911-1912, p. 435.



negudes d’ambdós pintors no permeten establir
vincles familiars entre ells. Contràriament, a banda
d’algunes notícies disperses, la documentació fins
avui coneguda vincula el pintor Antoni Dalmau
amb Jaume Huguet (†1492).38 Post va proposar
identificar-lo amb un hipotètic Mestre de Pedral-
bes associant-li una sèrie de taules avui dia consi-
derades obres de l’etapa de joventut de Jaume
Huguet.39 Això no obstant, i malgrat l’abundància
de notícies conegudes, ara per ara, Antoni Dalmau
roman com un pintor documentat sense obra con-
servada. 

Deixant a banda totes les notícies que fan re-
ferència a l’activitat del pintor Antoni Dalmau a la
ciutat de Barcelona, ens interessa remarcar una al-
tra notícia registrada a València. En el testament
de na Margalida (1437), esposa de Gonçal Peris, es
fa constar que deixa a la seva germana na Catali-
na i al seu fill Antoni Dalmau deu sous.40 Hem
d’admetre que no sabem amb certesa qui era
exactament l’Antoni Dalmau que esmenta el tes-
tament de na Margalida però la bibliografia fins
ara publicada, malgrat que amb reserves, ha vist
un referent a la figura d’Antoni Dalmau, mestre
de la catedral de València des del 1441, atès que
aquest artífex està àmpliament documentat a la
ciutat del Túria.41 En qualsevol cas, s’ha de tenir
també en compte que existeix la possibilitat que
es tracti del pintor Antoni Dalmau, àmpliament
documentat a Barcelona i especialment vinculat a
Jaume Huguet. 

La construcció del claustre de la catedral de
Barcelona

Abans d’explicar la presència d’Antoni Dalmau al
claustre de la catedral de Barcelona, ens interessa
saber en quin moment del procés constructiu es
trobaven les galeries. Els estudis que ens precedei-
xen han tractat el tema amb força precisió,42 però
la presència d’Antoni Dalmau al claustre va ser
breu, de manera que per determinar l’abast de la

seva intervenció ha estat imprescindible revisar de
nou els Llibres de l’Obra, que són la principal font
documental del nostre treball. Hem d’insistir en
les limitacions que suposa consultar aquests docu-
ments, perquè en molt poques ocasions trobem
anotacions que indiquin en quin indret del claus-
tre es treballa o quina feina fan els obrers, la qual
cosa ens obliga sovint a interpretar la informació
que ens proporcionen. Igualment, difícil i compli-
cat ha estat comparar i contrastar les anotacions
documentals amb els relleus del claustre, però no
infructuós. En qualsevol cas no hem d’oblidar que
quan parlem dels relleus de les galeries del claus-
tre de la catedral de Barcelona estem davant
d’una obra col·lectiva de taller que en cap cas
hauríem d’individualitzar totalment.

L’actual claustre gòtic ocupa gairebé el mateix in-
dret que l’anterior romànic. Es tracta d’una planta
rectangular voltada de capelles en tres dels seus
quatre costats. A l’ala de tramuntana s’ubica la sa-
la capitular, actualment capella del Santíssim Sa-
grament o de Sant Oleguer, l’antic refetor que
avui dia fa la funció de museu de la catedral, la lli-
breria adaptada com a nova sala capitular i final-
ment la capella romànica de Santa Llúcia o de les
Onze Mil Verges. Les galeries es cobreixen amb
voltes de creueria quadripartides que es tanquen
amb claus de volta que representen escenes de la
vida de Crist. A l’extrem superior de les columnes
des d’on arrenquen els arcs s’ubiquen impostes
que desenvolupen escenes de gran interès ico-
nogràfic i estilístic amb representacions de l’Antic
i Nou Testament amb referències també a la Lle-
genda de l’Arbre de la Creu.43

Si bé les capelles del recinte claustral van ser cons-
truïdes durant la segona meitat del segle XIV coinci-
dint amb el mestratge de Bernat Roca (1358-1388),
durant la primera meitat del segle XV, coincidint en
gran part amb el mestratge de Bartomeu Gual
(1413-1441) es va iniciar la galeria. Durant els mesos
en què Antoni Dalmau es registra treballant al
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38 SANPERE MIQUEL, 1906, vol. I, p. 291 i vol. II, p. 202; PUIG I CADAFALCH; MIRET SANS, 1911, pp. 32-33; MAS I DOMÈNECH,
1911-1912, p. 255; MARTÍNEZ FERRANDO, 1936, p. 157; MADURELL I MARIMÓN, 1943-1944, vol. II-2, pp. 66-67; 1949, vol. VII,
p. 119; 1952, vol. X, pp. 351-352, doc. 842; GUDIOL RICART; AINAUD DE LASARTE, 1948, pp. 12-13, 23, 26-27; DURAN I SANPE-
RE, 1975, p. 151.Vegeu una ressenya de RUIZ QUESADA, 1999, pp. 540-541.
39 Mare de Déu acompanyada per àngels (MNAC, núm. inv. 64066) i l’Anunciació (MDT, núm. inv. 2953). POST, 1938, VII; pp. 25-
35.
40 ALIAGA, 1996, pp. 222-223; GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, p. 92.
41 GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, p. 92.
42 CARRERAS I CANDI, 1913-1914, pp. 302-309; VALERO MOLINA, 1993, pp. 29-41; BORAU, 2003.
43 Sobre la iconografia del claustre vegeu JARDÍ ANGUERA, 2016, pp. 325-357. Sobre la iconografia de la llegenda de la creu
al claustre de la catedral de Barcelona: JUNYENT, 1935, pp. 169-178; DURAN SANPERE, 1935, p. 5; DURAN SANPERE, 1947-
1951, pp. 1-13; BASSEGODA I NONELL, 1991, pp. 33-38; SUÑÉ I MUÑOZ, 1997, pp. 231-256.



claustre de la catedral de Barcelona, entre els mesos
de març i octubre de 1439, la galeria es trobava ini-
ciada per dos llocs oposats, és a dir, d’una banda la
unió entre l’ala de migdia i l’ala de ponent i, de l’al-
tra, el punt d’unió entre l’ala de tramuntana i l’ala
de llevant, paral·lela a l’església. La sala capitular
també deuria estar força avançada atès que el 1404
es compraven tres pergamins per “treure mostra
[...] de la obra del capítol”, això no obstant, fins al
1454 no es col·loca la clau de volta principal.44

A partir de 1436 l’activitat continua a l’ala de tra-
muntana.45 Entre 1436 i 1438 els treballs es concen-
tren al refetor i la llibreria. Ens interessa recordar
que el mes de juny de 1437 arribaven les claus de
volta destinades al refetor46 que es treballaran amb
motius de traceria i durant els mes de juliol ja es
construeixen les cintres.47 El mes d’abril de 1438 es
paga al botiguer Fàbregues per una balda per les
portes del refetor,48 i durant el mes de maig de
1438 es perfilen les voltes.49 Hem d’interpretar
aquestes darreres notícies que fan referència al re-
fetor com senyals inequívocs que la construcció d’a-
quest espai ja s’havia finalitzat. Durant els mesos
següents es treballarà a la llibreria. El mes d’abril

de 1438 arriba una clau de volta50 i el mes de juny
del mateix any arriba l’altra,51 ambdues seran tam-
bé decorades amb traceries. Els treballs deurien
continuar fins al mes de novembre de 1438 quan es
perfila la volta de la llibreria.52

Durant la construcció del refetor i la llibreria hi
treballa de forma continuada una colla de picape-
drers dirigits naturalment pel mestre Bartomeu
Gual.53 A partir de 1436 l’imaginaire Bertran Tolo-
sa s’afegeix al grup treballant per quatre sous dia-
ris al principi i a partir del mes d’agost per quatre
sous i sis diners diaris.54 Durant el mes de gener de
1438 es torna a afegir al grup, però només durant
tres setmanes, treballant per quatre sous i sis di-
ners diaris sense que s’especifiqui la feina que
fa.55 Tolosa, durant aquest breu espai de temps,
podria haver fet les claus de volta del refetor, de-
corades amb traceries, atès que van arribar a la
catedral el juny de 1437 i el mes de maig de 1438
es perfilaven. Sabem que el 7 de setembre 1435
Bertran Tolosa actuava com a testimoni al costat
de Raulí Vautier, arquitecte i escultor normand de
reconegut prestigi.56 Aquell mateix any va fer a la
catedral de Barcelona alguns treballs de pintura
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44 CARRERAS I CANDI, 1913-1914, pp. 305-306; TERÉS I TOMÀS, 1994, pp. 389-411; BRACONS I CLAPÉS; TERÉS I TOMÀS, 2002,
pp. 296-298. 
45 [12 maig 1436] ACB, Llibres de l’Obra, 1435-1437, f. 79v. VALERO, 1993, p. 32. VALERO, 2004, p. 545.
46 [15 juny 1437] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 104r. VALERO, 2004, p. 546. “Item an P. Calbo carreter per dos claus que
ha tirades de Muntjuhich per lo reffetor a rao de V sous la peça”.
47 [20 juliol 1437] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 106v. “Item an Salvador Mayol per serrar la fusta de les finestres per ar-
mar la volta del refetor per VI fulls a rao de II sous VI diners lo full”. [27 juliol 1437] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 107r.
VALERO, 2004, p. 546. “Item pagam ha bastays que portaren IIII pesses de talles per les sintres per armar lo reffetor”. [14 juny
1438] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 130r. “Item an Joan Gilabert ferrer per un pany ab sa clau e forreyat e armelles per
la porta de la boteyeria del reffetor”.
48 [26 abril 1438] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 126v. Poc després [1 de maig 1438] es compra una lliura de sèu per un-
tar les portes del refetor. ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 127r. VALERO, 2004, p. 546.
49 [10 maig 1438] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 127v. VALERO, 2004, p. 546.
50 [19 abril 1438] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 126r. “Item an P. Calbo carrater per portar una clau per lo refetor”.
Aquesta clau de volta ha de correspondre forçosament a la llibreria atès les nombroses notícies que acrediten que en aquesta
data el refetor ja era acabat. Es tracta doncs d’un lapsus calami de l’escrivà. 
51 [21 juny 1438] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 130v. “Item an Calbo carrater per una clau que tirada de Muntjuhich
per la libreria, V sous”.
52 [8 novembre 1438] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 140v. VALERO, 2004, p. 546. “Item an Ponç pintor per una lliura de
negre per lo pinzell de la llibreria”.
53 A banda de Bartomeu Gual que rep un salari diari de quatre sous, podem destacar Joan del mestre, Bartomeu Alçamora, Pau
Issern i Nicolau Trobat que també reben quatre sous diaris. Jordi Blasco i Guillem Castillo reben tres sous i sis diners per dia.
P. Font del mestre rep tres sous diaris. Macià Pelegrí, Tomàs de’n Portilla i Martí del mestre reben dos sous i sis diners per jor-
nal treballat. En les setmanes en què es detecta un augment de l’activitat s’incorporen també Joan Poch del mestre que treballa
per dos sous i sis diners diaris. Des de Montjuïc s’encarregaven d’enviar la pedra a la seu Bartomeu Samunta que cobrava quatre
sous diaris a banda del servei de la mula que transportava les pedres, Joan Prats que cobra quatre sous diaris i P. Pasqual que tre-
ballava per tres sous. Pel que fa a Joan Poch del mestre, no sabem si es pot identificar amb Joan Pich documentat el 1445 en una
relació de mestres que, procedents de València, s’havien de traslladar a Saragossa per treballar en la construcció de les muralles
sota la direcció de Pere Bonfill. ZARAGOZÁ CATALÁN; GÓMEZ-FERRER LOZANO, 2007, p. 43, nota 48.  
54 [11 març 1436] ACB, Llibre de l’Obra, 1435-1437, fols. 75r, 75v; entre juliol i setembre de 1436, fols. 83v.-88r.
55 [18 gener 1438 febrer 1438] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, fols. 119v.-120v.
56 VALERO, 2004, p. 543, nota 61.



com la policromia del ciri pasqual,57 o d’una clau
de volta.58 El 1436 va cobrar 38 florins d’or d’Ara-
gó per la talla de claus de volta i les represes de
l’església de Sant Jaume.59

Un cop enllestides les dependències de l’ala de
tramuntana els esforços es deurien concentrar en
aixecar la galeria situada davant d’aquestes sales.
No oblidem que abans de tancar una volta cal ai-
xecar el mur i el pilar amb la corresponent impos-
ta que recull els nervis de la volta. Durant aquest
període es registra l’entrada d’una clau de volta el
29 d’agost de 1439.60 El Llibre de l’Obra no indica
la destinació d’aquesta clau, però podem suposar
que es correspon amb la que representa a dos àn-
gels portadors de l’escut del capítol amb la creu
de Santa Eulàlia situada davant la sala capitular a
l’ala de tramuntana (fig. 1). Ho deduïm així per-
què gràcies al Llibre de l’Obra sabem amb certesa
que durant el mes de setembre de 1441 arriben
dues claus de volta que s’havien de col·locar a la
mateixa galeria de tramuntana, just davant la lli-
breria. Es tracta concretament de les claus de vol-
ta amb la representació de la Baixada de l’Esperit
Sant i l’Ascensió.61 Entre l’entrada del mes d’agost
de 1439 i l’entrada de les dues claus de volta ante-
riorment citades, es registra l’entrada d’una altra
clau de volta durant el mes de juliol de 144062 i

que versemblantment ha de correspondre a la
clau de volta amb la representació de sant Mateu
atès que el febrer de 1441 es porten gerres, el ju-
liol es desarma la volta i finalment el mes de se-
tembre d’aquest mateix any es perfila.63 Simultà-
niament als treballs que s’estarien realitzant da-
vant la capella de santa Llúcia, durant el mes d’a-
gost de 1441 arribaria una altra clau de volta64

que havia de completar l’ala de tramuntana i que
lògicament hauria de correspondre a la clau amb
la representació de dos sants, Sant Albert i Sant
Agustí. És a dir, l’ala de tramuntana es deuria co-
brir començant pel sector més proper a l’ala de
llevant (agost 1439) avançant en direcció a po-
nent, però abans de tancar l’ala es deuria aixecar
la volta situada davant la capella de santa Llúcia
que uneix l’ala de tramuntana amb l’ala de po-
nent (juliol 1440 i febrer-juliol-setembre 1441).
Durant uns mesos els pilars situats davant el refe-
tor i la llibreria deurien romandre construïts fins a
l’alçada dels capitells, just al punt d’arrencar les
voltes. Finalment es deurien aixecar les voltes que
faltaven davant del refetor i la llibreria.

Durant aquest període en què es treballa a l’ala
de tramuntana, a banda del picapedrers i talla-
dors de pedra, es documenten Llorenç Reixac i
Bertran Tolosa. No és el nostre propòsit analitzar
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57 VALERO, 2004, p. 510.
58 “Pagaren a Bertran Tolosa per las colós de la clau que ha pintada de la volta qui es al costat de la capella de Jhesu Xrist”,
“o siga la de sant Benet”, CARRERAS I CANDI, p. 510.
59 “(…) cinc florins d’or d’Aragó, equivalents a 55 sous de moneda de Barcelona (…) d’aquells trenta vuit florins de la dita
moneda que es deuen pagar per totes les claus ab llurs represes”. AHPB Joan Franc, 107/15, 29 d’octubre de 1436. Fitxes Ma-
durell. Actualment al MNAC es conserven quatre capitells sense decoració figurativa procedents de l’Església de Sant Jaume.
Números d’inventari MNAC/MAC 9897, 14281, 14296 i 14493. AINAUD; GUDIOL; VERRIÉ, 1947, pp. 188-189, fig. 956. Vegeu
VALERO, 2004, p. 543, nota 60.
60 [29 agost 1439] ACB, Llibres de l’Obra, 1439-1441, f. 72r. VALERO, 1993, p. 33; VALERO, 2004, p. 546. “Item an P. Calbo per
dues carratades que tira una clau e I carratada de jarres a rao de VI sous la carratada”. Entre octubre i desembre de 1439 es
registraran freqüents entrades de gerres versemblantment amb destinació a aquesta volta. ACB, Llibre de l’Obra, 1439-1441,
fols. 74-79. VALERO, 1993, p. 33; Cal considerar que durant el mes de juny de 1440 es treballa en una volta indeterminada.
ACB, Llibre de l’Obra, 1439-1441, f. 88. El 24 de setembre de 1440 es perfila una volta. ACB, Llibre de l’Obra, 1439-1441, f. 94v.
VALERO, 2004, p. 546.
61 [16 setembre 1441] ACB, Llibres de l’Obra, 1441-1443, f. 59v. VALERO, 1993, p. 36; VALERO, 2004, p. 532. “Primo an Beren-
guer Samunta per dues claus per a les voltes davant la libraria e refetor per cadascuna VI sous”.
62 [30 juliol 1440] ACB, Llibre de l’Obra, 1439-1441, f. 90v. VALERO, 1993, p. 33; VALERO, 2004, p. 546. “Item an P. Calbo per
una carratada d’una clau que tira”. 
63 Primer es porten gerres. [11 febrer 1441] ACB, Llibre de l’Obra, 1439-1441, f. 104r. CARRERAS I CANDI, p. 304. VALERO,
1993, p. 35. VALERO, 2004, p. 542. “Item per LXXI gerres per la volta. Item per port de les dites coses que serviren a la volta
davant lo portal de les Vergens”. Durant el mes de juliol es desarma la volta. [1 juliol 1441] ACB, Llibre de l’Obra, 1441-1443,
f. 54r. VALERO, 1993, p. 36; VALERO, 2004, p. 542. “Item an Pere Blasco fuster per I jorn e mig per desarmar la volta quis da-
vant la capella de les vergens a rao de IIII sous lo dia”. Durant el mes de setembre ja es perfila. [16 setembre 1441] ACB, Llibre
de l’Obra, 1441-1443, f. 59v. VALERO, 1993, p. 36; VALERO, 2004, p. 532. “Item an Pere Huguet pintor per perfilar una volta
en los claustres de santa Eulalia”. L’iconografia d’aquest capitell representa Moisès davant l’esbarzer encès, Moisès i el seu
germà Aaron quan van a veure el faraó, la Plaga de la llagosta, la Plaga dels animals morts, l’Extermini dels primogènits d’E-
gipte i el pas del Mar Roig.
64 [12 agost 1441] ACB, Llibres de l’Obra, 1441-1443, f. 157r. “Item al dit Samunta per una clau de la claustra VI sous (...) Item
an Pere Calbo carreter per port de la dita clau V sous”.



la intervenció de Llorenç Reixac i Bertran Tolosa a
les galeries del claustre que sens dubte mereixen
un estudi profund avui dia encara pendent, però
és important tenir en compte la seva presència
per determinar amb més exactitud la intervenció
d’Antoni Dalmau al claustre.

Com hem dit, Llorenç Reixac es documenta entre
els mesos de juny i juliol de 1440 i s’especifica
que fa capitells.65 La seva presència cessa just
abans que arribés la clau de volta de sant Mateu,
de manera que tot sembla indicar que deuria
treballar en els pilars situats davant del refetor i
la llibreria, és a dir, en el vuitè i novè relleu, però
més probablement en el novè.66 Hem d’admetre
que s’aprecia una certa afinitat estilística en al-
gunes figures del novè capitell, concretament on
s’escenifica el setge d’una ciutat, i algunes mèn-
sules que rematen els arcs cecs del mateix pilar
amb representacions d’unicorns, així com també
en les mènsules de l’anterior pilar, és a dir, el
vuitè, decorat amb àngels músics i animals fantàs-
tics. Aquest repertori iconogràfic ens recorda les
misericòrdies de les cadires del cor sobirà de la ca-
tedral de Barcelona, obra dirigida per Pere Sangla-
da entre 1394 i 1399 on Llorenç Reixac deuria ini-
ciar la seva trajectòria professional com a meçip
del mestre i col·laborador de Pere Sanglada.67 Això
no obstant, cal insistir que en els relleus d’aquesta
zona s’aprecien diferents trets estilístics que forço-
sament han de correspondre a altres artífexs i que
cal analitzar més acuradament, la qual cosa sobre-
passa els límits del nostre objectiu.

Poc després de la presència de Llorenç Reixac, el
juny de 1441 arriben Bertran Tolosa68 i els seus
col·laboradors, Bernat Andreu69 i Manel Trescoll,70

just poques setmanes abans que es desarmés la
volta situada davant la capella de Santa Llúcia.
Bertran Tolosa treballa amb algunes interrupcions
cobrant quatre sous i sis diners diaris fins al mes
de gener de 1442. Recordem que Bertran Tolosa
ja havia col·laborat anteriorment el mes de gener
de 1438 quan l’activitat constructiva es concentra-
va al refetor. Va coincidir amb Antoni Dalmau l’a-
bril de 1439 dos cops quan es deuria treballar a la
volta situada davant la sala capitular71 i retorna
un altre cop el desembre de 1440, quan es treba-
lla a la volta situada davant la capella de santa
Llúcia.72 La irregularitat de la seva presència i el
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65 [4 juny 1440-30 juliol 1440] ACB, Llibre de l’Obra, 1439-1441, fols. 86v-90v. VALERO, 2004, pp. 550-552 i nota 99. “Lorens
Rexach ymaginaire per IIII jorns que fa obra capitells dels pilars de la claustra a rao de IIII sous lo jorn”. Sobre Llorenç Reixac
vegeu TERÉS, 1987b, pp. 171-181. Valero el suposa treballant en els relleus situats davant la capella de santa Llúcia. VALERO,
2009, pp. 411.
66 És a dir, les escenes on s’escenifica el setge d’una ciutat, Moisès rebent els exploradors de la Terra Promesa, Mort de Moisès,
el Sacerdoci d’Aaron, batalla entre hebreus i filisteus i l’episodi en què David mata Goliat.
67 TERÉS I TOMÀS, 1987a, p. 25.
68 Quan Bertran Tolosa deixa d’aparèixer documentat al Llibre de l’Obra (20 de gener de 1442, volum 1443-1445, f. 68v.), es
registra el canvi de direcció en les obres del claustre ja que Andreu Escuder serà nomenat mestre major l’1 de març de 1442
en substitució de Bartomeu Gual que havia mort. Bertran Tolosa no tornarà a treballar al claustre fins al mes de juliol de 1443
però sorprenentment per un salari de divuit diners diaris primer i dos sous a partir del mes de febrer de 1444. Bertran Tolosa
treballa amb interrupcions fins al mes de febrer de 1445.
69 A partir del 22 de juliol de 1441 Bernat Andreu deixa de registrar-se.
70 No sabem si tenia alguna relació de parentiu amb Joan Trescoll, mestre d’obres d’Igualada que, com ajudant de Joan Sa-
grera, es va fer càrrec de la continuació de les obres del Castelnuovo a Nàpols. Vegeu ZARAGOZA CATALÁN; GÓMEZ-FERRER
LOZANO, 2007, p. 28. A partir de l’1 de juliol de 1441, es registra la presència de Manel Trescoll treballant a les galeries del
claustre de la catedral de Barcelona, però es deuria incorporar unes setmanes abans atès que primer cobra per jornals pen-
dents i a partir del 26 d’agost de 1441 i fins al 23 de setembre del mateix any rep un salari fix de tres sous diaris. [1 juliol
1441] ACB, Llibres de l’Obra, 1441-1443, f. 54r. “Item an Manel Trescoll qui sta ab an Bertran Tholosa per LV pendents a raho
de VIII diners lo pendent”. [26 agost 1441] ACB, Llibres de l’Obra, 1441-1443, f. 58r. i següents.
71 [19 abril 1439] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 152r., Bertran Tolosa només treballa un dia per quatre sous i sis diners.
[31 abril 1439] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 153r., només treballa mig dia.
72 [3 desembre 1440] ACB, Llibres de l’Obra, 1439-1441, f. 99v. “Item an Bertran Tholosa per tres jorns a rao de IIII sous VI diners”.

Fig. 1. Barcelona. Claustre. Clau de volta amb la representa-
ció de dos àngels portadors de l’escut capitular amb la creu
de Santa Eulàlia. © Fundació Institut Amatller d’Art Hispà-
nic. Arxiu Mas.



fet que treballés amb col·laboradors dificulta la
tasca d’identificar la seva aportació al claustre.
Això no obstant, probablement, Tolosa assistit per
Bernat Andreu i Manel Trescoll, es deuria ocupar
principalment de la imatgeria situada a l’ala de
ponent.73

Quan Bartomeu Gual va caure malalt el mes de
novembre de 1441, els treballs del claustre es lo-
calitzaven a la zona d’unió de l’ala de ponent, pa-
ral·lela al carrer del Bisbe i l’ala de tramuntana.
Gual va morir el mes de gener de 1442, però fins
al mes de març d’aquell mateix any no es va no-
menar un nou mestre de la seu, Andreu Escuder
que va exercir el càrrec fins al 1453. Durant la ma-
laltia de Gual, a partir del mes de novembre de
1441, i després de la seva mort el gener de 1442,
Bartomeu Alçamora va dirigir les obres eventual-
ment fins que Andreu Escuder se’n va fer càrrec.
Finalment, a partir de 1442 i fins al 1449 es va aca-
bar la galeria amb la presència de Pere Oller i es-
pecialment dels Claperós col·laborant en les tas-
ques d’escultura.

Antoni Dalmau al claustre catedralici

Com ja hem anunciat anteriorment, entre els
mesos de març i octubre de 1439 els Llibres de
l’Obra de la catedral de Barcelona registren la
presència a les galeries del claustre d’Antoni
Dalmau (†1453) treballant per un jornal de qua-
tre sous diaris al costat d’altres picadors i talla-
dors de pedra.74 Concretament es registra entre
el 21 de març i el 19 de juny de 1439 i posterior-
ment tres setmanes més entre el 3 i el 17 d’octu-
bre del mateix any. Hem de constatar que les
tres primeres anotacions que es corresponen
amb les tres primeres setmanes registrades als
Llibres de l’Obra assenyalen “Joan Daumau”. La
següent setmana sembla que l’escrivà vol fer un
aclariment i escriu “Daumau Joan” i a partir de
la següent setmana escriu clarament “Anthoni

Daumau.”75 Cal tenir en compte que cada dos
anys, el primer dia del mes de maig, es tanca un
Llibre i se’n comença un altre. A partir del nou
Llibre, que correspon als anys 1439-1441, el també
nou escrivà anota clarament “Anthoni Dalmau”
sempre. La confusió de les primeres setmanes
podria tenir alguna relació amb el fet que un
dels canonges de la catedral també es deia Joan
Dalmau.76

Ja hem explicat que durant els mesos en què An-
toni Dalmau es registra actiu a les galeries del
claustre de la catedral de Barcelona, entre els me-
sos de març i octubre de 1439, es deuria treballar
versemblantment en el tram més proper a l’esglé-
sia de l’ala de tramuntana. La imposta que recull
els nervis de la volta situada davant la sala capitu-
lar representa la darrera escena de l’Antic Testa-
ment dedicada a la representació dels reis David i
Salomó amb referències a la llegenda de l’Arbre
de la Creu (figs. 2 i 3). A les mènsules que comple-
ten la decoració escultòrica del pilar, només visi-
bles des del jardí del claustre i no pas des de la ga-
leria, observem capricioses escenes profanes on
petits personatges semblen jugar amb animals
emplomats. Ja hem assenyalat que el tram es tan-
ca amb una clau de volta que ostenta dos àngels
portadors de l’escut capitular amb la creu de san-
ta Eulàlia.

A la imposta de la volta que ara ens ocupa hi dis-
tingim una figura profètica que mostra un filacte-
ri al rei Salomó (fig. 2) i que ens evidencia les con-
nexions estilístiques amb els àngels portadors de
l’escut capitular a la clau de volta. En ambdós ca-
sos observem una peculiar manera de representar
els cabells que juntament amb la forma del rostre
de front recte, ulls marcadament ametllats i celles
ben dibuixades, ens permet suggerir que tant la
imposta com la clau de volta varen ser picats per
la mateixa mà. Al claustre barceloní és freqüent
trobar relacions estilístiques entre els relleus de
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73 Aquesta possibilitat ja havia estat suggerida anteriorment. VALERO, 2004, p. 544. Tolosa rep un salari diari de quatre sous i
sis diners i s’especifica que pica capitells mentre que Bernat Andreu, malgrat que també es qualifica d’imaginarie, només co-
bra tres sous i sis diners diaris i no s’especifica la feina que fa. [27 maig 1441] ACB, Llibres de l’Obra, 1441-1443, f. 52r. i se-
güents. “Item an Bertran Tholosa ymaginaire per fer capitells per I jorn de IIII sous VI. Item an Bernat Andreu ymaginaire per
III jorns a rao de III sous VI diners lo dia”.
74 A banda de Bartomeu Gual que rep un salari diari de quatre sous, podem destacar Joan del mestre, Bartomeu Alçamora,
Pau Issern que també reben quatre sous diaris. Guillem Castillo rep tres sous i sis diners. Martí del mestre, Jaume del mestre i
Macià Pelegrí reben dos sous i sis diners per dia. Des de Montjuïc s’encarregaven d’enviar la pedra a la seu Bartomeu Samunta
que cobrava quatre sous diaris a banda del servei de la mula que la transportava, P. Pasqual que treballava per tres sous i Ar-
nau Pasqual i Joan Prat que cobraven quatre sous diaris. 
75 [21 març 1439] ACB, Llibres de l’Obra, 1437-1439, f. 150r.
76 Vegeu, per exemple [11 gener 1441] ACB, Llibres de l’Obra, 1439-1441, f. 44r. “Item a XI de janer de MCCCCXLI rebem del
honorable mossen Johan Dalmau canonge per los armats dels batifullers de la capellania de sant Thomás en la Seu [...]”. 



les impostes i la clau de volta situada just a so-
bre.77

L’artífex responsable dels treballs escultòrics d’a-
quest tram en concret sembla haver pres els mo-
dels d’obres vinculades a l’escultor Pere Joan. Al
relleu de la imposta catedralícia, l’àngel custodi
amb la mà alçada, situat davant del temple del rei
Salomó i que llueix amples mànigues recollides als
canells amb discrets punys (fig. 4), ens remeten a
l’àngel custodi actualment conservat al Museo de
Bellas Artes de Zaragoza,78 obra atribuïda a Pere
Joan i que podia haver estat el referent de l’àngel
del relleu barceloní. Menys significant, però igual-
ment interessant, resulta la comparació de les
mans dels àngels portadors de l’heràldica de l’ar-
quebisbe Dalmau Mur (1431-1456) al sotabanc del
retaule de Sant Salvador de Saragossa, amb els
dits lleugerament separats de manera similar als
àngels de la clau de volta del claustre de la cate-
dral de Barcelona. No oblidem que Pere Joan i
Antoni Dalmau van coincidir a Saragossa (1435) i
a Tarassona (1437), per tant no ens ha d’estranyar
que Dalmau prengués models de l’obra de Pere
Joan. 

Un altre tret que caracteritza l’artífex del claustre
barceloní és la tendència a no aprofitar tot l’espai
disponible per treballar deixant espais buits entre
les figures. Aquesta peculiaritat no s’observa en la
clau de volta barcelonina, on els àngels s’han d’a-
daptar a la forma rodona de la clau, però sí en els
relleus de la imposta on algunes imatges, espe-
cialment dels reis, queden pràcticament aïllades.
Aquesta manera de distribuir les figures a la im-
posta barcelonina ens remet al sepulcre de la rei-
na Maria de Castella al claustre del convent trini-
tari de València on l’artífex que va treballar les
àligues que flanquegen l’heràldica de la reina Ma-
ria sembla no trobar elements per emplenar tot
l’espai disponible deixant espais buits. 

Una altra referència que ens podria ajudar a de-
terminar els trets característics de l’estil d’Antoni
Dalmau és el rerecor d’alabastre de la catedral de
València. Això no obstant, la comparació estilística
dels relleus de claustre de la catedral de Barcelona
amb el rerecor de València no resulta una tasca

senzilla. D’una banda, les diferències en els mate-
rials emprats, pedra de Montjuïc a Barcelona i ala-
bastre a València, i de l’altra, els continus canvis i
les vicissituds per les quals ha passat el rerecor va-
lencià al llarg de la història en dificulten l’anàlisi.
A més, a hores d’ara manca un estudi estilístic
complert de tot el conjunt que constati si Antoni
Dalmau va aprofitar algun element de l’anterior
obra executada per Jaume Esteve i que determini
també el grau d’implicació del mestre i les possibles
col·laboracions dels seus ajudants, perquè fins ara,
només els dotze relleus amb les escenes de l’Antic i
Nou Testament han cridat l’atenció dels historia-
dors i estudiosos. Malgrat les circumstàncies, el re-
recor de València no s’allunya gaire dels relleus de
Barcelona. És especialment significatiu l’àngel si-
tuat sota el floró que corona l’arc conopial porta-
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77 Aquest és el cas de Julià Nofre a qui li ha estat atribuïda la clau de volta del Sant Sopar i els relleus que narren la història
de Caín i Abel a la galeria de ponent. VALERO, 1999, p. 62 i nota 27. Un cas similar el podem observar en la clau de volta de la
Presentació al Temple i els relleus amb la representació del Sant Sopar, Oració a l’hort, Crist guarint l’orella de Malclús, Pren-
diment, Jesús conduït a la casa de Caifàs, Jesús davant Pilat, Flagel·lació, Camí del Calvari, Crucifixió i Desmai de la Verge, és a
dir, el Cicle Eucarístic, tot representat a la mateixa imposta. L’ala del migdia de manera més generalitzada representa caracte-
rístiques similars. La clau de volta que representa el Baptisme de Jesús es correspon estilísticament amb els relleus de la Prèdi-
ca de Jesús i, de nou, el Baptisme de Jesús, obra probable dels Claperós.  
78 MANOTE CLIVILLES, 2001, pp. 127-133.

Fig. 2. Barcelona. Claustre. Imposta. Foto: Rafael Mundó i Sanromà.

Fig. 3. Barcelona. Claustre. Imposta. Foto: Rafael Mundó i Sanromà.



dor del filacteri amb l’inscripció Aula Dei (fig. 5).
En aquesta petita figura s’aprecia amb força clare-
dat que els cabells, la forma del rostre de front
recte, els ulls ametllats i els plecs del vestit de l’àn-
gel ens remeten als relleus de Barcelona, especial-
ment als àngels portadors de l’escut capitular,
però també a les figures de la imposta. L’àngel
custodi del Museu de Bellas Artes de Saragossa
atribuït a Pere Joan continua essent un referent
no gaire llunyà.

Després de la finalització del cor a la
catedral de València

El juny de 1444, un cop finalitzades les obres del
rerecor de la catedral de València, la majoria dels
col·laboradors d’Antoni Dalmau es deurien disper-
sar per cercar noves oportunitats de feina. Aquest
és el cas de Pere de Vallebrera, mestre originari de
Cervera, documentat al rerecor de València fins al
1444.79 Ja hem assenyalat que Pere de Vallebrera
pertanyia a una nissaga de picapedrers proce-
dents de Cervera.80 Després de treballar al rerecor
de la catedral de València al costat d’Antoni Dal-
mau, Vallebrera deuria marxar per cercar noves
oportunitats. Entre els anys 1455 i 1457 va treba-
llar a l’església de Santa Magdalena de Blancafort
(Conca de Barberà)81 i posteriorment es deuria di-
rigir cap a Cervera atès que es documenta el
1465.82 Finalment serà nomenat mestre de sant
Joan de Perpinyà el 1469.83

Joan Sagrera era cosí de Guillem Sagrera. Sabem
que el 1437 havia coincidit amb Rotllí Gautier a
Lleida.84 Un cop finalitzades les obres del rerecor
de la catedral de València, es documenta a Nàpols
(1454-1457), Palerm i Mallorca, vinculat a encàr-
recs reials.85

Un altre artífex documentat en els treballs del re-
recor de València, entre els anys 1441 i 1444 és
Juan de Segorbe86 que, com ja hem assenyalat an-
teriorment, a partir del mes de desembre de 1445,
juntament amb Joan Soriano i Miquel Navarro, es
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79 GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, p. 105, nota 38 i on line, nota 41.
80 Vallebrera hauria col·laborat durant un mes, entre el juny i juliol de 1431, al claustre de la catedral de Barcelona cobrant
tres sous i mig les primeres setmanes i quatre sous la darrera. VALERO, 1993, p. 39. ESPAÑOL BERTRAN, 1994, pp. 159-169.
LLOBET I PORTELLA, 2004-2005, pp. 287 i 302; VALERO, 2004, p. 530, especialment nota 22.
81 FELIP I SÁNCHEZ, pp. 118-120.
82 LLOBET I PORTELLA, p. 182.
83 VALERO, 1993, p. 39. ESPAÑOL BERTRAN, 1994, pp. 159-169.
84 ALONSO GARCÍA, 1976, pp. 102-113.
85 GÓMEZ FERRER, on line s/p, nota 41.
86 SANCHIS Y SIVERA, 1909, p. 218. Joan de Sogorb podria ser també àlies Joan Eiximenis. ZARAGOZÁ CATALÁN; GÓMEZ-FE-
RRER LOZANO, 2007, p. 43.

Fig. 5. València. Capella del Sant Calze. © Fundació Institut

Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas.

Fig. 4. Barcelona. Claustre. Imposta. Foto: Rafael Mundó i

Sanromà.



documenta a Saragossa treballant al retaule ma-
jor de sant Salvador, al costat de l’escultor Pere
Joan.87 El mes d’abril de 1453, després de la mort
d’Antoni Dalmau es van vendre en encants públics
les seves pertinences. Segorbe va comprar diverses
eines pròpies de l’ofici de pedrapiquer.88

Miquel Navarro no es documenta al cor de la ca-
tedral de València però havia realitzat diversos
treballs a la mateixa ciutat entre els anys 1421 i
1427.89 Es tracta d’un mestre àmpliament docu-
mentat a la capital de Túria que també formava
part d’una nissaga de mestres homònims docu-
mentats al llarg del segle XV i part del segle XVI.
Va treballar al costat de Francesc Baldomar i pos-
teriorment amb Pere Compte. El 1440 qualificat
de piquer, Miquel Navarro subministrava la pe-
dra necessària per picar la creu de Llíria, a la
qual ja ens hem referit.90 Com ja hem anotat an-
teriorment, el 1446, juntament amb Joan de Ca-
ritat i altres experts, Miquel Navarro va ser pre-
sent en la consulta sobre la construcció del pont
sobre el riu Ter. El 1457 treballava a l’Almudí de
València, al costat de Pere Compte, Nicolau Bo-
net i  Joan Cabeçon.91 El 1462 torna a treballar a
la catedral de València, aquest cop al cimbori.92

Navarro també va contractar obres de manera
independent com l’escala de la casa de Luis Boil
l’any 1472.93

Pere de Vallebrera, Joan Sagrera i Juan de Segorbe
no són els únics artífex que després de prestar ser-
vei al cor de la catedral de València amb Antoni
Dalmau es van veure forçats a cercar feina fora de
la capital del Túria. A nosaltres ens interessa desta-
car l’arribada al claustre de la catedral de Barcelo-
na de Joan de Caritat, probablement acompanyat
de Joanet, fill d’Antoni Dalmau.

Joan de Caritat

Entre els artífexs que van assistir a Antoni Dalmau
a València es documenta Joan de Caritat, recone-
gut com un dels mestres més directament relacio-
nats amb Antoni Dalmau. No insistirem més en la
presència d’aquest artífex el 1446 en la consulta
sobre la construcció d’un pont que havia de per-
metre creuar el riu Ter a Girona. Joan de Caritat
també es documenta com a testimoni en el con-
tracte d’aprenentatge de Martino Pi, fill d’Andreu
Pi i Pere Gironés, que ha estat identificat amb Pe-
re Compte (†1506).94 L’abril de 1453, després de la
mort d’Antoni Dalmau, Joan de Caritat va com-
prar un arquibanc de tres calaixos procedent dels
béns del mestre.95 El 1457 va continuar la cons-
trucció de la desapareguda església de Villarreal,
obra iniciada el 1442 per Antoni Dalmau i Simó
Bonfill,96 i va participar en les obres de l’església
de Sant Nicolau de València. Joan de Caritat de-
gué morir el 1460 segons consta en el rebut de
pagament de nou-cents sous a Pere de Campos
per continuar les obres de l’església de Villarreal.97

El 1444, un cop acabades les obres al rerecor de
València, Joan de Caritat es deuria desplaçar a
Barcelona atès que el mateix artífex apareix docu-
mentat als Llibres de l’Obra de la catedral de Bar-
celona a partir del mes d’agost i fins al 14 de no-
vembre de 1444 cobrant quatre sous diaris. Cal te-
nir present que les obres a les galeries del claustre
de la catedral de Barcelona, en aquests moments,
és a dir, durant l’estiu de 1444, es trobaven més
avançades i ja es treballa a l’ala de llevant.98

La mateixa setmana del 14 de novembre 1444 en
què Joan de Caritat abandona els treballs a la ga-
leria del claustre de la catedral de Barcelona un
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87 GALINDO Y ROMEO, 1923, pp. 69-70, docs. XII i XV; A Joan de Segorbe (Sogorb?) se’l suposa l’ajudant de Pere Joan en el
retaule de sant Salvador de Saragossa a partir del mes d’agost de 1445. DALMASES; JOSÉ I PITARCH, 1984, p. 200; LACARRA,
2002, p. 111.
88 GÓMEZ FERRER, on line s/p, apèndix documental.
89 SANCHIS Y SIVERA, 1925, pp. 39-40.
90 CARRERES ZACARÉS, 1927, p. 102.
91 ZARAGOZA CATALÁN; GÓMEZ-FERRER LOZANO, 2007, p. 41.
92 SANCHIS Y SIVERA, 1925, p. 40.
93 ZARAGOZA CATALÁN; GÓMEZ-FERRER LOZANO, 2007, p. 28.
94 ZARAGOZA CATALÁN; GÓMEZ-FERRER LOZANO, 2007, pp. 29 i 44.
95 GÓMEZ FERRER, on line s/p. Apèndix documental.
96 DOÑATE SEBASTIÁ, 1981, p. 16 i doc. IX. GÓMEZ-FERRER, 1997-1998, pp. 98 i 99, nota 47.
97 ZARAGOZA CATALÁN; GÓMEZ-FERRER LOZANO, 2007, p. 43.
98 El maig de 1444 es tanca la volta amb la clau de l’Anunciació. [18 maig 1444]  ACB, Llibres de l’Obra, 1443-1445, f. 150r. CA-
RRERAS I CANDI, 1913-1914, p. 134; VALERO, 2004, p. 535. “Compram vn quarter de moltó que donam a tots los mestres
quan agueren closa la volta volta davant santa allena, segons es acostumat de donar per cascuna volta, costà IIII sous”. 



altre artífex anomenat Joan Dalmau es registra
treballant per tres sous diaris. Cal advertir però,
que la primera setmana es registra com a Antoni
Dalmau,99 la següent setmana com a Joan Dal-
mau100 i les següents setmanes com a Dalmau sim-
plement,101 tot i que amb algunes excepcions.102

No sabem en quin moment Dalmau deixa de
col·laborar al claustre de la catedral de Barcelona
perquè el Llibre de l’Obra s’acaba el mes d’abril
de 1445 i el volum següent que correspon als anys
1445-1447 no es conserva.

Sabem que el mestre de la seu de València va te-
nir almenys dos fills que s’esmenten al seu testa-
ment, Bartomeu Miquel i Joanet. No pensem que
les anotacions que acabem de ressenyar al claus-
tre de la catedral de Barcelona es corresponguin
amb el mestre de la catedral de València, però po-
dria tractar-se del seu fill Joanet, que deuria arri-
bar a Barcelona al costat de Joan de Caritat, home
de plena confiança d’Antoni Dalmau. Recordem
que les obres al convent de la Trinitat s’iniciaren
el 9 de juliol de 1445 amb una cerimònia solemne.
Joanet apareix citat en el llibre de benefactors del
convent al costat del seu pare, Antoni Dalmau,
pedrapiquer i mestre de l’obra de la seu.103 L’asso-
ciació de Joan Dalmau i Joan de Caritat al claustre
de la catedral de Barcelona d’una banda, i la
presència d’Antoni Dalmau juntament amb el seu
fill Joanet en la llista de benefactors del convent
trinitari ens suggereix que, malgrat la seva joven-
tut, Joanet ja deuria seguir els passos del seu pa-
re. Això no obstant, s’ha assenyalat que els fills
d’Antoni Dalmau deurien ser molt joves quan el
mestre va dictar testament el 1453, atès que els
dies 12, 13 i 14 de novembre de 1442 no es va tre-
ballar a la catedral de València perquè es va cele-
brar la tornaboda del mestre.104 Si prenem aques-
ta referència del casament d’un mestre de la seu
on, de fet, no es registra el seu nom, difícilment
podrem entendre la presència de Joanet a la llista

de benefactors del convent de la Trinitat quan ha-
vien passat menys de tres anys des del casament
dels seus pares. Cal tenir en compte que dins de
l’organització de la catedral el mestre d’obra diri-
gia els treballs, però altres oficis, com ara el fuster
o el vidrier, també tenien el seu mestre major i
això no suposava que assumissin la responsabilitat
de dirigir les obres.105 La presència del fill d’Anto-
ni Dalmau al claustre de la catedral de Barcelona
només es pot entendre si tenim en compte que es
tracta del mateix fill que l’acompanya en la inau-
guració de l’inici d’obres del convent trinitari. La
referència a la tornaboda del mestre ens resulta
confusa i poc explícita.

Conclusions

Antoni Dalmau va ser una de les grans figures de
la seva època. Com a arquitecte i escultor va de-
mostrar capacitat per resoldre problemes estruc-
turals i alhora sensibilitat per dissenyar una deco-
ració rica i plena d’elements de traceria com són
gablets amb cresteria, rosasses i altres elements
decoratius. El reconeixement que va tenir en vida
ho acredita amb escreix la consulta sobre la cons-
trucció d’un pont sobre el riu Ter i l’episodi de Se-
villa. Tampoc resulta irrellevant que el 1449 el fill
d’Andreu Pi, un prestigiós mestre, li confiés el seu
fill per aprendre l’ofici amb ell. Antoni Dalmau va
ser el mestre d’obres de la catedral de València i
la reina Maria de Castella el va triar com a mestre
de cases i imaginaire personal. No hi ha dubte
que gràcies a Pere Joan va poder passar de ser un
simple maçoner o entretallador a destacar com a
imaginaire.

Nosaltres hem intentat resseguir les notícies docu-
mentals que ens proporcionen els Llibres de l’O-
bra de la catedral de Barcelona per determinar el
lloc exacte on es treballava quan Antoni Dalmau
s’incorpora a la colla de picadors de pedra que
obraven al claustre i ens ha semblat plausible veu-

76
[núm. 25, 2016]

MONTSERRAT JARDÍ ANGUERA

99 [14 novembre 1444] ACB, Llibres de l’Obra, 1443-1445, f. 113r.
100 [21 novembre 1444] ACB, Llibres de l’Obra, 1443-1445, f. 113v.
101 [28 novembre 1444] ACB, Llibres de l’Obra, 1443-1445, f. 114r. i següents.
102 [19 desembre 1444] ACB, Llibres de l’Obra, 1443-1445, Com Anthoni Dalmau: f. 115v.; 116v., 121r., 124v., 125r. Com a Joan
Dalmau: f. 120r.
103 PÉREZ DE LOS RÍOS; ZARAGOZÁ CATALÁN, 2013, p. 835; ZARAGOZÁ CATALÁN, 1995, p. 146; GÓMEZ-FERRER, 1997-1998,
p. 99.
104 “Dilluns a XII de noembre no si obra res per raho de la tornaboda del mestre, el mestre no res, el XllI y el XIII”. GÓMEZ-FE-
RRER, 1997-1998, p. 92, nota 5, on line nota 6.
105 RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, 1996, p. 56; RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, 2006, pp. 162-163, el mateix autor esmenta Pedro García (1421-
1440) i Juan López (1443-1464) com a maestro mayor a la catedral de Sevilla quan en realitat eren albañiles, és a dir, especia-
listes en treballar tova i maó, p. 166. JIMÉNEZ MARTÍN, 2006, p. 65, documenta un Diego Gonçalez, “maestro mayor” de la ca-
tedral de Sevilla que posteriorment es registra com a “cordonero maestro mayor”.



re un mateix artífex treballant a la imposta dedi-
cada al darrer episodi de l’Antic Testament i a la
clau de volta amb dos àngels portadors de l’escut
capitular. Els relleus del sotabanc amb àngels por-
tadors de l’heràldica de l’arquebisbe Dalmau Mur
al retaule de Saragossa i l’àngel custodi conservat
al Museo de Bellas Artes de Zaragoza, obres vin-
culades a Pere Joan, s’entreveuen com a models a
seguir per l’artífex del claustre barceloní. El rere-
cor de la catedral de València suposa la consolida-
ció de la seva aptesa.

Finalment, més enllà de la intervenció d’Antoni
Dalmau al claustre de la catedral de Barcelona,
hem aportat noves dades sobre Joan de Caritat i
hem plantejat la possibilitat que, un cop acabades
les obres al claustre de la catedral de València, el
fill d’Antoni Dalmau hauria arribat a Barcelona
precisament al costat de Joan de Caritat, home de
confiança d’Antoni Dalmau, ambdós atrets per les
possibilitats de feina que el claustre barceloní ofe-
ria.
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