
rar i copsar en un sol volum la
nostra heràldica.

L’obra és encapçalada per un
pròleg de Ramon Sancho de la
Jornada i Fortuny, qui ens recor-
da que “l’heràldica, més que una
ciència és un art, que forma part
d’una branca auxiliar de la histò-
ria i sobretot de la genealogia,
però que s’ha d’atendre a unes
normes estrictes que sovint els
artistes no tengueren en comp-
te”. L’origen d’aquest art s’ha de
cercar en la necessitat de cada
grup, armat o no, de voler-se dis-
tingir dels altres tant per prestigi
en temps de pau com a la bata-
lla. En paraules dels autors:

“L’escut permet agrupar a l’en-
torn del noble o del cavaller la
seva host, permet destriar en la
confusió de la batalla qui és
l’amic i qui l’enemic. I en temps
de pau és la senya d’identitat de
la puixança feudal o econòmi-
ca”.

Recordem que l’heràldica a Ma-
llorca ha perdut innombrables
exemples d’incalculable valor. En
primer lloc per la manca de sensi-
bilitat d’alguns propietaris d’ar-
xius històrics, edificis o béns mo-
bles; en segon, per la falta de
visió històrica en les successives
restauracions i rehabilitacions en
algunes esglésies –desaparició
dels trespols originals on hi havia
tombes amb els respectius es-
cuts–; i finalment per les nefastes
conseqüències de la política des-
amortitzadora de Juan Álvarez de
Mendizábal. Dins d’aquest darrer
cas, basti tenir present la quanti-
tat i la riquesa dels escuts que es
perderen després de la demolició
dels convents de Sant Domingo o
del Carme.

L’objectiu dels autors no ha estat
pas fer un tractat d’heràldica, sinó

posar a l’abast dels estudiosos i in-
teressats en la història de l’illa una
col·lecció d’obres certament difí-
cils de consultar: “reunir les diver-
ses sistematitzacions dutes a
terme pels autors, per perme-
tre’ns la seva comparació, veure’n
les influències, intuir-ne les moti-
vacions”.

Al llibre es troben reproduïdes
algunes de les més importants
col·leccions d’adargues, com l’Ar-
morial Torrella (1720), la Genealo-
gia de Josep Desbrull (1780),
l’Adarga malloquina de Bonaven-
tura Serra (1782), l’Adarga d’Anto-
nio Furió (1817), el Llibre d’en Ca-
lafat (1821), l’Heràldica del Regne
de Mallorca de Francesc Sureda
Blanes (segle XIX), dos volums
anònims d’escuts (també del segle
XIX), L’armorial dels cavallers de
la Cofradia de Sant Jordi de Faust
Morell i Bellet (1897) o, entre
molts altres, l’Adarga mallorqui-
na de Ramon Sancho de la Jorda-

na i Fortuny (1990): una recopila-
ció d’un material difícilment con-
sultable de manera individual i ja
molt manco de manera compara-
da.

L’obra inclou una utilíssima i ne-
cessària guia d’ús per facilitar
l’anàlisi comparativa, i el bessó
del llibre s’articula a partir de dos
grans blocs: un de primer amb
l’índex de noms; i un de segon
amb la reproducció de tots els lli-
natges amb les variants copsades
en cada una de les adargues con-
sultades, amb fitxes dels autors
que han representat l’escut (i
nombre de vegades), les grafies
possibles, la toponímia o localit-
zacions citades per l’autor, les fa-
mílies més representatives del lli-
natge (amb el nom propi seguit de
la corresponent inicial del llinat-
ge) i la descripció de l’escut, entre
altres dades. Tot plegat, un nota-
ble esforç perquè puguem gaudir
d’un patrimoni cabdal i alhora
gairebé oblidat.

que hauria de ser plenament nor-
mal com és la publicació del text
en català i portuguès indistinta-
ment, sense cap mena de traduc-
ció. És una sorpresa que podria
tirar més d’un lector enrere. Lec-
tor, si aquest és el teu cas, no facis
aquesta passa. El portuguès de les
aportacions dels lusitans en
aquest volum es mou pels parà-
metres de l’estàndard i amb una
mica de bona voluntat es pot arri-
bar a copsar la idea general del
text, a banda que les aportacions
dels catalanoparlants ja valen per
si soles el llibre. Una genialitat
com aquesta necessitava d’una
col·lecció editorial valenta com és
la sèrie Temps Obert de Lleonard
Muntaner, on s’han publicat al-
guns texts assagístics importants
dels darrers anys, i que confirma
la idea que un llibre com aquest
s’havia de publicar en una editori-
al illenca, atesos els peculiars inte-
ressos lusitanòfils de la nostra
pedra que sura.

Sense més preàmbuls conven-
dria explicar què s’amaga darrere
dels dos fetus de la portada: ni

més ni manco, vuit
ponències que ex-
pliquen quines han
estat les relacions
entre Catalunya i
Portugal al llarg de
la història i en quin
punt es troben en
aquest moment.
Per la part portu-
guesa hi trobem
texts de Bernardo
Futscher Pereira
(cònsol general de
Portugal a Barcelo-
na); Fernando Catroga (Universi-
tat de Coïmbra); Maria da Con-
ceição Meireles Pereira (Universi-
tat de Porto); i José Medeiros
Ferreira (exministre d’Afers Es-
trangers i president del Consell
General de la Universitat Aberta).
Per la part catalana hi ha les apor-
tacions de l’editor del llibre, Víctor
Martínez Gil (Universitat Autòno-
ma de Barcelona); Josep Sànchez
Cervelló (Universitat Rovira i Virgi-
li de Tarragona); Joaquim Sala-Sa-

nahuja (Universitat
Autònoma de Bar-
celona) i Jesús Re-
velles (Universitat
Autònoma de Bar-
celona).

Dos són els grans
temes que planen
sobre el conjunt
dels texts: l’iberis-
me i les relacions
culturals i històri-
ques comunes,
que es remunten a
molt enrere. Els

enfocaments sobre el tema de
l’iberisme (un debat que a Portu-
gal ressorgí poc abans de la mort
de José Saramago gràcies a les
seves aportacions) bussegen en
l’arrel històrica del plantejament i
analitzen els texts teòrics que hi
fan referència, tant des de la part
portuguesa com des de la catala-
na. És un debat sobre articulació
política ben interessant en
aquests moments de crisi de
l’estat del benestar i de replante-

jament de les autonomies.
El segon gran tema són les rela-

cions culturals, que possiblement
fascinarà més els possibles lec-
tors: ens hi podem assabentar del
seu desenvolupament històric,
que arrenca a l’Edat Mitjana i que
ens atanyen de ple (Pere I d’Ur-
gell, fill del rei Sanç I de Portugal,
bescanvià el senyoriu de l’Urgell
per la tinença feudal de Mallorca,
Menorca i Eivissa, i posteriorment
les tornà a bescanviar per terres a
València) i que arriben fins avui,
basades molt més en els interes-
sos i els afanys personals que no
en cap relació institucionalitzada.

En definitiva, el llibre és una
eina de primer ordre per aprofun-
dir una mica més en les relacions
entre dos territoris amb moltes
més semblances de les que mai
ens han mostrat.
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Explica quines han estat les relacions entre Catalunya i Portugal i en quin punt es troben ara
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Al llibre es troben algunes 

de les més importants 

col·leccions d’adargues

Text: Tomàs Vibot
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Fa poques setmanes ha arribat a
les nostres llibreries un interes-
sant volum que omple un gran
buit dins la divulgació de l’heràldi-
ca mallorquina. Som alguns els
que, per professió o per afecció,
cercam l’explicació dels escuts
mallorquins en obres com El nobi-
liario mallorquín de Joaquim
Maria Bover o l’Alistamiento
noble, o bé en treballs d’heràldica
hispana. Aquest volum completa i
enriqueix un espai dins l’heràldi-
ca illenca, la divulgació de la qual
fins ara era molt minsa. Els escuts
dels mallorquins, un treball de
Pep Barceló i Mateu Mesquida, és
una recopilació de quasi quatre
mil escuts procedents de manus-
crits dels segles XVIII, XIX i XX,
amb la finalitat de reunir, compa-

El llibre sorprèn des de la portada.
És agosarada, però els dissenya-
dors de la casa –en aquesta ocasió
la coberta la signen Lleonard
Muntaner i Daniel Torres a partir
d’una litografia d’Emile Beau de
1890 realitzada a París– han sabut
copsar a la perfecció la idea: Uns
apartats germans. Portugal i Cata-
lunya. Així es presenta el llibre
editat per Víctor Martínez Gil que
recull les actes de la jornada que
se celebrà a l’Ateneu barcelonès el
26 de novembre del 2009 amb
l’objectiu de veure en quins mo-
ments al llarg de la història
aquests apartats germans havien
estat una mica més units.

La portada no és l’única sorpresa
del llibre: també en sorprèn un fet

Text: Sebastià Bennasar
ballaruga1@gmail.com


