
5 DE JULIOL DEL 2011  EL TEMPS 73

La Llotja de Palma va ser edificada en-
tre el 1426 i el 1447 per encàrrec del 
Col·legi de la Mercaderia. El projecte (i 
la direcció de les obres en una primera 
fase) és de Guillem Sagrera, un artista 
del gòtic que, per desacords amb els 
mercaders illencs, s’hagué d’acollir a 
la protecció d’Alfons el Magnànim, a 
Nàpols, on va dirigir la voluminosa 
ampliació i modernització d’allò que 
en endavant fou el Castelnuovo. Tal 
vegada l’obra més rellevant signada 
per Sagrera al Castelnuovo és la sala 
dei Baroni, actual sala de plenaris del 
comune de Nàpols. La seva coberta 
passa per ser la més gran de tot el 
gòtic –però atenció a aquesta mena de 
hit-parades, sempre provisionals (per 
exemple, a Mallorca tenim set o vuit 
metges que són els millors del món 
en la seva especialitat; aquesta excel-
lència ja és una tradició). 
La primera vegada que 
servidor va accedir a la 
sala dei Baroni, només hi 
havia un membre del go-
vern municipal durament 
increpat per un senyor 
de l’oposició. La resta 
de personal, sens dubte, 
s’ocupava a resoldre els 
problemes de la ciutat a 
peu de carrer. 
Val a dir que de la feina 
de Sagrera a Nàpols, les 
guies i els llibres sobre 
la ciutat no en fan gaire 
cas. Tenint com tenen 
tantes meravelles més 
aptes per a l’atracció tu-
rística, des de Pompeia 
o Herculano al Gabinetto 
Segreto de l’Arqueològic, 
passant pel Capodimon-
te, el castel dell’Ovo o el 
petit i inquietant museu 
de la capella de Sanse-
vero, amb el seu crist 
velato, la bellesa de la 
construcció de Sagre-
ra, en formes gòtiques 
i esperit humanista, ha 
passat tradicionalment a 
segon terme. Una altra 
nota respecte al Sagrera 
napolità: arreu és citat 
com a Guglielmo o com 
a Guillermo, mai com a 

Guillem. No sabem on és enterrat ni si 
alguns dels seus ossos s’ha conser-
vat amb decòrum, si és que aquestes 
coses tenen cap importància. Ell havia 
deixat preparada la seva tomba a la 
Seu de Mallorca, però era escrit que no 
fos correspost pels seus paisans. 

De la Llotja de Palma, servidor no 
n’ha sentit sinó elogis encesos durant 
tota la vida. Les darreres mostres d’ad-
miració de personatge notable que vaig 
tenir ocasió de recollir provenien de 
Robert Hughes, extasiat davant allò que 

ha estat comparat a un palmerar. Però 
el destí d’aquest edifici prodigiós no 
ha estat gaire afortunat. Els seus usos 
diversos no sempre han estat a l’altura 
de la qualitat artística. A més, hom n’ha 
espoliat salvatgement una bona partida 
d’escultures. I l’Àngel dels Mercaders, 
l’escultura de Sagrera que corona el 
portal de Llevant, es va esmicolant a 
poc a poc, sense que el temps s’hi 
mostri com un gran escultor. En fi.

Ara havia estat tancada durant qua-
tre anys. Durant aquest temps, hi 

ha hagut un cert corrent 
d’opinió en demanda de 
mostrar la Llotja tal com 
és, sense destinar-la a 
usos expositius ni orga-
nitzar-hi fastos. Sembla 
que aquesta proposta 
presentava un defecte 
greu, i és que era raona-
ble. Per tant, tot just res-
taurat, el bell edifici ja ha 
encabit una performança 
–la cerimònia de presi-
dencialització de José 
Ramón Bauzà– i, a con-
tinuació, una instal·lació 
de Fabrizio Plessi, consis-
tent en una sèrie de lla-
üts invertits, entorn dels 
quals es poden articular 
una sèrie de discursos 
sobre la memòria histò-
rica, el pas del temps, 
la funció de l’artista, 
etc. La mostra és d’una 
plasticitat corprenedora, 
però la seva qualitat no 
ha alterat el discurs so-
bre el destí de l’edifici, 
que molts voldríem veure 
com a obra d’art en ella 
mateixa, no sotmesa a 
cap altra servitud en ho-
nor dels déus del cel ni 
dels prínceps de la terra. 
Ben cert és que no ho 
podem tenir tot.

Usos de la 
Llotja de Palma

Guillem Frontera

Instal·lació de Fabrizio Plessi a la Llotja de Palma.
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