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Una part important de les grans catedrals de 1' edat mitjana, 
especialment les d'Europa meridional, deixa com a tasca Ultima 
del seu afany constructiu el gran Ilene; de I a fac;ana principal. Amb 
vista ales eta pes de construcci6 aixO era lOgic ja que habitualment 
es comem;ava l'obra per Ia testera per a Ia promptitud de consa
graci6 i Us, tot deixant Ia resta del cos del temple per a les 
generacions segiients. Les fa<;anes definitives, a vegades, tarda
tep. molt a arribar, com en Ia catedral de Col0nia1

, o no ho feren 
mai. comes el cas de Ia catedral de Beauvais2

• En aquell proc6s 
edilici, que en casas com el de Ia fac;ana de la catedral de MilB.3 

assoliren el segle XX, s 'anaren introduint modificacions sabre Ia 
seva fesomiil original, incorporant formes i criteris propis del 
temps en que es produ'iren. 

L'arquitectura espanyola mateix compta amb exemples 
bellissims d'aquest pas de Ia histOria sabre el cos vell de les ja 
centenaries catedrals medievals. Aixl doncs, tothom recorda la 
fac;ana barroca del temple romi\nic de Santiago de Compostela4

, 

Ia fac;ana de 1 'Obradoiro, o 1 'igualmentespectacular de Ia catedral 
de MUrcia concebuda en un estil rococ6 festiu5

• En Ia segona 
meitat del segle XVIII, tot coincidint amb Ia renovaci6 general 
que en el camp de l'arquitectura suposa el classicisme generat per 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, comengaren 
a apareixer els ordres classics de nissaga vitruviana substituint les 
antigues faganes medievals, 1es unes molt arruinades i les altres 
d'arquitectura pobra segons el parer del rigorisme neoclassic. 
Aixi sorgi 1a fagana de Ia catedral de Lugo\ reemplagant !'ante
rior romiinica segons projecte de Julian sanchez Bort (1769), o 
la m6s decididament neocli\ssica de Pamplona 7, deguda al projec
te de Ventura Rodriguez (1783), un cop enderrocada Ia vella 
fac;ana romllnica que encara conservava el temple gOtic actual. 

El mateix Ventura Rodriguez -mentre que com a censor 
de 1' Academia de San Fernando havia donat el vist-i-plau a 
diferents concepcions de fac;ana classicistes ideades per altres 
arquitectes8-project3. solucions modernes de fagana per a altres 
catedrals gOtiques. Cal recordar la no executada de Toledo 
(1773)9 i Ia reconsideraci6 global de Ia catedral de Burgo de Osma 
(Soria), ambd6s projectes evidenciant el desig d'aggiornamento 
de les antigues Iabriques medievals. A tal efecte es partia sempre 
delllenguatge que 1' Academia de Bellas Artes ensenyava i exi-

gia, es a saber, un classicisme mes o menys rigor6s, com a 
complaent expressi6 culta de I 'Espanya il·lustrada, que no sempre 
fou acceptat. Aixi doncs, el capitol de Ia catedral de Toledo 
rebutja la rica columnata corintia ideada per don Ventura Rodri
guez, entre d'altres raons, J?erque desitjava que se conservase en 
la fachada el gusto g6tico1 

• Aquesta dada t6 in teres perque, d 'una 
banda, fa palesa 1 'estimaciO per l'arquitectura gOtica en pie segle 
XVIII, no tant per un sentiment romantic incipient i progressista 
camper l'hllbit del costum; i, d'altra banda, anticipa el que s'es
devindra durant tot el segle XIX quan es 
tracti de fer obra nova en un edifici 
medieval, 6s a dir, mirar d'i
mitar l'estil del temple. 

Efectivament, 1 'in
teres que per l'arqui
tectura mediev.al des
perta el romanticisme li
terari, des de Chateau
briand i El geni del 
Cristianisme fins a 
Victor Hugo i la seva 
celebre novel·la sa
bre Notre-Dame de 
Paris, suscita en Ia 
societat tota una ad
miraci6 renovada per 
l'art i Ia literatura 
de l'edat mitjana, 
epoca vista com un 
paradis perdut on el 
be, Ia virtut i Ia be
llesa s'enllac;aven. 
En la citada obra, 
Chateaubriand acon
sellava "venerar, con
servar i restaurar els mo
numents medievals, en 
que rau Ia bellesa moral de 
Ia civilitzaci6 cristiana enfront 
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223. Vista d'una de fes torrasses 
de !a far;ana principal. 

de Ia bellesa ideal pagana". AixO, escrit el1802, indica com el 
nou segle desperta amb una crida a l'art cristHi. de l'edat mitjana, 
les grans catedrals de la qual es converteixen en elllegat mCs 
significatiu. Consegtientment, com ho desitjava Chateaubriand, 
es veneraren i, cercant una conservaci6 millor, es va procedir a 
Ia seva restauraci6 i a l'acabament i aixi es dona Hoc a tota una 
arquitectura neomedieval hhbilment vinculada amb l'antiga. 

AixO es el que va succeir, efectivament, en totes les 
intervencions produldes en les catedrals europees. Podem citar 
com a cas molt significatiu el de Ia catedral de Florencia, Ia fagana 
de la qual -que arriba fins al segle passat com un mur de sos
teniment de migrat interes, amb restes d'una decoraci6 pinta
da- fou objecte d 'un concurs internacional per donar una solu
ci6 definitiva a aquell mur ingrat que tant desmereixia de Ia 
capital de l'art. Despres de moltes vicissituds s'aprova el projecte 
presentat per Emilio de Fabris (1867) i s'acaba l'obra el1887u. 
Una situaci6 similar travessaren algunes de les nostres catedrals 
espanyoles mes esplendides, encapgalant Ia serie el projecte de 
Juan Bautista Peyronnet per a Ia catedral de Palma de Mallorca, 
com veurem mes endaVant. En tot cas, i perque no s'interpreti que 
aquest fou un fet alllat, recordarem molt breument que algunes 
catedrals, com Ia de Barcelona, mai no havien arribat a tenir una 
fagana en condicions ja que, interrompuda l'obra tan bon punt 
comengava, va atenyer el segle XIX com un mur de coronament 
elemental i simple12

• El llarg prods de Ia seva composici6 i 
construcci6 s'inicih el 1860, amb els primers projectes d'Oriol 
Mestres, i culmina en 1912, amb la terminaci6 del cimbori 
projectat per August Font. Es a dir, una obra que es desenvolupa 
practicament alhora, i amb problemes d'igual consideraci6, que 
la de les faganes de les catedrals de Palma i Florencia. 

En aquests mateixos anys es duen a terme tambe les 
fa<_;anes de Ia catedral de Lle613

, I 'edifici mes restaurat de la nostra 
histbria14

• En aquest cas, com en tots els altres, se cerca Ia catedral 
ideal, Ia catedral somiada, i a tal efecte hom no dubta a desmuntar 
aquelles parts que, segons el parer dels restauradors, no s'adeien 
amb Ia puresa del temple, tot inventant nous coronaments, mot
llures, portalades, rosasses i d'altres, en un exercici de goticitat 
forgada que cercava sintonitzar amb les fitbriques veritablement 
gOtiques. Aquest joe perill6s de corregir la histbria per a mi
llorar-la,l'inicia una generaci6 d'arquitectes que, formats en Ia 

tradici6 classica mes rigorosa, es vei6 compromesa davant una 
arquitectura medieval que els plantejava nous problemes, tant 
estetics com mecfmics, als quais s 'enfrontaren amb m6s voluntat 
que no pas coneixement. D'aixb es deriven els resultats migrats 
de les nostres primeres restauracions. 

Aixb va oc6rrer en Ia primera campanya de restauraci6 de 
Ia catedrallleonesa que estigu6 a carrec de l'arquitecte Matias 
Laviiia (1796-1868) qui, com Juan Bautista Peyronnet, s'havia 
format a San Fernando, on els temes, dibuixos i projectes desen
volupats versaven exclusivament sabre models clhssics, es a dir, 
grecs, romans, renaixentistes i els mes actuals neoclhssics, amb 
un oblit total i absolut d'allb que l'edat mitjana ens llegh. D'acl 
Ia queixa que els primers arquitectes del romanticisme mani~ 
festaren davant el tracte ignorant vers els grans edificis medie
vals. Com exemple caldria citar l'infonne negatiu fet per Antonio 
de Zabaleta, en el side Ia comissi6 d'arquitectura de I' Academia 
de San Fernando, respecte a una certa pretensi6 del mestre 
d'obres Manuel IbB.fiez a qui li havien fet un endmec per part del 
Ministeri de Gracia i Justicia per restaurar Ia fagana sud de Ia 
catedral de Lle6 (1846). En el dit informe Zabaleta deia que para 
esta clase de obras se necesitan conocimiemos profundos de los 
d!ferelltes procederes del arte, no sOlo en sus principales t!pocas 
sino tambit!n en tal o en cual perfodo de cada siglo, a fin de hacer 
Ia restauraci6nno par el capricho ni par una nueva hip6tesis sino 
par un severo y concienzudo estudio para no producir los cho
cantes disparates que, por desgracia, vemos harto repetidos en 
las restauraciones hechas en nuestros monumehtos15

• 

L'infonne de Zabaleta16 pot donar una idea de les naves 
exigencies en el moment de restaurar un edifici medieval ja que 
era necessari dura terme una restauraci6 cientifica, basada en una 
rigorosa i raonada anatisi histbrica i arqueolbgica de 1' edifici. 
Aquest era el clima a bans de sera mitjan segle, quan sorgeix, com 
a suport generalitzat per a Ia histbria de la restauraci6 monu
mental a Europa, Ia figura del gran exegeta de l'arquitectura 
medieval, l'arquitecte frances Eugene Viollet-le-Duc. Ell marca 
les pautes de totes les operacions fetes en Ia segona meitat del 
segle XIX i bona part del XX. Fix3. criteris i assenta amb fennesa 
les bases de tota una disciplina restauradora que recolli en la seva 
obra monumental en deu volums sota el titol de Dictionnaire 
raisonne de I' architecture fran~aise du Xle au XV!e siecle. 
Aquesta obra, de text extens i formidable acompanyat per uns 
dibuixos analities excepcionals, i publicada a Paris entre 1854 i 
1868, servf de referenda a Ia major part de les restauracions tot 
possibilitant Ia redefinici6 de les obres ja comen<;ades, com a 
Lle6, o endegant les que s'iniciarien m6s tard, com l'esmentada 
de Barcelona, les dues naves faganes del Princep i de Ia Im
maculada de Ia catedral de Sevilla, etc.

17
• 

No obstant aixO, pel que fa a la catedral de Palma de 
Mallorca el text de I'arquitecte frances tingu6 en principi poca 
significaci6, ja que d'una banda Viollet-le-Duc (1814~1879) i 
Juan Bautista Peyronnet (1812~ 1875) eren rigorosament coetanis, 
i, d'altra banda, l'inici del proc6s de restauraci6 de la catedral 
de Palma fou anterior a la publicaci6 completa del Diction
noire. Per tant, no pogue produir-se aqui Ia in:fluencia que 
Viollet exerci sabre altres monuments. En tot cas 6s a partir de 
1879 que els ecos violletians paden percebre's en Ia catedral 
de Palma, arran de Ia incorporaci6 a les obres de restauraci6 
del m6s jove arquitecte Joaquin Pavia, alumne de l'Escola 
d 'Arquitectura de Madrid, fonnat en una linia clarament histo
ricista i eclectica, on l'arquitectura de l'edat mitjana esde
vingue una referencia obligada. Tambe s'hi estudiava l'obra de 
Viollet-le-Duc, cosa que contribul a preparar aquestes naves 
generacions a fi de dominar m6s l'ambit de l'arquitectura 
medieval. Perb aixb representa a Palma un segon escal6 
en el proc6s lent i carreg6s de Ia seva restauraci6, de 
Ia qual farem, tot seguit, una breu sintesi18

• 

La histOria de la fa~ana de Ia cate
dral de Palma abra~a una llarga situa-
ci6 previa que comenga amb Ia 
seva no conclusi6 con
forme ala resta de l'edifici 



fins al moviment sfsmic de 1851, el qual actua de detonador per 
a una intervenci6 definitiva, Ia del seu aspecte actual. Coneixem 
Ia imatge anterior per dibuixos i gravats antics, que ens mostren 
una senzilla fac;ana compartimentada en tres panys verticals, que 
corresponien a les tres naus del temple, formades pel sortint dels 
estreps centrals i laterals del pta de fac;ana (fig. 226). El pany 
central contenia, com ara, el magnffic portal del renaixement 
tarda de 1' Almudaina, fruit de I' art singular d' Antoni Verger, i al 
seu damunt un gran ovat cegat en el s. XVII o XVIII, atesa la pe
rillositat del desplom descobert en Ia fac;ana des d 'antic. Aquesta 
fou, molt probablement, Ia causa de cegar tambe els dos ovats 
menors corresponents als llenc;s de les naus laterals. Es molt 
problemi'ttica Ia interpretaci6, en aquests dibuixos vells, de Ia 
presencia d'unes grans obertures assenyalades sabre aquests 
ovats, que deixaven veure al seu darrera els arcbotants que 
flanquegen Ia nau major. Uns capcims vuitavats donaven major 
alc;ada als cossos de flanqueig com a coronaci6 de matxons 
d'escales. Finalment, tota la fac;ana acabava en una linia horit
zontal forta i, amb o sense terratremol, era evident que Ia catedral 
reclamava del segle XIX una atenci6 que mai no havia tingut. 

Despres del terratremol dellS de maig de 1851 el gover
nador de Ia provincia i el capitol de Ia catedral, en vista d'informes 
pericials diferents, acordaren encarregar a I 'arquitecte Antoni 
Sureda i Villalonga l'enderroc controlat d'aquella part de Ia 
fac;ana que representava un perill pUblic imminent. Antoni Sureda 
(1810-1873) era arquitecte i fill d 'arquitecte, tots dos per I 'Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando, essent dels pocs facul
tatius amb titol actius a l'illa19

• Tanmateix, Ia precipitaci6 de 
l'actuaci6 i Ia manera de tramitar administrativament Ia soHicitud 
de fans, sense comptar per res amb Ia Comissi6 Provincial de 
Monuments ni amb 1' Academia de Belles Arts de Ia ciutat, 

coHoca l'arquitecte en una dificil situaci6, tant mes que 
en una Reial Ordre del4 de maig de 1851-o sigui, uns 
dies abans del terratremol esmentat-, es comunicava a 
tots els governadors de provincia que la reina, davant 
l'ablls i Ia destrucci6 de las fachadas de muchos 
celebres edificios antiguos con revo
ques y demoliciones [ ... ] y teniendo 

en cuenta S.M. que de no pro
ceder en este as unto con to
do detenimiento desa-
parecerdn en breve 

hasta los mds be-
llos recuerdos 

de las artes 

224. El coronament 
de Ia far;ana es 

caracteritza per les 
dues torrasses i el 

piny6 que corona el 
cos central. 

espaiiolas, se ha dignado resolver disponga V. que en lo sucesivo, 
antes de demoler, revocar o hacer a bras en los edificios pUblic as, 
se consulte en cada caso a Ia Comisi6n de Monumentos 
Hist6ricos y Artisticos, a fin de que ista manifieste su dictamen 
oyendo previamente a Ia Academia de Bellas Artes de aquella 
provincia, o en su defecto a Ia Real Academia de San Fernando. 

Aixi comenc;a un llarg contenci6s entre el governador, 
l'arquitecte Sureda i }'academia de Palma, de Ia qual don Joan 
Despuig exercia com a president pen) on don Josep Maria Qua
drado actuava com a secretari i mantenidor ferm d 'aquest deb at. 
Sureda acudf a !'Academia de San Fernando de Madrid perque 
hi intervingu6s i !'academia de Palma presenta el cas davant la 
reina. Madrid avala I' actuaci6 de Sureda pen) una Reial Ordre 
del29 d'agost de 1851 suspengue Ies obres en curs, tot exigintun 
plano y proyecto de lo que se trata de ejecutar as{ en Ia misma 
[fachada] como en cualquier otra parte del edificio. Aixi mateix, 
i aix:O es important, la reina s'adr~a a !'academia de Balears, a 
Ia Comissi6 Provincial de Monuments i ala Diputaci6 d'aquesta 
provincia per tal que manifestes urgentment si se considera 
necesario que pase a esa capital [Palma] un Profesor especial
mente acreditado en el estudio de Ia arquitectura antigua, con 
objeto de seflalar y dirigir Ia reparaci6n que reclame el estado 
ruinoso de Ia Catedral20

• 

L' Academia de San Fernando --que no va estar gaire 
encertada en tota aquesta actuaci6 en defensar cegament el seu 
antic deixeble-, a Ia vista de la sanci6 reial, intentii Ia recon
ciliaci6 ambIa de Palma en sengles escrits enviats e119 de gener 
i el 28 de marc; de 1852. S 'hi deia que no podia demanar-se a 
l'arquitecte el projecte d'enderrocament sin dudar de su pericia 
y rebajar su prestigio, afegint que I' Academia de San Fernando 
creyO y cree que una vez declarada Ia ruina y designada Ia parte 

ruinosa no podia exigirse al arquitecto 
encargado de Ia obra otra cosa que el 
proyecto de restauraci6n, a fin de que 

ista fuese digna de merito del edi
fi.cio y no desdijese par su cardcter, 
estilo, decoraci6n o construcci6n 
del ginero de arquitectura a que 
aquil perteneciese, que es a lo 
que esta reducida Ia obligaci6n 
de Sureda en el caso presente y 
segUn el contexto de sus es~ 
critos se hal/a dispuesto a 
cumplirla. De tota manera, 
en tot aquest proc6s enutj6s 
el nom de Sureda s'havia 
desprestigiat per al pro
jecte de restauraci6 fu
tur, la qual cosa no fa 
sin6 evidenciar -per 
Ia data primerenca en 
que es produeix- la 
manca d' expe
riencia administra
tiva, facultativa i de 
criteris per a:frontar 

Ia primera gran 
restauraci6 
monumental del 
nostre pai~21 , la 

qual s'avanc;ii 
en uns anys a 
Ia catedral 



225. Vista general de Ia faqana neogbtica, obra de l'arquitecteJuan Bautista Peyronnet (1812~1875) i en/a qual Iambe intervinguerenMiquel Rigo, Jose Fuentes i 
Joaquin Pavia y Birmingham. La pedra utilitzada procedia de La Taulera (Palma), propietat del Marques de la Fontsanta. 



191 



192 

de Lle6 mateix, que habitualment es considerada Ia que inicia Ia 
serie de restauracions monumentals a Espanya. 

Va reeixir Ia idea d'enviar des de Madrid un arquitecte per 
tal d'estudiar Ia situaci6 real de Ia catedral de Palma, al marge 
dels enfrontaments locals, i 1 'Academia de San Fernando triii, 
entre els membres de Ia secci6 d'arquitectura, Juan Bautista 
Peyronnet. Aquest, amb Nards Pascual i Colomer, Anfual Alva
rez, Antonio de Zabaleta i l'ancia Juan Miguel de Incliin Valdes, 
formava part de I a que he anomenat en una altra ocasi6 I 'Ultima 
generaci6 academica22

• Peyronnet mai no s'havia dedicat a Ia 
restauraci6 ni tenia una formaci6 o inclinaci6 que poguessim 
anomenar medievalista. Pen) molt probablement pel fet d'im
partir el curs d 'estereotomia de Ia pedra en Ia jove Escola d' Arqui
tectura de Madrid, fou proposat al govern per redactar un info nne 
sabre Ia catedral de Palma. Efectivament, una Reial Ordre del31 
d'agost de 1852 el comissionii per al reconeixement de la catedral 
i el20 de generde 1853 presentaval'informe a Madrid. D'aquesta 
manera es va cloure una llarga etapa d'intervencions, poe encer
tades en general, i es comenga Ia fagana neogbtica que avui 
coneixem. Peyronnet reb ria, finalment, I' encRrrec del projecte de 
restauraci6, alhora que el capitol de Ia catedral designava, I 'agost 
d 'aquell any de 1853, Antoni Sureda com a sots-director de les 
obres. Tots dos estarien fins a Ia seva mort vinculats a 1' empresa 
de Ia fagana, tot i que mai no arribarien a veure l'obra finalitzada. 

Amb tot, una vegada a l'illa, Peyronnet noes limitii a Ia 

qtiesti6 de Ia fagana, sin6 que va fer un reconeixement general 
del temple i acaba proposant-ne Ia reconstrucci6, perb tamb6 
actuacions en I 'interior i exterior de Ia catedral (fig. 230). Li cridii 
l'atenci6 el seu claristori i ovats tan cegats, els arcbotants tan 
massissos, el coronament de Ia torre, Ia presencia del cor en el 
centre de Ia nau major, su rid(culo retablo de gusto plateresco 
[sic], i d'altres. I aixb, com a molts altres dels seus contempora
nis, 1i va fer pensar en Ia "repristinaci6" total de Ia catedraf

3
• Tan

mateix, Ia intervenci6 en !'interior de Ia Seu quedaria reservada, 
anys m6s tard, per a Gaudi i Jujol. [Nota de Ia coordinaci6: vegeu 
en aquest volum el capitol XIX]. 

El setembre de 1854 presentava Peyronnet en el Ministeri 
de Gracia i Justicia -del qual depenien les obres de reparaci6 i 
fitbrica dels temples, tant si tenien una consideraci6 histOrico
artistica com sino-, el projecte de restauraci6, acompanyat d'un 
joe de pliinols que mostrava l'estat de la catedral d'aleshores i Ia 
restauraci6 i reformes proposades. Els dits pl3nols tingueren 
l'honor de figurar en l'Exposici6 Universal de Paris de 1855, a 
traves dels quais, de manera exagerada, s'oferia al m6n el nivell 
assolit entre nosaltres en materia de restauraci6 monumentaf

4
, 

dando as( un completo mentis a los enemigos de nuestro pais, que 
[ ... ] han procurado rtdiculizar nuestro abandon a, sin entrar a 
examinar las causas que lo han motivado [ ... ]25

• Cenyint-nos tan 
sols a Ia fagana, direm que el seu projecte afectava tambe el tram 
immediat de les naus, per Ia qual cosa calgu6 el seu apuntalament 

226. Al~at de la [afSalla principal a ballS de la intervenci6neog0tica. (ACM). 
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i reconstrucci6, d'una manera semblant a allO que s'esdevingue 
anys mes tard amb la reconstrucci6 de Ia fm;ana de Ia catedral de 
Conca, el tram immediat de Ia qual tamb€ es de don Vicente 
Lamperez26

• Es a dir, I' operaci6 era delicada i, cal dir-ho tot, 
Peyronnet i Sureda la van resoldre amb seguretat i encert, equili
brant la cRrrega que exercien els arcs formers sabre el pia de Ia 
fac;ana, I' antic reforc; de la qual no estava alineat. Ales hares allO 
fou corregit ja que, ultra reforgar-ne els fonaments, Peyronnet 
projectR dos nous estreps, de major secci6 i alc;ada que els 
originals i alineats amb Ia direcci6 de les drregues que, sens 
dubte, afeixuguen Ia bella portalada renaixentista. D'aquesta 
man era s' eliminR el desplom progressiu que havia manifestat al 
llarg de Ia seva histOria Ia fac;ana de Ia catedral. 

Per contra, resultava m6s discutible Ia soluci6 estilistica 
donada a Ia fac;ana, Ia qual per sentit cornU i per imperatiu legal 
havia de ser gOtica. Ja s'havia copsat quin era el pensament de 
I' Academia deS. Fernando respecte a aixO, en referir-se a Sureda, 
perO 6s que, a m6s, Ia legislaci6 vigent obligava, en cas de restau
rar fac;anes d' edificis antics, a respectar e/ pensamiento primitivo, 
acomodando las renovaciones al cardcter de Ia fdbrica, y pro
curando que las partes antiguas y modernas se asemejen y 
parezcan de una misma epoca (Reials Ordres 14-9-1850 i 10-10-
1850). Es a dir, s 'exigia una actuaci6 mimetica o, si m6s no, 
d'acord conseqUent amb el carRcter i l'estil de l'edifici. Heus aci 
I' error de Peyronnet, tot i ser una a bra sempre estimable. EmperO 
l'arquitecte no sapigue veure l'originalitat de Ia Seu en cap dels 
seus aspectes estructurals ni estilistics. Per tot aixO el resultat re
corda mes l'estil "trobador'', plenament romantic, propi d'aquelles 
composicions generiques que aleshores eren conegudes amb el nom 
de decoraci6 a Ia cathedrale, com les famoses enquademacions de 
Thouvenin, on solia fallar la mllsica o Ia lletra, o les dues cases 
alhora, perO que sempre resultaven atractives pel seu alt valor 
ornamental. Una cosa semblant passa amb Ia fagana de Palma. 

El resultat :final nova satisfer ni l'arquitecte mateix ni Ia 
que hauriem d 'anomenar oposici6, representada per veus locals. 
Aixi doncs, Peyronnet escrivia en un moment determinat: Cutin
los y cutin repetidos estudios han sido necesario hacer y cudnta 
tortura habre tenido que dar a mi imaginaci6n para poder 
combinar y dar un mediano resultado21

• Efectivament, els termes 
imaginaci6 i combinaci6 no podien sin6 donar com a resultat una 
fac;ana d'eclecticisme hibrid. Sigui com vulgui, allO era degut 
principalment al fet que manca rigor histOric en l'anRlisi de Ia 
catedral, les fonts de Ia qual, inexplicablement, es van cercar a 
ItRlia Es evident que el desconeixement de Ia filiaci6 de Ia ca
tedral i de Ia particular fesomia de I 'arquitectura gOtica en Ia seva 
geografia matisad:a, quadre encara no trac;at aleshores, va impedir 
una orientaci6 correcta per resoldre un problema que, de tota ma
nera, representa una comesa dificilissima en Ia qual molt pocs 
haurien reeixit. Tanmateix crec que Peyronnet aetna m6s que 
discretament en una fagana que, d'altra banda, note cap perspec
tiva immediata, llevat de Ia llunyana, en biaix, que ofereix Ia mar. 

Per tal d 'oferir una idea del desenfocament en que s' en
quadra Ia soluci6 de Peyronnet, recordem que enviR a un dibu
jante a Ia Catedral de Palermo para traerme detalles de aquella 
Iglesia, como tambien de Orvieto para sacar vaciados en yeso28

• 

Poca cosa podia extreure de tals models, ultra Ia idea de Ia falsa 
gale ria que recorre Ia fac;ana de banda a banda; de I 'apuntat piny6 
que projectR -si be no arriba a realitzar- per a Ia nau central; i 
els pinacles elevats que accentuen els quatre grans estreps, tot 
aixO amb Ia inspiraci6llunyana de Ia catedral d 'Orvieto29

, ja que 
de Ia de Palerm res, absolutament res era aplicable a Palma. 

Entre els detractors de Ia proposici6 de Peyronnet trobem 
com a veus mes significatives les de Bartomeu FerrR30 i, sobretot, 
1. M. Quadrado. Aquest, com ja hem dit, havia intervingut feia 
mes de trenta-cinc anys en el comenc;ament del proces de la res
tauraci6, sempre des d'una posici6 critica que mai no aban
donaria. Per tant, un cop acabada Ia fac;ana, escriu sense pietat 
que aquesta li pareix, en definitiva, d'un g6tico trivial de tienda. 
Tanmateix, tambe es cert que Quadrado acabR reconeixent la 
dificultat de l'empresa perque tQuien, teniendo en cuenta el 
desprestigio de lo nuevo, y Ia anarqu{a de principios y confusiOn 

227. Detail decoratiu de Ia fat;ana. 

de pareceres aumentadas de dta en d{a con Ia multiplicaci6n de 
medias y Ia difusi6n del saber, quien se hubiera sentido con fuer
zas para resolver con aceptaci6n undnime el arduo problema de 
dar en plena siglo XIX a nuestra catedral una digna fachada f 1 

La decisi6 de Peyronnet fou la d'adoptar el estilo g6tico 
[ ... ] procurando sa car los elementos de su composici6n del sis
tema adoptado en sus dos fachadas laterales marcado en las 
puertas32

, 6s a dir, dels portals del Mirador i de 1' Almoina. 
Tanmateix, lluny de fer-ho, tan bon punt resolgue el problema 
constructiu, es limitR a decorar repetint els mateixos motius, amb 
molta par de deixar superficies i volums nets, arribant i tot a 
perfilar els arcbotants amb retallada cresteria de frondes (fig. 
221). Malgrat tot, Ia major objecci6 que cal feral seu projecte es 
Ia de no haver salvat els dos ovats pertanyents a les naus laterals 
(fig. 226). AiXi en elllenc; de fac;ana es repetiria, com sembla que 
estava previst, Ia soluci6 que veiem en el pia interior cap a Ia 
testera. D'aquesta manera les naus comptarien a cada extrem amb 
sengles ovats, equilibrant Ia llum que en }'interior es troba avui 
descompensada. La substituci6 d'aquests buits reals per les fin
gides finestres amb gelosies es, en efecte, el punt mes feble de Ia 
concepci6 de Peyronnet, a qui degue esglaiar el fet de res tar forc;a 
a1 mur mitjanc;ant obertures (fig. 229). 

Ala mort de l'arquitecte eri 1875, s'engegR l'associaci6 
acabada de crear, Ia Junta de reparaci6 i restauraci6 de Ia catedral 
de Mallorca (1874), Ia qual encarregR a Miquel Riga i a Jose 
Fuentes, successivament, la consecuci6 de les obres segons el 
projecte de Peyronnet, ja que encara s'havia de coronar el cos 
central. El1879l'obra de restauraci6 passa al ja esmentat arqui
tecte provincial J. Pavia, autor del coronament final de la fagana 
on introdui algunes modificacions, que si be satisfeien Quadrado, 
no suposaren cap millora substancial. Anteriorment, Peyronnet 
mateix ja havia reconsiderat algunes parts del projecte primitiu, 
essent aixO especialment visible en el dibuix de Ia traceria de Ia 
rosassa, que es complieR m6s del que inicialment s 'havia pens at. 
Ara Pavia, sabre aquesta rosassa, alc;R el piny6 corresponent 
d'una coberta inexistent, amb un perfil diferent de l'ideat per 
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Peyronnet, i tamb6 feia cr6ixer m6s els dos 
pinacles que el flanquegen. Tots dos pina

cles, alc;ats sabre un cos vuitavat amb arcs 
cecs i oberts, estan tractats com a petits 
pinacles trepats a l'estil de Ia catedral de 
Burgos, Ia qual cosa tampoc no arriba a 
sintonitzar amb el carilcter sobri que 

mostra Ia Seu en tota la seva arquitectura. 
Tota aquesta obra projectada i diri

gida per Pavia es va fer entre 1880 i 1884, 
any que deixa la fac;ana 

prilcticament aca-
bada i mancada 
dels relleus i esta
tues que l'abilla
rien. Aleshores 

Pavia tambe deixa 
l'illa per instal
lar-se a Sant Se
bastia, on continua 

exercint la se
va professi6. 

Segons 
Qua-

drado, el treball que realitzaren tot seguit els escultors estava muy 
por encima de la parte arquitect6nica. N'eren els autors princi
palment tres artistes: Lluis Font (1839-1904), Marc Uinas (1840-
1927) i Guillem Galmes (1845·1927)33

• Elmes original d'aquesta 
fase escultOrica 6s la meditada relaci6 establerta entre el gran 
medall6 en relleu que centra el piny6. Aquest representa el grup 
d'apOstols al voltant del sepulcre buit de la Verge, Ia llosa del 
qual sost6 un angel (fig. 222), i Ia figura exempta amb els brac;os 
cap al eel, en vult rod6, sabre el piny6, que completa l 'escena de 
1' Assumpci6 de Ia Verge (fig. 228), i no ~as de Ia Dormici6, com 
apareix sempre en parlar d'aquesta obra . El relleu executat per 
Llinas i l'est3.tua de Ia Verge, ames de seixanta metres d'altura, 
feta per Lluis Font, foren coHocades el 1886. Dos anys despr6s 
s'acabava l'estiltua de sant Pere que, amb lade sant Pau, sabre 
els matx:ons centrals, Ramon Llull i santa Catalina Tomas -en 
els matx:ons extrems-, clola Ia serie iniciada el1879 per Galm6s. 

La catedral, amb els fatics de trenta-sis anys de continus 
problemes, apuntalaments, desmunts i naves construccions, co
negue una fi de segle m6s tranquiHa en que cessa el gruix de les 
obres, limitant-se a mostrar Ia seva nova fac;ana que, malgrat tot 
i a pesar de les critiques, ofereix avui una imatge de noblesa digna 
que mai abans no havia tingut. 
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229. Projecte original de !a fw;ana neogbtica. (ACM). 
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230. Planta de Ia catedral segons el projecte de J.B. Peyronnet, on proposava algunes reformes imeriors, una part de les quais seria 
executada mes tard, durant Ia reforma Gaudi/Jujol, comes ara Ia supressi6 del cor renaixentista. (ACM). 

231. Foto del desmuntatge de lafa~ana primitiva. (Arxiu Familia Ferra). 

publicat per Cantarellas (1981, pig. 562-565). 
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Llabres Salva (1968-1972, piig. 204-222). 
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Aguil6 (1887-1889, pil.g. 37 i seg.). 

34 
Com a exemple citem l'obra del canonge P. A.Matheu Mulet 
(1958, pil.g. 20), qui, d'altra banda, deixa una bibliografia amplia i 
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