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LES CLAUS
DEL REGUE DE MALLORCA
per Eulalia Duran

L’orfebreria catalana del segle XVI és rica
en referéncies documentáis pero poques
són les peces que s'han conservat. La major part de les que han arribat fins a nosaltres tenen carácter religiós: calzes, custodies, patenes, joles, objectes de cuite en
general. La localització d'una obra d’art
d’orfebrerla és, per tant, un esdeveniment,
sobretot si aquesta és d’una qualitat excepcional i a més és civil. Aquest és el
cas de les extraordináries claus d’or del
regne de Mallorca.

Es tracta de dues claus d’or, esmaltades
I pintades, l’una gótica i l'altra renaixentista. La primera té 18,5 cm. de llargada;
la segona, 23 cm. El gruix de cada una és
de 2,5 cm. Totes dues porten pintades Margues inscripcions Matines allusives a la
intencionalitat amb qué foren fetes, així
com l’escut del rei i el de la Ciutat i regne
de Mallorca.
La clau gótióa presenta el cap quadrilobulat amb anella central ornada amb motius
floráis concéntrics, blancs, vermells i blaus
(blau cel i blau marí) sobre or. Tot el cap
és rematat per un cordó d’or. El ñus que
uneix el cap amb la canya té forma de cub;
les cantoneres están formades per motius
arquitectónics. Els quatre quadrats laterals
ostenten alternadament l’escut de l'emperador com a rei de les corones de Castella
i Catalunya-Aragó i l’escut caironat de la
Ciutat i regne de Mallorca. Una primera
franja blau cel remata el ñus per dalt i per
baix. La canya té forma octagonal i presenta alternadament en quatre de les seves
cares una inscripció en lletres gótiques negres sobre or; les altres quatre cares tenen motius floráis. La inscripció diu així:

NON-HABEMUS-REGEM
NISI-KAROLVM
PROPITIVS-ESTO-DEVSN(OST)RO-IMP(ER)ATORI-ATQ(UE) - REGI
A l’inici de la inscripció figura una creu
d’erminis. El text traduít diu: «No tenim
altre rei sínó Caries. Siguí Déu propici al
nostre emperador i rei.» Els entrants de la
dent són resseguits per una prima franja
vermella. El cap s'uneix al ñus per mitjá
d'una superficie semiesférica o petita cúpula d’or.

Més historiada és la clau renaixentista,
tambe d’or i amb esmalts i pintura deis
mateixos colors que la gótica. El cap és
unit al ñus per mitjá de dues grans fulles
d’acant d’or; al voltant de l’anella central
figuren motius floráis dins una franja concéntrica. Una segona franja també concéntrica, amb l’inici i el final cargolats, porta
una inscripció en lletres romanes i és
rematada per un f¡ cordó dentat. El ñus té
també, com en la clau gótica, forma de
cub, on figuren igualment i de manera alterna dues vegades l’escut del rei i dues
el de la Ciutat i regne de Mallorca. A les
cantoneres h¡ ha fulles d’acant i a la banda
superior i a la inferior, part d’una inscripció llatina. La canya és formada per tres
grans móduls, continuáis per tres de més
petits i coronáis per una pinya com a metxó; tots presenten motius floráis, generalment fulles d’acant, i motius geométrics.
En el tercer módul gran figura l’encapcalament de la inscripció Ratina que continua
en el ñus i acaba en el cap. Aquesta diu
així:

módul:
SA(CRA) -CE(SAREA) -CA(TÓLICA) •
REGIAQ(VE) ■ M(AIESTATI)

ñus, part superior:
ECCE-/CLAVE(S) TUI-/
MA1ORICARUM/REGNI
ñus, part inferior:
QUAS-MAGIS/TRATVS-ATÍQUE)/
REY-PUBLICE/.PATRES-VNA
cap; recto:
CUM-POPULíS-EIVSDEM-REGNITVi-OB SIN/
verso:
CERAM • FIDELITATEM -TVEMA [ I ESTA) TI • PRESENTANT

És a dir: «A la sacra, cesárea, católica
i reial Majestat: heus ací les claus del
vostre regne de Mallorca, les quals, el
magistrat i els pares de la república, juntament amb els habitants d'aquest vostre
regne, presenten a la vostra Majestat com
a mostra de sincera fidelitat.»
Quant a l’orfebre que executá aqüestes
claus, res no consta. Només en la canya
de la clau gótica figuren, en un petit rétol
blanc, les lletres P.V. o F.V., potser les
iniciáis de l’artista. Tenim noticia de vinti-cinc argenters agermanats mallorquins,
multats o condemnats a galeres després
de Ja guerra de les Germanies, pero cap
d’ells no respon a aqüestes iniciáis. Podrien coincidir amb el cognom, dos Valeriola, Joanot i Gabriel, que foren multats
amb 25 i 29 lliures respectivament, i un
Lluís Vallserá, també argenter, per la de
60 lliures.
Pero, si bé no coneixem l'artista, sí que

partía cap a Mallorca una armada reial de
quatre galeres a les quals s’incorporá des
d’Eivissa el lloctinent general deposat, Miguel de Gurrea. L’armada, amenagant, fondeja el 13 d'octubre de 1522 a la badia
de la Ciutat de Mallorca: h¡ bagué parlaments a la galera capitana entre els síndics de les autoritats agermanades i el
capitá de l’armada, Juan de Velasco, pero
foren infructuosos. L’armada ana a desembarcar a Alcúdia i des d’allí emprengué la
marxa triomfal vers la Ciutat de Mallorca,
amb diversos enfrontaments amb l’exércit
agermanat fins a establir el setge els primers dies de desembre de 1522. La Ciutat
capitularía el 7 de mar? de 1523.'

Fou precisament en aquest angoixós final
de l'any 1522 que les claus d’or foren fetes
fer amb la finalitat de congraciar-se amb
l’emperador Caries V. Per una nota posterior (del 1525) del lloctinent general
Gurrea, es precisava que era «... cosa pública y notoria, que los perticulars residents en los temps de la Germania en la
Ciutat, en nom de la universitat feren fer
y pagaren dites claus, per presentar-les en
1. Per a una major informació, vegeu E. Du r a n ,
Les Germanies ais Pa'ísos Catalans, Curial, Barcelona, 1982.

Cap i ñus de la clau renaixentista.

A la canya de la clau gótica:
«Al nostre emperador i rei.»

sabem, en canvi, alguna cosa de les circumstáncies en qué foren fetes aqüestes
magnifiques claus. El poblé de Mallorca,
com el de Valencia 1 en general el de tots
els pa'ísos de la corona catalano-aragonesa,
s'aixecá contra les autoritats 1 les classes
privilegiades els anys 1519-1523, els primers anys del regnat de Caries V, en el
moviment conegut amb el nom de Germanies, per tal d'aconseguir una participació
en el control polític i econémic de l’illa.
Els seus protagonistes, els agermanats
(menestrals i pagesos), expulsaren de Mallorca el governador o lloctinent general
Miguel de Gurrea i s’apoderaren del consell municipal i del Gran i General Consell.
Les tensions amb la petita noblesa mallorquína, que procurava defensar els seus privilegis economics, acabaren en una guerra
civil que es generalitzá arreu de l’illa de
Mallorca i principalment entorn d’Alcúdia,
l’única població en mans deis gentilhomes.
La capitulació de la ciutat de Valencia i
posteriorment la de Xativa i d'Alzira el
1522, situaren, al final d'aquest any 1522,
el moviment mallorquí en un carrero sense
sortida. D'altra banda, des de Barcelona

dit nom a sa Majestat
.
*
*i2 Segons el lloctinent Gurrea, dones, la iniciativa i el finangament anaren a carree de particulars.
Aquests particulars: ¿no seria una manera
ambigua de denominar les autoritats agermanades, no reconegudes com a tais? És
el més probable, i els escuts que figuren
a les dues claus els donen un caire «oficial» innegable, com també la inscripció de
la clau renaixentista: són el magistrat (el
lloctinent general nomenat pels agermanats) i els pares de la república (els juráis, agermanats, de la Ciutat i regne de
Mallorca) juntament amb els habitants del
regne, que ofereixen les claus a ¡'emperador com a prova de fidelitat.
Una vegada fetes, el mercader Bartomeu
Ventallol fou designat per a dur personalment les claus a l’emperador, que aleshores es trobava a Valladolid. Aquest, pero,
després d’oi't el consell reial (el consell
d’Aragó), decidí de rebutjar-les i determina
el retorn a Mallorca de Bartomeu Ventallol,
perqué apressés la rendició de la Ciutat.
2. Publicat per Eusebi Pa s c u a l , Las llaves de
oro del reino de Mallorca, BSAL III (1889-1890),
p. 326. Nota que segueix a la cédula reial enviada
peí rei des de Valladolid el 4 de setembre de 1524,
i que consta en el Libre de Cédules Reíais de
1516 a 1527 de l’Arxiu del Regne de Mallorca.

La clau
gótica,
amb el cap
quadrilobulat.

La clau
renaixentista,
amb el cap
unit al ñus
per fulles
d'acant.

Així ho féu constar en una carta datada
el 24 de gener de 1523, que arriba a mans
del lloctinent Gurrea el 9 de febrer següent, al monestir de la Real habilitat per
aquest com a campament general de l'exércit reialista que assetjava la Ciutat revoltada. Gurrea en maná fer crida el mateix
dia 9 i l’endemá a Inca, Sineu, Manacor,
Llucmajor i Sóller.3 Val la pena de reproduir els fragments d’aquesta provisió reial
que fan referencia a les claus i que fou
dirigida, en catalá, «a tot lo poblé y altres
particulars persones de qualsevol grau e
condició, que sien vehins, abitadors y residints de present en la nostra Ciutat de
Mallorques... Sapiau que avem vistes hunes letras que-ns a aportat de part vostra
Bartomeu Venteyol, vostra misatger, lo
qual, jatsia que vinga de part de súbdits
nostres que están en notoria inhobediéncia
de son rey y senyor natural com vosaltres,
havem manat ésser oyt en nostre sacre
e real consell. E vistes las rahons per ell
3. La carta del 24 de gener de 1523 ha estat publicada per E. Pa s c u a l , Otro dato sobre las llaves
de oro del Reyno de Mallorca, BSAL IV (1891-1892)
segons consta en Cartes missives de 1522 a 1524,
fol. 78v de l’Arxiu del Regne de Mallorca. La carta
fou copiada també al registre de Lletres certificatóries AH 4.806 fols. 18v-19v del mateix arxiu i
també a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 3904, folis 65v-67.

deduydes de vostra part y les claus d'or
que ab ell trametieu per a senyal de la
Innata fldelitat que dieu teñir a nostra corona real, considerants les dites rahons no
ésser dignes de atmetre y que las vertaderes claus que-ns haveu de donar e trametra han de ser de pura e faell obediencia, ab tot affecte a nostre real persona
y en nom de aquella a don Miguell de Gurrea, nostre loctinent y capitá general que
és anat y resideix, per manament nostre
en aqueix regne ab la armada y gent que
dieu, que vostre letres, per a reduhir a
deguda obediencia nostra, havem delliberat
de no atmetre les dítes rahons ni rebre les
dites claus...». Els notificava que havia
determinat el retorn a Mallorca de Ventallol perqué els informés de tot i els comminava a acceptar de nou Gurrea i a deixar
les armes. La carta portava les firmes deis
membres del Consell d’Aragó: el canceller,
el tresorer Lluís Sánchez, el vice-canceller
Antoni Agustí i els regents Felip de Perrera, Frederic de Gualbes i Miquel Mai,
tots ells coneguts sobradament en el món
humanístic i cultural catalá.
L’emperador, dones, refusá les claus, i Bartomeu Ventallol les retorné a Mallorca. Poc
després, el 24 de marc del mateix any 1523,

Ventallol seria condemnat a galeres. S’havia destacat, amb poc éxit, com a missatger de les autoritats agermanades l’octubre del 1522, quan ('armada fondejava la
badia de la Ciutat de Mallorca.4
Les claus d’or retornaren a mans deis jurats de Mallorca: «foren tornades assí
—afirmaría el lloctinent Gurrea— e són
vingudes en poder deis jurats de la universitat, les quals, stant dies havia la térra
ab repós, ab lo Gran y General Consell de
tota la térra, representant tots los pobláis
en la present illa, per los sguarts a ell bé
vists y en la deliberació per ells feta contenguts, deliberaren presentar, com de fet
presentaren y donaren dites claus a dit
llochtinent general...»5 Efectivament, les
claus foren Iliurades al lloctinent Gurrea
el 18 de desembre de 1523.6 Els anys següents l’emperador intenté infructuosament
de recuperar les claus i intima el lloctinent
4. Vegeu E. Du r a n , Les Germanies, p. 310.
5. E. Pa s c u a l , Las llaves, BSAL, III, p. 326.
6. Així consta en J. M. Bo v e r , Misceliánia, IV
(1827), fol. 235v, Biblioteca March de la Ciutat
de Mallorca; en L. d e Vil a f r a n c a , Misceliánia, XI
(1832), p. 552, Biblioteca Vivot de la Ciutat de
Mallorca; Antoni Fu r ió , Memoria histórica del
levantamiento de los comuneros mallorquines en
1520 (Palma, 1841) i J. M. Bover en A. Ca mpa n e r ,
Cronicón Maioricense (Palma, 1881), p. 254.

La inscripció del
modul de
la clau
renacentista.

Gurrea perqué aqüestes i altres objectes
procedents deis agermanats fossin lliurats
al procurador de Mallorca: «... relació tenlm —deia una cédula reial dirigida al governador i datada el 4 de setembre de
1524— que en poder vostre y de altres officials y singulars persones de aqueix regne
están, e-s traben, diverses armes, robes,
joyes, banderas y altres coses deis agermanats de aqueix regne o que ells havien preses y robades de alguns obedients y faels
a nostre majestat, y senyaladament són en
poder vostre les claus de or que llevors
los jurats o los agermanats d'exa Ciutat
feren per presentar a la nostra majestat...
Per tant... vos diem y manam, que encontinent vos doneu y liureu les dites claus de
or... al noble magnífich y amat conseller
y procurador real nostre en aqueix regne
don Francesch Burgués...»7 Gurrea es resistí a obeir i el 31 de gener de 1525 feia
saber al rei-emperador que no podía complir l’ordre: «majorment que per ara no li
seria posible fer depésit de dites claus
com no les tinga en la present térra.» 89
11
10
De fet, dones, les famoses claus restaren
en poder de Gurrea i, després, deis seus
descendents. L’historiador mallorquí Vicenc
Mut, en la seva Historia del Reino de Ma-.
Horca publicada el 1650, afirmava que les
claus eren «curiosamente labradas [i que]
las conservan hoy sus biznietos».’ Ja al
segle XIX, Joaquim M. Bover coneixia de
les claus almenys les inscripcions llatines,
que figuren en el volum IV de les seves
Misceilánies inédites’0 escrit el 1827, i
aquesta noticia seria represa peí caputxí
Lluís de Vilafranca el 1832 en les seves
própies Miscellanies també inédites," i
finalment publicada, parcialment, per Antoni Furió el 1841 amb motiu de la incorporació del retrat del dirigent agermanat
mallorquí Joanot Colom a la galería de mallorquins ¡Ilustres de l'Ajuntament de Ciutat de Mallorca.
És evident, dones, que les circumstáncies
polítiques havien posat de moda el tema
7.
8.
9.
ció
10.
11.

E. Pa s c u a l , Otro dato..., BSAL, IV, p. 155-156.
E. Pa s c u a l , ibidem.
V. Mu t , Historia del reino de Mallorca, edi1841, p. 535.
Fol. 235v.
Vol. XI, fo!. 552.

De fet, des de la darrera década del segle
passat, res més no se sabia del destí de
les claus d’or del regne de Mallorca, fins
a aquest darrer any 1982, amb motiu de
I’edició de la meva tesi Les Germanies ais
Paisos Catalans. Fou Joan Ainaud de Lasarte qui em notifica que fa anys havia vist
reproduídes les claus en un catáleg duna
exposició d’obres d’art de la familia Rothschild a París. Com a resposta a una de
les gestions fetes prop de la familia Rothschild, ’5 el secretari de la Baronne Guy de
Rothschild a París contestava que «les
claus d’or de la ciutat de Palma de Mallorca ja no figuraven des de feia molts
anys en la collecció de la familia Rothschild». 16 Era amb tot una confessió implícita que hi havien pertangut. Grácies a
noves informacions aportades gentilment
per Joan Ainaud, fou possible d'arribar a
precisar que les claus podien trobar-se
a Tel-Aviv (Israel] a mans d’un altre membre de la familia Rothschild. Efectivament,
Mme Bethsabé de Rothschild, amb una
amabilitat i una cordialitat insuperables,
respongué afirmativament la nostra carta
tot oferint-se a proporcionar-nos el material fotografíe que desitgéssim. És el que
reprodui'm, fet admirablement peí fotógraf
d’art Israel Zafrir de Tel-Aviv. Alhora ens
certificava que les claus havien estat comprados peí seu avi, el baró Alphonse de
Rothschild, vers el 1890.

de les Germanies,12 i que els erudits mallorquins intentaren de localitzar les claus,
que aleshores adquirien ja tot un carácter
simbólic. Un d'ells fou sens dubte l’historiador J. M. Quadrado: el 1888 afirmava que
«las llaves de oro pararon en poder de
Gurrea, y en recompensa de sus servicios
guardólas largo tiempo su familia, hasta
que modernamente, por no sé qué vicisitudes se asegura haber aparecido en un
museo extranjero».1314Dos anys després,
el 1890, l’historiador Eusebi Pascual precisava, no sense certa ambigüitat, aquesta
afirmació de Quadrado: «... parece deducirse que las repetidas llaves no salieron de Aquesta és la petita historia del retrobamanos de Gurrea durante su vida, pues a ment de les claus d’or del regne de Mahaberlas recobrado el emperador, es posi- llorca, magnifiques i insólites obres d’art
ble dieran hoy los museos razón de ellas, que tenen la doble virtut de ser unes joies
sobre todo si hubieran sido sustraídas. d’orfebreria i alhora un testimoni gráfic
Mas, prescindiendo de ello, no cabe duda d’una mentalitat revolucionaria, com un
de que han sido objeto de tráfico —particu- cant de cigne que precedí la rendició de
lar probablemente— pues me consta que la Ciutat de Mallorca el 7 de marg de 1523,
hablando un compatriota nuestro que ya no rendició que posava fi a les aspiracions
existe, con otro que vive aún para honra agermanades. I en elles consta que foren
de las letras y del país que le vió nacer ofertes per les autoritats i els habitants
[J. M. Quadrado?] acerca del toisón del del regne, fet encara més insólit peí que
emperador Carlos V que una familia ma- té de reivindicació popular. Pero també
llorquína conservaba y fué adquirido por aqüestes claus constitueixen un testimoni
un alemán, a quien conocí, Mr. Hertz, ex- gráfic de les contradiccions internes del
perto anticuario y agente de Rothschild, moviment agermanat i del nivell cultural
para ir a poder de Napoleón III según mis deis seus protagonistes. Els qui les paganoticias, refirióle que en uno de sus viajes ren i les encarregaren sintonitzaven evihabía visto una de las llaves de que veni- dentment amb els moderas i millors cormos ocupándonos, esmaltada y maciza, en rents renaixentistes. Socialment més avanun museo extrangero. Nunca recordó en cats que no els seus contrincants, culturalconversaciones posteriores cual fuese ment, els agermanats o almenys els seus
*
aquel...»'
És a dir, abans del 1888, al- dirigents, feren prova també de gran refimenys una de les claus fou vista en un nament.17 Són en aquest sentit tot un símmuseu estranger, pero el que és curios bol d’aquesta classe social ascendent, pred'aquest text d’Eusebi Pascual és que la cedent de la burgesia alhora tradicional i
conversa sostinguda entre els dos prohoms moderna, aspectes concretáis gráficament
mallorquins girava entorn de l’adquisició en les dues claus, l’una gótica i l'altra
per part d’un agent antiquari de la familia renacentista. — EULALIA DURAN.
Rothschild, Mr. Hertz, del toisó d’or de
Caries V conservat a Mallorca: ¿no seria 15. Diverses persones han intervingut en les gesaquest mateix antiquari qui hauria comprat tions fetes prop de diferents membres de la famiRothschild, en especial Anna Sarda i Vidal,
també les claus, ja que aqüestes passaren lia
bibliotecária del Centre d’Estudis Catalans de
efectivament en poder de la familia Roth- París. Pero només la tenacitat i l’eficacia de Carmina Garcia, cap de próducció de Curial, podía
schild?
portar a felig terme aquesta recerca. No cal dir
12.
tesi
ps.
13.
14.

Aquest aspecte ha estat tractat en la meva
Les Germanies ais Pa'isos Catalans, esp.
26-29.
J. M. Qu ad r a d o , Islas Baleares, p. 190.
E. Pa s c u a l , Las llaves..., BSAL, III, p. 326.

com agraeixo la seva collaboració.
16.

La carta és del 19 de febrer de 1982.

17. Vegeu, sobre la mentalitat deis agermanats,
E. Du r a n , Aspectes ideológics de les Germanies,
«Pedralbes», 2 (1982).

