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La personalitat polièdrica de Bartomeu Ferrà i Perelló (Palma, 1843–1924) ja ha estat 

en gran part estudiada i divulgada en les seves facetes d’arquitecte i dissenyador, d’es-

criptor de narració curta i de teatre costumista, de fundador de la Societat Arqueo-

lògica Lul·liana i primer responsable del seu museu, i fi nalment d’estudiós entusiasta de l’art 

i l’arqueologia balears.1 És sobre aquest darrer perfi l que volem tractar ara per reivindicar 

una de les seves primeres aportacions que creiem que ha estat molt poc considerada per la 

bibliografi a posterior. És un fet que l’Álbum artístico de Mallorca —que ara es reedita— no ha 

tingut gairebé cap presència fora de Mallorca. No se’n conserven exemplars a la Biblioteca 

Nacional de España, ni en consta tampoc cap al Catálogo colectivo del patrimonio bibliográ-

fi co español. A Palma mateix, ni la Biblioteca Pública de l’Estat, ni la de la Universitat, ni la 

de Bartomeu March —tan rica en temes locals— tenen el llibre. Només a la biblioteca Lluís 

Alemany del Consell de Mallorca en trobem dos exemplars. I a la Península, sols la biblioteca 

de la Universitat de Barcelona en conserva un, i la biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC, 

a Madrid, un altre.

Aquesta evident raresa i escassedat guarda relació amb el caràcter de llibre-àlbum amb 

fotografi es originals —del qual es van fer només unes poques còpies per als subscriptors— i 

amb la circumstància que en aquella època l’edició encara no estava sotmesa a una nor-

mativa efectiva de dipòsit legal. Per aquesta causa, ningú no ha advertit que aquest àlbum, 

iniciativa de Bartomeu Ferrà associat al fotògraf francès establert a Palma des de 1855 Jules 

Virenque (Montpeller, 1824 – Palma, 1876)2 és, de fet —com a gènere literari—, el primer ca-

tàleg raonat d’una exposició d’art que es publica a tot l’Estat. Aquesta afi rmació potser pot 

1 Sobre Ferrà són fonamentals els dos treballs de Caterina Cantarellas, «Bartolomé Ferrá y el neogótico en Mallorca», Mayurqa, 9 (1972): 117–
37, i «Bartomeu Ferrà i Perelló (Palma, 1843–1924)», al volum La Societat Arqueològica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880–2006) (Palma 
de Mallorca, 2006), p. 13–36; també el de Guillem Rosselló Bordoy, «La Societat Arqueològica Lul·liana i la utopia d’un museu a Mallorca», al 
volum La Societat Arqueològica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880–2003) (Palma de Mallorca, 2003), p. 21–92. I, fi nalment, les aportacions 
de Pere Fullana i Puigserver a la introducció de l’edició moderna del llibre de B. Ferrà, Ciutat ha seixanta anys (Palma: Miquel Font, 1996), 
represes i ampliades al seu llibre Debats inconclosos. Cultura i societat a la Mallorca del vuit-cents (Palma, 2006), p. 103–16.

2 Sobre Virenque tenim les referències en el volum de Maria Josep Mulet Fotografi a a Mallorca 1839–1936 (Barcelona: Lunwerg, 2001) i en el 
catàleg de l’exposició El fons Virenque-Simó de la Societat Arqueològica Lul·liana, 1860–1920 (Palma: Consell de Mallorca, 2010), i les referències 
de Marià Carbonell ed. al Catàleg de pintura i dibuix del Parlament de les Illes Balears (Palma: Consell de Mallorca, 2015), p. 144, cat. núm. 101.
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semblar paradoxal, ja que és clar que l’àlbum no és el resultat d’una exposició efectivament 

realitzada, però creiem que hi ha dos elements que avalen la nostra opinió. En primer lloc, les 

paraules de Ferrà amb què enceta el pròleg del volum: 

Las risueñas esperanzas que desde mucho tiempo manteníamos de ver inaugurada en nuestra 

capital una exposición retrospectiva, en la cual fi gurara todo lo interesante que bajo el punto de 

vista del Arte y de la Historia de Mallorca poseemos, se han desvanecido por completo al consi-

derar que, para llevarla a cabo, ni todos los inteligentes prestarían su indispensable cooperación, 

ni los coleccionistas secundarían este pensamiento con el ahínco que fuera necesario.

És a dir, que la primera idea fou organitzar una exposició, però que, en no trobar efec-

tius col·laboradors i prestataris, el projecte va reconvertir-se en una publicació en fascicles i 

mitjançant subscripció, tal com era habitual a l’època. 

D’altra banda, cal parar esment en quina és l’estructura del text del llibre, un comentari 

específi c sobre una obra d’art reproduïda mitjançant fotografi a, amb precisions, si es dóna 

el cas, sobre la procedència de la peça, la seva ubicació actual, el seu propietari, l’estat de 

conservació i el seu valor historicoartístic. Elements, tots ells, propis del discurs de l’actual 

comentari i anàlisi de l’obra d’art en el format de catàleg d’exposició que incorpora un estudi 

de cadascuna de les peces presentades de forma individualitzada. 

La pregunta possible ara per a nosaltres seria: era un desig forassenyat pretendre orga-

nitzar una exposició retrospectiva a Palma cap a 1873, tal com volia Ferrà? Ens hem de respon-

dre que no. Hauria estat un bon indicador de la vivacitat dels estudis artisticoarqueològics i 

de l’incipient col·leccionisme respecte de les peces d’art d’èpoques passades, i hauria posat 

en línia Palma amb altres iniciatives semblants que aleshores tot just es posaven en marxa en 

altres ciutats. Només tres d’aquestes mostres —a Barcelona, a Vic i a Múrcia— van precedir 

de poc el llibre de Ferrà. La més important d’aquestes i la primera celebrada a l’Estat fou la 

de Barcelona, que va tenir lloc —entre el 15 de juny i el 31 de juliol de 1867— al segon pis de 

la Llotja (fi gures 1 i 2), als espais que aleshores compartien l’Acadèmia de Belles Arts —presi-

dida pel marquès d’Alfarràs— i per l’Escola de Nobles Arts —dirigida per Claudi Lorenzale—, 

i que aplegà 2.367 objectes d’art antic, segons detalla —sense il·lustració— el fullet-inventari 

que es va publicar (Catálogo de la exposición retrospectiva de obras de pintura, escultura y artes 

suntuarias, celebrada por la Academia de Bellas Artes en junio de 1867. Barcelona: Imprenta 

de Celestino Verdaguer, 1867). La iniciativa sorgeix d’un petit grup d’acadèmics encapçalat 

per Josep Manjarrés i Bofarull (1816–1880), que presentaren a la junta general un escrit del 10 

de març de 1867 on es feia explícit el seu objectiu: «Ilustrar de modo conveniente la aplica-

ción del arte a la industria, y de la arqueología a la arquitectura, escultura y pintura y al arte 

escénico». L’exposició fou molt visitada, s’allargà quinze dies, se’n reimprimí el fullet-inven-

tari i, per tal de garantir-ne l’impacte en el temps, ja es va preveure l’edició d’un àlbum amb 
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Figura 1. Estampa publicada al setmanari El Museo Universal (Madrid), xi, núm. 30 (27 de juliol de 1867): 236.
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reproducció gràfi ca de les peces més destacades. Aquest és el ben conegut Informe sobre el 

resultado de la Exposición retrospectiva celebrada por la Academia de Bellas artes de Barcelona 

en 1867 (Barcelona: Celestino Verdaguer, 1868), que presenta 35 làmines litografi ades pel di-

buixant ornamentista de l’Escola de Llotja Jaume Serra i Gibert (1834–1877) (fi gura 3). En el 

text de presentació de l’Àlbum, Manjarrés fa una anàlisi valorativa de tota l’exposició retros-

pectiva ordenada segons les diverses especialitats artístiques. Sens dubte, és la millor font 

que tenim per conèixer-la, ja que és la part discursiva que complementa la sequedat del ca-

tàleg-inventari, en què les obres es presenten simplement ordenades per prestataris, segons 

l’ordre cronològic de lliurament de les peces, és a dir sense cap criteri, ja que fi ns i tot tenim 

entrades diverses en el temps per part d’un mateix particular o institució cedents. Segons la 

nostra opinió, aquest seria potser un dels millors textos de Manjarrés, en què es revela per 

primer cop com un gran expert sobre les arts, d’aguda sensibilitat per a l’anàlisi de les obres, 

Figura 2. Estampa publicada al setmanari El Museo Universal (Madrid), xi, núm. 34 (24 d’agost de 1867): 268.
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i gairebé es pot considerar que aquest podria ser l’escrit fundacional de la moderna història 
de l’art a Catalunya. No sabem si aquesta mostra va efectivament influir sobre el disseny dels 
productes industrials catalans, com era l’objectiu explícit dels seus promotors, però el que sí 
que es pot assegurar és que l’exposició va servir per fer evident, al sector més inquiet del cos 
social, la importància del patrimoni artístic i fer més punyent encara l’absència a Catalunya 
d’un museu on preservar, estudiar i difondre aquestes peces antigues, tal com ja reclamava 
Francesc Miquel i Badia en el seu comentari sobre l’exposició al Diario de Barcelona.3

Fou aquesta una iniciativa molt primerenca que va obrir un camí a Catalunya. Un any 
després, el setembre de 1868, era prevista la inauguració a Vic d’una altra exposició retros-
pectiva amb material arqueològic i artístic fonamentalment d’Osona i d’altres comarques 
properes. La Revolució de Setembre de 1868 o La Gloriosa, que posà fi al regnat d’Isabel II, no 
va impedir, però, que la mostra s’inaugurés el 13 d’octubre. Va ser promoguda per un inquiet 
grup de joves de la ciutat, entre els quals destacava el que seria anys a venir el famós canonge 
Jaume Collell i Bancells (1846–1932), aleshores un jove estudiant de vint-i-dos anys, junta-
ment amb altres patricis vinculats al Cercle Literari de Vic, institució que més endavant va 
acollir, entre 1879 i 1888, una petita col·lecció d’art antic que seria l’embrió del futur Museu 
Episcopal, fundat el 1891 pel bisbe Josep Morgades i Gili (1826–1901). Collell ens ha donat 
una preciosa explicació de l’esperit d’aquest grup de promotors i de les angúnies que passaren 
en un volum de les seves memòries.4 Coneixem la mostra gràcies a l’edició d’un fullet-catàleg, 
Catálogo de la exposición arqueológica-artística celebrada en la ciudad de Vich (Vic: Imprenta 

3 Vegeu DdB, 15–vi–1867: 5.654–6; 24–vii–1867: 7.105–7; 27–vii–1867:7.191–4; y 3–viii–1867: 7.408–11. Agraeixo a Laia Alsina aquesta informació.

4 Jaume Collell, Del meu fadrinatge, Vic, (Gazeta de Vich), 1920, 90-107.

Figura 3. Portada de l’àlbum 
Informe sobre el resultado  
de la Exposición retrospectiva 
celebrada por la Academia  
de Bellas Artes de Barcelona 
en 1867 (Barcelona: Celestino 
Verdaguer, 1868).
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y Librería de Ramon Anglada, 1868), que dóna raó de les 656 peces exposades (fi gura 4). Una 

de les pintures presentades va ser un frontal romànic, en concret el de Santa Margarida de 

Vila-seca del segle xii —ara al museu de Vic—, que tenia el número 198 de l’inventari i era 

descrit així: «Notabilísima tabla bizantina, probablemente del siglo ix, representando en el 

centro a la Virgen, y en cuatro compartimentos laterales varios pasos de la vida y martirio de 

Santa Margarita». Cal tenir present que les peces de pintura romànica sobre taula no van ser 

mínimament conegudes pel públic fi ns a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, on es 

va presentar un conjunt de vuit frontals, justament procedents del bisbat de Vic. La pintura 

mural romànica catalana no es conegué fi ns que es va publicar el 1907 en una sèrie de fasci-

cles de l’Institut d’Estudis Catalans per iniciativa de Josep Pijoan.

Fou una coincidència temporal curiosa que també el setembre de 1868 se celebrés a la 

ciutat de Múrcia una exposició retrospectiva de la qual ens ha quedat un catàleg-inventari 

de 72 pàgines on es descriuen les 2.344 peces exposades: Catálogo de la esposición [sic] de 

Figura 4. Portada del fullet Catálogo de la exposición arqueológica-
artística celebrada en la ciudad de Vich (Vic: Imprenta y Librería de 
Ramon Anglada, 1868).
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Bellas Artes y retrospectiva de las artes suntuarias celebrada en Murcia en setiembre de 1868 

(Murcia: Imprenta de F. Bernabeu, 1868) (fi gura 5). Tal com es dedueix del mateix títol, és 

una mostra que acull Belles Arts, és a dir obres d’autors vius; per això hi va participar, en-

tre d’altres, Germán Hernández Amores (1823–1894), pintor resident a Madrid però natural 

de Múrcia. Com és lògic, la majoria del que es va presentar són peces posteriors al segle 

xvi, però hi trobem també abundant arqueologia prehistòrica i d’època romana, i també 

ceràmica àrab i medieval. L’impulsor d’aquesta exposició va ser l’enginyer de camins ma-

drileny Javier Fuentes y Ponte (1830–1903),5 que havia exposat diverses peces a l’exposició 

5 Sobre Fuentes y Ponte i el patrimoni a Múrcia, es pot consultar el treball de Concepción de la Peña Velasco, «Javier Fuentes y Ponte: contri-
bución al conocimiento y conservación del patrimonio artístico», al volum col·lectiu Javier Fuentes y Ponte (1830–1903) (Múrcia: Fundación 
Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales Región de Murcia, 2004); de la mateixa autora tenim la introducció a l’edició facsi-
milar del llibre, España Mariana. Provincia de Murcia (1880-1884), publicat per la Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones 
Locales de la Región de Murcia, Murcia 2005; i també Alberto Velasco González, «L’exposició retrospectiva de Barcelona de 1867 i els inicis 
del col·leccionisme de pintura gòtica a Catalunya», Lambard. Estudis d’Art medieval, xxii (2010–2011): 9–65.

Figura 5. Portada del fullet Catálogo de la esposición [sic] de Bellas 
Artes y retrospectiva de las artes suntuarias celebrada en Murcia en 
setiembre de 1868 (Murcia: Imprenta de F. Bernabeu, 1868).
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retrospectiva de 1867 de Barcelona (núms. del 170 al 214 del catàleg-inventari), ciutat on 

aleshores residia, ocupat en la construcció del ferrocarril. Era un actiu afi cionat a l’art antic 

i, tot just arribat a Múrcia, la seva nova destinació professional, va organitzar l’exposició, en 

part seguint el model de Barcelona, on tornà a presentar la seva pròpia col·lecció. Hi havia 

peces medievals, com ara la núm. 356: «Una tabla, frontal de un altar con Santa Eulalia, 

San Cristóbal y San Lorenzo ( fi nes de la edad media)», o la núm. 489: «Una caja en bronce, 

joyero hecho el siglo xiii, ejemplar rarísimo espuesto en la galería de la Historia del Trabajo 

en la esposición universal de París, 1867». Però les peces més interessants que va dur foren 

les del núm. 377 al 397: «Doce vaciados de relieves bizantinos, moldeados en la Abadía de 

Ripoll, Cataluña, por el espositor», que cal interpretar com a còpies de guix de fragments 

de la portada de Ripoll, tal vegada una de les accions més antigues per donar a conèixer la 

singularitat d’aquest monument, encara que ho sigui en un context geogràfi c i cultural força 

allunyat de l’estil romànic, i que demostra el compromís de Fuentes y Ponte en l’estudi i la 

divulgació de l’art medieval.

Si l’exposició retrospectiva que somiava Bartomeu Ferrà s’hagués realitzat, hauria es-

tat, doncs, la quarta en ordre cronològic de tot l’Estat, i potser la podríem considerar la sego-

na per la importància de les peces aplegades, atès el relatiu caràcter local de les exposicions 

celebrades a Vic i a Múrcia. Si ens mirem l’Álbum artístico de Mallorca com un llibre d’art il-

lustrat amb fotografi es originals, també li hem de reconèixer un caràcter molt valuós i singu-

lar, ja que resulta ser un dels primers estudis sobre art que fa ús de la fotografi a. Segurament 

no es pot determinar quina fou la primera fotografi a d’un objecte d’art feta a Espanya, ja que 

és molt probable que fos feta en una data propera a la realització del primer daguerreotip do-

cumentat a Barcelona, el 10 de novembre de 1839.6 Per contra, sí que es pot intentar establir 

quines foren les primeres publicacions de tema historicoartístic que utilitzaren mecanismes 

basats en la imatge fotogràfi ca, bé a partir de la incorporació de fotografi es originals, bé mit-

jançant les primeres heliografi es o fototípies.

En aquesta relació deixem de banda la tipologia dels àlbums fotogràfi cs de viatges 

reials, de vistes urbanes i de monuments d’una determinada ciutat7 o els àlbums que re-

cullen les grans obres públiques, hidràuliques i ferroviàries hispàniques —a voltes fets per 

encàrrec de les mateixes companyies ferroviàries—, que es feren a partir dels anys seixanta 

i setanta del segle xix. També deixem de banda els reculls fotogràfi cs d’obres d’art que no 

6 Vegeu el catàleg de l’exposició El daguerreotip. L’inici de la fotografi a (Barcelona: Arxiu Fotogràfi c. Ajuntament de Barcelona, 2014), i especial-
ment el text de María de los Santos García Felguera i Jep Martí Baiget, «Barcelona i la daguerreotípia», p. 19–79. Aquí es precisa que la primera 
fotografi a d’una obra d’art de què tenim notícia a Barcelona és la còpia al daguerreotip que fa Madame Fritz el 1845 del retrat d’Isabel II del 
pintor Joaquim Espalter, de 1844, per encàrrec de la Diputació de Barcelona i que anuncia el Diario de Barcelona el 3 de juny de 1845.

7 En aquesta tipologia potser les peces més destacades per l’explicació que hi fi gura són el llibre de Modesto Falcón, Salamanca artística y mo-
numental o Descripción de sus principales monumentos (Salamanca, 1867), en dos volums i amb 36 fotografi es; i el de Francisco Javier Álvarez, 
Álbum fotográfi co de los monumentos y edifi cios más notables que existen en Barcelona con su correspondiente descripción (Barcelona, 1872), 
amb 22 fotografi es; i sense text l’àlbum Bellezas de Barcelona, de 1874, amb 50 fotografi es de Joan Martí Centellas. Sobre aquest darrer, vegeu 
el catàleg de l’exposició Joan Martí, fotògraf. Belleses del xix (Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2008). És també de gran utilitat el llistat fet 
per Isabel Ortega García, “Relació de llibres il·lustrats amb fotografi a original publicats a Espanya al segle xix”, dins el catàleg La fotografi a a 
Espanya al segle xix, Fundació La Caixa, Barcelona 2003, p.176-180..
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s’acompanyen amb un text d’estudi d’aquestes.8 Ens interessa ara exclusivament la utilit
zació de la fotografia vinculada a escrits de presentació d’obres artístiques, encara que a 
vegades la separació entre aquestes dues tipologies pot no ser del tot clara i concloent, com 
veurem.9

El primer llibre de tema artístic al món que incorpora un procediment fotogràfic curio
sament tracta un tema hispànic, encara que la iniciativa és britànica. Ens referim a l’obra 
del viatger, estudiós i col·leccionista escocès Sir William StirlingMaxwell (1818–1878), que 
va publicar The Annals of the Artists of Spain (3 vols., Londres, 1848), edició que va incor
porar una sèrie de tan sols vinticinc exemplars augmentada amb un quart volum format 
per seixantasis fotografies de peces d’art hispànic, fetes mitjançant el procediment inventat 
per William Henry Fox Talbot (1800–1877) anomenat talbotípia o calotípia, un procediment 
molt primitiu de reproducció de la imatge fotogràfica.10

A Espanya, la primera monografia de tema artístic que incorpora fotografies no és un 
imprès sinó un manuscrit; es tracta de l’informe redactat per Bonaventura Hernàndez i Sa
nahuja (1810–1891) i titulat Descripción histórico-monumental del Real Monasterio de Santas 
Creus, ara conservat a la biblioteca del Museo Lázaro Galdiano (ms. 179). No va signat ni 
datat, però l’autoria és indubtable, ja que a la mateixa biblioteca (Ms. 22) hi ha una altra ver
sió d’aquest text signada de forma autògrafa i datada el 15 d’octubre de 1858.11 Sembla que 
l’exemplar no datat podria ser lleugerament posterior al datat, ja que hi trobem unes anota
cions un xic més completes. El sentit d’aquests informes era cridar l’atenció de les autoritats 
responsables del patrimoni a Madrid respecte de la restauració del monestir de Santes Creus. 
L’estudi d’aquest monument fou una dedicació constant d’Hernàndez Sanahuja, que final
ment en publicà una monografia completa.12 Aquest manuscrit incorpora catorze fotografies 
originals anònimes amb vistes de conjunt i de detall, i en alguna de les quals figura també el 
mateix autor del text (figures 6 i 7). 

També dins la categoria de manuscrit, o almenys d’exemplar únic, encara que incor
pora algunes parts fetes amb tipografia, tenim el volum que fou regalat per l’Audiència de 
Barcelona a la reina Isabel II en la seva visita a la ciutat el 1860, i que ara es conserva a la Real 
Biblioteca de Madrid, A S.M. La Reina Dª Ysabel Segunda al honrar con su augusta presencia el 

8 Un cas primerenc d’aquests reculls d’imatges podrien ser les diverses sèries del fotògraf francès establert a Madrid Jean Laurent (1816–ca.1892) o 
les de Casiano Alguacil (1832–1914), de Toledo, que intenta des de 1863 un recull que anomena Museo fotográfico, encara que en aquest darrer cas 
les fotografies duien un full imprès de guarda mínimament explicatiu de les peces i les vistes monumentals. Sobre aquest darrer, vegeu Beatriz 
Sánchez Torija, Casiano Alguacil: los inicios de la fotografía en Toledo (Ciudad Real: Centro de Estudios de Castilla – La Mancha), 2006.

9 Per a l’arqueologia tenim el treball de Susana González Reyero, La fotografía en la arqueología española (1860–1960). 100 años de discurso ar-
queológico a través de la imagen (Madrid: Real Academia de la Historia – Universidad Autónoma de Madrid, 2007), tot i que no para especial 
atenció al tema de la primerenca presència de la fotografia en les publicacions d’arqueologia a Espanya.

10 Sobre el tema tenim ara el recent estudi, Copied by the Sun. Talbotype illustrations to the Annals of the Artist of Spain by Sir William Stirling 
Maxwell. Studies and Catalogue Raisonné, edited by Hilary Macartney and José Manuel Matilla, Madrid, (Museo del PradoCentro de Estudios 
Europa Hispánica), 2016, 2 vols.

11 Aquests dos manuscrits han estat descrits i posats en relació per Juan Antonio Yeves Andrés, Manuscritos españoles de la Biblioteca Lázaro 
Galdiano, vol. i (Madrid: Ollero Ramos, 1998), p. 415–6, 624.

12 Historia del Real Monasterio de Santes Creus, su fundación, progresos, ruina y restauración verificados hasta el presente. Tarragona, 1880.
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antiguo edifi cio del tribunal superior de Cataluña, en testimonio de acendrado amor y profundo 

respeto su Audiencia de Barcelona, setiembre de 1860. El llibre, de luxosa enquadernació, con-

té una presentació de Nicolás Peñalver y López (?–1868), que va ser, entre 1852 i la darreria 

de 1864, el president de l’Audiència, que, com se sap, tenia la seu al palau de la Generalitat, i 

durant el seu mandat va tenir especial cura del seu patrimoni artístic i del seu arxiu. L’histo-

riador Josep Puiggarí i Llobet (1821–1903) va col·laborar amb ell en aquesta tasca, i en con-

cret va redactar per a aquest volum una Breve noticia de la Audiencia, de su capilla y de las cu-

riosidades en esta contenidas, i Fiesta de S. Jorge, a més de fer diversos dibuixos amb les peces 

del tresor de la capella. El volum s’enriqueix amb dibuixos aquarel·lats d’un jove Josep Tapiró 

(1836–1913) que mostren l’interior de tres estances i d’un detall arquitectònic, i també —això 

és el que ara ens interessa— amb diverses fotografi es originals. En concret, trobem quatre 

fotografi es signades «Albareda y Moliné fotógrafos Barcelona», que ens presenten les quatre 

escultures fetes pels germans Venanci i Agapit Vallmitjana, encarregades per a l’ocasió, i dues 

més que mostren la galeria gòtica i la portada de la capella gòtica, que es declaren ser obres 

del fotògraf José Hermenegildo Manfredi. A més del valor que tenen com a molt primeren-

ques fotografi es dedicades a documentar obres d’art i detalls monumentals, ens resulta tam-

Figura 6. Fotografi a anònima que il·lustra el manuscrit 
de Bonaventura Hernàndez i Sanahuja (1810–1891) 
Descripción histórico-monumental del Real Monasterio 
de Santas Creus, ara conservat a la Biblioteca del Museo 
Lázaro Galdiano (ms.179).

Figura 7. Fotografi a anònima que il·lustra el manuscrit 
de Bonaventura Hernàndez i Sanahuja (1810–1891) 
Descripción histórico-monumental del Real Monasterio 
de Santas Creus, ara conservat a la Biblioteca del Museo 
Lázaro Galdiano (ms.179). 
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bé molt signifi catiu d’aquest àlbum la convivència entre dues maneres complementàries de 

presentar les peces d’art, mitjançant el tradicional dibuix minuciós, que fa Puiggarí, i alhora 

mitjançant la fotografi a original. En aquesta mateixa visita reial, l’Ajuntament de Barcelona 

va regalar a la sobirana un àlbum fotogràfi c amb uns quants dibuixos, ara conservat a la Real 

Biblioteca, que no considerem aquí, ja que no incorpora cap mena d’estudi en relació amb 

peces d’art i l’arquitectura, que és el fi l que ens guia en aquesta presentació.13

En el camp del llibre imprès, sembla que la primera monografi a d’art que usa la foto-

grafi a com a documentació és el llibre de gran format d’Antonio Rotondo Historia descripti-

va, artística y pintoresca del Real Monasterio de S. Lorenzo, comúnmente llamado del Escorial 

(Madrid: Eusebio Aguado, 1862), que es presenta enriquit amb diverses estampes i on, ex-

cepcionalment, a la pàgina 250 trobem una fotografi a de la decoració pictòrica del sostre de 

l’escala monumental del monestir. L’explicació d’aquest fet podria ser la difi cultat de copiar i 

fer gravar una composició prolixa i complexa com és la del napolità Luca Giordano en aquest 

sostre. 

En aquesta mateixa data de 1862, es va començar a publicar a Madrid en fascicles el 

recull Tesoro de la escultura, colección fotográfi ca de las mejores obras existentes en el Real 

Museo y fuera de él, que fi nalment va assolir cinc volums editats entre 1862 i 1865, primer a la 

impremta madrilenya de J. López (calle de Torija 14) i després a la de Manuel Galiano.14 El fo-

tògraf fou Josep Sala i Sardà, personatge del qual no tenim gairebé notícies,15 i l’autor del breu 

comentari valoratiu de les escultures fou el periodista i escriptor Manuel Ossorio y Bernard 

(Algessires, 1839 – Madrid, 1904), que sobretot és recordat avui en relació amb les arts pel seu 

conegut diccionari, Galería biográfi ca de artistas españoles del siglo xix, que va tenir una pri-

mera edició el 1868 i una altra notablement ampliada en dos volums el 1883–1884. El Tesoro 

de la escultura és una obra molt ambiciosa que divulga les escultures del Museo Real i d’al-

tres indrets, molt centrada en les peces antigues romanes però que incorpora també alguns 

exemples d’èpoques posteriors, i que fi ns i tot presenta una escultura de Venanci Vallmitjana 

datada el 186016 (fi gura 8). A la introducció del primer volum es declaren les intencions del 

projecte editorial de forma solemne (p. 9):

13 Sobre aquest àlbum vegeu l’estudi que en fa Reyes Utrera Gómez, «Álbum dedicado a Su Majestad la Reina Isabel II en 1860: una inédita y 
sugestiva visión fotográfi ca del viaje real», Reales Sitios (Madrid), nº 165 (2005): 39–53. I, d’una manera més general, el treball de la mateixa 
autora «Libros ilustrados con fotografías originales en la Real Biblioteca», Reales Sitios, nº 171 (2007): 50–66.

14 La Biblioteca Nacional de España en conserva els quatre primers volums, però a la Real Biblioteca hi ha un exemplar complet amb el cinquè 
volum, publicat el 1865.

15 Josep Sala i Sardà va néixer a Barcelona el 1839, i des de 1858 residí a Madrid, on és citat com a fotògraf amb domicili a la carrera de San Quin-
tín, 4. Es va casar el juny de 1863 i va treballar puntualment per a la cort. Són dades de l’Archivo General de Palacio (expedientes personales, 
caja 4865) citades per Helena Pérez Gallardo, «La democracia del arte: el Museo del Prado, objetivo de la fotografía», al volum El grafoscopio. 
Un siglo de miradas al Museo del Prado (1819–1920) (Madrid: Museo del Prado – El Viso, 2004), p. 264–7, i nota 40. Agraeixo el coneixement 
d’aquesta referència a M. S. García Felguera.

16 Aquesta peça fou encarregada per l’Audiència de Barcelona a Vallmitjana amb motiu de la visita d’Isabel II a Barcelona, i ja fi gura amb una 
fotografi a signada «Albareda y Moliné fotógrafos» a l’àlbum que li fou regalat aleshores i que ara es conserva a la Real Biblioteca (A S.M. La Rei-
na Dª Ysabel Segunda al honrar con su augusta presencia el antiguo edifi cio del tribunal superior de Cataluña, en testimonio de acendrado amor 
y profundo respeto su Audiencia de Barcelona, setiembre de 1860). Encara que al llibre del Tesoro de la escultura es doni la data 1862, l’escultura 
ha de ser feta 1860.
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La invención de la fotografía es a las Bellas Artes lo que la imprenta a la literatura. El tiempo ha 

destruido las sublimes obras artísticas que menciona Plinio, sin que el poder del hombre haya 

conseguido conservar su recuerdo. La Ilíada vivirá eternamente, gracias al sublime talento de 

Guttenberg, nacido muchos siglos después, acaso para hacer imperecedera la obra de Homero. 

Desgraciadamente España, en donde tantas y tan señaladas obras maestras se encuentran, es 

la nación que menos blasona de ellas, y solo casualmente el estranjero que visita sus Museos 

conoce la riqueza que encierran, al par que lamenta que tan inapreciables tesoros no salgan 

del estrecho recinto en donde los guarda un sistema de avara conservación, hoy por fortuna 

vacilante y que caerá necesariamente.

Per cronologia, el tercer llibre imprès de tema artístic amb fotografi a original seria el 

petit volum de Jose María Asensio y Toledo (1829–1905), Francisco Pacheco, sus obras ar-

Figura 8. Fotografi a de Josep Sala i Sardà que fi gura al volum v del 
repertori Tesoro de la escultura, colección fotográfi ca de las mejores 
obras existentes en el Real Museo y fuera de él (Madrid: Imprenta de 
Manuel Galiano, 1865), p. 62.
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tísticas y literarias, especialmente el Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y 

memorables varones, que dejó inédito, apuntes que podrán servir de introducción a este libro si 

alguna vez llega á publicarse (Sevilla: Litografía y Librería Española y Extrangera de José Mª 

Geofrin, 1867). Aquest treball va ser reeditat amb el mateix títol el 1876 (Francisco Álvarez y 

Cª, impresores) i notablement ampliat en la seva forma defi nitiva el 1886 amb el nou títol de 

Francisco Pacheco, sus obras artísticas y literarias, introducción e historia del libro de descrip-

ción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones que dejó inédito (Sevilla: Imprenta 

de Enrique Rasco), i que constitueix l’estudi que efectivament acompanyava l’edició facsí-

mil del Libro de retratos de Pacheco, una obra fonamental per primerenca en aquesta mena 

d’edicions. El volum de 1867 fou l’únic dels tres llibres d’Asensio que duu vuit fotografi es que 

reprodueixen retrats dibuixats d’escriptors i detalls d’obres d’art. Per aquesta raó va tenir una 

tirada de només cent exemplars. 

Per a la quarta posició cal recordar que Gregorio Cruzada Villaamil (1832–1884) de for-

ma excepcional incorporà al volum viii, de 1869, de la seva luxosa revista El Arte en España, 

normalment il·lustrada mitjançant litografi a, una fotografi a de C. Bermudo que reprodueix 

la pintura La reja, obra de Víctor Manzano Mejorada (1831–1865).

En aquest recorregut cronològic que proposem, caldria citar en cinquena posició —en-

cara que amb certs dubtes— el volum del polític carlí Ramon Vinader i Nubau (Vic, 1832 – 

Madrid, 1896), titulat Arqueología cristiana española (Madrid: Imprenta de A. Pérez Dubrull, 

1870), que duu nombroses petites il·lustracions impreses, però que almenys en un exemplar 

s’ha pogut determinar la presència de quatre fotografi es originals que reprodueixen detalls 

arquitectònics de monuments.17 

Molt més important com a projecte editorial és el llibre del fotògraf i editor José Suárez 

Robles, Tesoro artístico del Palacio Real de Madrid. Reproducciones fotográfi cas de los techos 

pintados al fresco por Mengs, Tiepolo, Baeyu [sic] López, etc. y de los mejores cuadros, estatuas 

y muebles de valor artístico que encierra el Regio Alcázar, con la descripción de los aposentos, y 

notabilidades artísticas que los ejecutaron (Madrid: C. Moliner y Compañía, 1871), que com-

prèn 84 fotografi es originals de 19 x 15 cm, muntades en cartolines litografi ades on es dóna a 

conèixer una part de les obres d’art del Palacio Real Nuevo de Madrid (fi gura 9). No coneixem 

el context concret en què es promou aquesta iniciativa editorial, però convé recordar que 1871 

fou el primer any del regnat d’Amadeu de Savoia i seria, per tant, possible que el llibre fos una 

iniciativa del nou rei per mostrar les riqueses del palau o —potser més raonablement— una 

iniciativa del seu entorn cortesà per mostrar al monarca el patrimoni artístic de la seva nova 

casa. La tria de les peces fotografi ades mostra un equilibri entre la pintura al fresc, el mobiliari 

17 Vegeu Luis Estepa, «La primera historia del arte española ilustrada con fotografías», Goya. Revista de Arte, 235–236 (1993): 28–32. L’exemplar 
amb fotografi es es conserva a la biblioteca del Museo Arqueológico Nacional a Madrid. Les fotografi es corresponen a detalls de diverses 
esglésies: p. 60, absis i capitells de Sant Llorenç de Segòvia; p. 148, exterior de la catedral de Burgos; p. 189, torres de Sant Romà, Sant Miquel 
i Sant Tomé de Toledo; p. 196, portada del convent de Sant Climent de Toledo.
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i les arts decoratives i la pintura de cavallet amb unes trenta peces; però sobretot ens sorprèn 

la tria d’aquestes pintures, avui molt poc conegudes i valorades —llevat d’excepcions—, cir-

cumstància que segurament cal explicar perquè aquestes peces eren aleshores les que eren 

en ús, penjades a les diverses estances. Si aquesta hipòtesi és encertada, el llibre podria ser 

llegit com un document o testimoni del gust artístic personal d’Isabel II o del seu entorn més 

directe, ja que seria la reina qui tenia aquestes peces a la vista o almenys en una alta valoració.

Figura 9. Fotografi a José Suárez Robles, al volum Tesoro artístico del Palacio Real de Madrid, 
d’una miniatura de la reina Maria Lluïsa de Parma i el seu fi ll, el futur Ferran VII.
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La iniciativa de Bartomeu Ferrà en iniciar el seu Álbum artístico el 1873 esdevé, per 

tant, la setena proposta editorial a l’Estat que empra la fotografi a original vinculada a l’estudi 

i la presentació de les arts, al marge, com ja hem indicat, dels àlbums amb vistes de ciutats 

i obres públiques.18 Es tracta, doncs, d’un fet molt rellevant que situa Ferrà —associat a Vi-

renque— com un home inquiet i renovador que no defuig les prestacions i possibilitats dels 

nous mitjans tecnològics. Abans, però, de tractar del contingut del llibre que ara es reedita, 

cal que fem una breu referència al fet que, justament en aquesta dècada dels anys setanta 

del segle xix, es consolidaren les primeres proves per obtenir la imatge fotogràfi ca impresa 

que permeteren, fi nalment, la consolidació del llibre il·lustrat amb aquesta tecnologia i amb 

tirades molt més àmplies que no pas les dels impresos amb fotografi es originals enganxades.

En primer lloc tenim els assaigs de fotolitografi a que va fer a Sevilla cap a 1873 la fi gura 

de José León Sancho Rayón (Madrid 1830–1900), que a partir de la seva passió bibliòfi la va fer 

unes curioses i rares reproduccions fotolitogràfi ques de llibres antics, que a voltes han portat 

a la confusió els bibliòfi ls i bibliògrafs moderns.19 En el camp de la reproducció d’obres d’art, 

fou decisiva la creació de la tècnica de l’heliografi a, dita després fototípia, que fou importada 

el 1875 de París a Barcelona pels fundadors de la Sociedad Heliográfi ca Española. En foren 

promotors Heribert Mariezcurrena i Corrons (Girona, 1846 – Barcelona, 1898), juntament amb 

l’enginyer Miguel Joarizti Lasarte (ca. 1840–1910), l’impressor Josep Th omàs i Bigas (Barcelona, 

1852 – Berna, 1910) i el dibuixant Joan Serra i Pausàs. Un dels seus primers treballs clarament 

associat al tema d’estudi artístic va ser l’Álbum heliográfi co de la exposición de artes suntuarias 

celebrada en el edifi cio de la Universidad de Barcelona en septiembre y octubre de 1877 (Barcelo-

na: Imprenta del heredero de D. Pablo Riera, 1877). Aquest llibre completava el fullet-inventari 

disponible durant l’exposició dita genèricament d’Artes Suntuarias, celebrada dins el nou edi-

fi ci de la Universitat de Barcelona, però que de forma majoritària tractava d’art retrospectiu.20 

L’organitzador en aquest cas fou l’Ajuntament de Barcelona, a partir de la iniciativa de l’estu-

diós Josep Puiggarí i Llobet (1821–1903) i dins el marc de les festes de la Mercè. L’edició de 

l’Álbum heliográfi co, que comprenia un total de 79 làmines, fou complicada i la producció es va 

allargar fi ns a la darreria de 1878. Ha estat un llibre molt poc conegut i, per tant, molt poc citat, 

perquè només se’n van arribar a imprimir vint-i-cinc exemplars dels cent previstos.21 És, però, 

18 Aquest àlbums d’obres públiques s’encarregaven sovint amb la fi nalitat política de mostrar el desenvolupament de les infraestructures ferro-
viàries i hidràuliques per part del Ministeri de Foment. Es pot consultar respecte d’això el treball d’Isabel María García García, Obras públicas 
de España 1878 (Madrid: Cedex-CEHOPU Ministerio de Fomento, 2007), que inclou un CD amb reproducció del material gràfi c que es va 
presentar a l’Exposició Universal de París de 1878.

19 Sobre aquest personatge i les seves reproduccions es pot consultar el treball de Víctor Infantes, Una colección de burlas bibliográfi cas. Las 
reproducciones fotolitográfi cas de Sancho Rayón (València: Albatros, 1982).

20 Vegeu Catálogo de la exposición de artes suntuarias antiguas y modernas: ferias y fi estas populares: año 1877 (Barcelona: Imprenta de Narciso 
Ramírez, 1877).

21 Aquesta informació la dóna Puiggarí en una carta conservada a l’arxiu de l’Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, dipositat parcial-
ment al Centre Excursionista de Catalunya (capsa 942). Vegeu la transcripció del document al meu treball Josep Puiggarí i Llobet (1821–1903), 
primer estudiós del patrimoni artístic. Discurs d’ingrés de l’Acadèmic electe Il·lm. Sr. Dr. Bonaventura Bassegoda i Hugas, llegit a la sala d’actes de 
l’Acadèmia el 17 d’octubre de 2012. Discurs de resposta de l’acadèmic numerari Il·lm Sr. Dr. Francesc Fontbona i de Vallescar (Barcelona: 2012), p. 9 
i 31, nota 6. En biblioteques públiques només tenim constància d’exemplars de l’Álbum a la Biblioteca de Catalunya, a la de la Reial Acadèmia 
de Bones Lletres de Barcelona, a la del MNAC i a la del Seminari de Girona. A Madrid, n’hi ha un exemplar a la Biblioteca Nacional de España.
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una peça cabdal dins la literatura artística espanyola, ja que representa el primer catàleg d’una 

exposició d’art il·lustrat amb fotografi a o, més exactament, il·lustrat amb heliografi a o fototípia. 

Si el comparem amb l’Álbum artístico de Bartomeu Ferrà, es dóna la paradoxa que el treball del 

mallorquí s’ajusta molt més al que seria pròpiament un catàleg d’exposició tal com avui l’ente-

nem, ja que s’hi fa una explicació valorativa individual de cada peça presentada, mentre que a 

l’Álbum heliográfi co, el que fa Puiggarí és un comentari genèric sobre les diferents seccions de 

les obres presentades, encara que, com és lògic, arribi a voltes fi ns a comentaris sobre una peça 

en concret. Aquest tipus de discurs és ben comprensible si recordem que a la mostra barcelo-

nina es presentà un total de 1.643 peces, des de l’època romana fi ns al segle xviii o principis del 

xix, circumstància que feia inabastable un comentari peça a peça.

És ben conegut que la gran exposició retrospectiva de 1877 va ser la llavor de la forma-

ció de l’Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, que entre 1878 i 1888 va organitzar 

diverses exposicions monogràfi ques i va donar a conèixer diverses col·leccions particulars 

mitjançant l’edició de catàlegs il·lustrats, un episodi que en part ja ha estat explicat i que 

apunta que el col·leccionisme i la formació en paral·lel dels museus a Catalunya ja comença-

ven a tenir una certa sintonia amb els grans corrents internacionals.22

També l’any 1877 fou un any important en relació amb el tema del llibre il·lustrat amb 

fotografi a perquè és l’any de l’inici de la publicació per fascicles de la gran monografi a de 

Joaquim Fontanals i del Castillo (Cuba, 1842 – Barcelona, 1895), Antonio Viladomat: el artista 

olvidado y maestro de la escuela de pintura catalana del siglo xvii. Su época, su vida, sus obras y 

sus discípulos (Barcelona: Imprenta de Celestino Verdaguer, 1877), que es va presentar il·lus-

trat amb set làmines litogràfi ques i catorze fotografi es de pintures i dibuixos.23 Aquestes fo-

tografi es porten la inscripció: «Texidor fotog», que fa referència a Josep Teixidor, que sabem 

que tenia botiga al carrer de Sant Simplici del Regomir el 1872 i el 1887.24 Tot i que a causa de 

la fallida de l’editor no va arribar a sortir el segon volum que incorporava el catàleg raonat de 

l’obra del pintor, aquest llibre de Fontanals és molt important: fou la primera monografi a so-

bre un artista amb il·lustracions publicada a Espanya, ja que només la precedeix el treball de 

Francisco María Tubino, Murillo, su época, su vida, sus cuadros (Sevilla: La Andalucía, 1864), 

que no duu cap tipus d’il·lustració. La primera monografi a hispànica sobre Velázquez no la 

tindrem fi ns al llibre de Gregorio Cruzada Villaamil, Velázquez. Anales de su vida y sus obras, 

escritos con ayuda de nuevos documentos (Madrid: Librería de Miguel Guijarro, 1885), que 

encara duu il·lustracions a partir de gravats.

22 Sobre aquestes exposicions, vegeu Bonaventura Bassegoda, «Tres episodis de la història del col·leccionisme a Catalunya. Josep Puiggarí i les 
exposicions de l’Asociación artístico-arqueológica barcelonesa, la pinacoteca de Josep Estruch i Cumella i el palau Maricel de Charles Deering», 
al volum B. Bassegoda, ed., Col·leccionistes, col·leccions i museus. Episodis de la història del patrimoni artístic de Catalunya (Bellaterra, Barcelo-
na, Girona i Lleida: UAB – UB – UdG – UdL – MNAC, 2007), p. 121–9.

23 Cal recordar també que Fontanals és l’autor d’un fullet en homenatge al dibuixant Tomàs Padró i Pedret (1840–1877), Recuerdo al artista 
Tomás Padró: tribútanle otros de los admiradores de su ingenio (Barcelona: Imprenta de Celestino Verdaguer, 1877), que es presenta amb una 
fotografi a original amb el retrat de l’artista.

24 Vegeu Retrat del passat. La col·lecció de fotografi es del Museu Frederic Marés (Barcelona: Museu Marés, 2003), p. 169. Dec aquesta referència a 
M. S. García Felguera.
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L’edició de llibres de tema artístic il·lustrats a partir de fotografi es originals va desapa-

rèixer ràpidament ja a fi nals de la dècada dels setanta amb la introducció dels procediments 

heliogràfi cs, que permetien augmentar les tirades i abaratir costos. Com a exemples d’aques-

ta etapa fi nal, podem citar la monografi a de Josep Maria Pellicer i Pagès (1843–1903), Santa 

María de Ripoll. Nobilísimo origen de este Real Santuario, sus glorias durante mil años y su 

oportuna, conveniente y fàcil restauración. Reseña histórica (Girona: Imprenta y Librería de Vi-

cente Dorca, 1878), que presenta un gravat calcogràfi c i set fotografi es originals. I també els 

àlbums de les dues primeres exposicions de l’Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, 

Álbum fotográfi co de la exposición de joyas, miniaturas y esmaltes celebrada por la Asociación 

Artístico-Arqueológica Barcelonesa en junio de 1878 (Barcelona: Imprenta de los Sucesores 

de Narciso Ramírez, 1878), amb 25 fotografi es (fi gura 10); i Álbum fotográfi co de la exposición 

de trajes y armas celebrada por la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa en enero de 

1879 (Barcelona: Imprenta de los Sucesores de Narciso Ramírez, 1879), amb 26 fotografi es. 

El retorn a l’ús de la fotografi a original segurament és degut a les difi cultats que Puiggarí i 

l’Associació van tenir amb la Sociedad Heliográfi ca en l’edició de l’àlbum de la gran exposició 

d’arts sumptuàries del setembre de 1877. Per contra, amb motiu de la tercera exposició que 

es va dedicar al gravat hispànic i que es va realitzar el gener de 1880, ja es va tornar a utilitzar 

per a l’àlbum el procediment heliogràfi c.

Figura 10. Fotografi a anònima de l’Álbum fotográfi co de la exposición de joyas, miniaturas y esmaltes celebrada por 
la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa en junio de 1878 (Barcelona: Imprenta de los Sucesores de Narciso 
Ramírez, 1878).
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Bartomeu Ferrà com a historiador de l’art

Per entendre la peculiar posició de Ferrà en relació amb l’estudi de l’art del passat ens convé 

no perdre de vista tres circumstàncies personals que ara rarament trobem en una mateixa 

persona. En primer lloc, la seva condició d’artista creador, mestre d’obres amb títol de l’Aca-

dèmia de Sant Carles de València, format en la tradició clàssica del dibuix, bon coneixedor 

dels ordres clàssic i alhora, per fi delitat al seu propi temps, fortament vinculat amb la poètica 

del neogoticisme, en la qual militava. En segon lloc, la seva vocació d’escriptor i de polemista, 

que el duu a defensar les seves posicions artístiques també mitjançant la dedicació docent 

—durant un temps breu— i amb la redacció i publicació de diversos escrits relativament 

tardans en defensa de l’ideal artístic cristià. I en darrer lloc, tenim la seva passió i curiositat 

envers l’art del passat, que el duu a estudiar-lo com a primer pas i alhora fonament impres-

cindible per a la seva adequada conservació i preservació per a les generacions futures. No 

hem d’oblidar que Ferrà escriu en una època en què la història de l’art no era encara defi nida 

com a disciplina acadèmica i era situada en un àmbit més genèric anomenat «arqueologia», 

o a voltes «art retrospectiu», que estava aleshores començant a formalitzar-se des d’un punt 

de vista metodològic i instrumental. 

Ens falta encara una llista completa dels escrits de Bartomeu Ferrà, alguns dels quals 

han restat inèdits, com és el cas de la novel·la juvenil Tres noches de carnaval o el callejón sin 

salida, de 1862 —amb només dinou anys!— (fi gura 11),25 i especialment de les nombroses 

participacions en revistes i diaris, i sobre les quals tenim encara una imatge poc precisa. 

Seria desitjable també l’estudi i l’edició de la seva correspondència, tant de la rebuda com de 

la que es pugui aplegar de l’enviada als seus corresponsals. 

A Ferrà se li desperta l’interès envers l’art antic a partir de la proximitat emocional amb 

l’arquitectura patrícia de la ciutat de Palma. Potser el seu primer text sobre aquest tema fou 

l’article publicat el 1871 a El almanaque de El Isleño para 1872, que va titular «Las casas de 

Palma y sus reformas», i on ja trobem la curiositat per les formes constructives antigues i 

per les tipologies morfològiques més habituals de les èpoques medievals i renaixentista i la 

condemna per les reformes poc respectuoses amb la tradició autòctona.26 Del mateix any 

seria el seu estudi monogràfi c «Los baños árabes en Mallorca», publicat a la Revista Balear 

de Literatura, Ciencias y Artes (i, nº 9, p. 142). En aquesta revista i la seva continuadora des 

de 1875, Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes, el nostre autor hi féu diver-

ses contribucions, la major part de caràcter literari. Haurem d’esperar a la dècada dels anys 

vuitanta del segle xix per trobar una dedicació més gran de Ferrà als estudis històrics i ar-

tístics. Aquesta intensa curiositat juvenil envers l’art culminarà en la destacada i renovadora 

25 Es conserva a l’arxiu familiar.

26 N’hi ha una edició moderna feta per Lluís Ripoll, el 1979, a la col·lecció «Panorama Balear».
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iniciativa de l’Álbum artístico, el contingut del qual després comentarem. Sembla, doncs, que 

durant la dècada que va de 1874 a 1884 Ferrà es concentra més en el seu treball d’arquitecte i 

restaurador, un balanç del qual es presenta en el fullet d’autopromoció professional Proyectos 

y ejecución de toda classe de objetos de arte destinados al culto por D. Bartolomé Ferrá y Perelló. 

Catálogo (Palma: Tipografía Católica Balear, 1884), que recull la tasca realitzada fi ns ales-

hores i que curiosament presenta una fotografi a original de la traça del retaule neogòtic de 

Sant Josep previst per a la Seu i que es diu que va ser premiat en una exposició el 1881 (fi gura 

12). Una nova edició ampliada d’aquest fullet aparegué el 1894, Proyectos y ejecución de toda 

classe de objetos de arte destinados al culto, arregladamente al estilo y coste que convengan, a 

cargo y bajo la dirección efectiva de D. Bartolomé Ferrá y Perelló (Palma: Tipografía Católica 

Balear, 1894), on, a més, s’especifi cava a la mateixa portada: «Trabajo gratis para las Iglesias 

pobres».27 La publicació d’aquests dos fullets s’ha d’interpretar com un intent per recuperar 

27 Un exemplar d’aquest fullet amb nombroses addicions manuscrites es conserva a l’arxiu familiar, la qual cosa confi gura l’inventari de totes les 
realitzacions arquitectòniques i de disseny fetes per Ferrà.

Figura 11. Portada de la novel·la manuscrita de Bartomeu Ferrà Tres 
noches de carnaval o el callejón sin salida. Arxiu familiar.
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presència dins el món professional, tal vegada en regressió a causa d’una major competència 

amb els nous titulats en arquitectura i de la progressiva davallada del neogòtic com a estil de 

moda dominant. 

Serà a partir dels anys vuitanta quan tornem a trobar una major dedicació de Ferrà a 

les activitats arqueològiques i de recuperació patrimonial. Primer, amb una sèrie d’iniciatives 

que van dur a la fundació, el 1881, del Museu Arqueològic Lul·lià, de la Societat Arqueològica 

Lul·liana i, a partir d’aquesta, del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, que aparegué 

per primer cop el gener de 1885. Aquesta és una revista molt destacada de la història cultu-

ral de Mallorca, on Ferrà hi estigué des del primer moment com un actiu col·laborador amb 

temes de recerca propis, com a informador del creixement del museu, com a comentarista 

de sortides d’interès patrimonial, com a il·lustrador amb dibuixos propis i com a freqüent 

Figura 12. Fotografi a anònima que fi gura al fullet Proyectos y ejecución 
de toda classe de objetos de arte destinados al culto por D. Bartolomé 
Ferrá y Perelló. Catálogo (Palma: Tipografía Católica Balear, 1884) i que 
representa un projecte de Ferrà per a la Seu de Mallorca.
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glossador de les imatges publicades a la revista. Ja el 1885 hi publicà una sèrie d’articles so-

bre les creus de terme de Mallorca, i al volum vi, de 1895 a 1896, n’encetà una altra sobre els 

enteixinats dels palaus mallorquins, que continuà al volum viii, de 1899 a 1900, i que es con-

clogué al volum x, de 1903 a 1904. Ambdós estudis van ser reeditats anys més tard atesa la 

seva vigència i utilitat.28 Ferrà també va usar les pàgines del Butlletí (vol. iv i v) per donar més 

impacte a la seva posició contrària a les reformes i reconstrucció —arran d’un incendi— que 

es practicaven aleshores a l’Ajuntament de Palma, text que també va publicar com a fullet 

independent: Reconstrucción de la Casa Consistorial de Palma. Apuntes (Palma: Imprenta de 

Felipe Guasp, 1892).

Una de les seves tasques més destacades fou la de director del Museu Arqueològic Lul-

lià, on va aplegar peces arqueològiques i artístiques. Un moment d’especial consolidació del 

Museu es donà amb la seva presentació parcial a Barcelona, dins el gran esdeveniment que 

fou l’Exposició Universal de 1888. Ferrà dissenyà un moble aparador i en controlà el muntat-

ge. A les pàgines de la revista tenim un esquema de la presentació i una fotografi a del moble, 

que era presidit per una escultura del beat Ramon Llull feta per a l’ocasió (fi gura 13). Com a 

arqueòleg expert en èpoques prehistòriques, cal recordar la notable descoberta i publicació 

(BSAL, vi (1895): 85) dels caps de bou de bronze trobats al terme de Costitx, que no desper-

taren cap interès per part de les institucions illenques de l’època, i que, davant del perill d’ex-

portació, foren fi nalment adquirits per l’Estat i ara paren al Museo Arqueológico Nacional de 

Madrid. Però la seva curiositat envers peces similars ja venia de molt abans. Així ho veiem al 

mateix Álbum artístico i en altres notícies del Butlletí. La seva expertesa fou reconeguda per 

José Ramón Mélida, qui li va demanar i publicar, el 1901, a la Revista de Archivos, Bibliotecas 

y Museos de Madrid, un estudi de totes les peces aleshores conegudes d’aquesta tipologia.29 

Les contribucions de Bartomeu Ferrà al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana anaren 

disminuint a partir de 1900 i ja quasi van desaparèixer a partir del volum xiii, publicat el 1911.

Al marge del treball com a estudiós de l’art antic, hem de citar també dues aportacions 

seves de caràcter més tècnic i doctrinal. La primera és un estudi sobre els cementiris: El 

cementerio católico. Memoria redactada por Bartolomé Ferrá y Perelló; leída y aprobada como 

desarrollo del tema v de la sección i presidida por el cardenal Sans y Forés en el Cuarto Con-

greso Católico Nacional Tarraconense de 1894, y en cuya Crónica mereció los honores de la in-

serción (Palma: Tipografía Católica Balear, 1895), on es defensa especialment el seu projecte 

d’amplia ció i reforma del cementiri de Palma. I la segona és un fullet on es fa una refl exió 

sobre les formes tipològiques més escaients per als objectes de culte, Arte litúrgico cristiano. 

28 B. Ferrá, Techos artísticos en la isla de Mallorca. Cruces de piedra (Palma: Editorial Mallorquina de Francisco Pons, 1959). Amb data de 1959, 
però amb colofó datat el 1960, cal recordar que el mateix editor —Francisco Pons— va editar el llibret Arquitectura legal, on s’apleguen alguns 
treballs dispersos relatius a l’arquitectura, segurament ja publicats en vida de Ferrà.

29 B. Ferrá, «Bronces antiguos hallados en Mallorca», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (1901): 37–43. El mateix text amb la mateixa il·lus-
tració es va publicar de nou al BSAL, xii (1905–1907): 105–9. I de nou amb el títol «Antiguas estatuas de bronce halladas en Mallorca», Revista 
de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, 5 (1906–1907):184–91, institució de la qual Ferrá fou soci corresponent.
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Figura 13. Moble dissenyat per Bartomeu Ferrà per presentar-hi les peces del Museu Arqueològic Lul·lià que anaren a 
l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. Imatge publicada al BSAL, vol. ii (1888–1889): 290.
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Memoria en forma de apuntes y observaciones por D. Bartolomé Ferrá y Perelló (Palma: Impren-

ta de las Hijas de J. Colomar, 1899). Com demostra aquest darrer escrit, la posició de Ferrá en 

relació amb l’art religiós és clarament conservadora, però no fou un home tancat en absolut 

a les novetats quan les creia justifi cades. Per això, el 1905 féu una defensa pública de la inter-

venció de Gaudí a la Seu de Mallorca, primer des de les pàgines de la revista generalista de 

gran tiratge Ilustració Catalana, en forma de carta oberta a Plàcid Aguiló, i poc després des 

del Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana.30 En el primer text es diu, entre altres coses: 

Han passat dos novembres desde qu’us vaig manifestar l’entusiasme que m’havia produhit el 

gran progecte d’en Gaudí per reposar en sos respectius llochs l’altar major y’l Chor de la Seu 

de Palma, a proposta del nostre Bisbe. [...]. Jo, honrat per en Gaudí ab les esplicacions de son 

ideal, en vaig quedar contentíssim y frissós de veure si, com a profeta de fora Mallorca, tindria la 

sort de realisarlo, vencent els obstacles que aquí solen inutilisar les més nobles iniciatives. [...]. 

Veniu i veureu com tot lo antich s’ha restablert ab ple conexement de la sagrada litúrgia ager-

manada ab l’art cristià fi ll de les inspiracions dels sigles xiii y xiv, sens que deixi d’acomodarse a 

les costums y circunstancials necessitats dels temps que corren. [...]. Crech que’ls mallorquins 

estimadors dels nostros gloriosos monuments hem de dar l’enhorabona de cor al nostre Bisbe 

y a n’en Gaudí. En venir a Mallorca amich Plácit, me dareu rahó, ja que tants d’afi cionats com-

patricis no’s convencen de que l’arquitectura religiosa està fora del alcans d’aquells qui entre 

nosaltres la profanan.

Aquesta llarga citació és prou explícita i demostra el bon criteri de Ferrà davant l’obra 

excepcional de Gaudí, que, com ja se sap, no es va lliurar d’incomprensions obertes i explícites.

L’Álbum artístico de Mallorca

Aquesta publicació es va iniciar el 1873, quan el seu autor tenia només trenta anys, però va 

ser també molt primerenca si ens ho mirem des del punt de vista de la història de l’estudi i 

la valoració de les arts del passat a Mallorca. No podem menystenir l’erudició numismàtica i 

arqueològica dels erudits del segle xviii, com ara Bonaventura Serra i Ferragut (1728–1784), 

o la curiositat il·lustrada envers l’arquitectura de Melchor Gaspar de Jovellanos (1744–1811) 

en el seu exili mallorquí, o el treball documental d’Antoni Furió i Sastre (1798–1853),31 que 

30 Vegeu «Restauració de la Seu de Mallorca. Carta oberta a n’en Plàcit Aguiló. Barcelona», a Ilustració Catalana, iii, nº 84 (8 de gener de 1905): 25–26.

31 La tasca de recuperació documental l’enceta Furió en el seu valuós Diccionario histórico de los ilustres profesores de las bellas artes de Ma-
llorca (Palma, 1839), en què procura redreçar els nombrosos oblits de Juan Agustín Ceán Bermúdez al seu ben conegut Diccionario histórico 
de los más ilustres profesores de las bellas artes en España (Madrid, 1800).
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segur que són clars precedents de la tasca de Ferrà; però, amb una mirada més atenta, tenim 

l’evidència que l’Álbum artístico té poc a veure amb les dues grans aproximacions de conjunt 

al passat monumental i artístic de Mallorca que l’havien precedit i que tenen un caràcter 

essencialment literari i descriptiu. Ens referim al Panorama óptico-histórico-artístico de las 

Islas Baleares d’Antoni Furió (Palma: 1840), que fou el primer llibre il·lustrat amb estampes 

fetes a partir de daguerreotips, i als ben coneguts Recuerdos y bellezas de España de Pau Pi-

ferrer, amb litografi es de Francesc Parcerisa, el segon volum del qual és dedicat a Mallorca i 

es va publicar a Barcelona el 1842. L’Álbum de Ferrà no pretén ni pot ser, per la seva mateixa 

estructura de gènere, una primera història de les arts plàstiques antigues de Mallorca. Re-

cordem, a més, que va ser concebut com un succedani peculiar d’una inviable exposició d’art 

retrospectiu. El volum es confi gura mitjançant la tria i reproducció fotogràfi ca de cinquanta 

peces destacades del patrimoni moble mallorquí, a partir de les quals Ferrà intenta una an-

tologia dels tresors artístics més destacats de l’illa, amb el benentès que en queden fora els 

conjunts monumentals i arquitectònics i els paratges pintorescos i naturals. Res a veure, per 

tant, amb les obres anteriors de Furió o de Piferrer, més atentes als monuments i conjunts 

urbans. Ferrà és conscient que el criteri de selecció de les peces que s’han de presentar és 

un tema cabdal, ja que es vol presentar un conjunt representatiu de l’evolució de les arts en 

les diverses especialitats, i per això es busca la màxima exhaustivitat i alhora un ponderat 

equilibri en la tria.

L’ordre de presentació de les peces a l’Álbum no segueix cap ordre aparent, ni cronolò-

gic, ni tampoc per especialitats artístiques, que són molt variades. Com és lògic, hi trobem 

un grup signifi catiu de peces arqueològiques que es presenten en nou làmines. Set d’aquestes 

làmines acullen peces romanes, tres són petites escultures de bronze (làmines 2, 14 i 44), 

dues apleguen peces de ceràmica (làmines 17 i 38) i encara una darrera presenta làpides 

funeràries i un capitell (làmina 40). Quasi totes aquestes peces són resultat d’excavacions o, 

millor, de troballes casuals en el llaurat de camps o en la construcció. L’única peça romana 

de col·lecció antiga seria el cap de marbre propietat del marquès de Campofranco que es pre-

senta a la làmina 5. Les altres dues làmines de tema arqueològic presenten objectes egipcis; 

es tracta de quatre urnes dites canòpies (làmina 36) i de vuit escultures de petit format de 

bronze i d’una de fang cuit (làmina 37). Formaven part de la col·lecció de Joaquim Fiol, que 

les havia adquirit en la seva estada a Egipte.

El conjunt d’objectes d’època medieval és potser el més ric en el recull de Ferrà. Són un 

total de catorze peces. En tres làmines trobem diversos capitells gòtics (làmines 12, 13 i 27) i 

encara en una quarta s’exposen capitells situats en l’època musulmana i de la conquesta (là-

mina 28). Atesa la formació de mestre d’obres de Ferrà, és lògica aquesta presència a l’Álbum 

d’elements arquitectònics. També l’orfebreria medieval gòtica hi és molt ben representada, 

ja que ens n’ofereix quatre exemples de gran nivell: una creu processional (làmina 8), un calze 

(làmina 16) —datat el 1526—, una custòdia (làmina 25) i un copó (làmina 32). La pintura i 
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l’escultura, per contra, hi fi guren amb tan sols quatre peces d’importància menor. En escul-

tura es presenta un petit baix relleu d’alabastre amb l’escena del Sant Enterrament (làmina 

24) i una altra peça exempta —la dita Verge de la Salut— de valor més històric i devocional 

que no pas artístic (làmina 4). Les dues pintures també són anecdòtiques, un Davallament 

que sembla còpia de models fl amencs (làmina 7) i un Crist Salvador de la parròquia de Santa 

Eulàlia de Palma signat: Francesch Camps pinxit (làmina 15). Aquest pes menor de l’escultu-

ra i la pintura —que en general es constata a tot el recull— no és el resultat d’un desinterès 

personal de Ferrà, sinó que es correspon amb el gust per les antiguitats i el col·leccionisme de 

l’època, aleshores abocat a valorar molt més les arts decoratives i els objectes que no pas la 

pintura, mentre que avui la nostra curiositat i valoració històrica i econòmica es troba sobre-

tot orientada cap a la pintura i, en un segon nivell, cap a l’escultura. Les altres dues peces que 

completen la sèrie d’objectes medievals són un moble singular, la cadira gòtica de la cartoixa 

de Valldemossa (làmina 4), que ja havia estat objecte d’atenció per part de Piferrer al volum 

dedicat a Mallorca de la sèrie de Recuerdos y Bellezas de España; i, fi nalment, un tríptic d’ivori 

de devoció privada que justament ha estat triat com la primera làmina de l’Álbum, atesa la 

seva singularitat i raresa. 

L’època moderna del Renaixement i del Barroc no té en el recull de Ferrà una clara vi-

sibilitat, malgrat que hi incorpora un total de quinze peces. Les especialitats més representa-

des són la ceràmica (làmines 6, 31 i 48) i l’argenteria, amb una creu processional (làmina 39), 

una custòdia (làmina 43) i unes maces de cerimònia (làmina 47). En el cas de la ceràmica, 

a més d’una safata napolitana del segle xvi, les altres dues làmines apleguen diverses peces 

de refl ex metàl·lic que semblen quasi totes del segle xvi, però també n’hi ha alguna del segle 

anterior. El mateix cas es dóna en l’argenteria, en concret en la creu d’Inca (làmina 39), que 

és encara molt propera a les tipologies gòtiques. També cal fer esment al fet que la custòdia 

de Pollença, datada el 1722, que es reprodueix a la làmina 43, feia molt poc que havia estat 

robada de la parròquia. La seva presència a l’Álbum mostra que Ferrà vol denunciar aquesta 

pèrdua patrimonial col·lectiva i alhora donar-la a conèixer i difi cultar-ne, d’aquesta mane-

ra, la venda posterior. D’època moderna trobem dos mobles de gran categoria: una arquilla 

esculpida del segle xvi, segurament fl amenca (làmina 10), i una taula amb un sobre d’estuc 

de manufactura italiana datada el 1668 (làmina 29). No hi podien faltar les armes —una de 

les grans passions del col·leccionisme del segle xix—, que veiem representades amb un petit 

canó renaixentista (làmina 33) i amb una panòplia amb dues espases i dues dagues (làmina 

41). Un delicat vidre renaixentista i del primer barroc el trobem en una mostra de catorze 

copes a la làmina 49. Un treballat ventall del segle xviii fi gura a la làmina 35. De la pintura i 

el dibuix d’aquest període històric, només hi fi guren tres peces: una tela d’un fi lòsof de Ribera 

(làmina 46) i dos dibuixos, un segurament hispànic del segle xvi (làmina 23) i un altre italià 

de fi nals del segle xviii que representa el mite de Cupido i Psique. Ferrà és conscient que 

la presència d’una sola pintura en la seva selecció no fa justícia a la riquesa artística de les 
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col·leccions de la noblesa mallorquina i ho declara de forma explícita: «Existen en las casas 

antiguas de Palma un sin número de cuadros al óleo, retratos, episodios históricos, Santos, 

paisajes, fl oreros, etc. Ciertamente no todas esas pinturas son de mérito relevante, pero bien 

podríamos asegurar sin exageración que la mayor parte fi gurarían honrosa y preferentemen-

te en un Museo de provincia». Per a l’atribució del quadre a Jusepe de Ribera cita l’autoritat de 

diversos pintors consultats sense dir-ne el nom i alhora declara en aquest camp la seva inex-

pertesa: «Nosotros, cuyo criterio en esta materia [la pintura antiga] confesamos que es muy 

limitado». Però l’absència més clamorosa en obres d’aquesta època es dóna en l’escultura. 

Tot i la gran riquesa i qualitat de la retaulística barroca a Mallorca, Ferrà no hi incorpora cap 

peça, ni de conjunt —un retaule— ni de detall —una talla policromada. Es tracta, en aquest 

cas, no pas d’un oblit involuntari sinó d’una decisió conscient, ja que, per als homes de la 

tradició il·lustrada, romàntica i purista, els retaules barrocs encarnaven l’apoteosi absoluta 

del mal gust. 

Tot i que l’Álbum s’orienta cap a les obres d’art antic o d’alta època, dit aleshores re-

trospectiu, Ferrà no exclou del seu recull creacions del seu propi segle i algunes fi ns i tot 

d’artistes de la seva generació. Són un total d’onze peces. El grup més nombrós inclou cinc 

escultures. La més antiga és una versió d’Antonio Canova (1757–1822) del bust de marbre 

de Napoleó (làmina 46); després trobem un marc de talla de caoba del moblista i escultor 

català Adrià Ferran i Vallès (1774–1842), datat el 1812 (làmina 19); una mica posterior ha 

de ser un grup escultòric de fusta policromada amb el motiu la Coronació de la Verge fet 

pel valencià Josep Gil (1759–1828) a partir d’un disseny previ del pintor reial Vicente López 

(1772–1850) (làmina 22). Les altres dues escultures són fetes recentment: un Sant Vicenç 

Ferrer realitzat per Lluís Font i Martorell (1839–1904), escultura de la qual es diu «ha pocos 

meses ejecutada» (làmina 21), i un Crist a la columna obra de Salvador Torres, que va ser 

encarregada el 1867 (làmina 9). A mig camí entre l’escultura, la gràfi ca i l’ebenisteria, tenim 

el cas d’una marqueteria de fusta que copia amb gran virtuosisme una  de les estampes dels 

Caprichos de Francisco de Goya, obra de Miquel Boscana (làmina 18), que es diu que fou 

elogiat pel mateix gran pintor aragonès. En relació amb les arts plàstiques del seu temps, 

Ferrà ens proposa tres pintures, un dibuix i una estampa. Presenta una taula de gust natza-

rè amb la fi gura sedent de Crist en Majestat que es conservava a l’oratori de Miramar, i de la 

qual Ferrà desconeix l’autoria (làmina 42), i dues obres de pintors joves, segurament amics 

seus; es tracta d’una tela amb un paisatge d’Antoni Ribes i Oliver (1845–1911) (làmina 11) i 

d’un Cap de nen que es diu del valencià Domingo (làmina 50), i que ha de ser Francesc Do-

mingo i Marquès (1842–1920). El dibuix és un estudi preparatori molt acabat d’un quadre 

religiós (làmina 20) amb una escena de la vida de sant Nazari, obra de l’italià Enrico Scuri 

(1806–1884), i l’estampa és obra del mallorquí Bartomeu Maura i Montaner (1844–1926) i 

reprodueix el famós quadre de Murillo de Santa Isabel d’Hongria que cura els tinyosos (là-

mina 3). 
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Un recull d’aquesta mena és lògic que s’ocupi de peces d’art autòcton, però Ferrà no 

vol deixar de fer una referència a altres tradicions, i per això inclou una safata i dues petites 

copes de plata, fetes a Síria amb un virtuós treball de fi ligrana (làmina 26) i comprades per 

Joaquim Fiol el 1869, quan aquest personatge —i pel que sembla col·leccionista— era cònsol 

espanyol a Egipte.

La tria realitzada per Ferrà d’aquestes cinquanta peces sobta per la seva amplitud, ja 

que hi fi guren quasi totes les especialitats artístiques de totes les èpoques. Les coses que hi 

falten, com l’escultura d’època barroca o els tapissos, responen a un criteri de gust del seu 

temps, que, com ja se sap, blasmava aquesta estètica, mentre que altres absències, com ara 

les arts del ferro i del cuiro, o els teixits antics i la indumentària, simplement no hi fi guren 

perquè l’apreciació i el col·leccionisme d’aquestes peces només es va consolidar a Catalunya 

i a les Illes una mica més tard, a partir dels anys vuitanta del segle xix. Una altra qüestió que 

també sorprèn del recull és el fet que totes les peces escollides siguin de col·leccions particu-

lars. Això segurament és degut a la feblesa i quasi inexistència de museus a Mallorca, ja que, 

en aquell temps, el Museo Provincial de Bellas Artes, creat el 1836, va tenir entre 1856 i 1886 

la seva seu a l’antiga biblioteca del convent de Sant Francesc de Palma, i no anava gaire més 

enllà d’un magatzem de pintura.32 El gest de Ferrà de no incloure a l’Álbum peces del museu 

provincial era una manera de fer evident de forma polèmica que els tresors artístics de l’illa 

eren també en molts altres llocs i que calia donar-los a conèixer i preservar-los. Encara que 

tampoc no es pot descartar la circumstància que Ferrà no fos autoritzat a fotografi ar cap 

peça del museu, i que, per tant, aquesta circumstància d’un recull de peces de particulars fos 

forçada i inevitable.

Ferrà va fer, com hem vist, una tria de peces carregada d’intenció i sentit. Aquest és el 

primer repte intel·lectual que va haver d’abordar en el seu projecte, mentre que el segon repte 

—i no pas menys important— és el del comentari que calia redactar per a cada una de les 

peces reproduïdes a l’Álbum. És en aquest punt on Ferrà ocupa una posició clarament prime-

renca i fundacional dins la literatura artística hispànica. Cap dels textos anteriors relatius a 

les arts: tractats, biografi es d’artistes, llibres de viatge, guies monumentals de ciutats, etc., no 

han estat dedicats de forma exclusiva a fer un comentari específi c d’obres d’art individuals, 

que a més poden ser valorades gràcies a un mètode nou, de reproducció totalment objectiu, 

com és la fotografi a. Estem en una dimensió nova de l’antiga ekphrasis, el comentari o recre-

ació literària d’una obra d’art. De tots els llibres d’art il·lustrats amb fotografi es anteriors que 

ja hem referenciat, només el repertori Tesoro de la escultura (Madrid, 1862–1865), del fotògraf 

Josep Sala i Sardà, amb textos de Manuel Ossorio y Bernard, presenta una estructura similar, 

en què trobem una imatge acompanyada d’un comentari textual sobre la peça. Però aquesta 

semblança és purament formal, ja que la brevetat i el caràcter convencional i literari del text 

32 Sobre els orígens del Museu de Mallorca cal consultar el treball de Catalina Cantarellas «Los orígenes del Museo Provincial de Bellas Artes de 
Palma (Mallorca) y sus inventarios iniciales: 1820–1850». Ars Longa, 21 (2012): 357–73.
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d’Ossorio tenen poc a veure amb els que escriu Ferrà, el discurs del qual ja presenta els trets 
essencials —tot i que encara primitius— del que avui entenem com una fitxa d’un catàleg 
raonat. Recordem que en aquesta mena d’escrits és habitual intentar establir, entre altres pa-
ràmetres: l’autoria de la peça, la temàtica representada en el cas de les obres figuratives, la de-
finició de la tècnica i de les seves mides, la procedència i història de l’objecte, la seva ubicació 
actual i el seu propietari, a més del seu estat de conservació, per finalment fer una valoració 
crítica del seu mèrit artístic i patrimonial. A l’Álbum, aquest conjunt de dades mai no es do-
nen d’una manera sistemàtica i completa, però sí que són normalment el substrat essencial 
del discurs que ens ofereix Bartomeu Ferrà. El volum no el podem considerar una primera 
i primerenca història de les arts a Mallorca, atès el seu caràcter de recull dispers de peces, 
però és també evident que el discurs que hi trobem ja és, des del punt de vista metodològic, 
història de l’art aplicada a l’estudi de peces en concret. Res a veure amb els catàlegs-inventari 
de les exposicions d’art retrospectiu que l’havien precedit, que ja hem comentat, i que no van 
gaire més enllà d’una simple llista d’obres. 

Per copsar millor la importància del recull de Ferrà, ens caldria un estudi més detallat 
del que ara podem presentar i que aclarís, per a cada una de les obres fotografiades, si se’n co-
neix la ubicació actual i, en cas positiu, quina és avui la seva fortuna crítica, i si la classificació 
proposada per Ferrà és o no acceptada en la literatura científica. Però, fins i tot en la hipòtesi 
negativa i poc plausible de veure la seva tria purament atzarosa i arbitrària, ens quedaria el 
valor ferm de poder llegir l’Álbum com una utilíssima radiografia de la situació del col·leccio-
nisme d’art a Mallorca a la segona meitat del segle xix. Un tema encara pendent d’estudi i per 
al qual aquest volum n’és segur una font de primer nivell.

La inèdita segona sèrie de l’Álbum

Ja abans de concloure el projecte editorial sembla clar que Bartomeu Ferrà n’havia previst 
una segona sèrie amb noves obres d’art i nous comentaris. A la coberta de l’enquadernació 
editorial, hi figura molt clarament: «Álbum artístico de Mallorca. Primera serie», fet que òb-
viament indica que, poc abans d’enllestir els darrers fascicles i en preparar les tapes per a 
l’enquadernació, ja s’havia anunciat l’existència futura d’una segona sèrie, que mai no es va 
publicar. Les causes de la no continuïtat del projecte segurament foren de tipus econòmic, 
però no ho sabem amb certesa. El que és segur és que Ferrà no va renunciar fàcilment a do-
nar a llum la segona sèrie, ja que, encara a finals dels anys vuitanta, n’anunciava la publicació. 
Aquesta data la coneixem perquè quan, amb motiu de l’Exposició Universal de Barcelona el 
1888, es van presentar diversos materials del Museu Arqueològic Lul·lià, tasca de la qual es 
va ocupar el mateix Ferrà, que n’era el director, un dels conjunts exposats era un lot de cinc 



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 33

fotografi es de trobem descrites al catàleg sota l’epígraf: Segunda serie del Álbum artístico de 

Mallorca, en publicación por Don Bartolomé Ferrá y Perelló.33 

És segur que la gran majoria de fotografi es d’una segona sèrie s’arribaren a fer, i fi ns i 

tot es feren proves d’impremta de les cartolines retolades per a cada imatge, on es disposaren 

enganxades les fotografi es. A l’arxiu familiar s’han localitzat trenta-vuit d’aquestes proves, 

que tenim ara la satisfacció de presentar i completar així en part la gran empresa de Barto-

meu Ferrà. És també molt probable que la segona sèrie fos completa en algun moment, ja 

que la darrera de les làmines conservades duu el número cinquanta i en totes es declara a la 

cartolina de suport l’autoria de Juli Virenque, la qual cosa permet establir per al conjunt una 

cronologia anterior a la mort del fotògraf el 1876. No es pot descartar que potser algun dia 

es puguin localitzar les dotze que falten. D’altra banda, també a l’arxiu familiar es conserven 

altres fotografi es antigues, algunes de les quals són clarament relacionables amb el projecte, 

encara que sembla que fi nalment foren descartades, ja que no es presenten amb la cartolina 

impresa característica de l’Álbum. 

El text de Ferrà per a la segona sèrie sembla que no es va arribar a escriure de forma 

més o menys acabada. Només ens ha arribat una breu llista en esborrany de les quinze pri-

meres làmines, que en algun cas va un xic més enllà del simple títol, però que queda molt 

lluny dels comentaris que trobem en la primera sèrie. Gràcies a aquest escrit provisional 

(vegeu l’apèndix), trobem una explicació per al desajust que es detecta a la làmina número 

quatre de la nova sèrie, en què es veu una escultura gòtica de la Verge i el Nen, segurament de 

pedra amb restes de policromia, mentre que al peu de la cartolina fi gura el rètol òbviament 

impropi i per això ratllat: «Bajorelieves». Aquest fet indica que Ferrà podia i volia introduir 

canvis de millora, i potser aquesta és la causa de l’absència de les dotze làmines que per ara 

falten.

En aquesta segona sèrie trobem una novetat signifi cativa: la introducció de làmines 

d’arquitectura. Mentre que a la primera sèrie els elements arquitectònics eren simples detalls 

ornamentals, com ara els capitells, que, presentats fora del seu context constructiu, eren de 

fet valorats com a treballs d’escultura. Ara, per contra, hi ha tres fotografi es d’arquitectura 

(làmines 40, 41 i 42) i encara una altra (làmina 43, un timpà de la Seu) que es troba a mig camí 

entre l’escultura i l’arquitectura. Trobem també diversos conjunts de capitells solts i altres 

peces d’ornament esculpit (làmines 13, 31, 32, 33, 34 i 44), dues escultures exemptes monu-

mentals (làmines 4 i 48) i encara dues més en petit format, una d’ivori (làmina 5) i una altra 

de porcellana (làmina 3). Gràcies a la llista autògrafa (vegeu l’apèndix), sabem que també les 

làmines 1 i 2 —que no ens són conegudes— reproduïen una escultura de Ramon Llull origi-

nal de Guillem Galmés Sodas (1845–1927) i un sant Joan Baptista de marbre atribuït al mes-

33 Vegeu el fullet Instalación del Museo Arqueológico Luliano en la Exposición Universal de Barcelona. Catálogo de los objetos que contiene, acopia-
dos y distribuidos por su director D. Bartolomé Ferrá y Perelló (Palma de Mallorca: Establecimiento Tipográfi co de la Viuda e Hijos de Pedro J. 
Gelabert, 1888), p.11. El seu contingut també es va publicar als números 76 i 77 del Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana.
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tre italià Antonio Canova. L’orfebreria religiosa antiga i moderna li interessava molt a Ferrà 

i per això hi és molt ben representada amb nou peces (làmines 15 —coneguda només per la 

menció a l’apèndix 1—, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 i 45), i el mateix passa amb el mobiliari, amb 

set obres (làmines 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12). Cal fer esment que un d’aquests mobles —la cadira 

gòtica de la cartoixa de Valldemossa, a la làmina 7— ja havia estat publicat a la primera sèrie 

a la làmina 4. La tornem a trobar ara perquè ens la vol mostrar un cop restaurada i comple-

tada sota la seva direcció. L’arqueologia clàssica també hi és molt present amb sis peces (là-

mines 14, 35, 36, 37, 38 i 49), i no hi falten tampoc les armes (làmina 29), la ceràmica moderna 

(làmina 39) i la pintura del seu temps (làmina 50). El caràcter incomplet d’aquesta segona 

sèrie no ens permet cap anàlisi ni interpretació sobre el caràcter de la tria realitzada, ja que, 

de les dotze làmines que falten, només podem saber —gràcies a l’Apèndix 1— el gènere de 

les làmines 1 i 2 —dues escultures— i 15 —un calze—, mentre que de les nou restants que 

falten no tenim cap mena d’informació. Respecte del biaix cronològic de la segona selecció, 

tenim de nou un major èmfasi en les peces medievals, amb catorze làmines, deu de les èpo-

ques renaixentista i barroca, nou del segle xix i sis amb materials arqueològics. Mentre que 

a la primera sèrie l’única llicència personal de Ferrà havia estat la d’incloure un petit bronze 

romà de la seva col·lecció particular i per això molt discretament comentat (làmina 44), en 

aquesta segona sèrie l’autor de la tria s’atreveix a presentar-nos un parell de peces seves. Es 

tracta del sagrari de la làmina 12 fet a partir d’un disseny seu, i del seu dibuix de la porta gò-

tica que dóna accés al claustre de la Seu, a la làmina 42.

Aquestes trenta-vuit làmines de la segona sèrie són imatges d’un gran interès docu-

mental i són testimoni d’un ús molt primerenc de la fotografi a —a les Illes i a la Península— 

per a l’estudi i la divulgació de les obres d’art. Hem de lamentar, però, que ara no disposem 

del text de Ferrà que hauria de comentar i justifi car tota la sèrie, i aquesta circumstància ens 

priva de conèixer la valoració crítica de les peces i la seva ubicació i procedència. L’Álbum ar-

tístico de Mallorca. Primera serie és una peça molt singular de la literatura artística hispànica 

moderna, malauradament potser encara massa desconeguda. Esperem que aquesta oportu-

na edició digital serveixi per capgirar una mica aquest oblit.
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Apèndix 

Document autògraf de Bartomeu Ferrà conservat a l’arxiu familiar, que no va datat, però 

que respon a una primera fase de preparació de la segona sèrie de l’Álbum. Dóna informació 

rellevant sobre les disset primeres làmines i mostra un canvi de tria en el que serà fi nalment 

la làmina 4. Permet saber, entre altres coses, quin era el motiu de les làmines 1, 2 i 15, que no 

ens han arribat.

Álbum artístico de Mallorca publicado la Primera serie por B. Ferrá y Julio Virenque en 1873. (50 

fotografías)

La segunda serie empezada y no terminada (de mayor tamaño).

Láminas que comprenden los 25 ejemplares editados.

1)  Estatua de Ramon Llull, en piedra de Santañí, original de Galmés, colocada en el 

jardín ante-oratorio de Son Mas de Esporles.

2)  San Juan Bautista, estatua en mármol de Carrara, original de Canova. Perteneció a 

don Miguel Perelló, Baile del Real Patrimonio.

3)  Estatua de Polimnia, fabricada en La Moncloa (biscuit blanco). Figuraba en la co-

lección que poseía el conde de Montenegro. Fue director de la fábrica el mallorquín 

don Bartolomé Sureda.

4)  Tres bajorelieves, esculturados en alabastro. Formaban parte del retablo ojival en el 

oratorio del Santo Sepulcro en Palma, que se recogió en el oratorio del señor conde 

de santa María de Formiguera, y luego en el de Miramar.

5)  Crucifi jo de marfi l, que poseía don Ignacio Ferrer, presbítero en Binisalem.

6)  Silla de Alfábia, tallada en madera de roble. Es notable por la escultura alegórica de 

un árbol en el centro de cuyo ramaje se ve una cabeza real coronada, y a cuyo pie 

está una pequeña arca conteniendo otra cabeza de rey; mientras una reyna la en-

seña a un príncipe, ambos en pie bajo dicho árbol. En los frisos debajo de este grupo, 

un mastín persigue a una liebre sobre unas madrigueras, y a los lados de la silla se 

ven guerreros como si montaran guardia. Estas fi guras ¿serán alegoría de la muerte 

de Jayme III y de la persecución sufrida por Jayme IV de Mallorca? (Así lo entendió 

don Jerónimo Rosselló poeta historiador).

7)  Silla de la Cartuja. De roble delicadamente tallada en estilo ojival. Fue restaurada 

en el remate superior de su respaldo. La adquirió don Nicolás Ripoll abogado, al 

comprar la celda y torre que luego adquirió don Juan Sureda, y luego con el monu-

mental ingreso al antiguo claustro fue modifi cado bajo mi dirección.

8)  Arca gótica antigua que se conservaba en el archivo del castillo de la Almudaina y 

se la llevó el Capitán General señor Vega Inclán, como también otras antigüedades 

pertenecientes al Oratorio (arca de las reliquias de santa Práxedes). De dicha arca 
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fue reproducido su frontal por el maestro escultor José Rosselló, cuyas correas de 

hierro, diseñadas por B. Ferrá, forjó el maestro Antonio García, y se conserva en una 

sala de la Casa de Miramar.

9)  Arca taraceada con dibujos de hueso sobre madera. Fue adquirida por su Alteza 

Real e Imperial don Luis Salvador Archiduque de Austria, y restaurada por el ma-

estro carpintero […] . Es del mismo género de otra que posee don Jacinto Gual de 

Torrella, y de otra que existe en el Museo de Cluny de París.

10)  Arquilla taraceada. Propiedad, con otra igual, de la señora doña Catalina Zaforteza 

viuda Villalonga (las boquillas de sus cerraduras son modernas. Bien conservada).

11)  Arquilla de nogal esculturada. Abundaban los ejemplares de este género. El presente 

que perteneció a […] fue reproducido por el escultor don José Oliver, y otro poseía don 

E. Canut.

12)  Sagrario de roble. Proyectado por B. F[errá] para el altar del Centro Eucarístico fun-

dado por don Miguel Maura presbítero, que luego fue reemplazado por otro de estilo 

gótico fl orido, dorado y policromado.

13)  Marco dorado, tallado en madera, corresponde a un espejo de la casa del señor mar-

qués de la Torre (dos ejemplares iguales).

14)  Plancha de bronce.

15)  Copón de plata.

16)  Relicario (¿de la catedral?)

17)  Lignum Crucis.



Álbum artístico 
de Mallorca.

Primera sèrie (1873)
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Álbum artístico 
de Mallorca.

Segona sèrie (inèdita)

Aquesta segona sèrie inèdita es conserva a l’Arxiu Bartomeu Ferrà i Perelló 

de Palma. Agraïm molt sincerament a la seva titular, Rosa Capllonch  Ferrà, 

les facilitats concedides d’accés a l’arxiu per a l’estudi de la singular fi gura 

del seu besavi, i també l’autorització per publicar aquestes imatges. 



166 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 167



168 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 169



170 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 171



172 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 173



174 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 175



176 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 177



178 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 179



180 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 181



182 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 183



184 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 185



186 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 187



188 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 189



190 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 191



192 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 193



194 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 195



196 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 197



198 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 199



200 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 201



202 Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)



 Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda 203


	Índex
	Estudi introductori
	Álbum artístico de Mallorca. Primera sèrie (1873)
	Álbum artístico de Mallorca. Segona sèrie (inèdita)

	Avant: 
	Enrera: 


