
UN NUVIATGE BARCELONÍ AL SEGLE XV

EL PARAMENT DE CASA

5

Ti_  sobtadament fóssim interrogats sobre quins objectes característics figu-
rauen en un nuviatge antic, ben poca precisió podríem donar a la resposta

 D'èpoques atansades recordaríem les arracades llargues de llaçada, i quan
hauríem retret les caixes nuvials de tot temps i estil, la llista ja seria closa.

_____ -= És curiós, doncs, que l'atzar ens hagi fet conèixer una relació de
totes les moltes peces que formaren un parament de nuviatge a Barcelona en e] segle xv.
És més curiós encara perquè la parella de] nostre casori emparentava la riquesa burgesa
d'Antoni Salavert, el mercader, a la distinció nativa d'Eulalia Desplà, vinguda d'un
antic llinatge.

El canonge, oncle de la núvia, en acollir a casa seva els novells esposos, volgué
deixar esclarides les corresponents situacions jurídiques. Cridà el notari, i un dissabte,
dia 29 de juliol de l'any 1447, féu anotar puntualment tot ço que amb motiu del matrimo-
ni els nuvis havien dut a la casa canonical on havien de fer estada.(') Obrir ara l'inven-
tari aixecat aleshores és com obrir una finestra que ens deixés veure de part de dins la
casa nuvial i ens permetés de tafanejar a nostre pler per les cambres i forfollejar pels
cofres, i com si ens passessin per davant deIs ulls tantes coses llunyanes, fetes pols
temps ha i esvaïdes com el record de llurs antics propietaris.

Al primer cop d'ull ja ens sobta una condició general d'aquest parament. Gene-
ralment, els inventaris notarials deIs segles xiv i xv eren promoguts, tot seguit de ]a mort
de] cap de casa, per la llei que obligava la vídua a respondre dels béns familiars durant
la minoria dels fills. Hi havia interès, doncs, a no augmentar la riquesa dels objectes
descrits, i molt sovint, després de la descripció de cada peça, s'afegia la nota de "vella",

(i) Aquest inventari, conservat a l'Arxiu Històric de la ciutat (Documentació Notarial) comença amb la decla-
ració següent: "Die sabbatí XXIX', mensis Julii auno a Nativitati Domini millesimo CCCC I, XLVII°. Noverint universi
quod ego Franciscus de Plano, Presbiter, Benefficiatus, in capePa Sancti Vincentii constructa in Sede Barchinone, con-
fiteor et recognosco vobís, venerabili Anthonio Salavert, mercatori, civi Barchinone presenti quod tempore ingressus per
vos et dominam Eulaliam, uxorem vestram in domino habitationis mee facti causa ibi faciendo vestram et suam habitatio-
nen, apportasti et missistis in dicta domo habitationis ralea res et bona vestra propria sequentia"
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"oldana", "subtil ", o altres de similars, que donen al conjunt del mobiliari una impressió

de pobresa i de ruïna. En el nostre cas, en canvi, l'interès era tot un altre: el notari

fa constar que tot és nou de trinca, i tot l'aixovar descrit se'ns representa ric, una mica

flairós de pintura fresca i ordenat amb ]'íntima il-lusió de la casa nova.
Guaitem, per exemple, el menjador. Trobem primerament dues taules plega-

disses de fusta d'àlber, amb les petges corresponents. Només una de les dues taules,

diu el notari, que és "apta per a menjar"; l'altra podia servir de tinell. La il-luminació
nocturna devien fer-la "dos canelobres nous, de ferro estanyat, aptes per a tenir en taula" •

Dues cadires assenyalen el lloc de la nova parella. L'inventari no diu que siguin
de tisora, com esdevé sovint, ni encuirades, sinó de "barber", de fusta d'àlber i amb de-
coració treballada al respatller.

Venien després dos cofres no molt grans, ferrats, amb llurs panys i sobrepanys,
i una caixa de fusta de xiprer en la qual eren guardats els llibres comercials. Una es-
tora de jonc, de València, de tres canes i mitja de llargada, no ens diu el notari si era a
terra o a la paret, fent respatller, com trobem precisat en altres inventaris contempo-
ranis. La llargada de l'estora, però, deixa sospitar que fos de paret.

Possiblement, era al mateix menjador "un drap de pinzell nou, en el qual és pin-
tada la Salutació de la Verge Maria feta per 1'Angel Sant Gabriel, i altres històries de la
Verge Maria ". Aquests draps de pinzell suplien moltes vegades les tapisseries o draps
de ras (que no figuren sinó en paraments de gran riquesa) per a portaleres, draps de pa-
ret, bancals i cortines.

Finalment, el menjador dels casats de nou ens reserva una visió més estrictament
característica de l'època amb les darreres peces que hi són inventariades. Descriu el
notari: "dues ballestes de matràs, d'acer, noves, amb Llurs cordes. Una ballesta de
rotlle d'acer, nova, amb sa corda". La gent del segle xv no podia desemparar les
armes. Ciutadans, vilatans o camperols calia que fossin bregats en llur maneig. Molt
sovint ho exigia la defensa pròpria; les relacions de convivència eren violentes i calia
estar previngut. Altres vegades era l'interès de la vila o de la Ciutat que calia defen-
sar a mà armada sota la bandera del sometent. Altrament, l'ofici del mercader era mol-
tes vegades arriscat i no hi valia millor guiatge que el valor del braç i la destresa de les
armes. Les mateixes lleis permetien l'anar armat pels camins, i àdhuc pels carrers,
mentre les armes fossin de mida honesta i les ballestes disparades. La Ciutat, per
l'interès que tenia en la destresa dels ballesters, en fomentava l'exercici, mantenint
camps per al tir al blanc i oferint premis d'argenteria al guanyador. Els Consellers Mu-
nicipals de Barcelona que no volgueren oferir joies als Jocs Florals, perquè deien que
no reportaven benefici públic, no descuidaven mai de donar bon premi al millor tirador
de ballesta. De tant en tant, per tal de saber quina gent d'armes podrien eixir a la de-
fensa col-lectiva en cas necessari, la Ciutat feia fer un recompte de totes les armes que
posseïen els ciutadans: llances, ballestes o armadures.

Les tres ballestes de la casa del canonge ens donen, doncs, una nota de normali-
tat dins el segle xv barceloní, encara que vistes a tanta distància poguessin semblar un
espestacle inoportú dins d'una llar eclesiástica i a la ,ora de la taula d'una parella aca-
bada de casar.
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El dormitori, a judicar per l'inventari que anem resseguint, sembla més po-
blat i ric. El notari precisa i detalla les descripcions.

El llit era d'àlber, de cinc posts, i estava rodat de cortines de roba de canemàs
verd muntades en un bastiment de fusta i decorades amb figures. El cobricel tenia pin-
tada una dama en mig d'un prat, amb una panera de cireres a les mans i una llegenda
al-lusiva. En les cortines s'hi veien pintats jovencells cavalcant animals salvatges, una
parella a cavall d'un ós i una donzella muntada dalt d'un estruç.

Si tafanejàvem un xic més veuríem que el llit tenia màrfega de palla, dos matalassos
de llana i un coixí de ploma d'oca. Les fundes eren fetes d'una roba llistada anomena-
da fustani, més fina en el coixí. El cobertor ("eixaló") era d'estamenya verda, amb
imatges pintades de negre.

Hi havia encara, probablement en la mateixa cambra, un altre llit més petit sense
cortines, "un llit de repòs", com diu l'inventari per a distingir -lo de l'altre, que venia

La taula del Sant Sopar en un retaule del Museu Episcopal de Solsona. Segle XV.

a ésser el llit d'estat. Aquest llit de repòs no tenia sinó quatre posts i un matalàs damunt
de la màrfega. El coixí ( "travesser") era també de ploma d'oca.

Provem ara de fer unrecomptedela roba deis llits. Dues flassades cardades, de
forma major; altres dues flassades de llana burella, amb llistes blanques o blaves als caps.
Els llençols sumaven cinc parells, de diverses mides, els uns d'estopa i els altres de lli.
Tres vànoves i una talla de lli per a posar davant del llit, completaven aquesta part del
guarda-roba nuvial.

Ultra el llit, hi havia al dormitori tres cofres de la forma major, nous, de fusta d'àl-
ber, decorats amb motllures, ramatges i obres de pintura. Hi havia també una estrada
(caixa-banc encoixinat, on acostumaven a ésser rebudes i festejades les visites) de fus-
ta i decoració semblants a les dels cofres, i així mateix amb panys i sobrepanys. Enca-
ra hi trobem un cofre més petit ( "mig cofre") decorat com els mobles anteriorment des-
crits, i amb una novetat, ço és, que en el cobertor el cofre tenia pintades unes branques
de roser poblades de caderneres.

Tant els cofres com ¡'estrada lluïen, en lloc principal, els escuts de les dues fa-
mílies novament enllaçades; Salavert i Desplà.
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Una caixa-banc ("artibanc") de dos compartiments, amb panys i sobrepanys, i mit-
ja dotzena d'escambells de fusta d'àlber, acabaven d'omplir la cambra en la qua] eren a-
grupats els mobles de major estima. Era sens dubte la cambra d'estat, la que donava
la mesura de riquesa i distinció de la casa.

Dues catifes ("tapits") noves, de Rodes, d'una cana de llargada, i un parell
de bancais de llana de colors, de Flandes, eren les darreres peces de parament de]
dormitori.

Més endavant de l'inventari, assenyalant potser una nova cambra, apareix un llit
gran, de cinc posts (14 X 11 pams), amb son forniment de màrfega, matalàs i travesser.

Tot seguit, com si es volgués indicar una proximitat d'emplaçament, és descrit
un retaule de drap, en el qual era pintada la Passió de Jesucrist. Era muntat en un
bastiment de fusta d'àlber.

La roba de taula i altra de la casa, la troben enumerada juntament amb la del
llit, ço que podria significar que era guardada en una mateixa caixa o armari. Hi tro-
bem fins a nou estovalles de lli, de lli i estopa, de lli i cotó, o de cotonina; les unes eren
de les dites de ginesta, les altres tenien llistes de color als caps. Els tovallons fets no
passaven de nou, i eren de fil i d'estopa, grans d'uns cinc pams. Hi havia, però, una
peça de tovallons de ginesta que tirava unes dues canes i mitja. Sembla, doncs, que
a la casa hi havia feina disposada per a la nova mestressa. En un altre indret de l'inven-
tari, per exemple, hi fan aparició dues arroves de lli prim, filat. La filosa, que no ve-
iem a l'inventari, no devia ésser gaire allunyada.

Ni la cuina no és perdonada pel notari. Els atuells més humils són anotats or-
denadament i amb la mateixa cal . ligrafia que seria usada en un inventari de les més fines
peces d'argenteria.

Tal com l'inventari ho presenta, podríem suposar que menjador i cuina són
immediats o formen una sola peça. Comença la relació anotant la presència d'un
"pagès",de fusta d'àlber, per a penjar la llumenera, i de tres llumeneres, de ferro es-
tanyat. Vénen després un càntir d'aram, unes graelles de ferro i una paella d'aram
amb mànec i giradora de ferro. En un cossi bugader hi havia encara sense endreçar
els atuells de terra de València, i, posats a part, set plats de fusta, "talladors aptes per
tallar en taula".

Una pastera amb el seguici complementari de post, sedàs, etc., feia companyia
a les eines vinateres i alguna altra andròmina de cuina o rebost.

L'inventari encara ens permet donar un cop d'ull al guarda-roba de la novella mes-
tressa: hi alternen els vestits de grana, color de rosa seca, amb ròssec i vores retallades,
amb els brials de xamellot i les gonelles de roba de la terra. Eis collarets de grans
d'argent i els filets de perles s'hi barregen amb els cinturons ("correges") amb serrell i
peces d'argenteria; amb les gandalles d'or fi amb batents; amb les arracades d'or i els
vels de seda, trepats.

El "lligador" de la dama (el tocador, com diríem avui) era un moble de fusta fet
a manera de faristol. Potser lii tenia relació una capsa alexandrina, pintada, que trobem
anotada més enllà, i en la qual consta que hi havia diversos flascons. Potser també
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s'hi agermanaven un mirall de dues llunes i un estoig de sis compartiments en el qual
eren pintats escuts amb el s senyals deis dos llinatges que el novell matrimoni empa-
rentava.

EL MIRALL DE L'ART

Fins ara podem dir que ha
parlat el notari. Guiats per l'ho-
me de lleis hem entrat a la casa
deis casats de nou i no hem dei-
xat cambra ni recambró en què
la nostra curiositat no fos saciada.
La prosa notarial, però, encara
que sigui exacta i precisa, no és
completa; les seves descripcions
bastaven i sobraven a qui tenia
als ulls el record immediat deis
objectes. És, però, insuficient
a qui sense cap altre auxili vol-
gués representar-se puntualment
els mobles, les joies i les robes
que figuraven en l'inventari.

Els museus i col•leccions
no sempre guarden totes i cada
una de les peces deis antics para-
ments, i cal recórrer, com dèiem
en començar, a les representa-
cions gràfiques contemporànies.
Retaules, capitells, miniatures,
etc., esquerps sempre als temes
laics, reflecteixen indirectament la
vida familiar fins i tot en les com-
posicions hagiogràfiques de ma-
j or volada mística.

	Anem al nostre cas. Les	 Llit i bressol del retaule de Sant Esteve de Granollers. Segle XV

	taules plegadisses de l'inventari	 Museu de la Ciutadella

deuen ésser les taules de taulell i
capitells que apareixen sovint en els retaules i que les estovalles, llistades deis

caps, tot just dissimulen. La taula del Sant Sopar en els retaules de la Vida de

Jesús, o la del banquet d'Herodies i Salomé en els de la Vida de Sant Joan, per exemple,

no són altres que les taules casolanes de l'època del pintor sense cap afany arqueo-

logista, cony faríem ara, per a escarnir els nobles deis temps viscuts pels personatges

del retaule.
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Això mateix podríem dir deis llits encortinats que apareixen en les escenes de la

Nativitat de la Verge, de Sant Joan o de Sant Esteve. Encarant inventaris i retaules,

la correspondència és exacta: cortines i cobertors de robes valuoses o pintades, cofres
i caixes laborades a l'entorn del llit, manca de capçalera que no ha d'aparèixer fins molt
més tard, altura considerable del llit pel gruix de màrfega i matalassos.

Les figures femenines deis retaules llueixen les joies guardades en els cofrets
deis inventaris: anells amb una sola pedra, fils de perles o de corals i corretges compli-
cades amb gran assortiment de p enjarelles. La indumentària descrita pel notari és la
mateixa que el pintor reflecteix, abundosa de roba i de guarnits,amb cues arrossegadis-
ses, mànegues feixugues i vores de pell i de coloraines.

EL MIRALL LITERARI

Narradors i moralistes, filòsofs i escriptors satírics, també ens serveixen de mi-
rall. Els elogis i els blasmes, les cròniques i els cants, duen un llastre descriptiu, i al
costat de l'ànima humana que uns i altres encalcen o assageten, apareix la còrpora i
l'ambient que la volta. Ací l'erudició podria ésser lluïda i abundosa: en tots els escrip-
tors trobaríem el reflex gran o xic de la vida material i corpòria que els era coneguda
i familiar.

Obriu, per exemple, el Llibre de les dones, de Jaume Roig, escrit si fa no fa a
la mateixa data del casament d'Antoni i Eulàlia. L'argument del tractat (els diversos
casaments de l'heroi) ja anuncia el bon servei que pot fer-nos, així com l'esperit minu-
ciós i popular del poeta valencià ens fa preveure un extens paral-lelisme entre les sàti-
res versificades i els planers apartats de l'inventari notarial.

Jaume Roig ens parla deis inventaris que fan els notaris, de les ficcions que con-
tenen i deis furts que hi fan les vídues i els que les aconsellen:

«Quant lo marit los cofrens scriuen
és ja finat, buyts, e diriuen
no'ls par pecat larch la pintura
ni ésser vici, e tancadura:
furt, lladronici, joies ni roba
robar del mort; no se'n hi troba;

ni'ls par fer tort per	 mortallar
a l'hereu gens, han de comprar
robant sos bens; capell de cap,
quant ve el notari camisa, drap
fer inventari, de la botiga.»

Es la mateixa observació que ja teníem feta a propòsit deis inventaris manats.
per la llei.
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Parla Jaume Roig, en sa fingida autobiografia, de son primer casament i dels pre-
sents que féu a la núvia:

«Yo proveí vervius, duays
e l'arreí; per cots, gonelles,
perles, rubins, anglés, bruxelles
velluts, cetins, e bell domàs.»
conduyts, marts, vays,

i de com a la promesa tot li semblava poc:

«Arrunçà'l nas de vellutat
cabotejant hi fall faldetes;
e morrejant; tot par robetes
ab gran menyspreu de criatura,
donà hi del peu; falsa costura
vestir no'n vol, e mal tallat,
diu que duu dol, pitjor forrat;
no hi veu brocat; diu mal del sastre.»

Jaume Roig no tingué altre camí a seguir que el de procurar un major proveïment:

«Volent restar	 prou adzebeja,
sens del tot rompre	 claver, correja,
jo so qui compre
	

bossa, aguller
alfarda, treça,	 pinta crancher,
llistada peça,	 stoigs, ganivets,
bell drap de coll,	 guants, ventallets,
corda, tras-coll
	

calces, tapins,
bonys e polseres	 ab escarpins
spill, orelleres
	

de vellut blau,
crespina,trena,	 mig cofre i clau,
collar, cadena,	 quant trobar puch
coral e lambre, 	 i tot lo hi duch.»
aloes e ambre,

Les estrades de les dames, arresades de mobles rics i sempre a punt de festa,
tal com la que hem vist a la casa de] canonge Desplà, eren motiu d'escàndol per al poe-
ta que les veié de prop a Saragossa i li feren perdre molt temps:

«Aní per strades
	 les generoses

de les senyores:	 e grans nobleses
punts ni tisores	 com diableses

no s'hi tocaven	 aixi's deporten;
ni's practicaven	 alli's conforten
fusos, filoses:
	 los estrangés.»
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Així mateix, predisposat com estava a no trobar res de bo en les dones, blasma

llurs vestidures.

«...totes van draps de gran preu,

ab grans entulls, ab gran menyspreu

pompes. ergulls, tot ho roceguen,

vanes despeses, de fanch empeguen,
faldes be steses fan ne granera

ab forradures per la carrera

e trepadures, qui lo fem torca.»

Ni l'hora solemne de l'infantament perdona i'a ,gra fantasia de Jaume Roig. No
més veu com les parteres

«Volen lo llit cambra arreada

encortinat empaliada,

e ben parat, tot lo millor.»

Retreu encara que les dolors els són excusa per a reclamar joies diverses perquè
les guardin cada una de complicacions i perills.

Si deixàvem el llibre de Jaume Roig i preníem el Somni, de Bernat Metge, o els
Sermons de Sant Vicents Ferrer, o bé Eximeniç, la vida íntima dels nostres ciutadans
dels segles xiv i xv que els inventaris notarials ens donen aturada i freda, se'ns faria
novament activa, i no solament reveuríem en forma clarament entenedora la disposició
interior de les cases, sinó el brogit de les festes i solemnitats, naixements o casoris,.
funeralies o romiatges, amb la mica de sal que la satira o l'afany moralitzador hauria
escampat arreu com un polsim reviscolador.

A. DURAN 1 SANPERE
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LES NOVES ESTRUCTURES

es formes arquitectòniques de les ciutats i viles, dels edificis i mobles, així co

	

f	 °-	 de tots els atuells i adminicles d'ús quotidià i domèstic o d'indumentària, no sola-
=-_z= ment es regeixen per unes normes que cal respectar, sinó que, demés han d'adap

	

€-	 tar-se plenament i perfectament a llur ús. Voler-ne prescindir, d'aquests princi-
=7 pis, que és tant com voler apartar-se o desconèixer la veritat, sempre portarà a

fracassos. La perennitat d'aquestes formes i de llurs elements és evident: tant, que sembla tina
bajanada el voler-ho fer ressaltar. Un poblat, sigui de l'extensió i de la importància que es vul-
gui, sempre estarà format per un agrupament de cases formant carrers i places; un edifici, combi-
neu-lo com vulgueu, sempre estarà compost aproximadament deis mateixos elements, deis quals
no ens serà possible prescindir, car són fonamentals; un moble també es troba en el mateix cas, i
la mateixa cosa podem dir de tots els objectes per insignificants que siguin.

Jo crec que aquestes tan senzilles consideracions ens demostren plenament la necessària,
la imprescindible adaptació de les formes i elements que podríem anomenar bàsics, als usos i fun-
cions a què van destinats, i això d'una manera franca i sense complicacions innecessàries, car
l'estil neix naturalment de la perfecta compenetració d'aquests elements i llurs formes amb l'ús o
funció que ha d'acomplir.

I el mateix podem dir deis materials, que cal tractar amb la màxima noblesa respectant
llur íntima naturalesa, no disfressant-los ni volent -los fer representar el que no són. El ciment
sempre serà ciment per més que vulguem donar -li aparences de marbre, i el ferro no canviarà de
naturalesa encara que l'emprem per fer-ne joiells.

Cal saber-se'n aprofitar, de la naturalesa deis materials, car per humils que siguin sempre
compliran llur ofici si són francament i degudament aplicats.

Ara bé: és evident que les necessitats del viure i de la vida moderna han modificat d'una
manera més o menys profunda i radical totes aquestes formes estructurals i arquitectòniques de
qué venim parlant, i cal que l'Art evolucioni i segueixi aquesta transformació si no vol quedar
rerassagat tot entestant-se a perpetuar unes tradicions que no s'adiuen amb la moderna inter-
pretació que cal donar al sentiment estètic. L'artista ha d'ésser fill del seu temps: no ha d'ésser
un romàntic enyoradís d'èpoques pretèrites, sinó home d'acció que intervé i labora dintre la seva
especialitat, i fins fora d'ella, per a l'avenç i millorament de la civilització i de la vida contem

-porànies, les quals ha d'amar i ha de sentir profundament compenetrant-s'hi de manera que arri-
bin a formar substància amb el seu propi ésser, ja que sois així podrà arribar a traduir plàstica-
ment la seva pregona espiritualitat. La preponderància de la màquina no ha d'espantar-lo ni ha
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de menysprear la indústria moderna que, amb el poderós utillatge de què disposa, cada dia ens
forneix de nous productes que vénen a facilitar les nostres tasques, sinó anar -la i tenir-la per la
seva més eficaç aliada; ni ha de blasmar de l'enginyeria, que amb els seus descobriments i inesgo-
tables recursos ens va obr nt il limitats horitzons a totes les possibilitats.

Els temes d'estudi són força interessants, i innombrables els problemes a resoldre. Tot
podríem dir que en la vida moderna, artísticament considerada, està per fer: no hem sabut adap-
tar-nos -hi i no capim tota la bellesa que és capaç d'expressar una armadura metàl•lica ni sabem
treure partit del formigó armat, tot enyorant l'apariat de pedra o maó. L'electricitat, de tan
diverses i sorprenents aplicacions, encara no ens ha fet perdre el record dels antics canelobres
d'oli o candeles, i a ells l'apliquem amb innocent suficiència; i la mateixa cosa fens amb els moderns
sistemes de calefacció que no sabem aplicar-los, dels quals no sabem treure partit i els aparells
d'irradiació de les quals ens destorben i ens fan enyorar la vella i fumosa llar de foc, a la qual, en
lloc dels flairosos tions de pi o alzina, encastem una salamandra o una senzilla estufa de petroli.
Les cases de lloguer de molts pisos i múltiples habitacions encara no han trobat llur raonada es-
tructura; i els carrers, passeigs i places es troben en el mateix cas, car demanen una nova dispo-
sició que s'adapti a les creixents necessitats del transit. Cal estudiar l'adequada i científica
disposició de l'arbrat, la distribució dels parcs i jardins ciutadans, que amb tanta justesa han estat
comparats als pulmons dels organismes vivents. Caldria transformar aquests banals i antiestètics
aparells d'il luminació pública, fanals i canelobres, així com els suports de cables de transmissió
de força i les torres de sustentació de fils telegràfics i telefònics, de manera que, en lloc de
constituir un enlletgidor destorb, fossin uns bells motius d'ornamentació ciutadana. I l'edifici
públic, i l'habitació particular, i els llocs de reunió o d'esbarjo, i els tramvies, i l'auto.. i I'abilla-
ment personal, tot, en fi, es presta a una revisió, a un estudi profunditzat que ens faciliti
l'adequada i perfecta solució en harmonia amb les nostres necessitats i manera de sentir.

Llancem de damunt el nostre esperit el feixuc pes mort de la rutina i dels vells prejudicis,
i siguem tothora atents i desperts per a copsar les niés tènues palpitacions del temps.

B. A. D'OC.

R•
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EL PROBLEMA ES7 ' 7TF`

actuals) que prefereixen mil vegades més les obres d`uúgoe no participen d'aquest principi ge`
n è cic, que no pas les que en participen eu|aquunti tutoeceooúria per u|uimpneooiÜdeQudui de,
munudape|soot&tios.

Es sabut que tenen molt més éojt i acceptació obres de poesia, domÚoica, de pintura, d'ar-
quitectura i ú`esru| turu concebudes i realitzades amb perfecció mecúnicu, que no pas aquelles que
són fetes si hom vol amb imperfecció palesa, perü que tenen |` ànimu vital que les inflama i les fa
interessants a les minories triades i sensibles que figuren en la humunitutmodema. potser encara
més que on|`unti8p, que havia pogut produir obres que ara no es produeixen.

Aquaácunf|icteest è tio , quenoténipottenirenl`onJreuodo||uimportónciequehitonon
els conflictes è tius moderns, no deixa d'émoerpuorás per u|ourUotesdoaonsibi|i tut genial que, fent
[emforç suprem per tal d'omplir les obresUum de la nubotónciu vital esmontuda, es vetien abando-
nubimenyopre atopelgrospúblicipoupowu toa|n:rtixtonguo,seneopoeseiruigotadexenoibi|üxt,
produoi xon|enobresgueto t000neizemique totoe|ohomeonenoib|esdeteúem,avorhmimu|eim.

Com que en el mercat artístic, dintre de y onÍre prúcUc i en |'ordre teÚric, es parteix de la
base que dio que contra gustos no hi ha res escrit, que és el principi vulgar deis llatins que deia
de gustibus non wat ulsoxtuou is, resulta ipso ¡acto que tothmnespensutenirno ó davontdeles
obres que |i agraden, i els uno discuteixen contra deis altres, més o menys acaloradament, defen-
auntcudoocóo|soogootseoxegoeporarunohihu g imuneruhnmunudefercuUureloquenotonen
raó i de donar-la als poco que la tenen, que. com hem dit sempre, són els menys.

Encara que no cal dir que tots volen i esperen tenir raó, tumpocno cal dir que n'hi ha uns
que en tenen i d`u|treo que no en tenen. Tumb é és cert que la ciéncia, que Ao!`urmu méo formi-
dable de\snootreutompx. i que és la que en aquestes qüestions, com en totes, ha de decidir i de
dir la darrera paraula, no ens dóna la manera de demostrar la supremacia del bàndoi sensible, que
no pot fer callar el bündol insensible ni amb crits ni amb argumen to, pergu è per eru, tant d'un
cantó com de l'uitro , tot es redueix a dir que no hi ha altre cri teri crüic que el del plaer sentit .

El fet que hi ha homes dotats que estan dotats per sentir Femoció estética íntima i pregona
Tuna obra prove'ida del principi essencial que ens ocupa i ens ha d'ocupar, i el fet que hi ha ho-
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mes, com tots en coneixem, que no estan dotats per sentir-la, és un jet evident conegut de

tothom; però els que no estan dotats, que, com hem dit i repetim, són en majoria, no es poden ni
es volen convèncer de la incapacitat llur, més a Inés quan aquesta incapacitat tan manifesta és
independent de la intel . ligència i de la voluntat de l'home, que pot ésser molt intel . ligent i tenir
molt bona voluntat i veure's privat en absolut per la naturalesa del do de fruir de la intensitat
emotiva viva d'una obra d'art, com també es dóna el cas molt freqüent. i que encara és més ex-
traordinari i desconcertant per als que ens dediquem a aquests estudis i per als que no s'hi dedi-
quen, que homes dotats, com el primer que ho estigui, per fruir d'aquest principi vital estètic en
tina de les belles arts determinada, no el poden fruir en les altres arts en les quals senten, pensen
i jutgen com la vulgaritat.

Amb l'advertència que tots eis que no són capaços de sentir aquest principi universal ar-
tístic, tendeixen des del primer al darrer a sentir la impressió de les obres que no el posseeixen,
de faisó que no sols no frueixen ni admiren tal principi. sinó que gaudeixen i frueixen del contra-
ri, ço és, de la negació d'aquest principi tan célebre.

No saben, encara que hem de confesar que ho esperem amb ànsia, si la ciència, que té
tant poder, arribarà a determinar un dia o altre, si no avui, demà, i, si no demà, demà passat, les
lleis d'aquest principi vital que divideix eis homes en dos bàndols irreconciliables, que no són vis-
tos ni o'its ni preocupen gaire la societat, perqué lluiten en el silenci de la vida contemplativa
que no arriba mai a ésser una activitat general, perqué els homes, qui més qui menys, tots tenim
altres problemes més elevats, més pregons i moltes vegades més urgents per resoldre, perquè,
com ja hete deixat comprendre i cota repetirem per a la immensa majoria deis mortals, el problema
estètic és un senzill problema de passatemps i matar les hores perdudes, ja que fonamentalment
interessa a molts pocs.

Sabem que aquest ha d'existir per força objectivament en l'obra realitzada, que necessària-
ment ha de contenir una disposició material controlable, i que la fisiologia pot explicar per qué
opera en unes sensibilitats i en les altres no opera, ja que el problema estètic no és, corn hom creu,
un problema de subjectivitat, sinó un problema de sensibilitats o, més ben dit, de major o menor
grau de sensibilitat, sense que això que ara escrivim i deixem estampat vulgui dir, ni per un ins-
tant, que la ciència, en donar l'explicació de les causes que determinen aquest fenómen tan in-
teressant, pugui fer sensible la impressió estètica en la sensibilitat reduïda del que no la té prou
desenvolupada per tal d'arribar a la sensació que ara al lttdim.

No hi ha dubte que el dia en qué la ciència pugui agafar una obra d'art i, portant -la al la-
boratori, que és allà on ella treballa nit i dia, pugui treure a Llum les línies o condicions materials
que determinen la ferida damunt la sensibilitat suficientment desenvolupada, no convencerà ni po-
drà convèncer per la via del plaer els que frueixen en les obres desprovistes d'aquest principi,
però podrà dir ben clarament que conté els elements necessaris per a produir la impressió, i
aleshores els que no la sentin hauran de callar i hauran de conèixer que no són capaços d'arribar
a la fruïció més elevada de la nostra sensibilitat.

Però de moment podem fer observar el fet corrent que ens diu i ens ensenya que les obres
admirades i fruïdes pels homes sensibles que són susceptibles de gaudir de l'essència vital estè-
tica que immortalitza les obres d'art damunt de la terra i en la memòria deis homes, són obres
que no sols perduren en l'admiració de la humanitat, sinó que amb els anys i el temps que passa
augmenten en interès, i, a còpia de segles, els que les admiren i en frueixen hi van descobrint
nous matisos que les mantenen fresques en l'atenció dels admiradors, mentre que les altres, ço
és, les que no contenen aquell principi, tenen una durada tan curta que els mateixos que les admi-
ren i en frueixen se'n cansen de seguida i deixen no sois d'interessar-s'hi, sinó que cada dia que
passa i cada any hi van veient menys valor artístic fins a acabar per no sentir-hi ni el mateix
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que hi van sentir quan les obres foren produïdes per aquests autors d'un dia que omplen els lli-
bres, els teatres, les exposicions i els carrers de cases amb les obres d'arquitectura, que són
les més vistes.

El grup deis sensibles, establint un corrent de continuïtat, manté sense reposar mai el
culte de l'obra d'art, mentre que el grup dels insensibles, quan ha fruït de l'obra, s'hi gira d'es-
quena i ja no se'n recorda més, i el dia en què la torna a veure o a oir, si ha passat massa temps
ja no se'n recorda, pie d'ingratitud vers el mateix que defensava i deia que adorava, i exclamant

-se furiosament en les discussions a favor de la privació de principi vital i contra les obres dotades
d'aquest principi que tots els que tenim sensibilitat adorem i adorarem sempre, mentre el món
sigui món i la civilització ens doni el grau necessari per a arribar-ne a gaudir.

FRANCESC PUJOLS

NOTES I COMENTARIS

La pintura refusada. — Encara, que
nosaltres sapiguem, no han estat publicats
els noms deis membres de la Junta de Museus
que votaren en contra (si és que realment hi
hagué votació en aquest original afer) de
l'acceptació de la tela de Josep de Togores tan
generosament oferta al Museu de pintura
contemporània. Al nostre entendre, fóra molt
saludable que les entitats artístiques, a fi de
salvarla responsabilitat de llurs representants
dins de l'esmentada Junta, s'apressessin a
actuar procurant que fos projectada la màxi-
ma claredat sobre aquest inexplicable acord
que tan mal parat deixa el prestigi d'un orga-
nisme que, amb tota evidència, no ha estat a
l'altura de la seva missió.

Per altra banda, els senyors que intervin-
gueren en l'adquisició i oferta de l'obra al
Museu celebraren una reunió per tractar del
refús i cercar la solució més apropiada,
havent acordat oferir -la a la Ciutat i fer-ne
depositar¡ l'alcalde, com a genuí representant
seu, al qual fou tramesa junt amb un docu-
ment raonant l'acord, signat per la majoria
,dels donants, el qual transcrivim a continuació.

Diu així:
«Los abajo firmantes, suscriptores que

tomas on parte en la oferta que el público bar-
celonés hizo al Museo de Arte Contemporá-
neo de una tela del pintor José de Togores,

Exponen: Que al abrirse la suscripción pa-
ra la citada obra, participaron en la misma
por considerarla de un gran valor artístico y
representar un interesante momento de la
pintura local, que si con razón obtuvo lugar
en los principales museos de Europa y Amé-
rica (precisamente en obras del propio artista
Togores), justo era que lo obtuviese en Bar-
celona, tierra nativa del pintor y lugar de su
formación y primer nombre.

Que unánimamente se acordó que la obra
escogida fuese la que es objeto de la presente
solicitud, por creerla la mejor y más represen-
tativa entre las que constituían la exposición.

Que jamás pasó en el ánimo de los donantes
ninguna prevención de carácter moral, porque
la obra no daba ningún motivo a ello; y caso
que hubiese existido la menor duda, quedaba
la misma suficientemente desvanecida al con-
siderar que la tela iba a un museo, y el museo

189



es en todas partes el lugar sagrado para el
Arte, donde jamás penetraron discusiones de
esta especie.

Que la citada obra ha sido rechazada po r
la Junta de Museos por apreciaciones de ca -
rácter moral (y sólo por ellas), según consta
en el escrito col que la citada junta ha de-
vuelto la obra.

Que esta apreciación es considerada
unánimemente por críticos, artistas, por ele-
mentos de moralidad indiscutible, por la opi-
nión pública y por la prensa nacional i extran-
jera, como un desacierto de la Junta de
Museos, que al aplicar este criterio hace pre-
ver con claridad un s_-rio peligro para las
colecciones ciudadanas, no sólo en su porve-
nir, sino en la suerte que quepa su pasado y
presente.

Que los donantes, en derecho que para
ellos establece la exhibición de sinnúmero de
obras semejantes, en todos los museos del
mundo e incluso en el propio de Barcelona,
aprecian como inoportuna y vergonzosa la
decisión que la Junta de Museos ha tomado
en este caso.

Por todo lo cual, de V. E. atentamente
solicitan que como primer i alto representan-
te de Barcelona se digne aceptar la menciona-
da obra del pintor José de Togores, que la
ciudad ofrece, y después de someterla a un
detenido estudio por personas de competen-
cia, y según el sano criterio que V. E. tiene
del Arte y de las Selecciones Ciudadanas,
seguros de encontrar en vuestra autoridad la
reparación de acuerdos que consideramos ne-
fastos para la ciudad.»

Creiem aquest document prou explícit
perquè, per la nostra banda, tinguem necessi-
tat d'afegir-hi notis aclariments i comentaris.

Els retaules del Gremi de Pella/res. -

Feia molts, molts anys, que en una sala fosca
i mal ventilada d'un antic casalot de la Plaça
de Sant Agustí vell, hi eren recloses unes
meravelloses pintures medievals cobejades
pels col-leccionistes i marxants d'antiguitats
que contínuament les assetjaven.

Davant per davant d'aquest perillós estol
que no deixava d'atacar per tal d'apoderar-se
de les preades joies, ben tost se'n formà un
altre compost deis veritables amants de les
pàtries tradicions artístiques, deis zelosos
salvaguardadors del seu preat patrimoni es-
piritual, que muntaren la guàrdia per tal d'e-
vitar tota enutjosa i segurament irreparable
sorpresa.

Entre aquest estol de vigilants i desinte-
ressats defensors, durant l'època de més pe-
rill, li calgué un lloc d'honor al Foment de

les Arts Decoratives, i molt particularment
al sen president En Dionís Renart i Bosch, de
tan bona memòria, qui no perdonà oportuni-
tat de divulgar l'existència de tan bells retau-
les i d'enaltir liar alt valor artístic, ni deixà
d'intervenir, tant prop de la Junta de Museus
de Barccelona com del Ministeri d'Instrucció
Pública i Belles Arts de Madrid, per tal d'e-
vitar llur possible venda i probable desapari-
cíó de la contrada pairal.

Que les precaucions no eren excessives
ni l'alarma injustificada, fets posteriors han

vingut a justificar -ho; car de no haver-se im-
pedit l'operació de venda que per aquell
temps es tramitava, procurant mantenir el
secret per tal d'evitar destorbadores intromis-
sions, i en la qual intervenia el representant
d'un poderós milionari nordamericà que in-
tentà disfressar l'operació, en ésser conegu-
da, amb un cert matís patriòtic, llur expatria-
ció hauria esdevingut inevitable, i a hores
d'ara aquests retaules haurien passat ja l'At-
làntic.

Afortunadament, les gestions empreses
donaren el resultat desitjat, i fou reconeguda
pel Senyor Ministre d'Instrucció Pública i
Belles Arts la prioritat de la Junta de Museus
sobre tot altre possible comprador. Finalment,
i després de moltes i llargues gestions,
aquestes taules han estat adquirides per la
Diputació de Barcelona, passant a formar
part de les col-leccions del Museu, el qual
així ha vist enriquida d'una manera ben remar-
cable la seva secció de pintura gòtica

Aquests retaules formaven part del patri-
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raoni deis hereus deis antics prohoms del Orre-
tni de Pellaires de Barcelona i eren instal -lats,
ja de prop d'una centúria, al voltant de la
sala de Juntes de l'esmentat gremi i al damunt
mateix deis bancs disposats al llarg de les pa-
rets de la susdita sala, formant-ne com la con-
tinuació del respatller, la qual cosa feia que
alguns d'ells haguessin sofert força en llur
part inferior amb el llarg refrec d'espatlles i
caps. En altres havia desaparegut o havia
estat rascat l'or deis estofats deis fons, i tots
en general presentaven senyals evidents de
llur gran vellúria i de la poca cura amb què
havien estat tractats.

Calia, doncs, abans de deixar-los definiti-
vament instal•lats al Museu, restituir-los, tant
com fos possible, a llur primitiu estat, i aquí,
par enraonies més o menys verídiques, s'inicia
en el nostre món artístic (amb fonament o sen-
se) un esverament que es tradueix en inquie-
tud per a la integritat artística de les preades
pintures. Aquestes inquietuds deis cercles
artístics aviat transcendeixen al públic fent

-se'n ressò la premsa, com pot veure's per 1'ad-
junt fragment aparegut a La Publicitat del 25
del passat juliol en la secció Bloc del Tran-
seitnt:

«L'altre dia donàvem la notícia que la Junta
de Museus ha decidit la restauració del famós
retaule deis Pellaires, que la Diputació va
adquirir temps enrera per una quantitat consi-
derable. L'obra és una peça mestra i tots eis
museus del món se'n lleparien eis dits si la
poguessin haver. A l'obra. que és molt vella,
li pesen els cinc cents anys que porta al da-
munt i cal revifar-la una mica. Però això és
feina molt compromesa i no totes les mans són
prou delicades per rentar aquestes cares. Ara
han encomanat aquesta tasca a un pintor de
nom, segons diuen; però hi ha molta gent que
està amb l'ai al cor. de por que el retaule deis
Pellaires deixi la pell a les mans d'aquest pin-
tor i no s'estan de dir que aquesta restauració
serà una mena de Bòria avall que deixarà el
retaule completament escorxat.»

Anteriorment, el Reial Círcol Artístic ja
havia pres l'acord d'intervenir-hi, i adreçà al

senyor Delegat regi de Belles Arts, D. Lluís
Plandiura, la següent comunicació.

«Molt il•lustre senyor:
La Junta de Govern del Reial Círcol Ar-

tístic, en sessió celebrada en aquesta mateixa
data, ha acordat dirigir-se a V. S., com a de-
legat regi de Belles Arts, per a exposar-li el
següent:

Creu aquest Reial Círcol Artístic que es
troben en perill unes joies d'Art més preades
que posseeix Barcelona, com són els retaules
del Gremi de Pellaires, recentment adquirits
per l'Ajuntament, mereixedor per això de la
gratitud de tota la ciutat. Ha arribat al nos-
tre coneixement, per conductes fidedignes, que
aquests magnífics retaules. com la major part
d'obres d'aquella época, es troben un xic de-
teriorats i necessitats de neteja i de restaura-
ció per a tapar lleugers escrostissats, etc., etc.

La Junta de Museus se'ns assegura que ha
pres ja acord sobre això, encarregant la tal
neteja i restauració a determinat artista. digne
de tots els respectes i consideracions com a
pintor eminent, però del qual no se sap que
hagi mai restaurat ni netejat cap obra de tal
classe i importància.

La neteja i restauració d'una obra de tal
valor i de tal importància, ha de fer-se amb
totes les garanties necessàries, puix és evident
el perjudici enorme i irreparable que podrien
sofrir. No és possible assajar-se amb joies de
tanta vàlua.

Els col•leccionistes de pintura gòtica i ro-
mànica de Barcelona (com vostè mateix) per
a tasca tan important com la de restaurar
algunes de les joies que posseeixen, i perca-
tats de llur responsabilitat, no han dubtat a
encarregar-ho a perits estrangers, francesos i
italians, la mestria deis quals han acredita
suficientment.

Creu, aquesta Junta, que ningú més indi-
cat que V. S., pel seu amor a les coses d'Art
i per l'alta representació que ostenta, ha de
vetllar i defensar aquestes obres i intervenir
immediatament per evitar el que tal vegada
més tard fóra inevitable.

Molt agraït el Reial Círcol Artístic per tot
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el que faci V. S. en aquest sentit, té aquesta
Junta l'honor d'oferir -se com sempre de V. S.
atentament. El secretari, Joan B. Trias
Barcelona, 23 de juliol de 1928.»

També el Baró de Viver, en la seva qualitat
d'alcalde de Barcelona, i fent -se fidel intèrpret
dels desigs i indicacions d'entitats i personali-
tats del nostre món artístic, adreçà al senyor
Comte de Belloch, com a president de la
Junta de Museus, una lletra, la qual fon con.
testada amb la que a continuació transcrivim
i que ve a cloure o a posar com un epíleg a la
primera part d'aquest interessant afer de la res-
tauració dels retaules del Gremi de Pellaires.

«Sr. Alcalde de Barcelona, president hono-
rari de la Junta de Museus. — Ciutat. — Esti-
mat i respectable amic: el meu poc satisfactori
estat de salut m'ha impedit de correspondre,
amb la deguda urgència, a la immediata con-
testa de la seva afectuosa lletra del 27 del pas-
sat mes de juliol. Prescindint per complet d'e-
nutjoses minúcies de l'assumpte que motiva la
seva atenta lletra, relativa a les taules gòti-
ques del Gremi de Pellaires, del qual tindrem
ocasió de parlar llargament i detingudament,
em plau manifestar-li que no ha estat necessari,
com vostè desitjava, donar cap classe d'ordres
per a «suspendre determinades restauracions»
a les esmentades taules, tota vegada que cap
treball de restauració, ni simplement de neteja,
no s'hi ha efectuat, limitant -se tot a l'acordat
per la Comissió especial d'artistes de la Junta
que entén en aquest assumpte, per a posar les
dites taules en condicions d'ésser degudament
exposades al públic i convenientment col . loca-
des als indispensables marcs, el qual projecte,
fins a cert punt provisional, ha efectuat, per
acord de la dita Comissió, el vocal i distingit
arquitecte don Enric Sagnier. Les dites tau-
les gòtiques, que demà ja quedaran col-locades
als esmentats marcs, podran ésser exposades

públicament on vostès disposin; aleshores, tots
els qui amb tant d'interès i recel vigilen, s'a-
larmen i desviuen per la restauració de les
dites obres, podran exposar, discutir i fins dis-
putar els procediments que creguin que han de
seguir-se o adoptar-se per a procedir a la res-
tauració, o millor dit, conservació de les es-
mentades taules, i fins indicar, si ho creuen
convenient, les persones que hagin d'encarre-
gar-se de tan difícils i delicats treballs, si és
que aconsegueixen posar-se d'acord sobre
aquest interessant assumpte. Sense altres
particular, i en la seguretat d'haver tran-
quil . litzat completament a vostè en el que es
refereix a aquesta falsa alarma, quedo com
a seu afectíssini s. s. i bon amic q. e. s. ni., el
comte de Belloch.»

Pel nou estatge del Foment de les Arts
Decoratives. — Degut a les circumstàncies
per tots prou conegudes, el «Foment de les
Arts Decoratives» ha deixat ja definitivament
el seu casal del carrer de la Pietat, on tan be-
lles actuacions havien tingut ¡lee, podent-se
dirigir des d'ara, els nostres amics i associats.
per a tot allò que els interessi, i mentre du-
rin les obres de la nova i definitiva instal •lació,
al carrer de Santa Llúcia, 3, tercer pis, on
continuarà la seva tasca d'enaltiment de l'Art
de dignificació dels seus oficis, esforçant -se

a preparar-se i posar-se en condicions d'em-
prendre noves i més amples actuacions que
justifiquin i el facin digne de la confiança que
ve atorgant-se-li.

Cal que no deserti ningú del seu lloc d'ho-
nor i que tots els artistes s'agrupin al seu en-
torn a fi d'investir-lo del màxim prestigi i au-
toritat que li permeti, quan l'ocasió sigui
arribada, desenrotllar en tota la seva comple-
xa integritat el màxim programa de la seva
actuació cultural i artística.
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