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Els col·leccionistes catalans i el mercat de les arts 
decoratives a Mallorca  (1900-1936): el cas del vidre

Miquel Àngel Capellà Galmés
Universitat de les Illes Balears

El mercat de col·leccionisme i d’antiquaris del primer terç del segle xx a Ma-
llorca resta pendent d’una investigació de major profunditat que la que aquí 
presentam. Sí que és cert que s’han fet algunes aportacions puntuals, sobretot 
centrades en els processos de desabillament de l’interior de diversos casals o 
cases senyorials de Palma,1 la influència exercida pels viatgers en el descobri-
ment del patrimoni2 i les vicissituds en la creació de col·leccions i dels museus 
a l’illa de Mallorca.3 Tot i això, encara resta molt per conèixer, especialment 
sobre les vies de distribució i les obres comercialitzades.

El mercat es nodrí amb la desfeta d’algunes de les cases senyorials de 
Palma a partir de la segona meitat del segle xix i també, en part, amb les 
troballes arqueològiques que es produïen a l’illa. Així sabem que el Sr. Bo-
net, d’origen català, comprà antiguitats «procedentes de las familias arrui-
nadas» i que també l’antiquari Francesc Martorell i Peña (1822-1878) havia 
fet algunes compres a l’illa aquells anys. Pel que expliquen els viatges fo-
rans, no devia ser difícil introduir-se als espais més reservats dels interiors 
nobles; així ho sembla segons el que narra Charles Wood el 1889, que consi-
derava que: 

1. Llabrés, 2009: 43-62.
2. Tugores, 2008; Tugores, 2011.
3. Rosselló, 2003; Rosselló, 2008: 117-147; Albertí, 2008.
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[...] Palma es sin duda uno de esos sitios donde se podían encontrar toda clase de 
curiosidades, vidrios antiguos, muebles incrustados, cerámica. Muchas de esas 
cosas provienen de las casas de los nobles... Pero estos días han pasado ya, y creo 
que alguien se ha ido apoderando de cuanto era de valor[...].4

No obstant això, s’ha de tenir present que abans de la Guerra Civil es des-
vestiren dels seus béns mobles — en part, progressivament o del tot— els in-
teriors d’algunes de les cases nobiliàries. Entre altres es poden citar Can Des-
puig-Montenegro, Can Ferrandell-Maroto (figura 1) o Can Oleo.5

Figura 1. Sala de Can Maroto (Palma) 1915 © Institut Amatller d’Art Hispà-
nic (foto Mas C-13039 / 1915).

El 1919 Santiago Rusiñol dedicà un dels seus textos per a L’Esquella de la 
Torratxa, escrits des de Mallorca, a «L’antiquarisme», ja que pensava molt se-
riosament que era una de les indústries illenques que havia gaudit de major 
embranzida aquells anys. I, és clar, la raó principal d’aquest creixement n’era 
la benzina. Així, amb la ironia que el caracteritzava, la qüestió era clara:

[...] o tenir quadres vells o automòbil, i l’automòbil ha triomfat, i ara un quadre, 
ara un tapís, un talavera o una cornucòpia, tot se n’ha anat per les carreteres a cin-
quanta quilòmetres l’hora.6

4. Tugores, 2008: 35, 37.
5. Alomar i Alomar, 1994: 58-65.
6. Rusiñol, 1999: 94-95.
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Probablement no exagerava, dient que: 

[...] de les meravelles d’art que han arribat a sortir d’aquesta illa n’hi hauria per a 
omplir vint-i-cinc o trenta museus.7

D’ençà de la seva darrera estada a l’illa i passejant pels carrers del centre de 
Palma, sembla que podia entrar a més botigues perquè havia sortit una niera-
da d’antiquaris que dóna pler.8

Davant aquesta efervescència, no faltaven les veus crítiques que no veien 
amb bons ulls aquesta activitat. Per exemple, a les pàgines de Baleares — revis-
ta il·lustrada dedicada a la literatura, l’art i el comerç— el 15 de setembre de 
1917 es féu ressò d’aquest auge, remarcant, al meu entendre, certa deixadesa 
de les institucions insulars:

[...] Una lluvia de comerciantes que en estas cosas trafican ha caído sobre la isla y 
de los más apartados lugares van sacando para llevárselo, lo que constituía el teso-
ro artístico de Mallorca, piezas muchas de ellas que hubieran podido figurar en un 
museo provincial que debió haberse creado tiempo ha. ¿No ve la Diputación, no 
ve el Ayuntamiento, medio de evitar tan bochornoso comercio? [...].9

La nota, juntament amb la fotografia, la firmà Antoni Mulet Gomila (1887-
1966), folklorista mallorquí i col·leccionista, que a les seves memòries ens 
aporta informació molt valuosa sobre el mercat local d’antiguitats de la pri-
mera meitat del segle xx. La fotografia que il·lustra el text és una recreació 
evocadora d’un interior noble (figura 2), presa a la seva casa-museu que fundà, 
el 1916, a Gènova, barri de Palma, en què durant anys exhibí la seva col·lec-
ció.10 Més o menys conseqüent amb el que explica Rusiñol, sembla que la pri-
mera Guerra Mundial, de manera similar al que succeí a la resta d’Espanya,11 
havia aportat una bonança al sector dels antiquaris que provocà un encari-
ment apreciable del preu per l’increment de la demanda de tot tipus d’obres 

7. Op. cit.
8. Op. cit.
9. [Mulet], 1917: s. p.
10. González, 2011: 14-15. El seu interès personal s’adreçà, en primer lloc, vers la ceràmica, 

i després als teixits, a la pintura i també al vidre. El recull de vint-i-cinc peces de vidre comprèn 
majoritàriament objectes dels segles xviii i xix, avui dipositats, amb bona part de la seva col-
lecció, al Museu del Santuari de Lluc (Mallorca). 

11. Beltrán i Ramón, 2015: 81.
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d’art i d’antiguitats.12 A més, també s’ha de tenir en compte que la bonança es 
veia afavorida perquè encara devia circular una part dels béns mobles de l’ex-
claustració i la desamortització eclesiàstica de 1836.13

La riquesa dels interiors de les cases senyorials de Palma contrasta amb la 
relativa pobresa en què es percebien per part dels viatgers sobretot les col·lec-
cions públiques, i no tant les de l’Església i de la institució de referència en la 
defensa del patrimoni a l’illa, la Societat Arqueològica Lul·liana, que durant 
anys treballà per crear un museu.14 És força evident que la societat illenca pa-
tia un cert endarreriment a tots els nivells que es feia molt evident en matèria 
de cultura i una certa manca d’iniciativa de protecció i d’adquisició de nous 
béns, si ho comparam amb la dinàmica i molt més avantguardista actuació 
desenvolupada per la Junta de Museus a Catalunya en aquest primer terç del 
segle xx.15 Bona prova d’aquesta percepció, la tenim en el comentari que es fa 

12. Mulet, 1952: 3. Segons que explica: 
Un plato Manises de policromo, no valía arriba de tres pesetas, uno de Cataluña, Teruel, 

Mallorca, de 5 a 25 pesetas. Los de Alcora, Savona, Deltf, de 40 a 75 pesetas. Si era de reflejos 
metálicos y escogido, de 100 a 150 pesetas. Un arcón, unos quince duros. Una cama salomóni-
ca, una cómoda de estilo, unos veinte duros. Un cuadro al óleo con marco antiguo, de quince a 
treinta duros si no estaba clasificado, y de firma local, de treinta a cincuenta. Entonces abunda-
ban menos los Velázquez, Goya, Murillo [...].

13. Tugores, 2008: 31.
14. Rosselló, 2003: 21-92; Capellà et al., 2003: 101-103.
15. Boronat, 1999.

Figura 2. Casa-museu de Gènova, fons fotogràfic Mulet.
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del Museu Provincial de Palma a l’Àlbum Meravella de Mallorca, que el qualifi-
ca de:

[...] modest museu provincial de pintura i diversos objectes de terrissa procedents 
d’excavacions d’Alcúdia. 16

A part de tractar els grans monuments de Palma, pel que fa als interiors 
dels casals nobles es qualifiquen de «rics»; així, la guia s’il·lustra amb fotogra-
fies de Can Morell, Can Vivot, Can Pueyo, Can Olesa i un interior no identi-
ficat, dient que els que publicaren es podien considerar una:

[...] tria molt reduïda entre la gran riquesa decorativa i diversitat d’elements artís-
tics (pintures, escultures, ceràmica, salamons, etc.) que atresoren les nobles cases 
senyorials mallorquines, algunes veritables museus.17

No seríem justos en aquesta anàlisi, si no reconeixem que la Societat Ar-
queològica Lul·liana, fundada el 1880 per a la protecció del patrimoni insular, 
feia crides regulars per a aquesta protecció, sobretot a iniciativa de Bartomeu 
Ferrà i Perelló,18 i assenyalava la deixadesa d’alguns illencs i l’avidesa d’altres, 
que facilitaven i participaven en la sortida de béns patrimonials i no en l’in-
crement de les col·leccions insulars. Així, per exemple, el juliol de 1916, des-
prés d’una donació feta al Museu Diocesà, a les pàgines del Bolletí es plasmà 
una queixa prou vehement: 

Lo que han fet aqueis [sic] senyors, ho haurien de fer tots els qui tenen objectes 
per l’estil, que acaben per desaparèixer de Mallorca cap a Museus estrangers, per 
deshonra i afronta nostra.19

El desenvolupament de la consciència patrimonial religiosa es materialitzà 
amb la creació del Museu Capitular, el Museu Diocesà i el Museu Bíblic,20 que 
preservaven els béns de la diòcesi, encara que no sempre ho aconseguiren.21 

16. Mallorca. Àlbum Meravella, 1936: 106.
17. Op. cit., 1936: 120-123.
18. Cantarellas, 2006a: 18-21.
19. Alcover, 1916-17: 48.
20. Escalas, 2017: 183-185; Forteza, 2015: 215-246.
21. Boronat, 1999: 248. Sobretot s’intentà evitar la venda per iniciativa de responsables de 

les parròquies. Per exemple, el 1904 s’oferí a la Junta de Museus per la via de Camprubí un qua-
dre original de Ribera, procedent de la parròquia de Manacor.
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Tant la Societat Arqueològica com el Bisbat de Mallorca, conjuntament i per 
separat, tingueren especial cura com a mesura prioritària en la preservació de 
la pintura gòtica, que es trobava majoritàriament en edificis eclesiàstics; però 
el patrimoni particular tengué menys atenció per part de les institucions acti-
ves en aquells moments i fou molt menor el nombre de béns que ingressaren 
als museus públics.

Algunes anotacions sobre els agents actius en el mercat 
d’antiquaris

El primer terç del segle xx coincideix amb una època daurada del col·leccio-
nisme i de l’antiquariat a tot Espanya, tot i que vist des del punt de vista dels 
museus públics es pot veure com una època d’una sagnia i un panorama poc 
afalagador.22 És un període en què començà a definir-se la figura de l’antiquari 
professional, diferenciant-lo dels altres oficis que tradicionalment participa-
ven en aquest negoci.23 Pel que fa al cas de Palma, es pot dir que segueix pa-
trons similars a Barcelona, encara que amb un nombre de participants més 
reduït. La majoria dels agents actius a l’illa es caracteritzaren per la manca de 
preparació inicial; però amb la pràctica desenvoluparen un ull expert, que 
sumà a la faceta de comerciant la del coneixedor. Els tipus que identificam 
van des de les criades, que eren clau per a accedir a l’interior de les cases no-
bles, passant pels robavellaires, poc especialitzats, fins als diferents tipus 
d’antiquaris: intermediaris, artistes i galeristes.24

La intervenció de la criada de confiança dels senyors, com ens explica Fre-
deric Marès, fou clau en el desabillament parcial i progressiu dels béns que 
ornaven els interiors d’alguns casals de Palma. Es recorria a elles:

[...] para evitar el chismorreo de la gente, confiaron la pignoración primero, la 
venta más tarde, de alhajas, candelabros de plata, vajillas, porcelanas, cuadros, ta-
pices, bibliotecas, hasta terminar con todo el patrimonio de la casa.25

Les tres criades que protagonitzaren el període foren Apol·lònia Burguera, 
Margalida Mateu i Isabel Gelabert que, amb els anys, s’acabaren convertint 

22. Bolaños, 1997: 212.
23. Ramón i Beltrán, 2013: 137-144.
24. Beltrán i Ramón, 2015: 67-114.
25. Marès, 2000: 270.
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en autèntiques professionals, obrint les seves botigues a diferents indrets de 
Palma:

Apol·lònia Burguera, coneguda a l’illa com «na Paloni des mobles» era «simpàtica i 
àgil» a l’hora de fer les transaccions i, per descomptat, sabia com aconseguir bones 
peces, ja que coneixia: [...] molts de recons de cases bones i nobles i de gent de qui 
fa fer [...].26 

Al començament, pel seu origen, no tenia tenda oberta i atenia a la reboti-
ga del que suposem era casa seva, al carrer de la Pietat de Palma; després, 
prosperà i acabà tenint el seu negoci. A ella, hi acudien per a vendre el mobi-
liari, en molts de casos en moments de desesperació, com fou el cas de Joan 
Sureda Bimet (1873-1947),27 valedor d’Antoni Gelabert, que gestionà la venda 
dels mobles antics i moderns d’aquest membre d’una família benestant.28

Margalida Mateu tenia la seva botiga a la planta baixa de l’antic casal de Can 
Ferrandell, al carrer de Paraires a Palma, als números 5 i 12;29 un espai que tam-
bé era galeria, ja que s’inaugurà amb una exposició col·lectiva d’artistes contem-
poranis. La localització la devem a un anunci publicat a la Guia de Mallorca de 
l’arquitecte i historiador Bartomeu Ferrà,30 que a més cita les «Galerías Mallor-
quinas», al carrer de Sant Jaume, probablement propietat de la mateixa Mateu. 
Entre els béns exposats que es poden apreciar a la imatge,31 un dels quadres, El 
rapte d’Europa, de Guillem Mesquida, prové del casal de Can Ferrandell (alesho-
res Can Maroto), que la criada va acabar adquirint gràcies a la venda dels béns 
artístics. Una partida de quadres d’aquesta col·lecció va ser oferida l’any 1904 a 
la Junta de Museus,32 i en la revisió — en què intervingué M. Utrillo— acabaren 

26. Mulet, 1952: 7.
27. Bosch, 2011: 159-161. Casat amb la pintora Pilar Montaner i Maturana, reberen durant 

anys al seu palau de l’antiga Cartoixa de Valldemossa personalitats de la cultura i de l’art que 
visitaven l’illa. L’antiquari Carles Junyer Vidal els deixà diners, en un moment de necessitats 
per saldar deutes, i els taxà els mobles i alguns objectes d’art.

28. Pardo, 2003: 164-165.
29. Op. cit., 2003: 211.
30. Ferrà, 1929: s. p.
31. Vegeu l’esplèndida anàlisi feta per Jaume Llabrés, 2009: 57-58: 
[...] Del mobiliari hom destaca l’esplèndid bufet parat al mig i al fons s’hi mostra una inte-

ressant arquilla de vidres pintats que podria ser d’importació napolitana [...]. La decoració de la 
sala es completa amb un arrimador pintat, una parella de cornucòpies, un important rellotge 
de paret i un salomó de vidre [...].

32. Boronat, 1999: 256-257.
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descartant-se i no s’adquiriren. Menys informació disposem de la darrera ser-
venta, Isabel Gelabert: «na Bel, manacorina trasplantada a Ciutat, que sin le-
tras ha llegado a saber más que Lepe».33 Un altre personatge actiu en aquest 
període és Casas. Mulet el qualifica de robavellaire, ja que: 

[...] comerciaba en todo y lo mismo era ofrecer jabón, medias, etc. etc. que poner 
ante nuestros ojos alguna cerámica o muebles de carácter [...]. 34

Un altre tipus d’agent destacat són els antiquaris artistes. Una visita obli-
gada per a bona part dels pintors catalans i estrangers que trepitjaren Mallor-
ca fou la casa i la barberia del pintor-col·leccionista Antoni Gelabert Massot 
(1877-1932). Les cartes adreçades a ell mostren la seva atenció als amics pin-
tors i intel·lectuals en les més variades funcions i, pel cas que ens toca, en di-
verses ocasions per a ajudar-los i assessorar-los en el comerç d’antiguitats. La 
seva relació amb les antiguitats es pot situar a l’inici del segle xx, tal vegada 
per la influència del seu amic Santiago Rusiñol; en poc temps, a més de conti-
nuar amb la seva afició, també féu d’antiquari intermediari. S’introduí al mer-
cat no amb la compra de grans peces, sinó amb la recerca de vases o motllures 
antigues molt apreciades pel seu cercle d’amics pintors.35 No es pot oblidar 
que, atesa la seva posició, amb barberia oberta davant l’Ajuntament i pintor 
afamat, tenia nombrosos contactes a les cases senyorials de Palma, principal-
ment amb l’esmentat Joan Sureda. 

Un exemple del seu paper de mediador el tenim en una carta, de 29 de ju-
liol de 1913, adreçada a Rusiñol, en què li oferia un vas de vidre que havia apa-
regut al mercat d’antiguitats de Palma i que sospitava que podia interessar-li 
per a la seva col·lecció. La peça podria ser un vas púnic o romà, tot i que cal 
recordar que no necessàriament, ja que els interessos del català comprenien 
també el vidre català d’època moderna, com ho reflecteix la seva col·lecció del 
Cau Ferrat.36 En la carta de resposta, li digué que no volia prendre cap decisió 
sense veure l’objecte i que hauria d’esperar al seu proper viatge a l’illa, que es 
produí el febrer de l’any següent. No sabem si la peça l’esperà o no.

33. Mulet, 1952: 7-8.
34. Op. cit., 1952: 65. També cita d’altres establiments dedicats a la venda d’antiguitats: Ma-

teu Forteza, al carrer de la Vidrieria, que venia peces de Manises i Terol per un contacte valencià; 
Miquel Sampol; Na Delmonte, viuda d’un torero; N’Antònia, a la barriada de Santa Catalina.

35. Pardo, 2003: 117-118.
36. Domènech, 2003: 91-182.

Mercat art.indb   20 31/07/2018   13:10:09



Els col·leccionistes catalans i el mercat de les arts decoratives

- 21 -

Una relació intensa, la mantingué amb els antiquaris Junyer Vidal.37 De 
fet, Sebastià Junyer (1878-1966) residí entre 1904 i 1936 amb la seva dona a la 
seva casa a Deià, a la Serra de Tramuntana, participant com un més en les tro-
bades i tertúlies dels pintors que anaven a la zona a pintar. De fet, Gelabert 
s’encarregà d’algunes tasques de manteniment de l’immoble. D’una carta del 
14 d’abril de 1914 es desprèn que tenia alguns lots menors que els antiquaris 
no havien aconseguit col·locar als seus clients de Barcelona i que també els 
devia enviar peces des de l’illa:

[...] és cuestió de què despatches tot lo que pugas. Jo crec, en virtud de lo que dius, 
seria convenient enviessis aquest cuencos a n’en Rusiñol, doncs probablement 
s’els quedaria [...]. respecte a lo que em dius d’enviarme una llista de les pessas que 
tens, no ho fassi, perquè no necessit res. Ves venent y no t’amohinis, que tot s’ha-
nirà venent ¿no és aixís? Has de tenir en compte, ¡oh immortal Toni!, que n’alguna 
cosa, per fer ventes l’has de cedir a n’el teu cost, pots fero, y yo ja ho tendré en 
compte per abonarte quelcom, doncs no vull que treballes per a res. Lo important 
és que vendis tot lo que pugas, perquè tampoc ve materialment d’una pela; doncs, 
tal com tu molt bé dius, convé sortida y moviment, donç y a vendre.38

Tot i que sembla que només feia d’intermediari i facilitava obres a altres 
col·legues,39 la xarxa de contactes que tenia era força àmplia. Per exemple, el 
1906, aprofitant una estada a Madrid, s’entrevistà amb Rafel Domènech, crí-
tic d’art i intermediari, també en la venda d’antiguitats, per a comprar algunes 
obres i també enviar-li peces des de Mallorca. En concret, li oferí una sèrie de 
quadres, entre aquests un Ribera, que pot ser que es tractàs d’una de les ma-
teixes peces de la col·lecció Maroto que estava en venda aquells anys. El 1912, 
a través del seu amic, el també pintor Blanes Viale, contactà a París amb un 
aristòcrata francès, el marquès d’Arbois, al qual lliurà diverses fotografies de 
peces, algunes de la marquesa de la Cènia. L’aristòcrata estava força interes-
sat en tapissos, joies i pintura de gran qualitat. Dos anys després, intentà ven-
dre una placa de ceràmica de llambreig metàl·lic de Manises (figura 3), proce-
dent de l’enderrocat convent de Sant Domingo de Palma; però tampoc 
sembla que la transacció arribàs a bon port. Blanes li escrivia en una postal:

37. Avinyó i Barrachina, 2016: 23.
38. Pardo, 2003: 148.
39. Pardo, 2003: 99, 103, 115, 138.
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[...] respecto al Ave Maria, la he enseñado a algunos amigos, pero resulta lo de 
siempre, con la fotografía únicamente no hay que pensar en realizar nada [...].40

Figura 3. Placa de l’Ave Maria, ceràmica de llambreig metàl·lic, 
Manises, col·lecció Gelabert, Palma, © Institut Amatller d’Art 

Hispànic (foto Mas C-12467 / 1915).

Gelabert, seguint les petjades d’altres artistes, s’envoltà al seu estudi d’ob-
jectes bells, emulant els interiors nobiliaris, encara que no els emprà com a 
subjecte pictòric en els seus quadres. La col·lecció va estar a punt d’integrar-se 
al Museu Municipal, però finalment anà a parar als seus descendents.41 Sense 
un inventari detallat, coneixem les característiques de la col·lecció per una fo-
tografia de 1921 (figura 4), quan l’Ajuntament de Palma intentava adquirir-la 
per ampliar les seves col·leccions. Gelabert dictà algunes conferències sobre 
ceràmica,42 i va ser proposat per ocupar un càrrec al Museu de Bellver. 

40. P. Blanes Viale 1878-1926, 1992: 99.
41. Pardo, 2003: 200. El Foment del Turisme, amb el qual Gelabert estava implicat, consi-

derava que era necessari millorar l’oferta dels museus illencs i, per aquesta raó, proposà dos 
projectes, un museu format per donacions d’artistes i, un segon, de ceràmica i antiguitats, que 
havia d’ubicar-se a Deià, constituït, en un primer moment, amb la col·lecció de Gelabert.

Perelló, 1977: 12-13. Els exemplars de ceràmica procedien de Manises, Talavera, Alcora, Ca-
talunya, Savona, Montelupo... Probablement, no tots adquirits de casals mallorquins, sinó 
duits de fora atesa la xarxa de relacions que el pintor manejava. Devem les referències a les pe-
ces a la nota titulada «Colección que merece ser conservada», del 9 de novembre de 1921, apare-
guda al Correo de Mallorca.

42. Dictà dues conferències al Museu Arqueològic Diocesà, el 1927 sobre «La cerámica de 
Baleares y otros lugares» i, el 1928, titulada «Dudas y conjeturas sobre la fabricación de cerámi-
ca de reflejos en Mallorca».
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Figura 4. Estudi del pintor Antoni Gelabert, publicada a Baleares. Revista 
quincenal ilustrada, año V, núm. 148 (30 de novembre de 1921).

Un altre dels artistes col·leccionistes actius a l’illa fou Oleguer Junyent 
(1876-1956), que va ser, juntament amb Costa — com explica a les seves me-
mòries Marès—,43 un dels partícips en la «liquidació» del patrimoni artístic 
d’algunes de les cases nobles de Palma. L’amor que tingué per l’illa li féu ad-
quirir una casa en la pintoresca localitat de Llucalcari, molt a prop de Deià, un 
altre dels indrets estimat pels pintors que visitaven regularment l’illa. Man-
tingué una estreta relació amb Gelabert, tant artística com professional; així 
es desprèn de les diverses cartes publicades del mallorquí, algunes de les quals 
estan lligades a les reformes arquitectòniques de la casa Junyer supervisades 
pel mallorquí l’any 1911. En altres, com una de 1919, s’explica que Gelabert li 
féu arribar alguns mobles antics.44

Establí una xarxa de contactes locals que se’ns fa present a través de les 
cartes de Junyent, conservades a l’Arxiu Utrillo de Sitges, escrites després de 
l’excursió artística que féu a Mallorca amb Ramon Casas, Miquel Utrillo i 
Charles Deering l’estiu de 1915. L’Ajuntament de Palma els homenatjà per-
què l’objectiu artístic de la seva visita afavoria notablement la promoció turís-
tica de l’illa:

43. Marès, 2000: 227.
44. Pardo, 2002: 133; Pons, 1984: 77.
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[...] los distinguidos artistas [...] acompañando al opulento yanki Mr. Desing, [...] 
tienen el encargo de montar en Sitjes en una casa propiedad de este último un Mu-
seo artístico en el que quiere que figuren las vistas más pintorescas de Mallorca.45

A la crònica de l’acte oficial, res es diu de la compra d’objectes antics; sí, en 
canvi, a l’escrit de Miguel Sarmiento al diari La Almudaina (1915):

Y el milagro lo han hecho el ingenio de Utrillo y los dollars yanquis fuertes y sono-
ros como los versos cosmopolitas del gran Rubén. En excursión de recreo y en 
busca de antigüedades artísticas han venido Utrillo y sus compañeros de viaje. 
¡Que nuestros anticuarios les sean propicios! ¡Que la luna de estas bellas noches de 
Julio les ilumine, benévola, las blancas rutas de Mallorca!46 

D’aquest viatge, la compra més important — 350.000 pessetes— foren els 
catorze tapissos de Brussel·les de la Història de Cèsar i Cleopatra, amb disseny de 
Justus van Egmond i teixits cap al 1680 al taller de Gerard Peemans,47 que al fi-
nal d’aquell any es col·locaren en dues sales al palau de Maricel de Sitges, avui dia 
a l’Art Institute de Chicago.48 Si ens atenim a les fonts orals que hem pogut 
consultar a la ciutat, és una venda que resta bastant oculta, probablement lliga-
da al pagament de legítimes. Aquest conjunt de tapissos, gràcies a una fotogra-
fia de Mallorca: artística, arqueológica, monumental publicada per l’editor Pare-
ra,49 pertanyia a Can Villalonga-Mir (casal conegut com a Ca Dona Mira), 
propietat aleshores, a començament de segle, de Felip de Villalonga i Fuster de 
Puigdorfila. Una altra de les obres que es negocià d’aquest edifici fou una pintu-
ra atribuïda a Ribera, que sembla que encara es conserva in situ, com bona part 
de la decoració del segle xvii, combinada amb elements del xviii i del xx.50

El 18 de setembre del mateix any, Junyent tornà a Mallorca.51 En aquesta 
ocasió, a part de continuar amb la gestió de la venda dels tapissos, pel que es 
dedueix, les obres que més interessaven per a enviar a Sitges eren algunes de 
les pertanyents a la col·lecció de la marquesa de la Cènia. Per aquesta raó es 
trasllada a Son Verí a parlar amb ella. No es féu cap transacció, per l’exorbi-

45. La Almudaina, 1915.
46. Sarmiento, 1915.
47. Brosens i Mayer Thurman, 2008.
48. Coll, 2012: 204-205.
49. Parera, 1904: 338.
50. Murray i Pascual, 1999: 177.
51. Coll, 2012: 204.
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tant quantitat demanada pel quadre de Murillo.52 En la mateixa carta també es 
fa al·lusió a la serventa de confiança del marquès de Sureda. Es veu que a la visi-
ta a Can Vivot (Palma) dues peces de l’alcova li cridaren notablement l’aten-
ció: el llit de color blau i el braser d’argent, encara que no es varen vendre.53 
L’originalitat i l’excepcionalitat de la biblioteca féu que, anys després, escri-
gués cap a 1923 a Gelabert, coincidint amb l’exposició de pintors mallorquins 
que es realitzava al local de Gaspar Homar a Barcelona, per a demanar-li que:

[...] amb motiu de la exposició del moble organisem una secció d’art retrospectiu, 
que serà la istorial [sic] del mobiliari español, en ella penso reproduir la sala biblio-
teca del Marquès de Sureda y si disposaves de temps te estimaria que fesis una 
nota de color à la acuarele ó bé á l’oli de la llibreria,... que faria pagarte els honora-
ris per la exposició [...].54

Tres imatges de l’Arxiu Mas (figura 5) donen fe dels bons dots de Junyer, que 
aconseguí construir a l’Exposició Internacional del Moble de Barcelona 
d’aquell any una sala barroca mallorquina inspirada en la Biblioteca de Can Vi-
vot. De l’aquarel·la poca cosa sabem, però està clar que la recreació reflecteix 
l’ambient de la biblioteca dels Sureda, amb detalls tan singulars com la vidriera.

Una altra de les cartes ens revela que el 1915 estava en venda la col·lecció 
March, «por un asunto de faldas se separa el matrimonio y ponen a la venda la 
colección».55 Joan March Ordinas,56 conegut empresari mallorquí de l’època i 
fundador de la Banca March, havia adquirit en aquells anys Can Gallard del 
Canyar, a Palma, a la família Dezcallar.57 No està clar si els béns procedien 

52. Ariany, 1920. La col·lecció de pintura de Can Verí formada per Tomàs de Verí (1763-1836) 
perdurà fins als anys trenta. La componien obres originals i atribuïdes a Tizià, Murillo, El Greco, 
Reni, Preti, Goya...; Llabrés, 2009: 57. Vestien la «sala dels quadres»; Guia gràfica Costa, 1929: 124-
125. Una part de la col·lecció pictòrica apareix en la xxxxxx i va ser venuda cap als anys cinquanta. 

53. Murray i Pascual, 1999: 105.
54. Pons, 1984: 78.
55. Coll, 2012: 206.
56. Ferrer Guasp, 2000: 24-25: confirma que, abans de 1916, March es volgué separar, però 

no ho féu «pel rebuig social que aquesta actuació provocaria»; segons testimonis orals, es trac-
tava d’una parella malavinguda. 

57. Abans que fos la seu de la Banca March el 1926, l’edifici s’adquirí per a residència de la 
família, amb la planta baixa destinada a despatxos i oficines.

Seguí et al., 2008: 120-121, 197. La reforma, la realitzà l’arquitecte Guillem Reynés, que ten-
gué: «una rellevància especial envers les tasques d’ornamentació, en un llenguatge on la tradició 
local, l’estil Lluís XVI i el modernisme es fan presents».
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d’aquest casal o bé d’altres que havia anat acumulant fruit de la seva activitat 
financera; de fet, si ens atenim al que explica l’arquitecte Gabriel Alomar,58 
sembla que encara no se li havia despert l’esperit del col·leccionista.59 L’Arxiu 
Mas conserva les fotografies de la col·lecció realitzades el 1915, formada per 
un conjunt divers d’objectes: pintura, mobiliari, arquetes (figura 6), ceràmica 
(figura 7), vidres i altres béns. Junyent aprofità el contacte per adquirir algu-
nes caixes i arquetes per a Sitges i per a la seva col·lecció, que anys després fou 
adquirida i tornada a vendre pels March. En una altra carta, del 19 d’abril de 
1916,60 Junyent informava a Utrillo d’un lot de peces, conformat per finestres 
i portals de pedra que estaven a la venda a Palma, un d’aquests, procedent de 
la finca de Raixa,61 inclòs avui dia dins el conjunt arquitectònic del Maricel. 
Clara Beltrán,62 que està investigant al polifacètic Junyent, considera que una 

58. Alomar, 1986: 26. 
59. Fou anys després que s’inicià la passió i establí una forta relació entre la família i l’anti-

quari Josep Costa. 
60. Domènech, 2014: 119.
61. Rosselló, 2000: 41-44; Albertí, 2008: 1067-1070. Cap a 1917-1918, la Societat Arqueolò-

gica Lul·liana lluità per a què el que quedava de la col·lecció Despuig, al Museu de Raixa, restàs a 
l’illa. Finalment, l’Ajuntament de Palma l’adquirí el 1923.

62. Beltrán, 2017: 13-23.

Figura 5. Sala barroca mallorquina inspirada en la biblioteca de Can 
Vivot (Palma), Exposició Internacional del Moble de Barcelona, 1923 

© Institut Amatller d’Art Hispànic (foto Mas C-40248 / 1923).
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de les seves particularitats és l’extens teixit relacional i de contactes que, pel 
que fa a Mallorca, es concreta amb noms com Apol·lònia Burguera, Pilar 
Montaner, Gaspar Homar, Josep Costa o Antoni Gelabert. 

Figura 6. Arqueta, col·lecció March, 1915, © Institut 
Amatller d’Art Hispànic (foto Mas C-12499 / 1915).

Figura 7. Plats italians, col·lecció March, 1915, © Institut Amatller d’Art 
Hispànic (foto Mas C-12587 / 1915).

La figura més destacada del període, com se sap, és el dibuixant Josep Cos-
ta i Ferrer, «Picarol» (1876-1971). La seducció vers les antiguitats degué gene-
rar-se als ambients artístics en què es va moure a Barcelona a l’inici del se-
gle xx. I aquesta començà a prendre forma amb les excavacions a Eivissa, 
l’establiment de «La Vicaria», el 1915, i cap a 1920, l’experiència de les «Anti-
güedades Costa-Carvajal» i, més tard, amb la botiga al carrer Escudellers, les 
«Antigüedades Costa», que tenia una filial al passeig del Born a Palma. El 1927 

Mercat art.indb   27 31/07/2018   13:10:11



Miquel Àngel Capellà Galmés

- 28 -

s’instal·là amb un amic a Chicago, l’«Spanish Shop Argelles & Costa», una eta-
pa breu, però que li va permetre ampliar el marc dels contactes internacio-
nals. El 1928 obrí les «Galeries Costa» (figura 8) al carrer de Conquistador de 
Palma,63 un establiment destinat a exposar obres d’artistes contemporanis i a 
la venda d’antiguitats. Tot i els estudis fets fins al moment sobre aquesta figu-
ra clau, falta més informació del comerç d’antiguitats que desenvolupà, en 
gran part perquè l’arxiu està en mans dels descendents i, ara per ara, no es pot 
consultar.64

Figura 8. Sala d’antiguitats de les Galeries Costa, 1928. Fotografia Amer, pu-
blicada a Mallorca. Revista Mensual Ilustrada, desembre de 1928, núm. 3, pàg. 8.

Tot i això, sabem que enviava obres a les subhastes d’antiguitats que, de 
manera regular des de 1926, organitzava la Sala Parés de Barcelona.65 Segons 
algunes notes que molt amablement m’han facilitat de l’Arxiu Costa,66 aquest 
va rebre diversos encàrrecs de vidre de la Sala Parés, en concret el mateix 
1928, any d’inauguració de les galeries a Palma. Aquesta primera remesa es 

63. Costa i González, 1999: 173-178; Torres, 2001: 38-62.
64. Barrachina, 2013: 39-40. Es poden resseguir algunes vendes gràcies a les traces deixa-

des per altres companys del ram, com les anotacions de Maties Muntadas, que registra algunes 
obres facilitades per Costa.

65. Maragall, 1975: 155.
66. Agraesc les referències a la bona amiga i col·laboradora, la Dra. Francesca Tugores. 
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veu que es trencà durant el transport; la casa Renart també sol·licità vidres 
artístics el mateix any. Entre els papers de la col·lecció Quetglas de Palma s’ha 
localitzat el fullet de propaganda de l’exposició realitzada a la Sala Parés el 23 
de juny de 1928. Es tractava d’una exposició de «Vidres decoratius», en la qual 
s’exhibien reproduccions de 100 models antics, que es posaven a la venda per 
encàrrec, i esdevenien, com es publicita, «una nova possibilitat per a una sub-
til decoració», com s’indica a la part de darrere del fullet de la inauguració. El 
paper de propaganda es conserva entre la documentació de l’arxiu de la fàbri-
ca mallorquina «La Moderna», una societat vidriera activa a Palma a la prime-
ra meitat del segle xx. Un dels patrons del forn de vidre fou Gabriel Quetglas, 
amic íntim de Costa. A part d’aquest fullet, també es conserva un catàleg de 
fotografies d’uns tres-cents exemplars inspirats en formes antigues, així com 
el llistat de preus d’aquestes formes corresponent a l’any 1932. El catàleg de-
mostra un coneixement força precís de les característiques formals i decora-
tives d’alguns dels tipus del vidre català de l’època moderna.67

El 1929 va aparèixer la primera edició de les Guies Costa, que es traduïren a 
l’anglès, pensades per promocionar la indústria dels viatgers desenvolupada 
des del Foment del Turisme. En aquestes es combina la difusió del turisme 
amb la del patrimoni.68 Bona part de les acurades fotografies que les il·lustren, 
les devem a Jaume Escales Real, que reflecteix l’esplendor de l’illa, els seus 
monuments i, pel tema que tractem, els interiors senyorials de nombrosos 
casals.69 Una de les edicions, pel que fa a la publicitat que hi apareix de les 
Galeries Costa, és interessant, per una banda, per les fotografies d’obres del 
catàleg de la botiga, com per exemple una part dels quadres i peces d’argen-
teria de la col·lecció Verí de la marquesa de la Cènia, i, per altra banda, per la 
possibilitat d’organitzar visites a cases senyorials, així com l’opció de «vender 
algún objeto antiguo con reserva y discreción».

La passió pels vidres: llums i ombres fotogràfiques

La qualitat i la varietat de vidres antics, en especial els catalans dels segles xvi i 
xvii, que contenia una col·lecció d’art espanyol determinava el seu prestigi.70 

67. Agraesc a Gabriel Quetglas l’accés a la documentació del seu arxiu i col·lecció particular.
68. Tugores, 2011: 88-89.
69. Mulet, 2009.
70. Domènech, 2014: 131.
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Des de les illes sortiren un bon nombre d’exemplars, que varen ser adquirits 
pels àvids col·leccionistes catalans de la primera meitat del segle xx. Poder 
reconstruir l’itinerari d’aquestes peces és una de les dificultats que ens tro-
bam quan es fa història del col·leccionisme o bé del vidre, sobretot tenint en 
compte que les catalogacions de l’època moltes vegades no reflecteixen la 
procedència o ho fan d’una manera molt genèrica. Josep Gudiol remarcà que 
«molts dels millors vidres de les col·leccions catalanes han estat trobats a les 
Balears»,71 i citava alguns exemplars de la Macaya, l’Homar, l’Amatller i la Ma-
teu. Gràcies a algunes fotografies de l’Arxiu Mas i d’altres arxius hem pogut 
situar algunes de les peces al punt de partida, que no de fabricació i així poder 
actualitzar el coneixement sobre aquests preuats objectes i les col·leccions 
que els han preservat.

No tractarem els vidres de l’antiguitat apareguts a jaciments arqueològics. 
Una part d’aquests provenen de les excavacions que dugué a terme Josep Cos-
ta entre 1913 i 1914, conjuntament amb Santiago Rusiñol, a la necròpoli púni-
ca del Puig dels Molins, a Eivissa.72 Un exemple, el tenim en la magnífica col-
lecció del Cau Ferrat, que compta amb exemplars púnics, romans i islàmics 
exhumats en aquestes intervencions no científiques;73 altres objectes anaren 
a parar a la col·lecció Baró d’Esponella, Cabot, Mateu i Plandiura.74

Sabem per Gudiol que un exemplar perdut, conjuntament amb la resta de 
la col·lecció Macaya, era una gerra amb decoració esmaltada d’indubtable fa-
bricació catalana del segle xvi,75 comprada al convent de Santa Catalina de 
Siena de Palma. És interessant la referència que aporta que, segons la tradició 
oral del recinte monàstic, procedia de la Seu de Mallorca. 

El llegat d’Emili Cabot, ingressat el 1924 al Museu de Barcelona, compta 
amb una caldereta de procedència illenca, que s’exhibí amb la resta de vidres 
de la col·lecció, l’anomenat Gabinet Cabot, a l’exposició d’art antic de 1902. 
En el catàleg figurava com la peça número «1410. Vidrio, catalán. Acetre con 
asa movible, esmaltado como los anteriores, con motivos de pinos y flores. 

71. Gudiol, 1936: 66.
72. Torres, 1997: 24-29.
73. Domènech, 2003: 11-14.
74. Fernández, 1992: 36-37. De les excavacions particulars, autèntics saquejos, es té cons-

tància de les col·leccions formades, ja que moltes d’aquestes anaren a parar a museus públics: 
col·lecció Vives Escudero (Madrid), col·lecció Mulet (Mallorca), col·lecció Martí Esteve, for-
mada cap a 1910 (València), Pérez Cabrero i Martínez i Martínez, formada cap a 1916 (Valèn-
cia), entre altres. 

75. Gudiol i Artíñano, 1935: 148.
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Siglo xvi. Procede de Mallorca».76 Ara per 
ara, no tenim cap dada que expliqui res del 
seu itinerari.

Una altra peça, la tenim a la col·lecció 
de l’Institut Amatller de Barcelona, for-
mada per Antoni Amatller i Costa i la seva 
filla Teresa.77 La catalogació, elaborada 
l’any 1925 per mossèn Josep Gudiol i Cu-
nill, recull aquest objecte amb el número 1 
i el seu origen.78 Les similituds entre l’ob-
jecte, una fotografia de l’Arxiu Mas (figu-
ra 9) i l’apareguda a la revista Vell i Nou fan 
que no tenguem cap dubte que es tracta de 
la mateixa peça.79 Excepcionalment, sa-
bem que la mercadejà Costa que, com s’ex-
plica a Vell i Nou, havia «portat de Mallor-
ca una copa que hi trobà el mes de maig».80

La col·lecció Mateu del Castell de Peralada també té diversos exemplars 
relacionables amb l’illa. Miquel Mateu (1898-1972) és el gran col·leccionista de 
vidre per la quantitat i la qualitat de les peces que aconseguí reunir i que ara 
s’exhibeixen a Peralada.81 Incorporà també vidres d’Eivissa, però sobretot 
procurà adquirir béns dels familiars del comte de Peralada a Mallorca,82 raó 
per la qual és normal la presència de bastants d’objectes procedents de l’illa. 
Un primer cas que no hem pogut localitzar al museu, perquè diposam d’una 
descripció molt genèrica, el va revendre en una data indeterminada Antoni 
Mulet. Probablement, és l’únic col·leccionista mallorquí que sentí una atrac-
ció personal pel vidre i que prengué consciència del seu valor,83 encara que no 
pogué aconseguir exemplars de gran qualitat i excepcionals, hem de suposar 

76. Bofarull, 1902: 123.
77. Alcolea, 2010: 16, núm. 140.
78. Gudiol i Cunill, 1925.
79. Vell i Nou, 30-6-1916, pàg. 100.
80. Vell i Nou, 15-6-1916, pàg. 74.
81. Oliva, 1973.
82. Barrachina, 2007: 256.
83. Cantarellas, 2006b: 15; Capellà, et al., 2006: 146-149. Un segon exemple és la col·lecció 

Bartomeu Marroig i Mesquida, adquirida el 1928 per la Diputació Provincial de les Illes Ba-
lears; però només té nou exemplars de vidre dels segles xviii i xix.

Figura 9. Copa, Catalunya, segle xvi, 
col·lecció Amatller, © Institut Amat-

ller d’Art Hispànic.
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que per la puixança dels altres col·leccionistes apassionats per aquesta fràgil 
matèria. En les seves memòries, ens narra l’estira-i-arronsa que tingué amb 
l’antiquari Casas; així aquest:

Manifestó que no quería vendérmela porque pagaba poco y él necesitaba clientes 
ben forrats. No pensaba enseñármela siquiera. Hice como quien se pica. Bueno 
— me dijo aviniéndose a razones—, te la venderé sin que la veas y si pagas por ello 
ciento cincuenta pesetas. Me adelantas cincuenta, y si te gusta añades las cien res-
tantes; de lo contrario, pierdes las cincuenta pesetas adelantadas. Trato hecho... y 
la copa fué mía.84 

No es conserva cap altra dada o imatge al fons fotogràfic Mulet que ens 
permeti identificar-la dins la col·lecció Mateu; tan sols sabem que era una 
peça de Murano o d’estil venecià, que va acabar revenent: 

Con el tiempo fue a pasar a la colección Mateu, de Barcelona. Es la única pieza im-
portante que he revendido y, dicho está, que me arrepiento, bien que fue una ma-
nera de demostrar a mi compañera que, maniático y todo, no gastaba en balde.85

Un altre grup de peces adquirides en una data indeterminada per a la col-
lecció l’hem pogut identificar gràcies a tres fotografies del fons fotogràfic del 
senyor Nicolau Tous,86 soci de la Societat Arqueològica Lul·liana; però no sa-
bem a quin indret de Mallorca es varen prendre, ni quina fou la finalitat de les 
imatges; pot ser que per a fer la valoració per part del comprador. L’ull expert 
del conservador del Museu del Castell de Peralada, el Sr. Jaume Barrachina,87 
va identificar com a part de la col·lecció un dels tres objectes que hi apareixen 
en una de les fotografies (figura 10), en concret una copa catalana gravada a 
punta de diamant i decorada amb cordons de lacticini, que té la particularitat 
de tenir el peu trencat, encara que se li ha restituït el peu pertanyent a un altre 
individu (núm. inv. 1982).88

84. Mulet, 1952: 65-66.
85. Ibídem.
86. L’existència d’aquestes imatges, la dec a la Sra. Carme Colom, conservadora de la SAL.
87. Els meus agraïments a Jaume Barrachina i Maribel González per l’ajut en la identifica-

ció de les peces de la col·lecció Mateu.
88. Philippart, 2011: 132, núm. 49. La restauradora, Sra. Fontaine de l’IRPA, durant l’acu-

rada restauració detectà aquest fet i així s’indica a la darrera catalogació que: «[...] se trata de 
una pieza facticia, es decir, ensambla dos piezas en origen dispersas».
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Figura 10. Copes, Catalunya, segles xvi-xvii. Cortesia de 
Nicolau Tous (Palma).

Un segon exemplar és una copa amb nanses (núm. inv. 1760), mentre que 
el tercer que apareix a la fotografia és gairebé impossible d’identificar per la 
gran quantitat de peces esmaltades de tipus bohemi que hi ha a la col·lecció. 
La segona placa (figura 11) retrata un tipus de contenidor de factura catalana 
amb decoracions de lacticini, que és molt similar amb un altre de Peralada 
(núm. inv. 1968).89 

Figura 11. Contenidor, Catalunya, segles xvi-xvii. Cortesia 
de Nicolau Tous (Palma).

89. Philippart, 2011: 150, núm. 92.
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La resta d’objectes fotografiats també s’adquiriren junts, segur que s’hi in-
corporaren abans de 1936, atès que, com a mínim dos, tenen fitxa al llibre de 
Gudiol.90 El fotògraf Jaume Escalas també retratà nombrosos vidres en les 
visites a algunes cases de Palma. En una de les imatges, presa a Can Dameto a 
Palma el 1924, hi ha una fruitera de vidre (figura 12) molt similar a l’exemplar 
de Peralada (núm. inv. 1782). Encara que no sabem si realment es va vendre, 
perquè la casa conserva els mobles mallorquins i italians, així com les col·lec-
cions pictòriques i no hi hem pogut accedir per comprovar-ho.91 Tot i això, 
s’ha de tenir en compte que com als casos anteriors, també figura al catàleg 
dels vidres catalans de Gudiol,92 per bé que en aquest cas no indica la seva 
procedència. Finalment, un darrer exemplar d’aquesta col·lecció és la copa de 
cristall tallat i gravat amb la imatge de Carles III, procedent de Can Brondo, 
a Palma, que no sabem en quina data s’incorporà a la col·lecció.93

Figura 12. Fruitera, Catalunya, segle xvi, col-
lecció Dameto (Palma), juliol 1924, Jaume Es-
calas Real. Arxiu Escalas (Palma). Cortesia de 

Magdalena i Jaume Escalas Caimari.

Un altre lot de peces va ser adquirit pel col·leccionista Lluís Plandiura,94 
una col·lecció que el 1932 ingressà en la seva totalitat als museus de Barcelo-
na.95 Ho sabem per les quatre fotografies de l’Arxiu Mas corresponents a la 

90. Gudiol, 1936: núm. 15, 65.
91. Murray i Pascual, 1999: 57.
92. Gudiol, 1936: núm. 19.
93. Capellà, 2015: 217.
94. Hem d’anotar que tenia vincles amb l’illa, ja que la seva muller, Carme Picó i Serra, era 

filla del poeta mallorquí Ramon Picó i Campamar.
95. Berenguer, 2002: 23-40.
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campanya que realitzà a l’illa Adolf Mas l’any 1915.96 Algunes ja les vàrem estu-
diar anteriorment;97 però, a hores d’ara, podem afegir-hi algunes dades noves. 
Aleshores, tenguerem dificultats d’identificar la col·lecció de Palma, ja que no 
semblava factible que la família March tengués necessitat de vendre cap ob-
jecte en un moment d’expansió econòmica. Com hem vist abans, per les car-
tes d’Oleguer Junyent, sí que tenien en venda part de la col·lecció. Fins i tot és 
probable que fos el mateix Junyent qui les adquirís o facilitàs el contacte a 
Plandiura, perquè acaba la carta esmentada dient que «termino de comprarte 
una copa dorara para tu joven colección», referint-se a Miquel Utrillo.98 L’al-
tra via de comercialització podria ser el mateix Costa, que sabem que també 
assessorà i proporcionà béns al col·leccionista català. Totes les peces fotogra-
fiades formen part avui dia del fons del Museu del Disseny de Barcelona. En 
la primera fotografia de l’Arxiu Mas (C-12559), hi apareix una copa amb deco-
ració esmaltada (núm. inv. 4932), una copa alta (núm. inv. 4998) i una sucrera 
(núm. inv. 4934), totes de fabricació catalana de l’època moderna. A la segona 
imatge (figura 13) hi ha quatre objectes: el primer és una copa amb decoració 
de lacticini (núm. inv. 5074), amb una tapadora que avui dia està rompuda, 
una servidora (núm. inv. 5069), les dues catalanes, i dues peces venecianes 
(núm. inv. 5064-5066). Una tercera fotografia (C-12558), amb una copa grava-
da a punta de diamant de la segona meitat del mateix segle xvi (núm. inv. 
4795), que segons la fitxa de les calaixeres de l’Arxiu Mas va ser adquirida per 
Cabot, però segons l’inventari del Museu prové de la compra a Plandiura. 

Figura 13. Copa, fruitera i trembleuse, Catalunya/Venècia, se-
gles xvii-xviii, col·lecció March (Palma), 1915 © Institut Amat-

ller d’Art Hispànic (foto Mas C-12560 / 1915).

96. Zelich, 2005: 25, 48, 84.
97. Capellà, 2015: 33-36.
98. Coll, 2012: 206.

Mercat art.indb   35 31/07/2018   13:10:12



Miquel Àngel Capellà Galmés

- 36 -

Una darrera fotografia (figura 14) retra-
ta un altre objecte pertanyent a una altra 
col·lecció que també forma part del fons 
del Museu del Disseny d’ençà de 1932: per-
tanyia a Ernest de March.

En el procés de sortida d’aquests objec-
tes de l’illa, hi degué influir per una banda 
la falta de col·leccionistes locals interessats 
en el vidre, la intervenció dels diferents 
agents actius que procuraven aconseguir el 
millor preu i l’excepcionalitat de les peces, 
que, en la major part dels casos, eren úni-
ques, de gran qualitat, i representatives del 
període d’esplendor del vidre bufat català. 
Ben segur que aquí no s’acaba el repertori 
de peces de vidre procedents del comerç 
d’antiguitats de Mallorca; però, si més no, 
l’aproximació és força encertada. Altres 
col·leccions que es desferen al llarg d’aquests 
anys i és probable que alimentassin els col-

leccionistes de vidres, les podem veure en la imatge de l’Àlbum artístico de Ma-
llorca, de Bartomeu Ferrà, de 1884, amb les col·leccions Morell i Conrado, o 
bé en les fotografies de les col·leccions Puigdorfila i d’altres cases senyorials, 
que es prengueren per al catàleg, que no sortí a la llum, de l’Exposició Balear 
realitzada l’any 1903 a Palma (figura 15).

Figura 15. Copes venecianes i catalanes del segle xvi, col·lecció Puigdor-
fila (Palma), Exposició Balear (Palma), 1903, Arxiu Municipal de Palma.

Figura 14. Fruitera, Catalunya, segle 
xvii, col·lecció March (Palma), 1915 © 
Institut Amatller d’Art Hispànic (foto 

Mas C-13066 / 1915).
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Els llaços històrics entre Barcelona i Mallorca feren que s’establís una forta 
relació i connexions entre antiquaris i col·leccionistes, i que les obres d’art ex-
cepcionals, si no trobaven sortida al mercat insular, s’acabassin oferint a Bar-
celona vists els estrets llaços establerts entre els agents actius aquests anys.
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