


Què és la Masia Cabanyes?
La Masia Cabanyes és un espai patrimonial que ens 
permet aprendre i gaudir a la vegada. Es tracta d’una 
casa d’estil neoclàssic (construïda l’any 1.798), on 
trobem el Centre d’Interpretació del Romanticis-
me i el llegat de la família Cabanyes. A la masia hi 
visqueren el poeta romàntic Manuel de Cabanyes i 
el pintor Alexandre de Cabanyes. Està rodejada 
de 7 ha de zona verda i consta d’un espai destinat 
a fer picnic. Es troba a Vilanova i la Geltrú i la 
gestiona el Consell Comarcal del Garraf.

El Consell Comarcal del Garraf en preserva el 
llegat patrimonial i natural, i té com a objectius en-
senyar, compartir, difondre i explicar el Romanti-
cisme mitjançant la família Cabanyes, però sobretot 
vol ajudar al públic escolar a interpretar-lo i fer-lo 
descobrir a la ciutadania. 

Així doncs, els grups escolars que vinguin a la 
Masia Cabanyes poden gaudir tant de l’interior com 
de l’entorn natural que l’envolta i complementar-
la visita realitzant amb un àpat o jugant al recinte 
tancat del picnic.

Què és el Centre d’Interpretació?
El Centre d’Interpretació del Romanticisme que 
ofereix una visió sobre la història, l’art i la vida quo-
tidiana de la família Cabanyes, una nissaga que va 
marcar la història del Romanticisme al nostre país 
i en concret a la comarca del Garraf.

A la planta baixa trobem l’exposició permanent, 
i la primera planta trobem les estances privades de 
la família, conservades pràcticament intactes.    

Objectius
Els materials pedagògics s’han planificat i dissenyat 
tenint en compte que han de complir tres funcions 
bàsiques:

· Aportar als ensenyants la informació necessària
per tal de facilitar la preparació la visita i poder 
focalitzar-la en els aspectes d’interès que el Centre 
d’Interpretació explica i destaca.

· Oferir a l’alumnat un material de suport útil i
d’interès curricular que permeti completar l’apre-
nentatge, especialment un cop feta la visita.

· Proporcionar un document d’ús que els docents
puguin consultar quan tractin els continguts 
que aparèixen al Centre d’Interpretació, 
essencialment els que fan referència al segle 
xix.
Els materials pedagògics volen ser amens, 
clarificadors, engrescadors, rigorosos i, sobre-
tot, una ma estesa als docents d’arreu perquè 
descobreixin el potencial pedagògic del Centre 
d’Interpretació del Romanticisme Manuel de 
Cabanyes.

Informació pràctica
Les visites-tallers al centre d’interpretació tenen 
una durada aproximada d’1 hora i 30 minuts. Val a 
recordar que la masia té unes estances de dimensions 
reduïdes. per tant, i per tal de facilitar la mobilitat 
pels espais, es recomana repartir els grups en un 
màxim de 25 alumnes per grup.

La masia disposa d’un gran espai d’aparcament 
per als autocars i altres vehicles.

Convidem al professorat a venir a fer una visita 
prèvia d’inspecció.

Per a més informació 
www.masiadencabanyes.cat
93 811 57 15 
masiadencabanyes@ccgarraf.cat
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El moviment romàntic té l’origen a finals del segle xviii i es 
va desenvolupar entre dues revolucions: la revolució francesa 
(1789) i la revolució burgesa (1830-1848). L’any 1823 apareix 
a Barcelona la primera revista d’estil romàntic, El europeo, que 
difondrà a Espanya les idees del Romanticisme europeu. Els efectes 
del Romanticisme s’estendran fins a finals del segle xix.

El Romanticisme com a tal s’inaugura a Alemanya amb el 
Sturm und Drang, moviment literari que apareix el 1770 i en 
el qual s’anticipa el destí tràgic dels herois romàntics. A partir 
d’Alemanya la llavor del Romanticisme s’anirà estenent per 
tot Europa, i ocuparà tots els camps de l’art i la cultura; de la 
literatura a la música i de les arts plàstiques a les arts gràfiques. 

Els intel·lectuals del segle xviii eren racionalistes il·lustrats. La 
raó i l’empirisme científic construïen tots els discursos i aquesta 
concepció d’un món socialment ordenat s’estenia a les arts. El 
Romanticisme va iniciar, en nom d’una llibertat autèntica, la 
ruptura amb la tradició i l’antiga jerarquia de valors culturals  
i socials. El moviment va ser un crit de llibertat.

A partir de la literatura, el Romanticisme anirà amarant la 
resta de les arts creatives i, fins i tot, les ideologies polítiques i 
econòmiques. Els principis medul·lars de la nova sensibilitat eren 
l’individualisme, la conversió de la intimitat personal en tema, la 
representació subjectiva del paisatge i l’exaltació del poble.

q u a n ?

o n ?

p e r  q u è ?

c o m ?

e l  r o m a n t i c i s m e
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a l’exposició 
fixem-nos-hi!

Una al·legoria  
del Romanticisme:  
la gàbia amb  
el llibre a dins

Cronologia  
del segle xix

El poeta alemany Goethe  
va ser un dels inspiradors 
del moviment romàntic. 
Plafó de l’exposició 
permanent



1
2   3

1. Espai dedicat a Manuel 
de Cabanyes, planta baixa. 
2. La biblioteca, primera planta.
3. El Jardí romàntic



Aquest text il·lustrat és la pauta per a la preparació de la visita i una eina de consulta 
i treball, ja que inclou el material per a la tasca posterior. Un recurs didàctic per 
entendre el Centre i per cercar i identificar el contingut que hi descobrirem.

El Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes es troba a la Masia 
d’en Cabanyes, al municipi de Vilanova i la Geltrú (Garraf).

L’espai té tres zones clarament diferenciades.
L’espai expositiu de la planta baixa s’estructura al voltant de la nissaga dels Cabanyes; 
objectes originals i plafons aclaridors ens expliquen qui van ser els Cabanyes A través 
d’aquesta família s’exemplifiquen els canvis històrics que es van produir al llarg del segle 
xix. Tot i ser un model centrat al nostre país, el seguiment de la seqüència temporal i dels
fets que se’n deriven ens permeten parlar del segle romàntic de manera general.

La planta de dalt correspon a l’espai domèstic. Gràcies al llegat patrimonial que s’hi con-
serva, ens podem traslladar a l’època en què van viure els Cabanyes. La visita ens dóna una 
referència vàlida sobre com era la vida d’una família burgesa del segle xix a Catalunya.

L’exterior ens permet apreciar el jardí romàntic, el bosc (avui àrea de picnic) i també els 
espais conreats, tot plegat configura un paisatge no gaire diferent al del segle xix.

a

b

c

“Un moviment immens avança pel món: 
és la tempesta de la revolució europea;  

tots hi prenen part i qui no l’anima a tirar endavant, 
la reforça a través de la reacció”

r. wagner

p r e s e n t a c i ó

C

1

A

Sala de les voltes

Vestíbul

B





m a n u e l  d e  c a b a n y e s 
e l  r o m a n t i c i s m e  l i t e r a r i

La literatura Romàntica
El Romanticisme en la literatura va significar la lli-
bertat en l’elecció de la forma i en el contingut. El 
teatre i la poesia seran els gèneres que trencaran 
d’una forma més violenta amb el classicisme de la 
Il·lustració (s. xviii). 

L’escriptor romàntic esdevé apassionat i aven-
turer, com els protagonistes de les seves obres. El 
Romanticisme exaltarà l’esperit nacional amb la 
recreació de temes històrics. També la intimitat i  
la filosofia impregnen la literatura. Els sentiments 
interiors apareixen a les obres i es defuig de la re-
alitat. També es mostren mons llunyans, exòtics, i 
la mort es converteix en tema.

Manuel de Cabanyes, 1808-1833
Se’l considera un pioner del moviment romàntic i un 
dels introductors de la literatura romàntica europea 
al nostre país. Va néixer a Vilanova i la Geltrú, però 
els anys de formació es van caracteritzar per un fei-
xuc periple per diferents escoles i universitats. Es va 
llicenciar en Lleis. Aquesta inestabilitat és el reflex 
d’una època convulsa i revolucionària. A causa de la 
seva curta vida, la producció n’és força reduïda, tot i 
que és molt intensa. Malgrat que va escriure en cas-
tellà, va ser reivindicat pels homes de la Renaixença, 
com Víctor Balaguer. La seva vida és Romàntica com 
la seva obra, ja que no va aconseguir l’amor de la seva 
vida, a qui va dedicar diversos poemes. Va morir de 
tuberculosi, tenia 25 anys.

L’obra
Preludios de mi lira és un recull de dotze poemes i 
l’obra més important de Manuel de Cabanyes. 

Els temes que hi surten són veritablement romàntics:

La seva poesia, malgrat que es va formar a partir dels 
models clàssics, era una reivindicació de llibertat. 
Fins i tot Cabanyes va titular un dels seus versos 
La independència de la poesia, tota una declaració 
d’intencions. L’originalitat i la força creativa de la 
seva obra, que va influenciar artistes posterior, han 
estat sempre reconegudes.

La Renaixença
A Catalunya el segle xix suposà la restauració de 
la literatura i la llengua catalana; l’anomenada Re-
naixença que va sorgir de la burgesia arran de la 
Revolució Industrial. La Renaixença va potenciar 
la història de l’època medieval catalana, va procurar 
codificar el lèxic i sistematitzar les lleis gramaticals, 
va crear una premsa i unes editorials i va potenciar 
les institucions que ja existien (Acadèmia de les Bo-
nes Lletres de Barcelona) i en va restaurar d’altres, 
com els Jocs Florals (1859).

j o a q u i m  d e  c a b a n y e s 
e l  r o m a n t i c i s m e  p i c t ò r i c

El Romanticisme pictòric abastà moltes vessants i 
es va moure en paràmetres diferents en el temps 
i en l’espai. No serà una pintura unificada ni se-
guirà unes regles determinades. Hi ha, però, un 
seguit de coincidències que s’estenen arran dels 
postulats romàntics: la recuperació del món me-
dieval, la reivindicació dels mites i dels herois dels 

1. Retrat del poeta Manuel 
de Cabanyes

fixem-nos-hi!

Els llibres d’estudi 
del jove Manuel 
de Cabanyes

Els manuscrits 
“Oda a la luna” 
i “Canción” del  
poeta Manuel  
de Cabanyes

L’escultura de 
l’escriptor Manuel  
de Cabanyes

L’uniforme 
de militar de 
Joaquim  
de Cabanyes

la llibertat, l’amistat 
l’amor i la mort

p l a n t a  b a i x a
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1. Romanticisme literari
2. L’extensió del Romanticisme a partir 

de les revolucions liberals
3. Romanticisme pictòric
4. Romanticisme musical
5. El Paissatge. El mar i la vinya
6. Arquitectura
7. Alexandre de Cabanyes
8. La ciència i la tècnica
9. Terra xix
10. Espais Escrits



pobles, la revalorització de la natura i del paisatge  
i la fascinació per allò exòtic i misteriós.

A Catalunya, l’any 1824, la Junta de Comerç de 
Barcelona va establir, per primera vegada a Espanya, 
l’ensenyament del paisatge en l’Escola de Belles 
Arts de Barcelona. Aquest fet va impulsar l’ interès 
per la natura.

Joaquim de Cabanyes, 1799 - 1876
Va fer carrera militar i es va dedicar a la pintura de 
paisatges. Va estar influït per l’escola de Barbizon, 
que es caracteritzava per l’estudi directe de la na-
tura, i pel seu amic Martí Alsina, l’introductor del 
Realisme a Catalunya. Joaquim de Cabanyes va ser 
un destacat pintor de paisatges romàntics, plens de 
sentiment i que reflecteixen l’admiració de l’artista 
envers la natura.

Llorenç de Cabanyes i Olzinelles,  1837 - 1878
Nebot del poeta, va ser literat, artista i com a ter-
ratinent visqué a la masia Cabanyes, que heretà del 
seu pare. Va ser liberal progressista i conreà, a més 
de  la pintura, la literatura romàntica medievalista, 
el periodisme i les traduccions.

e l  r o m a n t i c i s m e  m u s i c a l

La música Romàntica
La presència d’elements relacionats amb la música és 
ben palesa a la masia. La formació musical formava 
part del refinament burgès i l’ensenyament de la 
ciència musical era ineludible. El mateix Josep Anton 
de Cabanyes va compondre música. Un cop més, el 
Romanticisme trenca els esquemes formals clàssics i 
se substitueixen per un forma no preconcebuda i que 
sorgeix de la intuïció i la imaginació del compositor.

j o s e p  a n t o n  d e  c a b a n y e s 
e l  p a i s a t g e :  l a  v i n y a  i  e l  m a r

A Europa, durant el segle xviii, l’activitat econòmica 
fonamental era l’agricultura. La població europea 
viu immersa en una agricultura de subsistència. No 
obstant això, les millores en l’alimentació i els nous 
descobriments en la medicina permeten un augment 
de la població que s’incrementarà d’una forma es-
pectacular a mesura que avança el segle xix. 

A Catalunya, en l’últim terç del segle xviii, es 
passa d’una economia de subsistència a una eco-
nomia de mercat a causa d’un increment en la pro-
ducció: els pagesos fins aleshores produïen per a 
l’autoconsum i a partir d’aquest segle destinaran els 
productes de les seves collites a la venda. Així, els 
canvis ocasionats en l’agricultura, juntament amb 
el fort creixement demogràfic, serviran de revulsiu 
en altres activitats econòmiques al final del segle 
xviii i primera meitat del segle xix, com són el 
comerç i la incipient indústria moderna, que neix 
fora de la cotilla dels gremis. Catalunya serà una 
de les regions predominants i primerenques a ini-
ciar la Revolució Industrial i la fabricació catalana 
arribarà als primers llocs en la majoria dels rams 
de la indústria espanyola. A partir de la Revolució 
Industrial neix una classe social nova, l’obrer, pro-
cedent dels camperols que emigren a la ciutat i dels 
antics oficis artesanals.

La vinya en el segle xviii
La vinya és el principal conreu en les comarques 
litorals, com són el Garraf, el Penedès, el Maresme 
i el Camp de Tarragona, per a l’elaboració de vins 
i aiguardents. En el context de prosperitat, sor-
geix la figura d’una burgesia que permet la creació 
d’unes xarxes comercials en l’àmbit català i nacio-

a la pàgina següent:

1. La vinya va ser el 
combustible del motor 
econòmic de la família 
Cabanyes

2. Escut de la Junta 
de Comerç de Barcelona

1   2   3
4

1. Les coves d’Artà de 
Joaquim de Cabanyes. 
L’artista mostra la magnitud 
de la natura

2-3. El somni d’Ossian del 
pintor francès Ingres i El 
molí de Dedham del pintor 
anglès John Constable eren 
dues maneres d’entendre el 
Romanticisme. La 
recuperació idealitzada dels 
herois antics i la veneració 
del paisatge en un entorn 
natural sublim. Exposició 
permanent.

4. El pintor Alexandre de 
Cabanyes va fer un retrat  
del seu oncle avi, llavors 
coronel retirat i pintor.



nal. Topen, però, amb una xarxa de comunicacions 
terrestre molt precària. No obstant això, la sortida 
d’un gran nombre de productes catalans serà per 
mar.  Els productes s’exporten per Europa (desta-
car la ruta de la mar del Nord, a través de Lisboa, 
Amsterdam i Londres) i Amèrica. El comerç di-
recte amb Amèrica representa un canvi comercial 
fonamental en el desenvolupament de l’econo-
mia catalana, especialment en comarques litorals. 
Amb el Decret de Liberalització del Comerç (1778), 
promulgat per Carles III, els ports catalans entren 
de ple en el comerç americà. Apareix la figura de 
l’indià, l’home que cerca la fortuna a les colònies 
i que s’hi estableix per tornar, més endavant, a la 
ciutat que el va veure néixer. L’indià aporta capital 
i fa obres benèfiques.

El mar
Durant el segle xix la navegació arribà al màxim 
de l’esplendor. Gràcies a les millores tècniques i 
científiques i, d’altra banda, al desig de desenvolupar 
les estructures econòmiques del liberalisme, la nave-
gació pren una importància cabdal pel progrés dels 
països mariners. Sense els vaixells, les produccions 
no s’haurien pogut exportar a llocs tan llunyans com 
Rússia, les Antilles o Amèrica.

La Junta de Comerç de Barcelona (1758) va pro-
moure l’activitat comercial del país. Amb el lema La 
terra donarà béns i el mar, riqueses  va dinamitzar 
l’economia i va fundar diverses escoles tècniques. 
Els Cabanyes hi van tenir una estreta relació.

Josep Anton de Cabanyes, 1797 - 1852
Es va dedicar al negoci familiar d’exportació de vins i 
aiguardents. Era un home  culte i poliglot i va viatjar 
per tot Europa. Allà va descobrir el Romanticisme i 
el liberalisme. Va aplegar una col·lecció de pintura 
considerable i va consolidar la magnífica biblioteca 

de la masia. A més, va conrear la poesia, la prosa, el 
llibre de viatges, la traducció i la música. Josep Anton 
de Cabanyes és el model d’home emprenedor que 
recull l ’ideari del Romanticisme. 

l ’ a r q u i t e c t u r a 

La masia Cabanyes es va construir l’any 1798. 
S’atribueix a l’arquitecte italià Domenico Bagutti.  
L’exterior de la casa s’acosta al model italià de vil-
la pal·ladiana, d’una gran harmonia i bellesa, i es 
complementa amb els pòrtics, que ens remeten al 
mas tradicional de la Catalunya vella. La masia és un 
cas excepcional en l’arquitectura de la Catalunya de 
finals del segle xviii. Més tard, ja a la Renaixença, 
l’arquitectura catalana va buscar un llenguatge propi 
que va anar a cercar a l’edat mitjana.

La masia Cabanyes era també un espai agrícola. 
A la planta baixa hi havia les estances dedicades al 
camp. A la masia s’havia d’emmagatzemar gra, oli, 
vi, garrofes, carbó i tot allò que garantís el prove-
ïment necessari per passar-hi llargues estades. La 
contraposició entre el món rural i senyorívol, però, 
estava molt ben resolta. Així, la sòbria volta cata-
lana de la planta baixa contrasta amb la magnífica 
cúpula de la planta noble.

a l e x a n d r e  d e  c a b a n y e s ,  1 8 7 7 - 1 9 7 2

Li devem la conservació de la masia, on vivia i tenia 
el taller de pintor. Es definia ell mateix com l’últim 
dels modernistes, va ser un pintor prolífic dedicat 
als paisatges, a les marines, i en menor mesura  
als retrats. Va ser membre del cercle Artístic de Sant 
Lluc de Barcelona i va freqüentar els Quatre Gats.  A 
París i Munic va contactar amb l’avantguarda.

1   2

fixem-nos-hi!

L’obra “Paisatge” 
de Joaquim de 
Cabanyes

L’obra “El penjat” 
o Vaixell i mort
de Llorenç de 
Cabanyes, d’un 
Romanticisme 
tardà extrem

Les signatures  
dels compositors 
de música 
romàntica

El plafó amb el 
mapa mundi. 
Extret del llibre 
“Traité de la 
géographie 
moderne” de 
Gibrat, que és a 
la biblioteca de la 
masia Cabanyes

La maqueta  
i el quadre de la 
masia Cabanyes



l a  c i è n c i a  i  l a  t è c n i c a 
a l  s e g l e  x i x

En l’època del Romanticisme assistim a una pro-
gressiva afirmació de la ciència en termes moderns, 
a la transformació de les tècniques de fabricació i de 
transport. Les diferents parcel·les del coneixement 
esdevenen disciplines sistemàtiques i rigoroses. 
La Revolució Industrial  provoca transformacions 
econòmiques i socials que capgiraran la vida de les 
persones del s. xix. Les millores tècniques  anaven 
de la mà dels descobriments en matemàtica, quí-
mica o física. S’inventa la pila de Volta, el telègraf 
elèctric, la làmpada d’il·luminació incandescent, 
el telèfon, el fonògraf, etc. Els descobriments en 
la química permeten avenços importantíssims 
en la medicina (s’inventa l’asèpsia, es descobreix 
el cloroform, etc.), en el combat de les malalties 
dels conreus, en la conserva dels aliments i en el 
tint dels teixits, etc. Amb la publicació de l’Ori-
gen de les Espècies de Charles Darwin, l’any 1859, 
es desferma el debat al voltant de la creació. En 

definitiva, els avenços científics  i tècnics que es 
produeixen al s. xix afecten tots els camps de la 
vida i preconitzen la modernitat que esdevindrà 
emblemàtica a l’inici del s. xx.

Josep Maria de Cabanyes, 1787 - 1839 
Va ser tutor del seu nebot, el poeta Manuel de Ca-
banyes. Era especialista en matemàtiques, ciències 
naturals i dominava el francès. Va ser un afrancesat 
que va influir en l’educació del jove poeta i que, 
posteriorment, va escriure algunes obres sobre els 
avanços científics de l’època. 

Isidoro de Cabanyes, 1843 - 1915
Malgrat que va viure en època post-romàntica, el 
coronel d’artilleria Isidoro de Cabanyes va ser un 
precursor de l’energia solar. L’any 1903 va fer un 
projecte de motor solar que consistia en una xeme-
neia on s’escalfava l’aire mitjançant l’energia solar 
i això feia moure una màquina eòlica que produïa 
electricitat.

fixem-nos-hi!

Les fotografies 
antigues  
de persones 
abillades  
seguint la moda 
del segle xix

La cronologia 
general dels 
invents i els 
descobriments 
del segle xix

1. Fotografia del desaparegut 
pintor Alexandre de 
Cabanyes en el seu taller  
de la masia

2. Retrat de l’oncle del 
poeta, a qui va imbuir la 
seva passió per les ciències  
i la matemàtica

3. Alguns dels invents 
més revolucionaris  
del segle xix estan 
representats a l’exposició

1   2
3



oda a la pàtria
carles bonaventura aribau, 1833

Aquesta obra es considera el tret de sortida de la Renaixença. Escrita l’any 
en què va morir  Manuel de Cabanyes, de qui es diu que hauria participat 
de la Renaixença si hagués sobreviscut a la malaltia de la tuberculosi.

A...

Perdón, celeste virgen, 
si a tus honestos labios 

arrebaté de amor, costoso, un sí; 
si a tu inocente pecho, 

si a tus sueños tranquilos, 
turbé la calma plácida, perdón...

Yo te adoré: y un ara 
de purísimo culto 

en el seno del alma te erigí; 
que ni mi ardiente boca, 

ni mis ojos de fuego, 
ni un pensamiento vago profanó.

!Yo te adoré a tí sola! 
Y, ledo, ya tejía 

nupcial corona para orlar tu sien; 
mas de repente en punzas, 

en punzas venenosas, 
vi tornarse en mi mano cada flor.

Plau-me encara parlar 
la llengua d’aquells savis, 

que ompliren l’univers 
de llurs costums e lleis, 

la llengua d’aquells forts 
que acataren los reis, 

defengueren llurs drets, 
venjaren llurs agravis.

preludios de mi lira
manuel de cabanyes, 1833

El poema A... està dedicat a l’amor impossible de la seva vida, Antònia
Ynglada, i mostra la profunda petjada de les emocions dramàtiques que 
trobem a la poesia romàntica. Exposició permanent.

m a t e r i a l  p e r  t r e b a l l a r  a  l ’ a u l a

p e r  l l e g i r
Preludios de mi lira. 
Manuel de Cabanyes, 1833.  
Poesia romàntica.

Contes infantils. 
Germans Grimm, 1812-1813.  
Fantasia romàntica.

Rob Roy. 
Walter Scott, 1818.  
Novel·la històrica d’exaltació nacional

Notre Dame de París. 
Víctor Hugo, 1831.  
Drama medieval.

Guillem Tell. 
Friedrich Schiller, 1804.  
Novel·la sobre l’Individualisme heroic.

Oda a la pàtria. 
B.Carles Aribau, 1833.  
Exaltació de la llengua, punt de partida  
de la Renaixença.

Rimas. 
G. Adolfo Bécquer, 1870.  
Poesia amorosa.

El estudiante de Salamanca.
José de Espronceda, 1848.  
Poema romàntic. 

Els nuvis. 
Alessandro Manzoni, 1827.  
Novel·la històrica.

p e r  e s c o l t a r
Sonates.
Ludwig van Beethoven, 1770-1827.

Simfonies. 
Franz Schubert, 1797-1828.

Carnaval.
Robert Schumann, 1810-1856.

Poloneses. 
Chopin, 1810-1849.

Rapsòdies hongareses. 
Franz Liszt, 1811-1866.

Els anells del Nibelung. 
Richard Wagner, 1818-1883.

Òperes. 
Joaquin Rossini, 1792-1868.

Òperes. 
Vincenzo Bellini, 1801-1835.

La condemnació de Faust. 
Hector Berlioz, 1803-1869.

a l g u n e s  o b r e s 
d e l  r o m a n t i c i s m e





l a  m a s i a  c a b a n y e s :  
l e s  e s t a n c e s  f a m i l i a r s

La planta noble contrasta amb l’exposició perquè 
no és un espai d’informació, sinó de sensació. Si la 
planta de l’exposició pretén explicar, és a dir, aportar 
dades sobre el Romanticisme i la nissaga Cabanyes, 
la primera planta és un espai per copsar l’atmosfera 
de l’època i sentir-se immers al segle xix. La relació 
amb el visitant es basa en l’experiència visual i vi-
vencial de trobar-se en un escenari real del segle xix.

l a  s a l a  d e  m ú s i c a 
o s a l ó  d e  l a  c ú p u l a

En aquest espai descobrim gran part de la pinaco-
teca que Josep Anton de Cabanyes va col·leccionar 
i el mobiliari que ocupava l’espai destinat a un dels 
moments d’oci de l’època, la música.

La pintura
Hi trobem pintura religiosa barroca, que fou la més 
estesa a principis del s. xvii en els països catòlics els 
quals, amb la idea de combatre la heretgia protestant, 
van utilitzar l’art com un element de propaganda del 
dogma de catòlic amb l’objectiu de persuadir al fidel.

Hi trobem pintura de la tècnica sobre coure. 
Aquest suport innovador oferia infinites possibili-
tats : la pintura no s’absorbia i permetia un treball 
més precís. A més, formats més reduïts permetien 
el transport i el comerç.

Hi trobem pintura de l’escola flamenca, que es ca-
racteritzava per l’excepcional qualitat de les obres, els 
colors brillants i el gran detallisme de les miniatures.

Hi trobem pintura mitològica, que estava desti-
nada als palaus de la noblesa i de la reialesa, i que 
establia paral·lelismes entre les gestes dels déus i 

herois i la dels reis i els prínceps com a mostra de 
poder i autoritat. 

Hi trobem pintura de l’escola Bolonyesa, que  va 
prendre referències tant de la antiguitat grecoromana 
com del Renaixement del primer Cinquecento, i va 
donar forma a un estil basat en l’estudi de la veritat i 
realitat natural com a model, encara que d’una forma 
estètica i idealitzada. 

Hi trobem retrats i escenes costumistes, que eren 
del gust romàntic perquè mostraven tipologies po-
pulars. El tema del retrat expressava l’esperit del 
pintor abans que el de la persona retratada i estava 
impregnat d’un aire enigmàtic i provocador com 
es fa palès en l’autoretrat del pintor Martí Alsina. 

Hi trobem una excel·lent col·lecció de paisatgisme 
romàntic. Joaquim de Cabanyes va ser un dels pio-
ners del paisatgisme a Catalunya. La natura hi apareix 
esplendorosa, lluny dels paisatges escenogràfics i 
composats d’èpoques anteriors, i el treball de camp 
com a militar el porta a descobrir la magnificència 
de la natura, com en el cas de Les coves d’Artà. El 
domini de la paleta es fa palès en els contrastos de 
llum de les obres més tardanes. Cabanyes també va 
representar la casa pairal d’Argentona, una masia 
fortificada del segle xvi d’on és originària la nissaga.

Un espai per a la música
La presència d’instruments no és estranya en una vil-
la del segle xix. La música estava lligada a la cultura 
de la burgesia. En època romàntica fou una música 
suau i somniadora que expressava l’emoció i llibertat 
pròpia del moviment. Els instrumentalistes van 
adquirir un gran protagonisme i es van convertir, 
en alguns casos, en aclamats virtuosos. Un exemple 
d’aquesta nova expressió musical és el piano vertical 
Clementi, fabricat per la companyia de Muzio Cle-
menti (1752-1832), considerat el pare de l’execució 
del piano modern.

Durant un període de més 
de deu anys, el Consell 
Comarcal de Garraf ha fet 
un esforç pel bon mante-
niment i la restauració del 
patrimoni de la masia. El 
resultat ha estat la restau-
ració de bona part del fons 
pictòric que, d’altra banda, 
es trobava en un estat força 
deficient de conservació. 
Una part del fons pictòric, 
però també del mobiliari i 
d’altres objectes catalogats, 
no hi estaven exposats pel 
seu mal estat de conserva-
ció. Amb els programes de 
preservació i recuperació 
de les obres, s’han pogut 
exposar obres que eren als 
magatzems i s’ha millorat 
qualitativament gran part 
del fons que ja estava a 
l’exposició.

p r i m e r a  p l a n t a
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121. Saló de la cúpula
2. Biblioteca
3. Sala Russa
4. Cambra Alexandre de Cabanyes
5. Cambra de Manuel de Cabanyes
6. Porxos
7. Menjador
8. Cuina
9. Avantcuina

la importància  
de la restauració



L’arpa francesa, amb elements decoratius d’es-
til imperi, és un exemple de la moda per adquirir 
aquest instrument que hi hagué a principi del segle 
xix, després que  el francès Sebastien Érard definís 
l’instrument.

l a  b i b l i o t e c a

L’accés a la literatura estava restringida a les classes 
dominants, com l’Església i l’aristocràcia, i a les be-
nestants, com la noblesa. Llorenç de Cabanyes i el 
seu fill Josep Anton de Cabanyes van aplegar una 
excel·lent col·lecció bibliogràfica, on destaquen les 
obres romàntiques europees (Lord Byron, Walter 
Scott, Víctor Hugo, etc.) i les clàssiques, tan de la 
literatura italiana com espanyola. També s’hi troben 
llibres de viatges, diccionaris, llibres d’agricultura, 
tractats de comerç, llibres de religió, enciclopèdies, 
etc., obres que van de finals del segle xviii fins als 
inicis del segle xx.

Una globus terraqüi –el món encara s’estava ex-
plorant– i una esfera armil·lar completaven sempre 
una biblioteca.

l a  s a l a  r u s s a

Era un espai de reunió, tertúlia i oci de la família 
Cabanyes. Està formada per diversos mobles d’estil 

isabelí de roure rus, d’aquí el nom de la sala, i que 
tenen el pàmpol i un carràs de raïm com a motiu. 

La pintura romàntica del s. xix fa referència a dife-
rents temes. Un bodegó d’excel·lent factura, diversos 
paisatges i el retrat de Manuel de Cabanyes. Aquesta 
obra és un retrat d’estil romàntic oficial i acadèmic, 
on predomina el dibuix per sobre del color, ja que la 
línia era considerada com a l’element perfecte. El fons, 
fosc i indeterminat, es caracteritza per una obertura 
d’arc apuntat polilobulat gòtic que denota clarament 
el gust medievalista de l’artista, que representa al 
poeta de forma idealitzada.

l a  c a m b r a  
d e  m a n u e l  d e  c a b a n y e s

Els dormitoris es caracteritzaven per la presència 
d’un gran llit central. Aquest és el dormitori prin-
cipal de la planta noble, ja que hi va morir Manuel 
de Cabanyes. El llit és d’estil colonial, amb elements 
orientalistes. Al segle xix aquesta mena de llits –i 
els mobles en general– es consideraven un luxe. 

Hi destaquen també el cadiram i el braser, d’estil 
imperi, amb les clàssiques urpes de lleó als peus, i un 
aglà, símbol de prosperitat, al capdamunt.  El braser 
constava de dues nanses per poder-lo traslladar i el 
principal combustible era el carbó vegetal tot i que 
calia renovar l’aire de l’habitació cada dues o tres 
hores perquè no es produís un enverinament per 

1. L’habitació del poeta 
aplega retrats de la família 
Cabanyes i quadres d’una 
marcada religiositat. 
L’atmosfera del segle xix 
imbueix els i les visitants



inhalació de monòxid de carboni, un fet que causava 
en l’època, un gran número d’accidents mortals a 
l’interior de les llars.

l a  c a m b r a  
d ’ a l e x a n d r e  d e  c a b a n y e s 

Va ser el dormitori del pintor Alexandre de Caba-
nyes. Tot i viure al segle XX, el pintor va conservar 
les estances tal com eren, amb un gran respecte per 
l’herència del passat. Alexandre de Cabanyes, a més, 
es va relacionar amb diversos artistes i intel·lectuals 
de l’època i la masia va esdevenir un centre de pre-
grinatge d’escriptors i pintors atrets, sobretot, per 
la magnífica biblioteca. L’habitació manté la petita i 
dissimulada porta de fusta que la comunica amb la 
biblioteca. Hi trobem el mobiliari original, els estris 
de l’artista i una obra inacabada de gran format, en 
la qual s’hi veu uns àngels que porten la seva filla 
morta cap al cel.

e l s  p o r x o s

Un dels encerts arquitectònics de la casa és que les 
galeries porticades permeten el desplaçament de 
llevant a ponent i, per tant, es pot fer tota la volta 
a l’edifici i tenir la visió dels quatre punts cardinals. 
Així, s’hi pot veure el paisatge de vinyes i oliveres, 
marges de pedra, i masies que s’escampen pel pla i, 
de la mateixa manera que al segle xix, també s’al-
bira el mar.

e l  m e n j a d o r

L’espai domèstic del menjador i sales contigües 
destaca per les llars de foc, ja que es troben a la cara 
nord de l’edifici. A la llar de foc de fusta hi trobem 

l’escut heràldic dels Cabanyes, ja que Llorenç de 
Cabanyes i Fuster va ser ennoblit per Carles IV. La 
presència de delicades obres com les aquarel·les de  
Les 4 estacions de l’any, signades per Josep Anton 
de Cabanyes, ens permeten imaginar l’estètica fe-
menina del segle xix.

A la sortida del menjador, hi trobem diversos 
dibuixos d’en Llorenç de Cabanyes, recuperats espe-
cialment pel seu romanticisme. La mort, la guerra, 
l’amor són alguns dels temes que es manifesten 
amb més força. Destaca la representació d’Ofèlia 
morta. Els romàntics van recuperar i enaltir les obres 
de Shakespeare, farcides d’herois i de personatges 
tràgics, com l’Ofèlia de Hamlet. També hi ha di-
buixos amb escenes bèl·liques, ja que la guerra era 
també un motiu pels romàntics, com ho era també 
el cementiri i la nit.

l a  c u i n a  i  l ’ a n t e s a l a 
d e l  m e n j a d o r 

La cuina era un espai exclusiu per al servei de la 
casa. La cuina té una mida petita, si pensem en la 
resta d’estances de la casa. Originàriament, la masia 
s’ocupava només en èpoques determinades de l’any i 
era, més aviat, un lloc de recolliment per al poeta. A 
la sala anterior hi veiem el “passa plats”, una finestra 
per la qual es podien introduir els plats directament 
cap al menjador. Aquí es fan paleses les deferències 
entre l’àmbit dels senyors i l’àmbit del servei.

e l  j a r d í  r o m à n t i c

Els jardins, espais d’inspiració i recolliment, eren 
presents a les vil·les i palauets de l’època. La masia 
Cabanyes manté un petit espai de traces romànti-
ques, evidents sobretot per la presència dels xiprers 
i de la font, construïda a imitació de la natura.

1. La cuina de la masia és 
un espai relativament petit.  
Tot i així, s’hi copsen  
les condicions de vida  
de l’època

2. A l’habitació de 
l’Alexandre de Cabanyes 
s’apleguen encara els estris 
de pintor
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f a m í l i a  c a b a n y e s  d e  v i l a n o v a

alexandre
de cabanyes

i marquès
–

1877-1972

josep antoni 
de cabanyes 
i ballester

–
1797-1852

llorenç
de cabanyes

i d’olzinelles
–

1837-1878

l l o r e n ç
d e  c a b a n y e s

i  f u s t e r
–

1 7 5 8 - 1 8 1 4

llorenç 
de cabanyes

i boet
–

1733-1787

núria 
de cabanyes

i ricart
–

1919-1942

llorenç
de cabanyes

i marquès
–

1872-1927

manuel 
de cabanyes 
i ballester

–
1808-1833

joaquim 
de cabanyes 
i ballester

–
1799-1876

isidoro
de cabanyes 

i d’olzinelles
—

1843-1915

marta 
de cabanyes

i ricart
–

1921

joaquim 
de cabanyes

i ricart
–

1923-2010

carles 
de cabanyes

i marquès
–

1872-1927

dolors 
de cabanyes 
i ballester

–
1812-?

maria neus
de cabanyes

i ricart
–

1925

pil ar 
ricart
i nin

–
1891-1943

josepa 
d’olzinelles 

i romero
–

1810-1844

leonor
marquès

i ribas
–

1844-1910

mª josepa
almirall

i mestres
–

1769-1794

marianna 
fuster

i presas
–

1734-1760

antonia 
guardiol a

–
1735-1786

caterina
ballester
de carro

–
1774-1837

c l a r a 
b a l l e s t e r

–
1 7 6 0 - 1 8 3 9

josep mª
de cabanyes 
i ballester

—
1787-1839

La branca de la família que es va desplaçar a Vilanova està encapçalada  
per Llorenç de Cabanyes i Boet, que l’any 1755 es casà amb la pubilla vilanovina 

Marianna Fuster i Presas; el seu hereu, Llorenç de Cabanyes i Fuster,  
va ser l’encarregat de construir la casa del Carrer del Comerç i la masia Cabanyes. 

A la mort d’Alexandre de Cabanyes, esdevinguda l’any 1972, els seus fills 
acordaren cedir la masia a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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Espais escrits
www.espaisescrits.cat 
Xarxa del patrimoni literari català.  
Hi ha un espai dedicat al poeta Manuel  
de Cabanyes.

The romantic poets
www.poetseers.org 
Aquest espai deidcat a lapoesia té  
un apartat específic per als escriptors 
romàntics. En anglès.

Centre d’estudi i documentació  
per al Romanticisme espanyol
www.elromanticismo.es

Masia d’en Cabanyes s/n 08800 
Vilanova i la Geltrú T. 93 811 57 15
masiadencabanyes@ccgarraf.cat

r e c u r s o s 
d ’ i n t e r è s  a  l a  x a r x a

m u s e u s  d e l  g a r r a f

o l i v e l l a

Palau Novella 
Casa Pere Domènech i Grau
Plana Novella s/n 
Massís del Garraf 
www.castelldefels.com/sakya

s i t g e s

Museu Cau Ferrat
Carrer Fonollar s/n 
www.diba.cat/museuslocals

Museu Maricel / Palau Maricel
Carrer Fonollar s/n 
www.diba.cat/museuslocals

Museu Romàntic Can Llopis
Carrer Sant Gaudenci 1 
www.diba.cat/museuslocals

v i l a n o v a  i  l a  g e l t r ú

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Avda. Víctor Balaguer s/n 
www.victorbalaguer.cat

Museu del Ferrocarril
Pça. Eduard Maristany s/n 
www.museudelferrocarril.org

Museu Romàntic Can Papiol
Carrer Major 32 
www.vilanova.cat




