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mb l’objectiu de reivindicar i divulgar el llegat 
Cabanyes, us presentem un nou recull de les 
visites temàtiques que s’han realitzat els darrers 

anys al “Centre d’interpretació del Romanticisme Manuel 
de Cabanyes” de la Masia d’en Cabanyes.

De nou, amb aquesta publicació proposem aprofundir en la 
col·lecció dels Cabanyes a través dels objectes, la biblioteca 
i els llibres, els instruments i la música, l’obra pictòrica que 
s’hi conserva a les parets i de la mà dels que hi van viure.

La cessió de la Masia d’en Cabanyes a la ciutat de 
Vilanova d’any 1975 i les posteriors remodelacions i 
restauracions de l’edifici, han estat claus per a poder 
construir el relat cultural de la família. Però també de la 
ciutat i el país. És en aquest sentit que volem, una vegada 
més, donar-la a conèixer i compartir-la amb la ciutadania 
com a expressió cultural de moments ideològics, estètics, 
socials i, del tarannà de la família impulsora de l’esperit 
de la il·lustració, cosmopolita i liberal.

En aquesta ocasió, Marina Rodríguez Brià, ens parla 
sobre la singularitat del piano vertical de la masia d’en 
Cabanyes, fabricat per un dels músics més cèlebres del 
seu moment: Muzio Clementi (1752-1832). En l’article 
d’aquesta investigadora es relaciona aquest personatge 
singular amb l’esperit il·lustrat de Josep Anton de 
Cabanyes, qui va adquirir aquest instrument a la ciutat de 
Londres el 1820.

Eduard Juanmartí i Generès posa en relleu en aquestes 
pàgines la reivindicació que el poeta mallorquí Miquel 

Costa i Llobera fa de l’obra de Manuel de Cabanyes al 
tercer poema d’Horacianes, del 1906. Juanmartí destaca 
com Miquel Costa lloa a Cabanyes en dos sentits molt 
escaients en el context general de la recuperació de la 
literatura catalana culta: a utilització del castellà malgrat 
no ser la seva llengua materna i l’autonomia de l’art 
respecte del poder polític o econòmic.

Francesc Carnicer fa una acurada contextualització 
política, econòmica, cultural i científico-tècnica del s. 
XIX al voltant de la Masia d’en Cabanyes. L’historiador 
conclou que la importància de la masia d’en Cabanyes no 
rau només en el patrimoni material. Carnicer argumenta 
que el coneixement de les vicissituds de la família 
Cabanyes són una poderosa eina didàctica per explicar 
com va ser el segle XIX i de quina manera quedà reflectit 
a la vida dels Cabanyes.

Mireia Rosich i Salvó, a la seva xerrada va fer un passeig 
per la col·lecció privada de la família Cabanyes enfocat en 
analitzar diferents representacions dels mites clàssics que 
tenen figures femenines com a protagonistes. En el seu 
article, se centra en el quadre ‘Diana i Cal·listo’ que ocupa 
un lloc central a la sala on es va realitzar l’acte. Rosich 
destaca que tenir referents sobre el mite que s’hi representa 
ajuda a amplificar el seu missatge i a poder copsar les 
ressonàncies en les mateixes històries personals.

Teresa Llorens
Consellera de Patrimoni del Consell Comarcal del Garraf

Vilanova i la Geltrú, desembre del 2020

A
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Marina Rodríguez Brià
Pianista, filòloga, investigadora i membre fundadora 
de l’Associació Muzio Clementi de Barcelona

1820 
Londres-Vilanova. 
Un piano Clementi 
en un vaixell 
d’aiguardents

l piano de la masia d’en Cabanyes va ser 
fabricat per un dels músics més cèlebres del 
seu moment: Muzio Clementi (1752-1832). En 

aquest article, volem explicar qui era aquest personatge 
singular que no està allunyat de l’esperit il·lustrat 
de Josep Anton de Cabanyes, que és qui va adquirir 
aquest instrument a la ciutat de Londres el 1820 quan 
Clementi encara hi era actiu. 

E

A Ship Aground, Yarmouth_ Sample Study c.1827-8 

J.M. William Turner 1775-1851 (fragment)
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’atribueix a Bartolomeo Cristofori la invenció del pi-

ano al voltant del 1700. L’instrument es va anar po-

pularitzant durant la segona meitat del segle XVIII. 

Durant moltes dècades, el clavecí i el piano van 

conviure a cases i escenaris, però ben aviat el piano 

va protagonitzar el panorama musical. A Anglaterra 

va prendre molta força a partir de la dècada de 1770. 

Amb els avenços de la revolució industrial era possible 

l’adquisició d’un piano per part de diferents classes 

socials. Així, es va produir una demanda creixent 

d’instruments, de música, de mètodes i de professors. 

L’instrument, en ple desenvolupament, necessitava 

explotar totes les seves possibilitats i crear un repertori 

específic. Un dels compositors que més va transcendir 

en aquest canvi va ser Muzio Clementi. Instal·lat a 

Londres, va ser el professor de la primera generació de 

pianistes professionals de la història que conduiria cap 

als reconeguts músics del ple romanticisme, la majoria 

dels quals van adoptar el piano com a instrument 

principal de les seves composicions.

Nascut el 1752 a Roma, i mort a Evesham (Anglaterra) 

el 1832, Clementi va ser tan reconegut com a músic que 

va ser enterrat a l’Abadia de Westminster amb l’epitafi 

“The Father of the Pianoforte”. Es definia a si mateix 

com “un jove italià però un vell anglès”. A més de ser 

S
1820 
Londres-Vilanova. 
Un piano Clementi 
en un vaixell 
d’aiguardents

Muzio Clementi. Gravat de Henry Richard Cook (publicat el 1833) 

a partir d’un retrat de James Lonsdale.

El piano armari Clementi & Co. Exterior i vista interior de l’arpa (sense el mecanisme).

(Fotos: Marina Rodríguez Brià i Joan Josep Gutiérrez)
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i van seguir fent pianos mantenint encara durant uns 

anys el nom de Clementi a l’etiqueta: “Collard & Collard. 

Late Clementi, Collard & Collard”.

Sabem que Clementi, també estudiós de la física, es va 

implicar personalment en la fabricació de pianos, tal com 

mostra aquesta carta enviada al seu soci F. W. Collard des 

de Sant Petersburg:

Com van els negocis i com esteu tots vosaltres? Només 

tinc un desig: que és veure una altra vegada els meus 

vells amics, i la meva preocupació, especialment la 

fàbrica d’instruments, tinc moltes idees per corregir i 

millorar; a més a més la idea d’un gran efecte que estic 

gairebé segur de produir mitjançant un invent meu, 

que desvetllaré tan aviat tingui la satisfacció de tornar 

a veure els meus socis altra vegada. Maleïda guerra!1

EL GUST INTERNACIONAL DELS CABANYES 

I EL PIANO CLEMENTI

La família Cabanyes tenia formació comercial europea 

i tractes internacionals. El pare de Josep Anton havia 

fet construir la masia al gust italià seguint el model de 

Palladio, com també feien els anglesos a les cases de 

camp. Josep Anton compra un piano fet a Londres i 

organista, clavecinista, pianista, director i compositor, va 

comprendre de seguida l’essència del nou instrument. 

Amb Beethoven es van conèixer a Viena. En una carta, 

Clementi reconeix que han esdevingut bons amics i 

se sap de la seva mútua admiració. Ben coneguda és 

també l’anècdota del seu duel musical amb Mozart. 

També va col·laborar amb Haydn i, en definitiva, era al 

bell mig del món musical europeu. Viatger, poliglot, 

cosmopolita, inquiet i gran lector també tenia un instint 

de col·leccionista musical. 

A partir de 1798 es va iniciar en la fabricació de pianos i 

també en l’edició musical amb un catàleg que superaria 

els 6.000 títols. Va ser editor en exclusiva a Anglaterra 

d’algunes de les grans obres de Beethoven. 

Al principi, la marca de pianos compartia el nom amb 

l’anterior constructor, Longman. Després, a l’etiqueta 

només hi constava el seu: Clementi & Co. Tal com 

anunciava al diari The Times, van construir pianos de tota 

mena, petits i grans, per respondre a la demanda de tots 

els públics. Clementi & Co va adquirir un gran prestigi per 

la qualitat musical dels seus instruments. Va ser un dels 

grans exportadors de pianos d’Anglaterra i en poc més de 

trenta anys en va produir 25.000. Quan Clementi va morir 

el 1832, els germans Collard, els seus socis, el van succeir 
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l’envia en un vaixell anglès. Els mobles de la biblioteca 

i de la sala de música de can Cabanyes també són 

importats, desmuntables o amb rodes per ser canviats de 

lloc fàcilment, al gust anglès i americà. 

En una carta comercial, l’empresa Fuster i Cabanyes 

proposa enviar una partida de vins i afegeix que si el 

vaixell pot ser anglès, millor. Així, Anglaterra estava en el 

seu punt de mira i dins de les seves preferències. El més 

freqüent era enviar remeses de vi i aiguardents per mar 

i en el viatge de tornada dur matèries primeres i altres 

productes. Les rutes per mar, rius i canals resultaven la 

manera més adient per transportar pianos. Eren més 

segures, més barates i menys sacsejadores per a les 

mercaderies que els camins terrestres.

No és estrany que Cabanyes, a Londres, la capital del 

piano, acabés comprant un instrument dels més preuats, 

un Clementi & Co. Al melòman i col·leccionista Josep 

Anton devia ser-li fàcil deixar-se arrossegar per la frenètica 

activitat musical de la ciutat.

Quan Josep Anton va a Londres i compra el piano té 23 

anys. Clementi en té 68, però està encara plenament 

actiu com a editor, fabricant i promotor musical amb 

la Philharmonic Society. Com a músic, segueix dirigint 

i component algunes de les seves millors simfonies. 

Malgrat els seus continus viatges, els mesos en què Josep 

Anton de Cabanyes va ser a Londres el 1820, Clementi es 

trobava a la ciutat. Qui sap si es van conèixer. 

L’arxiu de la masia conserva documents que ens ajuden 

a visualitzar les circumstàncies del viatge de Josep Anton 

a Londres. L’empresa Fuster i Cabanyes escriu una carta 

de negocis sobre vi i oli a un comerciant d’Amsterdam i, 

a més, concreta el viatge de Josep Anton:

Nuestro D. Jse´Antonio de Cabanyes debiendo salir en 

breve de esa ciudad con el objeto de visitar la Inglaterra, 

esperamos de merecer de la amistad de Vmd que servirá 

recomendarle particularmente a sus amigos en aquella 

Isla a fin de hacerles conocer esta su casa y procurarle 

nuevas relaciones2

També es conserva la carta que certifica la compra i 

enviament del piano:

Queda en ntras manos el conocimiento de la Caxa a marca 

F.C. No 1 que Vms nos dicen han cargado sobre el Navio 

Ingles nombrado Nimble del capn. Wrightson que contiene 

un Fuerte Piano que compro en esa ntro. Dn. José Antonio3

A l’època es feien molts tipus de pianos: pianos verticals 

de diferents grandàries i formes, pianos de cua i pianos 
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de taula. El de can Cabanyes és un piano vertical de tipus 

armari, en anglès cabinet piano. Una singularitat d’aquest 

tipus de piano és la disposició dels martells a la part 

superior de l’instrument, prop de la celleta o del claviller. 

Per aquest motiu es fa necessària una connexió amb unes 

tiges llargues des de la part inferior, a prop del teclat, on 

es troba l’escapament del mecanisme. 

Gràcies als experts en pianos Joan Josep Gutiérrez i 

Jaume Barmona hem pogut elaborar la fitxa tècnica del 

piano de la masia: 

Tipus:  Piano vertical armari (Upright cabinet piano).

Tessitura:  6 octaves (72 tecles): Fa-1 Fa6    (FF-f4).

Cordatge: Tricord. 4 notes de bordons dobles. Cordes de 
llautó i de ferro. Corda greu: 145 cm.

Pont:  En dues seccions.

Tapa harmònica: Avet. S’estén des de terra fins a la part 
superior i abraça la superfície de les cordes.

Mecànica:  Anglesa. Martells a la part superior connectats per 
tiges llargues des de la zona del teclat.

Martells: Pell.

Teclat: Ivori i banús.

Pedals:  Dos: el dret de ressonància i l’esquerre d’algun efecte 
com sordina o llaüt. 

Número de sèrie: No es troba.

Datació:  Poc abans de 1820.

Lloc d’execució: Londres.

Mides exteriors:      150 x 56 x 193 (més 25 de la franja superior). 

Etiqueta:  Clementi & Co- / 26, Cheapside, London.

Moble: Fusta (caoba) amb incrustacions ornamentals 
metàl·liques. Cortina de tela en façana per tapar el mecanisme 
i alhora deixar sortir el so. Faristol senzill amb topalls 
plegables. 2 potes rodones sota el teclat amb coronament 
superior i canals verticals. Una roda a cada pota. 2 postades 
laterals plegables als extrems del teclat per posar canelobres.

Estat de l’instrument: Actualment no és tocable, però l’estat 
general és bo, probablement per no haver patit gaires 
moviments. S’observen algunes reparacions posteriors, 
com una barra de ferro collada al claviller per subjectar-lo o 
un pedal trencat i substituït, però quasi totes les peces són 
originals. Tapa harmònica en bon estat. Mecanisme gairebé 
complet. 3 o 4 cordes trencades.  Com a patologia més 
rellevant, el claviller presenta una esquerda i està desencolat 
de l’estructura. Moble molt ben conservat. 

Per diverses fonts sabem que Josep Anton de Cabanyes 

era un bon aficionat que assistia a teatres i a actes 

musicals. Consultant l’arxiu de la masia hem trobat un 

document que ens revela una relació més directa de 

Josep Anton amb el piano i la música. A partir d’una carta 

d’ell a la seva futura esposa, Pepita Olzinellas, hem pogut 

saber que tots dos tocaven el piano:

Toco algunos valses al Piano y aprendo la Marcha que 

vm me dio, y me propongo un día de estos mandar á 

vm en recompensa un Wals que intitularé del Retorno 

ya que la prenda de vm es una marcha. Ojalá Dios, 
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pueda yo pronto oir como vm lo toca, pues con toda la 

sinceridad de mi anima le aseguro que no vivo, lejos de 

vm y que estoy ansiando volver a verla.4

D’altra banda, la majoria de llibres conservats a la 

biblioteca de la masia són de Josep Anton i estan signats 

per ell a les portades. Una dada curiosa és que en obrir 

el piano Clementi, ens hem adonat que a la cantonada 

superior esquerra, a la fusta del claviller, hi ha la signatura 

d’en Cabanyes. Això concorda amb la seva dedicació al 

col·leccionisme i amb la seva voluntat de certificar la 

propietat de les adquisicions.

Carta de Josep Anton de Cabanyes a Pepita Olzinellas (Vilanova, 31 

d’octubre de 1835). Arxiu de la Masia d’en Cabanyes.

1 Carta de Muzio Clementi a Frederick William Collard (9/21 de juny de 

1806, Sant Petersburg).

David Rowland (ed.) (2010). Correspondence of Muzio Clementi. Bologna: 

Ut Orpheus Edizioni, p.165.

2 Carta de la companyia comercial Fuster i Cabanyes a J. Laan Willink 

d’Amsterdam (11 de març de 1820). Arxiu de la masia d’en Cabanyes.

3  Carta de Fuster i Cabanyes  (3 de juliol de 1820, per mà de l’escrivent 

“Juan Creus, que escribe ésta”) a Mr. F. Huth & Co, a Londres. Citada per 

Oriol Pi de Cabanyes a: “La petita història de tres peces”. Art. Cultura. 

Economia i societat a la Masia d’en Cabanyes: Visites temàtiques al “Centre 

d’interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes”. Vilanova i la Gel-

trú, Consell Comarcal del Garraf, 2014, p. 29.

4  Carta de Josep Anton de Cabanyes a Pepita Olzinellas (Vilanova, 31 
d’octubre de 1835). Arxiu de la masia d’en Cabanyes.
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“1820 LONDRES-VILANOVA. UN PIANO CLEMENTI EN UN 

VAIXELL D’AIGUARDENTS”

Autora: Marina Rodríguez Brià

Pianista, filòloga, investigadora i membre fundadora de 

l’Associació Muzio Clementi de Barcelona.

Adreça electrònica: marinarodriguezbria@yahoo.es

CV breu: Professora superior de música i llicenciada en 

filologia francesa. Concertista de piano i estudiosa de Muzio 

Clementi des de 1998. Entre altres, ha gravat tres CDs amb 

música d’aquest compositor. Comissària de l’exposició “Muzio 

Clementi, the Father of the Pianoforte” inaugurada al Palau de 

la Música (2018). Ha donat conferències i cursos relacionats 

a la Historical Keyboard Society of North America, al Museu 

de la Música, UB, IEC i diferents conservatoris. És membre 

fundadora de l’Associació Muzio Clementi de Barcelona. El 

Geelvinck Fortepiano Festival 2019 d’Holanda l’ha convidat com 

a concertista i ponent.
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Signatura d’en Cabanyes al claviller del piano. (Foto: Jaume Barmona)
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Miquel Costa 
i Llobera 
reivindica 
Manuel de 
Cabanyes

Eduard Juanmartí i Generès
Professor de llengua i literatura de 
l’Institut Manuel de Cabanyes

Retrat de Manuel de Cabanyes realitzat per Alexandre de Cabanyes. 

Exposat al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Foto: Carles Pujadas)
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responsable, després d’una primera de més nietzscheana 

i una darrera de més centrada en la redempció per la 

cançó i la paraula.

La nacionalitat catalana, d’Enric Prat de la Riba, articula 

en el terreny del pensament polític les bases del 

nacionalisme català contemporani en el seu vessant més 

conservador. 

El Glosari que Eugeni d’Ors comença a publicar a La Veu de 

Catalunya, segons diu l’autor per recollir les palpitacions 

del temps, és, de fet, l’eina periodística per fer hegemònica 

la visió noucentista de la literatura, l’art, la cultura i la vida 

en general. Mireu quina perla tan definitòria del moment 

(1906) us en cito. A propòsit d’Enllà, Ors escriu: “De 

vegades —haig de confessar-ho—, no sé pensar sense 

terror en el destí del nostre poble, obligat a sostenir, 

sobre la seva pobra normalitat, tan precària, el pes i la 

grandesa i la glòria d’aquestes sublims anormalitats: la 

Sagrada Família, la poesia maragallenca…”. Efectivament, 

alguna cosa estava canviant de manera radical, i D’Ors 

ho definia com la ranera del romanticisme i l’adveniment 

normalitzador del classicisme mediterranista i civilista 

que era el seu noucentisme.

Els fruits saborosos, de Josep Carner, són un meravellós 

conjunt de poemes al·legòrics en els quals, a partir dels 

n el tercer poema d’Horacianes (1906), Miquel 

Costa i Llobera fa una reivindicació en tota regla 

del poeta Manuel de Cabanyes, que ens plaurà 

de llegir en el context particular de l’obra del mallorquí i 

en el general de la literatura catalana contemporània. 

L’any de la publicació d’Horacianes, el 1906, és un any 

crucial per a la història de la nostra literatura perquè 

s’hi publiquen un seguit de grans obres que, d’una 

banda, són signe inequívoc de la qualitat reconquerida 

per la literatura catalana culta d’ençà de 1833, i, de 

l’altra, marquen un punt d’inflexió en la successió del 

modernisme al noucentisme. Fem una presentació 

sumària de mitja dotzena de títols que es van concentrar 

en aquell any tan fructífer.

Josafat, de Prudenci Bertrana, és una mostra de fins on va 

arribar la novel·la modernista en la creació de personatges 

i símbols que volien expressar el profund malestar de 

l’individu en una societat que li era hostil. El campaner 

primitiu de la catedral de Girona és un marginat social 

que troba refugi en la luxúria i que es veu finalment abocat 

al crim i a la solitud.

Enllà, de Joan Maragall, és el penúltim poemari publicat 

per l’autor i inclou, entre d’altres, la segona de les tres 

visites a la llegenda del comte Arnau, la més reflexiva i 

E
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símbols vehiculats per fruites mediterrànies i personatges 

de nom classicitzant però perfectament burgesos, es fa 

una proposta ètica de vida en paràmetres tradicionals i 

conservadors.

Finalment, les Horacianes de Miquel Costa són una 

reivindicació emfàtica, no només del poeta venusí, sinó 

de tota la cultura clàssica i la classicitzant, que inclou 

Virgili, Cabanyes i el mateix Carner d’Els fruits saborosos.

En síntesi, podem entendre el 1906 com un punt de gir, 

com una frontissa entre dos moments de plenitud de 

la literatura catalana: la normalització literària que va 

representar el modernisme en la mesura que va consolidar 

l’esforç inicial de la Renaixença, i la normativització 

literària que va imposar durant un temps el noucentisme.

En aquest context general se situa la consolidació 

definitiva de Miquel Costa, un poeta mallorquí tingut en 

compte a l’hora d’establir el cànon de la literatura catalana 

contemporània però del qual pràcticament només s’ha 

divulgat la cèlebre oda Lo pi de Formentor, gràcies a la 

magistral musicació de Maria del Mar Bonet i de la qual 

val la pena de citar almenys la primera i l’última estrofes:

Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,

més poderós que el roure, més verd que el taronger,

conserva de ses fulles l’eterna primavera,

i lluita amb les ventades que assalten la ribera,

          com un gegant guerrer.

[…]

Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada

i arrela dins l’altura com l’arbre dels penyals.

Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada,

i tes cançons tranquil·les ’niran per la ventada

          com l’au dels temporals.

El que és menys conegut és que aquest pi de Formentor 

formava part de les propietats de la seva família, una 

família benestant pollencina, i que el poeta hi passava 

els mesos d’agost. La biografia i l’obra de Costa i Llobera 

(Pollença, 1854 - Palma, 1922) són plàcides però no 

exemptes d’unes tensions bàsiques, concretament 

entre els estudis de Dret convencionals i la seva vocació 

humanística, entre el romanticisme de la seva joventut 

i el classicisme que des de sempre i fins al final el va 

inspirar, i també entre l’ús de la llengua castellana o de 

la catalana per a la creació literària. La primera tensió es 

va resoldre gràcies a la seva carrera eclesiàstica, que li 

va permetre mantenir el conreu de les lletres. La segona 

tensió es va resoldre a favor del classicisme, decantament 

afavorit per les lectures de Carducci, poeta italià 

contemporani clarament classicitzant; de Menéndez 



( 21 )

Pelayo, filòleg espanyol contemporani, i del mateix 

Cabanyes, un esperit romàntic que coneixia, estimava i 

recollia en els seus poemes la cultura clàssica. Finalment, 

la tercera tensió, la de la llengua literària, es va plantejar 

des del començament (Lo pi de Formentor data de 1885) 

i es va resoldre en el tombant de segle favorablement al 

català. Així ho demostren fets com que el 1904 presideix 

els Jocs Florals de Palma, el 1906 els de Barcelona i el 

1908 els de Girona. Concretament, en el discurs dels de 

Barcelona enalteix la llengua catalana per la seva dignitat 

i expressivitat. 

En realitat, la gran aportació conscient de Costa i Llobera 

al context literari de 1906 es fa explícita en la declaració 

programàtica del primer poema de les Horacianes: el 

propòsit, per altra banda reeixit, de traslladar l’esperit 

clàssic a casa nostra exactament com Horaci va traspassar 

la cultura grega al camp llatí. Per això demana a Horaci, 

en l’oda que li dedica:

ara tolera que una mà atrevida

passi a mon poble la que amb tal fortuna

tu transportares al solar de Roma 

        cítara grega. 

  

Vistos aquests precedents, entrem en la degustació 

del poema que ens ha aplegat a la casa d’estiueig dels 

Retrat de Manuel de Cabanyes de Pelegrí Clavé ( 1833) . 

Exposat a la cambra del poeta de la Masia d’en Cabanyes 

Miquel Costa i Llobera. Fototeca.cat
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passat desapercebut per a la gran majoria, excepte potser 

per a algun erudit com Menéndez Pelayo. Evidentment, 

no podem assegurar que Cabanyes hagués fet el pas al 

català, tot i que és probable atenent a l’evolució de la 

Renaixença i a la mateixa figura de Víctor Balaguer. En 

tot cas, caldria estudiar en profunditat si el domini que 

Cabanyes tenia del castellà era tan clarament el d’un 

idioma estranger com ell diu en el pròleg de Preludios 

de mi lira, en una afirmació que, de fet, és una captatio 

benevolentiae i probablement una exageració. Com 

s’explica, altrament, l’encert amb què tradueix la Mirra 

d’Alfieri de l’italià al castellà? Per tant, si hagués passat 

al català no hauria estat per falta de domini del castellà, 

sinó per sintonia amb els postulats de la Renaixença, 

concretament els del grup més progressista articulat al 

voltant de Balaguer.

El segon sentit de la reivindicació és el de la 

insubornabilitat de la poesia, de la seva independència 

respecte del poder polític o econòmic, el de l’autonomia 

de l’art; i, encara, la preferència programàtica per les 

formes clàssiques, hel·lèniques i llatines. Una preferència 

que li permet abraçar també, en el penúltim poema, Els 

fruits saborosos de Josep Carner.

Amb aquestes premisses fetes, doncs, gaudiu de l’oda. 

Aprofiteu, si us plau, per impugnar rotundament la 

Cabanyes, on morí el poeta. És el tercer dels setze que 

componen el recull i ve després de dos poemes dedicats 

ni més ni menys que a Horaci i a Virgili. És una oda de 

vint-i-una estrofes formades per tres versos decasíl·labs i 

un vers final hexasíl·lab, tots ells femenins i blancs. En això 

segueix la idea de Cabanyes de prescindir de la servitud 

de la rima que entenien que feia la poesia més constreta, 

menys lliure. De fet, en el cas de Costa, està adaptant 

l’estrofa saficoadònica grega, una estrofa recurrent també 

en els poemes de Cabanyes a Preludios de mi lira.

Observeu com el poeta s’adreça a Cabanyes per 

reivindicar-lo en dos sentits molt escaients en el context 

general de la recuperació de la literatura catalana culta 

que havia començat el 1833, just l’any de la mort del poeta 

vilanoví (penseu que l’oda A la pàtria de Bonaventura 

Carles Aribau es publica tan sols una setmana després de 

la mort de Cabanyes), i en el context precís i concret dels 

anys 1904, quan comença a compondre el poema, i 1906, 

quan el publica. Per cert, en poc temps s’exhaureixen tres 

edicions d’Horacianes.

El primer sentit de la reivindicació és que el fet de morir 

jove va impedir a Cabanyes d’haver fet el pas previsible a 

les lletres catalanes. Previsible perquè l’ús d’un idioma 

manllevat i no de la seva llengua materna en feia, en 

definitiva, un “cantor sense llengua” que, a més, ha 
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pretesa duresa i aspror de la ferrenya llengua catalana, 

segons el tòpic que Costa reprèn en el poema inicial 

de les Horacianes, un tòpic que les seves composicions 

desmenteixen amb gran desimboltura i harmonia.

A Cabanyes

Com una brosta de llorer novella, 

naixent d’antiga rel que estava oculta 

entre pedres ciclòpiques i marbres 

          de clàssica ruïna,

sobre l’august abatement s’aixeca, 

evocant heroismes, amb sa fulla 

de to metàl·lic i apuntada forma, 

          a tall d’ínclita llança;

talment sorgí, malaguanyat poeta, 

ta solitària inspiració, nodrida 

de noble saba i amb l’aspror i força 

          de ta nadiva terra.

Ardit, auster i vigorós ton geni, 

era bé el geni de ta pàtria dura 

que amb sa lira de bronze s’adquiria 

          del vers la independència.

Tu, desdenyant banalitats sonores 

i fàcil pompa buida, sols cercaves 

intensitat, elevació, noblesa, 

          que escolta qui n’és digne.

Sols qui n’és digne. Ni tirans altívols, 

ni baixa turba afalagar volgueres… 

Jamai a l’or venal ni al pler que embruta 

          rendires homenatge.

Fins execrares la més docta lira 

si amb so d’adulació fou profanada, 

si va corrompre amb sensual mollesa 

          la fibra de son poble.

Així, fent-te de l’art un sacerdoci, 

el foc sagrat ne mantenies, i altre 

ardor no t’inflamà, més que amor pura 

          i entusiasme magnànim.

Del món hel·lènic adorant la forma, 

tu l’esperit d’altra època sentires 

i modulares a una verge el càntic 

          de sospirants estrofes.

Fins més allà de la grandesa humana 

el pur crisma assolint de l’Evangeli, 

en l’altar el vessares quan ta Musa 

          volà nimbada amb l’iris…
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Sublim nasqueres, mes la humana glòria 

te fou negada, car l’edat caduca 

del classicisme bord no comprenia 

          la clàssica noblesa.

I el manllevat idioma, resistint-se 

a les audàcies de ton estre indòmit, 

violències ne patí, que no tolera 

          son geni d’altra raça…

Ah!, la llengua materna te calia 

per abocar-hi el cor… Mes eixa parla 

desdenyada, envilida, corrompuda, 

          ja l’art la creia morta.

Oh cantor sense llengua! Així passares, 

obscur i pensatiu, en curta vida… 

Després, l’oblit d’immerescut silenci 

          cobrí la teva tomba.

I aqueix oblit immerescut perdura 

malgrat l’esforç inútil d’algun savi, 

mentres la folla multitud aclama 

          vulgaritats indignes.

Oh jove atleta de la forta lira 

que eres bé el geni de la pàtria dura, 

ara que en glòria ta materna llengua 

          retorna a vida nova,

per què no tornes tu?, per què en l’esplèndid 

ressorgiment que a ton terrer esclata, 

alçar no tornes juvenil la testa 

          com fresc botó de lliri?

Ai! tu que amb tal imatge te planyies 

de que els hèroes passats no revinguessen, 

tampoc mai més has de venir a l’obra 

          que t’assignava el geni.

I romandrà ton buit…, més buit encara 

essent inadvertit; i mai ton poble 

sabrà lo que perdé quan tu morires 

          abans d’ell recobrar-se.

Tu, que, a la pàtria arravatat, pogueres 

almenys deixar-hi ta mortal despulla, 

de ton doble esperit l’hereu suscita 

          potent sobre ton poble.

I no manqui a ta raça la corona 

que amb temps i millor sort cenyir devies, 

de Tarraco en l’Acròpolis sagrada, 

          Píndar de Catalunya!

(Pollença, 19-21 d’agost de 1904 - 3-17 de maig de 1905) 
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Escultura en guix de Manuel de Cabanyes. 

Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes  
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l context històric de la primera meitat del segle 

XIX, el període en què van coincidir els germans 

Cabanyes —Josep Anton (1797-1852), Joaquim 

(1799-1876) i Manuel (1804-1833)— va ser especialment 

convuls i canviant. La família Cabanyes va créixer en una 

societat agitada, en un entorn polític de revolucions i 

contrarevolucions i en un context internacional en què 

l’antic règim va donar pas als nous estats liberals. Així, 

l’esdevenir de la família està lligat en aquest procés històric 

que va originar transformacions profundes en la societat. 

CONTEXT POLÍTIC 

A l’entrada del segle XIX, la divisió de l’Estat espanyol 

era en regnes i territoris molt desiguals i amb constants 

canvis administratius. Més endavant, el 1833, s’estableix 

la província com a unitat administrativa. Abans, el 1810 i 

arran de l’ocupació napoleònica, el territori es va dividir en 

departaments (Vilanova pertanyia al de Montserrat). En 

aquell període, per fugir de les escomeses dels francesos, 

la família Cabanyes decideix traslladar-se temporalment 

a Barcelona.

D’altra banda, a l’albada del segle XIX, se succeeixen les 

emancipacions colonials de l’Imperi espanyol. Entre l’inici 

de la Guerra del Francès (1808-1814) i l’acabament de la 

Dècada Ominosa (1823-1833), disset territoris americans 

signen la independència. A més, ressonava encara l’eco 

E

     L’or (fragment) 
De les Pampes al Mèxic
Un clamor —Libertad! Llancen, orgullosos,
I els odiosos vincles,
Trencats en insondables trossos,
Enfonsen en els avencs de l’Oceà
Que, ai! Jamai no torna les preses 

  Manuel de Cabanyes 
  (traducció d’Oriol Pi de Cabanyes)
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del naixement dels Estats Units, fet que havia impulsat 

l’emancipació dels altres territoris. 

Quant a la política, des de la Constitució de 1812 (la Pepa) 

fins al final del regnat d’Isabel II (1868), diverses etapes 

governamentals generen avalots i terribles represàlies. 

Les restriccions ideològiques dominen el panorama 

polític. A tall d’exemple, Manuel de Cabanyes va haver 

de deixar la Universitat de Cervera per haver esmentat 

Rousseau i Voltaire (autors prohibits a partir de la 

Revolució Francesa); en aquell moment, Cabanyes inicià 

un periple per les universitats de València, Tarragona, 

Osca i Saragossa. La culminació de les confrontacions 

polítiques va arribar amb les guerres carlines, autèntiques 

guerres civils. La masia d’en Cabanyes quedà tancada de 

1836 a 1839, durant la I Guerra Carlina (1833-1840). 

En síntesi, Espanya vivia un procés d’alteració social i 

política, fet que afectava també l’economia. La família 

Cabanyes no va estar al marge d’aquesta conflictivitat. 

Immersa en aquesta situació d’inestabilitat, la família 

no se’n pogué deslliurar, i els seus negocis d’exportació 

de vi i aiguardent, a través de la companyia Fuster 

y Cabanyes, s’hi van veure afectats. Josep Anton de 

Cabanyes, propietari de la societat, a qui els trasbalsos 

polítics angoixen profundament, decideix abandonar el 

país. A les Noticias cronológicas, genealógicas, biográficas é 

Gravat de Brussel·les (1680). Biblioteca Nacional de París2
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histórica-económicas de la casa de Cabanyes en Villanueva 

y Geltrú hi diu: 

visitó la Suiza y toda la Italia hasta Nápoles, regresando 

á su Casa [a Vilanova] a fines del citado año. Pero los 

acontecimientos políticos de aquella época le obligaron 

en Mayo de 1822 á emprender otro viaje que hizo 

atravesando la Francia hasta Strasburgo y siguiendo 

enseguida el curso del Ryn, volvió a buscar un pacífico 

asilo entre sus amados Holandeses, con quienes 

permaneció hasta la primavera siguiente [1823] que se 

fue a recorrer la deliciosa Bélgica, y al fin fixándose en la 

ciudad de Bruselas, donde halló la más grande acogida 

y el trato más amable; a fines de 1824, en que habian 

calmado los disturbios de España regresó aquí, bien 

que con alguna repugnancia, y solo para obedecer a la 

voluntad de su Madre.

Com queda reflectit, una part d’Europa era refugi i asil 

per a les famílies benestants il·lustrades que cercaven 

estabilitat i, a més, això els permetia mantenir i augmentar 

la seva xarxa de relacions socials i econòmiques. 

A Europa, el marc administratiu i territorial que van 

conèixer els Cabanyes va sorgir del Congrés de Viena 

(1815), un cop acabades les guerres napoleòniques. En 

termes generals, assistiran al declivi dels vells estats, 

associats als privilegis de les aristocràcies i de l’Església, 

i al sorgiment de l’estat liberal, associat a la burgesia i a la 

industrialització. Aquest procés no és aliè a la influència 

del moviment romàntic, que bàsicament es tradueix en 

la ruptura amb la tradició i l’anhel de llibertat, individual 

i col·lectiva. De fet, Víctor Hugo, en el pròleg d’Hernani 

(1830), en sintetitza la idea: “llibertat en l’art, llibertat en 

la societat”. 

Tot plegat, configurarà l’entorn ideològic, polític i cultural 

de la família Cabanyes: Manuel de Cabanyes compon 

poemes que imploren llibertat (Preludios de mi lira, 1833), 

Joaquim de Cabanyes cultiva el paisatge romàntic i Josep 

Anton de Cabanyes conforma una formidable biblioteca 

d’arrel clàssica i essència romàntica, aconseguida a partir 

de les adquisicions dels seus viatges, els quals entenem 

com una mena de Grand Tour. 

Sobre aquest darrer punt, no ens ha de sorprendre 

la presència a la biblioteca del globus terraqüi de 

Delamarche (París, finals del segle XVIII) i de diverses 

obres de geografia, com ara les guies de viatges. 

CONTEXT ECONÒMIC 

L’impuls del Decret de lliure comerç de 1778 va propiciar 

l’expansió dels mercats per als productes catalans, en 

especial del vi i l’aiguardent. La mesura beneficià els 
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propietaris agrícoles i les societats ampliaren mercats: 

els Cabanyes consoliden els seus negocis amb diverses 

ciutats d’Europa (Nàpols, Amsterdam, Sant Petersburg). 

A més, cal afegir que les millores en les tècniques de 

navegació contribueixen a augmentar enormement els 

beneficis del comerç marítim. Així doncs, a principis del 

segle XIX funciona un comerç amb Europa i les colònies 

que s’abasteix dels productes catalans i que beneficia 

burgesies agràries, que més endavant invertiran sobretot 

en béns immobles, en capital ferroviari i en la indústria 

tèxtil.

A grans trets, Europa passà del vell món rural a les ciutats. 

També passà del treball manual (el gremi i l’artesania) a 

la màquina (la fàbrica i la producció industrial). No cal 

dir que la Revolució Industrial, que va originar la classe 

obrera, impulsà també la burgesia, la qual es convertí 

en mecenes i col·leccionista; hi hagué una burgesia 

il·lustrada que substituí l’Església i l’aristocràcia a l’hora 

d’assumir aquesta funció. Amb tot, el desenvolupament 

de la Revolució Industrial no és homogeni, ni en l’espai ni 

en el temps. Aquesta dessincronització afectà també els 

Cabanyes, en especial Josep Anton. De fet, Josep Anton de 

Cabanyes renega de la manca de cultura dels vilanovins, 

com a representants d’un món encara rural i sotmès a les 

tradicions, i fins i tot troba Barcelona endarrerida i inculta, 

comparada amb les capitals europees que havia conegut.

Santa Rosa de Lima (1586-1617). Masia d’en Cabanyes 3
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Un aspecte controvertit que cal esmentar és l’esclavisme. 

L’esclat romàntic, que és una demanda de llibertat 

individual, també hi fa referència. En el cas de Manuel 

de Cabanyes, en fan esment els seus versos (“Esotros 

leños son: argollas llevan.. ara aherrojar Haiti... ¿Oís? 

Rompidas. Por africanas manos ora caen...”). Aquesta 

no era una qüestió menor. En la fase legal del comerç 

(1790-1820), els negrers catalans fan la seva entrada 

en el comerç d’esclaus, principalment a les Antilles 

Espanyoles. Pensem que diverses famílies catalanes amb 

negocis a Cuba i Puerto Rico tingueren relació directa 

amb l’esclavitud. Tot i que el tractat de 1817 entre Espanya 

i Anglaterra abolia el tràfic de negres, la prohibició final no 

arribà fins al 1873.

CONTEXT CULTURAL

No es pot deslligar el context cultural general, marcat 

pel naixement del romanticisme, del context polític. En 

suma, fets com l’expansió napoleònica a Egipte, la guerra 

de la independència de Grècia (1821-1832) o el moviment 

nacionalista alemany van contribuir a forjar el romanticisme 

(en ètica i estètica), una ideologia que va amarar tant l’art 

com l’artista; d’aquí que considerem Manuel de Cabanyes 

preromàntic per l’obra i romàntic per la vida. 

Quant a la pintura, tan present a la masia, l’època fou 

d’una gran diversitat, es mantingué la tradició neoclàssica 

i sorgí l’obra romàntica, que es va concebre de manera 

diferent segons els països i els autors. Josep Anton 

de Cabanyes, en morir (1852), tenia cent dos quadres 

repartits en les seves residències, obres de diverses 

èpoques i estils. Com a viatger consumat, Josep Anton 

va adquirir-les en els seus destins europeus, a més de 

comprar el piano Clementi (Londres) i l’arpa Imperi 

(París) que decoren la sala de la cúpula. 

CONTEXT CIENTÍFIC I TÈCNIC

L’any 1833 Manuel de Cabanyes mor de tuberculosi. A 

principis del segle XIX es van desenvolupar cures reals 

per a certes malalties infeccioses endèmiques, entre 

les quals no hi havia la tuberculosi (ni el còlera, al qual 

Cabanyes dedicà el seu poema El cólera-morbo asiático). 

No obstant això, la disminució de moltes de les 

malalties més letals fou més per causa de les millores 

en la salut pública, la nutrició i la higiene, que no pas 

per la medicina. A més, la construcció de vil·les, com la 

masia d’en Cabanyes, lluny de les atapeïdes i insalubres 

ciutats responia també al desig de trobar espais de 

comunió amb la naturalesa (sublimada també pels 

romàntics).

A mesura que avançà el segle, les velles idees sobre 

les malalties infeccioses de l’epidemiologia van 

ser reemplaçades per la bacteriologia i la virologia. 
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Malgrat tot, encara hi havia una medicina popular i 

pseudocientífica. Si parlem del segle XIX cal fer esment 

de la frenologia, que considerava que el caràcter, els trets 

distintius de la personalitat i, fins i tot, les tendències 

criminals d’una persona podien ser estudiades en funció 

de la forma del cap, analitzant quines regions estan més 

desenvolupades. El seu principal difusor a Catalunya 

durant el segle XIX fou el lingüista Marià Cubí i Soler 

(1801-1875).

Els nous avenços científics i els nous descobriments 

van anar associats a la seva difusió. La millora en la 

maquinària i en les tècniques d’impressió i l’impuls de 

les comunicacions van fer que la divulgació científica es 

fes més palesa que mai. I, per afegiment, la premsa. Per 

tant, es va produir un fenomen de divulgació inèdit fins 

aleshores. Per exemple, l’any 1814 s’imprimien mil diaris 

l’hora, mentre que l’any 1846 ja n’eren vuit mil.

Finalment, al segle XIX les matemàtiques són ja el referent 

de les ciències. Es fixà una mitjana d’horaris a partir del 

meridià de Greenwich i es creà una oficina internacional 

de l’hora. D’altra banda, el 1869 també s’unificarà la 

moneda, perquè a principis del segle XIX hi havia més 

de noranta monedes legals entre els habitants de l’Estat 

espanyol, com ara els diners, els doblers, els escuts, les 

lliures mallorquines i, fins i tot, sestercis romans. 

CONCLUSIÓ

La importància de la masia d’en Cabanyes no rau només 

en el patrimoni material. Si la pinacoteca, els gravats 

de Goya, la biblioteca, el mobiliari i els instruments 

són objectes d’un elevat valor historicoartístic, el 

coneixement de les vicissituds de la família Cabanyes són 

una poderosa eina didàctica per explicar com va ser el 

segle XIX i de quina manera quedà reflectit en la vida (i 

l’obra) de Manuel, Joaquim i Josep Anton de Cabanyes.

1 La guerra del Francès va provocar moviments en la població que també 

van afectar els Cabanyes (Llorenç de Cabanyes marxà a Barcelona per 

trobar refugi).

2 Josep Anton de Cabanyes (1797-1852) admirava les ciutats europees, 

com ara Brussel·les, on diu que va viure els millors anys de la seva vida. 

3 La tuberculosi va acabar amb la vida de Manuel de Cabanyes (1808-

1833). No és estrany, doncs, que la casa conservi l’obra anònima de 

l’escola andalusa Santa Rosa de Lima (1586-1617), mística dominica i 

patrona dels tuberculosos.
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Tractat en francès. La biblioteca dels Cabanyes és un reflex de les inquietuds 

familiars i del context històric de l’època
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Figures 
femenines dels 
mites clàssics 
en la col·lecció 
Cabanyes: Diana 
i Cal·listo

Mireia Rosich i Salvó
Directora del Museu Víctor Balaguer
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Diana i Cal·listo. (fragment). Françoise Boucher. c. 1670, 

Slovak National Gallery
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a Diana romana ha estat representada per moltís-

sims artistes i es pot trobar en multitud de museus 

del món, on el més freqüent és que vingui designa-

da a la cartel·la amb aquest nom llatí. La designació com 

a Diana caçadora (fixeu-vos en la metàfora, una caçadora 

que fa diana) ha tingut més fortuna al llarg dels anys. Però 

per poder apropar-nos a la font del mite, l’inici de tot, ens 

remetrem al seu nom grec: Àrtemis. 

Àrtemis és una deessa molt primitiva, que ja apareix 

citada en períodes molt arcaics.1 Està relacionada amb 

el bosc nocturn de contorns imprecisos i amb la lluna 

que dansa sobre els arbres. Alguns diuen que habitava a 

l’Arcàdia, enmig de la península del Peloponès,2 allà on 

la frondositat de fulles es fa espessa i el silenci s’imposa. 

En l’espessor del bosc conviu amb animals indòmits, 

els que udolen en el cim, els que hivernen a la cova, els 

que salten pels matolls.3 En aquests indrets allunyats on 

ningú gosaria endinsar-se és on ella corre acompanyada 

d’un nodrit seguici de nimfes fidels, i una d’aquestes 

nimfes és la bella Cal·listo, protagonista del quadre. 

Àrtemis és una deessa lunar, com Selene i Hècate, però de 

la lluna creixent, aquesta semicircumferència lluminosa 

que contra el cel negre dibuixa un arc, el seu arc, un 

arc tensat que sap disparar amb precisió, sovint sense 

misericòrdia. Més val no aixecar la còlera d’Àrtemis. Ja 

esprés de la xerrada que va tenir lloc la 

passada tardor a la masia d’en Cabanyes 

sobre les figures femenines dels mites 

clàssics en alguns dels quadres de les seves 

col·leccions, en aquest article ens centrarem en 

una de les divinitats de l’antiguitat a les quals 

vam dedicar més atenció: Diana. És a partir del 

quadre que ocupa un lloc central en la paret i on els 

espectadors ens vàrem situar durant l’acte. Davant 

d’aquesta escena de factura difusa, titulada Diana i 

Cal·listo, ens veiem transportats a l’interior d’un bosc 

tancat on diversos personatges femenins de cossos 

color nacre s’escampen nus en primer terme. 

Diana i Cal·listo. Escola Bolonyesa. 

Exposat a la Sala de Música de la Masia d’en Cabanyes

LD
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D
de molt petita, asseguda a la falda del seu pare, Zeus,4 

va demanar l’arc per caçar i una túnica tallada per 

sobre dels genolls amb la qual pogués córrer lliure i 

matar bèsties salvatges. Les dones de l’antiga Grècia, 

tradicionalment, es vestien amb un peple o un quitó, 

i les dues peces eren llargues fins als peus. D’aquí la 

rellevància de la petició que fa Àrtemis d’anar més curta 

—i contradir les formes tradicionals—: ella necessitava 

les cames lliures per vagar sense entrebancs fora els 

límits de la polis. “Dona’m totes les muntanyes i una 

sola ciutat, la que tu vulguis”, li va dir al pare —com 

explica Cal·límac.5 El seu germà bessó, Apol·lo, té el títol 

de Déu de la ciutat, però ella, en contraposició, és la 

deessa del bosc indomable. 

Àrtemis és una deessa verge, inviolada, intacta com la 

frondositat que habita. No pertany a ningú, no es casa amb 

ningú, no té ni amors ni compromisos. Ningú la penetra, 

ni físicament, ni psicològicament; ningú la força; ningú la 

transforma ni la sotmet. Ella és la guardiana de l’univers 

femení i, com a tal, hi és present en moments cabdals i 

protegeix totes les dones que l’invoquen, especialment les 

joves, que acaben de tenir la menstruació, que ve de mens, 

‘lluna’.6 El moviment lunar pauta ritmes impertorbables, 

el creixement de plantes, el moviment dels oceans, les 

sangs de les femelles, els fluids, els engendraments, el 

trencaments d’aigües, la vida. 

En els rituals dedicats a Àrtemis, les jovenetes, d’entre 

cinc i deu anys, es disfressaven amb màscares d’os7 i 

es vestien de color safrà.8 La deessa era conduïda des 

d’Atenes fins al seu santuari de Brauron, a l’Àtica, i per 

això les seves festes s’anomenaven Brauronies.9 Al món 

romà, després de la primera menstruació, les nenes 

duien al temple de Diana —nom llatí de la divinitat— un 

cabasset amb totes les seves joguines. Era una figura pre-

sent en els moments de trànsit relacionats amb la dona 

i el seu misteriós cicle hormonal. Les iniciacions femeni-

nes eren territori d’Àrtemis.

Qui gosava vulnerar aquest univers femení sagrat to-

pava amb la seva vessant més irreductible. Per això, 

l’episodi vinculat amb Cal·listo ha estat molt represen-

tat en història de l’art, perquè mostra com la dea no té 

pietat quan es transgredeixen les lleis no escrites del 

seu reialme. Cal·listo, consagrada a Àrtemis, és de les 

poques figures del seu seguici de les quals coneixem 

el nom. Zeus, pare d’Àrtemis i déu suprem de l’Olimp, 

s’enamorà de la jove Cal·listo que corria pels boscos fi-

del a les normes de la seva filla. Precisament coneixent 

la rigidesa del seu tarannà, sabia que per poder apropar-

s’hi li calia tenir aspecte de dona, i optà, precisament, 

de convertir-se en la figura d’Àrtemis, perquè Cal·listo 

defugia tots els homes com a norma vital, igual que la 

resta de les seves companyes.10 
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L’art també ha immortalitzat aquest moment d’intimitat 

de dues dones: una Cal·listo innocent a qui se li apropa la 

seva líder Àrtemis sense saber que és Zeus en una de les 

seves metamorfosis. Ho va reproduir Rubens, per exem-

ple, el qual col·loca en un extrem del quadre, mig ama-

gada, l’àliga de Zeus, per indicar-nos que no són dues 

dones qualssevol les protagonistes de l’escena.

De la unió entre Zeus i Cal·listo, hi va haver —com en la 

majoria de les ocasions en què Zeus s’apropa al gènere 

femení— una fecundació. Temps després, quan un dia 

totes les nimfes d’Àrtemis es banyaven nues en un gorg, 

les companyes van descobrir el ventre inflat de l’embaràs. 

El quadre de la masia d’en Cabanyes ens ho representa 

amb la figura de la dreta que es resisteix que li treguin 

les robes, amb el gest evident d’agafar-se la panxa amb 

les mans. A la banda oposada del quadre, a l’esquerra, 

abillada amb una mitja lluna en el front —l’atribut 

inconfusible d’una deessa lunar—11 s’aprecia Àrtemis 

(Diana), enfurismada, amb un dit amenaçador que 

assenyala la falta. Dos personatges més apunten amb els 

dits acusadors en la mateixa direcció. La culpable està 

molt localitzada en aquesta línia horitzontal d’esquerra a 

dreta que ens marca la composició del quadre.

No es podia sortir il·lesa d’aquesta vulneració de 

normes. Cal·listo va ser expulsada sense contemplacions Peter Paul Rubens. Júpiter i Cal·listo, 1613 Museumslandschaft Hessen Kassel
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de la cort de nimfes de la dea. Com a compensació, 

Zeus la va transformar en una constel·lació, la de 

l’Ossa Major. I el fill que havia nascut d’aquella unió, 

de nom Arcas, va ser confiat per Zeus a Maia, la mare 

de Dionís, perquè el cuidés. Seria l’avantpassat dels 

Arcadis.12Aquest caràcter lluitador de la deessa Àrtemis 

fa que sigui el model per a una tribu guerrera com la de 

les Amazones —que només cercava els homes per a 

la reproducció— o de dones mortals com la corredora 

Atalanta, contrafigura humana de la dea,13 una figura 

mitològica també present en les col·leccions de la 

masia d’en Cabanyes.

Com comentàvem anteriorment, en el món de l’art s’ha 

popularitzat durant segles la imatge romanitzada de la 

deessa. Al Museu del Louvre hi ha l’escultura titulada 

Diana de Versalles, còpia romana d’un original grec del 

segle IV aC, que instaura en bona mesura el prototipus 

més habitual per representar-la: una jove gràcil carregant 

les sagetes en el seu carcaix vestida amb robes curtes 

acompanyada d’un cérvol.

El tret més distintiu que es repetirà i servirà per identificar-

la és una mitja lluna just enmig del front, com la trobem 

en el quadre de la masia. En lloc de sagetes, la veiem 

subjectant una llança, que serà una solució practicada per 

diferents artistes. Aquest prototipus iconogràfic el trobarem Diana de Versalles, Museu del Louvre.
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Diana amb la mitja lluna al front. Detall d’una obra de Van Dyck.

Van Dyck, c. 1622-27

especialment a partir del Renaixement, executat per grans 

noms com Ticià, Van Dyck o l’escola de Fontainebleau.

La peça de la masia, d’un període més avançat, beu 

encara d’aquestes fonts per a la presentació iconogràfica, 

tot i que l’estil ja respon a la seva època, principis del 

XVIII. Ha estat classificat com un quadre de l’escola 

bolonyesa pel seu estil classicista.14 Estilísticament, 

ja ha estat estudiada, i no m’estendré més en aquest 

apartat. El paisatge és bromós, tal com s’espera del 

reducte on jauen unes nimfes d’Àrtemis. S’aprecien, 

molt difuminades, unes muntanyes al fons, recurs que 

ens dona sensació de llunyania, i els tons clars de la pell 

de les protagonistes nues ens situen unes grans taques 

lluminoses en primer terme, executades amb un dibuix 

destre, que contrasten amb l’entorn. Cadascun dels 

cossos té una posició diferent, i generen una galeria de 

nuus femenins en una franja horitzontal. La posició dels 

cossos i el gest de cadascuna ens van conduint de la 

banda dreta, amb la deessa descobrint la greu falta, fins 

a l’extrem oposat on hi ha la pobra Cal·listo que ha estat 

víctima de l’engany de Zeus. I com a detall anecdòtic, una 

d’elles mira frontalment l’espectador, amb un esguard 

desafiant, distret, potser juganer. Aquest recurs també 

podríem observar-lo en infinitat de quadres, interpel·lant 

l’espectador, fent-lo present.

Aquesta és una de les parts importants en la contempla-

ció de les obres d’art, la presència, i el que l’obra desperta 

en cadascú de nosaltres. Tenir referents sobre el mite que 

s’hi representa ens ajuda a amplificar el seu missatge i 

a poder copsar les ressonàncies en les pròpies històries 

personals. Tots tenim a les esquenes històries de banys 

idíl·lics, d’amistats autèntiques, i alhora d’enganys i traï-

cions, i de petites —o grans— condemnes. L’art i la vida 

s’emmirallen.
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1 Eliade sosté que els seus orígens són orientals, i que el seu caràcter 

és arcaic, ja esmentada en la Ilíada com a potnia theron o senyora de les 

feres i que incorpora trets propis d’una deessa mare. Eliade, Mircea. His-

toria de las creencias y las ideas religiosas, Ediciones Paidós. Vol I, p. 358.

2 Segons García, era adorada com a deessa de l’arbre i la fecunditat prin-

cipalment al Peloponès. García López, José. La religión griega. Istmo, 1995, 

p. 51 i seg. Segons Cotterell ballaven en honor a la deessa en els poblats 

de l’Arcàdia (Peloponès) les noies abillades amb fal·lus. Cotterell, Arthur. 

Mitos. Diccionario de mitologia universal. Ariel, 2008. V. Ártemis

3 L’Himne homèric a Àrtemis la descriu unida a la natura en el seu estat 

salvatge, als arbres, al bosc i a les feres.

4 Es descriuen les peticions a Zeus a Cal·límac. Himne a Artemis.

5 Ibíd.

6 Treball molt aprofundit sobre la simbologia de la lluna i la seva relació 

amb les divinitats antigues a cashford, Jules. La luna. Símbolo de transfor-

mación. Atalanta, 2018.

7 Segons Bonnefoy, eren iniciacions femenines amb danses i cors a les 

muntanyes. En aquests rituals es preparava les parthenoi (verges) per 

al matrimoni. Les donzelles havien dedicat les seves joguines i el seu 

cinturó a Àrtemis. Bonnefoy, Yves. Diccionario de mitologías. Backlist 

clásicos, 2010.

8 Explica la indumentària de color safrà: KirK, Geoffrey Stephen. La natu-

raleza de los mitos griegos. Ediciones Paidós. P. 53 i 224

9 S’expliquen amb detall els rituals i la processó fins a Brauron a: García 

López, José. La religión griega. Istmo, 1995, p. 51 i seg.

10 Són diverses fonts clàssiques que parlen d’aquest episodi amb dife-

rents matisos: Apol·lodor (Bibl., III, 8,2), Cal·límac (Himne a Zeus, 40) o 

Ovidi (Met, II, 409), entre d’altres.

11 Encara que la mitja lluna al front sigui un dels atributs més utilitzats 

en història de l’art per identificar la deessa Àrtemis/Diana, en tenia més, 

alguns ja esmentats en el text, i capes d’animal així com els animals 

mateixos que l’acompanyen. Elvira n’enumera molts. eLvira BarBa, Miguel 

Ángel. Arte y mito. Manual de iconografia clásica. Sílex, 2010, p. 185 i seg. 

12 Se’n parla a García López, José. La religión griega. Istmo, 1975, p. 51 i 

seg.

13 Segons Pomeroy, Atalanta, juntament amb les Amazones, és una 

contrafigura humana d’Àrtemis. Pomeroy, Sara. Diosas, rameras, esposas y 

esclaves. Mujeres en la Antigüedad clàssica. Akal, 1991, p. 19.

14 Em remeto a les fitxes de catalogació dels inventaris de la masia.
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