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Francesc Fontbona

L

a història de l’art dóna molt més de si que el que pertoca als límits estrictes de la pintura, l’escultura i l’arquitectura. Això és una obvietat. Moltes altres coses, posades al
servei de la vida social, surten dels tallers de moltes menes
d’artistes, i aquest conjunt heterogeni, però coherent, de produccions cal que algú l’estudiï i l’analitzi no sols com una
part de la història de l’art i de l’estètica, sinó també com
un element molt significatiu de la història social mateixa.
La professora d’història de l’art de la Universitat de Barcelona Rosa M. Creixell abordà aquesta tasca fixant-se en
la part central del segle xviii a Catalunya, partint de la ingent quantitat de documentació dipositada als arxius del
país –singularment a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, entre moltes altres fonts–, i el resultat ha estat aquest llibre que ens
submergeix de ple en la vida quotidiana setcentista en molts
dels seus detalls.
L’autora es fixa en els elements artístics i artesanals que
acompanyaven la vida domèstica d’aquell segle, però aquesta atenció la porta igualment a fixar-se també en aspectes
molt significatius, com ara el fet que Catalunya, que havia
arribat a aquella època més aviat escassa de llinatges nobles
mantinguts directament vinculats al país, va conèixer un
increment notable de nous títols de noblesa concedits per
la nova dinastia regnant dels Borbons, que d’aquesta manera fidelitzava un gruix important de les classes dirigents
catalanes, en un context en què la Guerra de Successió i la
conducta dels guanyadors havia accentuat l’hostilitat del
país cap a la monarquia regnant. El rei arxiduc Carles d’Habsburg també havia creat noblesa, però d’entrada no fou reconeguda pels guanyadors de la guerra i els seus hereus
hagueren d’esperar molt de temps a ser acceptats entre els
representants de la nova aristocràcia catalana.
Si ens centrem en els temes en què l’autora fixa el seu
objectiu –mobles, objectes, ornaments–, és just en aquest
moment estudiat per ella quan es perfila definitivament el
menjador com una sala específica de la llar. El llibre tracta
d’aquestes coses, i de l’existència i funció d’oratoris a les cases nobles, però sobretot es refereix als múltiples elements
del mobiliari i a la seva evolució, i va desgranant una a una
les peces, grans i petites, que formaven el paisatge de casa:
mampares, arrimadors, tapissos, la normalització de la calaixera –que és presentada com un moble més racional i

endreçat que anava substituint a poc a poc la clàssica calaixera i les seves variants, com el canterano, l’escriptori; així
com les diferents classes de llit –des de l’antiga llitera fins al
llit «a la imperiala» passant pel llit de peu de gall, cada un
dels quals corresponia a un sector específic de la societat–
i tota mena de seients: cadires, poltrones, bancs, canapès,
tamborets, que anaven substituint les cadires de repòs –les
habitualment dites «cadires de frare», denominació inadequada, tal com els profans hem descobert– típiques del segle
anterior.
Alhora, hom veu passar per les planes del llibre la consola –mal anomenada cònsola per molts de nosaltres i que
l’autora localitza a partir de 1748– i el lligador, pentinador o
tocador. Igualment s’examina la tendència entre els barcelonins benestants d’adquirir elements d’aquesta mena
a l’estranger: la procedència italiana que sovintejava abans
anava donant pas a peces d’Holanda o d’Anglaterra, amb
una presència escassa –qui ho diria?– de mobiliari francès.
Els miralls i vidres sovint eren venecians.
El xviii va ser un segle en el qual la pintura va anar desbancant el tapís i les talles en la decoració de la llar: sants,
marededéus, però també imatges de reis sovintejaven, així
com temes bíblics i, especialment, retrats –gènere consolidat més àmpliament en el segle xix pel prestigi social que
fomentava– i paisatges, o, com se’n deia aleshores, països,
que sovint eren escenes de cacera per la connotació nobiliària que tenia aquesta activitat. El llibre no sols ens mostra,
doncs, quins mobles gastaven aquí tres segles enrere, sinó
que ens ensenya o ens recorda que els nostres avantpassats
podien tenir un grau notable de bufanúvols; que si anàvem
escassos de noblesa amb pedigrí, sempre hi havia nou-rics
que estaven a punt de pactar amb qui fos i vendre les seves
arrels si convenia per ocupar l’espai distingit que aquella
havia deixat en la societat. Les escenes mitològiques, les allegories o les visions costumistes eren presents a les seves
cases. I de vegades la cartografia també formava part de l’ornament domèstic.
El pes de l’Església era immens i, en conseqüència, l’autora es refereix a la presència d’elements devocionals com
escaparates, crucifixos o capelletes portàtils, i peces de contextos més humils com ara les pinturetes sobre vidre, que
ja venien del segle anterior.
Rosa M. Creixell no s’atura aquí i s’endinsa també en els
tipus de refresc, la xocolata i tots els detalls de la taula parada i la dieta. Però també l’aliment intel·lectual: la biblioteca i quina mena de llibres s’hi trobaven. En aquest sentit,
se m’acut constatar que la biblioteca d’un personatge rellevant de l’època, el fabricant d’indianes Joan Pau Canals i
Martí –després ennoblit pel Borbó Carles III–, fou estudiada
a fons per Roger Alier en la seva tesi de llicenciatura llegida a la Universitat de Barcelona, però el fet que aquests treballs restin inèdits (en aquest cas se’n publicà només un resum a la revista Recerques el 1974) fa que esforços ben pròxims
–Alier, com és sabut, va ser professor, fins a la seva jubilació
recent, al mateix departament en el qual l’autora desenvolupa la seva docència– puguin acabar diluint-se lamentablement i passant desapercebuts a l’hora d’abordar un treball d’envergadura més general com el que estic ressenyant
ara mateix. La universitat hauria de vetllar perquè les recerques que ella mateixa ha generat no es perdin com si es trac-
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tés de mers exercicis escolars i s’incorporin decididament
al gruix del coneixement científic.
Un llibre com aquest de Rosa M. Creixell, fill d’una tesi
doctoral, aclareix un context omnipresent tot i que gairebé
sempre ocult a l’hora d’estudiar l’època, però encara ens pot
oferir subliminalment un altre motiu de reflexió essencial,
molt lligat també als usos de la vida quotidiana que estudia
l’autora: com ja s’ha dit, bona part de la documentació utilitzada forma part del fons de l’Arxiu Històric de Protocols
de Barcelona, i els examinats en aquesta ocasió van de 1710
a 1772, tot i que el període definit al títol del volum sigui més
breu. Doncs bé: entre un total d’un centenar de citacions
literals tretes d’aquest arxiu publicades en el text del llibre,
només poc més d’un 10 % són escrites en castellà, i totes les
altres ho són en català.
Encara que això no tingui un valor estadístic absolut,
atès que es tracta d’exemples seleccionats per l’autora en-

tre els molts que conté l’arxiu, sí que és un indici molt clar
que il·lustra fins a quin punt, malgrat la pressió oficial que
al llarg del segle xviii s’exercia per introduir el castellà als
països del regne d’Espanya que no el tenien com a idioma
propi, fins i tot en un àmbit tan solemne com el jurídic,
l’idioma viu continuava essent el del país i no el de l’administració central. Segurament per això, quan al segle xix
es promulgà la Llei del notariat del 1862, els legisladors
van tenir prou cura d’introduir un article –concretament
el vint-i-cinc– en què s’especificava que l’idioma en el qual
s’havien de redactar els documents només podia ser el castellà, iniciant així una inèrcia pertorbadora de l’expressió
natural catalana que encara patim al segle xxi, quan sobre
el paper ha canviat l’estructura de l’Estat i la força del centralisme ha minvat moderadament, almenys en relació
amb els temps inicials del nou regne d’Espanya creat pels
Borbons.

150 — Ressenyes
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