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Adquisicions del Museu de Barcelona

Entre els objectes entrats al Museu de Barcelona durant els anvs 191 3 i 1914 . havent d'esmentar
primerament una serie de set vasos procedents de la Italia meridional i pert :1nvents uns al tifus
arcàic, de decoració geomètrica i altres decorats amb figures rjos : un bell mosàic romà (opis

policrom, representant un ocell donant menj- als seus petits (fig . 170) . Aquest mosaic,
que amida 031 per 0 . 31 m . . fou trobat a Empuries, el mes d'octubre de 1913 i hamlía anat a mans
d'un particular.

La Societat general de Telèfons ha depositat al Museu diversos fragments arquitectónics romans
i mig-ev•als, recollits fent toies obres en son hostatge social al carrer d' :Avinyó. Entre els primers
n ' lii ha un amb la següent inscripció, incompleta :

.

Altres fragments romans, avui al Museu de Santa Agata, s'havíen trobat anteriorment pels Ina-
teixos voltants ( I ).

Una creu (l'altar romànica ha vingut a enriquir la secció corresponent del Museu (fig . 1~1).

Es de planxa (l'aram, amb ornamentació d'esmalts blaus i pedres i tenint de relleu les figures
de l'anvers, constituint un bon exemplar del segle NIL

En la secció (le pintura antiga ha entrat una taula, espiga d'un retaule del segle XIV, repre-
sentant l'escena del Calvari . A data posterior (segle XVI) pertanv-en una altra pintura en taula.
amb la figura de sant Jaume, tenint un àngel a cada banda i destacant- se sobre fons daurat . i un

retaule. dividit en tres compartiments, amb escenes de la vicia (le sant Pere, adquirit del Rector

de Palautordera.
Constitueixen la principal adquisició d'aquesta secció dues taules atribuídes al pintor cordobès

Bartomeu Bermejo . les quals, juntament amb altres dues del mateix pintor . han fet un llarg pclegri-

natge, passant i traspassant l'Atlàntic, fins que . mercès a l'intervencló del Sr . Sampere iMiquel,
s'aconseguí que totes quatre taules quedessin a Barcelona, dues al \lus,»u i les dues restants

a la collecció de la Srta . Teresa _Ametller

(fig . 172) . El Sr . Sampere fou (lui primer ]es es-
tudià . donant-les-lli la paternitat esmentada,
i reconeixent les senyals característiques de
les obres certes del pintor cordobès : el dibuix
ferm, indicant l'observació de la realitat ; el

colorit intens ; l'ús de colors espessos, sobre-

posats; el nimbe especial de la figura del
('rist ; els ve's transparentant les carns; les

diademes crucíferes dels àngels ; els detalls
realistes inconfundibles, etc.

Les quatre pintures devíeu formar part
d'un mateix retaule, dedicat a la vida o a

la passió de Jesús . Les dimensions de cada

una no só"m pas ben exactes, tenint les ciel

Museu o'89 m. d'altura, mentre que les de
la collecció particular arriben a I•o3 m .;
l'amplada en totes elles

	

de o'68 nI.

Les escenes representades són : devalta-
ffteut a l'in/eru . entrada al Paradis . resurrec-
ció i ascensió de Jesús . Les dues primeres

mereixen particular atenció per donar-nos
uns tenies gens freqüents en l'iconología
mig-e ;•al, encara que inspirats d'una ma-
nera ben clara en les llegendes apòcrifes,
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Fig . 17o . -- Alusaic d'Empuries

(1) Vegi's Puig i Cadafalch, Falguera i Godav : L' .-lrquitectura rominica a Catalunya, I, ps . 23 i 27.

112 . — Institut d'Estudis Catalans I12
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fillas de l ' Evangeli de \icodenurs . que és font copiosa d ' inspiració per als nostres pintors de l'Edat
:1itjana. popularitzat especialment per la Lle&ertrla _1Irrea, pel Gamaliel, per la Crónica Universal
i pur tants altres textes derivats (le l'Evangeli apòcrif.

En el devallamen/ a ¡ ' inferir, cl pintor volgué acomodar-se estretament als textes clef seu temps:
Jesuerist . vestint sols un vel que transparenta el seu cos que ostenta los senyals de la passiò, sos-
tenirrt amb sa esquerra una luxosa creu, tirades per terra les portes de bronze de la trista

Fig. r7i .-Creu d'altar romànica, amb esmalts

mansió, dóna a besar sa dreta a un ancià, Adam . El primer pare va seguit d'una turba d'honus
i dònes, nusos com ell, flectats els genolls a terra, representant les ànimes dignes de benhauranca.
Entre elles s'hi pot reconèixer David . i deu haver-Iii encara Seth, Isaíes, Jeremíes i el Bon Lladre.
que intervenen, com a portant la paraula, en el text apòcrif . També hi ha Eva, en l'expressió cine
ens indica Gamaliel quan din que ella cues pres a plorar de pietat devant Jesuerist, e hac molt
gran goig, corn era destrohit lo pescat que ella feu» . Eva sembla forcejar per a treure de sa llengua
un ganxo que la traspassa . puix que amb el seu pecat de gola, fou causa de la perdició dels honres.
Un àngel en actitut reverent ac'oupanva Jesús, i els dimonis queden enllà, manifestant sa derrota
inevitable amb estranys gestes d'impotencia, pel mig del foc.

1,a segona taula continúa aquesta llegenda antiga, expressant-nos el moment en què Crist
els feu entrar al Paradís «en tro que s ' en pujas al cel en la gloria de son Pare» . El Redemptor ha
fet retirar l'àngel que, com estatua d'or, amb espasa guardava la porta de] lloc de deliries que Adam
havia tingut d'abandonar a causa de sa transgressió, introduint-ari les ànimes deslliurades dels
inferns . El Paradís té les parets de jaspis . luxosa i rnaciça porta ; el paviment està ple de flors i Jesu-
crist mostra en ell . perquè l'adorin, l'arbre de la pomera que ocasionà el pecat i desgracia als pri-
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Fig . 172 . — Taules du Bartomeu Bermejo
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mers parcs, convertit en arbre de 1'e(lempció . L'artista, ben compenetrat dels apócrifs . lligà la 1h-
genda du la creu asil) la realització de la promesa cluc es (lin que tul àngel havia fet a Seth, de que
el sc t pare sería gorit quan l ' arbre del Paradís, del que n'hi donava un esqueix, hauria portat ul

sets fruit . jesncrist, al ésser clavat en la creu, feta amb la fusta d'aquell cs(pu'ix, plantat i (-rusent,
fou . segons la llcgcnda, el v-erdader fruit de l'arbre.

En la taula s'lli veu el Salvador mostrant als sants Patriarques cl cttntpliment du la promesa.
"lies àngels apareixen enlaire, cantant i portant a les mans un paper amb anotació lnttsical,

en el qual lli s(')l llegibles els primers versets de l ' himne triomfal . el T(' 1)('rt ;u lrnnl(nnu .~, indicant
l'alegria ciels cels pul cumplimcnt (h les promuses i triomf de l'ungit.

Durant aquest bietll el Museu s'és cIlriquit especialment ami) una ]llagníllca ci)! le(-cl(') de teixits,

de 1'iniportanicia dels quals podrà judicar-se per la segiient descripci("i:

I . .' CoL'LEccló P.vscó. - - L'any I9I3 la junta de Museus adquirí la collecció de teixits formada
pel qui fou eminent artista decorador . professor (le I' Escola (le Belles Arts de Barcclona . 1). Josep
Pascó i Mensa . La c il-lecciO oferta pels hereus del Sr . Pascó a la junta constava de mil cent exem-
plars . i foren pagades per ella, després d'una yaloraci6 feta per tina i altra de les parts contractants.
clucs centes vint i cinc mil pessetes . subyingudes _unb el tresor de la pròpia junta . un crédit muni-
cipal extraordinari . lin altre de la I)i1n.1tació de harcelona. 1 alguns donatius particulars (l).

Ahans d'entrar a la dcscripciO d ' aquest inlportantíssinl nucli ch' teixits . que, unit al que ja

posseía ul Museu . forma una col-lecciO (le les niés importants (I' Europa, bo serà indicar que aquest
aplec ingressa a les nostres col-leccions ptíbliques . sense una sola noticia respecte (le la l,reccdencia
(luis exemplars . lla succeit amb la col . lecció Pa.sc6 ço que ha passat amb la nlajoría de les que s'han
anat formant en els Museus d'Europa . co és. que., arribades les pusses al pesca per niudiaci(', dcl~,
ntiquaris, hi entren despullades (le tota indicació referent a llur provinença . cosa que, cons pot

conlpendre'-. té una importancia capdal quan es tracta de l ' estudi duus exemplars textils.
\o obstant . l'haver tingut nosaltres amb cl col']uccionista les relacions natural~ entre tul m e stre

i un deixeble. ens permet afirmar que . exceptuant alguns exemplars proyin(nts de cansis fuis
amb el Museu de la Cambra de Comerç de la resta, al menes el pes de la col . lecció, procedeix
de les esglesies i nlonastirs de C atalunva . Aragó i Castella . on el propi co p ieu(-ionista els va anar
,t cercar . Alguns exemplars . potser . provenen (le canvis fets ami) marxants d'antiguitats i col-
leccionistes barcelonins . mes això no variaría tampoc en gran manera la direcció (le llurs proce-
dencies. Dues de les perses de major importancia provenen (le la col-lecció Mique] i Badia. que en
Josep Pascó va catalogar al morir l'il . lustre escriptor d'art (=), i que fou venuda al col . leccionista
americà Pierpont Morgan.

Aquesta mancança de clades sobre la procedencia duus exemplars, no sols és (le doldre pel que
haurien pogut ajudar a la classificaci() dels teixits . sinO perqué l ' aparici(") (l'un teixit en un lloí i
época determinats sempre assenyala un punt de la ]finia de conlunicaci(') del nostre país amb els
grans centres productor . i justifica el rcflexe de certes fornies decoratives que . molt sovint. es
troben en els nostres monuments.

Aquest mal, conc ja hav rn dit abans, és general a totes les col'lcccions . Corn ahir ho foren per
llurs productors . els teixits antics són avui pels antiquaris objecte de niercat universal ; i les clades
més fixes per a la datació dels teixits. que . en general, cal fur pel métode comparatiu . s ' obtenen

pel mitjà d'unes quantes obres documentades que es guarden en els tresors de les catedrals euro-
pees . i que. per circumstancies diverses . no s'han mogut del costat dels documents que justifi-
quen llur presencia i expliquen. molt sovint, els camins per on hi han arribat . Aquests preciosos
elements avui són pocs . i és a base (l'ell que cal treballar i a base d'uns escassos exemplars bi-
zantins i aràbigs amb llegendes datables.

Certament el problema de la classificaci( de les pusses de la col .lecció Pascó no és gaire com-
plexe . perquè són escasses les anteriors al segle XIII. i, després d'aquest període constituient de
l'edat mitjana. les escoles textils europees i orientals apareixen ben (luterminades ; mes algunes
n'hi ha més antigues, i aquestes poques oferiràs algunes dificultats. pur quant pertanyen a l'art
aràbig primitiu d'Espanya . poc estudiat encara i en les guals la influencia de les formes ornamen-
tals de l'art sassanida i de l 'art siro-egipciac dóna lloc a certes atribucions que, sens dubte, serán
amb cl temps objecte (l'una contestació.

11) V"egi's la Memoria publicada per la ponencia : La Col . lccció Paseó . Barcelona, L'Avent', 1913.
(_) Collection de tissus anciens de U . F . 1liquel z Bat/M . Barcelona, 1900 .
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factures lugeuses i lioneses del XV.
aquesta col lecció, d'entre els
quals resaltcn uns (mants tre-
halls, fets t punt de creu, amb
fil de seda sobre ]li.

I)e cada una d'aquestes agru-

pacions parlarem successivament,
avançant per ordre cronològic.
i tractant inch niés detall els
teixits hispano-aràbigs ciels segles

\III . X IV i XV, amb mostres
esplendoroses d'aquell art de lla-

ceríes que fa la gloria de l'escola
granadina .

magnifie de

Apart d ' aquestes passes, la col leceió Pascó es llot llir que presenta al m(')n estu(1i( ')s una serie
ini'dita de teixits, si hé de poca antiguitat, no menys interessant que les altres per ésser completa
i per(luè ha estat poc estudiada . .1(Iuesta serie és la (le teixits espanyols . produits per les manu-
factures posteriors a la rocon(iuesta . Els centres industrials de l ' art aràhig no pur(I('r,'n pas llur
activitat en el segle del ; Reis Catòlics, i els telers moguts pels obrers lnudb'"jars seguiren produint
les belles teles de tradició hispano-aràbiga, adaptant els seus productes al gust de la modal impe-
rant, (lins cl qual triomfaven les formes del R 'naixen nt italià . En aquesta serio veiem l'entrenat
de la tradició mudèjar ami) el naturalisme italià i com aquelles formes florals i animals del vell
repertnl i persa, occidentalitzades per l 'espiritualitat italiana, es desenrotllen dins ('una pauta
geomètrica, (Iure recorda l'entrellaçat tradicional de l'art de llac giríes.

Corren pels museus d'Europa nombrosos teixits d ' aquestes series atribnits a I'Itidi ;l ; i la col-
lecci( '1 Pasc(, ami) ois seus magnífics exemplars . pot realment desfer a(iueStes classificacions . posant
al costat dels nuclis del Renaixement, que en 1 ' histoi ia (lel teixit venen sols rep :a sentais par França
i Italia, l'art dels teixidors espanyols de les grans manufactures de Sevilla, Toledo, Almería . COr-
(loba, Jaén, etc.

Altre nucli especialment important és el dels velluts i domasos venecians dels seelus NIV i \V.

on es troba una abundor extraordinaria de varietats, en exemplars (le grans dimensions i en liesses
confecciomtdes, com poques col•lcccions europees "s poden vantar de posseir . .Aixi mateix és
important el nucli francès més modern, podent fer, conc es veu . anc) aquestes series . una exl)n-
sici(') general (l les principals etapes de l'art del teixit a Occident . comptant coma inicial l'escola
I ispano-aràbiga.

.Altres suries munys importants completen i lliguen antre elles aquestes agrupacions principals
que venim (le citar . Una d'elles és la petita col . lecci(í de teixits coptes . on hi ha representades les

èpoques principals. L'altre és la dels teixits sicilians i italians, eles del segle XIII fins a les manu-
L-na petita serie de brodats completa el conjunt

Teixits copp tes . -- Aquest grup

(S reduit, i els exemplars. segons
tenint entés, provenen, en llur ma-

joría, (le canvis fets amb el Museu
de la Cambra de Comerç de 1 .ió,

el qual . com és sabut, en posseeix
una col'lecció magnífica, adqui-
rida mitjançant la seva interven-
ci(') en les excavacions practica-

des per \1 . Gayet a les necròpolis

d'Antinoe.
En l'estudi d'aquests teixits

Gavet i Cox (1) han asscnvalat
una base de ciassnccacro, partint Fig. 173 .

	

Teixit copte de tipus indígena

(i) ( ;avet : Notices relatives aux objets recueillis a . lntinoé, Paris, 1901-1907 ; L'elploration des n . i crípoles greco-byzanti-

ncs d'Antinoé, :Un . del Dlusée Guimet, XXX ; L'art copte, Paris, 19oz . Cox: L'art de décorer les tissus, Paris-i,i6, 1900.

V'egi ' s també Migeou : Essai de classement des tissus de sole décores sassanides et byzantins, Gaz . des Beaux-Arts, 1905, z;

Les arts du tissu, Paris, 1909 . —Gavet : Les portraits d'Antinoé . Paris, 1915 .



ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXJI1-XIV

de les ObservaciOns fetes en
l'excavaci() de ics necròpolis
' ipcies dels daurers temps

de la doluinacltl rotllana i
de les primeríes de la domi-
11aClo bizantina . 1 ant l ' Un

cons l'altre d'aquests autors

incl iqu('n els segiients grups
en l'art dels teixits coptes:
(!) grit t) (I ' ornanlentaciú in-
dlgena . (1u(' persisteix tra-

ves dc les altres varietats j
( 'on deriv•cu els tclncs (1e
llaceríes dels teixits alarbs
(fig . 173) : b) grup (1'lllspl-
raci(í hel . lenística (fig . 174);
c) grup d'inspiració ljzan-
tina (fig . 175) ; d) Lr111) (l'ius-
piració sassani(1a (fig . 176)-

e) grup capto-arabig (figu-
ra 177) . Cada un d'aquests
es representat ell la petita
serie de teixits captes del
nostre Museu . A nies, lli ha
alguns exemplars de teixits
de seda, corresl)oncnts a

l ' art copte indígena, deco-

rats ami motiu sembrat.
( al distingir aquests darrers dels anteriors, per quant aquells constitueixen un ornament damunt
les' teles llises del vestuari . mentre (1Ue aquestos són teixits a tota amplada . Aquests teixits (l'or-
nament semblant a la tapisserja i, per tant, nomenats Gob_'lins col)t('S . despres dels estudis fets pur

GerspaCli . sembla 1)rolxtt que són obres fetes a nià . si ]lo anió telers (l ' alta llisa. amb tambors

semblants als usats actualment per les nostres brodadores . Les (lues técniques donen lloc a aques-
tes importants distincions, essent necessari assenv-alar que . mentre aquests temes d'ornaments
fets a inà decoren el vestuari . els teixits de seda o de llana de dibuix continu es troben usats en
els coixins collo-.ats sota la testa (Tels cadàvers trobats en les necr(ll)olis d' :lntinOe.

M . Gavet . en son catàleg dcl Palau del Vestuari de 1' Fxl)Osició Universal de París de I000, j

M. Guimet . en son llibre Les Por-
trr(its d ' _1ilIi)toc, donen curioses
restauracions del vestuari copte

del darrer període romà i dels
primers temps cristians. En els
retrats (1'_Antinoe, pintats sobre
les teles que embolcrlllen eia- cos-

sos. es veuen b n clar les fun-
cions ornamentals que coml)líen
aquests t('i nits damunt les túni-
ques. M . Guimet, a Ines, repro-
dueix una serie importautíssirna

de teixits sassanides . trobats en
el vestuari ciels cadav-r

	

captes.
Al seu dir, son ines antics que
els enterraments, i són pesses

textils (le tema continu. tallades
a franges i aplicades sense aten-
ció als temes decoratius, com or-

nament del vestuari . A pesar del

Fig . 174 .- Teixit copte d'inspiració hel•lenística

Fig . 175. -- Teixit copte-bizantí
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seu mal estat (1e conservaci6, que fa quasi impossible
la reconstitució del dibuix, creiem que podem indicar
també l'existencia d'un d'aquests teixits sassanides
entre els exemplars de la col•lecció Pascó.

Teixils ardbins . Des prés d ' aquest petit grup de
teixits coptes que aquí somariament havem descrit,
caldrà tractar ara del nucli aràbig, començant per les
liesses de major antiguitat i importancia, i compost
d'uns guants exemplars que sovint han estat al nostre
entendre impropiament classificats coin orientals i
que tenen probablement un origen espanyol.

El valor particular de cada una d'aquestes poques
peses mereix que les descrivim una a una, encara que
sense intentar una classificació definitiva, fent en-
semps u na exposició dels problemes que susciten . La
fig . 178 ens dóna la mostra de l'exemplar conegut l;cl
nom d', lliga de Salit Bernat, és un fragment del teixit
trobat en el sepulcre de Sant Bernat Calvú, bisbe
de Vich, í que, segons l'opinió de Mn . Josep Gudiol,

e

formava part de la casulla que portava el cos del

sant bisbe. L'exemplar de la nostra col'lecciú no
prové directament de Vich ; en Pascó l'adgnirí sens
dubte d'en Miquel i Badía, qui en l osseía un frag-

ment important . venut junt amb tota la col°lecci(')
famosa . Resten a Vich . i són exposats en el Museu
Episcopal, dos trocos, un d'ells reproduït en l'obra
de Lessing . i a base del qual es pot estudiar per-
fectament el nostre teixit, que pel seu mal estat
sería difícil reconèixer sense tenir aquestes clades

( fig . 179) .
En quant a l'origen d'aquesta tela, són molt

diverses les opinions dels autors, car mentre
Mn . Gudiol la considera aràbigo-oriental . Lessing,

coincidint amb en Pascó. la classifica com a bizan-
tina dels segles XI-XII (1) . .Aquest orientalisme de
la tela no és pas una cosa prou fonamentada. al
nostre entendre. El tema no hi ha dubte que és
oriental, però els temes orientals han fet el seu
camí a través del 1Iediterrani, i és indubitable

que l'art hispano-aràbig primitiu viu tot dl dels
motius d'aquesta procedencia. Lessing sembla. en
efecte, haver oblidat que anteriorment a l'art de

llaces íes dels segles XIII i XIV. hi havía a Espanya
una producció textil ben característica, els produc-
tes de la qual, malgrat viure dels temes siriacs i
perses, prenen un caràcter propi inconfundible . El
frontal de les Bruixes, la serie de teixits de Sant
Bernat i el fragment del dibuix sassanida de l'Es-
tanv, constitueixen un nucli prou important per
a posar-hi atenció . ]:l tema d'origen persa no pot
servir de base per a la classificació que es dóna a
aquest teixit . En les piques d 'oblaciú de l' ntin-

(1) Die Gewerbesammlung des K . Isunstgew'erbe-Museum.

Fig . 177 . — Teixit copto-aràbig

	

Berlin, 1900 .
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Fig. 176.-Tcixit copte sassani(la
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bra i de lledinazara es troba repetit ; l'àliga
damunt de dues feres no és estranya, doncs, a
la producció dels alarbs d'Espanva i aquest aire

peculiar que reconeixem nosaltres en la serie
de teixits esmentada, pren un valor que no
tindria en cas contrari.

En efecte, l' art d'aquests teixits, a pesar dc
la repetició dels ternes, no té parió en cap de
les escoles orientals. La vivesa de les composi-
cions sassanides és incomparable al llieratisme
de les dues que nosaltres considerem espanvo-
les; la finor dels productes siriacs no es corres-
pon amb la robustesa i a la barbre interpreta-
ció dels motius que trobem en aquests teixits.
L'art siríac té la seva tradició textil continuada

en les finors sicilianes, i les seves coloracions
clares, corn les coloracions brillants de l'escola
sassanida, s'avenen poc amb l'aire ferèstec,

Fig . 17S .	 Teixit de 1 ' Aliga de Sant Bernat

amb les tonalitats musques d'aquests teixits.
que tot ens condueix a considerar espanyols.
I no cal parlar de l'art bizantí ; cap de les
mostres d' aquesta serie de teixits té res que
veure amb les composicions magnes d'aquell

art oriental, aclarit per ]'injecció vigorosa de
les coses llatines . L'art bizantí podríem dir
que és una traducció de l'Orient per a l ' ús
dels occidentals,, i ni el seu aspecte fastuós ni
el treballat dels seus productes indueixen a

pensar en tala possible familiaritat entre
aquells exemplars i els nostres.

Apart de totes aoucstes raons, que seràn
potser de poc pes científic, per() que tenen
un valor dins el in'.tode comparatiu que per
ara governa la classificació dels teixits, hi lia
una raó documental en apoi de la provinenea
que nosaltres donem al teixit de Sant Bernat
i als seus semblants, que Mn . Gudiol retreu
en son estudi sobre El Se/iulcre de Saut
Bernat Calvó, presentat en el Congrés d'His-
toria de la Corona d'Aragó (1) :

,,Parlant d'aquestes teles del vestit pon-
tifical de Sant Bernat s'ha deixat anar la
idea de que podrien ésser part del botí (le
guerra, adquirit . durant la conquesta (le Va-

(Reproducció de Lessing)

Fig. 179 . — Teixit de 1'Aliga de Sant Bernat

(i) Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó, segona part, Barcelona, F . Altés, 1913, pS . 964 1 segs .
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]encia, pel nostre Bisbe, que lbi assistí . La mateixa Crònica ciel Rei Jaume no fa impossible
aquesta dita, ja que diu que sortint de Burriana atacà la Torra de Montcada reduint-la «e e .ri~i
molla bona roba e perles e sarces de, coyl e brassaderes d'aur e d'argent e molt drap de seda c d'altres
robes moltes, si rluevtre'ls serrains e ço que'n exi que be'n pr .<ja a c . niilia bese ;its ' (1) . Mn . Gudiol
encara esmenta la dita de I)esclot, qui afirma cluc els moros que abandonaven Valencia es Venien

de sede e daltres draps ne bells eubertos ne molt bell drap de seda e da?tr lu' de
molt bell urnes (2 ).

Mn . Gudiol cita en el mateix treball dos docu-
ments de l ' Arxiu Capitular de Vieh, 1 'un datat a
Valencia . nones de desembre de 1224, fent donació
a Sant Bernat d'una casa a Valencia, la qual has ía
sigut de Raiç Abuazmen, l'altre fet a Barcelona.

pridie kalendas novetnbris . de 1241, donant-li dues
alqueríes en el terme de MurVedre . i . cn substi-
tució de dues altres alqucríes d'Alcudia i Benial-
caciin donades abans, li entregava el castell de

Sagart . Es clar que cap ciels documents que es

molt bell mulaia//

Fig . 180 . —Teixit de l'Elefant

dZcproducció d . l -,ing)

Fig .

	

reixit de 1'Elefant

refereixen a les rohes que els moros posseíen indica 1 origen d'aquestes teles . i, per això, no des-

menteix la possibilitat d 'ésser teles importades . però és evident que una, producció tan gran i

esplendorosa com la de Granada, als segles XIII i XIV, no és cosa que pugui improvisar-se i
que és necessari al menvs l'antecedent d'una centuria d'activitat, que fa coincidir l'època dels

documents amb el moment d'una producció textil activissima entre els alarbs d'Espanya, y) que

fa, naturalment, creure que aquests teixits, la bellesa dels quals vanta el nostre rei, serien més

(i) Crónica, § 202.

(2) Crónica, cap . XLIX.

113 . — Institut d'Estudis Catalans 113
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1)robal)lement teixits cspanvols (lu('. foras-
ters, així com a(luestes donacions de Salti
Bernat i la seva m t(TvenCió ('n la conquesta
(le Valencia SOn motius per induir a creure
en la procedencia aràbiga de les rotes de]
seu vestuari pontifical, majorment (]clan Mn,
Gu(li(l ha pogut observar que en els frag-

ments de la túnica i la tunicA]a lli lla cos-
tures indicatives d'una confecció anterior a
la del vestit episcopal.

Totes aquestes raons, tinguin el valor que
s'els vulgui donar, ens serviràn no sols per a
classificar l 'exemplar de l ' àliga coral Tina obra
hispano-aràbiga del segle 1I-XII . mes encara
per incloure dins la mateixa. familia dues o
tres mostres més que es troben en la col•]ec-
eió Pascó i que ofereixen un cas temàtic
semblant . I:na d'elles l ' anomenat teixit du
1'Elefant, que Lessing dóna complet (]figu-
res iSo i 181).

Aquest exemplar, segons afirma Lessing.
fou trobat a Espanya, i d ' ell ne posseeix un
fragment el Museu de la Cambra de Conuere

(Reprodnecíó de Lessinri)

Fig. 182 . —Teixit de Santa María de I ' Estanv

Aaghli

Fig. 183 . — Teixit de Santa María de FEstany
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Fig. 184. — Fragment de la capa de l'abat Biure

suri( de Sant Regnat Calvó . Potser caldría considerar-la niés moderna, però aquesta diversitat
d'origen sempre sería a base d'un grup du producció Hispano-aràbig "diners, pergné, certament.
no sabríem atribuir aquesta mostra a cap de

les altres (scolus aràbigues.
Es molt possible que un estudi detingut de

les diverses escoles de la producció textil ltispa-
no-aràbiga, si els exemplars fossin tan abundo-
sos cous en la ceràmica, uns domés (los grups
dc pro(lnccifi, paral-lels als que trobem avui

cientílicanunt establerts en les arts de la terra.
Es cert que els colors dels altres exemplars

pollen haver perdut, i que un estudi químic po-
dría fer-nos conéixer el color primitiu, mes cap
teixit dels que actualment es conserven, fera
(tels captes, pot oferir un roig semblant al
(I'a(iucsta mostra, iill directe de la tintoreria
granadina que no té parió en cap de les escoles

nnisulmmnes, i que correspòn exactament a la
coloració dels teixits granadins (lel segle _NiI1 ' ,

en els finals prepondera l ' art de llacerfes.

_Aquest aspecte de la coloració, ul tractat del

(le

	

La paritat (le tema
ría (fels autors a donar-ll una

existent entre aquest teixit i el de Carlenuuny ha fet inclinar a la nrtjo-
classificació bizantina, fins al punt (le que I )ieb], per una equivoca-

ció sens dubte. el posa sota l'epígraf corresponent
al teixit d' .1 ix-la-Chapelle . que no és n produit ( t ).

En primer lloc, no cal esnientar 1e .; grans
diversitats Cluc hi ha untre aquests (los exem-
plars. En cl de Carlemanv sembla com si l ' art
siriac, afinant totes les filigranes de l ' art persa,
hagués traduit a un estil linial 1es formes de la
bestia, mentre que el nostre és un teixit fet a
grans taques . característica aquesta du la deco-
ració moghrebina, que porta aferrada en e1 sen
fons la tradició de l'art copte. predominant
sobre totes les altres múltiples influencies que
han intervingut en la seva formació . Sens dubte
aquesta obra té un origen divers de les de ]a

895

(t)

	

lfctn(el (l'Art Byzantin, Paris, Picard, 1910, p . 603 .
Fig . 185 . --Teixit igual al fragment trobat en el sepulcre

de lloca Leonor Villalcazar de Sirga
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dibuix, i els tenlos que ocuprll l ' interstici deixat pels quatre andes . aixf com cls ole les orles dels
cercles, indueixen els ulls mcnvs familiaritzats a la visió dels teixits espanyols, a incloure'l dins

aquesta familia, tal com una Comparança . anit
els temes de la serie de Sant Bernat ('alvó el
farien datable al segle l I l o X I l I.

.,11tra de les pesses de major intel és de la
col•lccció és el teixit (figs . 182-i8 ;), reimodtiit
també per Lessing, procedent del monestir de
Santa María de 1'Fstanv i quo formava part
d'un troç amb cl dibuix compiet . de la collecció
Miquel i Radia. El teixit de la col lccció Miquel
i Radia ostenta tres series de cercles ; ole baix a
dalt . la primera és Igual al troc de la nostra
col•1eccló; en la segona . es venen unes quimeres
alades i en la tercera. un elefant . Tangents als

cercles de l'elefant es veuen, en

la reproducció del catàleg de la
col•lecció Miquel i 1 ;a(1ía, Ics
Parts (lots cercles segiients, quo
coincideixen exactament <imb

els segments de cercle qui' fal-
ten en la part baixa riels dos
medallons dels cavalls (lei nos-
tre teixit . Ls evident quo aquest
fragment ha sigut tallat dol tei-

xit ole la col'lecció Miquel i Badia i per ell tenim la seguretat (le quo la composició és formada per
l ' alternança d 'aquests tres tenles: el caball_ la quimera i l'elefant.

Lessing reprodueix en la seva obra la reconstrucció d'un teixit igual, amb una diferent distri-

Fig .

	

—Fragments del tern aràbig de la Catedral de Lleida

Fig. 187.-Teixit granadí del segle XIV

bució dels motius ; és a dir, comença a la part baixa la quimera, se gueix l'elefant en segón lloc i Cl
cavall ocupa el rengle superior . Lessing no indica la procedencia d'aquest teixit i el classifica com
a «repetició d'un teixit sassanida del segle VIII-X>>. M . Guimet reprodueix, entre altres, un
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teixit sassanida, descobert en les

necr')polis coptes, excavades per

Gavet . En aquest teixit Cs veu.
dins d'un cercle perlat igual als del
nostre, un cavall alat de gran sem-
blan(a a] cluc aquí rcprodilini, en
tots els seus detalls, per') notable-
ment divers en quant a caràcter i
execució dCl travat . tn altre dels
teixits d'antinoe ofereix igualment
una composició en cercles perlots,
al centre dels quals es veu un molts"',

,- portant un collar tamh'' perlat.
M. Guimet afirma l ' origen xinesc
d'aquestes composicions, suposant-
les obra dels teixidors dc l'extrem

rF Orient, i seguint dibuixos sassalli-

des. Una composició en nn teixit

xino-pèrsic . reproduit pur Lessing,

oposa la teoría de 31 . GHratet . nies

totes les besties figurades en els t ei-

xits que aquí hem esmentat porten
damunt del collar perlat unes llaça-
des volanderes, que M . Guimet ju-
dica com a característiques quasi
infalibles de l'origen sassanida dels

teixits; i són precisament aquestes
llaçades les que manquen al bestiari

ciel teixit nostre . Apart d'aquest

detall especialment important, una compa-
ració ciel nostre teixit amb els altres de tema
semblant (perses, bizantins, siriacs, etc .) és
suficient per a determinar la distinció . que es

A. A
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Fig. 189 .-Teixit granadí, segle XV
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refereix sobre tot a la imtiiera d('1 dibuix que per la seva inhiibilitat . per la seva barl)ítr1e . s 'aIlunva.
nu,lt del dels teixits sassanides, dels quals és copia, segons afirma Lessing, i coincideix pur lectamunt
amb els caràcters que resurten en els teixits abans esmentats, i en els quals, colli en a quest, us

tracta de la repetició o de la interpretació de temes orientals . Es, per tant, aquesta obra que l ' auto-
ritat du Lessing classifica com a repetició d'un teixit sassanida, sense indicar de quin nucli textil
ha sortit. una altra d ' aquestes mostres desconcertants, diversament classificades pels autors, ja

Fig . 191 .

	

Teixit de les_Girafes Fig. 192 .-Teixit hispano-aràbig, segle XIV

que pels seus caràcters no troben lloc en cap dels grups textils definits i que possiblement el tro-

baren demà que algú, amb més autoritat i més coneixences que nosaltres, pugui aprofundir en
els estudis de l 'art aràbig espanvol primitiu.

Es de notar c1ue la majoria dels autors sols compten entre les col•leccions textils . coma obres
aràbigo-espanyoles, les produccions dels segles III I al XV. 136 cal pensar que des cle l ' invasió nrti-
sulmana quelcom es produí en les terres invalides, abans d ' arribar a l ' art característic (le l ' escola
granadina . 1,a ceràmica ens mostra més clarament que els teixits, per causa de la major abundor
de materials, les etapes d'aquesta evolució, i és signe d'observar que, entre les pesses primitives,
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Fig . 195

Teixit sicilià, segle XIII

Fig . 196

Teixit mudejar, segle XV

Fig . i9+

Teixit sicilià, segle XIII

Fig . 193

I~~etlelo italiana del tema de la girafa,

segle XIII-XIC'
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abunden més els tenles de bestiari que els de Ilaceríes, que Vindràll a caracteritzar la ceràmica
daurada.

Els dos antílops siriacs del vas de 1'Àlhai bra, en el segle XIV, bé volen dir que cl repertori
oriental ha constituït un antecedent a les ornamentacions, creades més tard pels artistes ala.rbs
de 1 ' I .spallya, i essent això comprobable, no hi ha ('II Veritat cal) ral' per a refusar la possibilitat d ' un
grup textil espanyol, amb temes (le bestiari oriental, els exemplars del qual, pel seu caràcter,
no poden ésser inclosos en cap de les series delillides pels historiadors més eminents.

Fig. 19 '7 . —Teixit mudejar, segle XV Fig . 19S .—Teixit mudejar, segle XV-X\ 1

_filtre dels teixits aràhigs d'aquesta serie primitiva és el fragment de la capa de l 'abat I3im e

(fig . 184), repetit en la majoria de les col.leccions europees . Per la materia, aquest teixit sovint

ha estat classificat com alemany, perquè en els museu .; d'Europa no han vist m(s que els frag-

ments aportats pels marxants d'antiguitats, en els quals hi manca la faixa central (le la compo-
sició que, al dir d'uns conté una llegenda aràbiga i, al dir d'altres, és un simple grafiat, sense niés
interès que el d 'un motiu ornamental aràbig . Sigui com sigui, l 'estat de la faixa no permet afirmar

ni que hi hagi llegenda ni que no hi sigui ; ara cal dir que és també impossible afirmar l'existencia

d'un teixit alemany amb llegenda aràbiga o cosa que ho sembli .
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Fig . 200

Teixit mudéjar, segle XV- x\ l

Fig . i n ) O.Teixit espanyol de tradició mudéjar
amb fornies del Renaixement, segle XVI

S'explica aquesta atribueix)

alemanya del teixit . simplement

per ésser fet a base de tela de lli.
la qual d~)na un aire barbre a la

tela, però si per un moment trans-
porten' les formes d'aquest exem-
plar a la seda ens trobarem com

per encant davant d 'un teixit mo-

resc . Res niés aràbi g que aquesta

coluposicií) de medallons . amb els

1h ens adossats, repetida en un
camp Vastíssim, dividit per una
franja amb lletres cúfiques, i res
més allunyat encara, de les com-

posicions sicilianes o hlqueses,
entre les quals Volen classificar-10
alguns autors, que aquestcs for-

mes plenes, lluint a taques més

que a línies . I .'urdit d'aquest

teixit és, com hem dit . (le lli, amb

la trama en seda blanca i verda . i

uspuntillats d'or de Xipre . I,a des- Fig . 201 .-Teixit de tradició mudéjar aml, formes del Renaixement

I14

114 . — Institut d'Estudis Catalans
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l'i

	

—"teixit espanyol de tradició aràbiga

Fig . 2o' . — Brocat espanyol d'inlitaciO
de tenies italians, segle NVI

Fig. toa . — Domaç espanyol d'imitació de temes italian'

aparició (1 la seda blanca lia fet sortir a la
c,uperficie el ]li que aquella recobria i l'aire

rústec que ha adquirit per aquest motiu.
li ha valgut la classificació d'alemany'.
obcrtamcnt injustificada . Tenim la segu-
retat absoluta que. si la majoria dels
autors que li han donat una tal classifi-

cació, haguessin vist la capa sencera i no
un retallet amb pocs medallons (cort el
que hi ha al museu de lirusse les) . 1'opi-
nió que s'han format d'aquests teixits
seria altra i possiblement coincidiria anió

la nostra ; i més encara, si als referit ., au-

tors els hagués estat possible considerar
que els paraments de les mànegues de
l'alba que l'abat riure portava en la data

del seu assessinat (1351) són també una
mostra de teixit aràbig d'indubitable clas-
sificació . D'aquest teixit riqulssint del pa-
ranient mànegues l'alba . cl metr e
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Teixit espanyol d'imitació de temes italians, segle XVI

Museu en 1,ossceix un petit fragment i un altre de més important la col•lecció Herrera dol
\Iusen de I russel ics.

Lc,sing (lóna, a aquesta pess_t 1a (lata del segle X-XI . insistint sobre la seva provinença lnispa m-
aràbiga i no copte. Es obrat d'or amb (lecoracions de seda blanca, roia i blava, de treball linissim.
fet amb extraordinaria perfecció ; germà . en quant
a riquesa . del fragment teixit d'or i decorat (k
blau, cluc formava part del Vestuari trobat en cl
sepulcre de 1 )ona Leonor (le Villalcazar (le Sirga

(fig. 185) i dcl qual en posseeix un fragment el
Museu de \Ia(lrid, altre la nostra col . lecció í altre
la col'lecci() 1-xerrera . (lel Musen (le Brussel•lcs. Es
obra netament aràbigo-espanVOla dels principis (tel
perio(le (le les llaceríes, i considerada per la ma-
joria dels autors com a treball del segle XIII.

I )ills de l'art de llaceríes la col•lecció Pascó pre-
senta una riquesa considerable . Apart dels frag-

uicuts del turn (le la Seil (le Lleida (fig . ISb),
lia pesses d'importancia extraordinaria pel seu valor
ornamental i pel seu tamanV (figs . 187-18q), que
donen diversos tipus d'atInest art, a través dels se-

gles XIV i 1V. Una nora agrupació de teixits arà-

higs espanyols, de motius animats, cal fer encara,
abans de cloure aquest capítol . i en els quals sem-
bla predominar damunt dels teixidors alarbs, (lel

darrer període de la seva dominació a. Espanya.,

l'influencia de Tes escoles de la costa occidental ita-
liana, hereves de la tradició, o, millor conti-
nuadores de les industries sicilianes.

Presidint aquest nucli trobem el famós teixit

dc l'aranya (fig . IOo), bell exemplar de satí blanc,
damascat, decorat (l'or, amb el terna de l'aranya

entorn del qual 1'inscripció diu : «1)eu ens Ilia

donada com exemple .>> En posseeixen fragments Fig . 206 .	 Teixit espanyol d'imitació italiana, s . XVII
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iguals el Museu Kensington el de Crcfeld i el de hrlissel•]cs, essent considerat . per la nlajoría
dels autors, com a obra dels segles 1III-1IV . Ric especialment en mostres aninu)des és aquest
conjunt cluc clou la producció aràhigo-csI)anVola, a la qual pertanyen tots els teixits alarbs que
reuneix la col . lecció tascó . exceptuant una mostra otomana . del segle XIII, igual a un fragment
del Museu de Lió, ami) inscripció que dona la data i lloc de fabricació ; alguns exemplars sicilians,
de reduit taniany j dibuix incomplet ; i la mostra famosa. de les girafes (fig . igi) . en la classifi-
cació (le la qual tantes opinions diverses s'han de mostrat.

Fig . 207 . — Brocatell italià Fig. ao8. — Brocatell espanyol

Mentre lins autors la SupOSCn siríaca, altres la creuen d ' origen persa i no manca qui li atribueixi
un origen italià o sicilià . Els caràcters semblen en realitat siríacs, nies el fet d'ésser aquesta mostra
una de les que ni(s repeticions lia tingut, per part dels diversos centres textils que seguiren l'iiis-
piració oriental, és la causa d'aquest dubtes, que s ' esborraríeu tan Lon punt es fes un repertori
(le les variants, on es posés aquesta, que d'entre totes és la que presenta una major perfecció
de dibuix i (le treballat, corn a tipus matriu del qual derivarien tots els altres, sicilians i italians
en sa niajoría (figs . 193-1 95). I,'importancia dels tres grans fragments que posseeix la col-leeciO
I ascó donen un interès especial a aquest exemplar, per quant en ell es 1)ot veure no sols ben
complet cl tema, sinó l'liarmonía general de la composició, que és una de les niés belles (le
l'historia del teixit .
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Completant la serie aràbiga, la col'lecclo Pascó ells ofereix un petit nucli interessant (k teixits

sicilians, on trohcm l 'antecedent de les series italianes dels segles XIV i 1V, que descriurem més

endavant.

7 craits ('shnnvo7s . -La serie de teixits cspanVOls de la col•lccció Pase(' te tina importancia

gran centre els altres nuclis de la mateixa i entre les col'leccions europees, per quant d("ena a l 'es-

tudi de l'historia . del teixit una idea completa (le l'activitat textil (1c les industries espanrules, des
del temps de la reconquesta fins al segle XVIII.

i ;, . 213 .

	

Teixit de llana espanyol de tradició aràbiga, segle XVI Fig. 2i1 .--Teixit de llana espanyol, s . XVI

(iI (1 u(la, fils a la fi del segle AVI . es distingí per la fabricació de robes decorades amb cicnneints

(le tradició aràl)iga . barrejats principalment amb temes heràldics (figs . 196-I97) . tieVilla . centre
d'importació del renaixement a Hspanva . a les darrelíes (lel segle YV i principis del XVI, sobre-
passa a Granada (n irnpor tancia textil, ocupant ell els seus obradors a milers d'operaris, dedicats
especi<nlnnent a la producció de domassos ; la industria (le la seda era tan important en el segle XVI,
que una (1 -posició reial probilli l'importació d'aquests teixits a ltspanVa . Toledo arribà també,
cn aquest segle, íí ésser un imperi textil. observant-se arreu e1.s caràcters de l'art aràbig i
els de les formes del Renaixement . en composicions hellíssimes (figs . 198 . 199, 200, 201 i 202).

:1 més de 1(s ciutats ja dites . són d'esmentar, entre els centres productors (le teixits als
segles XVII i XVIII . Jlureia i Valencia i la manufactura de Talavera de la Reina (figs . 203 i

20.}), que produí domassos inspirats en la decoració de la ceràmica d'aquella localitat, i la de
Cervera . fundada en temps de Felip V. sota la direcció del francès Joàn (le Bouli're . De tots aquests
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Fig . 21 5 .

	

liana espanyola, segle X VI

	

Fig . 216 .–Llana espanyola, segle XV'I

nuclis principals representats actuí per

les figures adjuntes Ii'lhi ha una no-

drida serie en la col'lecció Mascó . Cal

observar els caràcters distintius dels
teixits, espanyols per a rehabilitar una
serie de pesses existents en els museus

d'Europa. i considerades com italianes,

quan veiem, com en la col . lecció Mascó

es pot veure, un conjunt numerós i d
comparem amb els teixits italians.
Signi per tradició, sigui per inhabilitat
t('cnica, sigui per manca de sentiment
(le les formes italianes que els teixidors
espanyols imiten constantment, veu-
rem que el naturalisme de l'art d'Italia

sofreix en el teixit espanyol com una
mena de geometrització, una quadri-

culació, que fa pensar en la disposi-

eió deis vells patrons aràbigs de l'art
de llaceríes, i ordena el conjunt de les
belles composicions, que l'italianisme

espanyol del segle XVI fa copiar dels
magnes brocats i velluts venecians i

genovesos. Una comparança entre un

vellut venecià, dels (le la serie amb
ornaments d'escarxofa, amb una imi-
tad() toledana del mateix tema, qne Fig . 21 ; . – Vellut de llana espanyol, segle NV - I
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posseeix la col-leccit') Pascó (lig. 212). ens donarà idea d'aquestes diversitats fonamentals, cluc po-

dríenl repetir en els domassos i en les sedes . fins a fer innombrables els casos.

Fig. 218.-Teixit espanyol d'imitació francesa, segle XVIII

Altra de les característiques la trobem en les coloracions . l'.1 color dels tints espanvols ("s in-
confundible ; els teixits italians brillen per harmonia, mentre que els espanvols ho fan per esclat

Fig . 219 .

	

Teixit espanyol iniit,u iO Muls lionesos
de l'època de Lleis \V

\ it espan Y ol, segle \VIIIFig . 220. –
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Fig . 221 .

	

Teixit italià de la serie dita el)raps de Regusa•>

~itY%~/~_.

Fig . 222 . -- Teixit sicilià

de (luiscún dels tons intervinents en la composició : els

verds més vius . els roigs més violents, els porpres niés

intensos, salten per damunt de les coloracions sobries i
11armglni(ues de 1'Italia. Un cop d 'ull a la sala de teixits
espanyols del Museu de Barcelona, seguit d'altre a la.
sala dels teixits italians, és proa per a fixar el caràcter
d'aquestes distintives, d'un valor extraordinari en la clas-
sificació dels teixits, i sobre les duals s'ha fet, en veritat.

Poca atenció.
Encara altra de les distintives a assenvalar entre els

teixits espanyols, copiant formes del Renaixement italià,
és l'abundor de l'or . L'or a l'Espanva opulenta dels se-
gles XV i XVI, es posa en les t'°les donant una impresié

Fig. 223 . — Teixit italià, segle XIV

115 . — Institut d ' Estudis Catalans IIj
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Fig . 225 . — Teixit

	

segle X I V

Fig . 22 .

	

Teixit de Lucca, segle XIV

són en aquest particular eloqiients . car veiem
esborrar els trets precisos del cisellat, que feia la gloria de

226 .

	

Teixit veueciù, segle NIV

més que d'harmonia. . de riquesa. Com tot l'ast
espanyo] del segle dels Reis Catòlics, que és
d'un esplendor lograt per acumulació . són els
teixits. Els velluts, a imitació dels venecians.

l'espuntillat aparèixer al través del dibuix, fins a
l'art de Gènova i Venecia.

Una altre secció especial-
ment interessant dins el nu-
cli de teixits espanyols es la
de les llanes (figs . 213-21 7 ).

Sembla ésser aquesta una in-

dustria popular, en la qual
veiem que es perpetúen . millor
que en els teixits sumptuaris,
els vells temes mudèjars . Les
palmetes del repertori tradi-
cional floreixen de nou, en

mig de l'art sobri que campa
pels velluts i domassos senyo-
rials. Els ocells i les lfacerfes
rebroten en la joiosa coloraciíi
d'aquests pobres teixits, tin-
tats dels colors més violents
i més esclatants . Les sim-
ples decoracions a franges i a
sembrat retroben la claretat

de les composicions, que l'art
dit de ferroniéres havia per-
duda . Tot el vell repertori re-
apareix en aquests teixits pels
pobres, com si el teixidor, al
voler satisfer els gustos del
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Fig . 227 . -- ßrocatell italià l'influencia aràbiga

seu mercat humil . hagués anat recollint tots aquells e ements que quedaven encari v'üus en l .! tra-

d :ció (1e1 poble, fugint dels italianismes, introduits per la moda en els tciNits (IC la. gent adinrrada.

_Acaba aquesta s2rii . de teixits
espanyols amb una col'lecció de
pesses del segle XVIIJ . particular-
ment interessants (figs . 218-220).

Espanya, com c'1 reste d'Europa . al
pen(1re preponderancia le' manu-

factures lioneses damunt les italia-
nes en decadencia, copià el teixit
francès, com abans havía copiat
l ' italià, i és en aquestes mostres on
veiem la flora naturalista de Revel.
admirablement traduída pel teler de

I)angon, com se redueix . al contacte
de la pobresa de medis textils d'ES-
pan';'a i de la tradició geonit'trica.
('om ho foren les formes foliacies
de] 1'enaixement, els panells florals
de l'art de Lluís XV, sofreixen el
flagell de la vella quadrícula . .1l

costat d'aquelles pàlides armoníes.
que feren les delicies de les corts
preciosistes de França, veiem Fes-

dat . quasi grotesc, de la nostra tin-
torería, qui tracta (le copiar-les . Els
medis escassos i el sentit especial del
color donen una nova vida a aques-

tes formes importades, i avui la
comparança dóna Inirnediatanlent

	

Fig 225. -- Teixit sienes amb representacions de temes religioses
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els elements per a establir les distincions qu, determinen l'existencia a Espanya d'una producció

textil importantíssima, que mercès al nucli de la col lecciú Past(") . des d'ara haurà (le tenir capítol
apart eu l'historia del teixit.

Î CI'íliS iIal [f i1 ti . — Les series italianes estàn magníficament representades en la col'leccl(í 1'ase(í.
:Apart de les teles sicilianes . en les quals lbi lla, cons havent (lit, l'antece(lent directe de les manu-
factures de la costa occidental, la serie coatí, exemplars sienesos, hulnesos . florentins . genovesos i,

Fig . 229 . —Vellut Venecià, Segle XIV-XV Fig . 230 .

	

Vellut venecià, segle XIV

finalment . un nucli, com pocs museus el posseeixen avui . digne de tot elogi, tant per la varietat
d'exemplars cons pel_ tamanv ciels mateixos ; és aquest els dels velluts i domassos venecians dels
segles 1I V i 1V.

])'aquest primer període italià . posterior a 1'expulsiO dels teixidors aràbigs (le Palerm.
ha unes quantes mostres d'cspecialíssim interès (íigs . 22I-228) . .Aquests teixits semblen tenir un
origen dubt(",s en quant a la localitat d'on procedeixen . Lucca i Siena són els centres mes ano-
menats de la industria textil en la costa italiana de ponent . mes la discreció dels autors mís
autoritzats, generalment, s 'absté (le cleterminar la procedencia local de gran nombre d'ohl es
d'aquest període perquè l ' historia del teixit en aquest punt ; (S un xic fosca.

L inIs ara semblen tan sols ben deternlinats els teixits lu(luesos de decoració amb figures
(l ' àngel :., ostensoris, imatges incensant, barrejades amb tenies animals del rel,crtori palermità . Les
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formes radials de les extremitats dels

animals i de les vegetacions semblen
més característiques de l'art de Lucca,
com són determinants de la produc-
ció sienesa els teixits and) escenes de
1'Evangeli, repetides i fetes a franges,

que venien a suplir el brodat.
Obres d'aquests dos tipus caracte

ristics ofereix la col lecciú Pascú, per')
al seu costat no lli manca pas una serie
d'exemplars que no mostren aquests
caràcters considerats coin a determi-

Ilants i que-, no obstant, per l ' evidencia

de la llur paternitat siciliana, gec
traspúa en mig d'una certa occiden-
talització dels vells temes orientals,
cal, d'acord ami) la majoria dels autors,

considerar com italians.
A pesar de la llur importancia his-

ge
t.~ e~ 4fgtii%~ f

	

f
►'

Fig. 232 .

	

Vellut venecià, segle XIV

Fig. 231 .

	

Vellut venecià, segle XV

tórica, quasi és impossible creure que sola-
munt aquestes dues viles haguessin pogut
produir la serie nombrosa de teixits italians
de tradició aràbiga, que hi ha pels nmseus
d'Europa i, no sols aquests, sinó tots els

gue. suposen les representacions del vestuari
en la pintura ntigeval de tot Europa, on
aquestes mostres textils s'hi veuen reproduí-

des amb abundor . Sens dubte que al costat

de Lucca i de Siena hi havia, pels poblets

de la costa, altres centres productors, i sería
bo limitar la producció luquesa i sienesa
a les pesses definides com a tais, anomenant
italianes les restants, fins que noves clari-
cies, que toca als italians aportar, permetin
determinar els dos o tres centres de pro-

ducció que semblen entreveure's . després

de feta una classificació de les mostres més

abundants.
Darrera aquesta serie de teixits, de seda

principalment, cal posar, seguint l'ordre
cronolúgic, el nucli de velluts i domassos

venecians. esmentats al començar aquest
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Fig . 233 . — Brocat venecià, segle XIV Fig. 234 . — Vellut italià de tradició persa

Fig. 235 - - Vellut Venecià d'inlluencia persa
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Fig . 23r, .

	

Caj, .t

	

n 'ii

	

lana cl'influencia persa

Fig. 237 .

	

Vellut florentí, segle \\

Fig . 23S .

	

A"ellnt Ilurenft segle \\

capítol . en el qual, dintre el conjunt de gran
Interés fornint per uns cent vint exemplars.
trobem quasi tantes varietats com pesses

(figs . 229-232).

Venecia tingué en els segles XIV i XV una
importancia textil que sobrepuja a la de totes

ics ciutats d'Italia. a causa de les relacions

comercials que l'unien amb l ' .Assia, i n e1,

segles immediats posteriors a les creuades.
pot dir-se que el seu port fou el receptor dels
teixits quo de la Persia s'expandícn per tot

l'Occident . Per això, al moment en clam Vene-
cia es convertí ele centre comercial cn (-entre

(le producci(í . Veiem com l'art persa pren una
influencia decissiva sobre 1'ornamentaciú dels

seus teixits . i. si l'antecedent de les manu-

factures de la costa occidental ('Italia 1'lIa-
Vent de cer2ar en l'art dels alarLs de Sicilia,
el de les ele la costa oriental es troba a les
manufactures de Persia . Cosa semblant passa
amb 1a ceràmica, on S~)n de notar a(lnests
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Vlg . 239 . —Vellut genovés, seglu XVI 24o . —Vellut trancès, segle XVII

dos corrents l'influencia aràbigo-hispana i oriental, en les regions del Nord i del Sir r (le 1 ' Italia.
])'entre 1(S diverses composicions i temes cluc adoptaren les imlustries venecianes, sobressurt

especialment el de la magrana i 1'escarxofa estilitzades . aquest tenia, d ' origen persa, pren sota
l'art del Renaixement una gracia especial . augmentant considerablement el seu tamany i disposant-se
arquitectónicanlent en amples franges sinuoses, que interrompen alternativament 1(s grans taques
foliacies. primorosarnent treballades al cisell, a dues, a tres i a quatre altures, molt sovint, en els
velluts més rics . Una d'aquestes composicions, la que al nostre entendre deuríem considerar com

a matriu, ha estat per alguns autors atrilmlda al celel)re artista .Antoni Pisà, conegut pel sobre-
nom de Pisanello . Creiem que aquesta atribució no té més fonament que el croquis anlb aquest
ttma que figura entre els dibuixos (le l'artista . conservats fins als nostres (lies.

L'or juga un paper important en aquests velluts campant unes vegades en la snperfcie per a
deixar destacar el fons natural de la roba . altres vegades subratllant les linies generals o rellevant-ne
qualque plint . F.n pocs d'ells l'or hi manca, constituint un dels encisos (]'aquests velluts, que per
tot Europa foren exportats, com ho prova el fet (le trobar-los representats en els vestuaris de la
pintura de tots els paísos.

Ics apart d'aquestes mostres característiques, especialment abll(lants (lins la col-lecció Pasc6,
lii ha dues (i tres mostres, típicament reveladores d'aquesta influencia (le l'art persa sobre l'art
venecià (figs . 234 i 235), d'entre les quals sobressurt una admirable capa (fig . 236) de vellut verd
i porpra . amb ornamentacions daurades.

\o manca tampoc, (lins 1a serie . una col'lecció important de pesses confeccionades, d'entre les
duals es poden comptar quatre capes de vellut, tres casulles i dues capes de domàs, en admirable
estat de conservació . La secció (le domassos ofereix mostres, parelles als velluts en ornamentació,
i dc gran tamanv, algunes de les quals són enriquides per l ' or .

r
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Fig . zqr . - Casulla Lluís XV. teixida anib seda i or
(manufactures de Lió)

Fig . 242 . —Tapisseria Lluí, A \
(manufactures de

1:na mostra de l'anomenat vellut dels florins . junt amb un vellut de pi-obable origen persa.
tanquen la numeració (le co que de i s notable conté aquesta secció, una de les més importants

d'Europa en la seva especialitat.
El nucli de pesses italianes conté. a més. una secció nodridíssinia (le velluts i brocats g-enoVe-

sos i florentins (figs . 2 , 37-2q) . L'art textil de Florencia difereix notablement (101 de Venecia,
car mentre aquest centre, com havem (lit . rebía la influencia (le la Persia . Florencia era el
centre creador (le les noves formes del Renaixement. representades en les composicions textils.

principalnient per l'art (lit de /erro)ti( ;res i altres fornies (le cordes, especialment adoptarles en la

decoració dels magnífics brocats que pot mostrar la collecció Pascú . A mida que en la historia (fel

teixit (1'Italia veiem ei predomini de les fornies del Renaixement sobre les de l'art Venecià.
s'observa que la claretat de la disposició arquitectònica de. les composicions desapareix per a con-
fondre's el fons amb el dibuix, en Iaia alternança rítmica entre un i altre . o. millor dit . en lin

arabesc continuat . Els temes grandiosos de l'ait de Venecia, que no desapareixen per adoptar
temes de corda o de nusos propis de l'art florentí . es redueixen d'una manera tan considerable,

que l'efecte (lei conjunt no guarda absolutament cap relació arnb la composició (l'abans . _Aquesta

tendencia es accentuadíssima en els velluts genovesos, on 1'ornanientació acaba per limitar-se t

un tenia generalment minúscol, sembrat sobre el camp llis dels velluts de frondosa pelusa, que
feren famoses les manufactures de la Riviera.

L'eVOluci6 de l'art del teixit a Italia és, doncs, com havem (lit, representada esplèndidament

en la col . lecció Pascó, des de les manufactures sicilianes a l'art genovès i florentí i Venecià (lei se-

gle XVII, en qual època la decadencia de l' Italia, coincidint amb la poixança . francesa, venía a

116. — Institut d'Estudis Catalans

	

116
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canviar de centre 1'orientaciú de l ' art en el

teixit, cons en general l'orientació artística
que arreu d'Europa seguía los pet jades (le

les creacions de I .e Brun i els demés artis-

tes chie menaren les esplendoroses manlufac-
tures reials (le Eranca.

Tei fits fru'ncesos . --- Les obres que pos-

seint daten totes (Tels segles XVII i XVI1I:
probablenunt cal considerar algunes mos-
tres com de l'època de Lluís IIII . La
fala-icaciú (le la seda a hranca (lata . (1(1
segle N.V . Els historiadors parlen (l'lu1es ma-
no factures anjovines. . establertes en l ' (-poca
en (lnè la sèu papat es trobava a AVinvó,

mes en realitat sembla que no passaven
(lïsser obradors italians . canviats (le poble.

Igual podríem (Tir pol que es refereix a les
manufactures lioneses, (h' les quals els
obrers italians del Renaixement . a l'època

d'Enric IV. foren els Veritables fundadors.
Anmb tot l'art d'aquests teixits de formes
italianes (fig . 240), encara que notablement
adaptat a l'espiritualitat francesa . no serà
propianlont francès fins el nlonlent en què

el teixidor I )angora . amb el sou teler que
permet l'utilització (h' 2 .400 cor(TeS . corres-
pondrà a les invencions naturalistes de
I'eyei . que donaren al teler la possibilitat

dels matissos que trobaríem en la paleta del
pintor.

Així Veient la serie de teixits Lltlis X I V.
on els motins florals . estilitzats segons les
formes del IRenaixenlent italià, esdevenen

copies exactes de la realitat i donen a la
decoraci(') textil el caràcter (specialíssiI 1 Cluc
tota 1'Europa provà d'imitar . Si c n temps
de Lluís XIV els teixits presenten grans
motius florals . en ordenació que ressurt d a-
ranlent (laiui11t (l ' un fons 1 que, COI11 ( . 11 els

teixits italians de lona època, pe-nlet fer la
distribució entre el fons i l ' ornament, en l'època (le Lluís XV apareixen les composicions (1'' fruites
i flors . mogudes per una opulenta on(lulaci(", barroca, nuatitzades (l'ombres i relleus, purament
pictórics (lins (l'una harmonía pMida, suar i senyorívola (figs . 241 i 242).

mida que avencem en aquest període . representat amb abundor d'exemplars dins la Host ;-a

collecciú . podem observar cons l'ornamentació tendeix a enxiquir-se, desapareixent els fruits per
a deixar el motiu floral gaire bé exclusiu . Aquesta reducció ("s una de 1(s distintives dc l'art del
teixit a l'època de Lluís XV . essent característica de l'època (le Lluís XVI lat serie de nutstres on

aquests temes florals rniniaturitzats es disposen, alternats amb aliniacions verticals de diversos
colors, sobre un fons únic.

La s 'rie típica de l ' època (le Lluís XV. dita de Ninoseries . conté en la col lecciú I ascó exemplars
notables . d'ena, riquesa extraordinaria (fig . 243).

Fig . 213 .

	

Teixit lionès . Epoca de Lluís XVI

Aquests són, snscintament descrits, els grups principals que constitueixen la col-lccció Yascó.
que fa honor avui al _Museu de Barcelona . Res més oportú que aquesta adquisició, que, apart (1(1
seu valor artístic i històric, coincidí anub el moment en què la nostra I)iputaciO fundava l'ense-

nyança tècnica dels teixidors . (lins el conjunt de 1'Universitat Industrial . - J . F. T.
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