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Una primera aproximació a l'activitat
de Joan Cuyas i Sala (1872-1958 ), decorador,
restaui-ador i agent del n1ercat de l'art'
ALBERTO VELASCO GONZALEZ

M11se11 de Lleida Diocesa i Comarcal
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Afoaquút Yarza Luaces ( 1936-201 6), in memoriam

Els estudis sobre historia del col-leccionisme que en els darrers anys estan proli·
feraot a Catalunya corroboren de forma cada cop més evident que la historia de
determinats objectes no es pot escriure sense tenir en compte a detcrminats agents
que van ser els seus propieta1·is de forma temporal. Ens referim, especialment, a le.s
1 L'autor \ 0I ntanifcstar d scu agr.ti'n1cnt 1nés sincera tot;,t: una sCrie de persones l'óljud-a de !es quals
h>' csti\l incstitnablc pcr po<lcr dur a tcrn1c una recerca que c.:ilia cnfil:.lr" tra\•és de rnúltiplcs viarn11ys.
1>ri1ncrarttc1H, l d'una fonna n1oh especial, a 1'óln1ig.1 Clara Uehr.in (Universit•lt de ll.ircelona) perla cessió
dcsinteressada d'un scguít de 1natcriafs rdacionats amb Joan Cuy!ts i Oleguer ]Ull)'Clll fn1it de les seves
recerques pcrso11als. AJoscp Maria Camps Collct, Scbastil Sánchci Sau1eda i lgnasj Oo1nCnech (Consorci
del Patrbnoni de Sitgcs), pd dcsvctllamcnt d'alguncs qücstion.s intercssants sobre la intervcnció de Cuy-ls
tn la dcooració de Marictl. A 1\.fontscrrat Torr.ls (Museu Frcdc.ric ~1arCs, B.1rcelona) i Sil\'fa Llondl, en
reladó <'! Is vinclcs entre Cuyls i el coJ.fcccionista Frederic !\•lares. A Oegoña Forteia ( Reial AcadCnliól. de
BcUes AtlS de Sa1HJor<li, Barcelona} i Albert Rovir.l (E.scol;i Llotja, Oarcelona), per J.1 sev.1 ajud;i en rel3ció
313 fornladó de Cuyas a Llotja, que no hcm pogut documentar malgrat els seus csfor~os als arxius de les
institucions on treballen. A Jordi Casanovas (Muscu Nacio1tal dj\_rt de Catahuly;i, Barcelona) que a1nb
la cordialirnt i bonhon1ia que el C<lf';lCtcriti<l, hi ates les 1ne\'CS qiiéstions sobre la rclació de Cuyai; an1b la
Junta de ~1u$elLC>. A ~1ireia Berenguer (Museo N;\Ciona) di\.rt de Catalunya, Barcelona), an1b qui vo\rem
comcntarqücstion$ sobre la reJació entre Cuyis i LluJs Plaodiura. Ajoan Ye-gu.u (/\1uscu Nadonal dí\rt de
Cat.1lunya, Barcelona), perles preci.sions al voltant de l'obra deis C$cuhors Gñ\u. A Constando <.lcl Álamo i
John O'Ncill (Hi!'panic SocietyofArneric~, Nova York) per le.sscves 001nptovotdoos a l'arxiu de A«.h~r /\1.
Muntington en relaci6 al rctaule d'Enviny.A MarcSu1·eda (MlLSCU Episcopal de Vlc), pcr l'ajuda prest.1da en
n·laci6 an1b les vendes de Cuy.l.s a mossenj osep GudioJ. 1\ Núria Peltis i NUtia Ar1nengol (h\stitut Anl:Mllcr
dJ\rt Hispanic, Barcelon~l}, perla sev:l extn:1na arnabilitat i cfici~ncia davant les 1ne\'CSO'lpressadcs peticions.
A Txcma Ro1ncro (l\itus-eu d'l\rt de Cerdanyob) ijosep Casan1artloa, pcr les co11sultc-S cfoctuades al voh-ant
de la rel:.d6 entre Cuyas i !'a rtista ls1nael S1nith. Ajoscp Baron per Ja scva ajuda en l'lnte1'1l de localítiarals
hertus de Joscp Cuylts Pon.sa. A ja\1me Peracnau, Lluis Len i joscp Arola, per e11 relació a1nb la vinculació
de Cuyas ~mb la vita de C:1lde.rs. 1 fin.al.1nc.nt, un 0tgriI1ncnt i un:i dedh::itóri:t especial pcr als dcsctndents
de Cuyas a qui he pogut localitiar,j o.ina Pclliccr, Co:ules Pellicer i Antoni Culubret, que ha1\ <'!tes de fonn:t
sol·licila totcs lc-s n1cves preguntes i han seguit la 1nev.1 recerca amb una :ttenció i i1nplicació que ho ha fct
tot t•nca111 1nés apass·ionant.
1
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obres d'art medieval que des del darrer ter~ del scgle x1x i fins l'esclat de la guerra
civil espaoyola van sortir de les seves parroquies d'origen i van e ntrar al mercat de
l'art i de les antiguitats.
La sortida d'aquestcs obres - ja siguin retaules, escultures o altres c lemcnts del
mobiliari litórgic- de les parroquies, va suposar l'inici d'una «scgona vida» per
a uns objectes que, desprovelts del seu sentit i funció originals, van integrar-se en
col-lcccions particulars o museus. Aquesta segona vida de la que parlem, molts
cops, no acaba aportant gaircs dades a l'historiador de l'art medievalista, ja q ue
el propi mercat es va encarregar de fer desapare ixer procedencies o altres dades
d'inter~s. Altres vegades, en canvi, podem resseguir amb pas fcrm la sortida de
l'obra del seu context original, coneixer els agents que van intervenir en la seva
venda, reconstruir el seu periple pe r col·leccions particulars, saber si aquestes col·
leccio ns responie n a uns detenninats intercssos d'aquell qui les va formar i veure,
en definitiva, quin ha esta! el reco1·regut i les vicissituds viscudes per !'obra d urant
tot aquest trajecte.
A banda d'aixo, aquella branca de la historia del col.Jeccio nisme que s'ocupa de
l'cstudi de l'activitat deis antiquaris, és una disciplina - jove- que en cls darrers
anys esta donant uns resultats especialment satisfuctoris pel que fu a novetats.1 A
banda de permetre reconstruir trajectories i recorreguts de detenninadcs obres en
el marc d'aquesta segona vida de la que parlcm, la recerca al voltant de les peripecies
i operacions d'aquclls agents que van comerciar amb antiguitats esta esdevenint una
via d'aproximació innovadora a l'art catala i el scu eotom comercial.
La fascinació per l'a rt medieval que es va viui·e a Catalu11ya des del darrer ter~ del
scgle x1x va ser producte d'un context cultural, polític i museologic amb múltiples
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Sense a1·ü1n d'exhausthritat, dtem aquí algul\$ csludis que, en cls d:arrers :inys, han aportat Uu1n ;ti ttS·

pecte: CUADRAS, ~1crcC, Aprox1'nutd6 a lá111iquari igtwlad{ Donlingo Vitit1ls 1\uwt1 treb:i.11 de fi de 1nlster,
Barcelolla: Uoiversilat de Barcelona, 2010¡ CANO Ció, Mcritxcll, Josrp Bnrdolcl, 101 i11ttn11ediarl del mer-cat
de l'art n Catalur1ya_, treball de fi de master, Barcelona: Univcrsitat AutOno1na de B:ircclon:t, 20J3; VBLASCO
GONZÁLEZ, Albert°' «Antiquaris, Esglésfa. i les vendes de p.1tri1noni artistic ni bisbat <.i e Llcid3 ( 1875·
1936)», a BASS.EGODA, Bona\'C1Hur.t i Jg nasi DoMBNECH (cds.), Ant1qunri~, t.xptrts, c"1·lucio11is.te$ i 1nuscus.
El co111erf, l'e:studi i la safvaguto'tlfl de /(ut ''la Ct1Ulft111yn del stgle .Y.X, BcUaterra [i:iltrc$]: Univer$it3it 1\ otOno1na
de U:.n,clona [i :.ltce.s], 20131 pp. 225·290¡ RAMON NAVARRO, Arturi Cl.1r.1 8nLTllÁN CA·1'>.1,ÁN, .-Un" apro·
xi1nació :i l'antiquariat 1nodetn a Harcdona ( 1939·20 12):..., a BASSECODA, Uonavcntura i lgnasi DOMtN1~C H
(cds..), A11tiquntis1 expetU, eol./ttcionistc.s i nudtus ..• op. dt., pp. 137· l76; B1t.RRACHINA,j;it11ne1 « tos asuntos
artf:sticos de Danli<i.n 1\1.11teu», a Dnn1id J\'Iateu i Bistt. E111prt.sc1ri1 pro1110Cor i rol·lccdo11istd1 Girona: Assocfació
Cu1tur-oil Castel] <le Pera10ld3.1 20141 pp. 97· 131; BELTRÁN CATALÁN, Clara, CdtSti110 D11pont (J8S9·J940)
y d '°"u:rcio de nntfgr1tdadts eu Ca1al111it1: cit. la c.sftn1 privrula ttl dmbito inkn1acio11ni treball de fi de nl<istcr,
HarGdona: Unjvcrs:it;U de 8."l.i'Celon:i., 2014; BELTRÁN CATALÁN, Clara i Artur RAMON NAVARJtO, « Algunos
apuntes JMr.l una historfa de.I anticuarlado en Barctlona: 1910· 1936'9-, a ALSINA GAl.-OFlt.6, Esther i Cfara
lhJl,TR..ÁN CATALÁN (eds.), El ttvtfS de la ltbtOria dt l'art. Exposidons, comerr; coJ./rccio11is111t ( 1850·1950),
Gijón: Etiicioncs1'rea, 2015, pp. 67· 1l,1.
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ramificacions que s'entrellacen.3 En aquest context els antiquaris i agents del mercat
de l'art van jugar un paper cabdal, ja que van ser els que van posar a disposició deis
col.leccionistes i d'organismes com la Junta de Museus un conjunt d'obres excepcional conservat fins aquel! moment a les esglésies d'origen. La historia és sabuda i
coneguda, pero la recerca aprofundida i focalitzada sobre aquests agents pot aportar interessants informacions sobre la seva especialitzaci61 les fonts de prove'iment
d'objectcs, les xarxes comercials que van gestionar, així com sobre la formaci.6 de
col.[eccioos particulars i institucionals.
L'cstudi mouogritfic de I'activitat d'un antiquari o de qualsevol altre agentdel mercat de l'art, a més, ens permet veure com aquests professionals van enfocar les seves activitats comercials, ja que no sempre van regentar establiments exclusivament
dedicats a la compra-venda d'objectes artístics. El casque aquí analitzarem és molt
clai; ates queJoan Cuyas no va ser un antiquari a 1'(1s comjoscp Valenciano o Celestf
Dupont, sinó que va ser algú que tenia coma ocupació principal un altre ofici, el de
la talla, la decoració i la restauració.' Aquest perfil professional el pennetia tenir accés
directe a les esglésics i els seus gestors, per la qua! cosa va saber aprofitar la conjuntura de demanda d'art antic que hi havia a Catalunya, i va ampliar els seus interessos
comercials. Cuyas va ser un d'aquells personatges que, després d'accedir a l'ambit de
la compra-venda d'antiguitats des d'altres sectors professionals, va arribar a tenir uns
coneixements profunds en materia artística i treballar pera clients tan rellevants com
la Junta de Museus o el Museu Episcopal de Vic. En aquest sentit1 les obres que a dia
d'avui sabem que van passar per les seves mans demostren que va especialitzar-se en
l'adquisició d'art medieval, el qua! esdevenia la preferencia no solament d'institucions com les 111encionades1 sinó també de la majoria deis col·leccionistes catala ns amb
més prest.igi i recursos economics.
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La partida de naixement de Joan Cuyas i Sala ( 1872.-1958) [Figs. 1-2Jes va signar a
Barcelona, a.1districte de Sant Pere, el 17 de juny de 1872, i en ella es diu que havia
nascut el dia anterior a les 23.30 h. El seu pare va ser Josep Cuyils i Seriol, de professió pintor i natural d'Amposta, i la mare, Dolors Sala i Humbert, oriiinda de Mataró.
Segons es diu al document, el nen va néixer a la casa deis pares, al núm. 28 del carrer
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0·1950),

> ReconstruI1n p.·u·cial1ne11t el panoraina a VELAsco GoNZ.ÁLEZ, AJbcrto, « L'cxposidó rttrosptctjva de
Barcelona de l867 i cls inicis del col·le«lonis1nc de pintura gótica a Cata.lun)'a'», a Lambard. Est14dis dárt
nudit1ral, nú1n. x,x11, 2012, pp. 9·65.
~ Pera la difercnciació entre antiquaris i altres profc.ssio1lals ainb impliC;ldons c1l el negod <le les antigui·
tats, vcgcu B~L1'1t.ÁN i R..\.\ION, «Algunos apuntes .. . » 1 op. cit., p. 69 i ss.
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Fu;s. 1-2. Joan Cuy~s Sala (Arxiu Caries Pcllicer i Arxiu Joana Pclliocr)

del Lleó, segon pis. Els avis patcrns, .-csidcnts a Barcelona, eren Pau Cuy~s 1lln111a,
de !'Hospitalet de l'lnfant, i Magdalena Serio! i Garcés, de Santa Coloma. flls avis materns, que vivien a Grada, eren Andreu Sala i Roura, de Cardcdéu, i Dolors Humbcrt
i Vida!, natural de Mataró.!
El nostre protagonista estava casal amb Elvira Ponsa Duelos (Fig. 3), pubilla d'una
casa de Calders (Bages), can Perotet, pero que a Barcelona, on va conNxer a qui seria
el seu espós, feia de perruquera. Scgons rccull Ll~[s Cerarols, que és qui ha tra~t un
perfil més complet de Cuyls des del punt de vista personal, va tenir un gcrma que va
morir de petit. El pare també traspassaria aviat, i sembla que el nostrc protagonista va
créixer, orfe, a la Casa de Caritat de Barcelona.•
En relació a altres membres i branques de la fumília, el nét de Joan Cuyas, C.1rlcs,
ens informa que eldstia un vinclc de parcntiu amb els germans Antoni i Artur Cuyas
Armengol (1845-1925}, promotors d'un collebrc diccionari anglés-castclla que va
vcure la llum per primer cop el 1876. Artur va ser un polifucetic pe1-sonatge, periodista, lingüista i lcxicograf, concgut per ser l'nlmn mnter de la revista Ln U111111111m1,
editada a Nova York i que era l'organ d'cxprcssió i difusió de la cornunitat catalana
El nom complct que: co1u1.t .a ta p:irtid~ de n.1ixe1nent ~$el de Juan José Alberto Cu>•.U 1S.alol (Registre
Civil de &rrelona, any 1872, ll1b~ 6-6; íol1 389, n\im. 874 ).
• CtllAllOLS, Lluts, Caldas Kglc XX: tÑr11.q11n Je la vida trod1tionat ~1.inrda: Ab.tdu, 2009, pp. 17.S.· 176.
i
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F1c. 3. Elvi"' Ponsa
Duelos, mullcr deJo•n

Curas. Fotogr.Jfio: orxiu
Joana Pdllcer

emigrada als Estats Units. A banda, va ser corresponsal deis diarís 111adrílenys La
Época y El I111p11rcia/1 així com del Diario de Barcelona, entre altres.'
Joan Cuyas va ten ir tres fills, Maria, Angcla iJoan. El 611 petit,Joan Cuyas i Ponsa
( t 1992), va herctar les habilitats artlstiques del pare, així com l'estudi de rcstauració
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i decoració familiar.• Professionalment va excrcir de decorador, escultor i professor
de talla a l'.Escola de Llotja.' Va formar-se a l'estudi patero i hi treballava des de ben
jovc,'º perb no tenim constancia que es dediqués al negoci de les antiguitats. 11 Va
col.laborar com a escultor, a més, a l'estudi de Fredcric Mar~s, abans i dcsprés de
la guerra civil espanyola. 11 Va casar-se amb Rosario de Pedro, la qual tenia dos fills
- Antoni i Josep- fruit d'un matrimoni antel'ior, els hereus deis quals van man te·
nir obert el taller fins als anys noranta del segle xx, com més endavant veurem. Els
~ Ua.PIN~LL, Uuls, «AtturCuyis: un polifac~1c tnc.anSJ.bk-•, a IVJornadcsJ'EstuduCotalaM-A.mtri.<all$,
&ralo.., Gmcr.>lout de C:.u>lunya, o.p.mm•nt de b Pm~n<i>., Comossió Amma i C:..uluny>, 1992,
pp.453-46~

• «Juan Cuy.le Ponsa prosigue la activid~ de su ¡»idrt'. Ejerce eJ profesoDdo tn 1.a E.\CUtl.a de lklbs
y "Cau de Fa1nilia dt:
S."ul~ 1'.iadrona·~ de Mo1Hcad.i, y ha r«:on.s1ruido el altoar de l;i. igle~ill del P3rquc de la Ciudadcb» (Ltor1s,
«Arle y atiesan fa ... ,.., op. ci1., p. 43). El 1963, algl'1el pr~sent.1v;i c:orn una de les m~xlmc1 figures en l'art de
fa taJI.- a Oat;i_lunya (CASSANY, F., « Fidd Clar.uuunt LacuCvo'I. Escultor \•ill;inovés», ~ Vilho111tw1 y Gtllrú,
nu<n. 895, 11 d'octubrc de 1963, p. 5).
' bnpartia la m.at~rfa de tilla ornamental en fusta (CoRTú,Ju.tn, <f(L:a exposición dt fin de curso 19561957, tn 1..a. Eccut.la dt Arttl y Oficios Artísticos d~ JbrctJorg•, a Ensayo. Boletín Jt la E.Jt,,da dt Arra 1
Oficio< AttWico. dt 8orrtlono, 1957, p. 37; CoRTú, Ju•n, •!.> Uf>O"ciÓn dc tr.ibojos dt b Escu<b de Artts
y Oficios Artl<lo<os tn fin dt curso 1957• l 95S.., • Ensayo. Boltrin dt ¡,. Escuda de Ana y Ojid°' Att!JtilO< dt
llal't<l-19~, "21).
" CERAJlOL.S,op.cu.,p. 161.
11
Stmbla, t.innlatcix, que v.1 intervtnir tn la ntgoc1aci6 que v.l pemu?tre a Frederic 1'.1ar~s adquirir la
portalada rom~1dc3 di\niano, avui co1tstr\'ada al Muteu Prcdcríc Ma.rCs (inv. 107). Aquesta lníormació
consta al rcglslrc de l'obr~ conservat al 1nuseu barcclonf.
u .Bns ho COOlUllic>l c . . rtcs Pcllicer, ncbot dcJO.Ul Cuy.\s Pons.i (entrevistaornl arub J'autor,juny del 2015).
Attt$ )'ha r~1aur.ido los alt;u'ts de la igfesfa de /\ionlc: Cal\•01rio, de Arenys de Mar,
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inicis de Cuyas fil! en el món artistic van ser molt promctedors, ja que va vincular-se
als ambients de l'avantguarda barcelonina en formar part del dcnominat «Atencíllo
de Hospitalet», grup-tcrtúlia funda! el 1926 en aq11esta localitat pel pintor Rafael
Barradas, i que va convertir-se en un cenacle d'artistes i d'intel·lcctuals, referent absolut de les avantguardes hispanes del mornent. 1>El contacte amb aqucst grup li
va pcrmctre participar en diferents iniciatives culturals, entre clics l'exposició q11e
va inaugurar-se a les Galeries Dalmau amb mo tiu del primer an iversari de la rc,,ista madrilenya La Gaceta Literaria i coincidint ambla visita de Filippo Tommasso
Marinetti a Barcelona, un csdeveniment que va inclourc una «Manifestación de
arte de vanguardia», en la qua! s'exhibirien obres de d iferents artistcs, entre ells
C uyas, que va aportar dues obres [Fig. 4 ]." Hi van participar artistes com Salvador
Dalí, Joaquim Biosca, Otto Weber, Albert Gleizes, el propi Barradas o Angel Planells, entre altres." Al febrcr d'aqucll any I' «Atcncillo» va organitzar un bomenatge
a l'actriu Berta Singerman, al qua! van assistir e.Is dos C uyas, pare i fill.16 Malgrat
aquesta rclació amb l'avantguarda catalana del moment, C uyas fill acabaria desvin·
culat d'aquests moviments i centraria la seva activitat en la gestió del taller familiar
i les seves classes a l'escola de Llotja. Va continuar amb l'especialitwció paterna en
imatgeria religiosa, i és !'autor, entre altres imatges, del Sant Pere que es venera a
l'església nova de Viladecavalls," o el Crucificat a !'ermita de Garraf (Sitges)."
Maria C uyas i Ponsa ( 1899-?), la més gran deis tres fills, va casar-se amb Herminio
Almendros fbáñez ( 1898-1974) i, juntament amb ell, van destacar coma importants
baluards d el sistema educatiu de la Repíiblica. Van ser inspectors d'ensenyament i
van formar part del gran moviment renovador de l'educació d 'aquells anys. 19 Es van
veure obligats a exiliar-se a Cuba, o n Herminio es va convertir en un celebre pedagog
0 Rooruco, Antonina, «El Atencillo de Hospitalet [ l).,Estanci-a y huellas del pint·or urugua)·O R.-.fuel
Bamdas en Barcelona», a Ltt Vanguardia, 31 de n1a~ de 1976, p. 49; AADD_, Barradas: Expo$/d6 A11tológica
1890·1929, 1'.+f:adrid-Barcdona·Saragos$a: Co1nunidad de 1'.1ndrid, Gcntral.itat de Camluuya, Gobíetno <le
A.r.1gón, l992; AAOO, Barradas a l 1/'1ospitalet: l 92.S·J928,, L:J.los-pita!ct: Oírecció de Cornunicació i lrnatge
de l'Ajunt.1n1ent de l'Hospitalct, Arca di\Jcaldia, l993.
14
M1NGU~'I' t BATLLOl'U,Jo.111 1\<l., «Cinc cartc.s de Raíacl Barra<las aS<-b..'\stU.Casch•, a Loc11sA1110re,111s,
n1í1n. 21 l996, p. 204.
u Vcgcu FONTBONA, Fr.1nccsc (dir.), Rept.rlor; tlt. attdtcgs d'e.,·po-sicióJIS to/.Ietliw.J d'2r-t a c,1tt1IU1t)'fl (fi"s
t1 limy l938), Barcelona: lnstitut d ' E~tudis Catalan.s, 2002, p. 161; ANDERSON1 Andrew A., ocFutorism and
Spanish l.iterature in the Contexto{ thc Historical A\'ant-Gardc», a BHRGHAUS, Güntcr (cd.), /11ti:n1t1tio1ml
f'rdurisn1 in Arls arid Littratur<, Berlín-Nova York: \.Valter de Gruyter, 2000, p. 173.
1
• Cl Diluvio, 29 de fcbrcr de 1928, p. l 9.
11 AtH)LAS1S.RRA,joscp, El pai$algcdc.Caldm (Bagcs), te-si doctor31
, Barcelon'1: Unh'et'Sitat de n.. rcelona,
2008, p. 199.
11
F.n.s infunna de l'cxist~ncia d"aqu<.'Sta obraAntoni Culubret, bc.s1lét dejoai1 Cu)•a.sS:ila (entrevista or;il
;i1nb !'autor, n1;irc¡ dd 2.016).
1" j1M.ÍINF.Z l\·hRR TERÁN, Javier, Batee. Histori'a de 11i1
la ,¡e 1111 gt11po de ""'esrros, LJeid;i: Edicjons de la:
Univcn:it.ll de Llcida, 2007, p. 110.
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F1G. 4.Joan Cuyls Ponsa, relleu en fusti, any 1928. Col-lecció particular

de renom internacional.'° Maria i Herminio van ser pares de tres lills: Maria Rosa,
traspassada !'octubre del 2015 a La Havana (Cuba), que va ser educada pels avis i
vivia amb ells al carrer Casanova;" Néstor ( 1930-1992), un importan! director de
fotogralia que va arribar a ser premiat amb un Óscar;" i Sergi ( 1931-2010), escultor
que, entre altres treballs, va ser l'autor d'un deis trofeus que es ll iuraven al festival de
ci nema funtastic de Sitges.u Finalment, Angeln Cuyas i Ponsa (1903- 1986), la filia
mítjana, va estudiar Bellcs Arts i va casar-se amb Caries Pellicer i Boulangcr (1896·
1983), un dotal pianista que va ser catedratic del Conservatori Superior Municipal
de Barcelona, amb qui va tenir dos fills,Joana i Caries, que encara mantencn ben viva
la memoria de l'avi antiquari.
Joan Cuyas i Sala moriria a Barcelona el 23 de gener de 1958 com a conscqü~ncia
d'una asistolia cardíaca, a l'edat de vuitanta-cinc anys, al seu domicili del número 36
del carrer Casanova. La seva muller, Elvira, havia mort temps abans, ja que se l'es·
menta coma vidu."

:teió i lmatge
• La bibllognfia sobR: tlls h bas1•nt lmpl..a. Vq¡<u, p<r t>C<mple, Al.MENDROS, Hmnlnlo,

°''""' d<

"" m•""" <>liliado: (BatrtlMa, 1939·La 11..i....., 1940) (td. a rora dí\mparo Bla1 i Carmt Oomtnech),
\'al~ncia: Prt.~Textos, 2005.
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u Ho destaca el4 1n:1teix.i en unJ entrevi~ta de fa u.ns anys: «Néstor y Sergio se llev.1b.ln once n1t'1es y
vivfai\ ron mis p.idres. Pero yo. co1no en la prhnera nieta, la prínterasobri1\-:\., en fin., la primer.i codo, Hwe que
lt .t vivir co111nisab\1elos en fa calle Casanova. P.ira 1nf ttsultó una especie de có\stigo, porque al apana1nt1lto
tic 11\ls padres ven.fan-a re11nirse 1naestros, gente joven, era mis divertido. Aunque sien11>re t-01nfa alU1X>r la
11ochc, debla n1archar1ne luego. La cJ.sa de n1ls abuelos Cr.'1 t11\ cerne.nterio al lado de :u1uclla• {MtKA.llAJ..,
Elitabcth i Carlos VEL.AZCO, «Mó\rl:I Rosa 1nfra loll Ahnt1\dros)loo," Rtvo/11,i6n yC11tturtt, in''"· 4, 2010, p. 23).
u CtiRAROLS 1 CORTINA, Lluís, « N~sto r Altnt11dros: biografía d'un ho1ne de cinema•, :i J\1oll1linruon:
RtvisJa d'Est11dis del Afoianb, n(1m, 3.S, 2006.
" ABC, 25 d'ago" de t 986, p. SO.
14
Registre Civil de Bar«:lonA, lbbrc 6.S l, foH 9, núm. 209. L.a partida de defunció en.s l'h;a Ítl a nu.n.s

Cbra lleltrin.
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JOAN CUYAS: TALLISTA, DAURADOR 1 RESTAURADOR

Al diccionari Rafols !'entrada corrcsponent aJoan Cuyas és forp orientativa per entendre quin era el seu perfil profossional:

V

Maestro dorador escultor de In primera mitad del siglo xx, nacido en Barcelona en
1872. Cursó en la Escuela de Al'tcs y Oficios, con los p1·ofeso1·es Venancio Vallrnitja11> y

Mirabcnt. Entre sus obl'ns principales c:\l>c 1nencionar un altorreHeve de snn Jorge, que
realizó para la Diputación de Barcelona, y toda lo ornamentación del palacio Maricel, de
Sitges. Concurrió a certámenes y exposiciones, siendo prerruado con medalla de plata en
Ja Exposición de Tallas y Decoración organizada por la Sociedad de Amigos del P•ls, de
Barcelona, en 1906, con medalla de tercera clase en la Nacional de Madrid de 1908 y con
medalla de bronce en la de Bru;clas de 1910."

Amb tot, el conjunt d'informacions més importan! sobre la vida personal i l'activitat comercial de l'antiquari Cuyas el d6na Frederic Mares a les sevcs membrics,
on oferei.x tot un seguit de detalls que deixen intuir una vinculaci6 for~a estrcta."
Tanmatei.x, la rclació amb Man\s no es va veure rcffectida en un important vincle comercial, ja que quan Marés es trobava en plena voragine d'adquisicions, Cuy~s havia
aparcat la compra-venda d'obrcs importants cl'art medieval. En qualsevol cas, el testi·
moni de Mares és fonamental pel'que dóna importats pistes sobre el passat de Cuyñs
coma cantant de sal'suela i opera en una etapa juvenil, sobre la seva formació nrtlstica, els inicis en el món de la daurndura de rctaules i la decornció i, finalment, sobre
la seva trajectoria en l'adquisici6 d'irnportants obres d'art antic. Mares afirma que:
Le conocí ttrde por no ser de mi época, y cuando le conocí ya emp=iban a pesarle Jos
años y sus piernas ya no le pcrmitJan recorrerlos caminos de sus rutas preferidas [ ... ] Le
conocí establecido en la calle C•sanovas, número 31, donde solla vérselc desde la calle,
sentado ante un pupitre leyendo, y siempre bien dispuesto a recibir al visitante."

No estalvia, 6ns i tot, fer una acuradn descripció fisica, la qual s'ajusta períccta·
rncnt a la imatge que donen d'ell les fotografies que hem conservat [Figs. 1-2):
:\ RAPO J..$, J. F. (dir.), Dicciottarlo blognifiro dt artbtttl dt Cntalufla. Dtsdt la lpo<tt rou1n1111 !1tuttt ""Utl"O'S
rlla$, lk1rcelona: Editorial Millá, 19S 1, p. 333.
)(1 MAR.~S, Predcric, El 1't11ndo fiucl11r111lr dtl toltttfo11i.ono y tic hu tmtigiirdtulrs~ 111r111orins. ,/e lr1vi1·la1lt ""
col«<iom'sla, U:\rceloni: [s. n.], 1977, PI'- 234·'236. A p:irt de l'aproxhl1áci6 inicial de f\1are.s, c111 hc111 rcferlt a
Cuy:\~ en un p.1reUde pubUcacions en les quib vlrc1n 1nirar d'apomr lc.s iníornti\dom conegudf."J d'ell fin.s
;u1ucll 1uomcnt, aixJ com efectuar un pritner perfil de b seva t~jtttória coma J.1uiqu<1tl. Vegtu VSLASCO
GON~tALl-'Z,. Alberto. ·E.Is ap05tols de 1.. dcJ;aparcguda poru.tada gótict de Santa Maria de nrreg¡a•,;) Urtx:
Rmsta Ciiltural d~ l'Urgtll nUm. lJ., 2009, pp. 2J3·23S; VliLASCO GoNZÁLEz,Albttto, «Antaqua.rl.$ ... •, op.
cit., pp. 270-271. Vcgeut.1.mW 8FJ..TltÁN 1R.AMON, •Algunosapunttt •.. •,op.dt., p. 100.
n ~1Altb, op. cit.., Jm, p. 234.
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Cuy.Is era hombre amable, de estatura regul>r y cuerpo robusto, corriente, pero no su
cabeia, de ojos pequeños y vivarachos, cabellera revuelta de pelo blanco y barba ílorida
que prestubn singularidad a su figura. Buen modelo pota una imagen de San Pedro. En su
vcsth· a su nia.ncrn, invariáble, con su chclina, recordaba la est-an1pa del artista de los af\os
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Sembla que des deis catorze anys lins als setie va dedicar-se al cant líric, especialitzant-se en sarsucla i opera, i que actuava en diferents associacions i casinos de
Gracia, Sant Gervasi i Barcelona.19 Tanmateix, no va poder realit1.arestudis rcglats de
solfeig «absorbido por la necesidad de ayudar a su familia, a la madre viuda y a sus
hermanitos» ...., Va arribar a debutar a IJ\teneu, pero ben aviat se n'adonll que alguna
cosa fallava a b seva veu: «Cuando busco el sí, me sale el no» .31 Aixo va ocórrer quan
tenia set7,e anys, cap al 1888, i va ser el desencadenan! de la arribada al món de l'art
i la decoració. En aquell moment va entrar a treballar en un deis tallers d'cscultura
religiosa que existien al voltant de la catedral, on va aprendre l'ofici de la talla d'imat·
ges i la dauradura." Mares recull que, en paral-lel, Cuyas va matricular-se als cursos
nocturns de Llotja, ambla qual cosa treballava de dia i estudiava de nit."
A través d'una entrevista efectuada pcr Arturo Llopis al seu fill el 1964," ens as•
sabentem que Cuyas era una persona amb inquíetuds intel-lectuals, que llegia habitualment i que assistía a les conferencies que s'impartien a Barcelona sobre temes
artístics. El seu nét Caries recorda que tenia una col-lecció de !libres sobre historia
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:ot Tb. Aquc"a dcKripdó Wga amb els tmnts d'una sq;ona., donacb pcr Arturo Uopi.s en un art1de .i La
Vanguanlia,. on ti dcscnu .X mane~ simib.t: «Juan Cuyú ostenta~ un. hermosa~ gris. Tcnl.i baba.a
noblt y hmnOS&1como un apóstol de retablo gólico» (LLOPIS, Arturo, -Arte y ut.Hanf¡. Los ru1;aur.1doru
~Jonest.S»,a L4a Vanguanlia,. 2dckbrt:rdt 1964, p.43).
n El 2 de Juny de 1888 va tenir lloc al ~nlrt Rtpubbcl HistOñco "'un concierto \'0<'111 f ¡nJtrumtn..
tal bajo la dltt«lon del dlstlnguido maestro don Juan Cuy.1sJt> (La P11blic.idatl, 1 de juny de 1888, p. l).
linagine1n que es tract;i del nostre protagonista, tot 1 que no tcnim l.l completa ce-rtcsa. Ocu anys abai\S
docume11te1n \11\ «Ju:iin Cuyá.s, proíessor de c:i.nto• que s'cst.lbli,, al número 124 de la ran1bla de C:italunya
(ie Barcelona, ptrO lgo1lorc1n $i l'un.ia cap parcntiu :unb el nostrc protagonista (Ltt lu1¡>re11ta. Diario rlt avisos,
11oriciasydttttto1.¡ l\lirn. lS l, t6dcgtnerde 18781 p.370).
JO Oevia rest.1.r 01·íe de ben jo,·c, cosa que lligaria 1unb la 1nort dc:I segonjoscp C u)'i$ que: hc1n c1111entat
més a.Lnunt., ocotrtguda t:l 1878.

~

do•

rm..
·11 61>$
ASCO

Urt.'(:
•, op.

MAW,op. c11, 1m,"" 234-23S.
No sabem .d b vtnrubdcS al món dt- b talla 1b d.-.ur.adur.a. h v.a. poder \Ynar .a. tn\-k de b proímió o
intet't$$0$ dtl patt, que cr.a. ptntor, ata qllC ti~ progm11or cr.a J.lbcdor d'uru ttStaunció que ti 1824 s'ha·
via t-ítctuac tn ucrtc a l.l M.arc de Dfu de ~lontumt, 1que ti nostre protagonista va tnnsmttrc als monjos
de Monucrr;it. Vtgcu LAPLANA,J. dc c., «La im:atge de 1.. 1\.f;arc de O~u de f.iontscrnt al u~rg del stgle.s•,
a LA imatgt de la Mart dt Diu dt J\io11t.umu1 Barcelona: Public.lcions de IJ\badi:a de Montscrr.u, 2003, p. 81.
" ~iAW, op. d e., 1977, p. 235. f.1alautadi'11nent, la rece.rea de rexpcdient de Cuyis a l'arxiu de Llotja ha
.N

resultat infroch1os:i.
)4

Ll..OPIS, « Arte y arte:sanfa ... •, op. cit., 1964, p. 43.
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de Grecia, que li glossava habitualment/' i la seva néta Maria Rosa, n'esbossava un
perfil similar: «En su casa conservaba libros de arte, de historia de Grecia y Roma
[ ... ) Las primeras salidas con mí abuelo, cuando apenas empezábamos a caminar,
no fueron al circo, sino a los museos».,. Malgrat aquests interessos, no es va prodigar
gairc ambla ploma, pero coneixem un artícle publicat el L928 a la revista Jor/111 en el
qual analitzava una obra de Martl Alsina que rcprese1nava la batalla del Bi-uc.11 Tcni m
constancia, també, de les rcprcscntacions teatrals que s'organitzaven al seu estudí, en
les quals participaven els nens de la fumília i deis ve'ins.:18
Aquestes inquietuds culturals van fomentar l'amistatde Cuyas amb difc1·cnts artistcs del moment, que visitaven habitualment el seu cstudi ubicat al número 31 del car·
rcr Casanova, no gaire lluny del lloc on havia nascut, on ja estava instal.lat el 1907. 19
És el cas de Francesc d'.Assls Calr i Néstor Martin-Pernández de I• Torre. V• retra·
tar-lo Ismael Smith,40 segurament en un deis seus •conseguits bustos escultorics que,
malauradament, no hem aconscguit loc•litzar. Seri• de gran •juda pcr reconstruir
aquestes relacions, així com per concixer més dctalls sobre la seva vida personal i
professional, poder localitzor el manuscrit autobiografic l'e.tistenci• del qual esmcnta
Arturo Llopis a través del testimoni del fill, pero a día d'avui es troba en parador des·
conegut. El va tenir fu anys a les mans el seu nét Caries, que el recorda com un reculI
d'uns vint o trenta folis mecanografiats en els qua Is C uyas donava for~a dctalls de l.1

scva vida:"
En un primer moment, Cuyas y la sev¡\ fomJlia resid ien • la mateixa finca del carrer
Casanova on tenfa el local comercial, pe1·0 més endavant la residencia es va traslladnr
» Entrevista oraJ amb l'autor, juny dd 201S.
" ~hk.A,&AL 1 VELAZCO, op. Cll., 2010, p. 2'4.
1
• }otk:.Rniútafhut.rada,núm.228,setcrnbtcdc 1923,p. 188.•
,. • ffxe treintJ o cuarenta ,¡ños orpniu~ íuncK>nts tc.atrJ.les en su obr,,¡dor-, a Lu qur 10$ csptttJCIOttS
m~ uiduos ttan los niños de b ag, indu'° &os del vccind.lrio a f>C$l' que muc:hli Vttes no cntcndfan n.wU
de lo que ocul'l'Ú. en el improvi.Ado nttnJ.ttO• (Ll.OPIS, A.rtttl'Ot • Arte y .lrtes.ini.l.. Los ttSt.iuradurC'S b..r·
ct'lonaes»,a La Vanguardia, 2dc íebttrde 196-1, p.43). T,unbé cns ho h..tconfim1.tt el n~t dcJo¡n CuylJ.
CJ.rles Pclliccr (entrevista or.tl anib l'J.uror, Jttny del lOIS).
,. Scmbla que cap a 1923 va fer irnporl.lntJ ~Íorn1c• en aqucst imn1oblc. En :aqucll any lí\junt.uncnt de
O.ucclona v.a concedir-li una llk~ncia d'obn:s • pcr conslruir una cas;i, de b.1ixos i un pb, al solar 1u~1n, 29
[!lle] ,fcJ carrer de Ca..4>anova• ( Gttsdtt i\11111/dpid de IJantlona, nl11n. IS, l2 d'abril de l923, p. 186). El rn,ueix
.111)'• sol·lidtava autorit7.adó pcr construir d cl.wcgucr.,n1 de fa finca (Gas.eta A11111idpal de 8t1rt.do11t11 n(1111.
'IS, 8 de nO\'C1nbrc de 1923, p. S46). Cinc :inys dcs1n'f$ dc1n;inava una no\•a autoriti.ació, ara pcr «Constrolr
un piso portcrla en la c~a nú111. 3 1 de la calle de Cias.1n0\1.I» (Gastln A1u11icipnl dr Bart.rlo1tt11 1u\1n. 24, 18
de juny de 1928, p. 49t ). Stgur.11nrnt, la d:'lrr'era J)Ctició coincidcix an1b la co1npra de tot 1'1nu11oblc1 una
~dt1ui.ski6 que csinenta CE-.J.AROLS,op. cil., p. 1?S. L.¡ SC\1.1 né.t.1 Maria Rosa tamb~ ho deixa entrcveurt quain
csment.l que ~nu mamJ dispo11fa de la mitad de un edi~cio de departamentos en &.rctlona que timbifn
podía \'cndcrk~ {"'flllABAL J V&LA.zco, op. dt., 2010, p. 27).
• La.or1s, c:Artie )' utesanfi ... ,., op. tiL, 1964, p. 43.
1
• Enttt\-isb oral imb l'a.utor,junydd lOIS..
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F1c. S. Nadala de l'ostablimcnt rcgcntal pcls hereus de Cuyas, any 1979-1980.
Fotogra6a: Museu Frcdcric Mares de Barcelona

al número 36 del mateix carrer." El taller va romandre obert fins els anys vuitanta del
segle xx, gcsrionat pels fills de la dona - Rosario de Pedro- amb la qua! s'havia casal Joan Cuy~s i Ponsa, fiU petit del nostre protagonista.'3 Mentre Joan va romandre
al capdavant del negoci familiar la memoria del pare va restar ben prcscnt, com ho
demostra una nadala del 1969·1970 en qu~, al costal d'un retrat dibuixat del fundador, es continua fent ostcntació de les medalles i distincions concedidcs al pare els
anys 1906, 1908 i 1910, a més de commemorar-sc el 70 aniversari de la fundació del
negoci familiar ( 1895).44 Aquesta vinculació i voluntat de remembran~a deis orlgens
del taller es continua fent presenten nadales posteriors, com les que va rcbre Frede·
ric Mares durant el nadal de 1979· 1980, en qu~ el taller encara apareix domiciltat al
carrer Casanova [Fig. 5]. En tres nada.les del 1988·1989, 1989·1990 i 1990-1991,
l'adre~a de l'estudi, en canvi, és al número 22 del carrer Marquesa de Caldcs de Mont·
bui i al número 39 (primer pis, 3.•) del carrcr d'Ali Bey.'5 Aquest cstnblimcnt, que
rebia el nom de «Suceso1·es de J. Cuy.is », era el regentat pels fills adoptius de Joan
Cuyas i Ponsa. Es dedicaven a la restauració d'nntiguitats, la decoració, pintura, escultura i daurats, i es presentaven comuna casa fundada el 1895, data en que caldra
situar, pcr tant, cls inicis del nostre protagonista en el negoci de la talla i lo dauradura
e El cn11fiat de deíuncló de Cuy.is. ptr ~mple, VJ 1áxtt.tr•se a b. finca del número J6 dtl
Cis.inovoa.
.,., Non1k sabtn1 que e:' deicn Antoni ijosep, i e:ns ha esl'at lmpo.ssible loalimr :als setas hcrtUJ.

arttr

.... Aquc11t'1 n:idala ~s propiet.tt de C:.l.rlC$ Pellicer, nét de Cuyls.
~.s Es con!ervcn a l'arxiu dd 1
\.luseu frederic Mar~s de U.u'Cclon11. S;ik1n de fa se:va exist~ncl01 grades a
Clara Bchr.in, a qui :.gr.lÍlll que ens h;tgi infonn:at.
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d'altars. Postcriorment, el tallc1· va ser traslladat al núm. 547 dc.J carrcr Rosselló, encara amb la mateixa dcnominació (Fig. 6].••
Una altra informació que cns parla sobre el tancamcnt del taller del carrer Casanova dut'ant els anys vuitanta del seglc xx ens ve donada pel testimoni de l'antlquarí
Josep Baron que, segons cns ha informat pcrsonalment, en aquella epoca va adquirir
tot el contiogut del taller dcsprés del scu tancamcnt. Entre les nombroses drrcgucs
de material, Baron destaca la gran quantitat de fragments de retaules barrocs, alguns
deis quals, segons li van dir, havien estat comprats ftia anys per Joan Cuyas i Sala
a l'edifici de la Universitat de Cervcra." Com vcurcm més endavant al referir-nos
a la scva íntervenció en la decoració del Saló d'Or del palau de Maricel de Sitges,
Cuyas rcutilituva aquests fragmcnts per construir mobiliari amb les tecniques del
¡111stid1e11r, o pera la decoració d'intcriors.
La decoració i el daurat, juntamenl ambla tnlla i la restauració d'imatgcs i d'altars
van ser les ocupacions principals de Cuyas durant tota la seva vida. En aquest scnlit,
scmprc es presentava com escultor, daut'ador i decorador, pcró mai com antiquad, i
.iixí ho veiem a les cap~alcrcs imprcses de la correspondencia que hem pogut localitzar, i als anuncis publicats a la revista Ve// i No11." La seva trajectória en aquest ;\mbil
.. 1lo testimonia un.;a t.;argct.i de vi.sil~ conserva.da. en n1Jns de C3rles Pellicer, né:t Jejoan Cuy;\$.
'" Entn.'Vi.«a personal amb l'autor (Jul1ol del 20 L.S).
• Prrcxemple, cls any¡ 1916 i 1918(Vtlli1tCH;. núm. 24, JOd'.abril de 1916; n(im. 78, 1de novtmb1t de
1918).
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Una pnmcn1 oprwamac'6 o locli>itat Je Joon c..,.i. •Sola ( 1872-1958), JmmodO<'...

el va portar a ser nomenat tresorer de l'.Associaci6 Artística d'Escultors Decoradors
el 19 l 8," vocal del Comite Paritari de Oauradors de Barcelona el 1928, i vocal de la
secci6 de dauradors deis Oficios de la decoración, doradores y canteros, fabricantes
de mosaico, piedra artificial, marmolistas, colocadores de vidrio plano y similares.51
Al seu estudi hem vist que hi treballava el scu fill Joan, que !'acabaría heretant.
També ho va fer Florenci Veciana (1886-1974),5' que després s'independinaria i
muntaria taller propi [Fig. 7]," aixl com Francesc Vinardell, que mentre era oficial
seu va contribuir a l'embelliment del palau de Marice!, a Sitges, com més endavant
tindrem ocasi6 d'analitz.ar." Entre els treballs que Cuyas va executar coma escultor
y daurador, podem esmentar la dauradura del nou retaule de l'església d'Olesa de
Montserrat ( 1908),55 el daurat d'uns mobles de la Junta de Comer~ de Barcelona
executats pcr josep Prat ( 1911)/' la direcci6 deis ti·eballs de decoraci6 del Saló d'Or
del palau Mal'iccl de Sitges (cap a 1914-1915) o la realinaci6 d'una serie de mobles
pera l~xiu Historie de la Ciutat de Barcelona (1925)." És possible, a més, que cap
a 1921-1924 efcctués alguns treballs d'escultura a Caracas {Vene~uela).51 Després
de la guerra civil cspanyola va contribuir a l'embellimeot de l'csglésia del poble de la
seva mullcr, Caldcrs, pera la qual va executar una imatge de sant Vicen~.... També es
té constancia de la seva intervenci6 a la casa paira! deis Casas a Sant Benet de Bages.60
És habitual que aquests artesans de la imatgcria religiosa i la dauradura es dediquessin també a la restauració d'imatgcs o retaules antics, una ocupació que, novament, els pe1·mctia acostar-se a les esglésies i tcnir accés a obres amb les quals
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.., La v,111g11ardia,4d'abrilde 1918,p.S.
so La Vangu"'nl1a, 20 de ma~ de 1928, p. 29.
" Got<to Je Madtod, núm. 181,29d•junyd• 1932, p. 2142.
» Ac¡utit.1. lnlonnu.ió ens la bcilita Ramon 1\bttu, gc-rent juntoiment amb b ¡na mulkr ~(aria ~rn.no.
dd ntgoci d'anoguitiu ~iam Esduans (entrevist.l oral amb l'autor,juny dtl. 201S).
" V<¡;•u /illcrdopld10 Catalana, ad """"'" <http://www.tncidop<du.c.l/EC·GEC-0069790.xml>
(ronsull•: ícbrcrdd 2016).
J.t Caries, el nét de Cuyis, tteorda 1.a pre:U:nda de dos o t~s operaris al ta'llcr dur.int c11 tn)'I cinquinta,
un dcJs quals s'anomena.vaJ0<1n I que es dcdkav.\ a tasques de dauradura {entl'tvisl-' or.ll a1ub l'.-iutor, ;uny
dcl201S).
n La Veudt01tal1mya, 14 dcgencrde 1908, p.J.
$6 La Vanguardia, .S de gener de 191 l.
$' Gacda M1uucipol clt Barttloria, núm. 25, 29 de juny de t92S, p. 4SS.
u •lmport.ln1e casi de Catacas·Vt.n"utb ntccslta anista con algu~ htrram1en1u dt tn.bajo.
Esp«i.Jm<nl• pan <11nbajo de ;~.,.. .., nudm. Dirigirte par> cono«< <I pLego de cc>nd1<:1on<> al
S<ñocJum Cuyis. Calle CasanO\.., 31, &rttlo"'- Hom ele 6 • 7 ele Ll lude• (Lo
28 d'>go<t d•
1921; Lo \'ongu..,¡io, 16de ~de 1924).
s. Ce:u.1tou, op. cil" p. 176.
'° Ho rt"e<>rda ti 1eu nét Carles (entrtvista. oral amb J'ltiutor, nl:tr~ del 2016), sc-gon.s ti testtmoni del Jcu
a\•i, que Uhavia explic:11. Segons ens 001nenta amable1ncnt l'nmic Marc: CodiJ13,, aquesta lntcrvenció, que
no sabcm tn qu~ va consistir CX;\Ct<l1ne1u, debía cíectuar·sc en el te1ups en que Artur RlcrJ 1Gloria Codina
Casas ('tt11 cli ptople1aris. Glóri:t era filla d'Elisa Casas, que ó1 Ja vcgJd;;i era gennana del pintor Ra1non C3$as.
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Galería Mayoral
poder comerciar. En el cas de Joan Cuyas tcnim documcntadcs algu11cs i11tcrvcnci·
ons, com la q ue va dura termc al rctaule de la Pietat de la capella de Sant Fcliu de
l'església deis Sants Just i Pastor de Barcelona, obra de Pere Nunycs ( 1528· lSJ0).61
La va dura terme el 1917 en col-laboració amb el pi ntor, col-leccion ista i co111c1·cia nt
d'antiguitats O leguer Junyc11t ( 1876- 1956).61 Un altre projecte destacat de C uyas
va ser la restauraci6 d el retaulc cl11c-ccntista que Jaume Forner va executar pcr al
santua.ri del Vioyet de Sitges, traslladat i instaJ.Jat l'any 19 15 a la capella del nou
hospital de Sant Joan Baptista de la vila." La seva activitat en aquest ambit també
a ser importan! a la zona del Pirineu on, juntamept amb el scu 611 Joan, va reparar
nombroses imatges i altars del bisbat d'Urgcll durant cls anys en qu~ el bisbc Justí
Guitar! va romand.re al capdavant de la mitra ( 1920-1940)." També tenim constan•• Sobre aquesta obra. '-CSCU Uoscu t 8ALLJIONA,joon, .. un miradt' pcr ;i Pc:tt Nunye!S•, a l.«us
Au1otnus, nllm. 6, 2002-2003, pp. 229·2.só.
., CAPD~VILA, ~1-ique~ «Una ilutltucló que $'~cab.l . El lcstanu•nt sagramC'ntal ~, a Afirndot. St111uoiafi
''' l..iterat11m, Arl; Polftiea, n''un. 136, 10 de i;c1c-rnbre <I<" 1931, p. 3. La data de la rcttAur.lció la pl'oporclona
Ainaud de Lasarte, que apunta, a 1nés, que c1s l 1't'b.1 ll ~ en la pintura van a n:tr a clrrt.'< dcjt111y<"nt, rncotrc <1u.:
Cuy:\s es \'Ol ocupar de la rcst.llll\'u; ió de 13 íus1crk1(A INAUD DR LASARTB,Jo.1n, «El rc1ablo tld 'litar tic San
Pélix cn l:i iglesia de los Santos Juslo y l>.1stc11·•,., l,,11 Vt111g11t1r,fm, 19 de dcse1nbrc <le 196.S, p. '11).
"' • t.'.-iltarde J;a nova c.1pclla1 con1ja h"vcm dh 01hreiJ \'eg.'ldcs, el íonna d rctaule gOtic del Vlnytt convc·
nic:n11nen1 rtst.lur.u per l;a cxpcrtol 1n~ de donjt:Mn Cuyis• {.. Espl~ndida diada de SantJoa11•, a l!I IJt1/u,rr1
rl<. Sil~s, nún1. 7J6, 26 de juny de J9JS~ p; 1), Sobre :.que.)l retaulc, ...egeu CoLL, lsabel, L'tdificJ Id ttliudt~lt
l'l lospital de Sa11t ]oan dt Sitgts, Sitgcs: Grup d'EstudiJ Sit~t;uu, 1990.
"' En p;»nulC$ del 6JI: «Yo tnbaj~ a fa wr.i dd doctor Justino Guitart y Vil~rdebó, ob1.spo de Urgtl y
coprfncipe soberano de Andom. Con mi p.wltt rutaunmos much.u unigcncs de aquell.a dió«SJS. EJ s:eflor
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cía de la scva intcrvenció en la restauració de l'antiga capella del santuari de Núria65
i del Sant Crist de Balaguer.06
Arturo Llopís, en una entrevista efectuada al scu fill el 1964, desvetlla que Cuyas
va treballar també en la restauració deis daurats del sostre del Liceu - ajudat perJoan
Rosich, qui després es dcdicaria al cant líric- 1 aixl comen la d'alguns entcixinats del
Palau de la Generalitat, i que «restauró la mayoría de las piezas de la colección Plan·
diura que después pasaron al museo»." Scmbla, amb tot, que l'alirmació sobre el col·
leccionista Lluls Plandiura és un xic exagerada, ates que l'epistolari no ho confirma.
De fct, entre les cartes que ens han pervingut -l'epistolari ens ha arribat de forma
parcial-, només hem eonservat una mena de ~rta·fuctura emesa per Cuyils el J 4
de julio! de 1923 en la qua! justifica un total de 466 pessetes perla restauració d'un
frontal d'altai· rom~nic i diferents esculturcs d'epoca gotica,68 alguncs de les quals cal
identificar amb un grup d'obres procedcnts de Bellver de Cinca, actualment conser·
vades al Museu Nacional di\rt de Catalunya i relacionades amb l'Escola de Llcida.69
Frederic Mares comenta que cal reconeixcr • Cuyas el merit de
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( ... )imponer dt nuevo la tradición secular dt los marcos de tal!•, despl>undo, en b.s
obras dt calidad, los m>rCOs de pasta. Su esfueno le valiera el reconocimiento de la btn..
mérita sociedad «La E<:onómica de Amigos del Pais,., al concederle la medalla y tres mil
pesetas correspondientes a un prernio creado para recompensar el esfuerzo en el rcsurgjr
obispo, fiel liturgist;i, era p.irtidario :1cérrin10 de devolver a fa1 in1 ~gcne;s su pri1nitivo c11c;in10. AJ llorado
d0<-tor Guitllrt, a sus ensc.l'lanias e ideas, se debe que 101 Virgen de Nuria. fuera liberada dt sus í:i1$os vtStidos
y reoobr:tr.l su al\tlguo earkter ysu ingenuo y a1noroso hlcr.atisJnO» (LLOPJS, ArturoJ •Un tc$0ro en Ja ciudad. La i\icrttd•, a LA \fo,¡guanlia, Sde nO\·embrc dt 1964, p. 49).
"' «H4st.l en ti inttrior del templo moderno. C'I distanguido arqueólogo donJua.n Cuyb h.t podido Qh'<lr
2fgunos l't$IOJ pttebdos de b antigu.l c.ip1lb, hJbiln1cnte mt.iun.dos» ( .::N'ún.l actu.tl•, .l }otba. Rt.'ll'ist41
11us1,.4., núm. 2.\7, fobrorde 1931, p. 115).
" LLEDOS 1M1~1 M1quc~HlSloriodt'4•nlogt•••rlld,h.,a..dadd<T_,~ Bamlon.i, (t.n.), 1917,p.178.
Oc la restaunclódd S:int Cri.stde &Jaguer timM sc'n v.a íeresmcnt a RAFoLS (dir.), op. cit., p. 3J2, a la vcu
•Cu)·is,Joan•, que 11p;.trclxdifcrenciada de la vcu «Cuyls Sal.i,Joan•. Les infonn;u;ions que cJ done1\ a 1~
primerA obliguen :'I íusionar ambduts cntradcscn una sol.:i: •Pi1\totdclsig10 x1x-xx,dc llarcc-lonJ. Oedicóse
"la restauración de piezas de artt antiguo: telas pictól'ic.u y polkro1nado de t:Jllas. Entre tu obras cscultóri·
cas por él rt-st.u1r.ulas c.ibe dcst;ic.ar la imó'lgcn del Santo Crlsto de B<'faguer».
" LLOt>JS1 «Arle y arlc~anfa.... •, op. cit., p. 43.
~ «Por 1~1nlar adornos mal jn1itados en un frontal rominico, hacerlos ot-rJ vn y pl.1tc1r v.a.rl.u ~nes,
186 pt-as. Por hac:ir.r fucrtr: un¡ C'-.lbn.a y mano en una tst.ttua pitdra de san Lorcn1.o n14s rC'scgulr (¡Itas, 54

Por fC'staur,¡r un doW en una esatu.i ptf<ir.1;, .ll pt.u. Por hac:tt
dostl (!) en om .,,...... (1ngcl) putjackl antttiorcon composturatn la<a......, n.ini y •l.a, IS<! pus. Tot•h
466 paa1• (Arxlu Hutl>rk dt J.1. Ciutat dt Barcelon.i. Fons Pt:rsonab, Uuis Pbnd1ur.a i Pou, c.alxu 9-10,
lbg;ill 4S, rcf. LP4S·269). En rcladó ambla 6gur> de Pl.andoura, ~ BE"'"'Cu•• 1 AMAT, ~~rti>, ~uu;.
Plandiur.a, un.l vida trnrcgada a l'art•, a Revista dt Cataluny'~ 1\úm. l7 l~ 2002, pp. 23·40.

ptu.. Jdtm en una uta.tu.a nrgt:n, 41 ptas.

ff Sobre aqutsttt obn~s, vegeu VE.LASCO GON7..AL1tz, Alberto i Joan YEGUAS G1oss6, •Noves aport.;icions sobre l'Esrol;i de Llcida J'escultur.a del scgle XIV•, a Urt.~; Revista C11ltural tlt l'Urgt'IL núrn. 24, 2010,
pp.1s4.1s1, ñg.s.
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de una indus1ria caída en desuso. Esta distinción le proporcionó en el oficio una aureola de
rnérito, que cohnó sus nobJes aspiraciones, y ello iníluy6 en que su tienda de dorador de la
calle C:1s:rnoV> ntlmcro 3 t se viese concurrido por b clientela m:ls dísllnguída.10
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Aquesta cspecialitzaci6 es manifcsta en nlguns documents conserv:1ts a lt\rxiu de
la junta de Museus, en els quals Cuy.U aparcíx proveínt l'organisme d'nlguns mares
per determínadcs obres. És el cas del Marliri de smrt Bartom<•• de José de Ribera
(inv. 24162) acabat d'adquirir a Alexandre de Ríquer el 1903,71 pera la qua! es van
sol.licitar mostres de motllura a "los Sres. Pnrés, Cuyás, Oliva y Hoyos y Estcva ...71
L'escollit per materialit-t.at la feina va ser Cuyas, que va efectuar un marc «tallado en
madera y dorado antiguo» pel qual pcrccbria 480 pessetes i que !'obra encara conserva.'¡ C uyas, prirnerarnent, va presentar una minuta de 473 pessetcs que In Junta
acccptavn en In scssi6 del 30 d'octubre,"' pero en la del 16 de novcmbre veiem que
l'import ha pujnt fins 572 pessetes, «por In construcción de un marco de estilo Re·
nacimiento, en madera tallada», a més d'una scgona factura de 35 pessctcs pcr la
restauraci6 d'un marc antic.'5
Abans d'acabar l'any, Cuyas rebria un endlrrec similar per part de la Junta, aqucst
cop pcr cxccutar una motllura per a un autoretrat del pintor Ignacio Pinaza (inv.
10025),'6 perla qua! cobraría a sís pcssctes el pam.11 Uns dies dcsp1·és es registra un
pagamcnt de 86,25 pessetes a Cuyas perla 1·calítzacíó d'un marc, el qua! scgurament
esta relacionat amb l'cncllrrcc anterior." A la sessió del l4 de mnrs; s'acordava una
nova comanda en aqucst ambit, ara en relaci6 amb una pintura d'escola sevillana amb antiga alribució a Murillo- , ambla reprcsentaci6 de sant Benet, adquirida poc
-.
1

~tAdS, op. at.,

1977, p. 235.

BOllONAT 1Ta1u., ~f¡ri¡ josep, La poltr.ro dtrdq1os.U'tons dt"la Junta dt A1useus:

1890-1923, lbn:elona:
Pubhcacions de l'Abad1a de f\iontscrrat.J 1999, pp. 2-46-l.47.
n Arxiu Naclon:.l de CatJ.lunya (ANC),junta de f\1uscus de CitJ.lunyJ, AclCJ, ANCl ·7 1S·T·286, :icta
de la S('Ssió de laJt1111a de A1uscus de Barcelona del 22 de juny ele 1903.
7
! ANC, Juut;i de Muscus de Cataluny.11 Expcdlents de Secretaria Gener.\l (.s~rie General), ANC l·
71 $-1'-179$, s.ssló del 22 tle juny de 1903.
' • ANC,Junta <le Museus de Catahinya, Acics-, ANC 1·7 IS-T-290, acta de Ja scs.siódc bjunta de Museus
•

de Ba.rcc1on.i dcl .lO d'octubtt de 1903.
f1 ANC.Junta de Mus.rus de Cltaluny.i,Actes, ANC l -715-T-292, ólctade fa sessiódc l¡Junt.ide Mu.seus
& Bate.ton.a dd 16 dt nOV<'mbr< de 1903.
" l.Obr.a h•vl.\ ..... idquíricb d 1900•mb OC.UIÓ .¡., l'<xpos1Ci6 &I pintoc-al C.rd< Artlstic ( Bo•ONAT,
op. cit, p. 279).
" ANC,Junu. de Muse:u.s de CabJuny.iJ Actes,ANC l-7tS T-29$,ad-a de la scssió de l¡Junt'<l de ~1u.scus
de &tttlona dcJ 7 de dtumbrt de 1903; ANC,Junt.1 de MukUS de Catatuny.¡, Expedicncs dt• SC'crct:añ.i
Genml (sMc Gtnml),ANCl -71$·1'- 1804,msió del 7 de dtscmbrcdc 1903.
n A.NC,Junta de /\.1useus de Cataluny01, Acu:s, ANCJ -? 1.S:r.29s, acta de la&cssió de l::ijunta de /\.1uscus
de Barcclon:i dd 16 de gener <le 1904; ANC, Junt~ {le Museus de Cat:alunya, Expcdlcnu de Sccreraria
Geo1eral (s~rlcCcnml),ANClo7 1$·1'·18 17,><SSió clel 16 clcgenerdc 1904.
4

'í

peruq
cara sf
perla
va reli
con"l
lajunl
tcrxaq
cedid!
e ncara
dcstin
a l'est1
Catall
de Bel

.

'

Mí

dediv
ladat
cclonc
s'enoq
publí2
lla a 11
un cer

10 l>f!AR1'E

aureola de
radordc la

•

lí'lrxiu de

1ns n1arcs
le Ribera
1al es van
!stCV:.\ », 11

aliado en
cara con·
e la junta
e icm que
~stilo Retes per la
:.a, aqucst
1azo (inv.
:gistra un

>urament
<lava una
·illana 1irida poc

al), ANCI·

. de Museus
deMu(CUS
(BolkONAT,

!

de 1\iuscus
Secrc1aria

ckMUS<us
: Secrct;iri~

Urra primua aproxunadó a IÍ1rtivitat dt Joan Cu)'ds i Sala ( 1872· I958)~ dttorotlor ...

----

[20S)

abans ajoaquim Fages. El preu que es va acordar perla motllura va ser de 233 pesse·
tcs. 79 El mateilc 1904 Cuyas va servir a la junta «diez rótulos con letras grabadas en
madera y dorados, para los cuadros del Museo», pe! quals se li pagarien 65 pessetes,..
així com l'oferiment de presentar motllures, junhlment amb altres artesans de l'ofici,
per una s~ric d'obres que l'Estat havia cedit a l'organismc." Abans d'acabar l'any en·
cara se li encarregarien dos mares de fusta daurada més per a sengles dibuixos, feina
perla qua! va rcbre 49,5 pcssetes." El següent enclrrec va arribara! 1906, quan Cuyas
va rebre 341,05 pessetes per la rcalitiació de «die-z marcos de diferentes tamaños,
con moldura imitación del antiguo, destinados a las obras de pintura designadas por
la junta y procedentes del envio hecho por el Museo Nacional de Madl'id»." El ma·
teilc any va cobrar 99 pessetes per un marc destinat a •da tabla procedente de las obras
cedidas por el Estado con destino al Museo de Pintura Antigua» ... El darrer deis
cncitrrecs rnbuts en l'~mbit de la emmarcació correspon a un marc de fusta daurat
destinat a 11n rctrat di\Jfons XIII efectuat per Ramon Casas/5 que deu corrcspondre
a l'estudi del natural del monarca que avui es conserva al Museu Nacional d'.Art de
Catalunya (ínv. 11382), adquirit perla junta el l907 a la V Exposició Internacional
de Belles Arts i lndústrics A.itístíqucs de Barcelona.
Més amunt hem vist com Frederic Mares mencionava l'obtenció per part de Cuyas
de diversos prcrnis que van gratificar el seu esfor~ i la seva valu a en lambit de la talla i
la dauradura. Mares esmcnta explfcitament un prcmi de la Sociedad Económica Bar·
celonesa de Amigos del Pals concedit el 1906, al que cal afegir altres deis quals Cuyas
s'enorgullia i llu'ia a les ca~aleres del material corporatiu, així comen els anuncis que
publicava a la premsa del seu establiment.Aquests altres premis van ser una 3.' meda·
lla a !'Exposición Nacional de Bcllcs Arts de 1908, a més d'una medalla de bronze en
un certamen celebrat a Brussel·les el 1910. Pel que fa al premi del 1906, que va con·
~ ANC,Junca de Museus dt Cataluny;i, Actts, ANC l ·7 IS·T·J02, acta dt I• M'Uió de l•J•n•• ele Museus
de Barce1om1 dtl I" de 1n:ir~ de 1904; ANC, Ju1Ha de Museus de ü.taluny.l, Expedienis de Secreuri.1
General (serle General), 1INC1.71s:r. 18ll, smló del 14 de 1na-. de 1904; ANC,J11nt> de Museus de
Cat~unya.., Actcs, ANC1·71.S·T·302., acr:a de b s.culó de Ja Junta de b1U$eus de Barcelona del 9 de maig de
1904. Sobtt l'.dqu!Jició de l'ol>n • Fagts. veg<u 8oRONAT, op. ci~, PI' 149, 1SS 1148.
• ANC,Junt• de Museus de Ca1"1uny>, A<lu, ANC1·71S·T·J IS, aaa de IHffiióde LlJuncacle Museus
dc llircelona del 3 d'ogost de t 904.
" ANC, Junta de ~<fu~eus de Caulun)•;¡, Expedient.s Je Secretaria General {serie Gc:ncrJI), ANC I ·

7 1.S·T-1834,cornunicaciódcl 13 dcsetembre de 19,04.
., ANC,Junl•deMUS<USdeC.t"1uny•, A<1ts,ANCl·? IS·T·Jl6,xu dei.SC$SÍÓckLlJun1•dcMuseus
de Bar«lona del J d'ocrubre de 1904.
u ANCt]unt.l. de /1.1.lLScus de Ültaluoya, Ac:tcs, ANCI ·7 l.S·T·JS9, acta de 1,, S\?SSl6 de l.lJunlJ de Mos.e:u.s
de Barcelona del 22 de setembre de 1906.
14
ANC,JuntJ de ~1wcu¡: de C;italuny~ Adu, ANCJ ·7 l.S·T·36l, acta de lascssió de la Junt¡ de Musew
de 8.lrct>loiu del 12 de no\°"mbre de 1906.
*' ANC,JuntJ de ~lus.cus de Cataluny.i, Ac1cs. ANC 1-71S·T..09, acta de fa scssió de fa Junt¡ de M~us
de e~rcclo n a de 1'11 d'octubre de 1909.
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F1c. 8.Joan Cuyas Sala, reproducci6 del froni.I deS•ntJordi del Palau de fa Generalirat
de Catalunyo. fons d'.irt de I• Oiputaci6 de &n:clona. Fotogr.úia: Oiput>ció de B.rcelona
sistiren la concessi6 d'una medalla i un diploma d'honor,86 va portar a Cuyas a oferir
l'any segiient a la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del Pais la possibilitat
d'cxhibir a la seva seu la copia que havia efcctunt del frontal de Sant jord i conservat
a la capella del Palau de la Gcneralitat de Catalunya, brodat per Antoni Sadurní vers
el 1450· 1451.87 Aquesta copia, de dimensions superiors a l'obra originnl, va ser en·
llestida el 1907 i realit'l.1da en guix i fusta [Figs. 8-9]. Avui es conserva als magatzems
de la Oiputaci6 de Barcelona (núm. de registre 2939, 311 x 106 x 8 cm, datada i
signada a la part posterior)," pero segurament seria mereixedora d'un cmpla~m11ent
amb més llu'issor. A la carta que Cuyas va trnmctrc a la Societat el 16 d'octubre de
1907, afirma que la distinci6 concedida li va servir d'estlmul «para acaba1· la copia
ejecutada en los procedimientos propios del arte decorativo que ejcrto», i que l'havía efectual al costal de !'original «en el local del Archivo de la Audiencia por gracia
de su señor presidente,.. SoJ.Jicitava, a més, outoritzaci6 per poder exposar !'obra ja
acabada a les dependencies de la Societat «para que puedan examinarla los señores
socios y demás como fruto del estimulo iniciado con el premio de referencia». La
junta de la Societat va donar el vistiplau a l'oforiment en la seva scssió del 18 d'octubre del mateix any, i al din segHent es comunícnva la decisió a Cuyas.39 La reproducció
va exposar-se aquell mateix any en un deis salons de la Societat, i aixi ho van recollir
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.. El D1l111io. Diano polt1Jto, 1lr a1·uM1 "ºtirias1 dcrrttos, nUm. l.S91 2S de desc1nbtt de 1906, p. 9.
• /\1ARTfN, Rosa Marfa, • El frontal de S;int Jordi de la c.a¡>clla de l;a Gcneralil.ll», ;i l;'nrt gOtit tJ
Ctftol1111yt1. J\rl.f dt l'objtctt, Oarcclon:'l: F.ncidopCdia Cat~1"n<l, 2008, pp. 392·394¡ CORNUOiU.1.A, R;ifael i
c:uad;llr.t ÑIACÍAS, «Bernat 1'.1artorcll ¡ '" llcgcnd01 de $<\ntJordl. Del rctaule als brodats», a LCKuJ Antotn1u,

núm.11,20 11·2012, pp.19·53.
u Dts d'aqutstes línin agraixo l'.ajud.t prestad.a per Tcrcu Re-yes i GuilJem i\<(un<kt, de !'Oficina del
P.atnmoni Cultural df! b. Díputadó de &rccloiu, ptt a localuz.acló de: l'obn i J'obctnció ck f'otog.n6ts.
"ANC, fons ANCl-lll4, Sod<i.t Economíc• &t«lon<A dAftii<> dd P•ls (SEBAP), ANCI·
l l 14-T-1582, ndm. <xp<dient: 104/ 4<·1907, sign. •ntig>o 104/ 1907, prcst.tg< 818.
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JOAN CUYAS, AGENT DEL MERCAT DE ~RT

Cuyas presenta\'ll un perfil profcssional similar al d'altres personatges del momcnt
que, des de l'ambit de la imatgcria religiosa o la restauració, tenicn accés d irecte a les
parroquíes i els seus gcstors. Aixo els f.lcilitava enormement el prove'iment d'obrcs
d'a1t a11tic, molts cops efcctuant el canvi d'un rctaule, escultu ra o imatge antiga per
una p~a devociooal de nova crcació. E1Henem que Cuyas es va iniciar en la compravenda d'antiguitats després d'uns anys de dedicació a altres tasques que lí van 1>erme·
tre no només entrar en contacte amb aquest món, sinó també treballar pcr a grans
col·leccionistes com Lluls Plandiura o Miquel Mateu,92 o efectuar coneixences i establir relacions personals en grans institucions com la Junta de Museus. És el cas de
,. e.El artífice don Juan J. Cuy.U tiene tXpuC'Jt.1;, en uno de !os u.Iones dC' b Socif'<b1d Económk.l
IW"ctlonesa de Amigos del Pa'5, una copla dtl front.al de un Jo~, que, según es ubidO) st- con~rva C'n !A
captJb de la Audiencia. ~1uydiscttt.l.mente h«h;a ts.t copi;i, su ;autor ha Rlido cn lo posíblt ilinbo dt l;as d1ficult.i.des que ofrece efectuir un-a reproducción dt li n.itur.a.lna de la que se tratil, a fin dt constrv;ir el c.uicttr
que 1-a av.Uora; dificultad que sube de punto cu:indo, e<11no C'I scñorCuy.i'1 se en1plea un procfilirniento muy
distinto •t.I del original, y.-. que lo reprodujo .sobrt un fondo dt 1nadera, valiéndose del yeso p.1ra los relieves,
dando luego el aspecto del bordóldo por 1ncdlo de pollcron1a dceoración, en 1-:t cual procuró c:o1,serv.tr fas
tonalhlades de aquella obl'.'\ rnaestr;'\ en so género» (l.A1 Vang1u1rdin1 22 de dest1nbre de 1907, p. S) .
" La Vangu!'lrdia, 8 de 1naig de 1908, p. 7; la Vtu de Ca11'1u,1ya, 8 de: 1naig dt' J908, p. 3; IA P11bl1ridad, 8
de onolg de 1908, p. i.
11 La rcladó amb A1.iqueJ A1:lteu J'e.s1ntnta Ccr.\ro)s (C&RA.ROLS, op. cit., p. 176). & 1nbla que: c1H~ cls
antiqu~ris i comerciants d'antiguit;ats prcscnu aJ íons docum('.nt.tl ttl.ido1u.t amb el pare de t'.1nte:tior, O.tm11
i\1atcu ( 1864-1935), no hi ha c.1p reícttnda que pugu1 assoclar·sc a Cu)ik \'c~u BAIUV.CHINA, op. d t.. pp.
97-131.
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F1c. 10. Posl•l <nviada P"'Jostp Pií<»n a lrs filies de J<»n Cuyas, any 1921.
Atxiu Carlos Pelliccr

Josep Pijoan ( 1881 -1963), membre de la Junta i celebre historiador de l'nrt catala,"
de qui dedu·im una certa proximitat a les filies de Cuyas - «se1ioritas Cuy;\s» , les
anomena- a partir d\ma postal adres;ada di rccta mcnt a elles el J92 1 des de la ciutat
alemanya de Leipzig [ Fig. 10].""
A partir d'aquests cstímuls devia adonar-se que el negoci de l'art antic, cspecialment aquelles obres corrcsponents a ('época medieval, podía reportar-Ji uns nodrits
beneficis economics amb els quals completar els ingressos de les scvcs ocupacions
principals. Cuyas, per tant, no va ser un ant.iquari a l'us com pocs anys dcsprés trobarem amb pcrsonatges com Josep Valenciano o Cclcstí Dupont," sinó que va ser
un artesa ben dotat pcr a l'ofici de la talla d'imatges, la dauradura i l'emmarcació que,
tanmateix, va acabar especialiti.ant-se en la compra-venda d'art med ieval. Al seu establiment es podien adquirir o bres d'art i antigui tats, pero profossionnlmcrlt cll es
" Sobre la. figun de Josep Pijo;ln, ~u BARAAL 1 A&.TIT, Xa\•ier. }OS<p Pí,oan, dd 1alv..11Htnt cid palri·
n1oni artlst1' <4lal0 a lo lus10ria gtntral d~ fati,. Barttk>n.i: lruht\ll d'Escudi:s Catabnt. l999; V1JOAH1 Poi i
P.,. MAOACAU.,joup ,.,,..,.,la rida munt d'un CAtal.I .,,,_,,Barcelona: Gal....i.., 201S. Qi>ant al«
SC\'CS rd.K:ioru amb ti meruc d•ar1 ''fSCU Soc1As, lmmaculada, La ~a mlrt 11'drt 8or1soms
Sicart1 Arrhcr A11ltor1 H1nt11ngion: d c:oleu:ionismo dt hbros tut11guos yc>bjetos de ar1t_, &r«lona: Auodadó de
GibJiOfils de BmeJona.1 1010, pp. 113· 124; Soc1As, hnm¡culada i Dimitra GKOZGKOU, Agtnlts, ,,wrthtu1tt1
y tmfiw,.tcs dt obj<101 dt arte ( 1850·1950), Gijón' Trca, 2012, pp. 87·95.
"' La post01l es c:onscr\.'a f:n n1ans de Caries Pdliccr¡ n~t de Cuyis.
11
" Sobre Valenciano. vcgeu 8E11,.TRÁN 1 l{AMoN, «Algunos .-ipuntC$ ... », op. cit., pp. 87·.89. Pd <1ue fa" la
figur.l de Oupont, vegcu BBL1'R.ÁN, Ct.lesti110 ... 1 op. c-lt., pflssl1n.
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presentava coma tallista, daurador i decorador, com ja hem apuntat més amunt. Per
tant, el negoci amb antiguitats va ser una ocupa ció secundaria que li permetia obtenir
un excel·lent sobresou, malgrat que en determinats moments les obres i objectes amb
cls quals va comerciar fossin de gran rellevancia, i d'aquí que els adquirissin institucions com la Junrn de Museus o el Muscu Episcopal de Vic.
Malauradament, no disposem de gaire informaci6 per tal de reconstruir la xarxa
de contactes i clients de Cuyas a la ciutat de Barcelona. Cal veure'I com algú que
comprava art antic dil'ectament a les esglésies d'origen i que, després, revenia a altres comerciauts, antiquaris, col·leccionistes o institucions. Les rclacions millors
documentades s6n les que va establir, d'una banda, amb la Junta de Museus, i de
l'altra, amb Miquel Utrillo en el marc de la construcció i decoració del palau del colleccionista Charles Deering a Sitges, dos episodis als que dedicarem iunplies reflexi·
ons en aquest treball. A part, gl'ilcies a la conservació del seu arxiu personal, tenim
constancia deis vincles establerts amb Oleguer Junyent, a qui ja ens hem referit q uan
hem analitzat la tasca de Cuyas com a restaurador.96 Es conserven dos quaderns de
notes de Junyent amb format d'agenda, datats el 19 J8 i el 1925 -tot i que a di ns es
recullen operacions efectuades en al tres anys-, que feia servir com a quaderns de
registre on anotava les entrades i sortides d'obres, així com els preus satisfets per elles.
Els quaderns presenten l'interes d'incorporar dibuixos d'algunes d'aquestes obres, al
costat del nom de la persona a qui les comprava o venia.97 El nom de Cuyas hi apareix
en forp ocasions, tot i que és dificil escatir de quines obres en concret ens parlen les
operacions anotades. Una d'elles, inclosa al 22d'abril, és la relativa a u naAnna Triple
entronitzada (Fíg. 11 ], segurament una escultura, d'epoca tardogotica, que 110 sabem
si la va comprar o veudre a Cuyas. El mateix podem dir d'una arqueta del taller deis
Embriachi, de cap a 1400, igualment dibuixada en uns deis quaderns, junta la qua)
apareix la inscripció «Cuyas. Una caxeta italiana 500» (Fig. 12]. En aquest cas, l'im·
port s'anota al cosrnt del dret, a Ja banda de les despeses, per la qua] cosa cal deduir
que va ser una adquisició de Junyent a Cuyas. La resta d'a.n otacions són de naturalesa
diversa, basicament relatives a l'estat de comptes entre Junyent i Cuyas i amb altres
dibuixos d'obres que van poder formar part de les opcracions tancades entre ells.98
trf La figura d'OlcgucrJun)·cnt cstl scnt trcballada per Clara Beltrán, que Hdcdi~cl la seva. tesi doctoral,
i a qui '3graim que ens hagi fudlitat les infonnacions.sohrc Cuy;\s que reproduinl aqui.
" Aquests quadcrns <le nOtt$ es conserven a Ja casa-mus.eu de !'artista~ l3ari::clon01, i h;an cstat refortnciats pcr BELTRÁN 1 RAMON, «Algunos apuntes ... », op. cit., p. 110.

n AJ (oli stgücnt ál de l'arqueta esmcntada, junta1nc1lt a la paraula «Cuyas» ens aparetx un conjunt de
tres cornucbpies i un f('llotge, a1nb ds prcus scgur.uncnt sa.tisÍcl':; pcr ca.da:;c1,1n d'.-qucsts objcctes. Eo un
:iltre deis folis él 1lont de Cuyas consta associa.t a una colu1nna barroca de tipus salombnic, scgu~1ncnt un
írig1ncnt de rcu.ulc, un tipns de materials que, com vcure1n, li era n1olt útil pcr le$ t;isques de decoracló d'in·
tcl'iol'S en lc-S quals es va cspecfaliti-'r. En un altrc deis íulls, rcta1lat i cnganx.lti associat al 4 de gener,Junycnt
anot-a un deute de 50 pcssetcs an1b Cuyas. A la pagina següent, ta1nbé en un full adherit, \*a anotir .-S<'\.ldo
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"' Frc. 11. Octill d'un dtl$ llibrcs de nOIC$ d'OlcguerJunyent, amb el dibuix d'una<sCllltur.>
de santa Anna depoca gotica. Fotogrofio: Cfaro lleltr.ln. 7' F1c. 12. Det.U d'un deis llobres
de notes d'OleguerJunyent, amb el dibuix d'u11.1 •rqucta gO!ica del bllcrdels Embtl3du.
Fotografia: Cl•ra Beltrán
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Com ja hem vist, Cuyas va iniciar cls c-0ntactes ambla Junta de Museus a partir
del subministrament de mares de fusta tallada entre 1903 i 1909, cosa que li dcvia
permetre preparar el tcrrcny a nivcll comercial peral que vindria després. En aqucll
tcmps va coneixer als membres de l'organisme que gcstionava cls muscus barcclo·
nins, i va familiaritzar-se amb cls vlaranys administratius que calia seguir per oforlr a
la Junta obres d'art antic, especialmcnt d'c poca medieval, que en aquell temps havla
passat a ser la prioritat absoluta en l'engrossiment de les coJ.Jeccions del Muscu de
BeUes Arts. Des de 1906-1907, i gracies a l'entr•da de noves aportacions economi·
ques des de les institucions, la Junta es va convertir e.n un deis principals comprndors
Cuyh• i, just asot;¡, d d1buixdc dnc0>lumndu1om6niqucs mésal c:ostat de l'anotació «Cuyls 40(),.. Un
alttt ~ntamt'.nt similar cl trobcm en un íoli on ts lkgcix .-Sab Cu)'U•, amb una cscullur.a gOtta 1 un,¡
.irca de núvb igualmcnt gbbca que no uhfnl Si v¡n ser \'~nudes o adquirida: a cll. Um OO\'.l. cntr¡d¡ en una
.tltr.a p.'igina stmbla parla.r·nos d'un ~.aldo Í.t\'Ot.l.blc a Cuy.\s de 1080 pe.$setes, mcntrc que en un altrc íull es
docurnenta qudcom simala.r 1unt;1mcnt al d1bulx d'una CJdir.i i l:i ¡)amula «Min•, potscr .-J.lu.siv.1 .a l'>'dc1u1rt.idó o \'Cnda d'una obra dd pintor J().1quhn Mir. Un íuU adhcrit enc~~.lhl\ peri.a data d'abrll de 1937 en~
1nostr,\ uoa talla barroc~ al costal del 1lorn de Cuyls, 1la xifr,1 de .SO pcssctes. Alsumóllori que a¡>.irci.x al eo~U.l
llcghn «Cuyis 96,.., AJtta1nént, en u1\ full afcglt juiit dcsprés del corrcsponcnt .il 16 de 11ctc1nbrc, trobc1n un
nou :i.ssc1Hanlcnt rclat:iu ,.. Cuy~.ssobrc 1rC$ J>C:«S <¡uc a¡>.1rcixcn dibuix:idcs, \In bust d';u1gcl idos clc1nc11t-11 dé
t11ll:i, a1nb elscorrc.sponcnts prcus. Els 111t111bm tli1jcct<1 de rct.:iulcs barrocs tornen a ÍCr·se prc5cn1s en un :tltr~
full ;\ÍCgit, en el qual vcic1n d1buixidcs <llícrcnu cohunncs s.;ilo1nOniques, pifastrcs i t;illcs. 1..es .1notJcions
rclatives ;al «&.aldo Cuy.U• 1t1potrti.xen nJ fuJI d\111 deis qu:adcrns rclatiu al l 7 de gencr, :1n1b allO qt1c .sc1nbl.\
un .silclo pos:itiu per Cuyas de 425 p¡:-J~ctes. El 27 de m:aig aqu«t µIdo era de 200 pcssctcs, i ronuni.l igual

l'l I Je juny. El31 d'agostjuny.!nt va anot.l.r «Cuenta Cuy..s.S0010 i, :al d.l.vJnt, «fah.in 300,.. Fin.J.lmcnt, el 26
de OO\'tn1brc C"l saldo a f.ivor d~ CuylJ: tt.l. de J 12 pemlcs.
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d'art medieval, amb preferencia per aquelles obres origim\ries de les parróquics ca·
talanes i, en especial, de les pirincnques. L'organísme va posar en marxa una politica
d 'adquisicions molt agressiva que tenia per missió fornir les col-lcccions públiques
barcelonines. Els princ.ipals defcnsors d'aqucsta nova política van ser Raimon Cascllas iJosep Pijoan, i més cndavant va ser adoptada per j oaquim Folch i Torres quan va
situar-se al capdavant deis museus barcelonins a partir del 1918.99 L'~rea del Pirineu
va ser un deis punts en que la J unta va esmer~ar més esfor~os, ates que hi operaven
els antiquaris barcelonins - i d'altrcs zones- des de feia uns anys i amb notable cxit
de compres.'"°
Cuyas va saber aprofitar aquesta conjuntura favorable i va introduir-se en aquest
món que coneíxfa de primera m;I gr.\cies als seus treballs en diferents esglésies, i als
seus contactes previs ambla Junta de Museus. Segons Frcderic Mares, Cuyas va ini·
ciar-se en el negoci de les antiguitats cap al 1906, 101 tot i que la primera noticia que
hem pogut localitu1rés el del 1909, quan va adquirir a Enviny (Sort) dos retaules de
finals del scgle xv, sobre els quals tornarem més endavant. Per les noticies que avui
possei'm, sembla que el radi d 'actuació preferencial de Cuyas es trobava a la zona
septentrional de Catalunya, amb un especial interes per l'area lleidatana, tot i que
també documentem incursions a l'area de Girona, el Penedes i, fins i tot, a 11\ragó i
Navarra. No es té constancia de la seva activitat a l'ilrea de C astella, malgrat pcrmeti
suposar-ho la possessió d 'una tnuln concguda a través deis registres de l'orxlu Mas,
afia atribuida al Mes tre de San Nicolás, un pintor actiu a la zona de Burgos a la scgona
meitat del segle xv. Tanmatcix, convé no descartar que aquesta obra l'adquirls en el
mercat d'art barceloní. 'º'
La predilecdó de Cuyas perles terres del pla de Lleida i el Pirineu com a ilrea d'ac·
tivitat ja havia estat remarcada per Frederic Marés que, gracies a la coneixcn~a per·
sonal amb Cuyas, va documentar compres efectuades a Bellpuig, Tirrega, al santuari
del Tallat, Artesa de Segre, Benavarri, Tremp, Enviny, la val! d'.Aran, la vall de Bol,
Esterri de Cardós i Ginestarre. •01 A banda d'aquestes localítats, hem pogut atestar la
seva activitat a Fraga i Montmagastre, dins els límíts del bisbat de Llcida, 1°' i també a
Cervera, tot i que en aquest cas no es tracta de cap adquisició, sinó de la seva actuadó
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" BoRONAT, op. cit., pp. l 89· l9 I 120 1 i !IS.; GuA1U)1A, 1\iihlgros, «La junta de Museus i el debat a l'cn·
torn de les prio ritats de l'art i ll:ir<1ueologla», a UASSECOOA, l\onaventum (ed.) 1 Col·l«<iot1istts, eol·ltccio111 I
1111unu. EpisodiJ de'" 11istOrl11 dtl pn1rf111oni ortlstt' tle Catal1111ya, Uellaterra [i ah res): Uni~rsitat /\t1t'óno1na
d~ 8<1rctlona [i altres], 2007, pp. IS3· 190.
iao VB.LASC01 .c:Antiquaris ... ,.., o¡>. c:fl., p. 230.
10 1
MARts, op. cit, p. 23S.
io:i. Aquesta. t.tula apa.reb: a l:t car~ta de LA coJ
,lecció Q.i)•is conserwda a l'arxiu Aia.s, anlb el ndm. dt dix~
C·SS09iladatade 1911.
..,, AiAP..ts, op. dt., p. 136.
... VELASCO, 4(El$ ipcMtolt ... •,op. cit., p. lJ.4; Vil.ASCO, • Antiqturis . .. • , op. d t., p. 271.
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com a pcrit judicial el l 915 en la valoració economica del reliquiari de la Vera Creu,
que havia estat robat de l'església de Santa Maria, un procés que va aixecar un gran
rebombori i que va comporta1· que s'i1westigués als antiquaris Claudi Mestrcs, de
Tirrega, Domingo Vinals, d'lgualada, i Celestl Dupont, de Barcelona.'°"
És cvident que !'arca del Pirineu el seduia especialmcnt a rhora de cercar obres, i
ai,xí ho recorden els seus néts Caries i Joana, que afirmen que el seu avi presumia de
coneixercl Pirioeu com ningú. ",. Idcnlic record ha romas viu a Caldcrs, la vila nad iua
d'Elvira Ponsa, muJlcr de Cuyas. Am, alguns deis ve'ins de més edat comenten com,
en els dics de cel dar, et podies trobar a un nost<\lgic Cuyas mirant cap a l'horitzó. Si
li preguntaves, et recitava de memoria els noms deis pies i les valls pirinenques més
celebres, i reconeixia que, aJgun d ia, li agradaria retirar-se alla. 1 Maria Rosa Almendros, néta de Cuyas recentment traspassada, recordava així la seva infuntesa a Caldcrs
i la relació de l'avi amb el Pirineu i les antiguitats:

Museun
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Existió mucha demanda de santos y altares después de la guerra, pues los anarquinas
quemaron las iglesias. Mi abuelo partfa de excursión por los Pirineos y compraba em1l·
turas y pinturas para traerlas a Barcelona. Era especialista en arte ronu\nico, adc1nás de
muy buen negocianle: podla venderle una cacatúa a alguien que en realidad buscase una
cotorra.••
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Aqucst coneixemcnt de les con trndes pirinenques, naturnlment, provenía deis
nombrosos viatges de negocis efectuats, que Cuyas explicava als néts i a tot aquell
que li preguntava com veritables aventures transcorrcgudes a sobre de mules i tartanes, amb diners a la butxaca, i amb multitud de rectories visitades i pobles recorreguts. Tot indica que les operacions cfcctuades li van permetrc establir una rclació profcssional fructífera amb els bisbcs d'Urgcll, cspecialment amb Justí Guitarl
(1920-1940), que va encarregar-li la restauració d'algunes imatges i retaules de la
diocesi. 1119 Molt probablement, la bona sintonia es remuntava als temps del bisbe
Joan Baptista Benlloch ( 1907- 1919), epoca durant la qual Cuyas va fer import,\l\ts
adquísícíons en esglésics del bisbat. Una de les primea·es devia ser la compra de dos
retaules gotics a la localital d'Enviny, a !'actual municipi de Sort. Un d'ells era el que
presidia l'altar major de la parroquia de la vila, dedicat als goigs de Maria, avui conserva! dispers entre la Hispanic Society of America (Nova York) i el Philadelphia

*

Xuci.J. COM.AS, R;imon ~t._, .El Santi.ss:hn ~ijstui de Ctr\•Cr~. Histbri:a dd prodigi i dcls tom1oris

$1<'1'l<g1»,•M11<tUan;a Cnwnna,núm. I>, 2002,p. 169(plgin<Stouls 141-207).
- Entrevista oral amb r.iucor, juny d~l 201.S.
.., l!ntrcvlst~ orJ.I ólmb l\n1tor, juny del 201 S. t..luls Ccrarob rt~ull una an~cdota sitn1lar, lót i que ;i.pun·
t;¡nt <¡uc un volii.l retirar-se cr~ a C.-..ldcrs (CnRAl~OLS, op. cit, p. 176).
AitM.AttAt.1 VnLAZCO, op. cit., 2010, p. 24.
,,,. 1.LOrJ$, Arturo, .: Un tesoro ... :., op. cal.., p. 49.
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Museum of Art (inv. l 70· l 75 ); mentre que l'altre, amb la mateixa advocació, es
trobava a !'e rmita de la Mare de Déu del Soler. Del segon avui només coneixem
la localització de dos deis compartiments que el van integrar, l'.Adoració del Nen
i la Dormició de Ja Mare de Déu, conservats al Muscu de Belles Arts de Budapest
(Hongria} (inv. 78.18). 110 Ambdós retaules van ser executats pe! pintor Pere Espallargues (doc. 1490-1495), i el de la parroquia presentava l'interes d'estar s ignat i
datat per !'artista (1490). La compra per part de Cuyas va coincidir amb el desvetllament cientlfic d'aquest retaule signat i de la personalitat del seu autor. Així, l'ope·
ració va fer que a l'anuari corresponent als anys 1909-1910 del recentment creat Institut d'Estudis Catalans es publiqués una noticia ambla qua! es donava a conilixer
J'obra a la comunitat científica. Es tracta d'un breu, anonim, que destaca el caracter
excepcional de la inscripció esmentada i, sobretot, que havia estat « malvenguda»
pe! poble. De manera paradoxal, els responsables de J'anuari van tenir accés a la informació a través de Cuyas, que els va facilitar les dades per tal que «constés en el
nostrc auuari e n recort d'aqueixa obra emigrada de Catalunya», i que fins i tot els
lliura la fotografia ambla qua! s'il.lustra el text. Res es comenta, amb tot, del retaule
de l'ermita del Soler, que va ser indos en la matei><a operació. 111 Ceferí Rocafort, un
altre deis erudits que primer van donar a coneixer els retaules de la localitat, també
va aixecar la veu perla inconveniencia de la venda. 111
Se sabia de la venda del retaule de la parroquia a través de les referencies que hem
anat esmentant, pero avui coneixem els detalls grades a un cxpedient deis anys 19081909 conservat a lA.rxiu Diocesa d'Urgell. Els documents indosos en l'expedient són
molt il·lustratius per entendre les motivacions de la venda i el desenvolupament de
les gestious que es van dur a terme per materialit:>.ar-la. lgualment, confirmen que el
comprador va ser l'antiquari Cuyas i que, a banda del retaule major de la parroquia,
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Sobre ambdós rctnules, vegcu VE-LASCO GoNZÁL.EZ, AJbcrto, Dtvotio11s pintad!S. Rtlattlrs dt les Vt1lls
d:.\11eu (seglts >.'V-.~1), l...lcida: PagC:s Editors-, 20l l, p. 106 i ss.
111 «Rctaule d'Enviny,.., a Amtari dt l'l11stiCut d'&tctdis Catalt111s, any 111 1909· 1910, p. 718.
1
111 «Havent arribat a nostra noticia que s'havia convingut I~ vt1tda d'aquests dos tcta.ules )' sabedol'S de
la ex.istcnda de la llcgcnda ab lo nom del pintor y la scva data, hi fetcnt tu\a visit~ lo dia 13 de setenlbre de
1909, pera prcndrc la nora que publicln1. De ella st deduhtix que lo plntor no tra cata.Ja, lo qual no dexa
de ésscr cxtran)', puic en aquella ~poca la pintura catalana no havia d'envejat res a la deis demés p.1rssos en
que se trobava Jnés avcn~ada.. Aprofirlun aqutst:t ocasió pera rccord<\r als senyors rectors fa conveniencia de
conservar les obrc.s artí.stic¡ucs y dt1nés obgtctC$ dignes de gu::tl\iar·se qt1e se troban encaí.I en les se\•es res·
ptttivcs parroquics, o evitar que vajan a parar a mans de nlcrcadcr'$, puix que si conti1uk1n les coses con\ fins
ara, d'aquí poch tcn1p.s St' fur.i impossible estudiar aqucst deca)•gut pafs des de un punt de vista tan inlportant
pera la nostra historia. Moltes vcgndes, baix pretc.."<t de 1nal C1\teses reíoones en e.sglesies de poc:hs elcments
cconb1nkhs, se dcxan de:spulbr de obgectcs per difcrt11ts conccptes notablts, que honr.ln en gr.1in manera
lo gust y la te de les pass3dcs gt-11ctacío11s que no Jos llegaren.» Vegeu RoCAFOttt, Ceferí: «Pro\!inci.a de
Llcyda», a CARRRRAS CANDI, Franet"SC (dir.), Geografia g(.tter'al de Catalunya, Barcelona: Albert /\1;¡rtín,
1917, p. 676, nota 247.
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en l'opcració s'hi va incloure el de !'ermita de la Mare de Déu del Soler. L'e><pedienl
s'inicia amb una carta del rector d' Enviny, mossen Manuel Lluent, enviada l'1 de fe.
brer de 1908 al bisbe d'Urgell, en que declara que havia de «restaurar el altar mayor
y adquirir ropas y otras prendas » peral culte de la parroquia, pcr la qual cosa propasa
vcndrc el vell retaule maja r. Tcmps enrc1·c havia rcbut una ofe1'ta de 1500 pessctcs,
pero ara en tenia una de 20001 i el poblc eslava d'acord amb la venda. El 18 de fcbrer
del mateix any, el bisbe manava que s'infonnés sobre la qüestió a l'arxipreste d cSort,
l'rancesc Mir, qui el 29 de fcbrc1· ralificava les necessitats del rector d'Enviny i afegin
el mal estat en que es trobava el campanar de la parroquia, el qual amcna~av;1 de
caure. El 7 de mar~ de 1908 el bisbe demana que se sol.licités autoritzaci6 pera la
venda al Nunci, i que si hi havia possibilitats que el poble no acceptés l'operació, que
s'acompanyés l'escrit d'una carta ambla confomtitat de )'alcalde i l'ajuntament de la
vila. Igualment, el bisbe va requerir que es fes constar si la venda s 'havia d 'efcctuar en
benefici d'algun museu municipal o nacional, ja que de no ser aixl, no es podria con·
sumar. La següent carta que trobem en l'cxpedient és del 20 de juliol de l'any scgúent,
i en ella el nou rector d' Enviny, mossen Antoni J>uig, s'adre~ al nunci, en reprcsentació d'ell mateix i de l'alcalde la vila, per sol.licitar la venda del retaule major de la
parroquia i, també, del de !'e rmita propera del Soler, que ell administrava. Aquesta
lletra és interessant perqu~ apareix csmentat per primer cop el nom de Cuy~s, que
havia ofert 2500 pessetes i, a més, la construccí6 de dos nous retaules d'escultura que
h•tvia de materialitzar ell mateix, atés el seu ofici de decorador i esCLLltor. El documcnt
s'acompanya del vistiplau del bisbe, amb data de 5 d'agost, aixl com de l'autorització
definitiva del Nunci pera la venda, amb data d'I L d'agost. En un nou documcnt, del
17 d'agost, el bisbe d'Urgell autoritzava definitivament al rector a la venda deis dos
retaules pel preu esmentat. 1IJ
L'alienació es va dur a terme sense problemes, i d 1ella també en resta testimoni
al denomina! Llibro d'actes de la mu11ta11ya, on es pot llcgir «que lo any 191 O lo Sr.
Antón Puy, econom de Enviny se bengué lo altar major de la parroquial i lo ahi de
Solé a cambi de dos altas nous, més 500 duros». 114 Altrcs informacions indiquen
que es va efectuar una assemblea popular, en la qua) van haver-hi dos vots en contra
de la venda,"' la qua) cosa lliga amb el vistiplau que )'alcalde havia donat seguint el
rcqueriment del bisbe, que volia assegurar-se que l'operació s'efectuava amb el con-
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ADU, Expcdicnts governatiu$, J908, <~psa l. Aquest expe<Uent v:t ser rcforcnc:i<'lt ll CAMl'ILl.0
QulNTANA, jordi, L1tspofi dtl patri,,1011i t1rq11tolc).gic Il1lst~rit·artl$1it: l'alt Pirintu wtald al seglt x:c, te.si docto·
11 1

ral, 0.uc~lon;¡, Univcrsit~t de 8arcclon.:., 2006.t P• 174, 1el publlquc1n fntegrament a VBLASCO, Dt"otlons... ,
op. <il., pp. 106-111 i 313·316, docs. l·S.
114 Extr;uem la iníormad6 del blog fu1wny, una fi11tJlra nis Pinntcu, entrada del 28 de nove1nbrc del 2008,
<hnp,//<nvíny.blogspo<com/200S_ l l _Ol_ >r<hh't.h1ml.> Con<ulta: febttrdel 2016.
11
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sentiment de les autoritats civils. D'aqu( que quan el rector es va dirigir al nunci el 20
de julio! de 1909, ho fes en nom propi i de !'alcalde d'Enviny.
A la vista de les informacions que es donen a la noticia apareguda a l'A11uari de
l'lllstilul d'Estudis Catala11s1 sembla que cap al 1910 el retaule major de la parroquia ja
havia sortit del país. 116 Aquesta data no acaba de coincidir ambla que ofereixen altres
fonts, ja que en la bibliogralia generada d'antíc perla Hispanic Socicty ofAmerica, on
actualment es conserva el cos principal del rctaule major de la pal'l'óquia, es comenta
que l'adquisició es va produir el 1913.117 La institució novaiorquesa va ser fundada
pel lilantrop, mecenes i llispa nista Archer M. Huntington ( 1870-1955) que, segons
diu la tradició, havia adquirit el retaule directament a Cuyas.' '* Per tant, és possible
que l'antiquari barcelonf retingués el retaule lins el 1913, i que quan es va publicar la
notícia a l'.A111iari de l'lnstih1t d'Est11dis Catalnns, a diferencia del que s'alirma, el con·
junt encara no s'hagués venut.
Avui a la H ispanic Society of Am erica, a banda del cos superior del retaulc, es
custodia una imatge ambla Mare de Oéu i el Nen, de finals del scglc xu o principis
de.I xm, que a la institució consta com a igualment procedent d 'Envii\y i que va
ser adquirida a Cuy~s fonnant part del mateix lot. 119 Res es comenta sobre aquesta
imatge a l'expedient del retaule, ni tampoc se la menciona en la descripció ja citada
de Rocafort," 0 cosa que no vol dir que no formés part del lot. El mateix podem dir
d 'un frontal d'altar igualment romanic, a día d'avui en parador dcsconcgut, que jun·
tnment a la talla mariana apareix a la fotografia més antiga coneguda del conjunt, la
publicada a l'An11ari de l'Institut d'Est11dis Catalans. La fotografia de l'anuari, a rnés,
duu el credit de l'antiquari Cuyas, que va ser qui la va facilitar per iJ.lustrar la publicació. Malauradament, en la imatge no s'adverteix cap entorn arquitectonic, perla
qua! cosa no podem afirmar amb rotunditat que fos efectuada in situ. Aquest detall,
juntament amb el fct que Rocafort no esmcnti ni la talla ni el frontal d'altar, podrien
fer d ubtar d e la procedéncia d'ambdues obres ;; talment, considerar que C uyas les
hagués afegit al lot per incrementar el seu \llllor. E n tot cas, aquesta darrera possi·
bilitat va en contra del q ue e.ra habitual en el merca! antiquari, ja que la tendencia
consistía, precisamcnt, en fragmentar al maxim els conjunts per obte.nir un major
rendiment económic i .. col-locar » les obres més r.lpidament. Sigui com sigui, el
fet que apareguin acompanyant el retaule a les fotografies antigues, i que Cuyas els
116
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4<Ret.1ule ... ,., op. cit., I"7 18.
Goé Tll.APIER, EUiabcth du, Catalogttt of Pílf11ti11g$ (14111 at1d 15tl1 Ctttturlrs) 111 tlie Collettio11o/1l1t

liispattic Socidy ojAmrrlctt, Nov<\ York: The Hispanlc Soclcty oíAmerica,, 1930, p¡>. 4 l· 70.
11
• Const.ando dd Ála1110 1Johu O'Neil~ tCcniC$ de la Hlspanic Society oí Aincri<"'1 cns han confinnal
qu~ no ~.s conscn~n ttÍ~ltnclu a J'adquiskió dd rctaule J La correspondi!:ncia de Huntington.
i..- Cut 'fiAP1n., C4talogut... , op. ót., pp. S6-.S9; 8AUACHlNA NAvAa.aO.jJumt, -~t~tdfu d'En·
v1ny•, ;¡, Calalw1ya RomAn;<a, vol. X.XVl, 8.trcelona: Endclo~1a Cat.tlaru, 1997, p. 374.
uo ROCAFOllT, 411'.ProvinC'~ ... »,op. ciL,pp.67S·676.
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comcrcialitlés conjuntament, podría confirmar que, efecti"ament, els va adquirir al
mateix indret.
L.~ següent operació que tenim documentada és del J910, quan va ofcrir a la Junta
de Museus un píx:is romilnic pl'Opietat del rector de CampeUcs, al R;polles, per un
prcu de 700 pessetes, que vn ser desestimat. 121 Pcr tant, aquest cop feia d'intennedi·
ari, com veurem més e ndavant en rcfcl'ir· nos a una escultura de Jaumc Cascalls pro·
cedent de La Figuera (Algerl'i, Llcida). De l'any següent data una de les opcracions
més importants que vn fer amb In Junta, !'oferta de tres frontals d'altar rnmilnics pro·
cedents de parroquics pirincnques de la diócesi d'Urgell, en concret, de les localitats
d'Esterri de Cardós (Museu Nacional di\rt de Cntalunya, núm. inv. 15889), de Gi·
nestarre (1l1e Cloisters, Mctropolítan Museum ofArt, Nova York, inv. 25.120.256),"'
i Baltarga (Bellver de Cerdanya) (Museu Nacional d'Art de Catalunya, núm. inv.
15804).'"
Cuyas va fer l'oferiment deis tres frontals i, en un principi, la Junta va considerar
que l'adquisició era com•enient. Per aixo, es va constituir una ponencia relacionada
amb l'assumpte integrada per Manuel Moralcs,Joscp Font i Guma, Emili Cabot, Ma·
nucl Rodríguez Codo);\ i Dionís Baixeras, per tal que examinessin les obres i esta·
blissin el preu de compra, que s'cstablia en un maxim de 5000 pessetes. '" El 3 de
novembrc de 1911 Cuyas va ferarribar a la junta el preu que sol·licitava per les obres:
4000 pessetes pel frontal d'Esterri de Cardós, 2500 pessetes pel de Gincstarrc i 2000
pessetes pel de Baltarga. Si lajunta adquil'ia cls tres, el lot el cediria pe1· 7700 pcssetcs.
Davant aqucsts preus, es va decidir adquirir només el primer i tercer si el propíctarí
acccpta\'3 una oferta de 5000 pcssctcs, descartant el de Ginestarrc pcl scu estat de
conservació i perla seva similitud amb el d'Esterri de Cardós.'25 Finalment, !'opera·
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d• S.rcelon• del 26 d• fobrtr dt 1910¡ ANC, Junt• dt Museus ck C.talun)'., iap.d"'nts d• Sttttt•ru
Cmml (s<ñ• ~nml),ANCl-71S·T·20l l,stsslódcl26dt f<brtrck 1910.
in Atb que aquest front~ v¡ ser rtbu1j.u pc-r la junti, Cuy.U el ~ia \"tndrc" J't":~n•~t.a. 1 conu•:rcl.\nt
d'.1ntigu.iuts Gaspar Homar. Postcriormtnt, conit1 com a propictat de t'escultor í col-lc«:K>rn\l.l Crorg~
Ctty 6arnard, que el vJ. posscir fins a la SC\"1 J.rrib.ad.a al n1uscu l'any 1925. Vegcu Sc11RAORR,j. J..., *'Ccorgo
Crcy Barnard: the Cloisters ;ind thc Abbayc•, a 11tt Afttropolitau Muuum of.Art 81~1lctir1_, vol. XXXVII, '"í1n.
l, p. 18.
111
lloR.ONAT, op. cit., p. 398. A l'Arx.iu Dloccs~ d'Urgcll (ADU, cxp«lieot govctn3tiu, 11 d'nbl'll de l91 I;
rt•Ícrcnci:ll pcr CAMP11.1.o, op. cit., p. 174), es conscrvn l'c,(pcdicnt d'ilicnació del fro1H:.ll <fo H:iltirg.-i, ptró
no cns h<l cstat possible l.l scv.1 consulta pcr trob.-r·11c cxtrnviat.
iu ANC,Junta de Muscustie Cat.1lunya1 Ac.:tcs, ANC I ·7 1S·T-446, :ict:.l de 1-a sessió de laJu1t1.1 de ¡\.Cuscus
de H<lrcclona del 30 d'octubrc de 1911; ANC,Juntl de Museus de C1talunya,. Exped1e1Hs de M"t'rctarb
General (s~ric G<n=I), ANCl·7lS·T·2036, msiódclJOd'octubre de 1911.
'" ANC,Junta de Museu¡ de Cu.iluny;a, Actcs, ANC l-? lS-T-447, acta de la $HSió de l~Junt.i de ~1uscus:
de- 6.arcdon.a dt- r1 1 dr "º"~mbrc de 1911 ¡ ANC.Junt.a de ~luseus de Catilunya, Ezpcdjcnti de StttttJ.rí.i
C.ncnl (s<ntGencnl), ANCl-71S-T·20-l6,$<UIÓdel'J 1 d• no•-.mb,.ck 1911.
111

do~
Ratlj
fun9
"

de ll

Ge1:1

1

del
Muse

ogni

'
2008.
Gud1~

lquirir al
1laJ unta
;, pcr un
termedi·
alis pro·

cracions
1ics pl'O·
<>calitats
), de Ci·
.256),' U
Ílll'I.

inv.

nsiderar
1cionada
bot, Ma~s i CSttl·
El 3 de
?sobres:
·e i 2000
Jessctcs.
:opietari
estat de
!'opera-

01ncrci~ot

Gcorgc
• .:Ceorgc

;ta

Pie. 13. Dm•all11111<nt d'Erill la Vall, Muscu Episcop"I de Vic. Fotografin: Museu Episco¡>al de Vic
ció es va tancar en 5500 pessetes, segons l'acord de la ponencia delegada i la Junta,
amb data de 25 de novembrc de 191 L '"'
l.,a scgüent opcraci6 que documentem en la trajectoria de Cuyils és simultllnia a
!'anterior, i cal considerar-la com una de les més rellevants que mai va fer, no tant pel
seu muntant económic, sin6 per la rcllevancia de les obres adquirides. Ens referim
al celebre Davalln111t11t romanic originari de l'csglésia d'Erill la Vall, a la vall de Boí,
un conjunt d'escultures e n fusta del segle x11 o x111, de llarga tradici6 historiogrilfica
iniciada el 1907 amb el seu descobriment [Pig. 13). 111
Es tracta d'un deis conjunts escultorics més rellevants de tot el romanic catala,
donat a coneixer com un deis resultats de la m!tíca Missi6 Arq11col0gic.o·J11rldica a la
Ratlla d'Arag6, organitzada pcr l'lnstitut d 'Estudis Catalans l'any mateix de la seva
fundació. 113 Un deis integrants de l'expedici6 va ser moss~n j osep Gudiol i C unill,

xvn,nUm.
.Jde-1911;

:arga., peri)

"' ANC,Junt> d< Mu~us de Cat•lunya, Act..,ANC I•71S·T-+18, .eta d< J. SdSi6 d<bJun" dt MUS<US
de 8.lr«lona del 2S de novtmbce de 1911; ANC.junt.l de ~luscus de Cataluny.a., Ex~íents de Scm:taria
Gcnml (s~róeGenml). ANC 1·715·T·2047,mslódcl 2Sdt noV<mbre de 1911 .
•>t

Sobre el Dawillw11t11I d'Erill, \•cgeu CAMPS 1 SOR1A,Jordl IJosep 1.\.f;iriól 1'R.ULLéN 1 'fHOMAS, «Talles

drl Dtu'flllamt.nt d'Erill ll V.llJ,.., a Ofn'tl n1tsttt.s del ;omd1tlc. E&cu_lturt1 dt In Valt de Bol, B.arcclona·Patís:
Museu Nxion.11 dMI de Catalu.ll)'2, Rñinion des Musffs N•bon.ux. 2004, pp. 82-85, on es tteull J. b;bU·

.le t.1u.sct1s
SectttO\rl.1

ogr.dia antttior.
ii:. Sobre b miQi6, vcgeu La n1issi6 11rq1uolOgica dtl 1907 als Pi.rintus, ~rttlona: Fund.ició La Calxa.
2008. Una <lproxin1ncló 1nés recent .-i GvARDIA, Mihlgros i hn1u:i. LoR!s, El Pirintu rom,hric W.Jt ptr joup
Gutliol i En1ili Candia, l..leida: Gmincu P..dJcions, 2013.
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conservador del Museu Episcopal de Vic, que va deixar escrita una cpica rcmem·
branp de la deseoberta d'aquest grup escultoric:
Se1nprc reco1·da1·é 3b fruició el 1non1cnt d'cntrcvcurc aquestes csculpturcs dintre·I clos
profond, ahont scns dubte havien sigut dcixadcs perque s'anessen consun1int al csser
trctes del cultc públich; semprc tindré prcscnts les sensacions que vaig experimentar a
mida queª"""'" sortint del llobrech am•g;itall aquestes 6gures que per ses dnnensions y
formes ÍC>"n l'<fecte de cossos humans momificats y assecatsen estr:myes posicions. Cada
esculpturo que-ns anava venint a les mans ero posada dreta y relacionada •b les demés,
ab lo que v.irc1n trobar, n1utilat sí, pero ab tota s~ intensitat emotiva un nou cxernplar del
tipo iconoli>gich que-ns donen les set imntgcs que componen el grupo del DcV<1llmner1t

de la cttu1 que se1·veix de reconditori cucarístich al Santíssin1 Mjstcri de SantJoan de les
Abadcsses. J'och podía pensar aleshorcs q ue d'nqucllcs set csculptures d 'Erill n'hng11cssen
de venir cinch a forn'lilr part del nostrc 1nuscu, y que un día me doncssin nov.t y per nl i
sempre agrad•ble foyne les 6gures del j esi1s y del joseph y Nicodemus y deis dos liad res,
al prctcnir forlcs posar dretes y probar d'arreglarles de m•nera que-síes mcnys sensible sa
mutilacló y·s pogués ressucitar en part l'idta prcconcebuda pel esculptor dotU«ntiste
que les ob~. ' "

Les set ralles q ue formaven el grup van ser ofertes als membres de J'cxpcdició,
p ero amb bon critcri van re fusar adqui rir-les, per tal que fossin prcsc1·vades al seu
emplnc;ament o riginal. Tanmateix, qunt1·e nr1ys dcsprés entraven en comer~ i es disgregaven en dos grups, un integrnt perles figures de C rist, Nicodem,Joscp d i\rimatea i els dos lladrcs, actualment conservades al Museu Episcopal de Vic (inv. 4229),
i un segon grnp format per la Mare de Oéu i el snnt Joan Evangelista, custodiats al
Museu Nacional d'.Art de Catalunya (inv. 3917 i 3918}, on van arribar el 1932 arran
de J'adquisició de la col-lecció de Lluís Plandiura. Fins a dia d'avui es desconcixien
les circumst~ncies de la sortida de les escultures de' J'església d'Erill, malgr.it Frederic Mares ja havia apunrnt a les seves m cmorics que C uyas «en el valle de Bohí
adquiere un grupo de cinco figuras de un descendimiento que cede en las mismas
condiciones al Musco de Vich, ¡admirnble gesto ...
Allo afirmat pcr Ma1·6s s'ha

"•·"º

u' Guo10L CuN11..1.,Joscp, «Adquis:ic.ions del J\luseu EpbC'o~I de Vich ( 1911·12)» 1 i ""''""' dt l'/11~
titut J'Eslud&1 Cdtalans, 1911· 1912, p. 702 i ss. Un.t dcKnpciÓ mk apte$Ad.l i dC$<1.pus;ion.xl.i Is l;a que V.l
fer .aJ scu q~tm de nottS del vi~ «.En un t.inC'.ll Jd ;Uri hi htm 1·roh.¡t dut:S 6gutt.S d'un dC$ttnd1mcnt.

J - y Ni<odemus (1). Obr1 del xn 1. Despm h>n sortll c1nch •llttS figum; els dos 11.ldrcs, un d rlls <se•n)"at., tip.its tls ulls, Marc de O ::tb curios c:apcll ab un 11~ al C'lm, jowph y sant Jo,¡¡n. T,¡_nlW y trobi un sanl
Bi.sbe scns ca s. XV• (Al.COLtA Bl.Al':CH~ Sa.ntüigo, «El cuaderno de not.1.$ de Mn.. Gudiol», a La ,,,¡ss,6
arq1;rofd-g1t'1 dd 1901 alJ Pfrint11s., 6-lrccloL'Ha; Ft1ndacló L..a C.ilx<\J 2008, p. 94). Oarrcr,uuent s'ha pogut loC4llitt.1r 1:t 1ue1nórla que Gudiol vn IHur.1r a l'Jnstltut d'J~t u dls Catnbns co111 :a rc$ultcs del \•iatgc, en)" qua.I
s'cfocton u 1ln no...a descripc:íó del grup cscuhbric i de les circunut~ncics de fo sev'.l localit7.-1dó (CuA1u>1A 1

1.o.W, op. cit, pp. 77-78).
1
.N.1 MARb, op. cit., p. 2.Jó.
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confirmat amb l'aparició de dues cartes adre~ades pcr Cuyas a mossen Gudiol, les
quals aporten llum a l'assumptc.ll• La primera d'elles duu data del 3 de novembre
de 19 l l i, en ella, Cuyas sol.licita pel grup de talles 300 pessetcs, a la vcgada que li
ofcreíx un lot de bacines petitories que segumment cal identificar amb les habituals
dinanderies de Nürcmberg. 131 La segona carta és de quatre dies després, en la qual
Cuyas deixa entreveure que Gudiol li havia escrit sobre l'assumpte. El religiós intcntava aconseguir una rebaixa economica, ates que les escultores no es trobaven en
bon estat, i Cuyas hi va accedir sempre i quan Gudiol el vísités al seu taller per nego·
ciar els termes de l'acord. A la vegada, sembla que el clergue s'havia interessat perles
bacines de la carta anterior i que havia preguntat a Cuyas si, entre les que Ji oferia,
n'hi havia alguna amb motius diferents de les conservades al Muscu Episcopal de
Vic.'" Finalmenl, l'ncord es va tancar en ISO pessetes, segons consta als registres
del muscu vigat~. 1 >• Amb aquesta adquisició el museu aconseguia u11 deis co njunts
més rellevants de la imatgeria medieval catalana, a la vegada que Gudiol es retrobava
amb unes talles que havia vist renéixer quatre anys abans en aquell clos profund de
l'església d'Erill la Vall. Cal deduir, d'altra part, que Cuyas les havia adquirit en el
marc de les seves incursions al Pirineu, í que les dues figures amb la Maria i el sant
Joan Evangclísta o bé les va reservar, o bé les va vcndre a alg(1 altrc, ja que Lluís
Plandiura, el seu propietari abaos del seu ingrés el 1932 al Museu Nacional d'Art de
Catalunya, en aquelles dates tot just iniciava la scva celebre í nodrida col·lecció d'art
medieval cata!~."~
L'operació de venda de les talles d'Erill ln Val! no era la primera opcració que
Cuyas va tancar amb el Museu Episcopal de Vic i mossen Gudiol. Aixl, el creuament
de dades esparses ens permet pensar que ell va ser qui "ªsubministrar al museu un
deis baldaquins romanics de fusta policromada avui conservats a la institució viga·
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n• Ambduts canes cns le.$ h21 fet a mólns Cbra lkhrin, a qui agr.lim la scva ~ncrosítat . Es conserwn a
li\txiu i Oibllotcca Epbcopals de Vic (AllEV), fomlant part del \IOlum de corrcspond~nda de rno~n Cudiol.
iu .-Rdo. Sr. J os~ Gudiol, Vich. l\'luy rdo. y distinguido Sr.: En I" presente después de salud.U'le vengo a
ofrecede el gn1po que publicó el periódico Ln Vtl' de Cnullt1t1)'4l cuando se ocupó dd Congreso Eucarfstico
y que sci'l:tlaba COl'l\O procedente de Erill con11idera.ndo que puede intcrcs.a.rlc para; hgur.u en ci;tc museo
episcopal de su digna y aCC'rtada dirección. Su precio es de trcKientas pesetas: tainbí~n tengo una colee·
ción de platoJ basJna.s que podrá ex.lminar si determina Vi.5il.1r mi cu.a cuando ,·enp en c.sa; de 8,¡,rcdona.
Sin más consldtte como atto.. y$$.. al que firm.1. Juan Cuyú• (ABEV, comspond~nna de moss~n Joscp

Gudiol).
1" «Rd. Sr. O.Jostph Cudiol, V'ich. ~ioh rtwrtnd senyo~ Cerumcnt b m:anca a; ne'Igrupo d'Erill a;quell
estat de consen'ac16 que ª''afora los obg:cc.tes antichs y tlng fet lo propósit de ctdlr1o a m'c:s:c museo tan just
y e<on61nic.h co1u dcsprf.s de la visita a cas.:. y exa.men de b cosa; bona.ment ddxin ~nyalat d'acord. Rccordo
b~ la col·lccció de bacinas y no'm pen.'>o pas tcnirnc cap de diícrcntc á su'ls ttlleus que si n:pr1!5tnttn. Ma;ni
se1nprc de son O'ffm. ss.Jo~n Cuyis• (ABEV. corrcspond~nci.1 de moss~nJosep Gudiol).
, .. lníornlóltló :..mablc1ncnt fucilirada pcr M,.rc Stu<tdo\, conscrv.1dor dd Museu Episcopal de Vit.
ª" Sc1nbl1 que la coJ.fccc;ió s'inici3 cap a 1911, stgons a cstablcrt DERl!NCUER, op. cit., p. 28.
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F1c. 14. Oaldaquí i crestcria scgur.uncnt proccde-nt del
l'irineu lleidoll, Museu Episcopal de Vic. Fotogmfia:
Museu EpiJ<op.il de Vic

tana, concretament un piafó, ambla seva corresponent cresteria, del qual es deseo·
neix la procedencia, peró que probablement és originari d'alguna església del bisbat
d'Urgell (MEV 4120 i 412 1) (Fig. 14). Aquesl baldaqtú apareix en una fotografia
de l'arxiu Mas dins lt\ carpeta corresponent a Cuy.Is, amb un número de referencia
correlatiu (C·5511) a algunes fotografies del retaule d'Enviny (C·55 10, C-5512,
C-5513, C·5514) que, com ja hem vist, va ser propietat de Cuy/is. Per tant, cal de·
duir que, en el moment de ser fotografiat, el baldaquí també era seu. Segons consta
als registres del Museu Episcopal de Vic, el piafó i la cresteria van ser odquirits el
1909 per 1250 pessetcs. De la correlació de n(1merf>S d'inventori del museu, es de·
dueix que el baldaquf i la crcsteria es van hover de comprar a finals d'aquell any. A
més, Gudiol els descriu omb profusió a la memoria del museu de 1909, publicada
l'any següent. •U
El 1914 Cuy/is va adquirir a Urrega dos apóstols gotics de l'antiga porto lada gótica
de Santa Maria, una compra que ja vlirem estudiar amb deteniment en una publi·
caci6 anterior."' Cuy/is va comprar-los a un particular d'aquella localitat i el 1914
va ofcrir·los a la Junta de Muscus, pero l'organismc va rebutjar l'oforirnent. Temps
des¡>rés, arnbdues escultures van integrar-se a la coJ.Jecció iniciada per Ramon de
Montaner i Vila (1832· 192 I) al castell de Santa Florentina de Canet de Mar, on va·
rcn romandre fins el 2006, quan van ser novament adquirides per li\juntament de
T~rrega i dipositades al Museu Comarcal de l'Urgell·Urrega.
1
"

Dcvcm <iqutstcs infonni.cions a J'amabilitat de Mm Surcda, consemdordcl Muscu Episc-opal de \'ic.
"' Vuusco, « Els ap6stols ... • · op. cit., pp. 227·248.
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"- F1c. 15. Mestre de Santa Basiliss:i, ret>ulc de
l'csglési• de Llcdó (Giron.}. Fotografi• de c•p a
1915.ArxiuAlbcrtoVelasco. /' Fu;.16.0ctalldc
Lt inscripció de la par1 posterior de la fotografi• del
rcr ..1le de l'església de Uedó. Arx1u Alberto Velasco
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Del 1915 data un altre ofcriment a la Junta de Museus que va ser rebutjat, el d'una
creu d'orfebreria proceden! de l'esglésía de Fraga, que va intentar vendre el 6 de maig
d'aquell any i perla qual va sol·licitnr 450 pessetes. us Ll proposta també hiclo'in un
retaule gotic originari de l'csglésia de Lled6, a l'Alt Empord~, pel qual la Jtmta va oferir 1500 pessetes, quantitat que va ser 1·ebutjada per Cuyas.'39 Malauradament, la documentació de no dóna gaires detalls sobre !'obra, ja que no es descriu, ni s'esmenta
l'advocació, ni a l'expedient consta cap fotografia, ambla qual cosa era dificil esbrinar
de quin retaule es tractava. Tanmateix, hem pogut localitzar en comer~ una fotografia
d'un retaule a la part posterior de la qual es pot llegir «Retaulc de la yglesia romanica
de Lladó {provincia de Girona} {sigle xv1) {en póderdel anticuariSr. Cuyas),. [Figs.
15-16).''° Aquesta inscripció, pel fct d'esmentar la localitat d'origen i al propietari de
l'obra, permet deduir que es tracta del retaule que Cuyis va oíerir a la Junta de Museus el 1915. El conjunt ovui es conserva al Museu Nacional d'Art de Catalunya {inv.
4506), on va ingressar el 1932 nmb l'ndquisici6 de la col-lecció Plandiura. Fins avui es
desconeixia la procedencia de !'obra,"' ospecte que avui confirmem amb oquest origen a Lledó. De retruc, la procedencia permet igualment corroborar l'oi·igcn giron(
11
ANC,juntadc Muscusdc Cat.1luny~.Ac'lcs:, ANCl ·?Js..·r.szo, acta de Lascssló de lajun1adc: A1uscus
'
de Barcelona del 8 de 1naig de l91S .
•,, ANC,Juntadc Muscusde Cnt~luny.t,Actcs, ANCl·?l.S·T·S21, act~dc b.scssló de laJunu.dc /\1useus
dt> Barcclonadd22dcma1gdc 191$.
•• L.l fotogn6a t"S con~r\..a a la col·lt«16 particular de l'aútor del present artide.
••• GUDJOL RtCAtT,josq> i Slntiago Al.COLEA BJ..ANCH, P111htm gi>tiM <atolattq, 8arttlon.a, 1986, c.11.
291, fig. 524.
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del pintor que el va executar, el denominat Mcstrc de Santa Basilissa, una qüestió que
fins ar.1 només s'intuia a través de l'estil. 141 El que proposem sembla confirmar-se a
partir d'una informaci6 publicada el 1915 a la revista Vtll i No11, apareguda just abans
que Cuyas oferís el retaule a la Junta de Museus:
A1)QUIS1C16 o'uN RB'l'AULC.

quaf VJ
tes qu
mateix
picad,

El conegut restaurador i antiquari scnyor Cuyás ha aícgit

a les seves darreres adquisicions, de les quals don~rcm con1pte en un deis nostrcs darrers
números, la d'un retaule g6tic, del segle xv, ínteremntlssím, els caractcrs del qua! f.m pen·
s.u en les obres diiqucsi. época de l'escola ro=llonesa. Oít retaulc proccdeix del cantó
de Girona, i ademt!s del séu interés artístic, té el d'é=r tot un altar complert. Consta d'un
plotó central amb l'imatge de santa Bárbara i qualrc compartimenls amb esccnes de la seva
vida, junt a1nb la pradclla. Mideix en són conjunt, aqucst3 interes..santfsshna pintura, 1,40
X 1,70 mclres. Nombrosos amícs de l'art d'aquesla época han dcsfilnl pcr casa l'antiqunri
pcr a coneixer la scvn nova adquisició per I:\ qu:\Iel fcliciten\. 10

Un deis darrers oferiments de Cuy.is a la Junta data del juny de 1919. La pro posta
estava relacionada amb un píxis romanic de coure sobredaurat i esmalta! pel qua!
sol·licitava 400 pessetes, que va ser rebutjat pcr trobar-se incomplet i perque els museus barcclonins ja posse"icn cxemplars similars. 1" Com veiem, havicn passat quatre
anys des de l'oferiment del retaule de Lledó, cosa que dóna que pensar. Cal preguntar-se pcrquc un comercian! d'antiguitats que trcballava prefcrentment amb obres
medicvals va deixar, de sobte, d'oferir peces a un deis scus clients potencials. Aquest
fct pensem que va poder ser dcgut a dos motius. El primer, a la gran implicaci6 de
Cuyas en les obres de la residencia de Charles Oeering a Sitges, el palau de Marice!,
i el segon, a que Cuyas es va arruinar el 1917 amb motiu de la seva participació en
!'arribada de l'aigua a la vi la ele Calders, una obra que' cll va promourc i finan~ar.
Anys després, el 1932, el seu fillJoan Cuyas Ponsa feia donació a la Junta de «dos
rossetons de baranes d'escala de pedra flonjo, d'cpoca gotica»."' En anys successius
encara es documenten, tanmateix, algunes relacio ns de Cuy.is pare ambla Junta, a la
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Sobtt el possíblc ori~n gtronf del pintor, vegieu Ru1:t Q.UUADA, Fran(d(f •fJ 1'1Hlrc die Sant;a
U.:isil1ss1•, 1 Lárt gOtic a Caraluttya. Pu1tum 11. El €M't,lt 1ttUrttll(~c,,1al &rttlona: Enclclo~dia Üt;ilan<l,
2005, I' 290.
,., .eAntlguitat:s», a Vcll I No11, nlírn. rv,3 d'abril de 1915,p. 3.
10
ANC,Junla de Muscus de Cat';llunya, Actes, ANC l ·71S·1'·S99, >\Cta de la sc.ssió de lajunt-a de f\.1uscus
de ll.:itcelon-a del 7 de juny de 1919.
11
t ANC. Junta de ~1ust'US die Cat-;aluny2, Expediients de S«retiUi.i General (~tíc Ccntnl), A.'ICI.
115:r.zs60, Dol\olCionsd'obr<S d<Stin.ules .is mu.s<us. Anys 1919-1932, Qr1a del 6 d'abrtl de 1932. A 1.,
.lCtd, ;iquests eliemients ft dcscnutn com «un ro$Ct'Ó qüdnlobub1 de pedn cal~ stgle x·v · 1•un rostt6
~t2lobul.:it de pcdra. caliss;i. $Cglc XV• (ANC,Junt<l de 1'1usieus de Cau.tun)•¡, Actes, ANCl ·7 IS·T·75J, -acta
de l:a 'essló de la Junta. de ~4useui de Barcelona del S de no~1nbre de 1932). Cfr. « Renun d'adquisk:i·
01u, do11:11ius i dipO~its J>C'f ab nostres n1uscus dur.1ut els any1 1931-1932•, a 814tllttl deis M11s1us ,/Í\rt
IJtH'ct/011111 1H\1n. 20, gcncr de 1933, J>· 17.
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Una primtm apro.-.:i1t1tttM a túctlv1tt1t dt Joan Cuyds 1 Snla ( I 872-1958), dtcorador..•

>estió que

qua! va presentar l'any següent dues factures de 462,38i36 1,60 pessetes per concep ·
tes que no es detallen,"6 a més d'una tercera de 953,40 pessetcs del 1934."' Aquell
mateix any la Junta va comprar, a més, a Cuy~s «u11a portalada barroca de pedra
picada», per 300 pessetes. '"
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L1\ PARTICIPJ\CIÓ BN EL PROJECTE DE CHARLES DEERING A SITGES:
EL PAL.AV DE MARI CEL

Un deis clients preferents de Cuyas va ser Miqucl Utrillo, la persona que estava al
capdavant de les obres de la fastuosa residéncia que el col.leccionista nord-ameridl
Charles Dcering es va construir a Sitges, el pala u Marice!."' A l'arxiu personal de
Miquel Utrillo custodia! a la Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges es conserven for~a
noticies sobre la relaci6 de Cuyas amb aquest projecte, que van des del 1909 fins el
1918, és a dir, abastan! per complet el procés de construcci6 i deco.-ació de la resid~ncia de Oeering. 150 Es tracta d'assentaments comptables relacionats amb com1• ANC,Junt'11 dt ~1ustus de Cat'21un~ Actts, ANC I •7 l.S·T· 753, acta de b KJSJÓ del.aJunt'11 de Must-uJ
<le O;arcdoru. del 2 de mar( de 1933; ANC,Junta de ~·tuseu( de CatJlunya, Actcs, ANCI ·7 lS·T·754, acta de:'
);'I scssi6 de la Junta de Muscus de Barcelona del 10 de 1naig de 1933.
1
' ' ANC,Junta de ~1uscus de C:at.1lunya1 Actes, ANC 1·7 1S-T-76 L, ac-t~ de la ,;essló de laJunta de Muscus
de U•rctlona del 8 de malg de 1934.
... ANC.Juni-a de ~1uscusdc Catalun)~Actts, ANCl -7 1S·T-764, aeta de Ja uuJó de laJunt'11 de Muscus
de Barctloiu dcl 14 d'agost de 1934.
... Sobre Dttting 1 ,.iarittl, ''t'SC'U 8ASSEGODA, Bona\'entu~ •Trt"& t"pisod1J de u hutOria dC'l col·
leccioni.Sme ;i ütaluny.i.joStp Puigg;ari i ks uposldons: de l'A50Clad6n utfstico·arquc:ológ..ca b.ucek>n'"'
t. pinacoteca de }os•p Estruch 1 Cumell> i el p>bu Mulctl de Charle$ Dttring•, > BA$$1!GOOA, Bon>v<ntun
(c<I.), Col·l«cioni.stts, col,ltuio11Sltt11ts.tai.s .•• op.c.it.,2007, pp. l 19r152; PANYl!LLA, Vinytt (dir.),1\fiqud Utrillo
i lts ttrts, Sitges: Consorci del J>atrlmoni de Sitgcs, 2009¡ 8ASSEGO\'>A, Bonavcntur,. 1 lgnil$i OoMllNP.CH,
.:Charles Dee.ring y el palado /\1ariccl de Sitge$ (Barccloní\),., a Jlé.RE2, Fernando 1 Ln1nlacul.lda SOCIAS
(t<h.), La disptr#6t1 deobj,tos dt t1rttfutra dt Espatia tll los siglos XIX y xx, Barcelonl\t Public;acions i Edidons
de b Unh-eflit.at de Barcclon~ Scr\•icio de Publiacioncs de la Universidad de Cidit, 201 l, pp. 3.S-$7; COLL
t-11M8t:o.'T, lubel, Citarla Dttnng and Ramon C.auu. A FnnuJup in Arl, Evmston: Nor1h~-cstem Un:n"t:rSity
l>Ttss, 2012; S.\Nc11n5AuUOA, ScWs:1ii, ...,¡Enttt Btrn.it ~i.artottll i ds Vcrgós: l.t col kcct6 Dttring i el
p.itñmoni c.itaU: a b. d1lspor.&•, a Al.COY, Ros;i (td.): Art fag1tr1L Estudis dárt mtd1n--al Jn.plarat, &rcclona:
Pubhcacions i Edicions de la Universit.tt de Barcelona, 2014, pp. 423-432¡ SOCIAS, IJnmacufada, «NucY.l:S
íucnt~s documentales para fa int1.·rprctaci6n del lcvanta1nitnto de la colección Dcerlng de Si1g1.-s en 1921 •,
o\ Soc11i.s, lmnlaculad,, i DhultrJ GKOZKOU (ed$.), NlfttJflS co11trilntcio11ts tn tor110 t1l 11111tulo rld coltedo11ls1110
dt a1•tt l1ispd11ic.o c11 los s(glos XIX y X.X, Gijón: Ttta, 2013J J>P. 39.S-406; DoMi NECll, Jgnasi, .cMiqud UtriU~ el
1nerca1 de l'a.rt id coJ.Jttelonh:n1c», a BAS:Sl!.GODA, Bon.tvcnlura i Jgnasi DoM~NECll (eds.), Afucai de lárt,
tol-lec:rionisntt i AfUM.us. Estudis sobrt ti patrimoni arlútu a C.atal&Ul)"2: als ugla XIX t XX1 Bdlatiern (i altrCS):
Unl\Trstt.,Aulonomadc Barttloa (i abn:<L 2014, pp. 119· 13$.
0
• W noticia pro«deLUn diel lbbre de- comptabU1cat die ~iaricd (81blio1tc.t Santu.go Rusiñol, fons
~hquiel UtriUo, Lütt provuoírr des paycmtnts fa1ts par M. Utnllo pour Afaryctl), i e-ns han tsc.u amablemen1
proporc1onades per lgn~si Oo1n~ncchJ cap de- col·ltcdons dclt /\1useus de Sitges.
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pres d'antiguitnts i elements constrnctius antics que es van reaprofitnr en J'erccció del
palau,'s' nixr com amb adquisicions de materia Is a C uyas i el pagamcnt pcr t1·eballs de
decoració i escultura.'.,
La gran quantitat de pagaments documentats posa en evidencia que la impüc.1ció
de Cuyas en l'obra de Marice! va ser molt important, no només en el subministrament d'antiguitats, sinó també en las tasques de dccoració en general. A banda de
les informacions que aporta aquesta relació de pagaments, Frcderic Mares va rccollir
a les seves memories que una de les adquisicions més ambicioses de Cuy.Is va ser
«la de las ruinas del monasterio del Tallnt, de donde salieron v:irins piedras que hoy
figuran en "Mn1· i Cel", entre ellas el San Miguel que campea en In fachada» . ' s.! lnde·
pende11tment del petit lapsus en relnci6 nmb el Snnt Miquel -e11 renlitat proccdeix
de Balaguer- , és molt possible que aquesta dada li fos comunicada directnment per
Cuyas en alguna de les moltes converses que van mantenir al taller del darrcr. A més,
els materials del santuari del Tallat ( Rocallaura, municipi de Vallbona de les Monges)
que s'han pogut identificar en !'obra del Marice) se sap que van arribar a Sitgcs entre
1 1
~ Entre eb ou~nlamcnts en quC es pot idcnhfic.ar 1nt!< o 1nt'nys bf l'adquislció d'obrcs ~rtfstiques, tro~
ben1 entrades rcfacion.;idcs amb l.1 venda de «do~ c:ip1tclc$.» (2.S <le n1aig de 19101600 pessl.'tts), «Cuatro
piedr.:is ron1~nica11• ( 13 de ;uny de 1910, 600 pesseu~11), «objetos artisticos)I> (25 de jul1ol de 1910, 155
pessctc-.s), «dus capitclci1» (1 d'<;>ctubrc de 1910, 425 pcs~ctc11) 1 c<picdns- rom~nic.u,. ('1 de novetnbtc de
1910, 100 pc:>setes), • v.1rias :antigüedadc-sill). ( 17 <le fcbtc-rde 1914, .SOOO pcsseh~$), «:uulgl1etb.1.lcs y tr-'b<ijos
de escultura• (13 de nl:aig de 1914, lOOO pcssetcs), •antigUcdades )'trabajos de eKultur.l• ( l.S de juliol
de 1914, 10 436 pc.S$Cl('S), cantigt1edadts y trab;ijos dt cscultura"» ( J desetembrc de 1914, 5000 ve..~setcs),
•una imagc-n de SJn fl.iiguel en pi~• (27 d'()('rubrc de 1914, 1000 pessetes), «antigücd.adcs y tr.a.hajos
de escultun,. (7 dcOO\·embrcde 1914, SOOOpcosu-tts), •.tnt~y trabajos de C'KUltur.a» (l Jema~
de 191S,.SOOO p<SS<'l<S). ••ntigu<cfad<Sytrab.ajosde «<ultun» (19dtjunyde 191S,2500~tS), «Un
b.ak>ón artlstico, pn>et<lent< de la g>lem del p.il.1<io del conde de S..ni.
Coloma do Qu.ralt• ( 10 de juhol de
0
1915, 1585 ptSKtes), cuna verja compnd;a en Onhut:la» (20dc ¡etcn1bredc l9t6,6000ptSSctcs) 1ocun;i
verja de hierro an11gua• (30 de setembre de t9 l7, 3000 ~ssctcs).
u: A b;and.l de les notfc1cs de fa nota anterior, n'hl h;auricn altrcs que notnk csptcific1uen que són pcls
trcballs de dtror.lc-ló fcts pcr Cuyis a M:uicd1o bé J>Cr f,1ctun.'s prcscntaclc$ de les qu.tls no e$ detalla el con·
ccpte. Tots els ...si;cntamcnts cst;'ln rcladonat.san1b tasq11es CÍt..'CtUOldcs cntr1! n1aigdt 1913 1$Ctcn1l>rc de 19 l8,
coi1leidi11t a1nb un b.psc en que les obres dr dccor;ició Interior de 1\1aricd av;in~a"cn a bon titnl<.'. A.id, trobc111
~gaJl\Cnt:s pcr •por un 1narw )' viddo"°' (7 de gcner de l9 1J, 28 pcssctcs), ..s.:pag;ub factur.- a Juan Cuyás•
J<eor>dor• (30 d'•bril de 1911, 90 pcssetcs). «por i.ILtr ír•gmcntos de lkllpuig» (27 de nu1g de 1913,
10 650 J'<'S<tCS), «p« vvios trab.ajos de <S<Ultun• (20 d'•pt de 1911, 1207 pcsset«). «por trab.a¡os dt

<S<ultur>» (2Sd'odubttdc 1913,360pessetci), «aJw.n Cu~<SCUltor,p«saldodesu Ía<tundc 10676»
(22 de ¡uhol de 191S, 3176 pcssetes).
cucni. de tr.ab.ljos de ).....W. (19 de DO\'Ombtt de 1916, 1000
pcs.stle$), a •Ju.in Cuyi1 escultor a ruent.J. de su íxtura del 1 del Ktua1 importante- pt'\CtU .S.SlS• (12 dt:
gen.er dt 19l 7, l.S l.S peuetcs), «a cuenta de su fach1~ de 1.• de enero ultimo-. (30 de maig de 1917, 2000

«•

pessctcs:), «ól eta.de su f;Jctur-;i. (27 de jun)' de 1917, IOOOpt..-ssc1cs), .... por saldo de su Í.lCt\1r.- de f1n Je 1916•
(30 de julio( de 1917, 1000 pe$$\!tcs), ocpor obr.is de ccmjcrkt y una ccmdur.l aotigu"• (3 1 de dc.sc1nbre
de 1917, SOO pcssctcs), .ca cta. de su íactur.l del l/9• (3 1de dc$Cn1brc de 1917, 500 pe$sctci1), «a cta. de su
fact ura del 1/9,. (3 1 de descn1bre de 1917, SOO pcsscu.-1), «a ct.t. de su íactur.1 <lcl 1/9» (31 de dcsc1nbre
de 1917, 1000pc-Hclcs)1 «por varios trabajos de (arpintcrlajot (28 de sctc1nbre de 19181 SOi l,S pc11~tcs).
ll.J /\iAa.b, Op. dt., p.136.
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F1G. 17. Oalcó originari de S.1nta Coloono de Q¡1cr.1lt, datat el 1760. T>:ilau Marice) de Sitgcs.
Fotografia: Alberto Vcl¡1sco

1910 i 1915," ' un marge de temps que coincidcix amb els treballs desenvolupats per
Cuyas en el projecte. Les obres a Marice! coincideixen, a més, amb un altre projecte
desenvolupat per Cuyas en aquella vila, la rcstauració del retaule de !'Hospital de
Sant Joan Baptista, efectuada el 1915, un conjunt que fins aquel! momcnt havia estat
instal.lat al santuari del Vinyet, pero que en aquclla data va ser traslladat a aquest nou
empla~ament, en el marc del projecte d'arranjament de !'hospital d irigit per l'arqui·
tecte Joscp Pont i G uma. •5$
En reb eló a les obres d'art que Cuyas va vendre a Utrillo pcr a la c!ccornció de Marice!, els documents del !libre de comptabilitat posen sobre la taula alguncs notícies
que paga In pena comentar amb detenimcnl. Una de les adquisicions més destacades és la d'•mn balcón artístico, procedente de la galería del palacio del conde de
Santa Coloma de Qµeralt», efectuada el 10 de julio! de 1915.'" Es tracta dd baleó
i.u Una ;in~Jasj deis clcmcnts dd santu;ar1 del T.\U;i.t rt;iiprofitats a i\1iricd a SANCHllZ SAULltOA, Se~til,
....El san tu~ri dd ·1 ~1lat : les vicissitud,s d'un ediftd del t;i.rdogOtic c11taU.)I>, ~ La1nb""': H.s.ruclu dj\rt Mcdicml,

1u'1n1. xx111, 20 12, pp. 147· 153.

•u Sobre l:i. rc11taur;aci6 del rttaule, vid. supr,) not:i. 63.
•s. Les rrícrl:l\cics a assentameots concrets <lel llibrc de co1nptts de Molricd el lcctot lés trob;i.ri totcs
recollídes :\les notes 1S1i 152.
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de forja, datnt el 1760, que presideix la fo~ana del Marice! de Mar que dóna ni Rncó
de la Cah11a (Fig. 17). Que el baleó proceclia de Santa Coloma de Q)lcralt era cosa
sabuda,'" pei-0 aqucst assentament de la comptabilitat de Marice) ens ajuda a confirmar que qui va subministrar-lo a Utrillo va ser en joan Cuy.is. A més, conscrvern una
fotografia de l'arxiu Mas de l'any 1908 (dixé Mas C 1544) que certifica la procedencia. La irnatge demostra que el baleó es trobava al denorninat «Palau deis Corntcs»,
en una casa que donava a Ja pla~a rnajor del poble. En concret, s'ubicava a la part del
casalot que donava al correr del Castel!. Utrillo va soJ.Jicitar autoritiació a li\juntament de Sitges el 25 de fcbrer de 1916 per modificar una de les ía~ancs de Maricel
per tal d'instal·lar-hi el baleó, un elernent que va fascinar a Deering, segons atesta una
ca1'ta del 19 de maig d'aquell any. 108 El baleó, finalment, ja apareix instnl·lat a ht seva
ubicació actual en una fotografia de Fra11ccsc Serra, corresponent a l'album de Mari ·
cel que va efectuar el 19 l 7. ' S<
Corn ja hem apuntat, l'anotació del llibre de comptes de Mariccl que certifica la
venda del baleó pcr part de Cuyas és del l Ode julio) del 1915. Curiosament, a les
actes de la junta de Museus, amb data de 27 de fcbrer del mateix any, s'anota que l'arquitecte Josep Goda y, ajudant tecnic deis museus de la ciutat, havia posat de manifest
l'interes que tenicn cls balcons de ferro que hi havia en una casa de Santa Coloma de
Qperalt propietat de Clotilde Oromi. Segons Goday, que pcr encimcc de la Junta
s'havia despla~at al poble per veure' ls, la compra deis balcons podin ascendir a 525
pessetes i convenía efcctuar-la.160 Es va acordar fer una oferta a la baixa, pero J'ope·
ració no va reeíxir i va ser Cuyas qui va acabar efcctuant l'adquisició del baleó avui
conservat a Sitgcs.
A la comptabilitat de Maricel, el 27 d'octubre de 1914, es va anotar un pagament
de l 000 pessetes a Cuyas per una escultura de sant MJquel reaützada en pedra. A
primer cop d'ull, nqucst assentament podria associar-se a !'escultura de sant Miquel
que fuis fo uns anys va presidir la denominada «Fa~ana de sant Miquel» del pabu.
I.:escultura que avui día es troba alla és una 1·cplica fctn el 1976, ¡a que !'original va ser
rctirat i, scgons diu la tradició popular, llcn9nt al mar o a l'abocador del Ganaf degut
al seu lame1Hable estat de conservació. Era originaria d'un deis portals de la muralla
de Balaguer, el denomina! «Portal del pont,., d'on va ser retirada el 1894 coincidint
amb el seu enderroc. Els elements cscultorics que embellien aquesta estructura arHo csmcntcn, per exemple, SteuJt.A 1 VALL!t., Jo."'• l lutOria dt Sru1ta C.otonrn de ~•rralt, Santa
Coloma de Qucr~h: (1. n.J, 19S3, p. 137; SANTANACH 1SOl.Hk,Jo.inJ or;Ü>rnamentadó en Ícl'l'O als portals
de 1.- Conc.i de Barbcr;\ (111) • , a Apite de Treballs, n(11n. 7, 198.S, p. 9.
l.)t Coi,¡,, Clwrlts ... , op. cit., p. 242.
151

IW l'ANl'Bl.LA.

(dlr.), op. cit., p. 154, Colt 143.

uo ANC,Juntól. de Museos de C'lt'*luny3., Aetes, ANC J. 71S-T-51 S, acta de la se$$iÓ de fa junta de Muscus
de Barcelona tltl 27 de fcbrer de l915.
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quitectonica van ser guardats, lins que el 6 d'octubre de 1913, a les actes de lí\junta·
mcnt de Balagucr, consta que van ser venuts a un tal Domingo Bové per un preu de
6650 pessctes. 161 És poc probable, per tant, que el Sant Miqucl ndquirit el 27 d'octubrc de 1914 a Cuyas per 1000 pessctcs, sigui el mateix que aquest pel qua] Bové va
satisfcr una quantitat molt més elevada. A més, tot indica que al gener del 1914 el
Sant Miquel de Balaguer ja es trobava a Sitges, ates que aparcix dibuixat al projecte
de fa~ana que Utrillo va presentar a l'.Ajuntament.161 Cal pensar, per tant, que el Sant
Miquel adquirit a Cuyas era un altre, probablcmcnt el que consta el 1921 entre els
objectes que Utrillo va tornar a Deering en esclatar el conílicte entre ambdós. 163
Altrament, el 27 de mars: de 1915 a la revista Ve// i Nou es va publicar unn informaci6 relativa n un retaule que ]oan Cuyas hnvin adquirit a la zona de Llcida:
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Cuyas. Entre otras interesantes adquisiciones, h3. traído co1no fruto de su viaje una serie
de ocho tabl•s calalanas del siglo xv, represenlando la vida de l• Virgen, que vienen a
•umenl•r lu piezas notables de su colección. Oc est.u tablas cendremos el gusto de dar a
nuestros lectores una reproducción gr.Sfia en uno de sus núme.ros.1._.

La reproducció grit6ca que s'anunciava en futurs números de la revista no va arri·
bar mai, aixl que a l'hora de saber de quin conjuntes tractava ens haurcm de moure
dins el terrcny de la conjectura. A la col·lccció aplegada per Utrillo i Deetlng a Marice) hi havla una obra que, per les seves característiques, enlla~a amb aquesta descrip·
ció. Es tracta d'un retaule dedica! a santa Anna i la infantesa de Maria que hem atribult a Pere Garcia de Benavarri, el qual va se.r subhastat a Madrid el 1988 coinddint
amb una s~rie de vendes de l'antiga col-lecció Deering per part deis seus hereus. Avui
en desconcixcm el parador.'" L'obra prcsentava vuit compartiments amb escenes
de la vida de Maria, cosa que lliga amb la descripció mencionada. És poc probable,
tanmateix, que procedís de terres lleidatnnes, ja que l'estil i altres argumcnts fun que
es considcri un treball corresponent al sojorn saragossa del pintor Perc Garcia. En
qualscvol cas, sabem que Cuyas tarnbé va comprar obres a l'Aragó, perla qual cosa
és molt probable que aquest conjunt !'adquirís en alguna d'aqucstes incursions pel
w.i E.sQ.Ulll.DA 1 BOSCH, ~tontJernt, «Port.a d~ s.an1 Airqutl1'1', ~ La P'lª dtl mt$. &ullu~ Sitges:
Consotti MI P;a.trimoni de Sitges, 2006, $. p.; ALbs TllEPAT, Cume, •Smt ~ilqutl•, ¡ R.ttalls trarl d~
~ ll•bgutro MUStu de b N~12, 2013, s. p.

"' Sobr< "l•ttl proj<cte, vegeu DoMWICH 1 V1vu, lgn.u~ «C.lil<g de l"obn de Miquel Utrillo», •
PANYBLLA, Vin~t (di.r.),A11q11d Utrillo i lua,.ts, Sitgts: ColUórc:i del Patñmoni de S1tgcs1 2009, p. 219, cat. 193.
"' «Una cst.-tua de piedra antigua muy pcnd:i rtpre.s~ntando a san ~hgucl bast.-ntc dctcrior...da»
(COLL, Clwrl<J ... , op. cil., p. 320).
'" • A.1Higultats», a Vtll; No14, 27 de 1nar¡;de l9lS. Citat a CoLL, Cluu1cs ... , op. ch., pp. ?20i 392, nota 35.
•ff VELASCO GONZÁl..EZ, Alberto, Pi,1tum tardog61f<
·" a t'.A.ragó i Cataf1111yn: Ptr~ Gartla "' Bt11a1mrri, tcsi
doctora), LJclda: Univt"rsita.t dt Ucida, 20JS, \'Ol. t, pp. 337·339, cat. 2, i vol 11, figs. 143·148.
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poncnt catal~ i tcrres aragoneses. La rclació que mantenía amb Utrillo i Maricel en el
moment de publicar-se la noticia a Ve// i Nou pcnnet, a més, l'establiment del vincle
amb el rctaule de Garcia. 166
Entre les anotacions del llibre de comptes de Marice) que permetcn un cert ¡oc
des del punt de vista de la identificacíó de les peces, hi ha dos asscntaments de maig
i octubre de 191O que fan referencia a l'adquisició de sengles parclles de capitelIs a
Cuy!s, aixl cont dos entrades més de juny i novembrc del mateix any pcr la compra
de «piedras románic.1s». Entre els elcmcnts pctris reaprolitats en les estructures de
Maricel que responen a aquestes laconiqucs descripcions podrlem csmentar cls capitells que es trobaven originalment a la llotja-mirador que s'obre al mar, cls quals
la tradició feia procedents de La Seu d"Urgell. Malgrat els dubtcs que aquest origen
pugui suscita1· d'entrada, cal pensar en Cuy!s coma possible submi nistrador, atesa la
seva importan! activitat a l'área del bisb:1t d'Urgcll. Tanmatcix, si comparem cls capitells que a dia d'avui prcsideixen aquesta galería amb els que apareixen a la fotografia
de 1918 publicada al monogr.ific sobre Maricel a Revista dt Arq11ittct11ra,'" veurcm
que no es corrcsponen, una manca de coincidencia que cal explicar perla substitució
deis capitells originals. La galeria va restar obcrta fins el 1970, aproximadament, i
aixo va fer que el salnitre deteriorés per complet aquests elemcnts, que van acabar
sent substltu'lts. 1413
Les anotacions que al·ludeixen a Cuyas al llibre de comptabilitat de Marice! no
només ens els presenten com a algí1 que venia obres medievals a Utrillo per a ser
instaJ.Jades a !'interior de Marice!, sinó també com un profcssíonal que va tenir un
protagonismc molt rcllevant en les tasques de decoració interior. Un d'aquests assentan1ents, datat el 27 de rnaig de 1913, demostra que se li van satisfer 1O650 pcssetes
«por tallar fragmentos de Bellpuig». Com podeni veure, es tracia d'una quantitat
molt rellevant que no només fa referencia a cmoluments pagats a Cuyas perles seves
tasques com a decorador i escultor, sinó que també inclou l'adquisició de difcrents
fragments del rctaule major de l'església de Bcllpuig (Lleida), que sabcm que va ser
comprat a inicis de 1913 pcr Cuyas. De l'adquisició n'ha quedat rastre a les actcs
de l'Ajuntament, amb anotacions que van des del 15 de julio) de 1912 fins al 18 de
• Aqut'ita USO('i¡cló t'nttt b
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Charks... 1 op.. cal., p. 220, 101 i que d'uru form.a. un x1c confuu. i\1alg.nt d conjunt t.unW ,sigui nuril i intcgnt pu vu1t companimtnt" dHca.rtnu que b ttícttnc1a dC' la ttVis:t-a puguj fer <tJ.lusió al tttault" de Sa.rrión
(lCtol), obl'a docu1ncntad:i dt Perc Nitofau d l4G4, que \'1 str vtnuda pcls hcrcus de Dttrtng d l986 i
que :i.vuf es troba al f\1uset1 de Belles Arts <le Va1~nda. Sobre aquest ronjunt, vcgru 1.,.1.ANl'S DoMJNco,
Carou~·, L.'oln't1dordt Ptrt 1\ficolait. L'util gOtic i11lcr11ado1wt (J Valb1c./n ( 1390-1408), V.\Jl-1lcfa: Unl\!C.'l'Sitat de
Val~ncla, 20 14.
17
°' i!s Cl1 4'quest publicació On s'esnlCnl31 prc<iS:UllClll 1 l;i proc<:dtnda deis Cllnll'ntal! CaJ>itdJs. Vegcu
« M;<1ryccl•, Rtvl11a rlt Arq1liltttufl\. Ba.rccloo3, 1918, ll1nlna ubic-ada entre les pp. l6-1?.
"" Agr.aun ac1utsta informació a Ig.nasl Oo1n~ncch, c~p de col·le«ions del.s Mustut de Sitgt:s.
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Una pn1n<m aprwtun(Ui611 Yactivi.tat d< Joan Cuyds i Sola ( Jm· 195$), dttorador...
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setembre del mateix any, un lapse de temps que !liga amb l'assentament esmentat del
!libre de comptcs de Maricel.'69
Tarnbé va quedar testimoni de la venda a una 1·evista local, Lo J>fo d'Urge/11 en la
qual el 18 de gcner de 1913 es va anunciar que la compra havia estat adjudicada a
Joan Cuyas. El 8 de febrer es feia pública la rnateixa revista el preu satisfct per l'antiquari, 15 000 pessetes."º De la compra també n'ha quedat rastre a les mernories de
Frederic Mares, que rccuU una serie de det.tlls sobre l'operació segurarnent explicats
de primera mlt p<!l propi Cuyas:
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Los prohombres de la villa de Bellpuig ponen a la venta un altar del siglo XVI de grandes
proporciones, para con su importe, cMsolidar los fundamentos de la iglcsl• que amenazaba dcsplomnrse.
Scg\111 documcntacíón, el altar foe proyectado bajo la dirección del itali•no que el duque
de Cardona hizo venir para colocar Sll scpulcro·altar.

Tan importante era el altar que Cuyis se ve obUgado a alquilar dos liendas de Ja calle de
Borrell para almacenarlo. Pero, a los pocos dlas, el altar vuelve a salir, pero esta vez hacia
Madrid, odquirido por los anticuarios Borobio, Apolinar Sánche-t y otros. 101
Les dades disponibles fun evident que l'adquisició va ser important, no només
pel preu satisfot, sinó també pel volum del material amb que Cuyas va fer-se, que el
va obligar a llogar dos locals pcr crnmagat1.emar-ho. S'evidencia també que els fragrnents del coníunt no només van anar a parar a la decoració de Marice!, sinó que una
part va ser adquirida per aquests antiquaris de Madrid esmentats per Mares, entre els
quals destaca Apolinar Sánchez, un deis rnés coneguts i prestigiats de l'antiquaritat
actiu a la capital de l'estat."'
D'entrada, i malgrat Mares esmenti que era una obra cinc-centista, el tipus de decoració interior de Marice! ens fu pensar que el retaule adquirit a Bcllpuig devia ser
d'estil barroc. Aquest detall lliga amb el que sabem de l'obra, la qual va ser executada
cap a 1683 pels escultors cervcrins l'rancesc Puig, pare i fil!, i pcl manresa Francesc
Grau, que va esculpirles quatre figures grans de talla.173 Yeguas ha posat de manifest
Sobre la vcnd¡ del ret¡ule de Bcllpuig 1l'¡dquisldó pcr part de Cuyas,'~" 1\41RÓ UALDIUCHJ RaJnon,
«El rct.i,u~ de Nostr.a Scn)'Ol'a del Roscr, pint~t ptr Ortoncda,.., a Quaduns d~ .EJ Pr<:gontr d'Urgál•, núm. S,
1990, p. t.l, noc• 2; M11sT"" Ro1ct, Est<Vei IUmoo M1"6 BAi.o••C>l, .EJ
m•jorde IC.gl6i• parro·
quW <le Bellpuig•, • Qwdmis <k .EJ Prr¡;ontr d'Urgdl•, num. 8, t994, p. 9; M1aó llAi.o1Uc:>1, IUmon, <u
..ncb de ra1tuo rmuk m>jord< Yesglái• .,.m>qu..I•, •El Prrgottad'l.hgdl. núm.69-1-695, 2008, pp. 43-49.
"' Lo Pla d'U!f<l~ n6m. 38, 18 de g<n•r de 1913, p. 6; Lo Pla d'Urgd~ num. 38, 8 de íebr<T de 1913, p.
ó. Rcfcrencfat ptr ~lut.ó, «La vend;¡ ... », op. ch., pp. 4S·46. Les infurmadons sobre el U~m¡ a les actcs de
li\junt;uncnt C$ recullcn a ib., pp. 44-4.$.
in MA!UiS, op. cit" p. 2J6.
111 Sobre "quei.t intiqu;iri, vegc:u l'estudi de St'bastit. S~nchczcn aquc-st rnatelx vt>hun.
in MllSTR.81 MIR.Ó, o¡>. cit., pp. S· 14; YttCVAS,joan, ..cElis Grau i !'escultura del sq;lc XVII a la Catalunya
de ponent», ¡ Lo<1u A.motnus, núm. 8, 2005-2006, p. IS9.
161

"''•ulc
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que la informació disponible no acaba de clarificar que vn comprar exactament Cuyas
a Bellpuig, ja que l'església parroquial va patir '"' incendi el 1845 que devia malmetre el rctaule major contracta! el 1683. Aix6 va fer que un frare francisca, després de
l'incendi, donés un retaule antic que havia adquirit pcr instal.Iar-lo al monestir de
Sant Francesc de la vila. El conjunt es va instal.Iar a la parroquia i va ser reformat el
1899. Per tant, plana el dubte sobre si allo que va adquirir Cuyas va ser aquest retaule
originari d'un altre lloc, instal.lat el 1845 i modifica! el 1899, o el que qucdava del
rctaule contracta! el 1683 i que havia patit les conseqüencies de l'incendi de 1845."'
Malauradament, no es coneix cap fotografia antiga del retaule major de l'csglésia de
Bcllpuig modificat el 1899, ni tampoc de les possibles restes del retaule contractat el
1683, amb la qual cosa la identificació és dificil.
En la nostra opinió, és molt probable que C uyas adquirís a Bellpuig les restes del
retaule executat pcls Puig i Francesc Grau cap a 1683. Ens ho fa sospitar la seva especialit-iació en la compra de fragments de retaules barrocs per ser reaprolitats en la
decoració d'interiors, que és exactament el que va fer a Marice). 1 ens ho fa pensar
també una operació que, anys després, tancaria amb Fredcric Mares, la venda d'una
escultura-reliquiari de grans dimensions que cal atribuir, precisament, a Francesc
Grau.'" Es tracta d 'una imatge actualment conservada a la reserva del Museu Frederic Mares de Barcelona ( inv. 2963), de la qual s'ignoL-a l'origen."6 Mares va adquirir-la
a Cuyas per 2500 pessetes durant els anys quaranta, segons prova una factura conservada a l'a rxiu del museu. m Podría ser, per tant, que aquesta imatge fos la darrera
despulla del rctaule que C uyas"ª adquirir a Bellpuig, que es va reservar pera la seva
co(.(ecció particular i que, posterionnent, va acabar venent a Mares. Aquesta hipOtesi
lliga amb el que ens diuen els documents sobre l'encilrrec de 1683, ja que la capitula·
ció comenta que les quatre imatges principals ha~ien de ser re.11itzades per Francesc
Grau, i que havien de representar a sant Sebastia, sant Roe, sant Nicolau i Nostra
Senyora deis Angels. Les figures de sant Sebastia i sant Roe havien de tenirvuit pams
d'al~ada, mentre que les de sant Nicolau i la de la Verge Maria, d e nou. 17• Tenint en
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YF.GVAS, Jo.in, «Frag:n11!nts d'art bcllpugcnc deis scgle.s XVII i xv111,.., ;i Quatli:rr1s <le «El Prcg<>ntr
d'Urgt.11», núm. 24. 2011, pp. 77-78.
ns Els arguments estilí.stic.s que cns porten a cícctuar aquesta atribució ds detallarcrn en uo estudi que
cfcctuarc1n en col·laboraci6 an1b Joan Yeguas.
IM Pf.llBZSANTAMARfA, Auror.1, «Anbnin1. Figura reliquiari: santa Pél;Jgia (?) san1·a'Thaís ( ?)»,a Ct1tillc:g
rl'escullurcr i pi11t11ra dt.fs segles xv11 XVII i xvu1: tpoa1drl Rrnaixttncnt i el &lrrot, Barcelona: J\junt.·uncnt de
Barcelona, l 996, pp. 345-346, e.u. 308.
171 Arxiu del lvfuscu Fredcric ~{an~s, carpeta «Joan Cuyis». La factura prescntll la ca~a l era corporativa
de Ct1)':iS-, i es va cnlctre l'I de 1nar~ d'un an)' indcttrminat dds an)'$ quaranla (a Ja factura no es llegeix bé la
xiírA lin,\I de l'any d'adquisici6). La de.~cripc.ió que C$ Ía dé )'obra no deixa Jlocal dubtc.quJnl a la identifi.cació
:unh 1'cS<..'l1ltura en qlics-tió: «Por una estatua talJada en n1adera de l,80 de alta representando un~ reh1a con
rclic01rio en el pecho de n1i colección particular en cstJ fecha rcdbo dos mil quinientas pe-setas».
"' 1\itl!STRB 11\iftRó, op. cit., pp. .5·14.
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comptc que el pam de Lleida era de 19,45 cm, els dos primers sants havien de fer
155,6 cm d'al"'da, i el sant Nicolau i la Mare de Déu, 175,05 cm. Aquesta daHera
dada !liga amb l'al>-'da de !'escultura del museu barceloní, que mesura 176 cm. És
evident que aquesta imatge no representa cap deis sants csmentats al contracte, pcr
la qua! cosa cal suposar que si aquesta escultura proccdcix de Bellpuig, el projecte
iconografic original es va modificar.
Tornan! a Marice! i les restes del retaule de Bellpuig, l'anotació del !libre de
comptes certifica, en qualsevol cas, que Cuyas va dura tcrme a la resid~ncia de Decring una feina e n la qual era un consumat especialista, la de aprontar clcments antics d'época barroca, preferentment proccdcnts de retaules, en la conformació de
decoracions interiors que destacaven pel seu car.\cter historicista. Sembla ciar, per
tant, que molles de les columnes, entaulamcnts i elements cscultorics barrocs que
actualmcnl es trobcn reaprofitats e11 difcrents estances del palau Marice!, com el
Saló d'Or o la capella, podrien ser elements rcaprofitats d'aquest relaule lleidata.
El mateix podem dir d'un sagrari de retaulc barroc que Utrillo va transformar en
un penjador de roba.'" Com ja hcm apunta!, d issortadamcnt, no es conserva cap
fotografia antiga del rctaule de Bellpuig, ambla qua! cosa la identificació d'aqucsts
elements esdevé complexa.
En qualscvol cas, el protagonismc de Cuyas en la decoració del Saló d'Or va ser
molt rellevant, i aild ho revelen algu11es fonts. Primeramcnt, un article publicat coincidint ambla inauguració d'aquell saló, duta a terme el 18 d'octubre de 1915, en
el qua! s'esmenta que Cuyas va dirigir l'equip d'artesans que van treballar en l'execució del teginat d'aquella estan~a. 180 També ho confirma el testimoni de Joan Puíg
i Mestre, que va col·laborar en les tasques i va pronunciar una conferencia el 1981
en la que recull la intcrvenció de Francesc Vinardell, a qui csmenta com oficial del
taller d'en Cuyas, en la decoració de !'are triomf.tl que presideix el Saló d'Or. 111 El
que diuen aquestes fonts es corrobora a través d\ma fotografia antiga conservada a
l'arxiu del Consorci del Patrimoni de Sitges [Fig. 18},"' en la qua! podem ap1·eciar un
seguit d'operaris en ple procés de realització de l'esmentat are triomfal. AJ bell mig de

•rt

Rcprodui'ta DoM~Necn~ «Miqud Utrillo .. . », op. cit., p. L2 I , fig. 3.

'° •( ... }el admirllble artesonado que han bordado los scftorcs Petlro Hcrnándc?., l..orcnio Mariné-,
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fr¡nclSCO Virurdcll, Tc}t.sloro y ~ianurl ~1onfon, ~horcs, doradotts y ptntOl"t$ dtrijNlos por D. Ju¡n
Cuyas,. (J. S. I T., «Mane.!,.,• El EcoJ, S1tga, 24 d'octubr< de 1915, p. 2).
"t .,.En ~quc.sta scparacl6, a b.lse d'.uudcs barroqut'$1 que no sé d'on fo.s dcvfa treurc Utrillo, hi v.in
treb.lllar 1nohs dics pcr .il stu ajuntan1ent el fuster Perc Clar,1nn111t, ól(ccdonat a 1.11lista, l'escuho..- Pere Jou1
que hi (da ds loa mCS"ttt$ i a b \'egacla ho dirigia., i sobrttot el claurador Fn.nccsc Vinardel~ rl Quiw, que H
<kim. en b tuc.1 de cobnr tot.1 b decorxló amb finissimt':S limincs d'or. ~uco ''in~ .1 Sitgcs com oticbl
del dttondor de B.uttlon.t Knyor Cuyls"' (Pu1c 1~ir.sn:.E, )o;an, .. Rttord.s de ~lariccl l ~1iqucl Utrillo•,
a Butlletf 1/tl Grup d'Estudu S1tgdtms, núm. 20, 198 t, s. p).
iu Re¡)rodu'ida a BASSECODA i DoM~N ltCl-I, op. cit., p. 41, íig. 4.
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F1G. 18. Jo•n Cuyas, Miqucl Utrillo i diversos operaris Lrcb.,U.nt en les obres del Saló d'Or
del palau de Mariccl, cap a 1914 · 1915. Fotografia: Arxiu Hjstol'ic de Sitgcs
l'estan~a, i amb di,•ersos papers a

sobre d'una gran caixa, tres homes s'enduen el pro·
tagonisme de J'acci6, davant !'atenta mirada d'un jovc. Es dedueix que cls tres homes,
tots ben vcstits i dos d'clls amb barrct, juguen un papcr principal en la d irecció de les
obres. Un d 'ells és Miqucl Utrillo, pero el més capficat de tots és aquel! que es recolza
sobre la caixa, sense barret, amb una curiosa tofa de c~bell blancal mig del cap. Sense
cap mena de dubte es tracta de joan Cuyas, una identificació que efectuem a partir
de les altres fotografics que coneixem d'ell [Figs. 1·2]. La lectura que es pot extrcure
de la imntgc és molt clarificadora, ja que C uyas sembla mirar els pla11ols o papers que
bi ha a sobre la caixa, mcntre els opcraris treballen. ~s a dir, devía cxercir una mena
de papcr principal. En resum, l'esmcnt a la prcmsa, així com la seva presencia a la
remembran~a de Joan Puig i en aquesta fotogralia, donen sentit a les informacions
que proporciona el !libre de comptcs de Mariccl, en que s'evidcncia que C uyas va
treballar de forma intensa coincidint amb les obres del Saló d' Or.
El rcaprofitament deis fragments del rctaule de Bellpuig en !'obra de Mariccl illustra sobre un tipus de treball en el qual Cuyas exccl·lia, el de la dccoració d'intcriors
de tipus h istoricista i eclectic amb mmibra disjectn procedents d 'clcmcnts moblliari
litúrgic o cdificis antics. Es tracia d'un tipus de dccoració que aprofitava capitclls,
f:ragmcnts de retaules barrocs, rajolcs antigucs i altrcs elcmcnts mobles que es combi·
naven de forma eclectica perdonar lloc, en paraules d'lgnasi Domenech, a «ambients
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cultes que constitulen els paisatges interiors del cof.leccionisme del moment,.."' Es
tracia de practiques ben habituals en el disseny d'interiors de !'epoca, exemplificado·
res d'una manera de fer que va tcnir for~a cxit entre alguns col·leccionistcs del nostre
país, com Charles Deering, que aconscllat per Miquel Utrillo i en la línia de l'Spanish
Reviva! Style nordamerid, ,.. va posar·ho en practica en la decoraci6 de Maricel.'u
Cuyas va especialitzar·sc en In construcci6 de mobiliari aprnfitant clcmcnts de
talla antics, segons ell mateix declara en el marc de la negociaci6 que va establir pcr
l'adquisició d'una serie d'obres conservades el 1922 a l'església de Montmagastre
(Lleida). Així, en una comunicaci6 adreyada al rector el 4 d'agost de 1922, Cuyas es
promociona i, a més, efectua unes clarificadores precisions sobre aqucst tipus d'acti·
vitat professiooal, tot afumant que:
En &=lona no h•brfa dos compradores de las cosas sobrantes de esta pan-oquiol pues
aquí son todo casas de compr>·vento, mientr.is que yo empleo las mader.is y co<>s com·
pradas en salones, techos, ~sos de puert-u, oratorios pequeños y aplicaciones Y.lrias cuy.¡
afición he fomentado yo en est> ciudod desde unos veinte y cinco años y cuyos clientes
son mis consumidores.'"
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Es presenta, per tant, com un deis principals representants d'aquest estil de deco·
ració a Barcelona, i aixo justifica el scu protagonisme al capdavant deis treballs que,
en aquesta direcci6, s'efectuavcn a Mariccl. Les fotografies antigues de la rcsid~ncfo
de Deering a Sitgcs posen de manifest !'existencia de diversos moblcs construºits se·
guint aquests parametres estHics, amb una important presencia d'elcments reapro·
fitats de retaules barrocs. Ho veiem en el sagrari de retaule ja esmentat, reaprofitat
com a penjador, 187 i també en la vitrina en la qua! Utrillo va encabir la cof.lecci6 de
flascons de vidre bohcmis. '" Curiosament, a la revista Vell i No11, en ducs entradcs de
maig i setembre de 1915, quan Cuyas treballava pera Utrillo i Deering a Marice!, es
descriu un moblc amb aquestes car.icterlstiques que havia estat executat pcr Cuyas
amb l'ajuda de !'artista Marian Andreu:
tu Do~t!NECH, ..c~liq uel Utrillo ... •, op. ch., p. 121 .
,_... KAGAN, Richard L., .cºlhe Spanlsh Cr:ttc in thc Unitcd Statcs: Cuhur:il Entlt1e1nent :'lnd thc
Appropriatlon of Spain's Cuhur.ll J>.ltrln,01ly, ta, 1890·ca. l930•, a Revi.stlt Con1pl1dtnse de lllstorin de
;..,,,trie"' nú1n. 36, 2010, pp. 37·58.
•~ BASSf.GODA i DoMENeCu, op. cit., ¡>p. 35·S7; SANCHEZ SAu1.so11., ~bastl~, ..:Col·lcccionl.srnt, art i
rt1nlniscCncies 1nedievals: Cha des Dccl'lng 1cJ palau ~·1ariccl de Sitges .., a Lambard. EsJ14d1s d~rr A1r.d1'c11at
nlun. xxu, 2011, pp. 93·96.
,.. 1>ublica el doaiment BERLABil. Cannen,El Af1uc-u Diocc-sd dr Udda. l.A $ñoafonnari6 ita ltgllimtl'1t del
StU patti.moni art!Slic, tesi doctor,¡), Barctlona: Unr\•trsit.tt Abilt OliN CEU, 2009, \'Ol 111, p. 299, dOt". 219.
ar. VELASCO. oec:Anriquañs ... », op. at.. p. 270·271.
ir

V-Kl.$Upranot.t 179.

.. Vegeu una reproducció a 0o>1tNICll, •~ílqud Utnllo ••• », "!' cil., p. 131, fig. 4.
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En els tallers del concgut restaurador scnyor Cuy;ls, s'acaba de cons·

truir un bcll rnoblc vitrina de g1·ans pl'oporclons, forrn\'lt a1nb ele1nents barrocs antics,
hennosan,cnt tallats. L'obra ha estat feta pcr cncárrec, i baix dibuix: i dirccció den !Vlari:ln

Andrcu, qui ha co1nbinat gran número de colun1nes i figures, d'una 1naner3 h~1rmoniosa,
digne del séu art. En conjunl, resulta un• obr> moh inleressant, que fa honor al séu propi·
etari i séus als executants.1"
UNA VITlllNA. En Marián Andreu, el delicol artista l'amor del qual • les antiguitats
c,¡da dia s'accentúa més, junt anlb En Cuyú está construint una \'itrina n1onu1ncntal, ícta
a1nb trossos de 10\lla antiga, d'un estil de tr:insició, barroc j renaixen1ent. Anirti la vitrina,

exquisida rnostra de bon gust, coronada dedos fogels d'estil Rcnaixement, molt lins i bells
de forma.''°
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A la vista de la dcscripció, convé llO descMtar que la vitrina en qlicstió fos la mateixa que la que custodiava la col·lecció de vidre, ja que Vell i Nou era una revista
dirigida pcr Santiago Segura, gran amic i col.laborador d'Utrillo, 191 que habitualmcnt
incloi'a a les p~gines de la revista informacions que tenien a ''cure amb Marice!, la
seva decoració i els personatges que hi treballaven en el projecte, com és el c:.10 de
Joan Cuyas.
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El gran moment de Cuyás com a comerciant d'antiguitats cal situar-lo entre 1909,
quan va comcn~ar • oferir objectcs i a fer opcracions amb la Junta de Museus, i el
1918, quan es clou la seva col·laboració en el projecte de construcció, cmbelliment i
decoració del palau de Marice! de Sitgcs. A partir d'aquesta data la seva pres~ncia als
documents és moh més escadussera i intermilent. És molt possible que la realit'tació
de noves 1·ccerques aporti informacions puntuals sobre J'activitat de Cuyas, pero el
cert és que fo seva desaparició de les fonts que ens nodreixen de dadcs sobre el comer~ d'antiguitats, va poder ser deguda a problemes economics derivats de la scva
implicació en un projecte d'infraestructura pública de gran abast, !'arribada d'aigua
potable a la vila de Calders, la localitat d'origcn de la familia de la scva muller i on
els Cuy.\s-Ponsa tenien residencia. Abans d'ocupar-nos d'aquesta qüestió amb detall,
tanmateix, paga la pena esmentar o recollir alguns intents d'adquisició d'obres medievals els quals no van reeixir.
La pl'imera d'aquestes operacions és un possible intent de compra el 1916 de
la irnatgc gotica de Santa Maria de Valldcílors de l'csglésia de Tremp, avui encara
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«1\ntlguitats,.., a Vdl i No11, nún1. 1x ( 15 e.le sctco1bre de 19 1S, p. 13.
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ba de cons-

conservada in situ. De fot, no sabcm si Cuyas va intentar adquirir-la, pero ho sospitem perque a la historia de Tremp que el rector de la parroquia, Miquel Lledós, va
publicar el 19 17 es transcriuen llargs fragments d'una carta que Cuyñs va enviar-Ji
el 27 de juny de l'any anterior, en la qua) es rcfercix amb uns termes molt elogiosos a la citada escultura. A banda del possible interes en la seva adquisició, la llctra
és rcalment interessant petque ens deixa vcurc a una persona que escriu amb una
rernarcable ílu'idesa i amb uns termes cstetics que denoten una notable cultura ar·
tística. L'exttacte de la carta serveix a mossen Lledós per informar-nos que Cuy~
havía restaurat una altrc celebre i venerada imatge de terres lleidatanes, el Sant Crist
de Dalagucr.191
El 1918, coma intenncdiari, va oferir a la Junta de Museus una altra obra de gran
qualitat, el celebre Sant Antoni (o figura de rei) originari de l'església de La Figuera
(AJgerri, Lleida), o bra de Jaume CascaUs avui conservada al Muscu Nacional dJ\rt
de Catalunya (inv. 24085 ). L'operació no era facil, ja que l'antiqu:lria Maria Esclnsans
també va postular-se com a possiblc compradora. En qualsevol cas, J'obra va acabar
sentadquirida dircctamcnt per laJunta de Muscus."l Q\1atreanys dcsprés documcntem a Cuyas intcntant adquirir diversos objectes artlstics a la parroquia de Montmagastrc, també dins els límits del bisbat de Lleida. De l'intent d'adquisició es conserva
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ltt •Oc t.al nlancra se rccOnlltnda, especi;'lhncntc por el prhuor y g.mc.i.1 de su rosiro, c¡uc c1 pcrlt,$imo
antH:"U<lrio de Barttlona O. Juan Cuy.is, res:u.urador de la Jnil~rosa Imagen del Santo Cristo de Balaguer, no
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useus, i el
>elliment i
!scncia als
realítzació
as, pero el
obre el code la seva
da d'aigua
lUJler i on
mb detall,
)rCS rncdi1 1916 de

p. llS-116.

,-.K1la en haar de tlb el m.i:s cun1phdo dogio. P.an ponder.u su mirito arcbtteo tuitt mtnción, pm·lamt'.nte,
del de 1.:as célebres efigies del misn10 Santo Cristo yde Nuestra Señora de ~tontse:rr.at, d1(1tndodd prim('ro:

'"¿QJ.1lén es capat de no conmoverse: y de sentir fa grandíosltln.d dd Seflor ruir.\ndofa 1;in solo un n10111cnto
de Írtntc?~ y de la Perta de C.taluña: "Pocos scrJn también lo$ que no guarden una imprt~ión agradable, $Í,
ptt0 qu• no,. olvicl., pu<S P<"n<tr.a muchO\ de b Ír<nte
bs mej1llu de fomu rn>g151.-.I, y b boc.
t1n espt<ial de b lm1gtn de ~iontstrrat': Y luego continú.i: · r>ues bien, en .tlgo pirtcido y fkil de determi·
nar esti la catisa del porqué de 1nl entusfasnlo por la in1:igcn de l:i Virgen de V.lile de Flores: es el non1bre
n1uy a propósito, pues ardsttca.mc1\te es un gran)ardf11 el conjunto ,-te la obr.., yad:a detalle unaj101; que con·
tribu~ a fomwfo: "'''tO )'O de pttfecu b obr1 en e:l terTcno Je b materia': Co1nplec1 tan hermoso cu~ro
el seftor Cuy.is con l.u siguientH t.xpruivas ~bbras: '"Otr11mpres.ión produjo en mí b ~trona de Trtm¡\
y es, q\le hoy que t<lntos se atribuyen el conodn1iento de lo bueno <le ~litJ tlcrr:t, son1os muy cont.tdos los
que conoc:e1nos la catcgoria de t lli\, digno de ser conocido unl..,ersalmente )'de figur.lr a continu:ición de las
Jnttdidus, y su~ior en mucho artlsticamente a b ma)·orfai de las que en 1nuseos se colOCJJl con10 n1a.n.vi·
11.u': Por fin, conclu}'e diciendo: · Es deber de los presentc.s cür a conoa:r lu cu.a.lidadtS de 11 patron.1, ya que
gcncra.clon« pas.td;as b dejaron ol..,id.1da~,.. (LLlDÓS r ~ir~ Mlquel, Hutoria dt la ant1giw villa hoy '""'ªd
dt Trtmp, .Barcelona.: Barcino. 1977 [ 191 7), pp. 178· 180).1..es opinions de Cuyi$ tamb~ van ser rccollldcs
per Rll.x /\1.ir en un brcu article a¡>MCgut anys de.sprés (/\11"' F~liJ', 4<Trtn1p i son histbrlc temple•, a l>la i
,\fa•ton¡a. 9d'.>go<I el< t926, pp.13· 14).
•• , BOROSAT, op. cit., p. 608; Bt.lU.ABf, Canncn, 4(EI Sant Antoni/ rti de L.l F'iguera (t..lcid.t). c .n\nic.i
d'un:i vcnd:a,., a 81illlttf del M11.stu Nacionnl di\rt tlt Catal1111ya, núm. 7, 2003, p. l S 1. Vcgcu t.:unb~ Gnuta
Afunlrlpal dt Bar<rlona, núm. 30, 'lS de juliol de 1917, p. 7: cY finalmente, proponer a D. Juan Cuyis que
oÍr«e en \·ent.1 una c.st;atu.i romink.a, en pi~ existente en el pud>Jo de l.i figuen_, una rebaja en eJ precio
scñ.1lad0; reservándose ademú 11 Junt'1 el derteho de a41m1n:ar con deten1m1ento dicho ejcmpl.u antes de
formalizar definit1v;lnlcnte su adqulsici6n:i.>.
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l'1c. 19. Diversos objectos de I• porroquia de Montma113stre, any 1922.
Fotografia: Arxiu Dioccsl de Ucida

un interessant expcdicnt a l'Arxiu Oioccs;\ de Lleida que va ser donat a coneixer per
Carmen Berlabé,'.. el qua! conté alguns documcnts autógrafs de Cuyas, a més de
fotografies de la majoria d'obres que s'havien d'incloure en l'operació [Fig. 19]. En
aquells anys, el temple es trobava abandona!, ja que la població s'havia traslladat a
viure al pla, al peu del castell de Montmagastre. Existia un projecte per construir una
nova església, la qua[ s'havia d'aixecar amb materiols procedents de la vella i, alhora,
amb els diners procedents de la venda d'aquest conjunt de béns artfstics. 195 Sortosament, l'operació no va quallar ni amb Cuyas ni amb altrcs antiquaris que havien
fet ofertes, com és el cas de Josep Valenciano, que actuava en representació del collecciooista Lluís Plandiura. Avui diales obres es conserven al Museu de Lleida: diocesa i comarcal, després d'havcr ingressat a l'antic Museu Diocesll l'any 1925 (núm.
inv. 83, 136· 139, 324, 333, 381, 578, 593, 601, 677, 919, 927, 928 i 1049).'"' Entre
totcs elles destaca una creu processional romanica, del segle xm, efectuada en fusta
policromada i amb pastillatge de guix.
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... BEllLAI~, El Atustw ... , op. ciLt vol. 111_, pp.19'4·313. doa. 216-22 l; dr. V.EJ..ASCO. «Antiquarls ... •,
op. cit., p. liO.
t•J RorG 1 FONT, joan, ../\ionhnagistre: d nlonestir», a !Jutlliff del Cc11trt &-c11rsto11ls.tn tic Ctttnl1111)'a,
núm.'159, 1933, pp. 318-319.
'" Veg<u tl• tstudis monogr.\Jia dt acbs<um dt l<S obr<1 • i\f""11 Diomd Jt Udda, /89J·l99J,
üitdltg. fuponcl6 Pulchfl:tt Ueida: Gt:ntr.ilitat de ~tiluny.a, ~~rtamc nl de Cuhur.i, pp. 60-61, 14, 10.),
126· 127, 130, 186· 187,2 16·217,2591388.
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Una nitra obra medieval ben coneguda per la qual es va interessar Cuyas va ser la
taula de la Mare de Déu de la Llet proceden! de l'ermita de Santa Caterina de Torroella de Montgrí, avui conservada a la col-lecció Godia de Barcelona.'" Es tracta d'una
ob~a que s'ha datat cap a 1363-1374, i que ha estat airibui·da per uns al pintor Lloren~
Saragossa, mentre que altrcs prefereixeo vinculnr·la al Mestre de Villahcnnosa o a
Fmnccsc Serra U. La taula va conservar-se a l'crmita fins l'any 1925, momcnt en que
va ser subhastada en el marc d'una operacíó dirigida des de lí\juntament de Torroella. '" Als registres de lí\juntament consta que els licitadors que es van presentar a la
sub hasta van ser dos, un d'ells Joan Cuyas, que va oferir 4500 pcssetes, el lliurament
d'una c:Opia fidel, i el compromís que l'obra mai abandonaria l'estat espanyol. El se·
gon licitador va ser un nitre celebre antiquari barccloní, Caries Juñer Vidal que, com
és sabut, t1·cballava juntamcnt amb el seu gcrm;\ Sebastia.' 99 Es coneJxcn for~a detalls
del procés de subhasta, com per cxcmple, que Cuyas 110 va poder assistir·l1i i que
va enviar un representan t. T.1mbé sabem que, finalment, la taula va ser adjudicada a
Juilcr, pcr un preu de 5750 pessetes, que va assumir l'ofem de Cuyas í va lliurar una
replica de la pintura. Crida l'atenció aquest darrcr aspecte, ja que es tracta d'un deis
primers casos documentats en que una obra original d'epoca medieval és reempla·
s;ada per una copia fidedigna.
La manca segltl'ament de la liquiditat que tenia anys enrerc, la menor disponibiütat
d'ob1·cs d'art medieval que detcctem en els anys immcdiatament anteriors i posteriors
a la guerra civil espanyola, o les lleis més restrictives que inlpedien les adquisicions
di rectes als rectors d'esglésies, van fer que Cuyas s'anés apartant d'aquest tipus de mer·
cat. Deduim, per tant, que es va centrar en els scus treballs de daurador, restaurador
i decorador. Tanmateix, segurament mai deiX11r escapar l'oportunitat de fer algun negoci en aquest ilmbit, com acostuma a passar amb personatges amb el seu perfil pro·
fcsslonal. Ho veiem, pcr exemple, en l'oferimcnt d'un altard'epoca índetermínada que
va fer a Frederic Mares l'any 1950, i del qual n'ha resta! testimoni en un targetó de
l'establiment de Cuyas que, perla part posterior, presenta un tcxt efectuat amb lletra
trcmolosa - cal recordar que llavors tenia setanta·set anys- del propi Cuyas.""
,.,. Entre les publkadons rtef'nU que tracten l'obrol, vcgcu OaóN MATEOS, l\·1cr«, •l~lorcn~ S.i.ragossa.
Maro (le Déu de la Llct», a La eol·lttcid. Funda<i611 Fra1teisco Gr)(Jia, 6:ircelona: Fulldaclón J1r,1ncisco Godi.a,
2008, ¡>p. 90·93; Rulz QUESADA, 1:r.utccsc i David l\•IONT01.to ·ro~N, «ltalia1üsrnos en la pintura gótka
del obispado de ScgorbC' y Alb.trradn ( 1374-1410),., a Rr1rot11b1,11im. EstJtdis díttt J\1ttl1twtl, nli1n. 13, 20l4,
pp. 8·9 (onlinc a <http://www.ruiu¡u<"1d<Lcom/ indu.php/ca/re1rotabulum/112·n:trotabulum-nl3>,

consutu: ítbmdtl 2016).
J993,

• 105,

* i\luNDET 1T.u.ús, Xarier, .-Comenuris sobtt In: actcs de l'.A.1unwntnt refcttnlJ ¡ S,,nta CJttrina.•
a Libre dt la F<sta Majw de TOffll<llo dt Montgri, 2001, pp. S8..SJ.
1
"
Actualment, els gtl'rnansJul'lcrestan St'nt objeclc d"cs1udi per Gc1nma Avinyó, que es eroba efectuanl
la sev;. tcsl doctoral sobre t i t·t 1na.
100
Arxiu del Muscu Fredc:rlc 1\of~tl:s de Barcelona, c'olrpl·ta «Joan Cuyls~.
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UN EPILEG:JOAN CUYÁS 1!.A VILA DE CALDERS

Joan Cuyas i la seva famflia van mantcnir una relació intensa amb la vila de Caldcrs,
a la comarca del Bages, d'on era originaria la família d'Elvira Pansa, la seva mullcr.
Alla es conserva encam la casa rcbuda a través d'una herencia, i reformada amplia·
ment per Cuyas, que la va decorar amb nombrases antiguitats (Fig. 20). Bs tractava
de «cal Perotet», posteriormcnt coneguda com a «can Cuyas». A la casa hi va
viurc Sergio Almendros, nét de Cuyas, fins els anys noranta del scglc xx, m~1ntcnint
encara el moblament i la dccoració amb antiguitats plantejada pel seu avi. L'intcrior
responia al gust propi del col·leccionisme catala relatiu a residencies rurals o masies,
amb taules rústiques, calaixcres, i llits policromats del tipus olotl, aixl com abundan!
ceramica catalana'°'. Ho corroboren divcrses fotografies de J'album familiar, com
una del 1954 on veiem una serie de rajoles catalanes d'oficis que Cuyas va cmpla~ar
en diferents indrets de la fa~na, i que van ser robades als anys setanta.'°1
La casa de Calders va ser el refugi deis Cuyas durant la guerra civil cspanyola, i aixi
ho recordava Maria Rosa Almendros, una de les netes del nostre protagonista:
A1 desatarse la gucrr~ y co1ncnz:ir los bonlbardeos en Barcelona, rni fa1nilia envió a los
niños y a los viejos a un pueblecito llamado Calders, situado c11 las estribaciones de los
Pirineos, donde habían vivido rnls ::intcp:ts\\dos. Allí solo exjs-tía una plaza, una calle abajo
y una calle arriba, y sigue así. Nos rcfugi•mos en una casa del siglo xvu donde solíamos
pasar las vacaciones. Mi "buelo juan Cuyos Sala la heredó algo destruida; pero como él ern
anticuario_, se entusias1n6 y la restnuró. Levantada de forma escalon:td3 sobre l;i 1nontana,
el primer piso se correspondí• con la calle; el segundo, con el jardín; y el tercero, con la
terraza. Desde esa altura, por lu noches distingufamos el fuego de las bombu y Jos re·
ílectores sobre la ciudad, y tscuchjbamos los estruendos. Mis padres se hablan quedado
trabajando en Barcdona, y mi abudo, que era un hombre muy teatral, mteUgentt, pero de
hablar demasiado, nos decfa: «Hijos mios,• estas horas a lo mejor y• son huérfanos ... Nos
íbamos a la cama sic1nprc con esa idea.
La vida en aquel pueblo cerrero era 1nuy dura. Un frío espantoso. Si se pierde una tcrnpestad, va a parar a ese lug:ir, si caen granizadas, las piedr3s son enonnes y las ncvO\dOls, ni
se diga. Nos acostábamos ves puestos, además de taparnos con las frai.idas. Coloc:lbamos
unos ladrillos al fuego y los cnvolv!amos en una te.la de lana para colcntarnos los pies. l'i·
enso que mis antepasados debieron ser oigo bestias, porque a ellos seguro ni siquiera se les
había ocurrido la idea de los ladrillos.'°"

,., Ens ho ha confirmat jo5':p Saron, antiqu¡ri de O;irc;dona que va ;idquirir ti 1nobi.lt..1_ri coindd1nl a1nb
l;i \·tn<la d<' la casa..
* Esmcntil t>I robatori Ctit.A•OLS, op. clt, p. 161. La fou>gn6a ú propittat de Jo.a.na Ptlltttr, "'1.a de
Cuyls.
., ~illlABAL t V1:uz.co, op. cit., 2010, p.13.
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Frc. 20. Vista exterior en l'actualítat de can Cuy~s (abans cal Perotct) a la vila de Calders.
Fotografia: Alberto Vclasco

El punt d'inflexió de Joan Cuyas ambla vila de Calders cal situar-lo uns anys abans,
i el marca la seva participació en !'arribada de l'aigua potable al poble, una importan!
empresa d'enginyeria en la q ual va implicar-se económicament. Sembla que el 1915,
segurament quan el scu negoci com a decorador i comerciant d'antiguitats vivia el
millot· moment, vn sol.licitar pcrmfs a li\juntnment de Calders pcr explotar la portada d'aigües n la vila. Al mateix tcmps, al sctembre d'aquell any, va enviar una carta
als velos explican! el projecte i preguntant qui estaría disposat a fer-se subscriptor.
Es tractava d'una operació d'infracstructura complexa, ja que portar l'aigua des de
la font del Molí implicava salvar un desnivel! d'uns dos·cents metres. Les obres van
dur-se a tenne sense problemes,"" i l'arribada de les aigües va celebrar-se a Calders el
setembre de 1917 amb solemnes commemoracíons que van coincidir amb la Festa
• Tcnin1 constlncia del pcrmis que Cuyls v;i sol·lich.ir el 1916 a la Prcftttura J>rovincfal de C.i_rrete.res
de 8..ircclona J>CI' a fa co1·1oc.1dó d'una canonacl:t a li c.1rrctcr.1 que ana\'ll de Sabadell :'I J>r~IS <le Llm;anCs
i de Manresa a Giron:i. Vcgeu ANC, íons ANCl··691, Prcfcctur;i Provincfal de C.-irretcres i\ llarcdona dd
Ministcri d'Ohres PúbliqucJ, Administradó Peri~ric~ de l'Eslat, ANCI -691·T· l 1790,&lgn. antlg;a 0323, any
1916. Cír. El Dilm•io, l de nu.r~ de 191 7, p. 10; L.n Vanguardia, l de mar~ de 1917, p. 4.
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Major i que "ªn incloure bcnediccions religioses, un sentit discurs de Cuyas i gresca
en general. Malgrat la alegria inicial, els problemes no"ªº trigar a arribar amb el motor de gas que feia funcionar la bomba, així com amb les canonades pcr les quals
circulava l'aigua, cosa que va obligar a continues reparadons i a interrompre repetidament el subministrament. Aquests fets van provocar la ru·ina de Cuyas, i scgurament
van ser la causa que a partir d'aquell moment el seus negocis en la compra-venda
d'antiguitats es veicssin afectats. El frac.\s i la nccessitat económica van obligar-lo a
malvendre el 1920 el material i les instal·lacions, indos el diposit que havia construit
al serrat de la Ventaiola.•
En qualscvol cas, !'arribada de les aigües va ser una fita fonamental en la historia
del poble, i aixl ho demostrcn les diferents fotografies que ens han pervingut deis actes de celeb..nci6. Dues d'aquestcs fotografies mostrcn diversos clcrgues i escolanets
a primer terme, mentre que al fons, just al darrere del broll d'aigua que evidencia el
motiu de celcbraci6, apareix un camuílat Cuyñs amb la seva característica aparen~a
fisica {Fig. 21).* La tasca de Cuyas en aquest assumpte va suposar, a més, que dos
anys després que sc'I només 611 pl'edilecte de Calders, scgons ba qucdat testimonial
en un diploma honorífic fet en pergam( policromat que la \'ila va lliurar-li, i que el
2008 va ser donat pcr Mal'ia Rosa i Sergi Almendros a l~juntamcnt de Calders.207
El diploma mostra una escena al·legoric.1 amb l'episodi de l'encontre de Jacob i Raquel davant el pou ( Ge11tsí 29, 1- 12), a més de diversos elcments identificables amb
la vila de Calders. Amb tot, destaca per inclourc a la part baixa, a la part dreta, una
1'eproducci6 fidel del grup de religiosos í !'escena del broll d'aigua ímmortalitzada en
les fotografies esmcntades, amb la qual cosa es demostra que !'autor del pergamí va
empral' aquestes imatges com a font pera h1 realitzaci6 de la scva obra. El rcconeixement de la vila de Calders va veure's de nou materialitz.1t l'any 1988, quan la vila va
l'etre a Cuy~s un homenatge postum i se Ji va aixecar un monumcnt que recorda el
seu protagonisme en la portada d'aigües.
La vinculaci6 i el comprom ís de Cuy~s amb Calders es va refor~ar durant la guerra
civil espanyola, quan va ser nomenat secrctari de l~juntament, després de l'assassinat
"" El prods d• la pot1.id. d'aigues <S r«onstrutí.t • AADO. CalJm<"" munitrpl mi« d pla tk Baga id
Afoiar1b, Calde:rs: Ajun1-amtnt de Caldcrs, l996, p. l.SS; AROl.A, op. cit., p. 288; CeRAROLS, op. cit., pp. 2'l·25.

* Caries J>cllker, n~l de Cuy.\s, consctva un.1 cópi:a <l'.:ique.ste~ fotogr.lilitJ.
.,. EJ ttxt dtl diplonu diu el ugúcnt: •Com a pmyor¡ dt JUJt i t'tttn ~imcn1 pet Ja port-ada dt les

;11gucs 1ptr ahrts inno1nbr'.lblcs í~vors rcburs dcl llobll' protector en Jo:in Cuyas 1s.,1;i, celcbr-.lt eseultor l
d-;n1r;idor de B:arcrlon,¡ prenüat amb honorí.fiqud mtdaUcs ptr b EconOm1c~ dí\trucs del P.ú.s i en lts npos1doru: de Bdlcs Arts de ~1adnd i Br'\J.:kbS., etc. d poblc de Ctldl"rs es cornpl;au en no1neoar10 fill adoptiu i
pttdilcctt, 001n per ac:l;unadó i c-rlt uolohll aix( ho declarlt el dia de lól iriauguració i bcnedkci6 solemne de
fes riqucs ;tigun. Ytn tt'itimoni d'tsstt omf l'ajunt¡ment Loítttix ti pl"CKftt Utol a ükitrs ti d1.l (en bt~nc),
de (~n bl.inc) de J919. L'aJcaldc 1cls tegidors• ( •Rest~ur.,dó del perg<nn( que decfar.l a cnJo.11\ Cuy.\~ fill
honorífic de C.lldcrs•, a Calldouopi «lltletl. F11ll Jumlgatíu '''ta ldJJO,.ia, fu tultul'a t ti patl'uHOni dt C"ldu;
mlm. 6, Í<l>r<'<<kl 2010, s. p).
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F1c. 21. Acte de celcl>r.1cló de l'orribada de les aigües
•la vila de Calders, •ny 191 7. Arxiu Caries Pdlicer
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F10. 22. Lapida funeraria de Joan Cuyas Sala al cemcntiri
de Calders. Fotogrofia : Alberto Velasco

[24 1)

[242)

AGENTS 1COMER<; OAAT · AGENTES)' CO~tFRCIO DE ARTB

de qui l'havia precedit en el drrec. En aquells temps convulsos residia al poblc juntament amb els seus néts, i ''ª aprofitar per implicar-se en les tasques de salvaguarda
del patrimoni artístic conservat a l'església de la vila.'°' No cal dír que Cuyas devia
estar orgullós del scu nomenament coma secretari del consistori, i ho pot certificar la
seva lapida funeraria al cementiri de Calders (Fig. 22], on al costat del seu nom veiem
la representació d'un tinteramb dues plomes i un pareU de !Ubres, acompanyats deis
anys en que Cuyb va cxcrcir el drrec, aixo és, 1936- 1939. Just a sobre, la paraula
« Aígües .. , acompanyada de dos cantirs i una gerra, rememora la portada d'aigües a
Calders ( 1916-1919).
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Catl.AROL.S,op.clt.,pp. IS7 i 176.

