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n una enquesta entre
manresans en la qual
la pregunta fos ende-
vinar què s’amaga al

número 17 del carrer Sobrerroca
és més que probable que un altís-
sim percentatge confessés el més
absolut desconeixement de la
qüestió plantejada. Al bell mig
d’una de les vies més transitades
del nucli antic de la ciutat, un edi-
fici de quatre plantes amb bon as-
pecte té pràcticament sempre la
porta tancada i la persiana abai-
xada. però dins hi ha un tresor. Re-
partit entre calaixos, vitrines i pa-
rets, es desplega el llegat amb què
Josep Mestres Cabanes va voler
dotar en vida la seva fundació. El
destacat escenògraf que va fer
carrera al Liceu i va ser un rellevant
teòric de la perspectiva pictòrica,
va morir el 1990, però la seva he-
rència roman en bona part a Man-
resa, la ciutat que el va veure néi-
xer el 1898. Un patrimoni que viu
d’esquena al carrer en un espai
museístic que només obre prèvia
cita telefònica.

Isabel Mestres (Barcelona, 1929)
és una dona entusiasta que supe-
rada la vuitantena encara agafa el
tren a Barcelona un parell de cops
el mes per traginar papers a la seu
de l’ens creat pel seu pare. El pri-
mer tram d’escala vesteix d’aires se-
nyorials, amb amples i emblan-
quinats graons, una planta baixa
estreta que marca el perímetre de
l’edifici. No hi ha ascensor i a par-
tir del primer pis l’accés s’enxiqueix

mentre dóna pas successivament
a noves habitacions atapeïdes de
l’obra pictòrica i documental del
seu protagonista.

La filla de Mestres Cabanes pre-
sideix la fundació en què hi ha re-
presentat l’Ajuntament de Man-
resa, i de la qual l’alcalde Valentí Ju-
nyent és el vicepresident. La seva
voluntat guia l’equipament amb
mà de ferro però falta l’anhel per
convertir l’espai en un centre d’in-
terpretació de l’obra del progeni-
tor. No és en va que sobre la sala
principal del Gran Teatre del Liceu
de Barcelona s’ubica una estança
de grans dimensions batejada
amb el nom del mestre manresà.
El seu record perviu.

La fundació, inaugurada el 14 de

desembre de l’any 2000, té objec-
tes, llibres i documents, però hi fal-
ta un discurs. I l’adequació nor-
mativa per obrir portes amb rang
d’equipament cultural. Massa obs-
tacles en temps de penúries pres-
supostàries. per contemplar els
quadres i els teatrins de la funda-
ció no hi ha altre camí que fer un
truc al Museu Comarcal de Man-

resa, descartant així la visita im-
prevista que s’origina en consultar
una guia cercant una proposta
d’oci i cultura.

El cas de Mestres Cabanes té
punts de contacte amb el del fron-
tal florentí, un teixit brodat d’èpo-
ca gòtica reconegut pels estudio-
sos de l’art medieval com a obra
d’art de primer ordre. La peça,
que és propietat del bisbat de Vic,
és des de fa anys dins d’un arma-
riet en una sala de difícil accés de
l’anomenat Museu de la Seu, i per
admirar-la també es fa necessari
recórrer al telèfon. Un exemple fe-
ridor de patrimoni artístic des-
aprofitat i arraconat sense con-
templacions. Massa bellesa per
tan poca sensibilitat.

Vistes del Liceu
«Mestres Cabanes pintava molt,
era un artista d’ofici, amic de la fei-
na feta amb rigor. per a ell, pintar
era treballar». S’expressa amb veu
tranquil·la i una conversa reposa-
da, però Francesc Vilà sap de què
parla. El director del Museu Co-
marcal coneix com pocs l’herèn-
cia de Mestres Cabanes i junta-
ment amb Jaume Mestres, nét
d’un germà de l’escenògraf, Fran-
cesc, recorre les estances de la
fundació explicant a aquest diari
d’on surt la profusió de llenços sig-
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El rostre invisible de Mestres Cabanes 

EL REPORTATGE

Toni Mata i Riu
MANRESA

La fundació que hostatja el llegat que l’artista manresà va deixar a la capital del Bages només obre portes amb cita
telefònica, i converteix el patrimoni en una mostra de la creativitat de l’escenògraf del Liceu que queda gairebé oculta


 PATRIMONI ARTÍSTIC 

ÀMBITS DE LA FUNDACIÓ

El nom de Josep Mestres Cabanes
s’associa principalment a la seva
feina com a escenògraf d’òperes al
Liceu, però la seva producció en el
camp de la pintura a l’oli és extensa,
amb exemplars de notable qualitat.
Les tres plantes de la fundació són
plenes de quadres, i els temes més
recurrents són el mateix Liceu, altres
construccions arquitectòniques i el
paisatgisme. En aquest sentit,
Mestres Cabanes era un admirador
de la silueta del Pedraforca.



pINTURA A L’oLI
Paisatges i vistes del Liceu en
gran nombre 

Un àmbit poc conegut del treball de Mestres Cabanes és l’industrial. A la
paret de l’escala de la seva fundació es poden veure, emmarcats, els treballs
de perspectiva que va realitzar l’any 1943 per a l’estand que Carbones de
Berga SA que va muntar a la Fira de Mostres de Barcelona.



DISSENY INDUSTRIAL
Un estand en perspectiva de l’empresa Carbones de Berga

L’EQUIPAMENT

 LLOC: Fundació Josep Mestres Cabanes.
� ADREÇA: carrer Sobrerroca, 17. Manre-
sa. � HORARIS: visita amb cita prèvia al
telèfon 93 874 11 55 (Museu Comarcal
de Manresa). La biblioteca i l’arxiu obren
els dimarts de 16 a 19 h, amb cita prè-
via al telèfon 93 424 30 61.

FUNDACIÓ MESTRES CABANES

PASSA A LA PÀGINA 45 

La Fundació Mestres Caba-
nes obre avui a les 17.30 h

per donar-se a conèixer amb una
jornada d’accés gratuït dirigida per
professionals del Museu Comarcal
de Manresa. L’activitat forma part
del programa d’actes de la Festa
Major de Manresa i, tot i que les
inscripcions es van tancar ahir al
migdia, es pot demanar informació
al telèfon 93 874 11 55 (Museu
Comarcal de Manresa). Els partici-
pants podran accedir a les plantes
visitables de l’edifici, en les quals
hi ha quadres, aquarel·les, dibui-
xos, fotografies i altres documents.
Un altre espai rellevant és la biblio-
teca, una sala on es conserven els
llibres d’art que Josep Mestres Ca-
banes va posseir. Una col·lecció
que dóna idea de la capacitat teòri-
ca i el coneixement profund que te-
nia l’artista manresà.
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Visites guiades avui
per la festa major 

Jaume Mestres, nét de Francesc, germà de Josep Mestres Cabanes, a la biblioteca de la fundació
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Mestres Cabanes va publicar l’any
1964 un llibre fonamental en la seva
trajectòria, Tratado de perspectiva:
los cinco puntos de vista aplicados al
arte del dibujo y la pintura. A la
imatge es pot veure la portada a mà
que va realitzar l’artista –conservada
en forma de volum juntament amb el
mecanoscrit de l’obra amb totes les
correccions anotades– i la seva
corresponent versió editorial. Dues
peces que formen part de la
biblioteca d’art del manresà.



LA BIBLIOTECA
El mecanoscrit i l’edició del seu
tractat sobre la perspectiva 

La Fundació Mestres Cabanes
conserva nou petits teatrins que
reprodueixen les escenografies
d’òperes i sarsueles que l’autor va
realitzar durant la seva trajectòria. Si
el Museu Comarcal de Manresa té
una important col·lecció d’aquestes
peces, autèntiques proves prèvies a
la realització dels grans decorats,
l’ens del carrer Sobrerroca també
disposa d’un petit conjunt que dóna
testimoni del mestratge del seu
signatari en aquest terreny.



TEATRINS
Les proves en miniatura de les
grans escenografies

Els magatzems de l’Institut del
Teatre desprenen una aura màgi-
ca. Fent la funció de golfes endre-
çades, conserven la memòria sen-
timental de l’escena catalana en
forma d’objectes com ara làmines
i teatrins signats per Josep Mestres
Cabanes. En una visita realitzada
fa just quatre anys, qui signa aques-
tes línies va comprovar que el lle-
gat de l’artista manresà està ama-
gat. Ben conservat, sí; documentat
i inventariat, també. Fins i tot dis-
ponible a la xarxa. Però fora de l’a-
bast de la mirada pública.

Manresa és el principal diposi-
tari de material de Mestres Caba-
nes, repartit entre la fundació i el
Museu Comarcal. Però no és l’únic
lloc on es preserva la seva herèn-
cia. Una de les històries més apas-
sionants d’aquest corpus la prota-
gonitzen les escenografies de la po-
pular Aïda de Verdi, que l’estiu pas-
sat encara van pujar a l’escenari del
Liceu en set representacions en
què van sobresortir les figures de
la soprano Sondra Radvanovsky i
el baríton Joan Pons.

Els decorats hiperrealistes del
mestre manresà de l’any 1945 es
van salvar de l’incendi que va de-
vastar el Liceu el 31 de gener del
1994 i el teatre els va restaurar
l’any 2001 perquè encara estan
en ús.  Supervivents d’una tragèdia,
quan el juliol passat van tornar a fer
servei en el gran temple de la líri-
ca catalana, els responsables de la
producció van necessitar l’ofici de
personal ja retirat perquè cap dels
treballadors actuals no ha treballat
amb aquesta escenografia ja ca-
duca per als estàndards vigents.

La fortuna que va córrer l’Aïda
no és la mateixa que tres altres es-
cenografies de Mestres Cabanes,
que van fugir de les flames però
van dormir durant quinze anys al
magatzem del qual el teatre bar-

celoní disposa a la localitat ano-
ienca del Bruc. Els papers pintats
per a Els mestres cantaires, Parsifal
i Sigfrid es van restaurar l’any 2009
al taller Castells, a Santa Agnès de
Malanyanes (Vallès Oriental), i un
cop arreglats van viatjar dins de les
seves caixes cap a l’Institut del
Teatre, concretament al Museu
de les Arts Escèniques, que no és

sinó el nom que reben les estances
on hi ha al material anteriorment
esmentat.

Manresa i Barcelona són, doncs,
les dues pàtries de Mestres Caba-
nes, la ciutat on va néixer i la que
el va acollir per triomfar. També hi
ha obra seva en mans de col·lec-
cionistes particulars, però l’in-
ventari de tot aquest patrimoni en-
cara està per fer i el progressiu en-
riquiment de la pàgina web que es
posarà en marxa el mes vinent
contribuirà decisivament a iden-
tificar-lo. Un dels quadres que es-
tan perfectament localitzats és In-
terior de San Marco de Venècia, un
oli d’1 x 0.60 m que va ingressar al
Museu de Montserrat el juliol del
2010 gràcies a una donació, preci-
sament, de la Fundació Mestres
Cabanes.

TONI MATA I RIU | MANRESA

Escenografies que s’escapen de
les flames però no dels magatzems

Decorats rescatats el
1994 de l’incendi del Liceu
es conserven guardats a
l’Institut del Teatre



nats per l’artista manresà. En cada
planta, les parets en són plenes,
principalment de paisatges i ar-
quitectures barcelonines. També
hi pengen treballs de disseny grà-
fic, i en diverses vitrines s’estenen
fotografies i documents.

El gruix del llegat de Mestres Ca-
banes es conserva a la capital del
Bages, però la paradoxa és la seva
escassa visibilitat. Apuntada la
idiosincràsia de la fundació, cal in-
dicar que la sala dedicada a l’artista
al Museu Comarcal va quedar es-
capçada fa uns anys per l’amplia-
ció de l’Arxiu Comarcal. Vilà re-
coneix que, malgrat que el públic
pot admirar una important col·lec-
ció de teatrins, com el conjunt
sencer de l’Aïda de Verdi,  un tant
per cent del fons descansa al ma-
gatzem per falta d’espai.

En els seus inicis, «la fundació
obria un diumenge al mes», ex-
plica Vilà. Ara, ni tan sols això, mal-
grat que puntualment s’hi duen a
terme activitats com l’exposició
que es va celebrar al maig  sobre
treballs que Mestres Cabanes va re-
alitzar a partir d’òperes de Richard
Wagner.

Una exposició al Casino
Joan Calmet ocupa una cadira al
consell de la fundació en la seva
qualitat de regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Manresa. Pocs
mesos després d’accedir al càrrec,
es va reunir amb Isabel Mestres i
va notar que «estava dolguda per-
què el seu pare havia fet donació
a la ciutat d’obra seva per exposar-
la i el museu havia reduït l’espai
sense que ningú li donés explica-
cions. És una llàstima que tot això
no es pugui veure».

Un acte de justícia i de des-
greuge serà l’exposició «amb cara
i ulls» que tindrà lloc a la sala
gran del Centre Cultural el Casino
l’any 2015, coincidint amb els vint-
i-cinc anys de la mort de Mestres
Cabanes. «A la senyora Isabel», ex-
plica Calmet, «li agrada la idea i vol
col·laborar-hi amb obres que té a
casa seva. Hi ha una bona entesa
amb ella, i és atenta als suggeri-
ments que li fa Francesc Vilà».

El regidor, però, desconeix quan
es podrà restituir la dignitat a la sala
Mestres Cabanes del Museu Co-
marcal de Manresa. «És un tema
que depèn dels diners disponibles.
Però m’agradaria fer-hi alguna co-
sa quan en tornem a tenir», afegeix
el polític convergent, admetent
que «no ens hem plantejat què
passarà en el futur. Entenem que
es tracta d’un patrimoni pictòric
important i que cal posar en valor».

El règim de visites de la Funda-
ció Mestres Cabanes no canviarà,
almenys de moment. Per la porta
del número 17 del carrer Sobrer-
roca hi continuarà entrant ben
poca gent, comptades visites que
donen un mínim sentit a l’indret.
A l’espera que els temps escampin
aires de bonança, l’edifici serà un
monument a la falta de decisió d’u-
na ciutat que no sap divulgar els
seus actius patrimonials. 

Jaume Mestres va assegurar a aquest diari que la pàgina web
www.fundaciojosepmestrescabanes.cat s’activarà durant el proper

mes de setembre amb una àmplia informació sobre la vida i l’obra de l’es-
cenògraf manresà. El portal inclourà la reproducció de més de dues-cen-
tes obres, en una primera fase d’introducció de materials que comprèn
una biografia, una relació bibliogràfica de publicacions de Mestres Caba-
nes i sobre ell, i obra en diferents formats (pintura a l’oli, escenografia, or-
namentació, teatrins, elements decoratius, dibuix, ...). Posteriorment, la
web s’anirà ampliant amb més documentació, sobretot a partir de la recer-
ca d’obres que hi ha disperses en mans de col·leccionistes. Segons Mes-
tres, «la informació de Mestres costa de trobar fins i tot a Internet».
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La web estarà disponible el setembre

VE DE LA PÀGINA 44 

ÀMBITS DE LA FUNDACIÓ

Un operari salta damunt d’un decorat d’«Aïda» al magatzem del Bruc

ARXIU/MARTA PICH

Una làmina de Mestres Cabanes, al Museu de les Arts Escèniques

ARXIU/MIREIA ARSO

L’escenografia d’«Aïda» de
Verdi que va fer Mestres l’any
1945 es va salvar sencera de
l’incendi del Liceu del 1994

La major part del llegat de
l’artista està repartit entre la
seva ciutat natal i la que el va
acollir per veure’l triomfar

El Centre Cultural el Casino de
Manresa acollirà l’any 2015
una exposició sobre la vida i
l’obra de Mestres Cabanes

El regidor Joan Calmet explica
que «Isabel Mestres estava
dolguda perquè es va retallar
l’espai del pare al museu»


