
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, INEFC, NANOS i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya  
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós 
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 

Ajuts de mobilitat de personal investigador. 
DEBEQ 
(Modalitat A3) 

Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Models i formes de la pintura catalana del Barroc: el mirall de l'art francès 
 

Dades de l'investigador o beneficiari 
Nom 
FRANCESC 

Cognoms 
MIRALPEIX VILAMALA 

Correu electrònic 
francesc.miralpeix@udg.edu 

Dades del centre d’origen  
Universitat de Girona,  
Facultat de Lletres,  
Departament de Geografia, Història i Història de l'Art 



           

Nom i cognoms i signatura  Visttiplau del/de la  responsable de la  
del/de la investigador/a                                                                       sol·licitud 
 
 
 

Número d’expedient  
2006BE-2 00002 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Pintura, Època Moderna, Catalunya, França, models, gravats, influències, patrimoni 

Data de presentació de la justificació  
09/06/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Projecte realitzat a partir d'una estada de recerca a l'INHA-BNF (Institut National d'Histoire de l'Art- Bibliothèque 
Nationale de France)  entre l'1 i el 31 de juliol de 2007 a París. Com s’explica a la Memòria Justificativa que s’adjunta, 
l’estada de recerca m’ha permès aprofundir en les relacions artístiques entre França i Catalunya a l'Època Moderna. Els 
materials o fons documentals que m’ha interessat i en els quals he treballat han estat bàsicament dos: els fons gràfics 
d’estampes i gravats de la Bibliothèque Nationale, no tant en el sentit de consulta dels originals –que en alguna ocasió 
també- com sí en el la visualització de les vastíssimes fototeques, que m’ha permès aplegar un bon nombre d’imatges 
que en el futur em serviran per posar en relació la cultura figurativa francesa –sobretot de la pintura i de l’escultura, però 
també de la tractadística arquitectònica- amb la catalana de l’època, ja sigui per constatar les semblances com per fer 
notar les diferències en els usos dels models figuratius. El segon fons és el bibliogràfic. Les hores passades a la 
bibloetca de l’INHA m’han permès llegir i buidar  d’un bon nombre de material bibliogràfic que m’interessava i de molt 
difícil localitzar a Catalunya. Són publicacions referides a gravat, d’una banda, i a patrimoni artístic. Aquest darrer 
aspecte l’he treballat des de dos vessants: en seguir notícies de la presència d’artistes catalans a França i viceversa, i en 
buscar dades sobre l’espoli d’obres d’art portat a terme a Catalunya durant el període napoleònic.   
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Project carried out from a stay of investigation in the INHA-BNF (Institut National d' Histoire de l' Art- Bibliothèque 
Nationale de France) between the 1 and July 31, 2007 in Paris.  As it is explained in the memory text that itself enclosed, 
the stay of investigation has permitted me to deepen in the artistic relations between France and Catalonia in the modern 
age. The materials or documentary funds that have interested me and in which I have worked are basically two: the 
graphic funds of stamps and engravings of the Bibliothèque Nationale, not so much in the sense of consultation of 
original- that in some occasion also- as yes in the viewing of the very large photographic libraries, permitting me compiling 
a good name of images that in the future they will serve me to put in relation the French figurative culture –above all of the 
painting and of the sculpture, but also of the architectural theory and practice- with the Catalonian of the epoch, whether 
to verify them seemed like for cause to note the differences in the uses of the figurative models.  The second fund is the 
bibliographical.  The passed hours in the library of the INHA have permitted me to read and to empty a good number of 
bibliographical material that interested me and of very difficult to locate in Catalonia.  They are above, mentioned 
publications to encumbered, of a part, and to artistic patrimony. This last aspect I have studied it in two lines: in the 
monitoring of news of the presence of Catalonian  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
Memoria Científica justificativa de la Beca per a Estades de Recerca fora 
de 
Catalunya (2006 BE-2 -00002) 
 
Títol del Projecte:  
 
Models i formes de la pintura catalana del Barroc: el mirall de l'art 
francès 
 
Receptor de la Beca:  
Francesc Miralpeix i Vilamala 
 
Institució:  
Universitat de Girona. Facultat de Lletres 
 
Índex 

Introducció 

Desenvolupament de l’activitat investigadora 

Grans línies de la investigació i resultats 

Conclusions 



           

 
 

Introducció. 

 

Vaig solicitar la Beca per a estades de Recerca fora de Catalunya en la 

modalitat B (postdoctorals) per aprofundir en la recerca dels models i les formes de 

contacte entre l’art francès i el català d’època moderna, d’una banda, i en el 

seguiment i detecció d’obres catalanes a França, amb especial atenció al fenòmen de 

la incautació i espoli d’obres produït durant la Guerra del Francès (1808-1814).  El 

temps de durada ha estat d’un mes, el juliol de 2007, a l’Institut National d’Histoire 

de l’Art (amb seu a la Biblioteca Nacional de França), a París 

 

L’estada s’inscriu en la meva línia de recerca personal, centrada en l’estudi de 

l’arquitectura i les arts figuratives d’època moderna a Catalunya, i en la continuació 

d’algunes línies d’investigació ja contemplades de manera general en la meva tesi 

doctoral intitulada El pintor Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755): biografia i 

catàleg crític. Tot plegat, tanmateix, s’inscriu en el marc de dos projectes de recerca: 

el projecte d’investigació del Ministerio de Educación y Ciencia intitultat Cataluña en 

la encrucijada de las artes europeas del Renacimiento (1450-1640): Itinierarios, 

Fortuna y Recuperación de un patrimonio (HUM2006-12604-C02-01) dirigit pel Dr. 

Joaquim Garriga i Riera de la Universitat de Girona i el projecte de grup consolidat 

de la Generalitat de Catalunya Art del Renaixement i del Barroc a Catalunya 

(2005SGR 0832), dirigit pel Dr. Bonaventura Bassegoda i Hugas de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.  

 

A grans trets, l’objectiu de l’estada ha estat conèixer millor la bibliografia 

francesa sobre les relacions artístiques existents, l’ampliació de dades dels artsites, 

l’estudi dels grans repertoris d’estampes i gravats, i el coneixement de les darreres 

investigacions sobre formació de col·leccions, moviment d’obres i destrucció de 

patrimoni. 

 

Desenvolupament de l’activitat investigadora 

 

L’estada de recerca a París ha estat molt intensa i profitosa. De fet, la 

concentració que s’està duent a terme de la major part de fons bibliogràfics i 

documentals relacionats amb l’estudi del patrimoni artístic en un sol edifici, el de 

l’actual seu de la Biblioteque Nationel a rue Richelieu, m’ha servit per tenir a l’avast 

un riquíssim fons consultable a la sala de l’Institut Nationel d’Histoire de l’Art de la 

BNF.   



           

 
 

 

Una vegada prsentades les meves acreditacions i amb els passis i permisos 

acceptats, he distribuït el el temps de recrca de la següent manera: 

 

1. Lectura de bibliografia específica. És l’activitat que m’ha ocupat més 

temps, atesa la gran quantitat de materials nous que en pocs anys s’han anat 

publicant relacionats amb el comerç, la utilització i la difusió de les estampes i 

els gravats.   

 

2. La recerca de bases de dades manuals i digitals. L’accés a les 

amplíssimes bases de dades des de la mateixa Biblioteca Nacional m’ha 

permès anar creuant les dades obtingudes dels buidatges bibliogràfics amb els 

repertoris documentals on-line, com ara el del Patrimoni Arquitectònic 

(Palissy ) o el d’Objectes Mobles (Merimée). No obstant, hi ha una gran 

quantitat de refrències antigues que no han estat encara digitalitzades ni 

referenciades a les bases de donnés, implicant una recerca manual certament 

feixuga.  

 

3. L’aplec  de materials, fotografies i fotocòpies. La seu de la l’INHA a la 

BNF, i en general a tot França, no posa massa facilitats a l’hora d’obtenir 

copies d’articles o reproduccions digitals de les obres. Malgrat tot, moltes 

hores de la recerca he hagut de dedicar-les a seleccionar, gestionar i demanar 

permisos per reproduir determinades fotografies de gravats o d’articles que 

m’interessaven.  

 

4. Expedients originals de catalogació. A mesura que he anat coneguent els 

fons i sumant lectures, he pogut accedir a altres centres no previstos 

inicialment: així, la recerca d’obres catalanes del període m’ha portat a 

descobrir el fabulós Centre de Recherches sur les Monuments Historiques de 

la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, un lloc de gran interès en 

tant que guarden els expedients originals –cartes, plans, fotografies, notes, 

etc- de la classificació dels Monuments Històrics de França, amb la 

informació dels béns mobles que hi contenen.  També m’ha calgut accedir a la 

Biblioteca de la Universitat Panthéon-Sorbonne, a Tolbiac, a consultar una 

tesi doctoral que referenciaré més endavant.  

 



           

 
 

5. La consulta de gravats. Els fons d’originals de la Biblioteca Nacional, tot i 

l’estat de reformes i obres en què es troba, és un pou sense fons de gravats i 

estampes. Gràcies a l’estada he pogut aplegar imatges digitals de les que 

anava detectant que tenien relació amb les obres catalanes objecte del meu 

interès. Aquests fons d’imatges serviran  

 

Grans línies de la investigació i resultats 

 

Tal i com vaig subratllar al pla de treball, un dels grans objectius de l’estada a 

París era  el de posar-me al dia de la bibliografia existent sobre les relacions 

artístiques. Aquesta ha estat, crec, la part més profitosa de la meva estada. He pogut 

llegir materials de molt difícil trobar a Catalunya –i a Espanya en general-, com ara 

l’Inventaire général des richeses d’art de la France. Archives du Musée des 

Monuments Français, 1883, 1886, 1897, Paris, Librairie Plon o bé el valuós treball de 

Jacques DUPONT, Trésors d’art des églises de France. Peintures et sculptures, Paris, 

Les Presses Artistiques, 1956.  

 

Sobretot, però, m’ha estat de gran interès descobrir alguns estudis sobre  el 

comerç de l’estampa, com ara el de François GARDEY, Inventaire du fonds français, 

graveurs du XVIII siècle, Paris, BN, 1974; el de Marianne GRIVEL, Le commerce de 

l’estampe à Paris au XVII siècle, Gèneve, Droz, 1986, o el N. VILLA, Le XVII siècle vu 

par Abraham Bosse, graveur du Roy, Paris, 1967. No obstant, la troballa més 

interessant – i més laboriosa de llegir, atès que són 8 volums mecanografiats- ha 

estat la tesi doctoral de Fréderic JIMENO, c, La peinture espagnole et la diffusion 

des modèles français au XVII et XVIII siècles, Paris, Université Panthéon-Sorbonne, 

2005, (thèse de doctorat inédite). La lectura pacient d’aquest text a la Biblioteca de la 

Sorbonne m’ha farcit d’informacions noves,algunes de molt interessants per a l’art 

català – per a artistes com Antoni Viladomat o Francesc Pla el Vigatà- que de ben 

segur tindré en compte per a més endavant i per  futures publicacions. 

 

L’altra gran línia de recerca l’havia centrada en el seguiment de la presència 

d’artistes a França. Aquest aspecte ha estat molt suggestiu, en el sentit que he pogut 

accedir a un gran nombre de materials que m’han permès fer-me una  idea de les 

fonts on prosseguir les investigacions. Tot i no localitzar la presència de Francesc 

Tramulles Roig, un dels pintors que a la memòria del projecte assenyalava com a 

objectiu de treball, el buidatge de fonts i bibliografia molt diversa m’ha servit per fer-



           

 
 

me un mapa ben exacte de l’activitat artística del moment. Grosso modo he llegit les  

següents publicacions: 

 

MONTAIGLON, M. Anatole, Procès Verbaux: 1648-1793 de l’Académie 

Royale de Peinture et Sculpture, Paris, 1875-1892, vols. 6 (1745-1755), vol. 7 

(1756-1768), vol.8.  

CHANTELUS, Jean, Peindre à Paris au XVIII siècle, Nimes, Jacqueline 

Chambon, 1991 

CHANTELUS, Jean, La condition du peintre au XVIII siècle, Thèse d’État sou 

la direction de Pierre Goubert, Université Paris I, 1987 (exemplar manuscrit) 

VITET, Ludovic, L’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, Paris, 

Calmann-Lévy, 1861, vol.1 

FLEURY, Marie-Antoniette, Documents du Minutier central concernant les 

peintres,les sculpteurs, les graveurs au XVII siècle (1600-1650), Paris, 

SEUDEN, 1969 

WILDENSTEIN, Georges, « Liste des maîtres peintres et sculpteurs de 

l’Académie de Saint-Luc, Paris », a Les Beaux Arts, 1926 

Academie Royale de Peinture et Sculpture [Liste et adresses des membres de 

l’Academie], Paris, imp. De J.F. Collombat. Anné 1. 1751/ Anné 2. 1752/ Anné 

4. 1754 

LACROIX, Paul, Peintres et graveurs. L’Academie de peinture, L’ancienne 

France, Paris, Firmin-Didot, 1888, 1 vol. 

LACROIX, Paul, Relation de ce qui s’est passé en l’établissement de 

l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, Bruxelles, Imp. A. Labroux et 

Cie, 1856 

GUERIN, Nicolas ; DEZALLIER d’ARGENVILLE, Antoine-Nicolas, 

Descriptions de l’Academie Royale de Peinture et Sculpture, 1715-1781, 

publicats per M. Anatole de Montaiglon, Paris, J. Laget, 1993 

 

 

L’altre gran objectiu era el de prosseguir amb la recerca d’obres  d’art 

catalanes  a França,  en especial de les que varen ser espoliades durant la Guerra del 

Francès. Aquesta, sens dubte, ha estat una de les recerques més  apassionants, 

sobretot per la gran quantitat de vies noves que se m’han obert per a seguir 

investigant el tema. Detallo algunes de  les interessantíssimes lectures que he pogut 

“descobrir”: 

 



           

 
 

Trésors de la peinture espagnole. Églises et musées de France, Paris, 

Ministère d’Etat Affaires Culturelles, 1963 (pròleg de Paul Guinard) 

Inventaire général des ouvres d’art appartenant à la ville de Paris, Paris, 

Impr. Centrale des Chemins de Fer, A. Choix, 1878-1879, 6 vols. 

Inventaire général des richeses d’art de la France. Archives du Musée des 

Monuments Français, 1883, 1886, 1897, Paris, Librairie Plon, 3 t. 

DUPONT, Jacques, Trésors d’art des églises de France. Peintures et 

sculptures, Paris, Les Presses Artistiques, 1956 

SAVIGNAC, Monique de, Peintures d’églises à Paris au XVIII siècle, Paris, 

Somogy, 2002 

BOYER, F., “Les responsabilités de Napoleón dans le transfet à Paris des 

ouvres d’art de l’étranger” a Revue d’histoire Moderne et Contemporaine, 

octubre-décembre, 1964, p.241-262. 

WESCHER, P., I furti d’arte. Napoleone e la nascita del Louvre, Torino, 

1988, 

LACLOTTE, Michel, “Peintures inédites au peu connues des musées de 

province, fausses attributions espagnoles” a La Revue du Louvre et des 

Musées de France, 1962, núm.6, p.258-266. 

LAVICE, A., Catalogue detaillé et raisonné des peintures, sculptures exposées 

dans les galleries publiques et particulaires et dans les églises de France, 

Paris, 1862: Revue des musées d’Espagne. Catalogue. 

 

Gràcies a la recerca sobre aquests materials, vaig poder consultar els 

expedients originals –i inèdits- d’algunes obres d’Antoni Viladomat i Manalt (1678-

1755) que actualment es troben a París, provinents de la cartoixa de Montalegre. 

Aquesta pot ser, en el futur, la línia de recerca més interessant per trobar algunes més 

de les obres espoliades per les tropes franceses. Els expedients es troben a la 

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 

 

El darrer aspecte que voldria subratllar és l’accés a tot un seguit de gravats i 

estampes originals, moltes de les quals n’he obtingut copies digitals. En aquest 

apartat, he posat èmfasi en la consulta de materials molt poc explorats fins ara, com 

són les estampes de la rocaille; és a dir, els gravats del món rococó de Meissonnier o 

Huquier. Detallo també algunes bibliografies a les quals he tingut accés: 

 

GMAR, Katia, « Gabriel Huquier et la gravure d’ornement au XVIII siècle » a 

Recherche en Histoire de l’Art, 5 (2006), p. 63-76. 



           

 
 

MEISSONNIER, Juste-Aurèle ; HUQUIER, Gabriel ; Livre d’ornements, 

Paris, chez Huquier, 1733-1751 

MEISSONNIER, Juste-Aurèle, Recuil des ovres de J.A. Meissonnier 

contenant un gran nombre de motifs... à l’usage des architectes, Paris, E. 

Rouveyre, s.d. 

Recuil des petites figures gravées d’après les dessins de plus habilles maîtres 

propes à differents usages, Paris, chez Huquier, s.d. 

ROLAND-MICHEL, Marianne, La joüe et l’art rocaille, Nevilly-sur-Seine, 

Arthena, 1984. 

FUHRING, Peter, Un génie du rococó : Juste-Aurèle Meissonnier (1695-

1750), Turin, U. Allemandi, 1999. 

PORTALIS, Roger ; BÉRALDI, Henri, Les graveurs du XVIII siècle, ed. 

originale en 1880, fac-simile, Paris, L’Échelle de Jacob, 2001, 3 vols. 

KIMBALL, Fiske, Le style Louis XV. Origen et evolution du rococo (The 

creation of rococo), trad. J. Marie, 1949 

 

 

Conclusions 

 

La Beca de Recerca a París m’ha servit per dedicar-me intensament  a l’estudi 

i a la investigació sobre fons molt diversos. És veritat que les hores aprofitades i el 

treball acumulat aniran apareixent amb el temps, a mesura que la recerca vagi tocant 

aquest i altres aspectes relacionats, però el record de les hores ben aprofitades és tant 

o més important que les troballes, en tant que m’anima a plantejar-me noves mirades 

i a tenir en compte materials i documents que d’altra manera no hagués conegut.  El 

període d’estudi a París, en aquest sentit, m’ha enriquit en un camp molt poc 

explorat. Els resultats es veuran ben aviat: algunes de les noves estampes detectades, 

així com la bibliografia sobre el comerç artístic entre França i Catalunya, ja han estat 

incorporades a les meves publicacions més recents, al mateix temps que han estat 

compartides amb els restants membres dels projectes de recerca als quals pertanyo.  


