
Un objecte amb història: Del rebedor al museu

La Masia Cabanyes, mostra arquitectònica de l'època del Romanticisme, va ser durant molts anys la 
casa pairal d'una família d'artistes, de la qual en destaquen el poeta Manel de Cabanyes i el pintor 
Alexandre de Cabanyes, d'esmentat cognom dins de l'àmbit cultural vilanoví. 

Durant  la  visita del primer dia  del  curs dels  Tastets  del Territori  a la  Masia Cabanyes,  mentre 
visitàvem l'edifici per dins, en una de les estances, l'estrella sense discussió era l'arpa... Tothom s'hi 
fotografiava. Però a mi em va cridar l'atenció, en aquella habitació, la figura que hi havia al seu 
darrere, en segon terme: Un paraigüer en forma d'ós. Enseguida vaig relacionar aquell objecte amb 
el que havia sentit explicar pel meu pare.

Enric C. Ricart, un altre il·lustre artista de la nostra vila, reconegut xil·lògraf, pintor i dibuixant, 
passà a ser cunyat del pintor Alexandre de Cabanyes. El meu pare, de jove, anava a aprendre a 
dibuixar  a casa del  Sr.  Ricart,  situada a  la  Rbla.  Principal,  57.   A ell  li  cridava l'atenció,  i  en 
nombroses ocasions així ho havia esmentat, que just al rebedor de la casa d'aquest artista hi havia  
un  ós  de  fusta  que  feia  de  paraigüer.  La  Rosita,  la  minyona  de  l'artista,  quan  se  n'anava  el  
“Senyoret” (així l'anomenava), li donava el barret i el bastó. En Ricart, tot un gentleman de la seva 
època, quan arribava a casa, deixava al cap de l'ós el seu barret i el bastó als braços del servil animal 
(no és que en Ricart necessités bastó perquè anava ben lleuger, però en aquell temps era un costum 
que els senyors en portessin). Per tant, ens hauríem d'imaginar aquesta imatge amb els complements 
pertinents: l'ósset en qüestió amb un barret de palla d'ala curta al cap, ben aferrat a una pila de 
bastons i paraigües. 

Com és que actualment  el  trobem a la  Masia Cabanyes?  Doncs com he dit  abans,  la  germana 
d'Enric C Ricart estava casada amb el pintor Alexandre de Cabanyes. Ricart no es va casar i no va 
tenir fills. Després de la seva mort, a l'any 1960, el patrimoni de l'artista el va gestionar la família de 
la seva germana ( Cabanyes-Ricart ) i, per aquest motiu, trobem avui en dia aquest ós a la Masia 
Cabanyes de Vilanova i la Geltrú.
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