
LLeess  ppiinnttuurreess  ddee  MMaarriiaannoo  SSáánncchheezz..
EEll  rreettrraatt  ddeell  ppoorrtt  ddee  BBaarrcceelloonnaa

Sílvia Canalda i Llobet, Universitat de Barcelona

L’any 1781, el príncep d’Astúries Carles de Borbó, futur rei Carles IV, encarregà al
pintor valencià Mariano Sánchez (1740-1822) un centenar d’obres que reflectissin la
prosperitat i la modernitat d’Espanya a través de la representació de les principals
obres públiques realitzades en les últimes dècades, imitant el programa executat a
França per Joseph Vernet. Les tres pintures que dedicà al port de Barcelona, pro-
pietat de Patrimonio Nacional i avui dispersades en diverses seus, no han estat mai
publicades de manera conjunta ni analitzades sota la triple perspectiva de la histò-
ria de l’art, la història econòmica i el paisatgisme urbà.

Segons el registre de despeses presentat a la Corona, Mariano Sánchez residí a
Barcelona entre 1787 i 1788, des d’on emprengué també les dues campanyes pictò-
riques sobre el sector nord de la costa mediterrània, una cap a llevant i l’altra cap a
ponent. Les tres pintures del port de Barcelona mostren les últimes incorporacions
a un projecte de transformació de l’àmbit portuari auspiciat pel capità general mar-
quès de la Mina entre 1743 i 1762, que ja aleshores es manifestava clarament insu-
ficient, en una ciutat que explorava nous mercats nacionals i internacionals i en una
societat que conqueria nous espais i hàbits de lleure. Segons la crònica del baró de
Maldà, en aquell precís moment de l’estada del pintor cortesà, el tràfic marítim esta-
va aturat a causa de l’habitual acumulació de sediments fluvials a l’entrada del port.
Els dos plànols d’un projecte de reforma portuària realitzat per Sinibald Mas l’any
1787, que es conserven al Museu Marítim de Barcelona, serveixen per entendre les
particularitats del litoral barceloní, emplaçar l’enquadrament exacte de les vistes
executades per Sánchez i apreciar-ne l’originalitat dins la història de les representa-
cions gràfiques de la ciutat.

En efecte, les pintures del port de Barcelona per Mariano Sánchez signifiquen
una novetat. L’objectiu reial de la comanda i l’ús de la càmera fosca, que permetia
reproduir àmplies panoràmiques amb gran exactitud topogràfica, ofereixen prota-
gonismes i enquadraments inèdits en la reproducció de la façana marítima de
Barcelona. Tanmateix, aquests quadres mostren també les dificultats tècniques que
havia de vèncer el comerç marítim amb l’arribada a la costa només de petites embar-
cacions de cabotatge i la recerca de nous embarcadors. La llanterna del port –avui
Torre del Rellotge–, construïda a penes quinze anys abans, era la darrera novetat del
port.
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