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Què ens queda de musiqueria, avui? 
 
Musiqueria, un mot sonor, avui gairebé ignorat. Però, què és la 
musiqueria? Segons els diccionaris de la nostra llengua que pretenen 
ésser oficials, musiqueries, en plural, o musicadures són els 
ornaments de dibuix complicat, amb els quals se solien adornar alguns 
estris d’ús ordinari (vestimentes, bastons, armes, instruments de 
música, etc.), i també embolics. Mes, en la més genuïna parla 
marinera, en la qual aquells doctes lèxics no hi aprofundeixen pas 
massa, el mot, en singular, té una altra accepció: conjunt de motius 
ornamentals dels bucs dels vaixells. 
 
Jo també l’havia oblidat, el mot musiqueria, malgrat haver-lo sentit o 
llegit alguna vegada. Me’l va recordar temps enrere, quan vaig 
començar a interessar-me per l’ornamentació dels bucs dels vaixells, 
el meu bon amic Francesc Lleal i Galceran, capità mercant, professor, 
escriptor i un dels poquíssims intel�lectuals de la mar que hi ha al 
nostre país. Em va semblar preciós, el mot, i crec que, en el rar i 
limitat món de la marina tradicional, val la pena de recuperar-lo. 
 
Mentre els vaixells es van construir artesanalment, d’un a un, tenien 
caràcter propi, que la musiqueria accentuava. Però, quan ja foren un 
producte industrial més, no admeteren cap mena d’ornamentació 
supèrflua, que no s’avenia pas amb les noves formes funcionals, cada 
vegada menys gràcils. 
 
De musiqueria autèntica, avui en podem veure molt poca, i menys 
encara en el seu propi emplaçament. Només l’arrelament de la gent de 
mar a la tradició i el bon sentit mariner de comptats estaments o 
entitats i personalitats d’arreu del món —rara avis— han permès que 
s’hagin conservat alguns antics velers amb la seva musiqueria original 
així com fragments de la d’altres ja desapareguts. Per les mateixes 
raons, també ha persistit el costum d’adornar els bucs dels grans 
vaixells de vela de nova construcció —vaixells escola, la gran 
majoria—, sorgint així una musiqueria moderna, que fa el seu fet, tot i 
que de vegades sigui de gust qüestionable. 
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En aquesta breu sinopsi de la història de la musiqueria només us 
parlaré de la dels vaixells que han estat concebuts i fets per navegar 
per la mar. Altres musiqueries molt més esplendoroses, com la del 
Bucentaure venecià, les de les falues reials espanyoles i franceses, les 
de les grans piragües cerimonials del l’Extrem Orient i del Pacífic i les 
de les antigues embarcacions d’esbarjo dels Països Baixos, per 
exemple, no es poden pas considerar com marineres, sinó meres 
peces d’art sumptuari, per les mateixes raons que els luxosos 
artefactes flotants que les lluïen —o llueixen— no eren —o no són— 
pas ni vaixells ni embarcacions, en l’estricte sentit que la gent 
marinera sol donar a ambdós mots. 
 
La musiqueria és tan antiga com els mateixos vaixells. A la més 
remota antiguitat, els bucs dels vaixells es van començar a adornar 
per raons de caire supersticiós o fetitxista, també religiós, més que 
per les purament estètiques, amb l’esperança que els símbols 
apaivaguessin les fúries dels elements, atraguessin la bona 
astrugància o propiciessin el favor dels déus. D’aquest primitiu 
caràcter esotèric, que també cal atribuir als primitius i simbòlics 
parasemon dels vaixells grecs i romans de l’època clàssica, en són 
bons exemples els oculus mediterranis, de possible origen egipci, que 
han perdurat fins fa ben poc en embarcacions de pesca del nord 
d’Àfrica, italianes, malteses, andaluses i portugueses, i les rodes i 
codasts sobresortints, ornamentats amb baixos relleus i figures 
zoomorfes (possiblement per fer palès el sacrifici ofert a alguna 
divinitat abans d’emprendre viatge) dels antics vaixells egipcis, fenicis 
i, una dotzena de segles després, dels víkings. 
Endemés, alguns estudiosos opinen que les ornamentacions proeres 
dels vaixells de l’època clàssica podien relacionar-los amb la seva 
ciutat o país d’origen, sota la protecció dels quals estaven. Els 
correspondria la funció que avui exerceix el pavelló. 
La incorporació de la figura humana a la musiqueria dels vaixells, en 
les ornamentacions independents dels elements estructurals del buc, 
fou nul�la o ben poc significativa a l’època clàssica, raó per la qual cal 
creure-la bastant posterior.  
 
A l’Edat Mitjana, en el transcurs de la qual la construcció naval i la 
navegació van avançar ben poc, la musiqueria no tan sols no es 
desenvolupà, enriquint-se, sinó que va perdre la seva faiçó 
tridimensional i quedà reduïda a l’adornament acolorit de les 
superfícies exteriors de les parts més altes dels bucs i de les 
superestructures, consistent en motius geomètrics (encreuats, 
escacats, etc.) de diferents colors, amb la incorporació ocasional 
d’algun element heràldic. D’alguna manera, en la musiqueria medieval 
es reflectia la ruda i basta estètica cavalleresca. 
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En els vaixells víkings i en els de guerra medievals posteriors, els 
escuts que els soldats col�locaven a les batalloles, a tall de falques o 
de senzilles proteccions contra les sagetes enemigues, no es poden 
pas considerar elements de la musiqueria, encara que en les 
representacions gràfiques d’uns i altres puguin semblar-ho. 
El discret acolorit de la musiqueria dels vaixells mercants medievals 
també podia fer-ne palesa la nacionalitat: la ciutat o reialme a què 
pertanyien o que els emparava. 
 
Després de la letargia medieval, l’esperit del Renaixement i el domini 
turc de la Mediterrània van impel�lir Europa cap a l’oceà, cercant en ell 
la via més ràpida i segura cap a les riqueses orientals, cobejades per 
tots els reialmes d’Occident. Aquest nou i grandiós repte, el 
d’enfrontar-se amb l’alta mar, fins llavors incògnita i temuda, propicià 
el progrés de la construcció naval i de la nàutica, així com el gradual 
creixement dels vaixells. 
Al principi d’aquells temps, la musiqueria continuà essent tan pobre 
com la medieval, però ben aviat i a mesura que les monarquies i els 
grans trusts comercials intuïren les possibilitats del tràfic marítim 
transoceànic, va caldre que aquella reflectís en cada vaixell el poder i 
les ànsies d’exclusivitat del regne o de la companyia que l’armava, i es 
va enriquir ràpidament, guanyant en extensió i volum, perquè el 
constant augment de les superestructures ho permetia. L’objecte de la 
musiqueria passà d’ésser propiciatori a enlluernador i acoquinant. 
 
A partit del segle XVI, amb els galions, van aparèixer els mascarons, 
perquè en les complicades estructures de les proes hi tenien prou 
espai. Les seves mesures augmentaren al ritme que ho feien les dels 
vaixells, i ben aviat foren voluminoses estàtues, fins i tot eqüestres, 
col�locades, ertes, a sobre d’aquelles forassenyades estructures. 
 
L’evolució de la musiqueria en el transcurs dels segles XV i XVI la 
il�lustra bé la diferència entre els ornaments del buc d’una nau, tan 
minsos i austers com els dels vaixells medievals, si en lluïen alguns, i 
els dels galions, més abundants i ja un xic recarregats. 
Al segle XVI, l’aparició dels espills popers va oferir més espais a 
l’ornamentació, tant plana com en relleu. Les talles i els daurats 
s’incorporaren a les musiqueries al final d’aquest segle, època en la 
que també es veieren les primeres galeries. 
A la mitjania de la dissetena centúria, el barroquisme va afectar de ple 
les musiqueries dels vaixells, que continuaven creixent. Els espais 
exteriors que deixaven les enormes superestructures (popes molt altes 
fins al segle XVIII) es prestaven molt a ésser profusament decorats, i 
no es van pas desaprofitar. La musiqueria proliferà de manera 
inaudita, fins i tot irracional, incorporant elements ornamentals més 
propis de l’arquitectura terrestre, en especial la dels vaixells de les 
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incipients potències marítimes (França, la Gran Bretanya i els Països 
Baixos), i molt més la dels vaixells de guerra i d’estat que la dels 
mercants. 
La decoració exterior dels bucs dels vaixells solia deixar-se a criteri 
d’artistes reputats i cortesans, que ignoraven i menystenien la 
primordial funcionalitat que ha de regir la conformació de tot vaixell. 
Per propi interès, els convenia que les musiqueries fossin ben 
generoses. Així, aquells artífexs es delien per combinar motllures, 
garlandes, orles, escuts d’armes, angelots, cariàtides, carotes, tritons i 
sirenes, com més millor. 
La fal�lera per ornamentar els vaixells, sobretot els de guerra, va 
arribar a extrems avui inconcebibles. Sovint, els mestres d’aixa havien 
de doblegar-se als capricis interessats dels artistes. Per a cada vaixell 
militar o d’estat en construcció es demanaven dotzenes de projectes 
de decoració a escultors de cert renom i especialitzats, que havien 
trobat en la marina un sucós modus vivendi. Hi havia tallers 
d’escultura en gairebé tots els arsenals. 
El vaixell més recarregat de musiqueria que s’ha arribat a construir fou 
l’anglès Sovereign of the Seas, projectat pel cèlebre enginyer britànic 
Phineas Pett i avarat l’any 1637. 
El cost de la musiqueria d’un vaixell d’aquella època no solia ésser 
inferior al 20 % del valor total de la construcció, l’aparellament i 
l’armament junts, i algunes vegades havia arribat a igualar-lo. 
 
En aquells temps, els escultors de musiqueries de més renom foren els 
francesos Pierre Puget (mitjan segle XVII – arsenal de Toló) i Philippe 
Caffieri (mitjan segle XVIII), els britànics Gerard Christmas i William 
Savage i el suec Marten Redtmer (Vasa). 
L’enfarfec ornamental de les parts altes dels bucs i l’excés i mala 
distribució de la pesada artilleria amb què s’armaven els vaixells, va 
arribar a afectar molt negativament les seves condicions essencials 
d’estabilitat i navegabilitat. En més d’una ocasió, aquestes aberracions 
foren la causa de pèrdues catastròfiques. 
 
Un cas paradigmàtic fou el del vaixell suec Vasa (1), que bolcà i 
s’enfonsà al fiord d’Estocolm l’any 1628, en començar a donar el 
velam per iniciar la seva primera sortida a la mar. Quan només tenia 
donats el trinquet, dues gàbies i la llatina, unes petites ratxes de vent 
el van fer escorar fins embarcar aigua per les portes de la coberta de 
foc baixa, inexplicablement obertes, cosa que coadjuvà a augmentar 
l’efecte escorant del velam i a provocar la bolcada i el ràpid 
enfonsament del vaixell, per sort molt a prop de terra. Tot i això, 
l’accident va costar la vida a una cinquantena de persones, entre 
tripulants i invitats. 
En la desmesurada musiqueria d’aquest vaixell paradigmàtic hi havia 
més de mig centenar d’escultures policromades i daurades 
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(personatges mitològics, bíblics i reials, sirenes, tritons, etc.), de 
mesures diverses, el colorit de les quals contrastava amb el vermellós 
del buc. La majoria d’aquestes escultures es concentrava en 
l’extraordinàriament alta superestructura popera. El mascaró era un 
enorme lleó, que mesurava gairebé 3 metres d’altura. A l’enlairat pes 
de tan abundant musiqueria s’hi afegien les 80 tones de l’artilleria, 
també enlairades. 
 
El buc del Vasa i bona part de la seva musiqueria es van recuperar 
l’any 1961 i avui estan exemplarment conservats i exposats en el 
Vasamuseet d’Estocolm. Vist amb òptica estrictament marinera, 
aquest singular museu és tot un monument a la supèrbia i l’estupidesa 
humanes. 
El punt àlgid d’aquella dèria tan forassenyada per la musiqueria fou 
l’època compresa entre la mitjania del segle XVII i la del següent, però 
sobretot la primera meitat d’aquest últim. Els mascarons d’alguns 
vaixells van arribar a ultrapassar els 3 metres d’alçària, un xic més 
grossos que el del Vasa, i les voluminoses i altíssimes superestructures 
poperes s’atapeïen de frisos, cariàtides, finestrelles i galeries amb 
balustrades (invenció francesa del segle XVII, ben aviat copiada pels 
anglesos, que es mantingué en els vaixells de guerra gairebé fins la 
Primera Guerra Mundial). Fins i tot els jardins es decoraven 
exteriorment amb molt de luxe. 
Però, la reacció a tot aquell abarrocament tan irracional ja havia 
començat. És possible que la iniciessin els corsaris de l’Europa 
atlàntica anys abans, perquè necessitaven vaixells més veloços —
lleugers— que els altres, mariners —amb bona estabilitat—, de 
maniobra fàcil, discrets i barats. Després, aquella tendència a 
l’austeritat ornamental a poc a poc es va incrementar, a mesura que la 
construcció naval deixava de ser pura artesania i s’anava sotmetent a 
criteris científics. 
 
A la segona meitat del segle XVII, a França, Colbert i Duquesne ja 
propugnaren una major sobrietat en la decoració dels bucs de les 
noves unitats de la flota de Lluís XIV, però sense massa fortuna, 
perquè la decoració dels vaixells francesos no va començar a ser més 
parca fins a mitjan segle XVIII, durant el regnat de Lluís XVI. Cal 
exceptuar d’aquesta sana tendència algunes exageracions decoratives 
comeses en un cert nombre de vaixells dels temps de la Revolució i de 
l’Imperi. 
Així mateix, gairebé cent anys més tard (1796), l’Almirallat britànic va 
considerar oportú tornar a disposar (ja ho havia fet 93 anys abans, 
sense cap resultat) que en els vaixells de Sa Graciosa Majestat, les 
abundants i pesades escultures de les musiqueries fossin substituïdes 
per altres motius ornamentals més senzills i molt més lleugers, com 
volutes i motllures. Però, llavors, aquella prescripció encara era massa 
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radical a l’emergent Imperi britànic, tan orgullós, tan aficionat a la 
pompa i tan imbuït de talassocràcia. Va quedar en paper mullat. 
Fins ara, només he parlat de musiqueria en general, sense fer cap 
mena de distinció, o ben poca, entre la dels vaixells de guerra o 
d’estat i la dels civils, perquè fins al segle XVIII no es diferenciaven 
pas gaire els uns dels altres. La dels primers calia que reflectís tot el 
poder i la riquesa del regne o estat que el seu pavelló representava, 
raó per la qual calia que fos excessiva, esplèndida i intimidadora, amb 
pretensió d’obra d’art. A la dels últims, que no havia de palesar 
gairebé res, o en el cas dels vaixells més representatius, la puixança 
de la companyia armadora, només li corresponia una funció 
ornamental, merament accessòria, i estava subjecta a les limitacions 
crematístiques de tota activitat mercantil, motius pels quals sempre 
solia ser senzilla i escassa, però elegant i marinera, i solia tenir 
l’autenticitat i la gràcia característiques de tota labor artesana. En els 
vaixells mercants més petits i humils, com els de cabotatge, la 
musiqueria es reduïa a la mínima expressió o desapareixia del tot. 
De totes maneres, la musiqueria genuïnament marinera no aparegué 
fins al segle XIX. 
 
Al final del segle XVIII o el començament del XIX, la diferència que 
podia haver-hi entre la musiqueria d’un vaixell de guerra o d’estat i la 
d’un de civil era la mateixa que hi havia entre el pompós uniforme 
d’un almirall, ple de galons daurats i de refulgents medalles, i la 
discreta i sòbria indumentària d’un capità mercant o d’un armador. 
 
Tampoc no m’he referit pas als motius pels quals la musiqueria, 
passada l’Edat Mitjana, es va anar concentrant cap als extrems del 
vaixell, la proa i la popa. Al meu entendre, són els següents: 
Que els costats dels bucs eren les parts més propenses a deteriorar-
se, sia per rebre de ple el foc de l’enemic, sia pel fregadís amb el moll 
quan el vaixell hi estava atracat de costat. També, i de manera 
especial en els vaixells de guerra, perquè eren les parts  que oferien 
menys espais aptes per a la decoració, gràcies al gran nombre de 
portes. 
Els únics elements ornamentals que embellien els costats dels vaixells 
militars eren les discretes motllures que emmarcaven les portes i les 
franges de color diferent del del buc, que en remarcava cada fila. 
Aquestes franges, amb quadrats de color més fosc al 
mig, simulant portes, o sense, també es veieren en molts vaixells 
mercants dels segles XVIII i XIX, tant per aparentar una inexistent 
possibilitat de defensa com per  potenciar l’esveltesa de les línies del 
buc, almenys a la vista. 
Que la complicada disposició de les proes i les altes superestructures 
poperes eren els espais idonis per a la decoració: lloc suficient i poca 
nosa. 
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Que la proa i la popa eren, i encara són, les parts més visibles dels 
vaixells quan estan a port, atracats de costat al moll. En mar, quan un 
vaixell navega, gairebé ningú pot contemplar la seva musiqueria; quan 
està a port, lluny d’un moll accessible a la gent del carrer, tampoc. En 
ambdós casos, aquesta perd tota la seva raó de ser. 
 
 
En endavant, aquest succint repàs de l’evolució de les musiqueries en 
el transcurs del temps només contemplarà la dels vaixells civils, 
sempre més humils i mariners. Les musiqueries dels vaixells militars i 
d’estat, generalment tingudes per paradigmàtiques, malgrat que 
sovint fregaven el límit de la incongruència, han estat molt més 
estudiades que les dels mercants. Doctors té l’Església, i la marina de 
guerra, que s’hi assembla bastant, també. 
 
Amb el pas dels anys, l’imperi de la raó, que s’anava imposant a poc a 
poc, va acabar amb les exagerades musiqueries. Des de les acaballes 
del segle XVII, es tendí a reduir les mesures dels mascarons i a 
encaixar-los a la corba convexa de la part alta del tallamar. Això últim 
implicà un canvi d’actitud de les figures, que les feia més esveltes i 
dinàmiques. 
Els vaixells mercants espanyols començaren a lluir mascarons a mitjan 
segle XVIII. 
 
La Revolució francesa també va emmenar un canvi en els criteris 
estètics occidentals i, paral�lelament, del final del segle XVIII en 
endavant, el constant progrés de l’arquitectura naval va conduir a la 
gradual racionalització de les formes dels bucs dels vaixells, sobretot 
de les proeres, i a una considerable i constant reducció de volum de 
les superestructures, que acabaren per desaparèixer. Com a 
conseqüència de tots aquests processos, la musiqueria anava quedant 
relegada a una condició merament accessòria: progressivament perdia 
extensió, volum i riquesa, però guanyava molt en discreta elegància i 
genuïnitat. De llavors ençà, la bellesa dels vaixells va raure cada 
vegada més en l’esveltesa de les formes dels bucs, en les proporcions 
dels aparells i en l’harmonia del conjunt d’ambdós, o sigui en l’atractiu 
de la pròpia funcionalitat, que en les musiqueries abundants i 
opulents. 
 
El just i difícil equilibri entre l’elegància emanada de les línies i 
proporcions dels vaixells i la decoració sòbria i refinada dels seus bucs 
es va començar a assolir en els vaixells de mitjan segle XIX, encara de 
fusta o de “composite”, alguns dels quals foren els famosos clípers. La 
seva musiqueria solia consistir en un discret mascaró i alguns motius 
ornamentals esculpits en baix relleu i discretament acolorits, decorant 
amures i popes, cada vegada més integrats al buc. És per això que la 
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musiqueria dels clípers, sobretot la d’alguns dels americans, s’ha 
considerat la més elegant, ponderada i marinera de tots els temps, i la 
seva època, l’edat d’or dels mascarons, més per la gràcia ingènua de 
la majoria que per la qualitat escultòrica. Totes aquelles musiqueries 
eren meres labors artesanes, mancades de qualsevol pretensió 
artística. 
Alguns anys després, l’estandardització pròpia de la construcció 
metàl�lica i la dura i creixent competència del vapor van obligar a 
construir vaixells de vela més barats per a nolis també més barats, i 
en aitals vaixells la musiqueria encara es va reduir més: un petit 
mascaró, que podia ser un bust, quan n’hi havia (la tradició encara 
obligava?), algunes senzilles garlandes ornamentals a les amures i uns 
discrets adornaments emmarcant l’espill o l’arrodoniment de la popa, 
sovint lligats al realçament del nom del vaixell. 
 
Al mateix temps que la musiqueria es reduïa i simplificava, també 
canviaren la seva temàtica i el seu acoloriment. La primera perdia 
pretensió i abandonava els temes mitològics i heràldics, sempre 
pomposos, per adoptar un caràcter més ingenu i romàntic, més a 
l’abast del comú dels mortals. Les figures dels mascarons, de 
proporcions discretes, solien tenir relació amb el nom del vaixell o amb 
alguna circumstància del seu propietari o constructor. Alguns eren 
figures femenines, de gest dinàmic i generosa pitrera. 
 
Del caràcter i faiçó dels mascarons noucentistes en són una bona 
mostra els dels vaixells catalans, que es conserven al Museu Marítim 
de Barcelona, com els de la Blanca Aurora o els anomenats Ninot, 
Negre de la Riba, Dama de la cistella, etc. A la Costa de Llevant, al 
segle XIX, els escultors de mascarons havien après l’ofici tallant 
imatges per a esglésies i convents, i per aquesta raó les figures de 
molts d’aquells mascarons tenien l’aspecte beatífic dels sants. Les 
figures femenines exuberants no encaixaven pas amb el nostre costum 
de beneir els vaixells en el moment de la primera fusa. 
En aquells temps, els escultors de mascarons catalans de més renom 
foren en Francesc Pasqual (Ulls menuts), de Blanes, i en Pep de les 
figures. 

Del segon, l’acoloriment, abans molt ric, com que es deteriorava amb 
molta facilitat per la contínua acció dels elements i de la llum, i els 
mariners, pintors maldestres, havien de restituir-lo, massa sovint amb 
resultats desastrosos, es va optar per prescindir-ne. La musiqueria va 
passar d’ésser policroma a ser monocroma. En no massa temps, 
s’acabà per pintar tots els motius ornamentals del mateix color: de 
pretensiós daurat, de blanc (en els vaixells de l’Europa del nord) o 
d’un altre color, sèpia generalment, que contrastés bé amb el del buc, 
però que s’hi avingués. Només alguns detalls de formes senzilles i un 
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xic sobresortints es pintaven de colors diferents del general, per fer 
més vistós el conjunt. 

La tendència a simplificar la musiqueria també va comportar, a l’últim, 
la supressió dels mascarons. En els vaixells construïts just abans del 
definitiu ocàs de la vela (durant les tres primeres dècades del segle 
passat) se solia adornar la part més alta i avançada del tallamar amb 
algun motiu ben senzill (volutes, estrelles...), en el qual alguns 
estudiosos volen veure-hi les restes dels abarrocats suports dels antics 
mascarons. Igualment, les minses garlandes que decoren algunes 
amures els recorden les antigues masquetes, profusament decorades i 
acolorides. 

En temps ben recents, com la segona meitat del segle passat, per 
mantenir la fidelitat a l’ancestral tradició marinera, van haver-hi 
alguns intents de ressuscitar la musiqueria proera, amb mascaró i tot, 
en algunes modernes motonaus (en recordo alguna de la companyia 
Fred Olsen), que no foren pas reeixits. Ni els mascarons ni cap dels 
altres adornaments proers s’avenien amb les formes plenes i poc 
gracioses de les proes d’aquells vaixells. 

Així, què en queda, de musiqueria, avui? De genuïna i viva, ben poca. 
Tota està concentrada en els grans velers que encara naveguen, i no 
sempre és l’autèntica. També cal considerar la d’algunes reeixides 
rèpliques de vaixells d’èpoques diverses: Endeavour (2), Batavia (3), 
Rose (4), Stadt Amsterdam (5)..., encara que sigui de moderna faiçó. 
La d’altres vaixells que es conserven a l’ensurada o en dic sec, com 
venerables relíquies del patrimoni marítim que són, sol ésser l’original 
i, de ser-ho, és exemplar més que cap altra. 

Les restes d’antigues musiqueries, sobretot mascarons, que 
s’exhibeixen en els museus marítims d’arreu del món, tot i el seu valor 
il�lustratiu i patrimonial, difícilment poden donar una idea completa del 
que foren les musiqueries de temps passats, de la seva riquesa i del 
seu encaix en el conjunt del vaixell.  

Dels grans velers que avui naveguen, molts són antics vaixells 
mercants, gairebé centenaris, que s’han mantingut en servei de 
manera alliçonadora, però destinats a tasques diferents de la inicial 
(formació marinera, xàrter, etc.), i d’altres són de construcció 
relativament recent —avarada posterior a l’acabament de la segona 
guerra mundial. 

La musiqueria dels primers, sobretot si és l’original —que moltes 
vegades ha canviat en fer-ho el vaixell de mans i de funció (6)—, és 
l’única representativa de la més genuïna estètica marinera. La dels 
últims sol reflectir les noves tendències artístiques, amb resultats 



Musiqueria. Ornamentacions dels bucs dels vaixells 

 10

ambigus. Sovint li manca quelcom d’indefinible, potser d’ingenuïtat 
artesana. 

Ara, fem un cop d’ull a les musiqueries que encara podem contemplar. 
Comencem per les de proa i acabarem per les poperes. 

Els mascarons són els elements més visibles, suggerents i atractius de 
les musiqueries dels últims cent cinquanta anys. També són els que 
millor palesen l’arrelament de la gent marinera a la seva particular 
tradició i de la superstició al seu inconscient. (7) 

Actualment, encara hi ha qui creu, com jo mateix, que canviar el nom 
d’un vaixell sol portar-li malastrugança, i que treure-li el mascaró 
original és com robar-li l’ànima, cosa que no pot conduir a res de bo, 
sinó tot al contrari. (Caldria veure què podria implicar posar-ne un a 
un vaixell que no en tingués.) 

La majoria dels actuals mascarons són figures antropomorfes o 
zoomorfes. D’heràldics, amb blasons custodiats per lleons coronats i 
d’aspecte esporuguidor, només se’n poden veure en algunes rèpliques 
de vaixells dels segles XVII i XVIII i en alguns moderns vaixells 
britànics, reflectint aquests últims nostàlgies imperials, tan pròpies 
d’aquell regne insular. 

De vegades, l’heràldica se simplifica fins quedar reduïda al símbol 
emblemàtic de l’estat al qual pertany el vaixell. 

Avui, dels mascarons consistents en figures humanes, de personatges, 
només alguns s’ajusten als cànons vuitcentistes. D’altres, en canvi, 
responen a criteris estètics actuals i el seu aspecte és, almenys, 
xocant. 

Són menys nombrosos els mascarons consistents en figures d’animals. 
Generalment representen l’animaló emblemàtic o totèmic del país al 
qual pertany el vaixell, si aquest s’hi presta: al Regne Unit i Espanya, 
els lleons, rampants o allargassats els britànics i engallats els ibèrics 
(8); a Alemanya i els Estats Units, l’àguila; als Països Baixos, el cigne 
i, de vegades, el lleó; a alguns països andins, el còndor..., i a Eivissa, 
el ca. 

Com ja s’ha dit abans, en molt bona part dels vaixells civils construïts 
al final del segle XIX i les primeres dècades del passat es va prescindir 
dels mascarons; s’adornava la part més alta i sobresortint del tallamar 
amb algun motiu petit, ben senzill i escaient. 

A part dels mascarons, bastants dels velers actuals també han 
mantingut les garlandes que decoren les amures, que volen recordar 
les antigues masquetes, ben esculpides i acolorides, desaparegudes en 
racionalitzar-se les formes de les proes. N’hi ha de bastant 
enfarfegades, però d’altres, d’estètica més moderna, són més 
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discretes, però també de gust discutible. Tot i això, unes i altres 
compleixen bé la seva funció ornamental. 

Els noms dels vaixells no sempre s’han escrit a les amures, a més a 
més de mantenir-se a popa, al centre de l’espill o del coronament, que 
és el lloc preceptiu. Que hi apareguin, ara, és un costum que s’ha 
estès a mesura que els vaixells s’han anat fent més i més grossos i 
s’ha generalitzat l’ús de les àncores de patent (sense cep), que deixen 
les amures molt més desembarassades. 

En els temps de la fusta, el nom del vaixell es podia cal�ligrafiar al mig 
de les masquetes o en les petites plaques ben treballades que se 
sobreposaven al folre, a la part més visible d’ambdues amures. 
Després, quan la construcció metàl�lica va anar imposant sobrietat, els 
noms es van escriure sobre el mateix folre, amb lletres de pal sec, en 
relleu (de fosa de bronze) o només pintades. 

Les popes dels velers moderns són completament diferents de les 
voluminoses i altes dels vaixells i navilis dels segles XVII i XVIII, que 
oferien grans espais a la decoració, i fins i tot de les dels vaixells 
mercants de les primeres dècades del XIX, encara bastant 
enfarfegades de musiqueria. 

La majoria de les popes dels velers de temps posteriors, més propers, 
no es prestaven pas gens a ésser massa decorades, ni per la forma, 
generalment rodona, ni, en alguns casos, pel llançament, que en fa 
molt poc visible una bona part. Tot i això, admetien una certa 
ornamentació, que emmarqués bé l’espai poper, realçant les línies que 
el defineixen, i que lligués amb la que pot acompanyar el nom del 
vaixell. 

En alguns vaixells de construcció recent s’ha recuperat l’espill de popa 
i, amb ell, les finestrelles (9), als quals els escau molt bé una 
decoració mesurada. 

Dels últims velers de fusta, amb popa d’espill i musiqueria popera ad 
hoc, consistent en discretes volutes a les aletes, un cap o cordó en 
baix relleu emmarcant l’espill i la placa del nom, al mig d’aquest, com 
els antics pailebots i goletes mediterranis, ja en queden ben pocs. Que 
n’eren, de boniques, aquelles popes! Tenien tot l’encant del que és 
merament artesà i mariner. 

Algunes popes dels velers que encara podem veure conserven la 
decoració original, que de vegades és un xic recarregada i d’altres, 
més austera, proporcionada. En alguns casos de musiqueria moderna, 
s’ha volgut donar a la de la popa un aspecte retro, fatu, i s’ha fet un 
pastitxo, perquè les formes d’aquesta tampoc no són gaire adients. 
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Per mi, les musiqueries poperes més elegants i amb més sentit 
mariner de tots els temps són —perquè encara en queden algunes— 
les dels velers metàl�lics construïts a l’última dècada del segle XIX i les 
tres primeres del passat, a Europa. Les d’alguns vaixells més moderns, 
essent prou boniques, no arriben pas a assolir aquella senzilla 
elegància. 

 

NOTES 

(1) Vasa. Vaixell de 64 canons, repartits en dues cobertes de foc, 
dissenyat per un enginyer holandès, d’unes 1.200 t de desplaçament 
(?), 69 m d’eslora total, 60 m d’eslora del buc i gairebé 12 m de 
mànega. Portava 1.278 metres quadrats de velam. Entre tripulació i 
gent de guerra, embarcava uns 430 homes. 

(2) Endeavour (ex Earl of Pembroke). Vaixell de cabotatge anglès amb el 
qual James Cook va efectuar el seu  primer viatge a l’Oceà Pacífic. 
Unes 370 tones, 32 m d’eslora, 9 de mànega i uns 1.500 metres 
quadrats de velam. Des de l’any 1994, Austràlia en té una molt 
reeixida rèplica. És un vaixell d’escassa musiqueria. 

(3) Batavia. Extraordinària rèplica d’un vaixell de la Companyia Holandesa 
de les Índies Orientals, construït al principi del segle XVII. Eslora total, 
56,6 m; eslora del buc, 46,8 m; mànega, 10,6 m; velam, 1.180 
metres quadrats; 650 tones; desplaçament, 1.200 t. 

(4) Rose. Rèplica d’una fragata de guerra anglesa del segle XVIII, de 20 
canons. Construïda al Canadà l’any 1970. 54,6 m d’eslora total; 41 m 
d’eslora del buc; 9,7 m de mànega i uns 1.200 metres quadrats de 
velam. 

(5) Stadt Amsterdam. Rèplica molt fidel d’un clíper mitjà holandès de 
l’últim terç del segle XIX, construïda a Holanda i en servei des de l’any 
2000. 698 TRB; 1.038 t de desplaçament; 78 m d’eslora total; 60,5 m  
 d’eslora del buc i 2.200 metres quadrats de velam. 

(6) És el cas del bergantí goleta Palinuro, que abans de ser vaixell escola 
de la marina de guerra italiana fou un modest bacallaner francès (el 
Commandant Louis Richard ). No crec pas que mentre fou un vaixell 
de pesca lluís l’esplèndida musiqueria actual, que tots hem pogut 
admirar quan ha visitat el port de Palamós. 

(7) Fustes emprades per esculpir els mascarons: Fins al segle XVII - 
Alzina, roure, fustes resinoses, til�ler i, de vegades, arbre blanc o xop. 
Segle XVIII - Fustes resinoses i til�ler, en substitució de l’alzina i el 
roure, que eren massa pesades. Segle XIX - Fustes resinoses, pel seu 
poc pes i per ésser resistents a la humitat, especialment el cedre, que 
era compacte i de bon tallar. Calien grans blocs de fusta, sense 
defectes interns (arbres d’un metre o més de diàmetre). 

(8) Actituds dels lleons, en els mascarons: Allargassat - Estirat 
horitzontalment, com si caminés ajupit o estigués ajagut. Engallat - 
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Altiu, arrogant, dret, ert.  Rampant - Dreçat, amb les potes esquerres 
més baixes que les dretes, i mirant a una banda. 

(9) Aquest tipus de popa és el de les grans i més modernes fragates 
escola: la polonesa Dar Mlodziezy (1982) i les russes Druzhba (1987), 
Mir (1988), Pallada (1989), Aleksandr Grin (1991) i Nadezhda (1992), 
totes sortides de les drassanes de Gdansk. 
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Mascaró de la Rose, rèplica d’una 
fragata de guerra anglesa de la 
segona meitat del segle XVIII (4). A 
l’època, la musiqueria ja no era 
excessiva, ni en els vaixells militars, 
però cal preguntar-se si aquesta 
musiqueria, la de la rèplica, és del tot 
fidel a l’original o s’ha simplificat. De 
totes maneres, és un bon exemple 
del que podia ser la dels vaixells 
d’aquells temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Petit mascaró de la goleta de 
velatxo bermudiana de tres pals 
britànica Malcom Miller, de 219 
TRB, construïda l’any 1968 i 
emprada per a la instrucció mariner 
del jovent. Aquest mascaró, de 
factura acurada, pretén reflectir 
l’eterna idiosincràsia imperial i 
talassocràtica del Regne Unit. 
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Mascaró de la superba fragata Stadt 
Amsterdam (5). Tot i ser el d’una 
rèplica, és una bona mostra de 
mascaró vuitcentista, de caràcter 
ingenu i romàntic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mascaró del vaixell escola de la marina de guerra italiana Palinuro, bergantí 
goleta de tres pals, d’unes 900 TRB (6). El mascaró i la resta de la musiqueria 
suposo que no són pas els originals, perquè el vaixell fou fins l’any 1940 un 
modest bacallaner francès i després, durant uns set anys, va alternar les 
campanyes de pesca i el tràfic de cabotatge, i a la seva humil tasca no li 
corresponien pas adornaments tan pretensiosos. De totes maneres, aquest 
mascaró també és un bon exemple del que podien ser els vuitcentistes, abans 
que passessin de moda els de temàtica mitològica. 
Segons la llegenda —Virgili, l’Eneida— Palinuro fou el pilot del vaixell d’Enees, 
que va arribar al Laci. 
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Actual mascaró del bricbarca Sagres II (ex Albert Leo Schlageter, alemany; ex 
Guanabara, brasiler), de 1.869 t de desplaçament, construït com a vaixell 
escola l’any 1938, a Alemanya. Aquest mascaró, de moderna faiçó, que vol 
recordar el príncep Enric el navegant, tot i ser proporcionat i ben adaptat a la 
proa del vaixell, no té pas la gràcia artesana d’altres de més antics, i no 
concorda pas massa amb l’estètica més formal de les garlandes proeres. 

 

 
 
Diminut mascaró, reduït a un bust, del bergantí goleta Barba Negra, de 33,5 m 
d’eslora, antic balener, construït a Noruega l’any 1896, i des del 1970 dedicat 
al xàrter. L’ornamentació proera d’aquest vaixell —que caldria veure si és 
l’original—, tot i ser sòbria, com correspon a un petit bastiment de treball, té 
un encant indiscutible i molt caràcter mariner. 
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Mascaró del bricbarca escola de la marina de guerra equatoriana Guayas, 
d’unes 1.300 t de desplaçament, construït a Bilbao i avarat l’any 1976. És un 
bon exemple de mascaró amb figura d’animal emblemàtic (el còndor dels 
Andes), de proporcions no excessives i de faiçó acurada. La policromia li 
accentua la gràcia. 
 

 
 
Petit mascaró amb figura d’animal de l’actual bergantí goleta Cala Millor (ex 
Antonio Matutes, ex Outlaw, ex Jola), construït l’any 1946 a Palma i després 
matriculat a Eivissa. La figura al�ludeix al famós ca eivissenc. El cap de gos, tot 
i ser minúscul, té el seu ingenu encant i remata perfectament el tallamar. 
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Mascaró del bricbarca Gorch Fock II, vaixell escola de la marina de guerra 
alemanya, de 1.870 t de desplaçament, construït l’any 1958. L’àguila és 
l’animal emblemàtic del país teutó. El tall pelat i pretesament ultramodern de la 
figura no acaba pas de correspondre’s ni amb la patxoca que fa el vaixell ni 
amb la seva ocasional funció representativa. És un mascaró trist, potser massa 
militar. 
  

 
Aquest petit però elegant 
coronament del tallamar del 
gran bricbarca de quatre 
pals Krusenstern (ex 
Padua), de 3.545 TRB, va 
ser construït a Alemanya 
l’any 1926. Després de la II 
Guerra Mundial fou cedit a la 
Unió Soviètica en concepte 
de reparació de danys de 
guerra, i aquesta l’emprà 
durant molts anys com a 
vaixell escola del seu 
Ministeri de Pesca. És un 
bona mostra de la minsa 
musiqueria dels grans velers 
metàl�lics del primer terç del 
segle passat. 
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Magnífiques garlandes que decoren les amures del bricbarca Statsraad 
Lehmkuhl (ex Grossherzog Friederich August, vaixell escola alemany; ex 
Westwärds, durant la II Guerra Mundial, també amb pavelló teutó), de 1.700 
TRB, construït a Alemanya l’any 1914. Des del final de la primera meitat del 
segle passat, amb pavelló noruec, es dedica a la instrucció marinera de la 
joventut i al xàrter. Aquestes garlandes recorden bé la musiqueria de les 
acaballes de l’època vuitcentista. També cal fixar-se en el senzill i bonic 
coronament del tallamar. 
 

 
 

Discreta garlanda a l’amura de la moderna fragata escola polonesa Dar 
Mlodziezy, d’unes 2.255 TRB, construïda a les drassanes de Gdansk l’any 1982. 
L’acusat llançament de la proa justifica l’adornament, que, tot i ser discret, es 
manté mínimament fidel a la tradició. 
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Elegant espill de la Rose (4), ja esmentada abans. Entrada la segona meitat del 
segle XVIII, també en els vaixells militars i sobretot en els de menor rang, la 
musiqueria popera ja s’havia reduït considerablement, guanyant en elegància i 
qualitat marinera. 
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Discreta i refinada musiqueria popera del petit bricbarca mercant Belem, de 
534 TRB, avarat a Nantes l’any 1896, magníficament conservat i encara en 
servei (formació marinera i xàrter). L’adornament és paradigmàtic de la 
musiqueria que embellia els vaixells de vela mercants de l’última dècada del 
segle XIX i d’alguns de les tres o quatre primeres del passat. 
 
 

 
Preciosa musiqueria popera de la fragata Stadt Amsterdam (5). Tot i 
correspondre’s bastant bé amb la de l’època del vaixell original (mercant), 
també reflecteix un xic l’afició de la gent de mar dels Països Baixos a recarregar 
l’ornamentació dels seus vaixells i embarcacions. 
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Generós espill de la fragata escola russa Druzhba, d’unes 2.400 TRB i una de 
les cinc germanes bessones que la Unió Soviètica va fer construir a les 
drassanes poloneses entre els anys 1987 i 1992. L’amplària de l’espill va 
permetre recuperar les finestrelles, a les quals acompanyen minsos detalls de 
musiqueria, suficients i elegants. Cal reparar en la diferència entre aquesta 
popa i la dels velers mercants dels últims anys de la vela (les dues fotos 
anteriors), que havien de navegar per les dures mars australs. 

 

 
Popa del petit i dissortat pailebot Miguel Caldentey, d’unes 190 t de 
desplaçament —25 m d’eslora en la flotació—, avarat a Palma l’any 1916 i en 
servei fins l’any 1972. La musiqueria apreciable és bastant rica, i també 
elegant, per ser la d’un sofert pailebot mediterrani. La foto està presa, ja fa 
anys, quan el vaixell, ja molt malmenat, estava en sec al port de Canet de 
Rosselló. Pel que sé, ara sembla que intenten reconstruir-lo, a Narbona. 
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Popa de la goleta Santa Eulàlia, del Museu Marítim de Barcelona, ben coneguda 
a Palamós, de 159 TRB, construïda a Torrevella l’any 1919 (ex Puerto de 
Palma, ex Carmen Flores, ex Cala Sant Vicenç, ex Sayremar I). La musiqueria 
es redueix a la mínima expressió, i es pot considerar paradigmàtica de la dels 
últims petits vaixells de fusta mediterranis de l’últim quart del segle XIX i la 
primera meitat del passat. 
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Graciós mascaró d’una petita embarcació tradicional bretona, que li devien 
col�locar en adaptar-la a la navegació recreativa. Fora de tota consideració 
tècnica o artística, no es pot negar que té un encant especial. 
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QB09  
Jaume Fàbrega  
Història i teoria del suquet  
 
QB10 
José Pascual  
Joan L. Alegret  
Estado actual de la antropología de la pesca en España  
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QB11 
Joaquim Pla  
Lleugera idea dels principis teòrics de la propulsió a   vela (veles de 
tall) 
 
QB12  
Marcela Rombeg i 
Francesc Sardà  
El sector pesquero y sus normativas 
 
QB13  
David Florido del Corral 
Evolución histórica y cultural de las almadrabas en el litoral atlántico 
meridional (siglos XVI-XX) 
 
QB14  
Joan L. Alegret  
Alfons Garrido  
Estudi de les fonts documentals en la recerca sobre història de la 
pesca a Catalunya  
 
QB15 
Ramon Franquesa 
Las Cofradías en España. Papel económico y cambios estructurales  
 
QB16 
Rosa M. Playà 
Els ibers i el mar. Dades sobre la pesca en època protohistòrica al 
litoral mediterrani català (segles VI al II aC) 
 
QB17 
Joan L. Alegret 
Etnologia de les societats marítimes: perspectives d'anàlisi, àmbits 
d'estudi i propostes de treball 
 
QB18 
Joan L. Alegret 
Said Chaouki Chakour 
Evolución institucional y desarrollo del sector pesquero en Argelia 
(Edició bilingüe francès-espanyol) 
 
QB19 
Francesc Sardà 
Nixon Bahamón 
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Mallas cuadradas y rejillas separadoras de pescador para mejorar la 
selectividad de la pesca de arrastre demersal. 
 
QB20 
Anna Garriga 
Una política catalana per a la pesca. Perquè els nostres pescadors 
també s’hi puguin guanyar la vida 
 
QB21 
Pere Trijueque 
Pirates, esclaus i captius a Palamós 
 
QB22  
Carles Bas 
La pesca a la Mediterrània: una reflexió 
 
QB23  
Raquel De La Cruz 
José Juan Pascual 
20 años de protección: turismo y pesca en las Illes Medes 
 
QB24  
François Féral 
Las ciencias sociales en la administración de las pesquerías: las 
enseñanzas de las comunidades tradicionales de pescadores 
 
QB25  
Carolina Martí 
El paisatge de la Costa Brava: 50 anys de canvis 
 
QB26  
Pere Trijueque 
Corsaris de Palamós (1779 – 1808) 
 
QB27  
Isabel Palomera  
El peix blau: situació actual dels estocs 
 
QB28 
Montserrat Demestre i Mercedes Masó 
Plàstics al fons marí: el projecte Comsom a Palamós 
 


