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L'exposició bihliof^áfica 
sobre Vclázc¡u£z, 
a ia biblioteca 
del Caitdl de Peralada. 

Enguany, Paralada dedica una 
exposició al pintor Diego 
Rodríguez de Silva y Vclázquez 
(1599-1660), amb niotiu del 
quarl ccntenari del seu 
naixemcnt. Es podrá gaudir 
d'íiquesta exposició des del mes 
de marq fins al mes de desembrc 
d'enguany. 

Tol i que no hi ha cap 
Vclázquez a le& coMeeeions, 
aquesla no és la primera oeasió 
en qué Tobra i el record del 
pintor mantcnen un vinclc directe 
amb el Castell, ja que, durant la 
Guerra CiviK la pinacoteca del 
Museu del Prado i, per tant, part 
de l'obra del pintor, estigué 
allotjada en diverses 
dependéncies del Castell i del 
convent del Carme. El presidenl 
Manuel Azaña, en vcure la 
importancia del tresor arlístic, 
manifestá: "Debajo de nuestro 
comedor estaban los VelázQuez... 
Cada vez. que bombardeaban en 
las cercanías me desesperaba..." 

Així dones, al cap de 50 
anys, Peralada es retroba amb el 

pintor. A la Biblioteca del 
Castell, s'cxhibeix la rica 
bibliografía sobre rhomenatjat. 
que inclou des de clássics de la 
historia de Part ais primers 
tractats monográfics del s. XTX, 
passant per ía documentació 
inédita del mateix Felip IV i 
diversos objectes del Museu. 

S'inicia la lectura amb una 
ambientació del lloc de 
naixcment de Vclázquez, la 
Sevilla del XVll. Conté des de 
plánols del barri i la parroquia 
on fou batejat fins a vistes de ia 
ciutat, i també Uteratura de 
Pépoca, que retlecteix Pambient 
deis pillets que el mateix pintor 
representa en la seva obra, com a 
Rinconete y Coriadillo. Tot aíxó 
-s'acompanya de Pobra de 
Francisco Pacheco, mestre i, 
posteriorment, sogre de 
Velázquez. També s'hi inclou un 
álbum amb dibuixos inédits de 
Pescóla sevillana, d'entre els 
quals un és atribuit a Velázquez. 

Hi trobarem documents 
origináis signats peí rei Felip TV, 
des de pagaments secrels - "... 
para cierto effecto secreto de mi 
servicio de que no se ha de 
pedir cuenta, ni hazer cargo en 
ningún tiempo..."- al document 
inédit mes important: una 
provisió de pagament destinada 
a Diego de Beláz.quez, pintor, 
datada fany 1627, el mateix any 
i mes en qué fou nomenat uixer 
de cambra en recompensa peí 
quadre —desaparegut- La 
expulsión de los moriscos. 

Acompanya aquest apartat el 
manuscrit «Etiqueta de Palacio», 
proccdent deis fons bibliográfics 
deis comies de Peralada. Hi 
queden reflectits els deures i 
obligacions -el protocol, en 
definitiva- de cadascun deis 
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membres de la corl. carrees 
entre e!s quals figura el d'iñxer. 

Entre una acurada selecció 
d'cxccutóries de ndblesa, en les 
quals irobem el relral en 
miniatura del rei Felip IV, en 
destaquen tres: una correspon a 
l'any 1621, moment en qué no 
hi havia encara una iconograíia 
rcial cstablerta, perqué es 
tractava del primer any del 
regnat; una akra presenta la 
iconografía convencional (la 
majoria d'aquesls modcls no 
passaven la censura, i per lant 
se'n conserven molt pocs), i la 
tercera, que, en seguir el modcl 
de retral proposat peí pintor, 
gaudia de Uicéncia reial, ja que 
Velázqucz havia estat nomcnat 
cap de la comissió que revisava, 
aprovava o rebutjava qualsevol 
representació de la imatge reial. 

Probablement, la part más 
atractiva de la mostra, 
juntament amb les exccutorics, 
sigLii la contemplaciü d'alguncs 
de les obres de Velázquez, 
acompanyades d'objectes 
d'época pcrtanycnts al nostrc 
museu: objectes d'ús diari 

Les ohres 
de Velázquez 
s'acompanyen 
amh ohjectes 
d'época 
del museu 
de Peraladii. 

(copes, niorters...), 
enquadcrnacions, cstris 
relacionats amb les 
cavallerisses. o ainulets. (A 
répoca hi havia, entre altres 
ainulcls. un amb forma de puny 
tancat, que era cotUjcaí ais 
iníants per prolegir-los del mal 
d'ull. Aquest costum ens 
indica, només de veure el retrat 
del príncep Felipe Próspero, 
que era un personatge de 
naturalesa malaUissa, até.s el 

gran nombre de pcnjolls que 
cxhibcix). 

Es grácies a Tenginycr i 
geógraf francés Sébastien de 
Pontault -mes conegut com a 
Beaulieu- que podem concixer 
raspéele extern de rúltima 
intervenció artisticodecorativa de 
Velázquez. Com a mariscal de 
camp i enginyer de Lluís XIV, 
BcauIicu acompanyava el rei de 
Franca en totes les seves 
campanycs dibuixant els planols i 
les fortilicacions. En Tacte 
d'entrega de la lilla de Felip IV 
María Teresa a Lluís XIV, rei de 
Franija, Beaulieu tampoc no hi 
podia faltar, ja que. si bé no es 
tractava de cap afer bél-lic. 
constituí un momenl historie 
transcendental. Així, Beaulieu 
plasma Tedifi :i efímer bastit 
expressamcnt i' Tilla deis Faisans 
per a resdevenimenl. que tingué 
lloc el 7 de juny de 1660. 
Velázquiez havia participat en la 
decoració deis intenors i en el scu 
desmunitatge. L"artista moria poc 
després d'haver arriba' a Madrid. 
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