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MASACCIO 

 

Un fort corrent d'aire provocat pel comboi Frecciarossa que arriba, rabent, a l'estació de tren 

de Siena fa que els rossos i rinxolats cabells de l'Ettore Albiol Ercolani cobreixin la seductora piga, 

heretada de la mare, que té a la galta dreta. A les vuit hores i quaranta-set minuts d'un assolellat 

matí de mitjans de juliol del 2015, el dia divuit, per ser més exactes, amb el volum d'una recent 

biografia il·lustrada de Masaccio a la mà esquerra, amb un bitllet d'anada i tornada a la mà dreta, 

amb una motxilla de color blau turquesa a l'esquena i amb la seva inseparable Canon rèflex digital 

EOS 1000D penjada del coll, l'atractiu noi, de gairebé vint-i-cinc anys, puja, impacient, a un dels 

vagons de la companyia ferroviària Trenitalia que el portarà fins a Firenze Santa Maria Novella 

(Firenze SMN). En una hora i quaranta minuts ja haurà arribat a la capital de La Toscana, situada a 

uns cinquanta-cinc quilòmetres de distància. S'asseu al costat de la finestra mentre escolta una de 

les clàssiques cançons italianes que ha gravat a l'MP4 per retrocedir en el temps i ambientar-se, 

"Firenze sogna", composada per Cesare Cesarini el 1939 i interpretada, en aquest cas, pel seu 

admirat Luciano Pavarotti, del qual no es cansa mai d'escoltar també "Nessun dorma". A fora, els 

xiprers se succeeixen fugaçment davant seu en una corrua d'estilitzades taques verdes i marrons. 

Obre el llibre i rellegeix amb emoció la dedicatòria, escrita en tinta blava, amb ploma de traç fi, que 

hi ha a la contraportada: Units sempre per l'Art, de Bruno Praz a Ettore Albiol. A sota, hi apareix el 

nom d'un local i una adreça, La Cité Libreriacafé, Borgo San Frediano, 20, on ha quedat avui a les 

dotze del migdia. L'últim tren de tornada sortirà a les vint-i-tres hores i set minuts i arribarà a la una 

i vint de la matinada, però ell preferiria arribar a una hora més prudent i sortir a les dinou i deu per 

tornar a ser a Siena a les vint i trenta-vuit. Aquesta és la primera de les moltes escapades que, des 

d'ara, i durant el proper curs acadèmic, l'Ettore farà a Firenze per tal d'endinsar-se en l'obra del que 

ell considera un dels grans genis del Quattrocento italià, l'extraordinari Tommaso di ser Giovanni 

di Mone Cassai, Masaccio, en el món de la pintura, que, malauradament, va viure només vint-i-set 
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escassos anys, entre el 1401 i el 1428. El Renaixement és un dels moviments artístics que sempre 

ha fascinat el nostre inquiet protagonista, així com també l'art contemporani dels segles dinou i vint. 

L'Ettore Albiol, que fa tres anys es va graduar en Història de l'Art a la Facultat de Filosofia i 

Lletres de la Universitat de Girona, la seva ciutat natal, va centrar el seu treball de fi de grau, i 

també posteriorment, però molt més ampliat, el d'investigació, o tesina, del doctorat, en la figura de 

l'interessant i captivador artista d'origen alsacià Joan de Borgonya o mestre de Sant Feliu, nom 

donat per l'autoria de l'exquisit retaule Predicació de Sant Feliu a les dones de Girona, realitzat 

entre 1519 i 1521. D'aquesta obra de Borgonya, també documentat com a Borgunya o Burgunya, 

pintor precursor del manierisme a Europa, i influït per Leonardo da Vinci i per Albrecht Dürer, se'n 

conserven sis taules al Museu d'Art de Girona, situat a l'edifici del Palau Episcopal, que l'Ettore 

coneix amb minuciós detall; després de les classes a la facultat hi havia anat molts dies en caure la 

tarda, amb la carpeta de dibuix sota el braç i amb el carret de rodes carregat amb el robust cavallet 

de fusta de faig que li havia enviat l'oncle matern Flavio des de Montepulciano, quan, el sis 

d'octubre del dos mil cinc, va complir els quinze anys. La fascinació per l'expressivitat dels frescos 

de Joan de Borgonya i el seu afany per conèixer món han portat l'Ettore a resseguir ciutats on es 

troben les obres d'aquest pintor del Renaixement: Toledo, Ávila, Cuenca, Madrid, París, Nàpols, El 

Paso, a Estats Units, o Esztergom, a Hongria. Tot i la sòlida i elevada situació econòmica de la 

família Albiol-Ercolani, gràcies a la qual l'Ettore ha pogut fer, indiscutiblement, tots aquests viatges 

des dels divuit anys fins ara, el jove sempre ha volgut viatjar de manera humil i discreta. El seu 

pare, el Guillem Albiol, i la seva mare, la Patrizia Ercolani, li han ensenyat des que tenia ús de raó 

que "no és més qui més té sinó qui més valora el que té", filosofia de vida que ha intentat portar 

sempre a la pràctica; amb el carnet de la xarxa International Youth Hostel Federation (IYHF), pel 

que ha pagat i paga anualment sis euros per tenir entre catorze i vint-i-nou anys, ha pogut dormir en 

econòmics, còmodes i recomanables albergs en lloc d'acomodar-se en cars hotels, gastant així 

menys del que sobradament podria haver gastat. A Siena, però, hi viu des de l'u de juliol, a pocs 

minuts de la Piazza del Campo,  a la Via Franciosa, en un lluminós pis de cinquanta metres 
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quadrats, amb mobles antics, en un edifici restaurat situat darrere de la Catedral, des del que per 

quatre-cents euros mensuals de lloguer que pagarà a la propietària, la senyora Camilla de Ricco, 

durant un any, se li ofereix una espectacular i majestuosa vista de la Basílica de San Domenico. El 

color blanc immaculat de les parets i dels sostres del primer nivell engrandeix tot l'espai i permet 

que la llum exterior hi penetri i esclati de plaer a tots i a cadascun dels seus racons més amagats. 

Una ampla arcada construïda encertadament amb guix i pedra diferencia tímidament la sala d'estar 

de la cuina-menjador, de mobles clars, excepte la taula i les sis cadires, que són de noguera 

massissa i vímet. Una línia pintada en granat, d'un pam d'amplada, fa la funció de sòcol a la sala. El 

mosaic, rústic, format per rectangulars peces marró fosc, amb la junta beix, contrasta atrevidament 

amb la resta del pis i li projecta solidesa. Una mampara de faig, que es troba generalment mig 

plegada a la cuina-menjador, en espera de crear distanciament parcial entre aquesta i la sala d'estar, 

resulta molt útil a l'Ettore per formar el seu propi estudi d'artista; el cavallet i la maleta de pintures a 

l'oli presideixen la sala i acompanyen el tamboret, de tres potes i barres horitzontals per recolzar els 

peus, que el noi utilitza per pintar. Una columna decorada amb flors de tonalitats pastel presenta 

amablement, davant la porta del balcó, la visió de la Basílica i el convida a crear sobre una tela, 

ambiciosa, de noranta-dos per setanta-tres centímetres, que encara es manté totalment verge. El 

lavabo és modern, gairebé per estrenar, de rajoletes quadrades de color crema fins a l'alçada de 

l'ample marc fosc del mirall, i amb una sanefa horitzontal de figures geomètriques daurades que 

dóna un to clàssic molt encertat al conjunt. Al final de la cuina-menjador, sobresurt una escala amb 

set graons de fusta, a través de la qual s'accedeix a un segon nivell, elevat un metre respecte el 

primer nivell, on trobem una habitació amb el sostre d'amples bigues de roure, un llit de dos per 

dos, una tauleta amb porta i calaix i una catifa prima de ratlles marrons i blanques que atorga un to 

càlid a l'estança. Quan, abans d'arribar a Siena, l'Ettore va estar buscant pis per internet i va 

descobrir aquest de la Via Franciosa, es va adonar que era l'espai ideal per continuar creixent com a 

artista durant la seva estada a La Toscana. Observava incessantment les fotografies penjades a la 

xarxa i pensava en la cambra pròpia amb què segons Virginia Woolf tota artista dona ha de 



4 

 

comptar. Ell sentia com, tot i ser home, també es trobava amb la necessitat de tenir un espai vital on 

projectar les seves idees, els seus instints artístics més viscerals, el seu talent, la seva manera, en 

definitiva, de viure, i aquest espai l'havia triat a ell i ell havia triat aquest espai, de manera 

indivisible i innegable. Viure aquí li permetrà poder assistir a les quatre assignatures d'Storia 

dell'arte de primer i de segon que estudiarà, en italià, a partir del setembre en una de les universitats 

més antigues d'Europa, la Università di Siena, fundada el 1240: Storia dell'arte moderna, Storia 

dell'architettura medievale e moderna, Storia dell'Arte moderna i Arte ambientale e Architettura del 

paesaggio. Gabriella Piccinni, la directora del Dipartamento Scienze storiche e dei beni culturali, al 

qual pertany el grau d'Storia dell'arte d'aquesta universitat italiana, va informar l'Ettore per correu 

electrònic, sis mesos enrere, que no hi havia cap problema perquè a partir del vint-i-tres de juliol 

aquest es matriculés d'assignatures de dos cursos al mateix temps, donat que ja està graduat i que 

actualment realitza el doctorat; té previst centrar la seva tesi en la vida i en l'obra de Masaccio i en 

la nova perspectiva que ofereixen els seus frescos respecte la pintura del gòtic. El Palazzo San 

Galgano, situat a la Via Roma, seu de la Università di Siena a partir de 1980, va captivar l'Ettore 

des del primer moment; el nostre noi està totalment desficiós perquè arribi el setembre i pugui 

respirar l'aire universitari d'aquesta ciutat d'uns cinquanta-quatre mil habitants, vint mil dels quals, 

estudiants. 

La visió a través del límpid vidre de la finestra de les extensions de vinyes, alineades 

harmònicament, acarona el noi amb tanta tendresa que aquest continua evadint-se, de forma 

involuntària, de la seva realitat més immediata, fins que una veu masculina greu, que li demana el 

bitllet, el fa tornar, mentalment, durant escassos segons, al vagó del tren. Un cop comprovat el 

tiquet per part del revisor, l'Ettore retorna a la seva evident evasió i sent una dolça roentor a 

l'estómac en imaginar-se només la meitat d'enamorat del que ho van estar els seus pares en aquella 

màgica regió de la seva família materna. Bajo el sol de La Toscana, dirigida per Audrey Wells l'any 

2003, i En un rincón de La Toscana, per Brad Mirman, el 2006, dues de les pel·lícules que van fer 
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que li apassionés el cinema, l'ajuden a imaginar-se l'entorn idíl·lic en el qual té lloc la història 

d'amor dels seus progenitors. 

El vint-i-cinc de maig de 1983, el mateix dia que es va estrenar "Return of the Jedi", l'episodi 

sis de la mítica saga cinematogràfica d'Star Wars, i menys d'un mes abans que la física, astronauta i 

jugadora de tennis professional Sally Ride es convertís en la primera dona nord-americana a arribar 

a l'espai exterior, en el transbordador STS-7, el Guillem Albiol i la Patrizia Ercolani, nascuts el 

1958 i el 1956, respectivament, es van trobar per primera vegada a l'Olympia Exhibition Centre of 

London, on tenia lloc una de les fires professionals de vins de més prestigi a nivell internacional. El 

Guillem hi anava com a xef, en representació del restaurant Sala d’Art la Penyora, que la seva 

família tenia des de 1979, i que actualment regenten ell mateix i la Patrizia, al número tres del 

carrer Nou del Teatre, a Girona, darrere l'Ajuntament, un espai inspirat en la tradició mediterrània, 

però, alhora, d'experimentació i fusió d'altres cultures, que s'ha convertit amb el temps en punt de 

trobada gastronòmic i cultural. La Patrizia, sommelier de professió en aquells moments i també avui 

dia, i els seus dos germans, més joves que ella, el Marco i el Flavio, es trobaven en el refinat estand 

del Vino Nobile di Montepulciano, que aquesta reconeguda família italiana produeix, des del 1940, 

a les cent-cinquanta hectàries de l'Azienda Ercolani, juntament amb olives i trufes i la cria d'ovelles. 

El Guillem s'hi va acostar per demanar detalls sobre aquest vi i la mirada penetrant de la Patrizia el 

va encisar amb poc més de mitja hora de conversa. El quinze de setembre de 1984 els dos joves es 

van retrobar a "La Rassegna del Chianti Classico", la fira de vi més important de la regió de La 

Toscana, a la petita ciutat de Greve in Chianti, situada a la Val di Greve, entre Firenze i Siena. En 

aquesta ocasió, quan va arribar l'hora de donar per finalitzada la jornada, el Guillem va demanar a 

la Patrizia si volia que fessin un tomb per la ciutat. Ella hi va accedir i, sota el cel rogent d'una 

esplèndida posta de sol, i tocant-se lleument el assedegats dits de les mans, van acostar-se fins a la 

Piazza Giovanni da Verrazzano, un indret amb encant on el monument central està dedicat al 

navegant que dóna nom a la plaça. Tot i no ser una ciutat amb mar, els colors de les cases que hi 

havia darrere l'escultura, al Guillem, li van recordar per uns instants, de manera difusa i melangiosa, 
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la petita localitat basca de Pasai Donibane, on havia estat  cinc anys enrere, durant tres mesos, fent 

un stage d'alta cuina. El Guillem Albiol va decidir en aquell moment allargar fins a finals de 

setembre d'aquell 1984 l'estada a l’hostal on s’hostatjava i descobrir la bellesa dels pobles de la 

zona, acompanyat de la millor guia que ell deia que havia pogut tenir. En l’Alfa Romeo Spider de 

color vermell de la Patrizia i amb el gust dolç de la pell de l’altre sobre els llavis, els dos joves van 

recórrer la regió durant aquells quinze meravellosos dies: San Giovanni Valdarno, Montevarchi, 

San Gimignano, Terranuova Bracciolini, Pisa, Monteriggione, Lucca, Arezzo, Firenze, Cortona, 

Montepulciano, Pienza, Siena... La parella va estar festejant sis mesos, a mig camí entre Girona i 

Montepulciano, fins que van anar a viure junts a Itàlia, a la masia de la família Ercolani, des del 

març de 1985 fins a principis de febrer de 1987. A partir d’aquesta darrera data, es van traslladar a 

Girona, per projectar aires nous al restaurant dels pares del Guillem, un negoci que no estava 

passant per un dels seus millors moments; ell hi va prolongar la seva passió per la cuina com a xef, 

tal com havia fet a Itàlia els dos anys anteriors, i ella va continuar també fent de sommelier, en un 

secció a la carta de vins dedicada als més coneguts de La Toscana i, en especial, al Vino Nobile di 

Montepulciano. Van anar a viure a un pis preciós, on encara hi resideixen, del carrer Santa Clara, 

molt a prop de l’església Santa Susanna del Mercadal, amb esplendoroses vistes per la banda de 

darrere a l’àngel de la Catedral. I és a l’hospital d’aquesta ciutat penetrada, tendrament, per l’Onyar, 

on, tres anys i mig després, el sis d’octubre de 1990, va aparèixer en escena l’Ettore Albiol 

Ercolani. 

A les deu i disset, a deu minuts de Firenze SMN, els ulls del protagonista, d'expressiu i 

profund color verd oliva i de llargues pestanyes negres, brillen, i les seves celles, gràcilment 

arquejades, somriuen per acompanyar els llavis molsuts i sensuals que ressalten en la seva faç de 

pell morena; acaba de rebre un whatsapp: “Falta poc per trobar-nos. Tots dos farem que avui sigui 

un dia especial”. Aquests mots empenyen el noi a observar amb admiració el traç d'alguns dels 

extraordinaris frescos de Masaccio que il·lustren la biografia dedicada del pintor amb un interès 

encara molt més fervent del que ja sentia per ell abans. Aquestes obres en concret es troben a la 
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capella Brancacci, a l'església Santa Maria della Carmine de Firenze. "L'expulsió d'Adam i Eva del 

paradís terrenal", de gran intensitat dramàtica, és una de les peces que provoca en ell sensacions 

viscerals més inimaginables. La cara de pèrdua total i de buit anímic que, sota l'atenta mirada d'un 

bel·licós àngel armat, expressen, completament despullats, els dos personatges humans bíblics de la 

tela, desperten en l'Ettore compassió i molta atracció, alhora. Es passaria hores senceres observant-

los. Sempre descobreix en l'obra algun secret; s'hi submergiria, amb tota l'ànima. 

La frenada inesperada, però proporcionada, del Frecciarossa recorda a l'Ettore un dels seus 

ineludibles tòpics, el del Tempus fugit, i, amb l'alineació perfecte de les agulles del rellotge a l'hora 

prevista, les deu i vint-i-set, s'adona que ja han arribat a la seva destinació, Firenze Santa Maria 

Novella. Novament amb la biografia de Masaccio a la mà esquerra, el bitllet de tren a la mà dreta, 

amb la motxilla blau turquesa a l'esquena, amb la Canon rèflex digital EOS 1000D penjada del coll 

i amb un plànol de la ciutat, baixa ara del vagó per dirigir-se tranquil·lament cap al Borgo San 

Frediano. Sobre una de les àmplies franges blanques del terra de marbre de l'estació, just a davant 

de les tres immenses portes situades sota les lletres de bronze que indiquen el Salone Biglietti, 

apareix un noi d'arrissada melena de cabell castany, que va observant els passatgers, il·luminat per 

la claror nítida que entra per les peces rectangulars del sostre de vidre, i vestit, elegantment, amb 

jersei blanc gessamí de màniga curta, armilla gris perla, pantalons blau marí de cotó fi 

Dolce&Gabbana i sabates de cuir Gabon Crust de Lumberjack. Al cap de pocs minuts, una 

inesperada mà es col·loca suaument sobre el clatell de l'Ettore. Aquest es gira, estranyat pel sobtat 

contacte, i es troba davant el noi elegant, d'uns trenta-cinc anys, que poc abans resseguia tots i 

cadascun dels passatgers de l'estació amb un sobre allargat de color negre entre els dits. El clotet del 

mentó de l'Ettore ressalta en aquests moments d'evident alegria en tenir davant seu el Bruno Praz, 

reconegut crític d'Art i professor associat de la Università di Siena, que va conèixer un any enrere a 

la UdG, i amb qui havia quedat d'aquí una hora i mitja, a les dotze del migdia, a la Cité 

Libreriacafé. L'Ettore l'abraça, intuïtivament i efusiva, com pot, donat que té les mans ocupades, 

mentre el Bruno li torna a dir, ara pronunciant en italià, a cau d'orella, que "sarà una giornata 
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speciale" i li introdueix el sobre negre entremig de les pàgines de la biografia de Masaccio. Quan 

l'Ettore es col·loca el llibre sota el braç per poder obrir, amb impaciència, el sobre, el Bruno li tanca 

la mà cobrint-la amb la seva, amb una insospitada delicadesa, i li demana que no l'obri fins arribar a 

la Cité. 

En el relaxant trajecte a peu des de l'estació central Santa Maria Novella fins a Borgo San 

Frediano, l'Ettore xucla l'aire fresc de Firenze que tant desitjava respirar des de feia mesos, 

combinat amb la intensa aroma d'Aqua di Giò, de Giorgio Armani, que desprèn el Bruno; surten de 

la Piazza di Stazione, passen per la Via della Scala, per la dell Albero, Palazzulo, Finiguerra Maso, 

Borgo Ognissanti, de Melegnano, Montebello, Lugarno Amerigo Vespucci, el Ponte A. Vespucci, 

sobre el riu Arno, Lungarno Soderini, Sant'Onofrio, Lorenzo Bartolini i arriben, finalment, al 

número vint de Borgo Frediano. L'Ettore no pot evitar mirar sovint el Bruno als ulls i després, 

tímidament, amb desig, als llavis. Potser s'ha deixat endur per la gran admiració que sempre ha 

sentit per ell o potser són les enormes ganes d'apropar-s'hi molt més el que fan que interpreti la 

mirada de l'italià amb la mateixa càrrega d'erotisme que conté la seva pròpia. Cada gest amable del 

Bruno representa una carícia inesperada i càlida per a l'Ettore. En l'intercanvi de correus electrònics 

que han mantingut durant aquest darrer any, hi ha hagut molta complicitat entre els dos, molts 

objectius professionals comuns, moltes il·lusions compartides, moltes aficions artístiques 

idèntiques, molts sentiments ambigus i indefinits que encara es troben difuminats entre els núvols 

baixos que il·lustren la ciutat amb atraients tonalitats pastel blaves i blanques. 

La façana de l'edifici, inicialment d'aspecte sobri i fred, on es troba ubicada la Cité 

Libreriacafé, conté en les seves entranyes un espai totalment íntim i anacrònic; les agulles del 

rellotge floten per la ingravitació de l'instant més immediat, al mateix moment que la màquina del 

temps posa la marxa enrere impetuosament per transportar-los fins a una màgica recessió temporal. 

A la gran arcada de la porta principal del bar, d'ambient estudiantil, un adhesiu indica que és zona 

gratuïta Wi-fi i uns rètols enganxats al vidre anuncien actes culturals i concerts en directe que es fan 

regularment en el local de dimensions no massa àmplies; el racó quadrat de rajoles blanques 
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destinat a escenari així ho predica a dins. Les altes prestatgeries de fusta massissa plenes de llibres 

de temàtiques, gèneres, llengües i autors diversos i els quadres amb seductores figures humanes, 

majoritàriament femenines, il·luminats amb una encertada llum tènue, vesteixen amb elegància les 

parets. Amb la cançó "All of me" de John Legend de fons, asseguts en el sofà de pell marró fosc 

d'un dels racons més especials de la Cité, l'Ettore, a la dreta, totalment encisat per l'espai, i el 

Bruno, a l'esquerre, no tan sorprès perquè n'és un client habitual, demanen al cambrer dos 

cappuccinos amb canyella i xocolata en pols ben calents, acompanyats de dues exquisides 

ciambelles cobertes de sucre. L'Ettore treu llavors el sobre negre de dins el llibre i, amb una dolça 

mirada de complicitat, l'obre. El Bruno li tapa ràpidament els ulls amb les dues mans i li pregunta 

què creu que pot haver-hi a dins. El protagonista contesta, amb ironia mig innocent, que potser és la 

reserva per a un restaurant romàntic. El Bruno retira les mans de la cara de l'Ettore i deixa que 

aquest, amb molta impaciència, miri què hi ha a l'interior del sobre: dues entrades per anar a l'Òpera 

de Firenze a veure, des de la platea u, Madama Butterfly de Puccini, una peça que els apassiona a 

tots dos i que havien vist plegats al Teatre Municipal de Girona de mans del Balleto di Siena. A 

l'Ettore, el calfred  li arriba en adonar-se de la data, divuit de juliol, a dos quarts de nou del vespre; 

es treu el bitllet de tren de la butxaca i l'observa fixament. L'evident cara d'estranyesa davant 

l'inesperat regal fa que el Bruno li passi, amb tendresa, la seva mà dreta per sobre de l'espatlla, entre 

els cabells sedosos, i que el pressioni subtilment cap a ell dues vegades en un addictiu moviment 

pendular, mentre li pregunta si li ve de gust anar-hi. L'Ettore el mira novament als llavis i, 

ruboritzat, assenteix amb el cap. Bruno Praz li proposa quedar-se a dormir al seu pis, a escassos 

cinc minuts, a peu, de l'Òpera, al mateix Vialle Fratelli Rosselli, i tornar a Siena demà i no avui, en 

cotxe, amb ell. L'Ettore pren la tassa calenta entre les dues mans, lleument tremoloses, fa un glop 

lent, però intens, i, amb l'empremta subtil del cafè sobre els seus llavis humits, somriu. Rellegeix, 

en silenci, la dedicatòria de la biografia de Masaccio i pressiona la mà del Bruno suaument, amb 

tendresa i amb un intens desig. 


