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EL NOU MUSEU DE LES

ARTS DECORATIVES DEL

PALAU DE PEDRALBES

Amb l'obertura al públic del Museu de les
Arts Decoratives del Palau de Pedralbes, ha
quedat complerta la primera etapa de la tasca
modesta que s'ha imposat la Junta de Mu-
seus, i que és simplement la d'exhibir degu-
dament seriades, i amb la major netedat pos-
sible en les delimitacions de les sèries, totes
les colleccions que posseeix.

En disposar-se a complir aquesta tasca, la
primera ocupació fou la de deixar netes aque-
lles colleccions que són com l'«espinada» dels
nostres Museus, ço és, les que han de consti

-tuir el Museu de la història de l'art de Cata-
lunya en la seva vida nacional, desenrotllada
al llarg de l'Edat Mitja.

En procedir a n'aquesta tasca depuratòria
entraren de seguida en qüestió una gran part
dels fons del primitiu Museu Municipal que
la Junta de Museus heretà i els que procedien
de l'inevitable al•luvió de donacions i rares
adquisicions fetes fora de l'orientació fona

-mental de la Junta, que ha estat sempre la
d'adreçar el seu esforç a la recopilació de
l'art històric nacional.

Doncs quant al Museu de les Arts Deco-
ratives, de Pedralbes, la Junta de Museus
pot declarar que sols una petita part de les
coses més interessants que el dit Museu conté,
han estat per ella adquirides (tals la collecció
de bacines de llautó, una part de la de relli-
gadures i la de vidres d'època) .

La resta, és producte d'adquisicions ante-
riors a la seva existència, de donatius i di-
pòsits i d'adquisicions fetes per la municipa-
litat en les exposicions d'indústries d'art cele-
brades en les darreres èpoques, o en el moment

també anterior a la fundació de la Junta, en
què es tractà de constituir un Museu de Re-
produccions que no va arribar a cap.

Quant al local on el Museu és instaflat, no
cal dir que tampoc és obra seva. Lleugeres
modificacions d'adaptació han estat obligades,
però l'aspecte que aquest té, no l'hem creat
pas nosaltres, sinó els decoradors i arquitectes
que intervingueren en la construcció del que
fou el Palau Reial.

Encara ens cal dir que ni el material d'ins-
ta l.lació hem fet nosaltres. L'Exposició de
Montjuïc en deixava d'utilitzable i l'hem
adaptat i aprofitat el millor que hem sabut.
Doncs l'interès que pugui tenir aquest Museu,
fet en el seu noranta per cent de coses que
fins ara eren, per manca de lloc, amagades al
públic, ve de la suma d'aquests tres factors
que són: material, edifici i elements d'exhibi-
ci ó ja donats, que hem procurat posar d'acord
per a treure d'aquests objectes que posseim
tot el rendiment de què són susceptibles.

L'opinió barcelonina ha correspost a la
nostra tasca amb un interès extraordinari pel
nou Museu, que es veu concorregudíssim cada
dia i especialment els dies de festa, en què
el visiten més persones en un sol dia que les
que visitaven durant un mes el vell Museu
de la Ciutadella. La inauguració ja és prou
Lluny, i calculada la distància de la situació
del nou Museu des del centre de la població,
ja es pot dir que aquesta diferència de visi-
tants respecte l'antic Museu de la. Ciutadella,
es mantindrà com a normal.

Cal correspondre a n'aquest interès de l'opi-
nió pública que es manifesta, demés de la
visita, amb donacions que comencen d'afluir i
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amb altres que se n'anuncien, amb una aten-
ció tota especial damunt la novella institució.
La iniciació de les sales dedicades a collec-
cions donades o en dipòsit, ha d'ésser espe-
cialment fomentada, i són aquestes colleccions
damunt les quals convindrà una especial exi-
gència les que aniran canviant i fent vàlida
l'estructura d'aquest nou Museu fins a fer-ne
una cosa important i necessària.

S'anuncia amb els dipòsits de les collec-

el Victòria Albert, de Londre3) , anar substi-
tuint les reproduccions per originals, passant
aquelles a la secció documental.

Cal que aquestes peces de mobiliari que
posseïm formant una collecció inconnexa i
mancada per moltes bandes i a base de la
qual hem omplert, el millor que hem pogut,
unes quantes sales de la planta alta (donant

-les-hi aquella collocació que fa viure el moble
dins un ambient) es vagi organitzant, fins a

El Palau de Pedralbes

tions Mateu i Masriera un fons d'art extremo-
oriental que cal anar millorant i depurant, fins
a tenir a Barcelona, en el seu Museu de les
Arts Decoratives, una bona secció d'aquest
art tan interessant per als amateurs com educa-
dor per als artistes.

Cal que aquesta collecció de vidres (de la
qual han estat exclosos els catalans, perquè
aquests són relíquies del nostre passat, que
constitueix un capítol interessant de la nos-
tra història artística destinat al Museu de
l'art nacional) , es vagi augmentat amb les ad-
quisicions que es pugui i amb donatius i di-
pòsits, fins a formar un petit nucli on totes les
manufactures de la vidrieria històrica hi siguin
representades i on sigui possible (com s'ha fet
i es fa en Museus de tanta importància com

poder establir conjunts de mobiliaris d'època,
ben representatius i exemplars.

Cal que aquestes tres o quatre decoracions
murals de sales barcelonines, recollides en
enderrocar-ne les cases afectades per la re-
forma, es vagin augmentant i moblant amb
mobles d'època les que no ho són, i amb mi-
Ilors exemplars les que els tenen d'època.

Cal anar trasbalsant, com es fa amb el vi
que es vol millorar, aquest conjunt nodrit,
format de tot el que teníem, de manera que
un dia pugui dir-se que l'actual Museu de les
Arts Decoratives ha estat ço que d'ell única-
ment ens hem proposat de fer: una llavor fe-
cunda.

Així que les coses millorin, tot el que cal
que sigui substituït passarà a segon terme, i
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les reproduccions, augmentades com calgui,
anirant formant aquella secció documental ja
iniciada, que pot tenir a Catalunya una ex-
traordinària utilitat.

Doncs hem començat el Museu de les Arts
Decoratives, car tot Museu quan s'obre és
un Museu que comença, ja que, institució
viva, té com a missió principalíssima la de
millorar-se. Hem posat el que teníem a donar
fruit, i tant com el fruit que cada objecte
doni pel llur valor intrínsec, ens interessa
el que donaran en l'esdevenidor tots junts,
formant a la llarga un gran i bell Museu de
les Arts Decoratives.

La Junta de Museus coneix les falles de
les colleccions allí exhibides, coneix la insig-
nificància de determinats objectes allí expo-
sats, coneix els defectes que té l'obra feta,
però l'ha fet complint un deure i tractant de
fecundar tots aquells materials fins ara guar-
dats a les reserves de la Ciutadella, a base
d'uns quants nuclis de materials interessantfs-
sims, que donen el to del que ha d'ésser
aquest Museu en l'esdevenidor.

Les circumstàncies indicades demanaven de
part nostra, de cara al públic visitant del Mu-
seu, una gran honradesa. Si en la collecció
d'armes que la Junta de Museus va trobar
feta hi ha, entre peces notables, una espasa
que té el puny del XviI i la fulla del xix,
calia que el rètol ho declarés simplement.
Calia que els rètols advertissin al visitant da-
vant l'objecte que és una reproducció i da-
vant el que no ho és. Calia que l'advertís,
encara, damunt aquells objectes d'art modern
inspirats en obres d'estil antic; calia, en fi,
ésser exacte, comptant que es tracta d'instruir
al públic i no de donar-li una sensació de
Museu agradable i vistós; i que encara que
aquesta de fet la rebi, tingui, a base de la
rotulació metòdica i rigorosa de cada peça,
una informació exacta del valor que té la
cosa que és posada davant dels seus ulls.

Els companys Ràfols, Bofill i Gibert, que
han treballat d'una manera intensa en la ro-
tulació del Museu de Pedralbes, saben com
hem estat exigents en aquest punt i com la
preparació de cadascú d'aquests collaboradors,

en la seva especialitat, s'ha hagut de fer ac-
tiva i diligent per a investigar els diversos as-
pectes que la classificació de cada peça oferia.

Per tal, dins l'aspecte fastuós, de cosa
d'aparença que el Museu pugui tenir als ulls
dels doctes, hi ha una consciència dreta i vi-
gilant que en forma de rètol diu de cada cosa
ni més ni menys que el que ella és. Els milers
d'objectes que formen el Museu, degudament
inventariats i fotografiats, han estat objecte de
l'estudi necessari a la seva classificació, i la
suma de tota la sèrie de petits rètols establerta
a base d'un esforç enorme i d'una intelligèn-
cia i preparació considerable, constitueixen
una suma de coneixements donada al públic,
que, per als entesos, deu ésser digna de la més
alta consideració.

El Museu de Pedralbes té un atractiu es-
pecial, que hem procurat donar-li justament
per a atreure envers les coses d'art, aficions
poc definides envers el petit colleccionisme que
arreu del món civilitzat constitueix el terreny
on arrela el colleccionisme gran. Els rigors
metòdics que són el fons de la nostra cons-
ciència de directius dels Museus d'Art de
Barcelona, no ens manquen, i són precisament
els que ens han portat a separar de les nostres
colleccions històriques fonamentals tots els
objectes que constitueixen aquesta base del
futur Museu de les Arts Decoratives que
s'acaba d'inaugurar a Pedralbes. Però en el
Museu de Pedralbes, fundat a base d'aquests
residus (en l'adquisició dels quals no te-
nim ni fiem tingut art ni part)) ni po-
díem mantenir un criteri rigorista ni ens in-
teressava el mantenir-lo allí on aquest pogués
perjudicar aquest caràcter atractiu de les ins-
tallacions. Salvada la netedat de la papereta
de classificació i rigorosament retolat l'objec-
te, hem tendit a fer el Museu agradable, i per
a fer-lo agradable cal tenir en compte que era
cosa indispensable l'harmonitzar els objectes
que installavem a cada sala, amb la decora-
ció que ja hi havia a la sala, i encara amb la
utilitat que la sala tenia en l'ex-Palau Reial,
car si és propi que hi hagi porcellanes al que
era menjador i armes al que era Saló del
Tron, no hauria estat propi posar al Saló
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del Tron les porcellanes i les armes al men-
jador.

És de tota aquesta sèrie d'atencions, trac-
tant de collocar uns objectes que ja teníem en
un palau que ja era fet i en unes vitrines que
també teníem fetes, que n'ha sortit aque3t
planter d'un futur Museu de les Arts Deco-
ratives, on els amics de l'art s'hi troben bé,
on els ciutadans s'inicien al gust de moltes
coses, i on els intelligents poden apreciar,
demés de les moltes coses interessants que
conté, l'enorme esforç que s'ha fet per a posar
a rendiment aquests fons d'alluvió que la
Junta de Museus tenia a les reserves de l'an-
tic Museu de la Ciutadella.

JOAQUIM FOLCH I TORRES

Director general deis Museus d'Art

LA INAUGURACIÓ DEL

MUSEU DE PEDRALBES

La Junta de Museus el dia 8 de no-
vembre es va reunir al Palau de Pedralbes,
amb assistència de la majoria dels seus mem-

bres i sota la presidència del seu president
senyor Josep Llimona.

Amb aquesta ocasió va fer una detallada
visita als treballs d'installació del Museu de
les Arts Decoratives que s'ha inaugurat a
l'indicat palau.

Les installacions estaven en aquell moment
a punt d'ésser acabades, i per això la Junta
va acordar tot seguit inaugurar oficialment el
nou Museu el dia 18 del mes de desembre
següent, que s'esqueia en diumenge.

Va acordar, també, organitzar una sèrie
de visites privades amb anterioritat a la inau-
guració, per tal que poguessin tenir coneixe-
ment detallat del que seria el Museu aquells
elements que per llur especial significació hi
podien estar més interessats.

A l'efecte, el dilluns dia 12 varen visitar
les noves installacions els alts funcionaris de
la Generalitat i l'Ajuntament; el dia 14, els
crítics d'art i personalitats rellevants en els es-
tudis d'art i dels museus; el dia següent, els
més distingits colleccionistes particulars de
Barcelona, i el divendres, dia 16, els repre-
sentants de la premsa.

Aquests grups de visitants varen éssen re-
buts pel president de la Junta senyor Josep

Els representants de la premsa, acompanyats de la Junta de Museus, en visitar els
treballs d' instal'lació del Museu de Pedralbes
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El senyor Macià i altres autoritats, en arribar al Palau de Pedralbes, el dia de
la inauguració del Museu

Llimona i pels membres de la mateixa senyors
Gassol, Vilalta, Ventós, Serraclara, Pellice-
na, Opisso, Comas y Casas Abarca i pels alts
funcionaris dels nostres serveis.

El director general dels Museus, senyor
Folch i Torres, va acompanyar cada visita
donant detallades explicacions sobre els pro-
jectes de la Junta en instal•lar aquest Museu,
les circumstàncies que l'havien motivat i la
naturalesa dels exemplars que s'exhibeixen a
cada sala.

A més, al final de cada visita, el senyor
Serraclara, en nom de la Junta, va donar
les gràcies als visitants per haver acceptat les
invitacions que se'ls hi havien fet.

Després de la visita dels representants de
la premsa, aquests foren invitats a un ban-
quet que va tenir lloc al restaurant de la
«Font del Lleó». A més de la majoria dels
membres de la Junta, hi va assistir el conseller
de la Generalitat senyor Tarradellas i el ti-
nent d'alcalde senyor Ventalló. Va presidir
l'alcalde senyor Jaume Aguadé, qui va salu-
dar als invitats i agraí la collaboració de la
premsa a l'obra de cultura de l'Ajuntament.
El redactor d'EI Noticiero Universal, senyor

Serañana, va contestar en nom de la premsa
remerciant la invitació de què havia estat ob-
jecte i fent un elogi de l'obra de la Junta
de Museus i de les instal•lacions que aca-
baven de visitar al Palau de Pedralbes.
Varen parlar també sobre les activitats i els
plans de la nostra Junta, el conseller de la
Generalitat i vice-president de la Junta de
Museus senyor Gassol, el vocal de la mateixa
Junta senyor Casas Abarca i el president se-
nyor Llimona. A cadascú dels assistents a
l'acte se'ls va fer ofrena d'un dels primers
exemplars de la «Guia Sumària» del nou
Museu, que es va posar a la venda el dia de
la inauguració.

El diumenge següent, dia 18, a les onze
del matí, va tenir lloc l'acte de la inauguració
oficial. Davant de la porta principal de l'edi-
fici, prop del petit llac dels jardins, es va si-
tuar l'estrada presidencial. Al volt d'aquesta
hi havia un clos per a les representacions ofi-
cials i corporatives. L'entrada als jardins i al
Museu era aquell dia per rigorosa invitació
personal. Es pot dir que no es deuria perdre
ni una sola de les invitacions repartides, per-

què hi assistí un públic nombrosíssim. La Com-
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panyia General d'Autobusos va muntar per a
aquell dia un servei especial.

Recordem entre les entitats que hi estigueren
oficialment representades, a les següents:

Universitat de Barcelona, Institut d'Estu-
dis Catalans, Societat Económica Barcelone-
sa d'Amics del País, Patronat del Museu
d'Arqueologia, Junta de Ciències Naturals,
Acadèmia de Bones Lletres, Acadèmia Cata-
lana de Belles Arts de Sant Jordi, Escola de
Belles Arts, Arxiu Històric de la Ciutat; Fo-
ment de les Arts Decoratives, Círcol Artístic,
Círcol Artístic de Sant Lluc, Les Arts i els
Artistes, Institució del Teatre, Ateneu Bar-
celonès, Ateneu Enciclopèdic Popular.

Poc abans de les onze arribà el president
de la Generalitat senyor Macià, acompanyat
de la seva esposa, la seva filla i el conseller
£enyor Gassol. La Banda Municipal, dirigida
pel seu sots-director Ricard Lamote, tocà en
aquest moment Els Segadors.

El senyor Macià fou rebut en una de les
sales laterals de 1'ediñci per la Junta de Mu-
seus en ple, excepció del president, que en
aquells moments es trobava indisposat, i pel
director, el secretari i l'administrador. En
pocs moments es congregaren al mateix lloc
les demés autoritats i personalitats especial-
ment invitades, entre elles l'alcalde senyor
Aguadé així com el governador civil senyor
Moles.

Seguidament el senyor Macià passà a ocu-
par la presidència. A la seva dreta es va
asseure l'alcalde senyor Aguadé i el diputat
senyor Pere Corominas, que portava la re-
presentació del president de la Junta de Mu-
seus; el president de l'Audiència senyor An-
guera de Sojo i el tinent d'alcalde senyor Juvé ;
a l'esquerr a, prengueren seient el conseller
senyor Gassol, el comandant de Marina senyor
Verdugo, el tinent d'alcalde senyor Ventalló
i el regidor membre de la nostra Junta senyor
Pellicena. En llocs de preferència prengueren
seient tots els demés senyors que composen la
Junta. Ocuparen també lloc a l'estrada les
representacions de totes les acadèmies i corpo-
racions artístiques, literàries i científiques de la
ciutat, a més de varis regidors i nombrosos
artistes i colleccionistes d'art.

El senyor Pere Corominas, en nom de la
Junta de Museus, es va aixecar a parlar.
Esmentà el pla de classificació i metodització
de les seves colleccions que la Junta va por-

tant a terme, i digué que el Museu que s'anava
a inaugurar i que la Junta oferia a la ciutat
des d'aquell moment, era la primera realitza-
ció d'aquest pla. Explicà després les circums-
tàncies en què s'havia fet aquest Museu,
l'orientació que s'havia seguit en la seva for-
mació i el que serien els altres Museus que
s'anirien inaugurant. Remarcà especialment la
generosa aportació feta a aquest Museu pels
senyors Lluís Masriera i Damià Mateu, que
amb objectes de llur propietat havien format
dues interessantíssimes sales d'art oriental i
extremo-oriental, així com les que anteriorment
havien fet els senyors Enric Batlló i Eduard
Toda, amb importants donacions que avui es
poden exhibir al públic en aquest Museu en
un marc que els hi és adient. Acabà indicant
breument tot el que es proposava anar fent
la Junta per a dotar a Barcelona dels Museus
que necessita i pregant al senyor president de
la Generalitat que en representació de Cata-
lunya es dignés obrir al poble el Museu de les
Arts Decoratives que s'acabava d'installar
en el que fou un dia el Palau Reial de Pe-
dralbes.

L'alcalde senyor Aguadé féu ús de la
paraula per a remarcar l'encert que va tenir
l'Ajuntament en destinar l'edifici que havia
pertangut a la monarquia a una utilització
cultural, perquè el Museu que s'anava a obrir
al públic, constituïa indubtablement una ma-
nifestació artística d'innegable importància,
de la qual es beneficiaria des d'ara el poble.
En nom de l'Ajuntament donà les gràcies als
senyors Mateu i Masriera per la generositat
que havien tingut.

El conseller de Cultura de la Generalitat,
senyor Gassol, s'aixecà a parlar en nom del
president. Va glossar la significació de l'acte
en relació amb la transformació política que
s'està operant a Catalunya i a tota Espanya.
Recollí les manifestacions del senyor Coromi-
nas respecte a la significació del nou Museu
i el caràcter dels exemplars que el formen.
Féu un elogi de l'actuació de la Junta de
Museus, encoratjant-la a què segueixi treba-
llant per la cultura catalana. Testimonià
l'agraïment de les corporacions patrones de la
Junta a les persones que havien contribuït a
la formació del Museu que s'anava a inaugu-
rar. Acabà donant les gràcies també a tots els
que assistien a l'acte.

A continuació el senyor Macià es va aixe-
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El públic en l'acte de la inauguració

La presidència de 1' acte inaugural. El senyor Corominas en el moment

de pronunciar el seu discurs
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car de la presidència i la Banda Municipal
tornà a entonar Els Segadors. El president,
seguit de totes les autoritats i representacions
oficials, es va dirigir a la porta lateral de l'edi-
fici, que és la destinada a entrada al Museu.
El director senyor Folch i Torres li féu en-
trega de la clau. El senyor Macià obrí la
porta i començà la visita al Museu. Darrera
la comitiva oficial entraren a l'edifici els demés

dia 1 de gener, que també és festa oficial, es
va haver d'obrir el Museu al públic per aten-
dre les nombroses peticions rebudes. El dia 8
de gener, que era el primer dels diumenges
destinats a entrada gratuita, va acudir al nou
Museu una gentada extraordinària.

Pocs dies després de la inauguració va vi-
sitar el Museu el ministre de la República
senyor Marcellí Domingo.

Museu de Pedralbes. — Sala Damià Mateu

invitats. Fins més tard de les dues de la tarda,
hora oficialment fixada per a clausurar el Mu-
seu, una multitud immensa seguia recorrent les
sales.

A darrera hora, fent un esforç de voluntat,
el president de la Junta de Museus senyor
Llimona, malgrat el seu estat delicat, va
acudir al Museu i el va visitar entre la gran
gentada que omplia totalment l'edifici.

El dia següent, per ésser dilluns (dedicat
a la festa del personal) , el Museu fou clau-
surat. Es tornà a obrir al públic el dimarts,
acudint-hi un gran nombre de visitants. El
diumenge següent va estar tancat per coincidir
amb el dia de Nadal, que és un dels decla-
rats de festa oficial. El dilluns següent, mal-
grat ésser festa, així com l'altre diumenge,

EL CONTINGUT DEL
MUSEU DE PEDRALBES

El Museu de les Arts Decoratives de Pe-
dralbes ocupa tota la planta baixa de l'edifici
de 1'ex-Palau i la part central i ala esquerra
del primer pis; unes poques dependències de
l'ala dreta, degudament condicionades, estan
reservades per la Junta de Museus per a ex-
posicions artístiques decoratives de caràcter
temporal, on pugui ésser apreciat l'esforç dels
actuals productors d'art sumptuari, i on pu-
guin ésser conegudes pel públic les colleccions
artístiques particulars barcelonines.

Com ja ha exposat detalladament el direc-
tor dels Museus en l'article que s'insereix abans,
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en aquest Museu s'hi han transportat i instal-

lat solament aquelles seccions i sèries d'objec-
tes d'art sumptuari no catalanes ni relacionades
amb la història de l'art català i que formaven
un fons important, gairebé en la seva totalitat
emmagatzemat, per manca de lloc on expo-
sar-lo, en els dipòsits de l'antic edifici de la
Ciutadella, on els Museus han estat installats
fins ara. Aquest fons, que paulatinament

el projecte de la formació d'aquest Museu
certs senyors colleccionistes volgueren genero-
sament cooperar a l'esforç amb l'aportació de
les seves colleccions. Tal féu el senyor Damià
Mateu, que ha portat una meritíssima collec-
ció d'art xinès, el senyor Lluís Masriera, que
ha contribuït en molt en fer possible organit-
zar una sala japonesa, i el senyor Eduard
Toda, que féu gentil ofrena dels exemplars

Museu de Pedralbes. —Sala Enric Batlló i Batlló. Antic menjador de gala del Palau Reial

s'anava retirant de les sales d'exposició a me-
sura que les seccions d'art històric català ana-
ven augmentant, procedia d'adquisicions fetes
en moments en què el Museu no havia cucara
pres el determini d'especialitzar -se i consti

-tuir-se en el Museu de l'art de les èpoques
històriques nacionals catalanes. En el transcurs
deis quaranta cinc anys de vida de la institu-
ció , s'hi anaren a poc a poc afegint donatius
importants a 1'ensems que altres de modestos,
no menys apreciables, i ha estat amb uns i
altres objectes recollits i amb una part dels
de factura catalana dels segles xvill-xiX,

que posseïa el Museu, com s'han constituït
les colleccions que avui són la pedra primera
del Museu de les Arts Decoratives barceloní.

Cal també fer esment com en ésser conegut

que avui constitueixen el nucli de la secció de
relligadures.

Altra aportació inesperada i notable que
cal esmentar és la de la secció pictòrica
d'aquest Museu, quals quadres, convenient-
ment distribuïts per les sales d'exposició, pro-
venen del fons de reserva del Museu del Pra-
do, de Madrid, i foren transportats a Barce-
lona per a decorar les dependències del Palau
Reial.

Precisa també remarcar com entre els ob-
jectes d'art sumptuari s'hi troben reproduïdes
en materials nobles, o en aparença de tals,
algunes obres de les que constituïen una part
important del fons d'orfebreria, de vidrieria i
de faiança i els emmotllats en guix d'objectes
d'art sumptuari, procedents de l'antic Museu
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Museu de Pedralbe:. -- Sala Lluís Masriera

de Reproduccions, els quals s'han agrupat
convenientment per a formar una secció anexa
documental.

Una altra part de les obres exposades són
les creades per artistes contemporanis, que
han estat adquirides en les periòdiques exposi-
cions d'indústries artístiques que la ciutat ce-
lebrava. Retirades que fins ara han estat de
la vista del públic, avui elles sabran fer re-
flectir un moment qualsevol de la nostra vida
artística contemporània.

El conjunt d'objectes installats en aquest
Museu, passa de cinc mil, tots ells deguda-
ment classificats i seriats, distribuïts en qua-
ranta nou sales de variada capacitat, per ha-
ver-se volgut conservar en tot el possible l'es-
tructura del palau, no havent-se fet sinó les
anés precises modificacions en aquelles depen-
dències quina disposició primera no era apta
a la nova destinació. Així, sense modificar res
de la planta baixa, on la seguida de sales de
recepció i de festa podien perfectament servir
per a installació del Museu, sols fou necessari
obrir en la planta alta, al llarg dels foscos
corredors que donaven accés als dormitoris
dels ex-prínceps, infants i palatins, amples por-
talades que permetessin veure al públic, sense

necessitat d'entrar dins les estances, les ins-
tallacions del mobiliari que hi han estat fetes.
En altres dependències s'ha cregut convenient
mantenir en tot el possible el seu primer caràc-
ter, sense perjudici, però, d'installar en elles
les colleccions més addients a llur caràcter i
decoració. Això és ço que s'ha fet en el men-
jador de gala, el Saló del Tron i els dormitoris
dels ex-reis.

En començar la installació de les seccions
es posà una especial cura en decorar cada sala
amb un color que fes un fons adequat a la
forma i matèria de l'objecte exposat, a fi que
aquest hi pogués ressaltar-hi. I aquest lema,
la sala per a l'objecte, ha estat la norma se-
guida durant els treballs d'installació.

En general, són soles les sales de la planta
baixa on hi han estat installades vitrines, ha-
vent-se condicionat les dependències de la
planta alta en una exposició de la secció del
mobiliari del Museu. Compostes d'una cam-
pana de vidre posada damunt un sòcol de
fusta, pintat en un color addient al de la sala,
la seva visibilitat entera permet esguardar en
tots sentits l'objecte exposat, i la collocació
d'una llum elèctrica a la part alta de cada
cos d'ella contribueix a la major percepció del
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Museu de Pedralbes. -- Sala Eduard Toda, abans biblioteca

contingut a l'ensems que a la intensificació de
la illuminació de cada sala, prou sadollada
de la llum que irradien les aranyes de cristal-
lins prismes o de vidres policroms.

Per a la visita del Museu, i per a donar
facilitats al públic visitant, s'ha posat un or-
dre hipotètic en cada indret delimitat on hi
estan exposats objectes. En cada sala, les vi-
trines hi estan numerades i tot objecte exposat
té el seu número d'ordre dins la sala en què
es troba, el qual correspon a les indicacions
més precises d'ell, i al seu número d'ordre en
l'inventari general, que estan impreses en un
cartell enmarcat amb fusta daurada collocat en
forma visible a cada cos de vitrina o al costat
del mateix objecte.

Una guia sumària, ben a l'abast del pú-
blic, profusament illustrada amb fotografies
de conjunts de sales del Museu, i a la que
lii estan addicionats els plans de les plantes
del Museu, ha estat redactada per a millor
comoditat del visitant.

L'accés al Museu és per la porta de l'ala
dreta de l'edifici. En el vestíbul d'entrada,

on s'hi troban distribuïdes diferents reproduc-
cions en bronze d'altres tants bronzes pom

-peians, hi estan installades les vitrines en què
s'hi exposen les publicacions de la Junta de
Museus, a fi de donar coneixement al públic
de les tasques que es realitzen, i a 1'ensems
fotografies de conjunts i objectes del Museu
que van posades en venda.

Després de passar pel servei controlador
dels visitants, ï franquejada la porta vitriada
d'entrada, s'entra a la rotonda de les bacines
(sala I) , centrada per una reproducció en
bronze del David de Donatello, en qual girola
hi estan les vitrines on s'hi ha aplegat la sec-
ció de bacines de llautó del Museu, composta
d'uns dos cents exemplars d'importació, se-
riats segons el motiu de llur repujat. Sobre
aquestes bacines es publica en el present vo-
lum un detingut estudi de Miquel Utrillo.

De la rotonda, i per una porta enfrontada
a la d'entrada, es va a la sala Damià Mateu
(sala II) on s'hi han exposat els objectes d'art
extremo-oriental reunits per aquest senyor col-
leccionista que es complagué en deixar-los en
qualitat de dipòsit a la Junta de Museus en
tenir coneixement de la formació d'aquest
Museu. Entapissada amb un vellut qual color
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sobri dóna a la sala la tonalitat de recolliment
i misteri que els objectes aplegats requereixen,
damunt el qual hi brillen les lletres daurades
del nom i cognom del dipositari, es troben ins-
tallats dins vitrines aquells objectes que per
llur fragilitat lio necessiten, essent els altres
degudament distribuïts dins un ordre estètic
que permet fer ressaltar llur forma, color i
tècnica d'execució.

tats de les tècniques d'execució ; els inotius es-
culpits en la fusta daurada dels fumadors
d'opi palegen la perfecció a què arribà aquest
art en el divuitè segle; les testes búdiques es-
culpides en pedra i fusta o foses en bronze,
impregnades d'un hieratisme búdic ens proveu
com els artistes xinesos aconseguiren materia-
litzar el misticisme; els exemplars ceràmics,
agrupats en les diferents famílies que els dis-

Museu de Pedralbes. — L'antic Saló del Tron, amb els exemplars d'armeria

Els objectes que formen la collecció extremo-
oriental del senyor Damià Mateu palesen el
gust depurat, els coneixements arqueològics i
els sentiments artístics del colleccionista. Ta-
lles, tapissos, bronzes i porcellanes competei-
xen en meravella de tècnica i formosor de
factura. Amb ells es fa possible pretendre in-
teressar i àdhuc iniciar al visitant ea les arts
fins ara per a nosaltres tan desconegudes de
1'Extremo-Orient, car es fa factible poder se-
guir llurs evolucions a través les dinasties im-
perials amb les quals es cronologuen. Els
bronzes permeten conèixer gairebé per complet
el panteó búdic tractat per l'art dins els se-
gles; els tapissos xinesos, nipons i tibetans, en
els que la profusió de games competeix amb
la riquesa de la composició, revelen les varie-

tingeixen, es fan admirar per la finesa de for-
ma i delicadesa de tons de color, més apre-
ciables encara a mesura que es remunten dins
el temps, i la deliciosa collecció de Kuan-yins
de porcellana blanca de Te-boa, veritables
tanagres xineses de meravellosa eurítmia, frapa
l'esperit pel mateix encís irresistible que atreu
els sentits per la delicadesa de llurs formes,
la dolçor que resplendeixen llurs rostres de
verge i la suavitat d'expressió en elles acon-
seguida i que mai lograren superar ni el cisell
dels més famosos escultors ni els motllos des
més experts dels fundidors.

Una nombrosa collecció de miniatures per-
sanes, degudament emmarcades, contribueix
amb els seus vius colors a donar noves games
al complex d'aquesta sala, una de les més
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Museu de Pedrglbes. — Sala VII. Exemplars de llautó

Museu de Pedralbes.—Sala VIII. Exemplars d'orfebreria
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interessants del Museu, considerada a l'en
-sems baix els punts de vista artístic i arqueo-

lògic.
P-s també des de la rotonda de les bacines

on, vers l'ala dreta de l'edifici, es va a la
sala Enric Batlló i Batlló (sala III) que fou
el menjador de gala del palau. Havent-se
volgut conservar el seu caràcter, els mobles
d'aquesta sala s'han deixat en el mateix ordre

Masriera (sala IV) , d'art extremo-oriental,
quals objectes exposats són en la seva major
part deixats en dipòsit per l'artista barceloní
i vocal de la Junta de Museus qual nom porta
la sala.

Dins les vitrines, i convenientment agrupats
per famílies, hi són els exemplars ceràmics,
japonesos en la seva major part, quina varie-
tat i intensitat de color colpeix l'esguard del

Museu de Pedralbes. — Sala d' esmalts

del seu servei de menjador: al mig, damunt
una esplèndida catifa, la gran taula i el ca-
diratge; vers el fons, la taula on I'ex-reial fa-
mília hi feia els repassos en la intimitat. Sols
s'hi ha addicionat una discreta installació de
vitrines on hi estan exposades les porcellanes
del Museu, en la seva major part donatiu del
difunt senyor Enric Batlló i Batlló, quina ge-
nerositat s'honora donant a la sala el seu nom.

Porcellanes de pasta blanca, sortides en la
quasi seva totalitat de la fàbrica saxona de
Meissen, quines composicions estatuàries estan
plenes d'aquella elegància i gràcia tan genuï-
na del segle xviiI i que evoquen instintiva-
ment cada una d'elles una festa de Watteau,
una pastoral de Boucher o una ària de Mozart.

Del menjador es passa a la sala Lluís

visitant. Altra vitrina reuneix els exemplars
de talla quals factures d'execució són nipones
i indostàniques. Un Amida daurat presideix
la sala segut damunt el seu tron de flor de
lotus, flanquejat per les armadures de dos sa-
murais guerrers, i davant seu s'hi troba un altar
de fusta daurada, damunt el qual hi són dues
quimeres ceràmiques xineses, que semblen ésser
allà per a què en ell hi siguin dipositades les
ofrenes dels fidels al seu Just. Tapissos de se-
des de llampants colors, quines composicions
i tècnica palesen la seva factura xinesa o ni-
pona, cobreixen les parets de la sala alternant
amb les típiques estampes japoneses del se-
gle xviii, on els gests marcials o ferotges
dels guerrers contrasten amb els gràcils de les
belles geishes abillades de seda i l'expressió
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Museu de Pedralbes.—El que fou despatx oficial d'Alfons XIII

Museu de Pedralbes. — Sala d' armes d Isabel II

47



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D ART DE BARCELONA

d'innocència i joia dels infants nipons jugant
sota els cirerers florits o vora els estanyols de ne-
núfars per damunt els quals hi volen les blan-
ques grues coronades.

Ací i allà, en les parets, màscares decora-
tives de rostre beatífic o espaordidor, mostra
de la psicologia d'aquest poble senzill, ingenu
i bondadós que també ha volgut saber fer
por, d'entre les quals es remarquen per la
seva minusculitat i finura de tècnica dos bells

r

Centrada per 1'escalfapanxes gòtic del
castell de Jaca, vingut a l'edifici passant abans
pel «Maricel» sitgetà, en aquesta sala han
estat distribuïts en ordre de tipus i cronologia
tots els exemplars de guardes i relligadures,
instal•lats visiblement en els estants dels arma-
ris-biblioteques que, adossats a les parets, en-
toren la dependència.

El Museu es prossegueix vers el centre i
ala esquerra de l'edifici. Retornant a la Yo-
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Museu de Pedralbes. — La sala de festes del Palau Reial convertida en sala
de porcellanes isabelines

exemplars de màscares teatrals de tipus feme-
ní, quina factura les fa creure sortides deis
més famosos tallers del segle xuti[, el de les
obres mestres d'aquest gènere.

I, contrastant amb els foscos paravents i
mobles ricament tallats i lacats, els grans
gerros nipons de porcellana policroma acaben
de donar un to més alt de vida i color en el
conjunt bell i gai que s'aplega en la sala.

És també des del menjador, per una porta
enfrontada a la sala IV, que es té accés a
la sala Eduard Toda (sala V) , destinada de
primer a biblioteca i ara, como a cosa addient,
a l'exposició de la collecció de relligadures
del Museu, quin nucli principal és el donatiu
que féu el senyor qual nom porta avui la sala.

tanda de les bacines, és per una porta en-
frontada a la d'accés a la sala Enric Batlló
i Batlló que es continuen les sales d'exposició
del Museu.

Des d'una petita rotonda en quals horna-
cines hi han estat posades unes reproduccions
de vasos etruscs en terra cuita, s'entra a la
sala dels ferros (sala VI) , on hi han estat
distribuïts demes dels exemplars extrangers, ge

-neralment en reproducció, aquells ferros i bron-
zes, originals, que pel seu origen o el seu
sabor local s'ha cregut més convenient dei-
xar-los a Barcelona que transportar-los al
«Cau Ferrat», de Sitges, on hi serà installat
el Museu de la genuina forja catalana.

Des d'aquesta sala s'entra directament a
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la sala dels llautons (sala VII) , en quals vi-
trines s'hi ha aplegat un conjunt d'obres utili-
tàries, setcentistes en llur major part, sortides
de les llautoneries catalanes.

Seguint el corredor que entravessa longitu-
dinalment el cos central de l'edifici per davant
l'escalinata d'honor, es va a la sala d'orfe-

breria (sala VIII) , on damunt un fons de
vellut grana hi ressalten els exemplars no ca-
talans, en or i argent, originals o reproduïts
en metall, del fons del Museu Municipal que
foren adquirits en voler-se constituir el Museu
de Reproduccions, dels procedents de l'Ajun-
tament de Barcelona, del donatiu del senyor
Enric Batlló i Batlló, dels adquirits per la
Junta de Museus en diferents Exposicions
d'Arts Decoratives i dels trobats en el palau
de Pedralbes en efectuar-se la incautació pel
govern revolucionari.

De nou al corredor, i una vegada entraves-
sat el vestíbul de l'entrada principal, es troba
a mà dreta la sala dels voris i vitratge (sa-
la IX) , tota ella entapissada de domàs verd on
s'hi reflecteix la llum natural que de fora ve a
través un superb finestral de mosaic de vidres
a vores de plom dibuixat per J. Lluís Pe-
llicer on s'hi allegoritza la III Exposició
de Belles Arts i Indústries Artístiques de
Barcelona, en 1896. En dues de les grans
vitrines hi són aplegats i exposats els comple-
: os d'objectes de vori, os, cera, talla i pedra,
retcentistes i vuitcentistes, provinent3 del Mu-
seu Municipal barceloní i del donatiu del se-
nyor Enric Batlló i Batlló. En altres vitrines,
una col.lecció de medalles reproduint aquelles
italianes més conegudes del segles xv al xvii,
hi estan provisionalment exposades en espera
que la quantitat de medalles commemoratives
autèntiques que formen la secció del Museu
sigui suficient per a poder substituir-les. La
sèrie de finestrals es troba condicionada per
les parets de la sala, i llur composició es fa
visible mitjançant una discreta distribució de
llums en la part posterior del finestral, amb
ço que a l'ensems s'aconsegueix donar un
nou encís a la sala.

Enfront a la desembocadura del corre-
dor s'hi troba el Saló del Tron (sala X) . Igual
que el menjador, la Junta de Museus acordà
conservar el caràcter d'aquesta dependència a
1'ensems que decidí la instal.lació d'una secció
addient: les armes. El tron reial resta en el
seu lloc de col.locació, guardat encara pels dos

lleons de marbre, i per davant una cortina de
vellut grana els setials dels ex-reis es mantenen
en el seu lloc. Un entapissat de domàs blau
groc substitueix en les parets del saló els ta-
pissos que les tapaven, i una esplèndida catifa
d'una sola peça cobreix el sòl; les aranyes i
els jocs de llum es mantenen, i és així com
el saló no ha perdut la grandesa i esplendor
dels pretèrits moments de les recepcions oficials.

De manera molt discreta s'han adossat a
les parets les vitrines que contenen la collec-
ció d'armes blanques del Museu, alternant
amb belles columnes de marbre jaspiat de
quals fusts irradien les armes llargues (llan-
ces, alabardes, partesanes, etc.) i els guions
commemoratius de la Constitució de l'any
1837. En les fonadures de les vitrines s'hi han
distribuït per ordre cronològic les rèries d'es-
trebs i esperons i, per damunt d'elles, una sèrie
de banderes d'un innegable interès històric hi
estan posades en una virolada radiació de se-
micercle.

Sortint del Saló del Tron per la mateixa
porta en què s'hi ha entrat, i prenent la direc-
ci ó vers la part posterior de l'edifici, es va a
la sala dels records històrics (sala XI) . És una
petita sala entapissada de domàs or, quins frisos
han estat pintats recordant la decoració exis-
tent en el palau del Go-,ern civil de Bar-
celona. En ella s'hi han recollit els pocs ob-
jectes relacionats amb les armes, que posseeix
el Museu que siguin records d'aconteixements
o de personatges que tenen un interès his-
tòric. I, així, en distribució cronològica,
s'hi veuen els arcabussos dels soldats de
Felip V, les pistoles dels patriotes catalans
que defensaren els furs i els collarins de llautó
gofrat dels granaders imperials del pretendent
austríac, el trabuc d'un heroi anònim de Man-
resa que es complagué en gravar en la culata
les dates de les batalles del Bruc en les quals
hi vomità la metralla, el sabre del general
Manso, diferents objectes personals del gene-
ral Prim, les espingardes preses als marroqu`ns
en les guerres d'Àfrica del passat segle, el
bust malmès de la reina Isabel que fou llen-
çat al mar pel poble de la primera república,
la bandera barrada de la primera entitat ca-
talanista, i, per damunt tots, la imatge central
del penó de santa Eulàlia amb el qual morí,
abraçant-lo, el darrer conseller en cap, Rafel
de Casanova.

Des d'aquesta sala s'entra directament a
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la sala d'armes d'Isabel II (sala XII) , deco-
rada amb pintures murals addients a la secció
que posteriorment s'hi destinà. Una estàtua en
marbre de la reina Isabel II presentant a Al-
fons XII infant, obra de Vallmitjana centra
la sala a 1'ensems que li dóna el nom.
Un retrat a peu dret de l'emperadriu Eu-
gènia sembla presidir la sala per damunt
la repisa d'un escalfapanxes. Dins les vi-
trines que parallelen les parets s'hi han
aplegat les armes blanques que complementen
la sèrie exposada en el Saló del Tron; en altres,
les armes de foc curtes que remembren una
manufactura catalana avui desapareguda. Pol

-voreres de diferents materials i formes, bom-
bes, granades de fusta clavetejada, de ferro o
de vidre, per a líquids inflamables, etz., diuen
dels procediments guerrers d'èpoques anteriors.
Un banderí isabelí presenta la seva roba
històrica, i als seus peus hi obren la boca dos
morters damunt rodes en quin llom hi està
gravada la fatídica data de 1714.

D'aquesta sala es passa a altra de més pe-
tita (sala XIV) , d'iguals dimensions a la dels
records històrics, on momentània i provisional-
ment s'hi han reunit i distribuït una sèrie de
reproduccions en guix d'armadures i peces

d'armadures que es troben en altres museus o
en colleccions particulars, amb el sol fi de
fer un anex documental a la secció d'ar-
meria.

Comunicant-lti, enfront hi lia una altra
sala de reduïdes dimensions (sala XIII)
que està destinada a l'exposició temporal dels
objectes provinents de donatius, llegats o ad-
quisicions que entrin al Museu en l'entretemps
de les tasques periòdiques de distribució en les
quals els objectes nou entrats ocuparan el seu
lloc en la installació general.

Seguint en direcció vers l'ala esquerra de
l'edifici, s'entra a una ampla sala que ('entra

-vessa transversalment, on s'hi han reunit i con-
venientment installats els sis exemplars de més
intrínsec valor artístic de la secció de carros-
seria del Museu (sala XV) , descollant d'entre
ells per la seva puresa de línia i per l'extra

-ordinària riquesa de la decoració, la carrossa
blasonada estil Lluís XVI, qual caixa està
incrustada d'un mosaic de nacre i pintures,
deixada en dipòsit al Museu pels hereus del
marquès de Castellbell. Dins vitrines, i con-
dicionats damunt maniquins, s'hi han aplegat
els induments d'època dels lacais de la dita
carrossa.
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Museu de Pedralbes. Sala XXVI

En l'extremitat ponent d'aquesta sala, se-
parada per una vidriera, s'hi troba una mena
de galeria coberta (sala XVI) on, comple-
mentant la secció, hi han estat reunides les
selles de muntar que posseïa el Museu.

Per la porta que centra la sala de les car
-rosses, enfront a l'eix del Saló del Tron,

s'entra en el vestíbul on hi comença l'escala
accessòria que menava a les habitacions del
pis superior. Aquest vestíbul (sala XVIII)
en quals murs entapissats s'hi troben quadres de
l'escola espanyola del segle XVII procedents
dels dipòsits del Museu del Prado, de Ma-
drid, està centrat per una carretella d'infant,
estil imperi, que complementa també la secció
de carrosseria. En el primer replà de l'escala
hi ha estat posada una estàtua de Maria Cris-
tina amb Alfons XIII infant segut damunt
la seva falda, en marbre blanc, obra de Vall-
mitjana el jove.

Des del vestíbul es pot veure vers l'esquer
-ra, car no està permès l'accés, el despatx ofi-

cial d'Alfons XIII (sala XVII) on s'ha pres
cura de conservar íntegre el mobiliari a fi de
poder mantenir el seu caràcter.

Per una porta enfront es va directament
a la sala dels esmalts (sala XIX) , que con-

serva el decorat i part del mobiliari de quan
era sala rebedor de Victòria Eugènia. Unes
poques vitrines hi han estat installades conte-
nint la secció d'esmalts del Museu, donatiu
en gran part del senyor Enric Batlló i
Batlló i essent molts d'ells una fidel repro-
ducció d'interessants objectes sortits del centre
productor de Limoges en els començaments
del segle xvl; en altres vitrines s'hi han posat
els exemplars autèntics de la mateixa factura
cronologats en el segle XIx.

Entravessant novament la sala de les carros-
ses, s'entra, seguint la part davantera de l'edi-
fici, al que fou saló de festes del palau, avui
sala de les porcellanes isabelinas (sala XX) ,
amb la qual es complementa la secció co-
mençada en la sala III. El saló conserva la
seva estructura, la decoració i part del mobi-
liari. Avui, però, centrat per una estàtua
eqüestre en bronze del Borbó Lluís XIV, té
adossades a les parets un determinat nombre
de vitrines on s'hi han reunit el complex d'ob-
jectes de porcellana, utilitaris en la seva major
part, en el que els productes saxons de Meis-
sen es colzegen amb els de Fulda, Zwickau,
Kassel, Rudolfstadt i els tan famosos de Sè-
vres. En dues altres vitrines s'hi ha aplegat la

51



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D ART DE BARCELONA

Museu de Pedralbes. — Sala isabelina

U

vaixella xifrada dels ex-reis que es trobava en
el palau.

Seguint dins l'ordre de visita de les sales
del Museu, cal passar a través tot el corredor
de la planta baixa que contorna el massís
central on hi està l'escalinata de marbre que
mena al primer pis. Aquest corredor, en for-
ma de U (sala XXI) estava habilitat en
corredor de tapissos i per tant ornat amb belles
tapisseries de la casa reial, de les quals s'in-
cautà la Junta de l'antic patrimoni de la Co-
rona, traslladant-les a Madrid. Actualment
està destinat a l'exposició de les sèries cerà-
miques no catalanes ni tampoc espanyoles, al-
guns dels exemplars essent-ho de reproducció,
que constituïen la secció estrangera del Museu
Municipal, i a la de les peces de manufactura
moderna adquirides en les exposicions oficials
d'indústries artístiques celebrades a Barcelo-
na en diferents anys.

S'inicia la sèrie amb unes vitrines on s'hi
troben reproduïts diferents exemplars de cerà-
mica grega clàssica i campaniana per a seguir-se
a través dels exemplars, també de reproducció,
de ceràmica oriental i hispano-moresca i els
marroquins autèntics adquirits en l'Exposició
Universal de l'any 188-8. Una idea primera

de voler fer un Museu de Reproduccions, fa
que avui pugui continuar-se la sèrie amb la dels
més interessants exemplars de les principals
manufactures italianes renaixentistes. La raó
que fa tenir en particular estima aquestes vi-
trines consisteix segurament en la notable va-
rietat de les fàbriques que hi són representa-
des. Des de l'inestimable Luca della Robbia,
regenerador, millor fóra dir creador d'aques-
ta indústria tan original, són pocs els mestres
que no hi tinguin models de llurs obres. Po-
ques són també les ciutats que no hi tinguin
llurs marques de fabricació. I és així com,
malgrat que en general es tracti d'exemplars
reproduïts, sigui possible fer una mena de
viatge a l'entorn del món ceràmic i tenir im-
pressions sobre Faença, Gubbio, Urbino, Pes-
saro, Casteldurante, etc., on l'ús de les majòli-
ques havia encès els forns i cridat als artistes i on
la indústria preparava les matèries primes que
el gust artístic de l'executor cuidava transfor-
mar per a Lliurar-la tot seguit a l'admiració
de tots, no sabent-se si d'aquests , plats i vasos
cal admirar -ne més la invenció fecunda, la
puresa de dibuix, la repartició de les delicades
tintes o l'elegància de les formes i la cocció
perfecta dels vernissos.

52



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D ART DE BARCELONA

La sèrie ceràmica exposada en els corredors
es segueix en les vitrines que contenen la ce-
ràmica germànica renaixentista i la tan origi-
nal francesa de Palissy. Dues monumentals
estufes de majòlica verda flanquegen la porta
de la que fou capella del palau de Pedralbes,
que avui s'ha curosament i necessàriament trans-
format en sala d'actes del Museu; les dues
lean estat construïdes segons la tradició de la
família Hirschvogel, que arrenca en el se-
gle xV. I es completa la secció amb superbes
collcccions de ceràmica anglesa del tipus
Wedgwood i de les que han estat manufac-
turades a Etrúria, Leeds, Castleford, Sevilla,
La Granja i Rozenburg, per acabar-se la sèrie
amb els exemplars sortits dels forns dels nos-
tres millors ceramistes contemporanis.

Finalment, i com a cosa complementària,
cal esmentar dues vitrines curulles de peces re-
cordatoris de viatge, la major part de fina
porcellana anglesa, recollides pel senyor
Eduard Toda en el seus viatges per Angla-
terra i donades per ell al Museu.

La sèrie ceràmica és la darrera de les sec-
cions installades en les sales d'exposició de la
planta baixa de l'edifici, segons la disposició
hipotètica d'una visita ordenada, la qual es

prossegueix a través les sales que s'han con-
dicionat en la planta alta.

Per l'escala d'honor que es troba a la sor-
tida del vestíbul de l'entrada principal de
l'edifici, i quina estructura la fa fer un cos
massís que centra i apinyola la part central,
es continua la visita a les installacions fetes
en el primer pis del Museu. Aquesta escala,
de marbre blanc catifat, es bifurca a la seva
mitja alçada, en qual replà de confluència hi
ha estat collocada una bella estàtua de bronze
francesa procedent del Museu de Belles Arts
barceloní.

En 1'hall anex a la part alta posterior de
l'escala (sala XXII) hi ha estat installada una
part de la cofecció de vidres del Museu: els
no catalans. Convenientment distribuïts en
nombroses vitrines, aquesta secció de vidres
ha estat agrupada en sèries cronològiques i
de manufactures, començant per les còpies de
vidres hellenístics, romans imperials, bizantins
i arabitzants, quals sèries promptament es con-
tinuen per una bellíssima collecció de vidres
de Murano seguida cronològicament pels es-
maltats de Praga i Nuremberg. Mes, ço que
fa el nucli de la secció és la nombrosa sèrie
de flascons i vasos esmaltats d'innegable ma-

Museu de Pedralbes.—Sala amb pintures de « El Vigatà »
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nufactura germànica del segle xviii, quin
centre productor és encara indeterminat;
aquest conjunt omple sobradament tres grans
vitrines on hi estan agrupats per motius de de-
coració. Dues vitrines a dos cossos apleguen
els vidres i cristalls tallats de la manufactura
espanyola de La Granja, la francesa de Bac-
carat i les alemanyes de Postdam i la Silèsia.

Es prossegueix vers el corredor que va vers
l'ala esquerra de l'edifici parallelament al

arquetes i bargueños, i uns magnífics exem-
plars de talla policromada dels segles XVI i

xv[i de què n'era posseïdora la Junta de
Museus. La sèrie es continua en la sala se-
güent (sala XXVI) on hi són exposats dife-
rents mobles espanyols, francesos i italians,
cronologats en el dissetè segle. La sala XXVII,
installada en caràcter de dormitori, aplega
una varietat de mobles de la mateixa època
a la de la sala anterior. La major part dels

Museu de Pedralbes. —Sala amb pintures de Flaugier

costat posterior d'ell. És en aquest corredor
(sala XXIV) on hi lean estat installades les
vitrines en les quals de manera provisional hi
està repartida la sèrie documental de guixos
del Museu i en quals parets s'hi han distri-
buït les reproduccions de cuirs i guadamassils
de les manufactures flamenques i franceses, on
s'hi obren, a l'esquerra, les sales que foren des-
tinades a l'exposició de la sèrie del mobiliari.

En la primera d'elles (sala XXIII) s'hi
han distribuït els exemplars de reproducció
dels mobles que caracteritzen la darrera mei-
tat de l'època gòtica i els primers temps de la
renaixença, quals tons de color ressalten en el
fons vellut grana amb què s'ha entapissat la
sala. En l'adjacent (sala XXV) s'hi han
aplegat els mobles espanyols, principalment

exemplars d'època reunits en la sala que es
segueix (sala XXVIII) són catalans, de mar-
cat sabor setcentista. La sala provinent
(sala XXIX) es comparteix en una ante-
sala i una alcova on hi estan distribuïts di-
ferents mobles de manufactura barcelonina
del segle xviii i un mobiliari de dormitori,
blanc i or, de net estil Lluís XVI. En les
parets convenientment emmarcats, hi estan dis-
tribuïdes diferents composicions pictòriques
murals d'<El Vigatà».

El corredor desemboca en un ample hall

a tres naus. En la sala bessona que s'obre
a l'esquerra de la sortida del corredor (sa-
les XXX i XXXI) s'hi han aplegat i distri-
bu'it una sèrie d'arquetes siscentistes i alguns
altres mobles d'interès decoratiu que les en-
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quadren i que ressalten vivament damunt el
fons de domàs i vellut grana en què estan
reunides. Enfront a la sortida del corre-
dor, una sala, quines parets estan entapissades
de seda llistada (sala XXXIII) , aplega una
mostra típica de la manufactura barcelonina
del moble vers els volts de l'any 1 885 ; altres
mobles que es troben en ella pertanyen al
guarda-mobles del palau de Pedralbes, i avui
han ja adquirit un caràcter històric.

collecció de retrats miniatures pintats a mà
damunt fulles d'os o vori; en el fons, dins
vitrines i condicionats damunt maniquins, els
induments complets, d'època, d'aquesta sec-
ció. A la nau davantera (sala XXXVII),
collocades dins vitrines planes i agrupades
cronològicament, les sèries de pintetes, sabates,
bosses i demés peces que van anexes a la in-
dumentària.

Adossades a les parets de I'hall, unes vi-

Museu;de Pedrulbes. — Sala vuitcentista

En i'hall a tres naus i rotonda que centra
l'ala esquerra de l'edifici, s'hi han aplegat i
agrupat tots els exemplars d'indumentària i
anexos corresponents a l'època finals del se-
gle XVIII i començaments del XIX, que pos-
seïa la Junta de Museus.

Convenientment emmarcats i posats sota vi-
dre, s'ha distribuït al llarg de les parets el
complex de mocadors, xals, cossets, armilles
i altres peces d'indumentària similar, quals
virolats colors ressalten del fons blau cobalt
on han estat condicionats.

En la nau darrera (sala XXXII) , posades
dins vitrines planes, estan condicionades les
seccions de gandalles, caperons i altres varia-
des peces d'indumentària. En la nau central
(sala XXXV) s'hi pot veure una bellíssima

trines murals apleguen la sèrie dels vanos,
quins abigarrats països contribueixen a donar
unes notes més de color a la policromia del
conjunt.

En la rotonda que es troba darrera la caixa
de l'escala accessòria del palau, hi són exhi-
bides en cinc vitrines les sèries de rellotgeria,
joies, botons, fermalls, agulles, reliquiaris,
medalles, capses, tabaqueres i miniatures que
complementen i completen la secció.

Es prossegueix L'ordre de visita vers la part
anterior de l'edifici, en la qual la disposició
de les dependències era similar a les de la
part posterior i avui, després de les reformes
que s'ha precisat fer, conserven una disposi-
ció d'igualtat respecte a la de les sales situa-
des en la part oposada de l'edifici.
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Museu de Pedralbes. — Cambra divisòria i dormitori de la ex-reina

La primera sala (sala XXXVI) està or-
denada en un interior de l'època isabelina, en
el qual s'hi ha aplegat un conjunt de mobles
barcelonins que es complementa en la sala
provinent (sala XXXVIII) .

En altre corredor que s'allarga parallela-
ment a la façana (sala XXXIX) , en quals
parets hi estan degudament emmarcats i posats
sota vidre els guadamassils i cuirs que compo-
sen la secció autèntica del Museu, s'hi obren
les sales disposades i distribuïdes en interiors
en diferents moments del segle XIX, que es
distribueixen en aquest ordre: sala romàntica
(sala XL) , quina decoració dels murs és obra
barcelonina d'aquesta època, recollida per la
Junta de Museus en una casa senyorial que
fou enderrocada amb motiu de l'obertura de
la Via Laietana; sala d'«El Vigalà» (sa-
la XLI) , així anomenada perquè la decoració
del sostre i dels plafons són pintures murals
executades per aquest pintor, transportades a
la sala també per la Junta de Museus; sala
de Flaugier (sala XLII) , quin mobiliari és
d'estil Lluís XVI, i la decoració de quals
murs és feta a base de plafons figurats, obra
del pintor francès Josep Flaugier, que fou
director de l'Escola de Belles Arts de Bar-

celona durant la invasió francesa, i quals com-
posicions pictòriques murals, propietat de la
Junta de Museus, procedeixen de l'antiga
Casa Serra, de la Riera de Sant Joan; sala
vuitcentista (sala XLIII) , que correspon vers
l'any 1865, qual decoració mural, pintada al
tremp, procedeix d'altra casa senyorial bar-
celonina enderrocada quan l'obertura de la
Via Laietana; i la sala dels mobles del 1879-
1880 (sala XLV) , presidida per un superb llit
de marqueteria donat al Museu pel senyor
Martí Pujol.

A la sortida del corredor s'arriba a un altre
hall on hi desemboca l'escala. En ell (sala
XLVII) hi han estat installats en dues vitri-
nes alguns exemplars de vidres del segle xix
i la major part de la cristalleria ornamental
trobada al palau de Pedralbes.

És en aquest hall on s'hi obren els dormito-
ris dels ex-reis, que es comunicaven per una
cambra divisòria (sala XLVIII) moblada
amb mobles moderns d'estil Lluís XVI i de-
corada amb sostre i plafons murals procedents
d'una casa senyorial barcelonina, obra del
pintor de darreries del segle xviii Francesc
Pla, «El Vigatà». El dormitori de l'ex-rei
(sala XLVI) és d'estil isabelí; el de 1'ex-
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reina (sala XLIX) està centrat per un llit
català estil Lluís XVI i els mobles moderns
corresponen al mateix estil. En totes tres cam-
bres s'hi ha mantingut el mobiliari que hi
havia, i en elles s'hi ha procurat concentrar i
distribuir tots els retrats de les persones de
l'ex-reial família que es trobaven dispersos
arreu les dependències del palau.

Amb aquest grup de tres sales, a les que
pomposament es dóna el nom de Cambres
Reials, i de les que se n'ha volgut mantenir
el caràcter per l'interès de voler satisfer una
llegítima curiositat del poble, s'acaben les
sales de l'edifici que han estat condicionades
en sales de Museu. Ha estat en elles on es
posa a rendiment una quantitat important
d'objectes que, guardats fins ara en llur major
part en la reserva dels Museus, no produien
cap fruit i que ara, installats dignament i com-
parativament, poden valoritzar-se.

La Junta de Museus té perfecte coneixe-
ment de què avui no ofereix, perquè no pot ofe-
rir, un Museu on es mostri en sèries cícliques
l'evolució històrica de l'art sumptuari. Coneix
les enormes llacunes que hi ha en totes les
seccions, i declara que no havent estat fins

ara l'objectiu d'ella la formació d'un Museu
d'aquest caràcter, s'ha limitat a complir la
modesta tasca d'exhibir els materials que te-
nia en reserva, degudament classificats i dig-
nament installats, a fi de què donin a la cultu-
ra pública el rendiment de què són suscepti-
bles. Que el poble, que comprèn el rol pràctic
i educatiu d'un Museu, que pren l'habitud de
visitar-los i que veu com aquest costum entra
cada dia més dins els costums públics i for-
ma part de l'educació general, vulgui sentir
per ell quelcom d'interès, com a instrument
pedagògic, i será llavors que al seu voler,
aquesta llavor, aquest inici de Museu que avui
se li ofrena, pendrà consistència, creixerà, s'en-
fortirà i a grans gambades anirà a posar-se al
nivell dels millors Museus d'Arts Decoratives
d'Europa.

Hi ha al primer pis de l'edifici unes sales
no habilitades que, naturalment, estan tancades
al públic. Aquestes sales seran tot seguit de-
corades com els correspon i es destinaran a
exposicions transitòries i monogràfiques, essen-

Museu de Pedralbes. — Dormitori d'Alfons XIII
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cialment relacionades amb el caràcter i la fina-
litat del Museu. A hores d'ara s'han iniciat
ja les gestions oficioses per a què en elles hi
siguin exposades algunes de les valuosíssimes
colleccions particulars que existeixen a Barce-
lona i que, com és natural, no poden ésser co-
negudes del públic en general. Probablement
obrirà la sèrie una de les que tenen major in-
terès dintre l'especialitat del Museu. Indubta-
blement aquesta sèrie d'exhibicions demostrarà
la importància que ha obtingut entre nosaltres
l'esforç privat per a recollir les joies artístiques
del passat.

La que havia estat la capella del Palau,
s'ha convertit en sala de conferències. Per les
seves dimensions i per la seva estructura re-
sulta una dependència d'immillorables condi-
cions per a l'ús a què se la destina. A aquesta
sala, la Junta i els amics del Museus podran
celebrar-hi actes que contribueixin a les fina-
litats culturals de la institució. Constitueix,
doncs, un altre dels elements que han de donar
al Museu la vitalitat que desitja la Junta.

TRANSPORT D'UNES PIN-
TURES MURALS DE LA NE-
CROPOLIS ROMANO - CRIS-
TIANA DE TARRAGONA,
PEL SERVEI DE RESTAURA-
CIÓ DE LA JUNTA DE

MUSEUS

Per disposició del Director General dels
Museus d'Art, (1) vàrem anar a Tarragona,
on era precís executar es treballs d'arrenca-
ment i transport d'unes pintures murals exis-
tents a la Necròpolis romano-cristiana que fou
descoberta en realitzar les obres al terreny de
la nova fàbrica de tabacs.

Ens donà tota mena de facilitats perquè
poguéssim portar a terme la nostra tasca,
l'expert director de les excavacions mossén
Joan Serra Vilaró, com també collaborà amb
la seva ajuda, el director de la fàbrica.

Aquestes interessants pintures, segons l'es-
tudi fet per mossèn Joan Serra Vilaró, estan
emplaçades a la dependència d'una casa par-

t. El Red. SERRA VILARÓ, prevere, director de les excavacions
de la Necrópolis romano - cristiana de Tarragona, sol licit,! a la Jun-

J. GIBERT	 ta de Museus de Barcelona, l'auxili dels nostres serv eis de Restauia-
ció per a salvar els "frescos" de què es tracta en el present treball.

Del Servei de Catalogació dels Motees	 (Nota de la Direcció. )

Neteja i col-locació de les teles damunt les pintures per a ésser arrencades
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Preparació, en el lloc d'emplaçament de les pintures, per a procedir a llur arrencament

titular, sense que es pugui precisar la desti-
nació de la dependència que decoraven.
Referent a la seva època, creu amb tota
seguretat que poden datar-se d'abans de l'any
260, data en la qual fou destruida Tarra-
gona. Aquesta ciutat sofrí una altra destruc-
ció al començament del segle v, i es podria
atribuir les pintures fins a aquesta data, però
les ruïnes presenten una reconstrucció que, en
part, àdhuc tapa les pintures, la qual cosa fa
que puguin adjudicat -se a una data que pre-
cedí la primera destrucció. En la segona que-
dà en ruines la casa, i sobre les ruines s'es-
tengué la Necròpolis. Per tant, assenyala
mossèn Serra tres dades: sofrí de la incursió
dels bàrbars del Nord verificada en 260; fou
restaurada prescindint de l'art que contenia,
ja que taparen les pintures, i fou encara des-
truida quan la gran devastació de Tarragona,
que tingué lloc a principis del segle v abans
de l'any 414, després de la qual la Necròpolis
s'eixamplà clamunt les seves ruïnes.

La nostra tasca fou en primer lloc estudiar
l'estat en què es trobaven les pintures, car a
conseqüència d'haver estat sofrint contínues
pluges, calia analitzar quins eren els fragments
que podien arrencar-se, pensant en l'absoluta
necessitat d'obrar amb èxit, car és indubtable
que les pintures que quedin al mur, per més aten-
ció i cura que s'hi posi, fatalment s'aniran per-
dent; altrament, les que creiem necessari trans-

portar, quedaran ja per sempre salvades , re-
servades en llurs Museus.

Hauria estat interessant poder deixar les
pintures en les mateixes ruines, però això no
era possible en algunes, perquè amb motiu de
llur especial emplaçament, dintre pocs anys
es produiria la seva total destrucció.

Començàrem la nostra feina rascant la forta
capa de terra i de nitre que cobria tota la su-
perfície de la pintura. És evident que quan
en el mur apareix el nitre i arriba a la pintura,
va dilatant-se contínuament, i, formant unes
veladores blanquinoses, va destruint el fresc,
i llavors ocasiona tal desordre, que és del tot
impossible aturar-lo. Les substàncies de què es
compon el mur i particularment la calç, són de
tal naturalesa, que segons opinió dels més intel-
ligents mestres especialitzats en el transport de
pintures murals, tot intent que es faci per tal
d'aturar la destrucció, no sols és de resultat
negatiu, sinó que precipita encara la invasió
del mal. En el cas fatal que el nitre envaeixi la
pintura no s'ha trobat fins avui, malgrat tants
estudis fets arreu i particularment a Itàlia,
altra solució que la d'arrencar el fresc i trans-
portar-lo a la tela.

En les pintures murals d'interiors, per exem-
ple d'una església, hem de vigilar amb molta
cura, en fer el transport, d'eliminar-ne una
crosta que està possiblement formada per ma-
tèries grasses, amb què haurà estat rentada
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moltes vegades, i que, amb el fum, la pols i
l'ajuda de la humitat, formen amb el transcurs
dels anys, un vernís que priva l'adherència de
les coles, i per tant, poden fer fracassar el seu
transport. El nostre cas però, és molt diferent,
car les pintures han estat segles enterrades, i
subjectes a les humitats de la terra. Calgué
rentar bé la pintura, perquè estava envaida de
nitre, i en aquest cas ha de fer-se sols amb
aigua natural. Les pintures a l'exterior, si el
temps és bo, ràpidament queden eixugades, i

seu mur, ja en el taller, procedírem a executar
totes aquelles operacions preliminars al trans-
port de les pintures a la tela definitiva. Els
mitjans emprats són els mateixos que hem prac-
ticat intensament a l'obrador del mestre Pe-
llicioli de Milà. Aquestes operacions que ha-
vien estat fins ara un secret a la nostra terra,
foren ja executades a Tarragona davant de
persones interessades en aquesta mena de tre-
balls. Ja rascades i netejades les pintures per
la seva part posterior procedírem a fer el trans-

Traspàs de la decoració mural a la tela definitiva

donen temps al treball d'arrencament, abans
que tornin les esmentades invasions. Cal te-
nir en compte abans de netejar el fresc, d'ana-
litzar l'existència de possibles retocs fets al
tremp, recurs moltes vegades utilitzat per llurs
autors, amb el fi d'obtenir efectes de tons clars
sobre obscurs, que no pogueren o saberen fer
de primera intenció. Les nostres pintures mu-
rals es distingeixen en molts casos de les ita-
lianes per la manera diguem-ne més brutal, en
què estan preparades i executades. A Tarra-
gona el mur està preparat amb una barreja de
terra i calç sobre la qual va ésser directament
executada la pintura. Això va donar lloc a fer
l'operació d'arrencament amb molta precaució,
operació que fou portada a fi de la manera
desitjada.

Després d'ésser arrencadas les pintures del

port per mitjà de la cola de caseïna, transport
molt interessant, que certament no ofereix grans
dificultats si el fresc ha estat desprès amb la
cura necessària.

Algunes pintures resten encara en els murs,
i hem cregut convenient no transportar-les,
perquè foren trobades fa poc temps cobertes
de terres molt humides, i cal esperar el moment
oportú per a llur transport. Hi ha un interes-
santíssim sepulcre decorat interiorment amb unes
roses sobre un fons blanc; malgrat les incle-
mències del temps que podien destruir-lo to-
talment, encara hom pot gaudir de la seva de-
licada decoració. Possiblement fou aquest el
sepulcre d'una donzella, com sembla indicar el
motiu de decoració.

Tenint en compte la importància d'aquesta
pintura i amb el bon fi de no tocar-la del seu
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Detalls del fresc transportat
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Altre detall del fresc transportat

lloc d'origen, el senyor director de les exca-
vacions, i el de la fàbrica de tabacs, tingueren
l'encert de construir un cobert que reserva el
dit sepulcre de les pluges, fent, això, que hom
pugui admirar aquesta pintura en el seu lloc,
i amb l'atenció que aquesta obra es mereix.

Aquestes pintures transportades ja estan
collocades al Museu situat dintre el mateix
terreny on fou descoberta la Necròpolis, i si
bé no es tracta de pintures murals amb grans
composicions, hom pot admirar uns motius sug-
gestius, d'innegable interès com a expressius
del sentiment decoratiu d'aquella època.

MANUEL GRAU MAS

Restaurador dels 3tuseus d'Art

MANUEL AINAUD

En aquestes pàgines on registrem la vida
dels nostres Museus, cal fer-hi lloc per a co-
mentar la part que en la vida d'elles hi tingué
Manuel Ainaud. L'amic que plorem, el com-
pany que tant ens mancarà, el cap de l'asses-

soria tècnica de la Comissió de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona, que tothora féu
seva l'obra de la Junta de Museus, ha estat
en el desenrotllament de les nostres institucions
un factor de primera importància, i cal que
el seu nom es compti en la llista de tots els
esforçats, morts i vius, que han portat les coses
a l'estat en què avui es troben.

Ainaud, que nasqué artista i que pel camí
de l'art trobà el trencant de la pedagogia que
el portà a fer la magna obra de la regeneració
escolar ciutadana, tingué pel damunt de totes
les virtuts i de totes les inspiracions una virtut
suprema que fou la de saber treballar amb
eficàcia, dins un medi i dins una organització
político-administrativa com l'Ajuntament, a la
naturalesa o a l'organització de la qual no
corresponia l'obra que patriòticament ell ma-
teix va imposar-se.

En efecte, la Comissió de Cultura de
l'Ajuntament s'establí per a suplir, amb els
mitjans econòmics que les nostres Diputacions
no tenien, les deficiències dels serveis culturals
de l'Estat per una banda i per a donar a
n'aquests el sentit catalanista que desburocra-
titzant-los era l'únic que ací podia humanit-
zar-los.
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Desburocratitzar i humanitzar: heu's ací
dos petits mots on hi ha els termes del camp
de dificultats en Manuel Ainaud ha hagut de
moure's per a realitzar la seva obra dins un
medi estrictament i necessàriament burocràtic
i per tal difícilment humanitzable.

amb una rapidesa de vegetació vertaderament
monstruosa.

Cada un dels orgues de la màquina que
administra aquesta vida, cal que sigui afinat
i atent; cal darrera les taules uns homes que
treballin i un esperit despert que meni la tasca,

Manuel Ainaud en una conversa amb el president Francesc Macià

Pensem-hi: Empedrats, clavegueres, cemen-
tiris, circulació, obres, policia urbana, tracció
urbana, propietats, hisenda, emprèstits, mer-
cats, illuminació, etc., etc. Llista llarga de
títols de seccions i negociats. Misteris de l'ad-
ministració pública. Caixons regulars i indispen-
sables a la bona marxa d'aquest ésser trepi

-dant i imponent que és la ciutat en acció i que
va estenent -se muntanyes amunt i plans enllà

executant l'acord dels polítics directius, que
arriba així al contacte eficaç amb les reali-
tats que ells governen. Però totes aquestes
coses són de les que es palpen i es compten i

són per tant i en certa manera regulables per
unes lleis, o almenys per unes normes pre-
establertes, constants i invulnerables. Fills de

la llei, seccions i negociats treballen i vigilen
anant bé, tal com la llei mana, i l'ideal del
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bon funcionari i del bon administrador és
aquest: portar les coses dreta-llei, i aquest
dreta-llei és el que tantes desventures costa als
funcionaris que, com l'Ainaud, tenien al seu
càrrec serveis la missió dels quals era la de
suplir les lleis unes vegades i en altres, preci-
sament (ara ja es pot dir) , la d'anar-hi en
contra.

Pensem-hi: poseu al mig d'aquesta qua-
drícula administrativa, necessàriament ordena-
na, indispensablement regular i engranada amb
el sentit orgànic que la projecció de la reali-
tat material de la vida urbana li dóna, un
negociat nou que va a administrar l'ànima de
la ciutat. Diguem-ho amb majúscules: l'ÀNI-
MA DE LA CIUTAT.

Aquest era un factor nou no previst en la
llei de l'Administració local. Quan parla
d'escoles, la llei, diu que els Ajuntaments pa-
guen els locals, i els locals són cosa que corres-
pon als que curen d'obres i edificis, però de
l'ànima de la ciutat no en parla, ja que d'ella
és l'Estat qui, segons la llei i la voluntat dels
legisladors, havia de tenir-ne cura.

I no en tenia, i si en tenia, pitjor; car el
poeta, verb del sentiment de Catalunya, ha
dit: «l'ànima és nostra», i calia que fóssim
nosaltres qui tingués cura de l'ànima, i com
que l'únic lloc on hi havia diners per a fer
aquest servei de la cura de l'ànima era
l'Ajuntament de Barcelona, allí va establir-se
aquest petit negociat transcendental, taula per
taula, amb els de proveïments, d'hisenda i
d'arbitris...

I Manuel Ainaud hi va entrar, i fou de
seguida, dins aquell món administratiu, regu-
lar i pacífic, mirat com un capellà d'una es-
tranya secta. Els fitxers de les coses impon-
derables ben aviat s'arrengleraren al seu volt,
i els acòlits que l'ajudaven, contagiats d'aque-
lla flama de passió retinguda que se li lia
menjat mitja vida, començaven a fer les ma-
niobres més absurdes que puguin fer-se en
una oficina administrativa, ço és, fer les coses
al revés del que dicten les lleis i els pre-
cedents.

Ainaud, per llei, havia de donar locals a
les escoles, i féu el gran miracle de fer uns
locals on abans d'entrar-hi l'Estat, amb la
seva fórmula de fabricar l'ànima, ja hi hagués
una ànima, que era la nostra. La va arrapar a
les parets noves, bellament i simplement de-
corades, la va fer entrar amb el sol per les

finestres amples i joioses, la va ficar dins els
calaixets de les taules lluents, on seien els
nois que anaven a estudi. Quan no podia
manar el mestre (ja que el mestre era funcio-
nari de l'Estat) , a l'estiu, a l'hora de les va-
cances, li prenia els alumnes, i l'obra de bene-
ficència de portar els infants de la gent pobra
a fer salut a fora, la convertí en una obra
pedagógica d'influència moral damunt els
petits ciutadans de demà. ¿ La veieu la tàctica
contra-llei d'aquest grandíssim burócrata, cap
del Negociat de l'Esperit a l'Ajuntament de
Barcelona?

I aquest contra-llei no es podia fer sense
sotracs de la màquina administrativa, que és
tota feta per a anar dreta-llei. I cada sotrac
era com un petit escàndol, que si unes vega-
des no passava de l'esfera de les oficines, en
altres transcendia a la sala de sessions, on
sempre, però, l'ànima triomfava.

La Dictadura el va treure del càrrec i
des del seu punt de vista va fer bé. L'Ainaucl
era capaç de fer que els dictadorets l'ajudes-
sin a fer l'obra catalanista que ha portat a
terme, malgrat ells, i el varen témer amb tota
la raó. L'Ainaud durant aquells anys agafà
l'embranzida que ha portat les coses a l'estat
present, on ja gairebé havia conquerit ja la
ciutat, l'ànima i els qui havien d'enrobus-
tir-la.

Déu li pagui el que ha fet per Catalunya.
El que ha fet pels Museus, es despendria de
tot el que ha fet per l'escola pública. Formem
part també del Negociat de l'Esperit, i tot el
que de coses dels Museus havia de passar per
l'Ajuntament, l'Ainaud ho rebia amb les
seves mans plenes de tacte i trèmules de la
bona emoció i ho feia prosperar. No ho obli-
dem; l'Ajuntament és el que pels seus mitjans
econòmics superiors fins ara a la Diputació i
a la Mancomunitat, lia portat el pes de l'obra
feta per la nostra Junta. Així veureu el molt
que Ainaud va fer.

Ja malalt, assistí als primers tràfecs per a
adquirir la collecció Plandiura amb una pre-
ocupació profunda per l'èxit de la cosa, i en
rebre la nova de l'adquisició, convalescent
encara de l'operació soferta, la gran joia que
sentia li brillava en la llum dels ulls i en el
somriure dels llavis.

D. E. P.

JOAQUIM FOLCH t TORRES
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