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La catalogació. — Damunt la notícia su-
mària d'inventari i la fitxa primera de
classificació cal estudiar l'objecte per a
la seva catalogació. Es tracta ja d'un tre-
hall científic destinat a ésser resumit en
les guíes o catàlegs de butxaca, destinats
al públic que visita els museus, o a ésser
publicats més extensament en el BUTLLETÍ
o bé en grans catàlegs monogràfics espe-
cialitzats que el museu prepara.

En aquesta tasca, l'oficina tècnica que
té un personal reduït compost avui de
quatre estudiosos, es demana sovint la col-
laboració d'especialistes de fora el mu-
seu. De manera que en el coneixement
del que són les coses que posseïm puguin
aportar-s'hi les llums de tots els que en el
nostre país o fora d'ell, en alguns casos,
treballen en aquestes coses.

En altre indret parlarem d'aquesta
missió del museu que consisteix en l'ex-
posició deis objectes, en la qual va com

-presa la tasca d'illustrar al públic que els
contempla, això és, la redacció de rètols
i de catàlegs, els sistemes de numeració
i de referències per a què el visitant pu-
gui ésser còmodament informat de quina
cosa és l'objecte que té al davant. Direm
únicament ací que aquesta tasca de ca-
talogació i d'estudi exigeix un contacte
amb la biblioteca, la qual està establerta
en locals anexos als de l'oficina tècnica
deis museus i unida amb ella per un mun-
tacàrregues que puja i baixa els llibres que
ens són necessaris.

La biblioteca. — Bé que la biblioteca
sigui avui una institució amb vida pròpia
de cara al públic, parlarem d'ella com a
peça d'engranatge que roda d'acord ami)
els moviments de l'oficina de classificació.

Les projeccions adjuntes donen idea de
la seva installació. Consta de deu mil vo-
lums, d'una collecció de gravats i dibui-
xos de seixanta mil exemplars, i d'una
collecció de fotografies d'art de tot Es-
panya, de cent mil proves. Amés, la bi-
blioteca està subscrita a les principals re-
vistes d'art d'Europa i d'Amèrica, té in-
tercanvi amb els butlletins de tots els
museus d'Europa i Amèrica, i forma part
de l'organització bibliogràfica de l'Oficina
Internacional de Museus, dependència ele
l'Institut d'Intercanvi Intellectual, de la
Societat de Nacions. De manera que
aquesta institució dóna a la nostra oficina
tècnica i al públic interessat, els mitjans
per a estudiar les obres d'art i les infor-
macions per a estar al corrent de l'avenç
d'aquest estudi en el món, així com de la
vida museogràfica internacional, de les
vendes d'art, de les exposicions, etc., etc.

Es tracta, consegüentment, d'una eina
de gran utilitat, inseparable d'una orga-
nització museística mitjanament muntada
i d'una eina d'utilitat pública que iniciada
responent a les necessitats d'un servei s'ha
convertit en una institució de veritable
importància.

La conservació. — Altra de les missions
essencials del museu és la de conservar
les obres d'art que han ingressat en ell,
ja que un deis motius fonamentals del
seu ingrés en el museu és el d'evitar la
seva destrucció.

Conservar l'obra vol dir mantenir-la
dins un edifici que tingui aptituds per a
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tal cosa, i aquestes aptituds a l'edifici so-
vint se li han de donar i, a més, aquest
edifici exigeix també una conservació.
Encara, cal tenir en compte que sovint
l'obra d'art arriba a les nostres mans mal-
mesa havent sofert desídia secular o re-
paracions poc sortoses. Cal evitar que els
mals que l'afecten avancin i realitzar
amb ella una veritable acció mèdica que
la mantingui en estat de salut suficient
per a travessar les centúries fins al límit
de les coses humanes. És necessari, doncs,

nostre país s'havia practicat fins ara a
base de coneixements empírics adquirits
per restauradors eminents que havien
fet veritables miracles inventant procedi-
ments que feia segles eren inventats.
Aquesta circumstància ens havia aconse-
llat tothora l'ésser cautes en confiar les
nostres colleccions a mans que no fossin
prou segures i, en aquest cas, la garantia
havia de venir no pas de la nostra convic-
ció, sinó del fet de saber que el nostre
restaurador era un home de l'ofici format

Una ele les sales de lectura de la Biblioteca d'Art deis Museus
(«Poble Espanyol» de Montjuic)

un servei tècnic de restauració. Encara,
edifici i objectes, cal que siguin netejats,
defensats contra els agents atmosfèrics, la
pols i el foc, i que les pintures i les vitri-
nes siguin també defensades contra els
mals que podrien rebre del públic; per
mitjà d'un servei de vigilància durant les
hores que el museu és obert i d'un servei
igual quan el museu és tancat.

Heus ací, dones, una idea de la comple-
xitat d'aquesta missió conservadora, de
la qual anem ara a parlar.

La restauració. — La restauració de les
obres d'art és un problema delicat. Al

en un dels centres tradicionals d'aquesta
tècnica que és alhora avui el que té un
major prestigi en el món museístic.

Per a tenir una idea del problema cal
considerar que a tot el món els primi-
tius han passat llargues centúries sense
ésser estimats i que per tant, podem dir
d'una manera general que han estat les
obres d'art més mal tractades i que en
ésser rehabilitats han donat feina llarga
als restauradors fins al punt que en
molts museus d'Europa i d'Amèrica les
restauraciones han pres tanta importàn-
cia i una tan mal encertada direcció, que
l'historiador es perd quan tracta de co-
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El bibliotecari dels nostres museus procedint a la classificació de gravats

Installació dels gravats i dibuixos en la Biblioteca deis nostres museus
(«Poble Esprnavoi» de MMonr¡uie)
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Supressió de la part de fusta corcada d'una taula del segle xv, _
al laboratori de restauració dels nostres Museus

Alçament de la coberta estesa damunt una tela per a procedir al seu planxat
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nèixer la valor d'autenticitat de l'obra
que té davant dels ulls. A Catalunya pos-
seïem i posseïm encara una gran collecció
de primitius molt maltractada, però verge
de restauració, i en situació, per tant,
d'evitar que en ella es repetís la profa-
nació que s'ha produït en altres bandes.

Davant d'aquestes circumstàncies, và-
rem creure que no podia abordar-se la
solució del problema sense preparar un
home que acudint als laboratoris de res-

que pot tenir una restauració les té la
que es fa al laboratori del nostre museu.
Sense això no hauríem permès que fos
tocat cap dels nostres retaules.

Formació de personal restaurador i doc-
trina de la restauració són els dos proble-
mes que se'ns plantejaven i que tenint
resolts de la manera que explicarem.

Formació del restaurador. — Les tècni-
ques de la restauració, difoses ja als se-

r

,j

Consolidació d'unes peces d'orfebreria visigoda de la Collecció Damià Mateu,
dipositada al Museu, en el laboratori ele restauració

tauració de pintura que hi ha a Itàlia,
aprengués allí la tècnica i executés aquí
les restauracions segons la doctrina que
exposarem.

Aquesta doctrina no és formulada per
nosaltres ni correspon, per tant, a un cri-
teri personal, sinó que ha arribat a esta-
blir-se després d'una sèrie de reunions
dels més eminents especialistes d'Europa
i Amèrica, convocades per l'Oficina Inter

-nacional de Museus, al llarg de les quals
s'han debatut tots els problemes que la
restauració comporta, a base de totes les
experiències que els reunits podien apor-
tar. Dones, totes les garanties humanes

gles xiv i xv pels tractadistes coneguts,
s'han conservat per tradició en alguns
centres de la Lombardia. Prèvia una in-
formació prop de les principals autori-
tats museogràfiques d'Itàlia poguérem es-
tablir que el centre de restauracions que
oferia avui majors garanties a tota l'Eu-
ropa era el que dirigeix el professor Pe-
lliccioli a Milà. Gairebé anex a la Pina-
coteca Brera, té encarregats els serveis
dels museus d'Itàlia, i a ell han estat con-
fiades repetidament missions tan impor-
tants com la de la restauració i transport
de totes les obres d'art italià que foren
aportades pel govern d'aquell país a les
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Senyals de medició del guerxament d'una taula del segle xv, que ha d'ésser
adreea la

Rectificació <lel guerxament d'una taula del segle xv, al laboratori de restauració
dels nostres museus
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grans exposicions d'art italià celebrades
a Londres el 1929 i la celebrada darre-
rament a París.

Des de feia anys formava part del per-
sonal de l'Ajuntament, l'artista senyor
Manuel Grau i Mas, amic i company
nostre, el qual, ultra la seva preparació
artística a la nostra Escola de Belles
Arts, per la qual havia estat pensionat a
l'estranger, havia dirigit, com a empleat
municipal que era, durant l'organització

raya ja entre el personal de la casa, pro.
posàrem a la Junta que pensionés al nos-
tre company per anar a aprendre la
restauració al taller que dirigeix el pro-
fessor Pclliccioli de Milà, on romangué
fins i tant que els dirigents de la Pinaco-
teca Brera i el seu professor Ii Haguérem
lliurat un certificat d'aptitud que garan-
tia la perfecció en tota inena de treballs
de restauració d'obres d'art que se li con-
fiessin. Dones, no es tracta d'una opinió

Col•locació en una de les sales del Museu d'Art de Catalunya, de l'absis
romànic de Santa Colonia d'Andorra, de la Collecció Bosch i Catarineu,

recentment ingressada

de l'Exposició, els tallers artístics on es
varen construir els quadres històrics que
figuraren entre les installacions d'art an-
tic d'aquest Palau Nacional. Unia, dones,
aquest funcionari, a una bona preparació
artística un coneixement considerable de
totes les tècniques dels oficis que funcio-
naven en els tallers dirigits per ell. Condi-
cions d'habilitat, de pulcritud i d'intelli-
gència el feien apte per a aprofitar els
ensenyaments de la tècnica de la restau-
ració.

Tenint en compte tots aquests antece-
dents i en tractar-se de persona que figu-

nostra sobre l'aptitud o inaptitud que pu-
gui tenir una determinada persona per a
fer aquesta feina, sinó d'una garantia hu-
manament immillorable de què el nostre
restaurador és apte per a fer la feina que
li han confiat.

Doctrina de la restauració. — En matè-
ria de restauracions hi ha hagut a través
de la història criteris i modes diverses i és
possible que segueixi havent-n'hi. Al llarg
de tot el segle xIx, restaurar una pintura
volia dir deixar-la en estat en què no es
conegués tot el que s'hi havia pintat de
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nou. En matèria d'escultura s'afegien a
l'obra les parts destruïdes dissimulant en
tot el que es podia els afegits. Produïa
això una gran confusió de moment i més
tard en la pintura l'aparició de taques
reveladores de la part restaurada, ja que
els colors posats pel restaurador i ajus-
tats de to al moment de restaurar tenien
una evolució diversa dels de l'original i
en canviar de to revelaven els afegits. A

nera que en aquesta matèria es produïa
una confusió de doctrines que posava les
decisions en cada cas a l'albir del diri-
gent d'una institució o del propietari de
la pintura.

Darrerament, les coses han canviat. Per
primera vegada en la història de la res-
tauració tenim una doctrina, fruit de cri-
teris i d'experiències diverses. Reunits
l'any 1931 en la conferència de París, or-

L'ordenació dels materials ceràmics procedents de les excavacions
de Paterna i Manisses

principis del segle actual la doctrina res-
tauradora canvià i suprimí en les escultu-
res tots els afegits que les completaven.
No així en la pintura, que es mantingué
el criteri dissimulador amb l'avantatge
perillós d'usar colors evolucionats que
no permetien distingir el vell del nou.
Posteriorment, entre la pintura, es féu
una divisió separant del criteri dissimu-
lador una part important de l'art histò-
ric, ço és, tots els primitius, que, en al-
guns museus es presentaven ensenyant les
falles que el temps havia produït en ells.
Diversos eren els criteris en quant a la
pintura renaixentista i barroca, de ma-

ganitzada per l'Oficina Internacional de
Museus en l'Institut d'Intercanvi Intellec-
tual de la Societat de Nacions, els princi-
pals restauradors i directors de laboratoris
d'investigacions arqueològiques i de mu-
seus; foren discutits i aprovats uns prin-
cipis, la reunió dels quals en un llibre
constituirà un manual de la restauració
de pintura que serà publicat dintre de
poc.

Dones, al museu de Barcelona (el di-
rector del qual assistí a aquesta conferèn-
cia), la restauració no respon ni al criteri
de la Junta ni al del director ni al del
restaurador, sinó al que fou assentat en
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La restauració d'exemplars de ceràmica en el taller anex a la Conservadoria
dels Museus

(«Poble Espanyol» de Montju c)

La reconstrucció dels temes decoratius de la ceràmica de Paterna
i Manises en el taller del «Poble Espanyol»
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aquesta reunió. Tenim, doncs, en aquest
aspecte, també, totes les garanties huma-
nes possibles de fer les coses lié.

No exposarem ací aquesta doctrina.
Direm únicament que en els retaules no
es refà absolutament res en les parts de
la pintura destruïdes pel temps i que en
la pintura renaixentista i barroca que res-
pon al sentit humanista de l'art, totes les
restauracions que es fan són visibles a
20 cros. de distància i limitada la zona

rament el que es pinta de nou en la pin-
tura renaixentista i barroca.

Clínica de retaules. — Veurem en les
projeccions següents els resultats d'una
primera operació de neteja feta en un
dels compartiments del retaule obra de
Joan Gascó installat a la sala de pintura
del segle xvi. Compari's la taula abans
de la neteja i després. A continuació,
veieu l'estat d'una de les taules que in-

Reserva d'obres d'escultura antiga en el Museu d'Art de Catalunya

restaurada per una línia gravada a punxó
damunt la pintura, que serveix per man-
tenir sempre separada la zona recons-
truïda, de l'original.

De manera que, a judici d'aquells que
entre nosaltres entenguin en matèria de
restauracions, els nostres treballs podran
ésser considerats millors o pitjors, però
en tot cas hem de dir que responen a
principis establerts per les principals
autoritats de la matèria en tot el món
civilitzat. A més, aquesta doctrina té una
enorme avantatge i és la de no donar lloc
a confusions, ja que no es pinta res de nou
en els retaules i es delimita ben cla-

gressaren al museu procedents (le Santa
Àgata, i les operacions de redreçament
del plafó, de supressió de la fusta en les
parts que era podrida i les altres opera-
cions de sosteniment de la pintura, plan-
xat i retoc.

Altra de les operacions que es fan avui
en el nostre taller és la del transport de
pintures murals.

Un altre aspecte de les tasques de l'o
-brador de restauració el tenim en l'ad-

junta fotografia que reprodueix els tre-
balls d'installació ele l'absis d'Andorra la
Vella que ha ingressat al museu darrera

-ment, amb la collecció Bosch i Catarineu.
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Veieu, a niés, les operacions (le restaura-
ció de peces d'orfebreria que es fan en el
mateix taller i que en el cas projectat
afecten a la collecció d'art visigod dei-
xada en dipòsit per don Damià Mateu.

La reconstrucció de ceràmica. — Din-
tre els serveis de restauració cal incloure
els obradors de reconstrucció de ceràmica
procedent de les excavacions realitzades
en els forns medievals de Paterna i Ma-

Les reserves. — En les reserves d'un
museu s'acumulen dues menes de mate-
rials, l'una fornada per les obres d'art
no exposades i l'altra pel mobiliari d'ex-
posició no utilitzat. En tots els museus
ben organitzats del neón la reserva d'o-
bres d'art ocupa locals extensos i molt
ben installats, amb condicions que as-
segurin la conservació d'aquestes al-
menys tan bé com en les sales d'exposi-
ció. Coneixem les sales de reserva (le!

Reserva en el Museu d'Art de Catalunya de pintura contemporània

nisses. Les projeccions donen idea de la
instal1ació del material consistent en to

-nelades de trencadissa que cal classificar
per formes, dibuixos i colors, a fi de po-
der reconstruir les peces.

En el detall d'aquesta installaeió pot
veure's el sistema de la classificació, així
cons en les altres projeccions, les opera-
cions de reconstrucció de peces i restan

-ració dels dibuixos.
Descrits aquests aspectes primor(li als

dels serveis de conservació que són la res-
tauració i la reconstrucció, anem a conèi-
xer els altres.

Louvre, del museu de l'Emperador Fre
-derie de Berlin i de la Nacional Galeria

de Londres, que són modèliques. A fi d'a-
profitar el lloc s'han enginyat sistemes
que en el nostre museu no han estat ne-
cessaris aportar perquè disposàvem de
prou espai en els murs. Les obres de la
reserva han d'ésser numerades, classifica-
des i fitxades tal corn ho són les exposa-
des i és d'aquests fons no exhibits d'on
surten colleccions al tes per a nodrir altres
museus que puguin ésser engrandits o
fundats en el país. Les . projeccions ad-
juntes donen idea de l'organització i del

299



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

treball que exigeix el manteniment d'a-
quests dipòsits en perfecte estat. Hi ha
encara els dipòsits d'obres que esperen
ésser collocades d'una de les sales tanca-
des del museu de Pedralbes, on ha d'ésser
installada la collecció xinesa donada per
la senyora Artigas -Alart de Costa; així
mateix, en altra projecció, veureu els
exemplars de mobiliari que esperen ésser
installats en el futur museu de Santa
Àgata i Palau de la família Padellàs.

ment de les existències per a cobrir les
necessitats que puguin plantejar-se en els
museus. Cal pensar que en venir la ins-
tallació del museu de Santa Àgata i de
la collecció de teixits, caldrà utilitzar ma

-terial d'aquest que mentrestant exigeix
una cura en la seva conservació.

La conservació de l'edifici. — L'edifici
s'ha de mantenir. Hi ha la molla de la
porta que es trenca, la canonada de des-

El taller de fusteria als locals de la Conservadoria dels Museus
(«Poble Espanyol» de Montjuïc)

Altre material que ocupa els magat-
zems és el de restes arquitectòniques que
procedents de l'antic museu de Santa
Àgata o dels enderrocaments de la refor-
ma no han tingut collocació adequada en
el Palau Nacional i que s'espera que
en tinguin al futur museu de Santa
Àgata.

Quan a les reserves de mobiliari d'ins-
tallació, dues projeccions us donaran idea
del seu aspecte. Cal tenir d'aquesta re-
serva un inventari complet i un coneixe-

guàs que goteja, la claraboia que s'obre,
el terrat que s'esquerda, el ferro que es
despinta; i per atendre a aquests des-
perfectes el museu ha de tenir petits ta-
llers que ensems que serveixen per a les
reparacions de l'edifici s'utilitzen per a
la restauració d'objectes d'art de deter-
minada condició; així tenim establerts el
taller de fusteria, el de pintura, el de ser-
ralleria i el d'electricitat.

(Acabarà)
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LA REVOLUCIÓ DE JULIOL I ELS

NOSTRES MUSEUS D'ART

LA SUBLEVACIÓ MILITAR I LA REVOLUCIÓ

A la matinada del diumenge dia 19 de
juliol darrer, es va produir a Barcelona
la sublevació militar que aquell mateix
dia tenia lloc a altres indrets d'Espanya,
i un cop vençudes a la ciutat les forces
rebels s'iniciaren els fets revolucionaris,

salvació dels monuments i de les obres
d'art que corrien Inés perill.

El nostre director Joaquim Folch i Tor-
res es personava amb aquest mateix fi a
l'Alcaldia i tot seguit al despatx del con-
seller de Cultura, on junt amb els altres
caps del Servei del Patrimoni Artístic,
Històric i Científic, senyors Martorell,
Bosch i Gimpera i Rubió (en els primers
dies el senyor Duran i Sampere es trobava
absent de Barcelona) , es posava a la dis-
posició del conseller..

Inventariació de les obres que ingressen als nostres museus

durant els quals les forces populars im-
pulsades pels sentiments que caracteritza

-ven la lluita iniciaren l'incendi dels con-
vents i les esglésies, posant en perill bona
part de les obres d'art que es trobaven
en l'interior d'alguns d'aquests edificis.

ELS PRIMERS TREBALLS DE SALVAMENT DEL

PATRIMONI ARTÍSTIC

Des del primer moment, l'honorable
conseller de Cultura, senyor Ventura Gas-
sol, emprenia directament les disposicions
que exigien les circumstàncies per a la

Aquest anava donant contínuament,
ami) la rapidesa que la realitat imposava,
les ordres conducnts a la salvaguarda de
les obres d'art o arqueològiques, dels do-
cuments i dels llibres que hi pogués haver
a l'interior dels edificis que eren incen-
diats, així com a la d'aquests mateixos
edificis quan podien tenir un interès his-
tòric o artístic o podien ésser utilitzats
per a institucions o serveis de cultura de
la Generalitat.

En aquesta actuació amatent i decidida
del conseller hi figuren les ordres d'incau-
tació de diversos edificis de Barcelona,
entre ells, el de la Catedral, que així es
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lliuraren de la destrucció a què natural-
ment els condemnava la comprensible
exaltació dels primers moments, en
tant que eren incorporats al patrimoni
comú.

A les deu del matí del 22 començà a

pat per la sort que davant dels aconteixe-
inents que es desenrotllaven podia córrer
aquell Museu, ja s'havia acostat diferents
vegades a l'edifici del Seminari, pogué
veure aleshores que el temut incendi ha-
via començat.

Jaume Huguet. — «Crucifixió ». Procedeix del Gremi
de Revenedors

cremar l'edifici del Seminari Conciliar si-
tuat al carrer de la Diputació, darrera
de la Universitat.

Com és sabut, a l'interior d'aquest edi-
fiei hi havia el valuós Museu Diocesà,
format per una abundosa collecció d'obres
d'art antic català.

L'escultor Frederic Marés que, preocu-

Tot seguit es disposà a fer tot el que
estigués a la seva mà per a salvar-lo;
aconseguí, primer, autorització per a en-
trar a l'edifici, per bé que el fum, les fla-
mes i l'oposició momentània de gent ar-
mada que trobà a l'interior l'obligaren a
desistir d'aquest primer intent; repren-
gué, més tard, el propòsit, ajudat per l'ar-
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tista Garniel Davalillo i per un grup d'en-
tusiastes i anònims ciutadans que espon-
tàniament s'hi ajuntaren; i, tots plegats,
sota les imprecacions d'un grup de curio-
sos, que no veia en les peces del Museu
res més que objectes del culte religiós, i
sota la pluja de bales que venien de les
lluites del carrer, amb constant perill de
la vida i amb un esforç físic i moral ve-
ritablement heroic, aconseguien, per fi,
treure la quasi totalitat de les peces exis-
tents al Museu i situar-les a l'exterior de

El mateix dia 22 el senyor Rocarol,
degudament autoritzat pel conseller de
Cultura, es personà al monestir de Pe-
dralbes i després de recaptar l'auxili dels
Mossos d'Esquadra, prengué possessió de
l'edifici en nom del dit conseller i es cons

-tituí permanentment en aquell lloc vet-
llant d'una manera abnegada i constant
per a la conservació del famós monument
de l'arquitectura catalana.

Mentrestant un grup d'artistes, entre els
quals recordem a Fenosa, Camps Ribera,

Retaule de Santa Magdalena. Segle xiv. Estil dels Serra. Procedeix de la
Colleceió Muntadas

l'edifici, fora de l'acció destructora del
foc.

A última hora uns camions enviats pel
conseller de Cultura traslladaven aque-
lles obres a la Generalitat, on eren des-
carregades precipitadament per les perso-
nes que en aquells moments s'hi troba-
ven, entre elles, el secretari de la Junta
de Museus, senyor Borralleras, el director
de la Biblioteca de Catalunya senyor Bu-
bió i el periodista Andreu A. Artís.

Abans un altre artista, Josep Rocarol,
va acudir amb el mateix bon desig a in-
tercedir per a evitar l'incendi d'edificis
com els del convent de Montsió de la
Rambla de Catalunya i del vell inones-
tir de Sant Pau del Camp.

Soto i Llises, emportats pel mateix noble
anhel, es distribuïen espontàniament per
tots els llocs on hi havien obres d'art en
perill i amb una decisió realment ad-
mirable realitzaven tots els esforços ne-
cessaris per a salvar-les.

Entre altres importants exemplars sal-
vats per la benemèrita actuació d'aquest
grup, cal remarcar algunes importants
pintures de l'església de Santa Anna i els
famosos retaules de l'Huguet, del Gremi
de Revenedors.

Finalment, no tardaren a sumar-se a
aquesta feina les organitzacions obreres
que lluitaven al carrer amb les armes
a la inà, totes les quals rivalitzaren en
salvar les obres d'art (com per exemple
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la valuosa collecció Cambó) que trobaven
a l'interior dels edificis que eren ocupats.

DISPOSICIONS OFICIALS

A aquestes actuacions espontànies i a
aquestes disposicions personals i momen-

A proposta del conseller de Cultura i,
d'acord amb el Consell Executiu;

Decreto:
ARTICLE ÚNIC. Serà constituït imme-

diatament a cada localitat de Catalunya
un Comitè presidit per l'alcalde i sota la
salvaguarda de les Milícies ciutadanes,

Bargenyo daurat i policromat. Procedeix de la
Collecció Muntadas

tànies del conseller, seguiren aviat les de
caràcter oficial, que havien d'endegar les
coses d'acord amb l'intent constant de
salvar per al comú el patrimoni històric
i artístic del país.

El dia 23 fou dictat el següent Decret:
«Donades les actuals circumstàncies i,

tenint en compte la utilitat que poden
prestar al poble de Catalunya els edificis
públics de diversa naturalesa, situats din-
tre les poblacions o fora d'elles;

per vetllar i assegurar la conservació dels
edificis públics, que el Govern de la Ge-
neralitat destina a institucions populars,
així com els objectes, que són també pa-
trimoni del poble. — LLUÍS COMPANYS.
— El conseller de Cultura, VENTURA
GASSOL.»

El dia 24 fou dictat aquest altre:
«Ateses les presents circumstàncies, te-

nint en compte l'article 45 de la Consti-
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Verge romànica. Procedeix de 1a Collecció
Muntadas

tució de la República, i la Llei del Par-
lament de Catalunya sobre «Conservació
del Patrimoni Històric, Artístic i Cien-
tífic», promulgada el 3 de juliol del 1934
i les conveniències de les institucions pe-
dagògiques i culturals del poble;

D'acord amb el Consell Executiu i a
proposta del conseller de Cultura;

Decreto:
ARTICLE 1. r La Generalitat de Cata-

lunya s'incauta de tots els materials i ob-
jectes d'interès pedagògic, científic, artís-
tic, històric, arqueològic, bibliogràfic i
documental, que es trobin situats en els
edificis o locals d'institucions públiques
del territori de Catalunya afectats pels
actuals esdeveniments, o que a judici dels

senyors comissaris de la Generalitat, al-
caldes i altres autoritats legals poguessin
ésser-ho.

ART. 2. ,' Els Comitès nomenats pel
decret del 23 del més corrent posaran
sota la salvaguarda de les Milícies ciuta-
danes i altres forces a les ordres de les
autoritats constituïdes, tots els susdits
materials i objectes, en els locals on es
trobin o en altres de les localitats respec-
tives, si les condicions d'aquells no ofe-
rissin les degudes garanties de seguretat
per a llur conservació o custòdia.

ART. 3. 1 Els alcaldes, com a tals i en
llur condició de presidents dels Comitès
esmentats, donaran compte del compli-
ment d'aquesta disposició al conseller de
Cultura de la Generalitat pels mitjans de

Mestre Alfonso.-- «Sant Jordi». Procedeix
de la Collecció Muntadas
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P. P. Rubens. — Retrat de Lady Arundel. Procedeix
de la Collerció Cambó

comunicació més ràpids que tinguin a
llur abast. — LLUís COMPANYS. — El con-
seller de Cultura, VENTURA GASSOL.

ACTUACIÓ DE LA SECCIó DE MONUMENTS

Mentre eren dictades i publicades
aquestes disposicions oficials, la Secció de
Monuments del Servei del Patrimoni Ar-
tístic, Històric i Científic, de la Generali-
tat, per ordre del conseller, es constituïa
en funció permanent, en una de les
dependències de l'Escola de Bibliote-
càries.

S'encarregà de la seva direcció el ma-
teix cap de la Secció, senyor Jeroni Mar-
torell i s'hi adjuntaren tot seguit els caps

de les Seccions d"Arxius, Biblioteques,
Museus i Excavacions del mateix Servei,
senyors Duran i Sampere, Rubió, Folch i
Torres i Bosch Gimpera, a més de l'ar-
queòleg senyor Josep M. Gudiol.

Acudí a prestar servei a aquesta Secció
el personal tècnic i administratiu de la
Junta de Museus i amés un bon nombre
d'artistes, amateurs, arqueòlegs i d'altres,
generosament interessats en la salvació
del patrimoni artístic de Catalunya.

Recordem entre ells: A. Planas Dòria,
Joaquim Renart, Gerard Carbonell, Josep
Bardolet, Enric Moneny, Joan Mirambell,
Josep Pons, Jaume Duran, Antoni Ro-
bert, J. Vila Sirvent, Antoni Llopart,
Emili Store, Ferran Bolet, Santiago i
Eduard Meléndez, J. Sala Bassols, J. Pi-
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Maria amb Jesús a la falda. Pinniia italiana del segle xv.
Procedeix de la Collecció Cambó

tarque, J. M. Balcells, Jacint Goday,
J. Canals i d'altres.

En aquestes condicions la Secció de
Monuments a què ens referim es va encar-
regar de la salvació del patrimoni artístic
moble o immoble de Catalunya, deixant
per a les altres Seccions del mateix Ser-
vei la dels materials hibliogràfics, histò-
rics o arqueològics que respectivament
els poguessin correspondre.

Així era funció pròpia d'ella la salva-
guarda i la vigilància dels edificis de ca-
ràcter monumental i la recaptació de les
obres d'art que, a conseqüència dels fets
que es desenrotllaven, eren desplaçades
dels llocs en què es trobaven.

La Secció, dones, procedia, per una
banda, a realitzar, sobre el terreny, la
gestió que en cada cas era necessària per
a evitar que aquells edificis i aquelles

obres d'art fossin destruïts; i, per altra,
a formalitzar la recepció dels que eren
incautats per la Generalitat, dels que eren
lliurats a les seves oficines pels diversos
elements que els salvaven en els mateixos
llocs en què corrien perill i dels que eren
espontàniament cedits per llurs propie-
taris.

La recepció de les obres d'art que, pels
camins abans indicats, arribaven a la Sec-
ció, es feia amb les formalitats degudes,
entre les quals hi havia la inventariació
dels objectes rebuts.

Després d'aquestes formalitats els oh-
jectes de naturalesa moble eren passats
als nostres museus d'art.

Les gestions de salvament sobre el lloc
en què els edificis i les obres d'art es tro

-baven es realitzava en els primers dies
amb la precipitació pròpia de les cir-
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cumstàncies i la portaven a cap les per-
sones que voluntàriament s'havien ads-
crit a aquest treball, en la forma que era
possible, amb autoritzacions no sempre
ben explícitament documentades.

Per evitar els inconvenients que això
produïa la Generalitat va dictar el se-

nents que té el Govern de Catalunya: el
Servei d'Arxius, Biblioteques, Museus,
Monuments i Excavacions, anió la finali-
tat d'evitar les confusions que la multipli-
citat d'iniciatives crearia.

A proposta del conseller de Cultura
i d'acord amb el Consell Executiu;

Herinen Anglada. — «L'Alzina». Procedeix de la
Coldecció Canibó

güent decret de la Conselleria de Cultura,
el dia 31 d'aquell mateix mes:

«Ja realitzada, arran dels fets d'aquests
darrers dies, l'acció immediata del Go-
vern de la Generalitat en defensa del pa-
trimoni del poble i dels objectes d'interès
artístic, històric i pedagògic, en la qual
ha estat assistit per tota mena d'inicia-
tives privades, espontànies i per ciuta-
dans i grups de ciutadans que s'han posat
a les seves ordres, és hora de regularitzar
aquest servei amb els organismes perma-

Decreto :
ARTICLE 1. r Queden anullades, amb

data d'avui, totes les delegacions d'ins-
pecció d'edificis i d'objectes del patri-
moni del poble i totes les autoritzacions
per a requisar i apropiar-se els esmentats
objectes.

ART. 2." Els delegats del Servei porta-
ran una autorització estesa damunt pa-
per imprès del Servei del Patrimoni,
amb la signatura del cap de la Secció
corresponent, la de l'interessat, el se-

308



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

geli del Servei i el de la Conselleria de
Cultura.

ART. 3. 1 Tots els ciutadans que desco-
breixin objectes que ells creguin d'interès
artístic, històric, científic o pedagògic, en
comptes ele portar-los, com havien fet fins
ara, al Servei del Patrimoni de la Gene-
ralitat caldrà que notifiquin abans a 1'es-
mentat Servei llur troballa, perquè el tèc-
nic autoritzat dictamini si el seu interès
justifica o no la incautació o el trasllat.

ARTICLE TRANSITORI. Les autoritza-
cions i delegacions per a serveis de fora
de Barcelona tindran, encara, una vigèn-
cia de tres dies, a partir de la data de pu-
blicació d'aquest Decret, a fi que els de-
legats puguin retornar, sense dificultats,
a Barcelona, després d'acomplerta llur
missió. — LLUÍS COMPANYS. — El conse-
ller de Cultura, VENTURA GASSOL.»

Els delegats designats en mèrits d'a-
quest Decret, entre els quals n'hi figura-
ven molts dels que anteriorment a ell ho
havien estat espontàniament, actuaren
amb una eficàcia considerable per a la
salvació del patrimoni artístic de Cata-
lunya.

Però s'ha de dir, a més, que en moltes
ocasions, aquesta tasca va ésser feliçment
completada per la comprensió de molts
dels homes que aleshores es trobaven al
carrer conduint les masses exaltades i
per les organitzacions obreres i d'esquer-
ra que dirigien el moviment popular d'a-
quells dies.

CREACIÓ DE LA COMISSARIA GENERAL
DE MUSEUS

Es comprèn, dones, que en aquestes
condicions el nostre Museu es trobés, al
cap de pocs dies, amb una quantitat enor-
me de material, que, en part, no debia
figurar en les seves colleccions i, en part,
plantejava importants problemes de re-
cepció i conservació immediata i d'instal-
lació futura.

Aquest fet i les excepcionals circums-
tàncies del moment, feien pensar, natu-
ralment, en la necessitat que les funcions
de la Junta de Museus es poguessin desen-

volupar en consonància amb aquesta
realitat.

I en conseqüència, l'honorable senyor
conseller de Cultura, d'acord amb Fal-
calde de Barcelona, pel Decret i l'Or-
dre del dia 30, reproduïts en la pàgina
257 del nostre BUTLLETÍ del mes de se-
tembre darrer, va disoldre la Junta, va
crear la Comissaria General de Museus i
va nomenar comissari general al senyor
Pere Coromines i Muntanya.

El dia 1 d'agost el vice-president de la
Junta, conseller-regidor de Cultura se-
nyor Cristià Cortès, donà possessió del
nou càrrec al senyor Coromines, aixe-
cant-se, a l'efecte, l'acta corresponent.

El Museu del «Cau Ferrat» de Sitges
funcionava amb una organització especial
i era convenient que la Comissaria Gene-
ral de Museus tingués sobre aquesta ins-
titució les mateixes facultats que el De-
cret de creació li donava amb caràcter
general.

Talla policromada. Procedeix de la Collecció
Güell
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Per establir aquesta jurisdicció, el con-
seller de Cultura va dictar el tija 5 d'agost
el següent Decret:

«Les cases i objectes aplegats a la vila
de Sitges sota el nom de «Cau Ferrat»
«Secció Maricel» i «Biblioteca Santiago
Rusitïol», han estat fins ara administrats
i ordenats pel que s'anomena Patronat
del «Cau Ferrat».

Les circumstàncies actuals fan indis
-pensable la reordenació del servei d'a-

questes institucions de caràcter públic,
per a qual fi no resulta a propòsit el Pa-
tronat actualment existent.

Mentre es procedeix a una reordenació
definitiva la Generalitat ha d'incautar-se
dels esmentats Museu del «Cau Ferrat»,
colleccions installades a la part de l'edi-
fici de «Maricel» propietat, aquest, d'un
súbdit nordamericà, i de la «Biblioteca
Santiago Rusilïol».

Ateses les anteriors consideracions i
d'acord amb el Consell Executiu i a pro-
posta del conseller de Cultura;

Lf rtia de vidre. Segle xv. Procedeix de la
Col•lecció Amatller

Decreto:
ARTICLE 1. , La Generalitat s'incauta

des del dia d'avui del «Cau Ferrat», la
Secció «Maricel» i la Biblioteca «San-
tiago Rusitïol», de Sitges, amb les collec-
cions que respectivament contenen.

ART. 2." D'ara endavant tindrà l'orde
-nació i conservació d'aquestes installa-

cions incautades la Comissaria General
de Museus ele Catalunya, sense que cap
dels objectes que són instal•lats en
elles puguin ésser trets de la vila de
Sitges.»

Poc abans el conseller de Cultura ha-
via dictat les dues Ordres que copiem a
continuació, les quals porten data del
l. r d'agost:

«La Generalitat de Catalunya s'ha apro-
piat l'edifici de l'antic Monestir de Pe-
dralbes, que té un interès cabdal dintre
el nostre patrimoni històric i artístic.

Tenint en compte que els fets d'aquests
últims dies han determinat un augment
de les colleccions públiques de Barcelona
i la necessitat urgent de conservar, alhora
que l'esmentat edifici, les colleccions que
han passat a ésser patrimoni del poble, i
atenent, sobretot, el veïnatge del monu-
ment salvaguardat amb el Museu de les
Arts Decoratives, de Pedralbes, que fa
pràctica l'organització d'un servei de de-
fensa, conservació i inventariació de les
colleccions incautades;

He resolt:
Que el comissari dels Museus d'Art de

Barcelona disposi de les forces que ac-
tualment salvaguarden aquell monument
i es faci càrrec de l'edifici del Monestir
de Pedralbes, per als esmentats serveis.
— El conseller de Cultura, VENTURA
GASSOL.»

«La Generalitat de Catalunya s'ha apro-
piat l'edifici de l'antic convent de Santa
Clara, que té un interès cabdal dintre el
nostre patrimoni històric i artístic.

Tenint en compte que els fets d'aquests
últims dies han determinat un augment
de les colleccions públiques de Barcelona
i la necessitat urgent de conservar, alhora
que l'esmentat edifici, les colleccions
que han passat a ésser patrimoni del
poble;
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Vidre esmaltat. Segle xv. Procedeix de la Collecció
Ama tilo r

He resolt:
Que el comissari dels Museus d'Art de

Barcelona es faci càrrec de l'edifici de
l'antic convent de Santa Clara per a l'or

-ganització de la defensa, conservació i in-
ventariació de les colleccions incautades.
— El conseller de Cultura, VENTURA

GASSOL.»

ACTUACIó DE LA COMISSARIA

El comissari, possessionat del seu car
-rec i dictades les anteriors disposicions,

va preocupar-se tot seguit de la salva-
guarda de les obres d'interès museístic

que poguessin córrer perill en les diverses
localitats catalanes, on existeix un museu,
i, prenent, a l'efecte, les disposicions, que,
de moment, li eren possibles, va circular
el dia 7 als alcaldes de Lleida, Solsona,
Tarragona, Tortosa, Reus, Vic, Sabadell,
Terrassa, Vilanova i La Geltrú, Vilafran-
ca del Penedès, Manresa, Ripoll i Girona
la següent comunicació:

«Per Decret de la Generalitat de Ca-
talunya de 30 ele juliol darrer, ha estat
creada aquesta Comissaria General de
Museus amb l'encàrrec de procedir a la
recaptació i distribució de tots els objec-
tes i obres d'art que, apropiats per la ma-
teixa Generalitat, hagin de passar a for-

Frontal romànic. Procedeix de la Collecció Amatller
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mar part del patrimoni del poble de Ca-
talunva.

Figura de porcellana japonesa. Procedeix
de la Collecció Mansana

Per a la consecució de les finalitats que
en mèrits del referit Decret han estat en-
comanades a aquesta Comissaria, interes-
sa que els objectes i obres d'art suscepti-
bles d'ésser incorporades a aquell patri-
moni que existeixin fora de Barcelona,
siguin també degudament salvaguardats.

I com sigui que aquesta Comissaria no
ti és possible de moment d'ocupar-se
d'una manera directa dels casos referents
a les localitats foranes, és per això que
recorrem al vostre concurs i, en conse-
qüència, us requerim perquè en la vostra
qualitat d'alcalde prengueu les mesures
que momentàniament cregueu necessàries
per a la salvaguarda i custòdia de tots
aquells objectes i obres d'art destinades
al dit patrimoni, que radiquin en la
població o terme de la vostra juris

-dicció.
Una vegada preses les vostres detcrnni-

nacions a aquest respecte, us servireu co-
municar-ho a aquesta Comissaria i es-
perareu les ordres que oportunament
per la mateixa Comissaria us seran tra-
meses.

La Comissaria té, a més, especial inte-
rès que en donar compliment a allò a què
sou requerit en el text d'aquest comuni-
cat, tingueu cura d'evitar que cap dels
objectes salvats surti de la població.

El comissari que subscriu confia en la
vostra addicta collaboració a l'obra d'in-
terès públic que motiva el present reque-
riment i us en dóna anticipadament les
gràcies.»

Per tal d'ordenar l'actuació de la Co-
missaria i donar-li l'autoritat que l'eficà-
cia de la seva missió requeria, el conseller
de Cultura amb data 15 del mateix mes
d'agost va dictar el següent Decret:

«Hi ha, en diversos Municipis de Ca-
talunya, Juntes de Museus, Patronats o
Comissions de Monuments que, amb un
nom o altre tenien la funció, fins el 19 de
juliol, d'ordenar i d'administrar les collec-
cions artístiques públiques que havien es-
tat aplegades en aquelles poblacions.

Totes aquestes entitats no són, per llur
composició, apropiades per a aplegar el
tresor artístic que la revolució ha reunit
en els mateixos llocs de Catalunya. Cal,
per tant, llur immediata dissolució.
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Tant els Ajuntaments cona les Milícies
que han aplegat o rebut aquests tresors
artístics, estan gelosos de llur reunió i
per això cal que, tot procedint-se a unifi-
car el servei de Catalunya, siguin dictades
normes comunes, de les quals resulti que
cada cosa ha de restar al lloc on ha estat
aplegada.

Per tant a proposta del conseller de
Cultura i, d'acord anih el Consell,

Decreto:
ARTICLE 1. r Són dissoltes totes les Jun-

tes de Museus i totes les altres entitats
que, amb un nom o altre, tenien per fun-
ció l'ordenació i l'administració dels mu-
seus en les diverses localitats de Cata-
lunya.

ART. 2." En cada localitat on ja exis-
tien aquestes Juntes o entitats, la Comis-
saria General de Museus nomenarà un
delegat de la Comissaria, que substituirà
les entitats dissoltes i servirà d'enllaç en-
tre la Comissaria General de Museus,
d'una banda, i els Ajuntaments, Milícies
i Comitès locals, d'altra banda. — LLUís
COMPANYS. — El conseller de Cultura,
VENTURA GASSOL.»

En mèrits d'aquesta disposició la Co-
missaria va començar tot seguit el nome-
nament d'aquests delegats, cada un dels
quals ha estat fet corn a conseqüència
d'una detinguda i imparcial informació
de les circumstàncies especials de cada
localitat i amh el propòsit que la desig-
nació recaigués en persona capacitada
per al càrrec i de condicions adequades.

Fins al 20 de setembre varen ésser fets
els següents nomenaments de delegats:

Vilanova i La Geltrú: Joan Ventosa i
Roig.

Sabadell: Joan Sellarés Castells.
Tortosa: Joan Cid Mulet.
Montblanc: Ismael Balañà.
Manresa: Josep Torra Pujol.
Tarragona: Ignasi Mallol i Casanovas.
Girona: Miquel Santaló i Parvorell.
Sitges: Antoni Hill i Canyatneras.
Vic: Ramon Mialet.
Reus: Pere Rius.
Puigcerdà: Joan Colom.
Iimmnediatament el comissari va iniciar

la seva actuació a les localitats foranes

amb una visita personal a Girona, amb
el director dels Museus, on foren estudia-
des totes les qüestions plantejades a aque-
lla ciutat en relació als Museus i amb
motiu dels darrers esdeveniments.

Destaca entre aquestes qüestions l'o-
bertura de l'urna que contenia el cos de
sant Narcís, efectuada davant la Comis-
sió del Patrimoni Artístic i Arqueològic
d'aquella localitat, que escoltà el dicta-
men relatiu a l'època de la indumentària,
emès pel director dels Museus senyor
Folch i Torres i el relatiu al cos del sant
que formularen els doctors Joan Bonet

Gerro japonès. Procedeix de la Collecció
Mansana
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Ros Simó i Xavier Ca- comissari es possessionava dels dos ex-
convents abans esmentats, efectuant una

 continuaren després a detinguda visita a cada un d'ells i dispo-
Tortosa.
amb aquesta tasca el

Teixidor, Ricard
sadevall Fuster.

Aquestes visites
Tarragona, Reus i

Simultàniament

Porcellana d'Alcora. Procedeix de la Collecció
Roviralta

saya que fossin trets d'un i altre, amb la
màxima rapidesa, tots els materials mo-
bles que corresponien al culte i tots els
que eren d'ús de les comunitats que hi
havien estat establertes.

El comissari ordenà a més l'estudi dels
dos històrics edificis amb el propòsit de
retornar-los-hi la fisonomia arquitectò-
nica que a través dels anys hagin pogut
perdre i, a aquest efecte, mentre l'arqui-
tecte municipal senyor Ramon Raventós
està aixecant un plànol detallat de l'ex-
monestir de Pedralbes, una brigada que
dirigeix l'arquitecte, també de 1'Ajunta-
ment, senyor Joaquim Vilaseca està pro-
cedint a l'enderrocament dels aditaments
d'edificació que desfiguren la primitiva
fàbrica de 1'ex-convent de Santa Clara.

DISTRIBUCIÓ DELS MATERIALS INGRESSATS

Mentrestant continuava l'ingrés al Mu-
seu dels abundosos materials que per dis-
tints conductes eren lliurats a la Secció
de Monuments del Servei del Patrimoni,
als quals s'hi afegien a més els trobats a
l'interior dels dos ex-convents cedits a la
Comissaria i els de la Catedral.

El comissari es preocupà seriosament
de la destinació de tot aquest volum d'ob-
jectes i en conseqüència dictà les següents
disposicions que en síntesi foren donades
a conèixer al públic per mitjà de la
premsa.

En primer lloc s'intensificà el desallot-
jament dels ex-convents de Pedralbes i
Santa Clara i de la Catedral, en termes
que al cap de pocs dies tant les esglésies
com les dependències destinades a la vida
de les comunitats respectives, quedaven
totalment desprovistes dels objectes del
culte i dels utensilis i materials d'ús do-
mèstic.

Aquests darrers foren tot seguit lliu-
rats segona llur naturalesa al Comitè Cen-
tral de Proveïments, a la Casa d'Assistèn-
cia «President Macià», i al Comité de
l'Escola Nova Unificada.

Els corresponents al culte foren sumats,
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de nlonlent, als que s'anaven acumulant
al Muscu.

Aquest conjunt de materials passà a
ésser detingudament examinat pel direc-
tor general dels museus senyor Folch i
Torres, amb el concurs deis funcionaris
tècnics del mateix servei.

De l'examen va resultar la següent clas-
sificació:

ci) Obres artístiques (1 interès museís-
tic.

Vaixell miniatura, (le plata. Procedeix de la
Collecció Roviralta

Rellotge ele butxaca. Procedeix de la Collecció
Estany

Vaixell miniatura, de plata. Procedeix de la
Collecció Roviralta

b) Obres artístiques sense interés mu-
seístic, però fetes amb materials pre-
ciosos.

c) Obres artístiques sense interès mu-
seístic, fetes amb materials no preciosos.

El comissari va disposar que les d'in-
terès museístic fossin convenientment ea-
talogades i ingressades al Museu per a
ésser oportunament installades; que les
del segon grup passessin a la Conselleria
d'Economia per a que pogués disposar la
utilització de la matèria ele qué eren fe-
tes; i, finalment, que les que no tenien
interès museístic ni valor intrínsec fossin
destruïdes.
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LES OBRES INGRESSADES AL MUSEU

A l'hora en què escrivim aquestes línies
continua l'aportació de materials de totes
categories al Museu; no s'ha acabat el des-

que entre l'esmentat conjunt hi figuren
totes les colleccions més importants que
posseïen diversos particulars (le Barce-
lona, entre les quals es destaquen les se-
güents:

La cadira del rei Martí. Procedeix del tresor de la
Catedral

allotjament de la Catedral; està en curs
la tasca de catalogació de les obres que
entren als nostres museus.

No és possible, per tant, fixar amb pre-
cisió el nombre ni el volum de la riquesa
artística que haurà passat a engrossir les
nostres colleccions públiques d'art.

Podem, però, oferir-ne una idea, dient

La collecció Muntadas, formada per un
nombre respectable d'obres d'art antic
català, que després de l'adquisició de la
collecció Plandiura, el nostre Museu con-
siderava necessari de posseir per a la com

-plementació definitiva de les seves col-
leccions.

La collecció Cambó, en la qual, a més
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d'una escollida representació de la pin-
tura moderna catalana, hi ha una sèrie
valuosíssima, única entre les colleccions
privades d'Espanya, d'obres de pintura
dels grans mestres clàssics.

La famosa collecció de talles policro-

format Josep Mansana, constituida per
una copiosa sèrie d'exemplars notahi-
líssims.

La de porcellanes d'Alcora de Josep M.-'
Roviralta, d'un interès considerable din-
tre la seva especialitat.

Retaule de Tots els Sants, de Serra. Procedeix del Museu
Diocesà del Seminari

orades de Joan Antoni de Güell, que
conté peces d'art espanyol de primer
ordre.

La de vidres de la senyoreta Maria Te-
resa Amatller, que ocupava un lloc pree-
minent entre les del seu gènere a casa
nostra.

La d'art extremo-oriental que havia

La importantíssima de rellotges de but-
xaca de Jeroni Estany.

I la d'esmalts de Santiago Espona, que
conté peces d'una vàlua extraordinària.

A aquest conjunt s'hi sumen innombra-
bles pintures, dibuixos, escultures, mo-
bles, armes, miniatures, indumentària,
orfebreria, tapissos, joies, etc., procedents
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d'algunes esglésies i convents, de diverses
corporacions i (le colleccions particulars
com les de Ferrer i Vidal, Bertran i Mu-
situ, J. Andreu, Ricard Torres, Manuel i
Antoni Rocamora, ex-comte de Vilanova,
Bofarull, ex-baronessa de Maldà, etc.

Finalment, els nuclis importantíssims
de pintura gòtica de la Catedral i del
Museu del Seminari.

En el seu dia ens anirem ocupant anib
la detenció deguda d'aquests valuosíssinis
exemplars ingressats ara a les colleccions
públiques dels museus de Barcelona.

De moment no solament els entesos
en la matèria es donaran perfectament
compte de la importància que té per a
l'enriquiment del patrimoni artístic del
país aquesta aportació; el públic en ge-
neral deurà tenir, davant d'aquesta reali-
tat, plena consciència del que això és i
significa per a Catalunya.

Es probable que Isona part d'aques-
tes obres haurien anat a parar indefecti-
blement als nostres museus encara que
no s'haguessin produït els fets que les hi
han conduït d'una manera excepcional i
fulminant, perquè els propietaris d'algu-
nes d'elles haurien trobat serioses dificul-
tat3 per a sostreure-les del patrimoni
comú, i els d'altres tenien ja el propòsit
ele llegar-les al Museu.

Però aquesta destinació problemàtic
o diferida, ara ha tingut ciña efectivitat
completa.

Gràcies a ella, la situació de Catalunya
en relació al seu patrimoni públic d'art
resta ara en condicions realment excep-
cionals.

Apelles Mestres, figura venerable de la
Catalunya renaixent, va tenir una malal-
tia llarga i penosíssima. Començada anib
una icterícia, els darrers dies el malalt
sofrí unes hemorràgies nassals que auto
res no pogueren aturar-les. A les tres
de la matinada del diumenge dia 19 s'in-
corporà sobtadament, digué que volia ca-
minar, i es llançà de dret vers el camí
de la glòria i de l'eternitat. Data històrica
la del 19 de juliol de l'any 1936, ele cos

Ramon Casas. — Retrat d'Apelles Mestres
(.l''luseu d'Art de (otohmva. Barcelona)

APELLES MESTRES
(1854-1936)

La matinada del dia 19 (le juliol pas
-sat, data històrica de grans convulsions,

noria a Barcelona el gloriós artista Apel-
les Mestres, en la seva casona del Passatge
Perntanyer, que era temple i jardí del
gran ddiI)uixant traspassat. Moria el nostre
artista en donar convenç una lluita sag-
nant, enipalidit tot per la niagnituil ple la
1 ragèdia que havia començat.

present el gran artista que fou, i en els
carrers la Imita encesa, en un comença

-ment de drama anguniós i cruent de con-
seqüències immensíssimes. Trets i canona-
des que feien més punyent la solitud de
1"artista traspassat. El seu rostre bru i la
barba d'argent s'aurcolaven sorgint de la
blancor de la mortalla, en una pau que
per contrast esdevenia més impressionant.

Pel fet (l'ésser el sol amic que eni vaig
poder trobar en aquest desenllaç ja pre

-visi de la mort del mestre, juntament anib
els servents i el seu nebot Tizià, en servo
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el record més viu i més emotiu. Quines
hores d'amargor i angoixa, al costat de
l'aanic venerat, que era cobert amb un
sudari i la bandera catalana, i tenia da-
munt el pit una branca de llorer! Ni una
flor, ell que tant les havia estimades i
desitjades en vida.

L'enterrament fou quelcom impressio-
nant. Impossibilitats d'acompanyar el ca-
dàver de l'artista el veiérem marxar sol,
sol anib la seva glòria, entre trets de fu-
selleria. El vàrem acompanyar fins a la
sortida del Passatge, el seu nom gloriós
escrit a banda - i banda del taüt cobert
amb la bandera. Veiérem allunyar-se el
vehicle perdut entre la fúria clel carrer i
1'estiva de cavalls morts del xamfrà de
Diputació. El dimarts, dia 21, es féu 1'en-
terrament definitiu. Estava al dipòsit. I
gràcies a uns joves milicians armats, ama-
hilíssims, que mai no seran prou pagats,
ens transportaren en el seu automòbil al
Cementiri Nou i ens ajudaren a tan
trista cerimònia. L'anècdota acompanyà
al gran artista fins en el seu traspàs i
enterrament.

Fill de l'arquitecte Josep O. Mestres,
l'arquitecte de la Catedral, nasqué en el
cor de la ciutat vella prop (le la mateixa
Catedral, on pogué forjar-se tot un món
de somnis i quimeres, i llegendes dels
temps medievals. D'ací devia arrencar la
seva fantasia desbordant. Desperta la seva
gran afició pel dibuix en edat tendríssima.
topà més tard amb dificultats de tot ordre,
car el jove Apelles volia ésser dibuixant
i res inés que dibuixant.

Tingué per professors els mestres Ri-
galt i Lorenzale, cadascú orientant-lo se-
gons la seva concepció i temperament.
Després l'amistat amb el gran caricatu-
rista Padró, la d'En Pellicer el seu amic
de l'ànima, i la del mestre Urrabieta
Vierge, pels quals Apelles Mestres sentí
a tothora una devoció sense límits, sol-
caren el camí per on l'artista suara tras-
passat havia de triomfar ele manera per-
sonalíssima.

De la personalitat d'Apelles Mestres
com artista en els seus diversos caires,
se n'ha escrit i comentat molt. No prou,
potser, pel que l'artista dibuixant valia.
Perquè fou tota una valor. I en aquest

caire d'artista del dibuix, que és el que ací
hem de comentar, el seu art, situat dintre
l'ambient vuit-centista en què es trobà
sempre el mestre, és d'una fecunditat i
d'una força extraordinàries. Quan l'obra
d'aquest artista que acaba de perdre Ca-
talunya sigui seleccionada i ben espor-
gada la farda natural, i també ben elas-
sificada la part de caricatura política que
fou una branca important de la seva in-
discutible personalitat, ens trobarem da-
vant l'obra d'un artista de raça, umc en
el seu gènere, que tingué, cona acabem
de dir, una destacada personalitat, ja que
en tota la seva producció el seu enginy
i el seu traç foren inconfusibles. L'art
d'Apelles Mestres serà, en molts dels seus
dibuixos, d'una actualitat sempre viva.
Les historietes mudes i els seus contes són
d'una frescor joveníssima.

Ningú cona Apenes Mestres copsà el
dibuix. Moviment i expressió, i el fer
viure éssers i objectes sense retrucs ni
enfarfecs. Si va mancar-li temps i el
poder fer obra d'un alt estudi, excellí
en canvi en aquest art d'intenció i bon
humor. Documentat fins un grau màxim.
tots els elements de què es serveix Apel-
les Mestres han estat observats per la
gran perspicàcia del mestre. No és el di-
buix d'un ocell que vola, sinó tal ocell.
No és una herbeta que posa en un tom-
bar del camí, sinó tal herbeta i tal floreta.
Si (le l'observació que de la fauna i flora
féu l'artista passem a l'observació del
moviment de les figures, fins en les de
inés difícil cóntorsió, ens sorprèn la força
d'aquest moviment que Apelles Mestres
sabia trobar en tots els cassos. La valor
en comparança, que diuen odiosa, anib
altres valors del nostre art del dibuix, serà
superada en quant a determinades quali-
tats, mai en quant aquest dinamisme en
les figures i coses dibuixades pel nostre
Apelles Mestres.

Quina fecunditat en el dibuixar! L'ho
-me que vulgarment es diu tallava el ba-

callà, que havia estat en els seus bons
temps absorbit per editors i empreses pe-
riodístiques, que tot i malalt durant
llargs anys no havia deixat ele produir in-
tensament i febrosament, mancant-li hores
per a complimentar els encàrrecs, trobava
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temps per a dibuixar per ell, per íntima
fruïció, arborat d'una febre de deliri pel
dibuix.

Aquestes setmanes posteriors al seu
traspàs, que per raó d'ésser jo un dels
hereus de confiança han passat davant
nostre dibuixos i més dibuixos, admira
de veure com fou pròdig en aquest art
del dibuix. Res no escapava a la seva sen-
sibilitat. Devia ésser, com hem dit, una
febre de producció, arreu i a totes hores.
La política internacional i la del nostre
país, el nuvolet que passava, el cel de

Joaquim Renart. — Retrat d'Apelles Mestres,
fet als últims dies de la seva vida

posta, l'actualitat barcelonina, la nota
del dia, el somni de la vigília, la visita
que ha vingut, les escenes de família, els
animals domèstics, el rutllar del pensa-
ment, els presents d'amics i coneguts, tot
en fi. Tot ho dibuixava, ràpid o meticu-
lós, pel goig de produir, o millor dit, per
la necessitat d'exterioritzar tot quant li
furgava a dins.

I amb tot això, era un home ordenat,
metòdic, que no deixava una feina per
una altra i tota la feia amb ritme acom-
passat. La febre del dibuixant, sempre en
actiu, no el privava d'escriure versos, ni
d'escriure pel teatre, ni fer viatges, ni de
cultivar les flors, ni de rebre els seus
amics, ni de compondre música, ni tam-

poc d'atendre les seves múltiples collec-
cions, car fou un colleccionista racial que
recollí i aplegà tot i de tot.

Cal admirar, a més dels seus dibuixos
generalment coneguts com els que illus-
tren la Biblioteca Arte y Letras, els del
seu poema «Liliana», «Poemes de terra »,
«Episodios Nacionales» de Pérez Galdós,
Almanaque Hispano-Americano, «La Pe-
rera i La Casa Vella», «Cuentos vivos»,
historietes i contes sense paraules, «His-
tòria viscuda» i milers de milers més, fu-
llejar i admirar els volums del seu «Llibre
verd» monument del nostre art de dibui-
xant illustrador, i els altres àlbums ín-
tims, amb la història d'En Doba i En
Quiroba, apunts de mainada, els cente-
nars de croquis, i els àlbums dedicats a
la seva muller Laura.

Apelles Mestres hauria estat un gran
aquarellista. Ho era, amb tot, dintre la
seva especialitat. Posava el color amb
traça extraordinària i les seves aquarelles,
notes del natural, que omplenaven àl-
bums i targes, són notes delicadíssimes
de vertader pintor. Conreà amb la illus-
tració del llibre i la caricatura, el dibuix
decoratiu. Dibuixà també bon nombre de
figurins pel teatre, per a obres pròpies o
ajudant l'obra del mestre Soler i Rovi-
rosa. Igualment vidrieres, targes, cro-
mos, portades, anuncis. Fou a més, l'ar-
tista de l'arabesc i la fantasia, aquella
fantasia que en Apelles Mestres no tin-
gué límits.

Ha mort el vell dibuixant, hereu de la
primera República, en circumstàncies
massa greus perquè hom pugui recollir
tota l'atenció pública que el gran artista
mereix, l'artista que havia passat bon
tros de la vuitantena i recollí l'atenció i
l'elogi de quatre generacions. Quan les
aigües s'hauran calmat, i l'horitzó co-
menci a destapar-se, caldrà fer l'home

-natge pòstum que Apelles Mestres mereix.
Ha deixat l'artista molta cosa al nostre

Museu d'Art. Quan la classificació sigui
feta, i també revisada i ben coneguda la
seva obra total, es podrà insistir ací ma-
teix sobre la forta personalitat del vene-
rable patriarca que acabem de perdre.

,JOAQUIM RENART
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