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AIGUAFORTS ANTICS

II

Un petit desplaçament ens situa en els
països dits per antonomàsia baixos, en
els quals a les acaballes de la dominació
espanyola, políticament execrada, es des-
envolupen clucs arts nacionals, la flamen-
ca i la holandesa, caracteritzades per
qualitats talment antitètiques, cona són
la pompa més ostentosa i la naturalitat
més planera.

Flandes, pàtria adoptiva de Goltzius,
admirat avui encara pel seu prodigiós vir-
tuosisme, és terra (le burí. El Mestre del
Jardí d'Amor donà els primers passos en
aquesta via, que seguí triomfalment l'ho

-landès Lucas de Leyden, quan les susdi-
tes escoles no estaven encara diferencia-
des, i recorregué fins al final la legió in-
comptable dels intèrprets de Rubens. No
serà mai prou lamentat que la passió na-
cional pel burí malmetés, amb interven-
cions dissortades, els retrats a l'aiguafort
que havia fet Van Dyck dels seus amics
i collegues.

Pel que toca a l'aiguafort, exceptuat
Ruysdael, al qual un reduït nombre de
peces ha collocat entre els grans mestres,
són pocs i no molt notables els seus con-
readors. D'un d'aquests, Jean-François
Milet, dit a França Francisque, repro-
duïm un paisatge, catalogat per Bartsch,
certament ben estimable (fig. 8). Viatjà
Milet per diferents països d'Europa per
tal d'estudiar el paisatge típic de cadas-
cun; la seva obra, però, resultà un xic
desnaturalitzada per la pruïja de seguir
el corrent que s'anomenava aleshores
gust antic.

La decadència ràpida de l'imperi es-

panyol precipità la caiguda de l'art fla-
menc. En traspassar Rubens i Van Dyck,
no encertaren els seus successors a repro-
duir l'opulència decorativa i la fina ele-
gància que caracteritzaven l'estil d'un i
altre, i l'escola de gravadors que al vol-
tant d'ambdós i sota Llur mestratge s'ha-
via format no tardà a desaparèixer.

L'art holandès, que arribà a la seva
plenitud quan declinava ja el de Flan-
des, és nacional per excellència i refrac-
tari, per tant, a influències estrangeres.

Triomfant de les rutines del burí,
abandonà l'aiguafort neerlandès l'eterna
interpretació de Rafael i de pintors d'al-
tres escoles, no sempre adaptades al ta-
lent de l'intèrpret, i, en conseqüència,
cls temes invariablement religiosos, mito-
lògics o històrics i les sèries tradicionals
de caràcter allegòric.

Les seves característiques no consenten
oblidar que Holanda és el país originari
de les xilografies i potser de les auques.

El paisatge vernacle vingué a substituir
en l'aiguafort holandès el d'imitació ita-
liana. En aquest paisatge els gravadors
animalistes, els Paul Pottcr, Nicolas Ber-
ghem i Karel du Jardin i el nodrit estol
que seguí llur petja, es complauen a si-
tuar els soferts animals domèstics que
alliberen el pobre camperol dels treballs
més penosos de l'art de la terra.

L'examen de llur obra, quasi sempre
seriada i, a part matisos individuals, d'un
comú segell de perfecció tècnica, actua
com a sedant sobre el nostre esperit.

En l'aiguafort de Berghem, que repro-
duïm (fig. 9), pot observar-se com l'ús de
puntes d'acer de diferent gruix ha menys

-cabat la seva bellesa.
L'obra dels seus aiguafortistes, sense

contraure's a anècdotes històriques, ajuda
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Fig. 8.	 Jean-François Milet (1642-1680).— «Pescador de canya»

Fig. 9.—Nicolas Berghein (1624-1683).-- «Un ase»
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a conèixer íntimament la veritable vida
interna d'aquest poble.

Van Ostade és el pintor dels interiors
rústecs holandesos i dels seus humils mo-
radors, en petits aiguaforts d'aspecte liar-
inònic i acolorit (fig. 10). La vida de fa-
mília, vista per ell, és una de les mani-
festacions més reeixides del gravat uni-
versal. No ha de sorprendre l'est uta en
que es tenen, malgrat la vulgaritat del
petit món que evoquen, puix que, si bé
es mira, en l'art com en la vida, els és-
sers humils compten en definitiva més
que els poderosos i els petits fets de cada
dia pesen més que els grans esdeveni-
ments de la història, als quals, d'altra
banda, assisteix la gent d'ànima senzilla
ami) una certa valor de perdurabilitat,
com els pastors de Galilea al naixement
del Mesias.

Venint de van Ostade, ens trobem, en
arribar a Rembrandt, com el viatger que
deixant la tranquilla vall, s'acara, per tal
d'escalar-la, ami) la mola gegantina que
la reclou.

Els aiguaforts de Rembrandt cal mi-
rar-los com deguts a la satisfacció d'una
necessitat interna, obeint a la qual res-
pon el mestre al sentit i poder creador
que regna en la naturalesa tota. Del pro-
cés biològic que revelen sorgeix potent
la seva personalitat complexa.

Rembrandt és com el centre d'un món,
l'examen del qual causa estupor, que
ami) la seva inesgotable força subjectiva
va creant incessantment. Aquesta força
creadora evoca el record de l'arbre cor

-pulent, de tofa pomposa, que tant amen
de posar els artistes del seu país, amb
finalitat decorativa, en el primer terme
de llurs paisatges.

Les petites obres mestres que són els
seus aiguaforts us eleven l'esperit i po-
sen en joc els més pregons sentiments, a
malgrat de l'escassesa de mitjans del pro-
cediment, ni més ni menys que als visi-
tants del Museu d'Amsterdam les pintu-
res seves que estotja. És tal llur poder
de suggestió que indefectiblement pro-
mouen en l'observador atent estats d'ànim
consemblants als que dominaven en l'es-
perit del gran aiguafortista, mentre feia
córrer la punta d'acer damunt la planxa.

En Rembrandt, treballador incansable
mai content de sí mateix, es dóna cl fe-
nòmen que fins després d'haver traspas-
sat la llinda de la vellesa, manté renova

-da la joventut de l'esperit, com si fos
aquest una força actuant paral-lelament
a les que governen la natura, o millor, el
símbol perenne de l'eterna lluita entre
la llum i la tenebra, de la qual n'és ex-
pressió insuperada tota la seva obra.

D"aquesta hem triat, enlloc de les grans
composicions, tantes vegades reproduï-
des, uns estudis de testes (fig. 11) que as-

Fig. 10. — Adrian van Ostade (1610-1685. - -
«El gerro buit»

senyalen sens dubte llur primer període
de gestació.

En descendir dels països del Nord a
terres de França, l'ambient canvia del
tot. La llum torna, les perspectives es di-
laten i un nou sentit de la bellesa, d'as

-cendèneia clàssica, irradia en totes les
manifestacions del gravat, especialment
quan deixant enrera els temps boirosos
dels seus orígens, es perfilen decidida-
ment els trets de l'escola nacional.

Durant el segle XVII es reben a França
la influència italiana en els dominis de
l'aiguafort i la de Flandes en el camp del
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hurí, exercides respectivament pels dei-
xebles del Parmigiano i els intèrprets de
Rubens.

Com arreu, l'aiguafort s'acarà directa-
ment amb la realitat; és per excepció, en
canvi, que un gravador en talla dolça,
deixi, a part el retrat, un document d'ob-
servació de la vida que flueix al seu en-
torn.

Ens cal referir-nos ara a un aiguafor-
tista que, malgrat d'ésser lorenès i haver

-se format a Itàlia prop de Giulio Parigi
i Remigio Cantagallina, encarna les qua-
litats característiques del geni francès.
Ens referim, naturalment, a Callot.

El suposat esperit aventurer del pre-
ciar aiguafortista, que per tres vegades,
no adolescent encara, es féu escàpol de

Fig. 11.— Harmensz van Rembrandt (1606-1669). -
Sis estudis de testes

Ocupa el primer lloc entre els paisat-
gistes Claude Lorrain, l'immortal pintor-
gravador d'«El Bover» seguit per altres
que no per menys genials deixen d'ésser
estimables, com Israel Sylvestre i Gabriel
Perelle, l'obra dels quals està esplèndi-
dament representada en la nostra col-lec-
ció. Dels ornamentistes són d'esmentar
Berain, Daniel Marot i Lepautre, singu-
larment el darrer, que prodiga en la seva
producció un vertader davassall de mo-
tius decoratius d'estil Lluís XIV.

la llar paterna envers Itàlia, no era real-
ment Inés que una força de vocació irre-
sistible. Ben segur que sense aquesta in-
elinació incontrastable, no hauria arribat
a ésser l'artista eminent que França a
través dels canvis del temps no ha obli-
dat mai.

L'aiguafort francès ha estat sempre do-
minat per Callot. La seva influència trans-
cendí a Europa entera, sense descomptar
Itàlia, on Stefano della Bella, entre altres,
seguí molt de prop les seves petjades.
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La punta finíssima de Callot, movent
-se àgilment en saboroses improvisacions,

generalment en petits formats, no ha es-
tat superada ni tan sols igualada.

Callot és el gravador per excellència
dels gueux, entenent per aquest mot
la pintoresca varietat de semblants nos-
tres que viuen al marge de la vida regu-
lar ciutadana. En els «Sctgcs» i «Misè-
ries de la guerra» es complau en congre

-gar, recorrent al vernís sec que ell co-
mençà a aplicar, multituds denses, però
estrictament diferenciades i encara di-
ríein vitalitzades en cadascun de llurs ele-

ça en el segle xvni. Les estampes en
aquest segle, tan immoderadament exal-
çat avui, havien d'ésser acabades al hurí
per a plaure als amateurs, cortisans i
dames de l'època. Per això, en bona part
d'elles apareix, a l'angle inferior de la
dreta, la llegenda terminé au burin,
acompanyant el nom del disgraciós col-
laborador.

Durant tot el segle es transportaren al
canip del gravat les composicions dels
anomenats pintors de festes galanes i els
dissenys d'innombrables artistes, entre
ells els estrangers Baudouin i Lavreince,

Fig. 12. — Jaeques Callot (1592-1635. - – «Vista del vell París»

ments integrants. Fins en les vistes de
ciutats, com la del vell París que repro-
duïm (fig. 12), no deixa d'animar el pa-
norama urbà amb el moviment d'una po-
hlació nombrosa i bigarrada.

La insuficiència d'espai no ens permet
de reproduir, molt a desgrat nostre, un
sol dels aiguaforts d'Abraham Bosse, on
es transcriuen, agudament observats, els
costums de la burgesia francesa en el se-
gle xvii. És dolorós de constatar que la
tècnica, que propugnava Bosse, d'imitar
ami) l'aiguafort la regularitat de talles
del burí, en el manual d'aquell procedi-
ment que publicà, ha exercit una influèn-
cia verament nociva sobre l'aiguafort
francès.

És poc fregiient l'aiguafort pur a Fran-

plenament identificats amb l'esperit fran-
cès, els quals agreujaren encara el to sen-
sual de les estampes amb un sentit picar-
diós, destrament camuflat sota aparen-
ces banals.

En els portafulls que és on, comptat
i debatut, millor es guarden, no pot judi-
car-se de la valor decorativa que tenen
aquestes estampes, superior sens dubte
a la dels dibuixos, quan ho i emmarca-
des estan suspeses d'un mur, però gua-
nyen, en canvi, una valor especial d'in-
timitat i una altra, que els dóna llur ade-
quada seriació.

En mig de la societat decadent que les
inspirava, Honoré Fragonard, l'inquiet
Frago, el disbauxat incorregible, féu de
les seves inclinacions sensuals, que tant
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Fig. 13.—Honoré Fragonard (1732 . 1806).— «Jocs de sàtirs»

Fig. 14.—Honoré Fragonard.— «Jocs de sitirs»
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Fig. 15. — Honoré Fragonard. — «Jocs de sàtirs»
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Fig. 16.— Honoré Fragonard. — «Jocs de sàtirs»
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blasmava Diderot, el suport d'una inspi-
ració artística de primer ordre.

Les entremaliadures inspirades pel pe-
tit geni de l'amor pagà, que eren el tema
perenne de les seves composicions, no
tan pecaminoses com va creure el seu pro-
pi fill que pretengué fulminar l'obra pa-
terna, li han valgut un lloc preeminent
entre els nombrosos gravadors superior-
ment dotats que treballaven a França
aleshores.

Fragonard aprofità sense vacilrlar el
consell del seu mestre Boucher, quan
guanyador del gran premi de Roma, l'a-
comiadà aquest a la porta del seu taller,
client-li: «Parteixes vers Itàlia, amic meu;
si allà estudies Miquel Angel i Rafael,
estàs perdut».

La sèrie «Jocs de sàtirs», a l'aiguafort
pur, una veritable meravella (figs. 13 al
16) , és un retorn a l'antic per la seva fide-
litat espiritual, Inés íntima encara que la
que informa la sèrie «Bacanals» del gra

-vador del segle XVII Claude Vignon, de
la qual reproduírem temps ha un aigua

-fort en aquestes mateixes planes. En uns

baix-relleus, mig celats per luxuriant ve-
getació, l'autor dels «Venturosos atzars
del gronxador», l'estampa del segle divuit
francès més divulgada, evoca amb rara
fortuna, en aquesta sèrie, el milite clàssic
de la puixança vital de la natura, inex-
hauriblement prolífica.

La tendència llicenciosa que represen-
tava Fragonard era contrarestada per les
obres sentimentals de Greuze i les que
avui anomenaríem burgeses del bonho-
miós Chardin, transposades al camp del
gravat.

L'escassetat de l'aiguafort pur en el
segle XVIII ens ha induït també a repro-
duir-ne un altre de l'artista lionès Jean-
Jacques de Boissieu (fig. 17), el qual ne-
tament realista en els seus paisatges, no
inferiors als estudis de testes, dóna la
sensació d'un cordial company de viatge
que mena sollícit els nostres passos al
llarg del terrer nadiu en què xifra els
seus amors.

ESTEVE CLADELLAS
Bibliotecari dels Museus d'Art

Fig. 17. — Jean.Jacques de Boissieu (1736.181(1) . -- «Paisatge»
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«Sant Joan». Atribuït a Martínez Montañés
(Collecció Comte de Güell)

EXPOSICIÓ D'IMATGERIA
POLICROMA AL PALAU

GÜELL -COMILLAS

El consell directiu de l'«Ajut als Artis-
tes Pintors i Escultors de Catalunya» ha
organitzat, com a primer acte de la seva
actuació, primordialment benèfica, una
exposició d'imatgeria religiosa dels se-
gles xvi al xix.

Fou inaugurada el dia 14 de desembre
de l'any passat i continuà oberta al pú-
blic fins el dia 19 de gener d'enguany.

Aquesta exposició ha donat a co-
nèixer un conjunt d'obres admirables

poc conegudes del gros públic i que, al
nostre entendre, planteja, amb caràcter
urgent, el problema de la revalidació
de la nostra escultura sis i set-centista, i
cabalment el planteja, potser sense inten-
ció, però molt encertadament, acceptant
la comparança amb els noms andalusos i
castellans de més prestigi.

La base o nucli principal d'aquesta ex-
posició ha estat la collecció del senyor
comte de Güell, president del consell
directiu de l'entitat organitzadora (1),

1. A més, fornien aquest Consell direrliu: el senyor M.
Rodríguez Codolá, vice- president, per l'Acadèmia de Sant
Jordi; senyor Frederic Tarés, secretari, pel Saló de Barce-
lona; senyor Manuel Hum Len , vice•secretari, pel Saló de
Montj i nic; senyor F. d'A. Planas Dòria, tresore r, pel Círcol
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«Sant Jeroni». Atribuït a Berruguete
(Coblecció Conste de Güell)

qui a més a més, ha tingut el gest lloable
de posar el seu palau a l'abast del públic,
per tal que les obres exposades poguessin
tenir un emplaçament adequat, que su-
plís, en el possible, l'ambient originari
que tingueren aquesta mena d'escultures.

Antigues imatges i misteris fets per a
servir la devoció popular i ésser contem

-plats per ulls pietosos a la discreta claror
dels ciris d'un altar o entre les tremoloses

Artístic: senyor Pau Salalé, r mptador, per l'Ansa iació d'A-
quarellistes de Catalunya, i els vocals senyor Dàrius Vilés,
pel Cercle Artístic de Sant Lluc; senyor Enric Casanovas, per
Les Arts i els Artistes, i el senyor B. Puig Peruclho, per la
Societat Literària i Artística de Catalunya.

atxes d'una processó, podia resultar pe-
rillós de sotmetre-les a un anàlisi, fora de
l'ambient per al qual les creà l'escultor.
1 no obstant, en els salons de can Comi-
llas, que també tenen un ambient cl'època
autèntic, l'observador amatent no hi ha
notat la falla del desplaçament inevitable
en tot concurs, falla que, si existís, nosal-
tres la trobaríem compensada pel goig de
poder contemplar una mostra de la nos-
Ira imatgeria polícroma, massa modesta-
ment posposada per la mateixa crítica
catalana a l'escultura castellana i anda-
lusa, veritablement esplendorosa a l'è-
poca barroca.

Pereira. — «Infant desús», — Esçola Castellana
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En aquesta exposició veiérem, dones,
una selecció d'obres andaluses i castella-
nes, que el senyor comte de Güell ha
aplegat amb temps, intelligència i amor,
una aportació espontània d'obres cata-
lanes que els colleccionistes o afeccionats
oferiren ocasionalment per al millor
èxit d'aquest concurs i la que fou sollici-
tada a la Junta de Museus, la qual hi con-
tribuí anió una valuosa selecció de les
obres d'aquest gènere que té en les seves
colleccions. Això vol dir, per una part,
que, malgrat la nostra escultura no hi
estigués metòdicament representada, re-
sistia la comparança ami) obres de sòlid
prestigi i per altra part cluc aquesta ex-

Pere Mena.— «Sant Pere d'Alcàntara>»

(Junta de Museus)

Lluís Bonifàs i Massó.— «Sant Pere»
(Collecció Cèsar Martinell)

hibició que comentem deu esperonar-nos
a emprendre sense demora el «descobri-
ment» de la nostra escultura barroca.

Enumerem els valors més destacats
d'aquesta exhibició.

En acabar de pujar l'escala del palau
s'oferien al visitant dues imatges de
Profeta, d'escola espanyola (s. xvi) con-
cebudes amb amplitud i un atraient sen-
tit decoratiu.
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A la Sala primera, creient que intencio-
nadament deixada a mitja llum, hi havia
vuit obres de mèrit desigual, entre les
que sobresortien un «Sant Antoni», d'es-
cola espanyola (s. xvitl), graciós de movi-
ment; un bust d'«Ecce-Homo», d'escola
andalusa (s. XVII), i un «Sant Joan Bap-
tista», del català Ramon Amadeu (1746-

de l'Amadeu, moll hen concebuts i execu-
tats, probables models per a altres obres
de major tamany, i un «Jesús Infant», de
Lluís Bonifàs i Massó (s. XVIII) de forta
expressió barroca i amb la morbidesa de
les carns, resolta de mà mestra.

A les vitrines, que en quantitat ocupa-
ven aquesta sala, hi havia imatges de re-

Lluïsa Roldan.— «Sant Joaquim i Santa Anna
amb la Verge»

(Coldecció Conte de Güell)

1828), més correcte de forma que ric
d'expressió. Es feia admirar també un
«Sant Jeroni al desert», catalogat com
«Sant Marc» i original d'Alfons Berru-
guete (s. xvi) , que si bé té les caracterís-
tiques de l'escola, no posseeix el drama-
tisme dinàmic propi d'aquest mestre.

En entrar a la Sala segona, cridaven l'a-
tenció un «Jesucrist» i una «Verge» d'es-
cola castellana (s. xvii) ; un grup de
«Santa Anna i la Verge» i un «Apòstol»

duït tamany, algunes d'elles molt aprecia-
bles. Eren: un «Jesús al Via-Crucis» d'es-
cola catalana (s. xvi) ; un «Sant Bru i Sant
Pere Nolasc», d'Amadeu, els dos, parti-
cularment el primer, molt superiors en
intensitat artística a les figures que co-
neixem d'aquest escultor, generalment
poc càlides d'expressió; una «Santa
Àgata», una «Verge», un «Sant Josep»,
un «Sant Pere», un «Pastor» i altres deu
figures de pessebre, originals del mateix
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artista, rics de detalls epidèrmics; una
«Anunciació», d'escola andalusa (s. xvin),
exemplar curiós de la voga miniaturista
que en el seu temps adquirí l'escultura
de saló; cinc figures de pessebre atribuï-
des a Damià Campeny (s. xix) les caracte-
rístiques de les quals no responen a les pe-
culiars de l'escultor; una «Puríssima», de

teris de processó», de tres escultors cata-
lans. La figura de Crist i els dos varons
d'un «Davallament de la Creu», de la pro-
cessó de Valls (1766), original de Bonifàs,
grup concebut ami) dramatisme medie-
val, que lliga bé ami) l'afany de simpli-
ficació antibarroca que es revela en certs
detalls. Altre misteri de Ramon Ama-

Damià Campeny. — Misteri de 1'«Rnterrament de Crist»,
del Gremi de Tenders i Revenedors

(Casa gremial)

Miquel Padró (s. xviti-xtx) , model per a
una altra que s'executaria en tamany defi-
nitiu, i una «Puríssima», d'escola catalana
(segle xviii), molt elegant de composició.

Al Saló gran és on es reuniren les
obres de major atractiu pel seu mèrit o
per la seva visualitat, les quals oferien
un magnífic conjunt entre les pintures
originals d'El Vigatà, que decoren els
murs.

Destaquen en primer terme tres «Mis-

deu, propietat del Gremi de Velers de
Barcelona, que representa «La Verge de
la Soletat», molt cuidat de detall, però
mansoi d'expressió, i el misteri de l'En-
terrament de Crist», original de Damià
Campeny, grup molt ben composat dins
les normes novoclàssiques ami) alguna
figura, particularment la de sant Joan,
en actitut poc explicada. En aquest mis-
teri és notable la sivera, d'estil imperi,
enriquida ami) relleus que representen
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«Nen amb un ocell». Atribuït a l'escultor Elias
(Collecció Cointe de Güell)

Cridava també l'atenció un «Sant guer-
rer màrtir», potser sant Hermenegild,
que malgrat ésser atribuït a l'Amadeu,
nosaltres el creiem una centúria anterior
i arni) característiques que no s'avenen
a les del popular escultor pessebrista. És
un valuós exemplar d'escultura catalana.

Un «Pastor i vailet» d'aquest mateix
escultor, és una de les figures de pessebre
més reeixides que li coneixem; una «Pu-
ríssima» notable, un «Sant Joaquim i
Santa Anna» i encara dos Relleus que li
són atribuïts augmentaven l'abundosa
producció que podíem veure del conegut
escultor català.

Junt amb un «Sant Miquel Arcàngel»,
de Miquel Padró, completava la represen-
tació catalana en aquesta sala un «Sant

sibilles i escenes pietoses, el model de les
quals, original del mateix escultor, es pot	 Ramon Amadeu. — «Pastor i vailet»
admirar al costat de l'obra executada.	 (Junta de Museus)
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Pere Apòstol» (1771), de Lluís Bonifàs,
a un terç del natural, concebut amb gran-
diositat i executat amb encert.

Les altres imatges que es veien en
aquest saló eren d'escola castellana, anda-
lusa i una italiana. Atreien l'atenció per
la seva bellesa i qualitats artístiques, un
magistral «Sant Pere d'Alcàntara» i una
«Magdalena», de Pere de Mena (s. xvii) ;
una «Dolorosa», de Ruiz Guixon (s. xviii),
notable exemplar d'escola andalusa ami)
recolliment d'esperit i atnpulositat de for-
mes i la draperia executada ami) roba na-
tural, enguixada amb qualitat escultòrica.
Dues vitrines ami) escenes de «La Infan-
tesa de Jesús i de la Verge», originals
de Lluïsa Roldan (s. xvii) , eren mostra del
preciosisme amb què es barrejava la pie-

Ramon Amadeu. — «Verge llegint»
(Collecció Comte (le Güell)

Ramon Amadeu. — «Santa Anna i la Verge»
(Junta de Museus)

tat i la sumptuositat de l'època i de la
collaboració amb que dins de l'art barroc
actuaven l'escultura i la pintura. Aques-
tes escultures en petit tamany que esti-
gueren en voga el segle xvii foren con-
reades ami) fortuna per aquesta escultora,
coneguda vulgarment per «La Roldana».

A la Sala on s'exposava la Collecció
particular del senyor comte de Güell s'hi
reunien el conjunt més harmònic d'obres
de vàlua, entre les quals destacaven, en
primer lloc, «Sant Joan», atribuït a M.
Montañés; «Nen amb un ocell», de
Pascual Elies; «Verge», de Ramon Ama-
deu; «Santa Teresa», de Gregori Hernàn-
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dez, i «Sant Pere d'Alcàntara» , de P. de
Mena. Seguien en interès una «Dolo-
rosa», del mallorquí resident a Madrid
Josep Mora, que fou escultor de cambra
de Carles II; un «Sant Joan Evangelista»,
«Sant Estanislau de Kostka» i un «Sant
Ignasi», catalogats com de Montañés els
dos primers i de Cano el tercer.

Tals són, a grans trets, les escultu-
res més sobresortints d'aquesta mentís-
sima exposició d'imatgeria celebrada al
palau Güell-Comillas. Per la forma com
s'ha organitzat, prenent cona a base la
collecció del comte de Güell, rica en

Lluís Bonifàs i Massó. — Misteri del «Davallament
de la Creu», de Valls

(Collecció Cèsar Martinell)

Un «Infant Jesús de Pereira» (s. xvii)
i un «Infant adortnit» d'escola andalusa,
que es veien a les dues sales veïnes del
gran saló, eren dues estatuetes delicioses.
Dins de la Capella hom podia admirar un
«Sant Miquel Arcàngel» de l'italià Furno
(s. xviii) ; un «Sant Francesc d'Assís» i
un «Sant Domènec», de Salzillo (s. xviii) ,
i una testa d'apòstol, de Lluïsa Roldan
(s. xvii) .

obres castellanes i andaluses, hem pogut
veure com les imatges catalanes s'hi tro

-ben en minoria i els nostres grans escul-
tors, llevat de Bonifàs, Padró, Campeny
i, amb més abundor, Amadeu, no hi eren
representats, sols fos parcialment com
els que acabem d'esmentar.

Dels mestres preclars que foren els Pu-
jol, Tramulles, Grau, Costa, Espill, Mo-
retó, Sunyer, Salas, Ochando, Gurri i
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Adam, que omplen els nostres segles xvii
i xviii, no hem tingut ocasió de citar-ne
el nom. El dia que poguéssim fer-ho amb
obres a la vista, veuríem com l'escultura
catalana es salvà de la caiguda que sofri-
ren — particularment al segle xvii —1'ar-
quitectura i la pintura; veuríem com la
nostra imatgeria es mantingué en un
punt, no solament digne, sinó magistral
en molts casos, i que si ha romàs en se-
gon terne al costat de les altres escoles
hispàniques, és perquè els exemplars amb
què comptem i que podrien exhibir-se
esplendorosament al costat de les millors
obres dels Hernàndez, Cano, Mena i Mon

-tañés, no han estat el suficientment estu-
diats i divulgats. El dia que això es po-
gués portar a terme quedarien revalida-
des «ipso facto» tres centúries d'escultura
catalana.

Confiem que aquesta exposició d'ara,
amb l'èxit que ha assolit, quedarà com
un primer pas valuós emprès en el camí
d'exhibicions successives que ens oferei-
xin el panorama complet i estructurat
del nostre Barroquisme.

CÉSAR MARTINRLL

MIQUEL BLAY

El 8 d'octubre del 1866 era batejat pel
prevere coadjutor d'Olot, Esteve Salas,
un marrec, «hoy nacido», fill de Fran-
cese Blay i Dolors Fàbregas, ambdós de
l'esmentada ciutat, i li foren posats els
noms de Miquel, Ignasi i Jaume (1).

Creixé el noi i essent ja minyonet la
seva cabòria el portava a fer dibuixos i
a modelar figuretes amb fang, amb tanta
afició i de tal mena que hom capia que
era aptesa natural. En l'ambient propici
olotí i amb les lliçons del mestre Josep
Berga Boix, a l'Escola Municipal de Di-
buix, es trobava molt a gust. I per si res
podía desitjar, el seu pare, senzill mestre
d'obres, s'enorgullia del xicot, en el talent
d'artista del qual creia a ulls clucs, fins al

1. Afixi es diu al loti 38 drl llibre 34 de l'església parro-
quial de Sant Esteve. Es considera, amb tot, nascut l'art isla
cl dia 4 d'octubre.

Miquel Blay, per Ratton Casas
(Museu d'Art de Catalunya. Barcelona)

punt que per tal de lliurar-lo d'ésser
aprenent d'un escultor, cap on tirava en
Miquelet, es privà de fumar i fer beguda,
aconseguint, amb el que així estalviava,
que seguís estudis i no malmetés el que
aprenia a l'escola. Home de bon sentit o
ben aconsellat, volia que el noi anés en-
davant, i si era necessari un sacrifici — i
per a ell ho era el que s'imposà —, calia
fer-ho sense pensar-s'hi gens. Mes no s'es-
tava tan sobrer de cabals a la família per
a allargar això per temps indefinit, tant
més que en Miquel es feia gran i havia
d'encarrilar-lo perquè no li manqués

81



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

un mos de pa i atengués quelcom a les
despeses de la casa. La solució va ésser,
puix que estava preparat per a semblant
treball, que entrés al «Arte Cristiano»,
que dirigien el propi Berga i els germans
Vayreda. I dels catorze anys fins com-
plerts els vint-i-un féu d'imatger en els
susdits tallers.

Començava aleshores a ésser París Lloc
predilecte de la jovenalla amb aspira-
cions d'artista. El prestigi de Roma de-
queia, i el somni dels pintors i escultors
incipients no eren pas els museus del
Vaticà, ni anar a esbargir l'esperit a les
postes de sol des dels jardins del Pincio,
ni retornar, feta nit, cap a la ciutat a
sentir el solemnial remoreig musical de
les aigües magnificant la Fontana de
Trevi, ni menys els vespres de lluna pas-
sejar per la plaça de Sant Pere o endin-
sar-se respectuós en l'august silenci del
Coliseu. Si els parlaven d'Itàlia, feien
una ganyota desdenyosa, i si de París,
soinreien beatíficament.

Miquel Blay. - «Del meu poble» (1891)
(Museu d'Art de Catalunya. Barcelona)

Nouveau venu qui cherche Roine en
[Roine,

et rien de Rome en Roine n'aperçoit (1).

Per als escultors es fonamentava, l'a-
nar-se'n Pireneus enllà, en la brotada
de l'art plàstic a França; malgrat, sigui
dit ara, no es deixés enmig tal florida, de
mantenir-se l'esperit de la gràcia divui-
tena i, per tant, amb domini formal més
senyorívol que de robustesa.

A En Blay també el furgava l'anhel
d'arribar-se a París, de cercar major
àmbit a l'afany de creació, de sortir del
limitat ambient que el voltava, de conèi-
xer altre neón del qual sospitaria la remor
encisadora. Goig fan les terres dolces i
humides olotines, els verds tendres de
les salzeredes ufanoses, els camps quan
s'omplen de la tremoladissa blancor de
fajol, el remat amb el vailet que el se-
gueix com per esma. Això deixa a l'espe-
rit sensible indubtable benefici de sua

-vitzadora ponderació; la que portà sem-
pre fondament arrelada l'artista en la
seva ànima. Aquell esguard seu, clar i
dolç, com d'enyoradís; aquell mig som

-riure i aquell lié de Déu del seu caràcter
atractiu que el feia parlar amb senzillesa
i naturalitat, amb repòs i sense enfarfec
de paraules, permetia endevinar un tem

-perament d'equilibri, a llampegades un
xic somniador. Quan una d'aquestes rau-
xes li esdevenia, deuria fer-li batre dins
seu l'afany de sortir de la seva terra per
anar al brogit parisenc a conèixer d'a-
prop el que feien els escultors que s'em-
portaven tanta anomenada. El somni es
tornà realitat en guanyar la pensió de la
Diputació provincial de Girona (1888).
Els ulls d'En Blay s'encendrien de goig
interior. Tenia vint-i-dos anys.

Ja a París, aprofità lié el temps amb
els estudis a l'Escola de Belles Arts, amb
les lliçons d'En Chapu i al vespre dibui-
xant a l'Acadèmia Julien, on s'agombola

-ven pensionats d'arreu del món. En Cha-
pu era un escultor correcte, amb llavor
clàssica que no podia amagar ni quan
feia obres deixant-se portar quelcom pel
corrent. Medallista a la vegada, la con-
creció era també determinant de la seva

1. Jonrh{m du Rruny.
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estatuària. Com fou que En Blay fos
a raure al taller del susdit? Potser tenia
ja noves del triomf de l'artista francès
amb la sentida allegoria de «Joventut»,
del monument a Henri Regnault; qui sap
si en veure-la a l'Escola de Belles Arts el
va frapar tanta noblesa i exquisida emo-
ció manifestades ami) semblant encert.
Es comprèn que al pensionat gironí el
decantés cap al dit mestre. Trobaria una
certa afinitat espiritual amb ell; perquè
verament no és difícil endevinar-la en
alguna de les produccions del nostre es-
cultor. A En Blay li va servir força la
elaboració formal a què era portat per
l'ensenyament i la contemplació dels tre-
balls d'En Chapu. Aquest finava el 21
d'abril del 1891. En aquella primavera
en Bartholome presentava al «Saló» els
primers fragments del seu «Monument
als Morts».

El traspàs del seu mestre deixaria per-
plex l'artista català. L'any 1892 era ja
a Ronia i llogava uns baixos prop de la
Porta di Popolo. En assabentar-se'n els
pensionats per l'Acadèmia de Sant Fer

-ran — els escultors Antoni Parera i Ani-
cet Marinas i els pintors Enric Simonet i
Eugeni Álvarez-Dumont —, que havia ar-
ribat un nou compatrici artista, corregue-
ren a saludar-lo i oferir-se-li, i li donaren
un dinar a l'Acadèmia Espanyola, a San
Pietro in Montorio.

En aquell modest reclòs que utilitzava
per a talleret modelà un petit grup, de
tres pams d'alçària, de «Els primers
freds», estant vestides ambdues figures.
Més endavant resolgué fer -les de major
grandària, començant -les nues ami) el
propòsit de vestir-les també. Mes, els seus
amics pensionats, sorpresos de la facili-
tat ami) què modelava i de com admira-
blement apuntava el natural, insistiren,
fins a convènce'l, perquè en el non
grup els protagonistes s'oferissin sense in-
dumentària de cap mena, car així el
pensament sentimental de l'artista cor

-pendria més. En efecte, el consell fou se-
guit, i no hem d'afegir que era adient.

Quan fou presentada aquesta obra a
l'Exposició de Belles Arts, de Barcelona,
l'any 1894, els elogis constituïren la con-
sagració de l'artista a casa nostra. Molts

Miquel Blay.— <Remordiment» (1891)
(Museu d'Art de Cataluuva. Barcelona)

recordaran com impressionà els intel-
ligents i el públic en general, degut a
que als primers els atreia la ciència de
la forma que reflecteix el grup i l'emoció
que en traspua, i als altres els feia sen-
tir la tendror i pietat envers aquell vellet
abatut per les asprors de l'existència 

—la vida del vençut que se'n va tremo-
losa —, i envers la nena que cerca la ca-
lor de la vellúria per revifar-se del fred
que gela les seves carns d'innocent pu-
resa. En Blay hi és tot ell en aquesta pa-
rella que s'apropa l'un a l'altre com a
únic consol que els resta contra el món
eixut de caritat. El nostre escultor sent
tendrívola inclinació pels infants i els
vells, ensems que per l'enaltiment del
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treball i pel que pertoca a l'agraïment.
Sempre que pot ho concreta per mitjans
realistes o allegòrics. L'home de cor i
sensible acompanya l'artista, enlairant les
seves concepcions més enllà de les excel-
lències de l'ofici mestrívol.

Junt amb «Els primers freda» es po-

ta modèstia d'enunciació enviava En
Blay una escultura tan exquisida.

Tenia ja dues medalles d'or a Madrid,
una l'any 1892 per «Els primers freds»,
altre gaudida l'any 1897 per «A l'ideal»,
quan, a l'Exposició Nacional del 1908 as-
solia la preuada medalla d'Honor. D'ençà

Miquel Blay.— «Minaire i forjador» (1906)
Grup del monument a Chavarri, a Portugalete

(Museu d'Art de Catalunya. Barcelona)

gué veure a la susdita manifestació barce-
lonina el deliciós capet de «Margheri-
tina», de marbre, fet a Roma ami) la ma-
teixa model que li serví per a la nena d'a-
quella altra obra. L'amorosit modelatge
d'aquest «capolavoro», la lleu melangia
de la careta ingènua, són coses que tot
seguit embadaleixen: «Margheritina, es-
tudio». Així deia el Catàleg. Ami) aques-

d'aquest moment l'alta consagració oficial
era feta, i vénen els encàrrecs i el seu
nom, ja conegut, s'espandeix més i més.
Passà a ésser de l'Acadèmia de Sant Fer

-ran i Professor de Dibuix i Modelatge del
Natural a l'Escola Superior de Pintura,
Escultura i Gravat.

Això el porta a romandre definitiva-
ment a Madrid, on	 era des d'un pa-
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rell d'anys enrera. I fa el monument a
Frederic Rubio, al Pare de l'Oest — que
agradà per la seva senzillesa i el joc dels
materials, que tan bé conjuminen —, i el
de Víctor Chavarri, el grup del qual «For-
jador i minaire» imposa pel seu caràcter
i vitalitat. Un altre monument, el de Pi i
Margall, per a Barcelona, ha estat tèrhol_a

seu estudi madrileny, així niateix al ma
-gatzem del marbre, aïllades, disperses,

sense connexió, semblant al chor d'una
tragèdia que esperés el seu lloc a l'orques-
tra on tenia d'actuar. Resignades, omplint

-se de pols, cercaven ami) esguard immò-
bil, es diria que volent foradar l'espai,
la plataforma que no era mai bastida.

Miquel Blay. — «Els primers freds» (1894)
(Museu d'Art de Catalunya. Barcelona)

nuvolada que no pogué esvair l'artista
mort. Convingué fer-ho en tribut i record
al seu pare, vell republicà; mes, la dis-
sort li anà posant entrebancs, i tota enlles-
tida una munió de figures hagué de dei-
xar-les de banda, en oblit, enrunat l'en-
tusiasme pel desengany de veure que era
endebades insistir respecte amb el com

-promís amb ell contret, i que li costava
temps i diners en abundor. Les havíem
vistes qualques d'aquestes estàtues en el

Si per aquest costat, degut a com va
anar venint tot, l'artista podia sentir certa
salabror, de la qual no feia esment, en
canvi l'afalagava que se li parlés de les
obres que té al nostre Museu; de l'alt re-
lleu «La cançó popular» al Palau de la
Música Catalana; dels grups de la font
de la Plaça d'Espanya, i de l'estàtua ja-
cent de la comtessa de la Vall de Canet
en el seu sepulcre a la cripta de la ea-
pella del Castell de Santa Florentina.
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Si tanmateix els blocs de marbre guar-
daven per a En Blay la suavitat que
donà a la forma mitjançant reflexos, que
animen la matèria i sembla que desper-
tin color quan neixen per la inspirada
voluntat del que esculpeix, portava ell
ben arrapat, dels llunyans dies d'adoles-
cent, quan imatger a Olot, el propòsit de
rehabilitar la modalitat del treball dels
seus inicis. Ja abans d'ell, En Jeroni Su-
ñol propugnà aquest art, i llur destresa
de tallista imatger sorprenia els seus ma-
teixos companys madrilenys. En Blay
sentí renéixer també, tot estant a la ca-
pital espanyola, el que li furgava a dins
i era deturat de moment per la fascinació
de la gran estatuària. I així que tingué
reconeguda i ferma l'autoritat de consell,
es féu enaltidor de la imatgeria dels mes-
tres castellans, assenyalant la força de vida
interior i de personalitat que sovint pa-

Miquel Blay. — «Flor silvestre» (1896)
(Museu d'Art de Catalunya. Barcelona)

lesa. Si avui fora de Catalunya no és tin-
gut en menys l'escultura de talla poli-
croma, a ell és degut en molta part, com
també l'haver portat els joves a conrear

-la, fent-los veure que no té semblant als
demés països. Recordo converses seves
sostenint aquest parer, essent fill del seu
entusiasme el «Crist» que féu anys
enrera.

Li plaïa que les seves prèdiques sobre
aquest punt haguessin estat escoltades;
no pel goig del reconeixement del seu
criteri, sinó pel mèrit de produccions que
no gaudien l'estimació que mereixen, te-
nint-les més aviat en concepte de reduïda
categoria estètica. Perquè el nostre ar-
tista no era gens presumptuós ni d'es-
quitllentes li espurnejava l'esperit de je-
rarquia. Oh, no! ell deia el que deia per-
què ho entenia un deure; pel convenci-
ment que feia un hé, i que, si ho
callava, deixava que tot seguís sense es-
mena, contra dret i raó. Heus ací per-
què, quan s'esqueia, en parlava; i no
d'ara.

Que era ponderat en tot i no es deixava
enlluernar, ho mostra el fet que en la
seva estada a París l'any 1905 li arribà
un retall de diari on se li feia calo-
rós elogi. No coneixent qui ho escriví,
lliurà una lletra al Director perquè
fes present al desconegut crític que agraïa
els termes ponderatius amb què jutjava
la seva obra, afegint que eren de benevo-
lència extremada, i que com en una pu-
bhcació francesa no feia gaire se li ha-
via dit que era un escultor molt dolent,
el que també entenia exagerat, restava
entremig d'ambdós parers, pensant que
era el just.

Per primera vegada queia el mestre
malalt amb malaltia de tenir de fer llit,
i sense estar restablert ni molt menys
s'aixecà per tal de donar els darrers tocs
al model, en fang, del grup destinat a
la façana de l'edifici per al Banc Vitalici,
emplaçat al carrer d'Alcalà, on hi hagué
el Cafè Fornos; grup que tenia d'emmot-
llar-se per fer-ne el de cinc metres
d'alt qud ha d'ésser fos en bronze. El tragí
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de pujar i baixar l'escala agreujà el seu
estat, i havent reunit el diumenge, dia
12 de gener d'enguany, amics de la seva
intimitat per donar-los a conèixer la dita
obra, els acomiadà fins a la porta no sen-
se queixar-se d'una petita molèstia al
front i a un dels ulls, que suposaren de-
guda a la neuràlgia soferta a la nit. Era
una senyal del que fatalment anava a
passar.

Portat de la inquietud de no entretenir
el que portava entre mans, els dos se-
güents dies dirigí l'emmotllament de la
seva obra, esmerçant les ja minvades
energies, i així que estigueren disposades
les peces, com si solament el sostingués
el desfici d'arribar a aquest punt del seu
treball, caigué ja sense coneixement. I
sense ell restà fins al traspàs ocorregut a
dos quarts de nou del matí del dia 22,
omplint de dol el nostre món artístic,
puix de tots era admirat tant com volgut.

El dia següent, amb el cel rúfol, plo-
vent cona mai, els deixebles tragueren a
pes de braços la caixa que tancava el cos
de l'autor de «Els primers freds», i la
gentada reunida als voltants de «La Ma-
sia», a les afores de Madrid, va acompa-
nyar-lo. Li fou donat enterrament al
cementiri de Sant Llorenç, en entrar en el
qual de nou es feren càrrec els deixebles
del cadàver del mestre, on pogué ésser
complert l'anhel romàntic d'aquest per
les gestions del seu amic el llorejat gra

-vador Esteve Botey, qui aconseguí, ven-
cent dificultats que s'hi oposaven, una
sepultura en un bell lloc ombrejat de
xiprers, com en vida demanava l'artista
per a les seves despulles.

Heus ací el catàleg complet de les
obres de l'artista:

«La Paz». Grup del Monument a Al-
fons XII. Madrid. — «Monument a Fre

-deric Rubio». Madrid. — «Monument a
Mesonero Romanos». Madrid. — «Monu-
ment al Conde de San Diego». — «Monu-
ment a Alejandro San Martín». — «Mo-
nument al Doctor Cortezo». — Estàtues
i grup decoratiu del Palau de Justícia
(Salesas Reales). Madrid. — «La cançó

Miquel Blay. - «Primavera» (1911)
(Museu d'Art de Catalunya. Barcelona)

popular». Façana del Palau de la Mú-
sica Catalana. Barcelona. — «Monument
a Víctor Chavarri». Bilbao. — «Monu-
ment al comte de Romanones». Guada-
lajara. — «Monument al Doctor Fuster».
Lleida. — «Monument a Mariano More-
no». Argentina. — «Monument als fun-
dadors de la Facultad de Medicina». Ar-
gentina. — «Monument a Casado del Ali-
sal». Buenos Aires. — «La Intellectualitat
i el Treball enlairant l'emblema de la
Pàtria». Alt relleu en marbre al Club
Espanyol. Buenos Aires. — «Monument
a Ramon Santamarina i al seu fill». Tan-
dil. Buenos Aires. — «Monument a Jo-
sep Pedro Varela». Montevideo. — «Mo-
nument a Vasco Núñez de Balboa» (en
collaboració amb Marià Benlliure) . Pa-
namà. — «Monument Pro-Cuba». Estàtua
en marbre de la República. — «Monu-
ment a San Francesc Solano». Santiago
del Estero. Argentina. — «Sant Josep ».
Talla policroma. Alcoy. — «Sant Crist de
la Pau». Talla, tamany natural. Gijón. -
«Panteó de la família Errazu». Cemen-
tiri Pere Lacheise. París. — «Panteó de
Joan Ponce de León». San Joan de Puerto
Rico. — «Panteó en el Buceo». Monte-
video. — «Estàtua jacent de la comtesa
de la Vall de Canet». Cripta de la Ca-
pella del Castell de Santa Florentina.
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Canet de Mar. — Retrats de Gumersin-
do Azcárate, Francesc Silvela, comte de
Villagonzalo, duquesa de Parcent, Muñoz
Degrain, Pi i Margall, Dr. Corracido, mar-
quès de Magaz, senyora Iturbe i la seva
filla, etc. — Autor de diverses medalles i
plaquetes commemoratives. — Ha deixat
enllestida tota l'obra escultòrica del Mo-
nument a Pi i Margall per a Barcelona.

Per algunes d'aquestes obres obtingué
els següents premis:

Any 1891. — Barcelona. Exposició Ge-
neral de Belles Arts. Diploma Honorí-
fic i adquisició d'una obra per al Museu
Municipal i una altra per a la Diputació
Provincial.

Any 1892. — Madrid. Exposició Inter
-nacional de Belles Arts. «Els primers

freds». Medalla d'or.
Any 1894. — Barcelona. Exposició Ge-

neral de Belles Arts. «Els primers
freds», «Margheritina» i «Joan Pere
Fontanella». Premi de la Infanta Isabel
per a la millor escultura d'autor espa-
nyol i encàrrec de fer en marbre per al
Museu Municipal l'esmentat grup «Els
primers freds».

Any 1895. — Bilbao. Primera medalla.
Any 1896. — París. Tercera medalla al

«Saló».
Any 1897. --- Madrid. Exposició Nacio-

nal «A l'ideal». Medalla d'or.
Any 1900. — París. Exposició Univer-

sal. Gran Premi.
Any 1905. — París. Medalla de segona

classe, al «Saló».
Any 1907. — Barcelona. Exposició In-

ternacional de Belles Arts. Gran Diplo-
ma d'Honor i adquisició de l'obra per al
Museu Municipal.

Any 1908. — Madrid. Exposició Nacio-
nal de Belles Arts. «Eclosion». Medalla
d'Honor.

Any 1910. — Buenos Aires. Exposició
Internacional. Medalla d'Honor.

Any 1926. — Filadelfia. Exposició In-
ternacional. Medalla d'or.

Finalment fou honorat amb les se-
güents distincions i càrrecs:

Any 1901. — Cavaller de la Legió
d'Honor.

Any 1907. — Fill adoptiu de la vila de
Palamós.

Any 1909. — Fill predilecte d'Olot.
Any 1910. — Gran Creu de l'Ordre Ci-

vil d'Alfons XII.
Any 1918.—Oficial (le la Legió

d'Honor.
Any 1919. — Comanador de la Legió

d'Honor.
Acadèmic de la de Belles Arts de Sant

Ferran. — Corresponent de l'Institut de
França. — Corresponent de l'Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
Barcelona. — Corresponent de l'Acadè-
mia de Ciències i Arts, de Barcelona. —
Corresponent de l'Acadèmia de Belles
Arts i Ciències Històriques. Toledo. -
Corresponent de la «Reale Insigne Aca-
demia Romana di San Luca». — Corres-
ponent de la «Hispanic Society of Ame-
rica» Nova York. — Soci d'Honor de la
«Insigne Artistica Congregacione des Vir-
tuosi al Panteone». Roma. — Soci d'Ho-
nor de la Societat Artística i Literària de
Catalunya. Barcelona. — Soci ele Mèrit i
d'Honor del Círcol de Belles Arts.
Madrid.

Professor de la Classe de Modelatge
del Natural i Composició. Escola Supe-
rior de Pintura, Escultura i Gravat.
Madrid.

Director de l'esmentada Escola on, a
més del susdit ensenyament, ha tingut la
classe de Gravat per a medalles.

President de la Secció d'Art de la Jun-
ta Consultiva per al Foment de les Rela-
cions Artístiques amb Amèrica.

Membre del Consell d'Instrucció Pú-
blica.

Vocal del Patronat del Museu Nacio-
nal d'Art Modern. Madrid.

Vocal de la Junta d'ampliació d'Estu-
dis. Madrid.

Director de l'Acadèmia Espanyola de
Belles Arts. Roma.

Vice-President de l'Associació de Pin-
tors i Escultors. Madrid.

M. RODRÍGUEZ CODOLÁ
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ORGANITZACIÓ OFICIAL DEL
SERVEI DE MUSEUS DE

CATALUNYA

LLEI

Art. 1. 1 La Generalitat de Catalunya,
per a exercir la seva jurisdicció sobre el
patrimoni històric, artístic i científic de
Catalunya, crea un servei que es dividirà
en les Seccions següents:

a) Secció de Biblioteques.
b) Secció d'Arxius documentals.
e) Secció de Museus.
d) Secció de Monuments.
e) Secció d'Excavacions.
Art. 2." Les cinc Seccions del servei

de Biblioteques, Arxius, Museus, Monu-
ments i Excavacions de Catalunya fun-
cionaran sota una Direcció general.

Art. 3•r Cada Secció tindrà un Cap
(le la part de Serveis que li siguin con-
fiats, i estarà dotada dels elements neces-
saris per a la seva funció.

Art. 4•' La Direcció general tindrà al
seu servei un Secretariat general.

Art. 5. El Director general, així com
el Secretari i els Caps de Secció, serà no-
menat pel Govern de la Generalitat.

Art. 6. El Secretari de la Direcció ge-
neral exercirà:

a) El registre general constituït amb
els elements que li proporcionaran les
Seccions esmentades en l'article 1.11.

b) La iniciació dels expedients que
calgui incoar per a trametre'ls a les Sec-
cions respectives.

c) La iniciació dels permisos d'exca-
vació, conservació i restauració, els quals
trametrà a les Seccions corresponents.

d) La tramitació administrativa ge-
neral dels serveis compresos en aquestes
bases.

Art. 7. 1 La Secció de Biblioteques,
exercirà:

a) L'ordenació central de Bibliote-
ques públiques, és a dir, el règim d'ad-
quisicions, relligatge, restauració, servei
de material tècnic, catàlegs standard, pro-
jecte de biblioteques, coordinació d'es-
tadístiques, informació i ajut tècnic de

la Central a las petites biblioteques i dis-
tribució de lots circulants i d'altres ser-
veis anàlegs.

b) La informació bibliogràfica, és a
dir, el Catàleg general de les Biblioteques
de Catalunya, el repertori de manuscrits
catalans o de procedència catalana o bé
relacionats amb Catalunya i els serveis
d'inventari, catalogació i inspecció de les
biblioteques declarades d'interès públic.

e) Donatius, canvi i servei de préstec
amb l'exterior.

Art. 8.' La Secció d'Arxius exercirà:
a) L'organització, el manteniment i

la inspecció dels Arxius propis de la Ge-
neralitat o posats sota la seva cura, la
formació i la coordinació d'inventaris,
índex, etc.

b) La restauració, còpia i reproduc-
ció fotogràfica del material conservat
als Arxius.

c) La regulació del Servei de Préstec
que no podrà efectuar-se sinó entre Ar-
xius i Biblioteques, segons les normes
que seran fixades.

d) La relació amb els Arxius de Ca-
talunya externs al Servei de la Genera-
litat, i amb els que, situats fora de Ca-
talunya, tinguin un veritable interès per
a la història del nostre poble.

Art. 9. è La Secció de Museus exer-
cirà:

a) L'organització, el manteniment i
la inspecció dels Museus de la Genera-
litat o posats sota la seva cura i la for-
mació i coordinació d'inventaris i catà-
legs.

b) La restauració del material dels
Museus.

c) La regulació del Servei de dipòsit
d'objectes entre Muscus adscrits al Ser-
vei.

d) La formació de catàlegs.
Art. 10. La Secció ple Monuments

exercirà:
a) La formació dels inventaris i ca-

tàlegs dels Monuments i dels materials
nobles i d'interès artístic, no posats es-
pecialinent sota la cura dels altres Serveis.

b) La inspecció tècnica i la conser-
vació dels materials i monuments esmen-
tats en el paràgraf anterior.

c) El control de totes le obres de res-
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tauració, les quals seran confiades en cada
cas a l'especialista més adient.

Art. 11. La Secció d'Excavacions
exercirà :

a) L'informe de petició i la inspecció
i el control de totes les excavacions d'in-
terès històric i arqueològic que es facin
a Catalunya.

b) Les excavacions oficials de la Ge-
neralitat.

c) L'organització, la inspecció i el
control dels Museus Arqueològics de Ca-
talunya.

Art. 12. Per a l'organització dels ser-
veis s'aprofitaran tot el possible els ele-
ments d'organismes oficials existents d'i-
dèntica finalitat.

En l'exercici de les seves funcions, to-
tes les Seccions utilitzaran la cooperació
dels organismes i institucions de finalitat
històrica, científica i artística, sempre que
sigui factible i les circumstàncies ho
aconsellin.

Art. 13. A cada població de Catalu-
nya on hi hagi una Biblioteca, un Arxiu
o un Museu de la Generalitat o a la seva
cura, o bé quan ho exigeixi la conserva-
ció del patrimoni històric o artístic, serà
creat un Patronat de Cultura, el nome-
nament del qual serà fet pel Govern de
la Generalitat de Catalunya, a proposta,
la meitat del Consell de cultura, i l'altra
meitat dels Ajuntaments respectius. Tam-
bé podrà nomenar-se delegats comarcals
o locals de caràcter gratuit i honorífic.

Art. 14. És creat, sota la Presidència
del Conseller de Cultura, un Comitè Su-
perior de Biblioteques, Arxius, Museus,
Monuments i Excavacions integrat per
dos Delegats del Consell Executiu de la
Generalitat, dos de l'Assemblea dels Pa-
tronats, dos tècnics nomenats pel Conse-
ller, dos membres del Consell de Cultura
elegits pel mateix Consell, dos membres
de l'Institut d'Estudis Catalans, un Re-
gidor de l'Ajuntament de Barcelona i un
representant designat per la Federació de
Municipis Catalans, el Director general,
els Caps de Secció i el Secretari general
que hi tindrà el mateix caràcter de Se-
cretari.

Art. 15. Un dels dos representants
del Govern en el Comité Superior de

Biblioteques, Arxius, Museus, Monu-
ments i Excavacions hi exercirà el Pre-
sident-delegat nomenat pel Conseller de
Cultura.

Art. 16. El Comité Superior es re-
unirà tres vegades cada any per a apro-
var el projecte de Pressupostos i estu-
diar i establir el Pla general de treball del
Servei de Biblioteques, Arxius, Museus,
Monuments i Excavacions i sempre que el
Conseller de Cultura o el President-de-
legat ho creguin necessari per a casos
d'urgència o per a la coordinació general
dels treballs del Servei.

Art. 17. El Conseller de Cultura fixa
-rà el Reglament que ha do regir l'actuació

de les diverses Seccions del Servei de Bi-
blioteques, Arxius, Museus, Monuments
i Excavacions que haurà d'ésser aprovat
pel Govern de la Generalitat de Cata-
lunya.

Article addicional

Art. 18. La Biblioteca de Catalunya
manté el caràcter d'Institució general
amb plena personalitat jurídica, i la Jun-
ta de Museus de Barcelona i el Patronat
del Museu d'Arqueologia, junt amb to-
tes les institucions que en depenen, con-
serven el règim i les característiques
actuals.

Article transitori

Art. 19. Aquesta Llei entrarà en vi-
gor, per a cada una de les Seccions es-
mentades en l'art. 1., a mesura que va-
gin traspassant-se els serveis que les
afecten.

Per tant,
Mano a tots els ciutadans de Catalu-

nya que cooperin al compliment d'aques-
ta Llei, i tots els Tribunals i Autoritats
que la facin complir.

Barcelona, 28 de març del 1934.

LLUÍS COMPANYS. — El Conseller de
Cultura, VENTURA GASSOL.
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DECRET

Vist l'article 13 de la Llei d'orga-
nització del Servei de Biblioteques, Ar-
xius documentals, Museus, Monuments i
Excavacions, aprovada pel Parlament de
Catalunya i promulgada el 28 de març
del 1934, que fa referència a la consti-
tució de Patronats de Cultura en dife-
renls polilacions de Catalunya;

Atès que la Generalitat de Catalunya
s'ha d'ajustar al compliment dels termes
de l'esmentada Llei i, en l'essencial, a
la proposta del Consell de Cultura, en
la qual hi ha introduït, però, algunes mo-
dificacions de detall que ha cregut neces-
sàries;

A proposta, dones, del Conseller de
Cultura i d'acord amb el Consell Exe-
cutiu,

Decreto:
Article 1. 1 És creat un Patronat de

Cultura a cada una de les ciutats de Tar-
ragona, Girona i Lleida en substitució
de les Comissions Provincials de Monu-
ments de cada una d'aquestes ciutats.
Cada Patronat serà format per sis mem-
bres nomenats pel Govern de la Genera-
litat a proposta la meitat del Consell de
Cultura i l'altra meitat de l'Ajuntament
respectiu. El Consell de Cultura haurà
d'elegir els seus Vocals entre persones
que reuneixin alguna de les següents
condicions: a) entre aquelles persones
que s'hauran distingit per llurs aporta-
cions a les intitucions culturals en for-
ma de donatius o dipòsits; b) entre els
propietaris o usuaris dels béns posats
sota la protecció de la Generalitat, i c)
entre les persones de mèrits culturals
amb residència a la localitat o a llur co-
marca o que hi estiguin lligats per inte-
ressos constants.

Els Ajuntaments elegiran llurs repre-
sentants d'entre persones de reconegut
prestigi cultural de la localitat i un d'ells,
almenys, haurà d'ésser escollit d'entre els
Consellers municipals de la Comissió de
Cultura.

Art. 2." Els Vocals del Patronat de
Tarragona, Girona i Lleida designats pel
Consell de Cultura es renovaran sortint-
ne al cap de tres anys dos Vocals i al

cap de sis, l'altre. La primera renovació
serà a la sort. Els Vocals que designa-
ran els Ajuntaments cessaran en llurs
càrrecs en cada renovació municipal,
fent els nous Ajuntaments la designació
dels que han de substituir-los.

Art. 3•1 Cada un d'aquests Patronats
tindrà els càrrecs que segueixen: Presi-
dent, Vice-President, Secretari i Comp-
tador. El President serà designat pel Con-
seller de Cultura de la Generalitat entre
els membres del propi Patronat. Els al-
tres càrrecs seran elegits pel Patronat a
cada renovació.

Art. 4.' De conformitat amb l'article
segon del Decret d'organització dels Pa-
tronats de Cultura, la Jurisdicció geo-
gràfica dels Patronat de Cultura, de Gi-
rona, Tarragona i Lleida queda actual-
ment fixada com segueix: els de Girona
i Tarragona tindran jurisdicció sobre el
territori comprès a les ex-províncies de
Girona i Tarragona exceptuant, pel que
es refereix a Tarragona, els Monestirs
de Poblet i Santes Creus. El Patronat
de Cultura de Lleida tindrà jurisdicció
sobre tota l'ex-província de Lleida, ex-
cepte la ciutat de Cervera i el seu terme
municipal.

Article transitori. Les Comissions Pro-
vincials de Monuments de les ciutats es-
mentades cessaran així que estiguin cons-
tituïts els Patronats. Els membres perso-
nals que actualment les componen si no
fossin elegits per integrar els Patronats
dintre les normes establertes i complis-
sin la condició de residència o de lliga

-ment amb la localitat, passaran a la ea-
tegoria de membres adjunts del Patronat
amb tots els drets dels altres membres.
Tots els béns i documentació de les es-
mentades Comissions seran posats a dis-
posició dels Patronats amb les formali-
tats de consuctud.

Article transitori. Mentre no siguin
creats els organismes que es preveuen en
la Llei de 28 de març del 1934 la Ponèn-
cia d'Arxius, Biblioteques i Belles Arts
del Consell de Cultura assumirà les fun-
cions dels Patronats de Cultura a tot el
territori de l'ex-província de Barcelona.
En virtut d'aquesta atribució la Ponèn-
cia esmentada es farà càrrec dels béns i
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Comissió de Monu- obres fins que recaiguin sobre elles acord
amb les formalitats definitiu.

documentació de la
ments de Barcelona,
de consuetud.

Barcelona, 4 de gener del 1936.

El Governador General de Catalunya,
President de la Generalitat, FELIx ESCA

-LAS. — El Conseller de Cultura, LLUíS
DURAN I VENTOSA.

DECRET

Vist el Decret d'aquesta mateixa data,
en virtut del qual, i per donar compli-
ment a la Llei d'organització del Servei
de Biblioteques, Arxius Documentals,
Museus, Monuments i Excavacions, apro-
vada pel Parlament de Catalunya i pro-
mulgada el 28 de març del 1934, foren
creats els Patronats de Cultura a Tarra-
gona, Girona i Lleida, en substitució de
les Comissions Provincials de Monuments
de cada una d'aquestes ciutats;

Atès que cal procedir a assenyalar les
atribucions dels esmentats Patronats,
sempre d'acord amb la lletra i amb l'es-
perit de l'esmentada Llei, per tal que
se n'asseguri tota l'eficàcia;

Atès que el Consell de Cultura, en la
seva sessió del 9 de novembre, aprovà
el projecte proposat per la Ponència
d'Arxius, Biblioteques i Belles Arts, so-
bre l'organització dels esmentats Patro-
nats de Cultura;

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

Decreto:
Article 1. r Els Patronats locals de

Cultura previstos en l'art. 13 de la Llei
de Serveis de Biblioteques, Arxius Do-
cumentals, Museus, Monuments i Exca-
vacions del 28 de març del 1934, tindran
les atribucions i deures segiients:

Primer. — Protegir els Monuments his-
tòrics i artístics de tota mena en el terri

-tori de la seva jurisdicció.
Segon. — Denunciar les obres que es

realitzin en els edificis de caràcter his-
tòrico-artístic que no siguin autoritzades
degudament i requeriran de les Autori-
tats competents la suspensió d'aquestes

Tercer. — Atendre totes les funcions
que els siguin encomanades en ordre a
la formació i règim de Museus, Biblio-
teques i Arxius.

Quart. — Informar els organismes su-
periors sobre les exploracions arqucolò-
giques que s'hagin d'efectuar i donar no-
tícia immediata dels descobriments for-
tuits que es produeixin.

Cinquè. — Intervenir, per delegació de
la Superioritat, en les excavacions ar-
queològiques promulgades per particu-
lars que hagin obtingut la prèvia con-
cessió corresponent i en totes aquelles
amb referència a les quals se'ls faci l'en

-càrrec concret.
Sisè. — Procurar que els objectes d'in-

terès artístic, arqueològic, històric o cien-
tífic no siguin alienat ni desplaçats sense
les autoritzacions que corresponguin en
cada cas, requerint, si és necessari, la in-
tcrvenció de l'autoritat.

Setè. — Procurar l'ingrés als Museus,
Biblioteques o Arxius dels objectes que
per llur importància artística, històrica,
científica o cultural en siguin mereixedors.

Vuitena. — Assessorar els Alcaldes i
tota mena d'Autoritats en tot el que es
relacioni anlb els fins propis dels Patro-
nats i demanar llur concurs en tot el que
sigui de llur competència.

Novè. — Evacuar els informes que els
siguin sollicitats o encarregats sobre el
mèrit o importància dels Monuments his-
tòrics i artístics que s'hagin de conservar
o restaurar en la demarcació respectiva.

Desena. — Auxiliar i facilitar el treball
dels comissionats oficials per a l'execució
de missions arqueològiques o artístiques.

Art. 2." La jurisdicció territorial de
cada Patronat serà l'assenyalada en el
moment de la seva creació, i podrà ésser
modificada per conveniència del Servei o
a compàs de la creació d'altres Patronats.

Art. 3.1 Les funcions dels Patronats
de Cultura podran ésser atribuïdes a al-
tres Patronats, Juntes o Comissions exis-
tents que tinguin a llur càrrec serveis
o institucions de finalitats anàlogues.

Article addicional. Mentre no siguin
creats els organismes superiors que pre-
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veu la Llei, els Patronats de Cultura res-
taran sota la jurisdicció immediata del
Conseller de Cultura de la Generalitat,
el qual podrà demanar els informes ne

-cessaris a la Ponència d'Arxius, Bibliote-
ques i Belles Arts del Consell de Cultura.

Barcelona, 4 de gener del 1936.

El Governador General de Catalunya,
President de la Generalitat, FÈLIx ESCA

-LAS. — El Conseller de Cultura, LLUís
DURAN I VENTOSA.

DECRET

Atrilnuïts a la Generalitat de Catalu-
nya, segons disposició del 30 de novem-
bre del 1933, els Serveis de Belles Arts,
Conservació de Monuments i d'Arxius i
Biblioteques; confirmat el traspàs dels
primers per Decret del 5 d'octubre del
1935, i promulgada pel Parlament de Ca-
talunya la Llei de data 28 de març del
1934, sobre organització d'aquests Ser-
veis, es fa necessari de crear els orga-
nismes que han d'exercir les funcions
previstes en aquesta Llei i que en virtut
dels Decrets esmentats passen a la Gene-
ralitat de Catalunya.

No cal dir que una organització com
la que es preveu en la Llei del 28 de
març del 1934 ha d'ésser atemperada a
les necessitats del Pressupost, que és
també una Llei del Parlament, i inter-
pretada amb subjecció a ella, que uneix
a l'autoritat política, la força que li dóna
la inapellahle realitat dels mitjans eco-
nòmics de què es disposi. En el cas pre-
sent cal, a més, adaptar la creació dels
òrgans executors de la Llei al ritme del
traspàs efectiu dels Serveis, el qual exi-
geix un procés llarg i complex adaptat
a les necessitats reals que es creen en
la seva fase actual de desenrotllament.
La Llei mateixa, preveient aquestes di-
ficultats d'execució immediata, en el seu
article 12, diu que: «Per a l'organització
dels serveis seran aprofitats en tot el
possible els elements d'organismes oficials
existents d'idèntica finalitat» i «en l'e-
xercici de les seves funcions, totes les sec-

cions utilitzaran la cooperació dels orga-
nismes i institucions de finalitat histò-
rica, científica i artística, sempre que si-
gui factible i les circumstàncies ho acon-
sellin». Ella dóna peu, per tant, per al
compliment dels seus preceptes adaptats
a les circumstàncies i als mitjans que
hom pugui disposar en cada moment.

L'adaptació a la realitat fa que el rè-
gim que es proposa dintre la unitat, si-
gui diferent per cada Servei, ja que ni
les institucions que els encarnaren, ni
llur organització són iguals, ni tenen la
mateixa gènesi, ni les funcions que exer-
ceixen són de la mateixa naturalesa.

D'acord amb les previsions esmenta-
des, l'organització dels Serveis de Belles
Arts, de Conservació del Patrimoni artís-
tic nacional, d'Excavacions i d'Arxius i
Biblioteques per ésser realitzada tot se-
guit si es té en compte que les institu-
cions bàsiques previstes a l'art. 12 de la
Llei existeixen ja en ple funcionament,
i cal només que els sia donada la forma
adequada en virtut de la qual es puguin
fer càrrec de les atribucions que els as-
senyala la Llei del 28 març del 1934, per
tal d'atendre als Serveis traspassats per
l'Estat i, ensems, les obligacions de la
mateixa Generalitat de Catalunya en el
desenrotllament del seu propi i vell pla
d'actuació cultural, la tradició del qual
remunta més enllà de la Mancomunitat
de Catalunya, a les Diputacions i als
Ajuntaments, especialment, al de Bar-
celona.

En primer lloc, pot ésser esmentat el
Servei de Museus, organitzat per les nos-
tres Corporacions públiques al marge de
l'actuació de l'Estat. Des de l'any 1900
en què fou instituïda la Junta Autònoma
Municipal de Museus fins a la data actual
en què aquesta Junta, convertida en Ins-
titució mixta de la Generalitat i de l'A-
juntament, ha pogut organitzar el seu
Museu d'Art de Catalunya, el Museu de
les Arts Decoratives estrangeres de Pe-
dralbes, el Museu d'Arts Decoratives Na-
cionals, que es situarà en els edificis de
la plaça del Rei, el Museu del «Cau Fer

-rat» de Sitges, etc. L'actuació d'aquesta
Institució, sempre ascendent, li ha valgut
un crèdit que la converteix de fet en un
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organisme regulador d'aquesta mena de
Serveis a Catalunya.

El Patronat del Museu Arqueològic,
avui independent de la Junta de Museus,
pot considerar-se també una creació d'a-
questa Junta i un dels seus títols a tenir
en compte. Acredita la seva competència
el Museu Arqueològic, en part, obert al
públic.

Parallelament a l'obra de la Junta de
Museus, pot ésser esmentada l'obra de
Biblioteques, que ha tingut el seu cen-
tre en la Biblioteca de Catalunya, iniciada
l'any 1911 per l'Institut d'Estudis Cata-
lans i oberta al públic el 28 de maig del
1914, amb el complement del Servei de
Biblioteques Populars, de les quals la
Generalitat n'ha obert fins a la data dis-
set en diverses poblacions de Catalunya
i dues a Barcelona, i de les Biblioteques
especialitzades entre elles, la Biblioteca
de Pedagogia que va començar a funcio-
nar l'any 1914, i les creades per Institu-
cions depenents de la Generalitat, com
l'Escola del Treball, Escola de Bibliote-
càries, Escola d'Agricultura, Escola de
Química, Institut ele Fisiologia, Escola de
Teixits, etc., etc., sempre en connexió amb
la Biblioteca de Catalunya, que s'ha con-
vertit en centre propulsor i ordenador
d'aquestes organitzacions.

En ordre als Serveis d'Excavacions i de
Catalogació i Conservació de Monuments,
no és possible de passar per alt l'actuació
de l'Institut d'Estudis Catalans, que d'en-
çà de la seva fundació fou iniciador de
les investigacions prehistòriques i arqueo-
lògiques i s'assenyalà com a pròpia la
missió de defensa del nostre Patrimoni
Artístic, que ha inventariat i estudiat i
ha preservat de la ruina amb obres di-
verses de restauració. A la vegada ha es-
tat l'organisme iniciador i executiu de
totes les decisions de les nostres Corpo-
racions Públiques en aquesta mena de
serveis.

De la mateixa manera, l'Institut d'Es-
tudis Catalans, per mitjà de les seves mis-
sions encarregades a especialistes i dels
seus concursos anuals, ha contribuït molt
eficaçment a la iniciació d'un ordena-
ment d'Arxius, si bé en aquest ram exis-
teix una Institució tan completa i ben

orientada com l'Arxiu de la ciutat, el
qual podria constituir-se en un centre
d'organització general d'Arxius.

En virtut d'aquestes consideracions, te-
nint en compte la Memòria de la Comis-
sió Coordinadora dels Serveis de Cultura
de Catalunya, i el Dictamen del Ple del
Consell de Cultura aprovat en sessió ple

-nària del 21 de desembre del 1935, a pro-
posta del Conseller de Cultura i d'acord
amb el Consell Executiu,

Decreto:
Article primer. Les funcions d'orga-

nització i control de les Biblioteques i les
atribuïdes a la Secció de Biblioteques,
segons l'art. 7. 1 de la Llei del 28 de març
del 1934, quedaran confiades al Patronat
de la Biblioteca de Catalunya, el qual les
exercirà per mitjà d'una Comissió que
proposarà el mateix Patronat entre els
seus membres, en la forma que segueix:

Un representant de l'Ajuntament de
Barcelona.

Un representant de l'Institut d'Estudis
Catalans.

El Director del Servei de Biblioteques,
que actuarà de Secretari.

A més, integraran aquesta Comissió un
representant del Conseller de Cultura,
que nomenarà entre els que figuren al Pa-
tronat, un dels donants a les Biblioteques
de Catalunya, i un altre dels Patronats
previstos a l'art. 13 de la Llei esmentada.

Art. 2." Per tal d'exercir les funcions
de la Secció d'Arxius especificades en l'ar-
ticle 8. è de la Llei, és creada una Junta
d'Arxius que es constituirà com segueix:

Un representant del Conseller de Cul
-tura de la Generalitat.

Un representant de l'Ajuntament de
Barcelona.

Un representant del Collegi de Nota-
ris de Catalunya.

Un representant dels Arxius Eclesiàs-
tics nomenat per l'Autoritat Metropo-
litana.

Un representant de l'Institut d'Estudis
Catalans.

Un representant de l'Acadèmia de Bo-
nes Lletres.

Un representant dels Patronats de Cul-
tura previstos a l'art. 13 de la Llei.

El Director de l'Arxiu Històric de la
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Ciutat de Barcelona, que actuarà de Se-
creta ri.

La Junta d'Arxius elegirà un President,
un Tresorer i un Comptador a cada nova
renovació.

Art. 3. T Les funcions atribuïdes a la
Secció de Museus en l'art. 9. de la Llei
és confiaran, pel que es referix als Mu-
seus d'Art, a la Junta de Museus d'Art
ele Barcelona, i per a actuar com a Junta
de Museus d'Art de Catalunya serà am-
pliada arno tres membres representants
dels Patronats de Cultura previstos a l'ar-
ticle 13 de la Llei, que seran nomenats
pel Conseller de Cultura de la Generali-
tat, a proposta de l'Assemblea de Pa-
tronats.

La Junta de Museus tindrà així mateix
al seu càrrec la inspecció tècnica, la con-
servació i la defensa dels materials mo-
bies d'interès artístics no posats especial-
ment sota la cura de les altres Seccions.

Art. 4.' Les mateixes funcions de la
Secció de Museus pel que es refereix als
Museus Arqueològics es confiaran al Pa-
tronat del Museu Arqueològic de Barce-
lona, el qual a més de regir el funciona-
ment del Museu Arqueològic de Barce-
lona tindrà al seu càrrec l'organització,
la inspecció i el control dels Museus Ar-
queològics, (Prehistòria i Arqueologia
fins al període visigòtic inclusivament)
de Catalunya. Per actuar com a Patronat
dels Museus Arqueològics de Catalunya
se sumaran a l'actual Patronat del Museu
Arqueològic tres membres representants
dels Patronats de Cultura previstos a l'ar-
ticle 13 de la Llei, els quals seran nome-
nats pel Conseller de Cultura a proposta
de l'Assemblea de Patronats.

El Patronat del Museu Arqueològic
tindrà també al seu càrrec la inspecció
tècnica, la conservació i la defensa dels
materials mobles d'interès arqueològic
que no siguin posats sota la cura d'altres
seccions.

Art. 5. La Junta de Museus d'Art de
Catalunya i el Patronat del Museu Ar-
queològic, reunits sota la presidència del
Conseller de Cultura o de la persona que
ell delegui, resoldran sobre la classifica-
ció dels Museus en Museus Arqueològics
i Museus d'Art, sobre la creació i organit-

zació de Museus d'altre naturalesa i so-
bre tot clubte o incident que en la mútua
collaboració es pugui presentar.

Art. 6. ò La Secció Històrico-Arqueolò-
gica de l'Institut d'Estudis Catalans con-
tinuarà exercint, cona fins ara, les fun-
cions de conservació de Monuments i
d'Excavacions, tal com vénen especifica-
des als arts. 10 i 11 de la Llei d'organit-
zació del Servei i de conformitat amb les
prescripcions de la Llei de Defensa del
Patrimoni del 3 de juliol del 1934 amb
l'excepció determinada a l'article 3• 1 pel
que es refereix als materials mobles d'in-
terès artístic.

Art. 7. è Les funcions de coordinació
del Servei i les qüestions de comnpetència
són atribuïdes a la Ponència d'Arxius,
Biblioteques i Belles Arts del Consell de
Cultura amb caràcter d'organisme unifi-
cador de les diverses Seccions del Servei.

Art. 8. ò Per a la coordinació adminis-
trativa dels Serveis que són organitzats
per mitjà del present Decret, és creat un
Negociat al Departament de Cultura, el
qual tindrà al seu càrrec les funcions que
en la Llei del 28 de març del 1934, art. 6.è,
són atribuïdes al Secretariat de la Direc-
ció General. El Cap d'aquest Negociat serà
Secretari de la Ponència en quant aquesta
actuï com a organisme coordinador del
Servei.

Art. 9.° La Comissió de Biblioteques,
anal) l'aprovació del Patronat de la Bi-
blioteca de Catalunya i la Junta d'Arxius,
formularan el reglament oportú en rela-
ció ami) les funcions que els són encoma-
nades en el present Decret, i sotmetran
aquest Reglament a l'aprovació cidl Con-
seller de Cultura anió les formalitats de
costum.

Art. 10. Es donarà comunicació ofi-
cial a l'Ajuntament de Barcelona, de tots
els aspectes del present Decret que afec-
tin a Institucions en les quals ell inter-
vingui.

Article addicional. En el cas que l'A-
juntament de Barcelona volgués crear
un Patronat especial per al règim de
l'Arxiu Històric de la Ciutat, serà nome-
nada una Comissió Mixta de la Junta
d'Arxius de Catalunya i del Patronat, la
qual tindrà per missió de resoldre les
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giiestions que singuin comuns a ambdós
organismes o que exigeixin una coordi-
nació entre ells.

Els Patronats constituïts existents no-
menaran cada un tres compromissaris
que, reunits sota la Presidència del Con-
seller de Cultura o (le la persona en qui
delegui, el dia i lloc que aquest asse-
nyali, elegiran llurs representants pre-
vistos en el present Decret, a les seccions
de Biblioteques, Arxius i Museus.

Barcelona, 20 de gener del 1936.

El Governador General de Catalunya,
President de la Generalitat, FÈLIX ESCA-
LAS. — El Conseller de Cultura, LLUÍS
DURAN I VENTOSA.

ENTRADES ALS MUSEUS
DURANT L'ANY 1935

Durant l'any 1935 han entrat als nos-
tres Museus, incloent-hi el del «Cau Fer

-rat» de Sitges, un total de 199.002 per-
sones.

Aquest total distribuït pels Museus es
descompon així:

Museu d'Art de Catalunya ... 104.000
Muscu de les Arts Decoratives .	 48.705
«Poble Espanyol» ...........	 33.669
«Cau Ferrat» ................	 12.628

D'aquests totals corresponen a entra-
des de pagament les xifres següents:

Museu d'Art de Catalunya ...	 14.014
Museu de les Arts Decoratives .	 10.382
«Poble Espanyol» ............	 28.200
«Cau Ferrat» ................	 7.342

És a dir, en relació a la totalitat d'en
-trades de cada Muscu les de pagament

representen el següent percentatge:

Museu d'Art de Cata-
lunya ............	 el 13'47 per cent

Museu de les Arts De-
coratives .........	 » 21'31	 »	 »

«Poble Espanyol» ... » 83'23 »	 »
«Cau Ferrat» .......	 » 57'88 »	 »

Les entrades gratuites de cada un d'a-
quests Museus són les següents:

	

Museu d'Art de Catalunya ...	 89.986

	

Museu de les Arts Decoratives .	 38.323

	

«Poble Espanyol» ............	 5.469

	

«Cau Ferrat» ................	 5.286

Les quals representen el següent per-
centatge:

Museu d'Art de Cata-

	

lunya ............	 el 86'53	 per cent
Museu de les Arts De-

	

coratives .........	 » 78'69	 »	 »

	

«Poble Espanyol» ..	 » 16'77	 »	 »

	

«Cau Ferrat» ....	 » 41'12	 »	 »

Cal tenir present, però, que al «Poble
Espanyol» i al «Cau Ferrat» no hi ha el
règim d'un dia d'entrada gratuita cada
més, que regeix en els altres dos museus,
i que en el «Cau Ferrat» no hi ha tam-
poc entrades gratuites de collectivitats
no escolars.

A remarcar, altrament, que en el Mu-
seu d'Art de Catalunya tampoc hi ha en-
trada gratuita d'aquestes collectivitats no
escolars.

Aquestes entrades gratuites es dividei-
xen en els següents conceptes:

Museu d'Art de Catalunya

Dia mensual d'entrada gratuita . 84.123

	

Escoles....................... 	 5.116

	

Passis ........................	 747

	

Total ......	 89.986

Museu de les Arts Decoratives

Dia mensual d'entrada gratuita . 34.251

	

Escoles i collectivitats diverses .	 3.715

	

Passis ........................	 357

	

Total ......	 38.323

«Poble Espanyol»

	

Escoles i collectivitats diverses .	 5.262

	

Passis ........................	 207

	

Total ......	 5.469

«Cau Ferrat»

	

Escoles.......................	 5.188

	

Passis ........................	 98

	

Total ......	 5.286
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