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BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART

DE BARCELONA

PURLIC.ICIÓ DE Lit JUNTII DE JIJUSEUS

UNA NOTA SOBRE ELS
c«DAVALLAMENTS» RO-
MANICS CATALANS

Ens inspira la publicació d'aquestes ratlles
la de l'article del savi professor Kingsley
Porter que ha vist la llum en el número del
mes de maig d'aquest BUTLLETÍ, en el que
pretén datar els «Davallaments» de Santa
Maria de Tahull, Durro i Erill-la-Vall en
l'any 1123.

Els agrupaments d'imatges representant el
«Davallament de la Creu» estan compostos de
les següents figures: Jesús en la Creu amb el
braç esquerre encara clavat i el dret ja despen-
jat (creiem que el Crist de la Vega de Toledo
que per estar en aquesta posició ha donat lloc
a la formosa tradició versificada pel poeta
Zorrilla, havia format part d'un «Davalla -
ment», i el mateix creiem del de Sant Llo-
renç de Lleida) , Josep d'Arimatea, aguantant
el cos de Jesús i passant-li un braç pel darre-
ra, Nicodemus amb els braços enlairats a punt
d'emparar el cos del Diví Mestre, els dos lla

-dres clavats en les respectives creus i la Verge
i sant Joan, que amb trist posat assisteixen a
l'escena.

Es conserva íntegre i en el seu lloc el «Da-
vallament» de Sant Joan de les Abadesses.
En 1907 va ésser descobert el de Tahull en
l'església de Santa Maria d'aquell poble, del
que es conserven en la Collecció Plandiura
les figures de Jesús, Josep d'Arimatea, un dels
lladres i sant Joan, i la de la Verge en el
Museu Fogg, als Estats Units. En 1908 es
va descobrir altre «Davallament» a Erill-la-
Vall, quines figures es conserven en el Museu
de Vic, menys les de la Verge i sant Joan,
que han passat a la Collecció Plandiura. En
altre poble de la Val¡ de Bohí, a Durro, hi
havia altre «Davallament», del que resten la

Verge, en el Museu de Barcelona, i el cos
de Jesús. A mig Aran hi ha una altra figura
de Jesús que potser també procedeix d'un
«Davallament». Segons referència de Francesc
Martorell, en la Collecció Courajod, del Mu-
seu del Louvre, hi ha una imatge de la Verge
procedent d'un d'aquests «Davallaments» ca-
talans, i Folch i Torres ha fet notar, amb molt
encert, en altra nota publicada en el mateix
número d'aquest BUTLLETÍ, que també en deu
procedir una altra imatge de la Verge que
hi hagué a París, que ara és a l'Anèrica del
Nord i de la que publicà la fotografia. No
creiem que en l'església de Sant Climent del
mateix poble de Tahull, en quina església de
Santa Maria es va trobar el «Davallament» al
que havem fet referència, s'hagi trobat cap
agrupament d'aquests, ni tant sols cal) figura
que hagués format part d'un d'ells, com vol
suposar Kingsley Porter.

L'agrupament dels «Davallaments» pot tenir
un precedent en el de Sant Pau extramurs
de Roma, que és del segle xi. A Volterra
(vegi's figura en Kingsley Porter: Romanes-
que Sculpture of fue Pilgrimage Roads, làmi-
na 249) hi ha una agrupació del «Davalla -
ment de la Creu» que el crec posterior als de
Catalunya per la major part del seus caràcters:
modelat del Crist, moviment de les figures dels
dos homes que el despengen de la Creu, cares
de la Verge i de sant Joan. En la catedral
de Parma hi ha també un relleu amb un «Des-
cendirnent» que és obra de Benedetto Ante-
lami (1 1 78-1 196) . Aquest tema va fer la
seva aparició a Espanya, com tants altres, en
la miniatura abans qbe en l'escultura, doncs
en el manuscrit de sant Isidor de Leon, datat
en l'any 1066, ja el veiem. També el veiem
en capitells del segle xit i de principis del xiii
(claustre de Sant Pere el Vell d'Osca i Tarra-
gona).

El «Davallament» de Sant Joan de les
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Abadesses és de 1251, i en 1 260 es varen con-
tractar amb el pintor Bernat, la seva esposa
i el mestre Martí de Burgos, cinc imatges que
formessin un «Davallament» (corn hem dit, els
que coneixem tenen set figures) igual al de
l'església de Santa Maria del Mar, de Bar-
celona. Tant l'obra del pintor Bernat i de

fusta; els ulls de la major part de les figures
dels «Davallaments», inclús de les que repre-
senten éssers vivents, estan posats mirant tant
avall, que semblen tancats. Els lladres van
sense pèl a la cara, el Mal Lladre d'Erill-la-
Vall té tota la llengua fora de la boca, i el
de Sant Joan de les Abadesses porta barba

«Davallament» de Sant Joan de les Abadesses. Detall

Pere Martí de Burgos com el «Davallament»
de Santa Maria del Mar de Barcelona, que
els havia de servir de model, han desaparegut.

Les figures del «Davallament» de Sant Joan
de les Abadesses foren còstejades per Dulcelus
i quedaren collocades el dia 15 de juny
de 1251 en l'altar de la Mare de Déu.
Les cares de les figures d'aquest «Davalla-
ment» estan força ben fetes, els cossos són molt
descarnats, en els rostres els nassos són prims,
caràcter comú a totes les figures tallades en

tractada a tirabuixons. Sant Joan, en tots
aquests agrupaments, apoia la mà en la gal-
ta (1) i porta en l'altra un llibre, com en les
escenes del Calvari. A Sant Joan de les
Abadesses hi ha en relleu els símbols dels
evangelistes en els extrems deis braços de la
Creu, totes les figures són de fusta de noguera
1 de tamany més petit que el natural: les
imatges de la Verge i sant Joan porten una

t. El sant loan de Santa Mai la de Tahun ti la ntd en l'aire i el
cap inclinat, peni la rod no arriba a tocan la falta.
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indumentària molt diferent de la de les corres-
ponenis figures dels altres «Davallaments» ea-
talans, portant la Verge vel, túnica i mantell
planeta i Sant Joan mantell travat al cos i
hàbit talar. Les figures de Jesús de tots els
«Davallaments» porten una tovallola a la cin-
tura que arriba fins als genolls i que en alguns

evidentment més modern que els altres, tenim
dos nuclis de caràcters: uns que els datarien
a la primera meitat del segle xii i altres que
els porten al XIII.

En la primera meitat del segle xu, a la
que vol portar Kingsley ;porter aquests agru-
paments, imperava a Catalunya l'escola to-

«Davallament» de Sant Joan de les Abadesses. Detall

va assegurada per un cinyell. Tots els lladres
porten bragues amb cuixals i a Tahull i
Erill-la-Vall porten els ulls tapats amb una
bena. Els plecs de les vestidures de les figu-
res de Durro i d'Erill-la-Vall recorden els
típics de l'escola tolosana; en canvi, els de
les de Sant Joan de les Abadesses, són molt
menuts, recordant els de l'escola provençal.

Per a datar els «Davallaments» catalans,
excepte el de Sant Joan de les Abadesses, que
ja està datat a mitjans del segle xiii i que és

losana, quines característiques són: figures
allargades, draps mullats, plecs circulars en
els braços, ventre i genolls, plecs transversals
al pit, acabament dels draps en plecs que
formen una espècie de creu i alguns cops vo-
leteiants, encreuament de les cames, tendèn-
c ia a voler expressar el mohiment i collocació
dels peus acostats de punta i separats dels
talons. Conseqüència de l'allargament, les
figures arriben a tenir dotze vegades la lon-
gitud del cap. Una persona de mides regulars
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té, en general, sis vegades la llargada del
cap. La Verge del Museu Fogg té set caps
i mig, la de Durro en té set, la Verge i el
sant Joan de la Col•lecció Plandiura en tenen
sis i mig, i la Verge que ara és a Amèrica i
de la que es publicà la fotografia en el nú-
mero d'aquest BUTLLETÍ, al que ens venim
referint, ja és de proporcions regulars, tenint -
ne, per tant, tan sols, sis. L'allargament, per

tat (totes aquestes escultures es guarden avui
en el Museu dels Agustins de la ciutat esmen-
tada) , però no l'havem vist en cap escultura
catalana. Els plecs transversals en el pit i
els circulars en els genolls, sí que els veiem
en algunes imatges catalanes. Els plecs vole-
tejants, els veiem en les figures dels timpans de
Barbarà i de Sant Pau del Camp de Barcelo-
na i la rematada dels plecs triangular en la

«Dav-allament» de Sant Joan de les Abadesses. Detall

tant, de les figures que havent format part
dels «Davallaments» catalans presenten en les
seves vestidures plecs de caràcter tolosà (que
són les de la Verge i sant Joan) , no és molt
pronunciat. A més, moltes figures de l'escola
lleidatana, que es desenrotlla a Catalunya en
el segle xtii, encara conserven les proporcions
quelcom allargades (imatge de la Verge del
Museu del Seminari de Lleida) . L'encreua-
ment de les cames el veiem a Tolosa mateix
en figures d'apòstols procedents de l'església
de Sant Esteve (de la sala capitular) i en les
figures que representen signes del zodíac i
porten a la falda l'anyell i el be, procedint
del convent de Sant Serni de la mateixa ciu-

imatge de la Verge d'Andorra a la Seu d'Ur-
gell. De tots aquests caràcters, tant sols es veu
en les figures dels «Davallaments» catalans
anteriors al de Sant Joan de les Abadesses
el dels plecs molt adossats al cos que fan
semblar les vestidures mullades.

Un altre caràcter que podria datar els «Da-
vallaments» catalans en la primera meitat del
segle XII és el que ens fa notar Kingsley
Porter en l'article que estem comentant: és la
espècie de còfia o cogulla que porten les Ver-
ges de tots ells i el sant Joan d'Erill-la -Vall.
Aquest tocat no l'hem vist en cap àlbum d'in-
dumentària ni en cap escultura de l'època.
Només hi té molta semblança el de l'estàtua

196



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D ' ART DE BARCELONA

E 

«Davallament» de la catedral de Volterra 

Moissac (Tarn et Garonne).— Timpà, les figures del dual presenten la -major part de les
caracteristiques de l'escola tolosana
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de la reina Urraca en la porta de Sant Vicens
d'Àvila i el d'una dona d'un capitell proper.
Kingsley Porter fa notar la identitat d'aquests
tocats amb el d'una Verge pintada en la
paret de l'església de Sant Climent de Tahull,
a quina pintura clóna la mateixa data de la
consagració de l'església, que és la de 1123.

L'ésser el Crist clavat a la Creu amb tres
claus i el caràcter acusat de les costelles d'al-

Osen. — Església de Sant Pere el Vell. Claustre. Capitell
amb la representació d'un «Davallament»

Avila.—Basílica de Sant Vicens. Porta de l'atri o del
migdia (segle Xll). Detall amb el retrat de donya Urraca

reina de Castella, segons Carderera

Tarragona. — Capitells del claustre de la catedral amb
la representació d'un «Davallament»

gunes figures, daten aquestes escultures a prin-
cipis del segle xiii.

Kingsley Porter, en l'article que comentem,
ja s'adona dels caràcters tretzecentistes de la
figura de Jesús, i resol la qüestió dient que
deu ésser obrat en una data posterior a la en
què foren treballades les demés figures, però
oblida que les figures dels lladres també tenen
caràcter tretzecentista.

Els caràcters que acosten les figures dels
«Davallaments» a l'escultura de la primera
meitat del segle xii són els plecs de tradició
tolosana de les imatges de la Verge i sant Joan
i la lligassa o còfia de les Verges i del sant
Joan de Santa Maria de Tahull, avui a la
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Collecció Plandiura. La semblança d'aquesta
lligassa amb la de l'estàtua de donya Urraca
a Sant Vicens d'Àvila no és completa i a més,
si bé donya Urraca va morir en 1 126, l'està-
tua està al costat d'una porta obrada a prin-
cipis del segle xiii. Aquesta lligassa podria

la davantera rígida, a la planera de l'actual
cogulla dels benedictins. La lligassa de la
donya Urraca d'Àvila és a manera de man-
tellet separat de la resta de la vestidura, en can-
vi en els «Davallaments» catalans creiem que
la lligassa o cogulla forma una peça amb un

Tolosa. - Sant Serni. Figures amb els signes del zodíac

ésser un intent mal resolt de volguer repre-
sentar el nimbe, que en les imatges de la Ver-
ge i de sant Joan del «Davallament» de Sant
Joan de les Abadesses ja veiem postís, però en
la pintura de Sant Climent de Tahull es veu
el nimbe darrera aquesta lligassa. A més en tal
cas, ¿a què vindrien els ornaments rellevats de
la davantera de les Verges dels «Davallaments»
de Durro i d'Erill-la-Vall? Creiem més aviat
que s'ha volgut representar una cogulla amb

coll, a la manera de les actuals caputxes deis
monjos i frares. Posada aquesta cogulla, que-
dava una obertura per a la cara i coll en la
pintura de Sant Climent de Tahull i en la
Verge que havia estat a París i avui és a Nord

-amèrica ; en la part superior de la cara que-
dava una punxa per la que es veien part dels
cabells amb la ratlla central que els par-

tia, però en les altres figures es desprèn

de la cogulla una punxa apuntada cap a
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baix. En la part davantera de la cogulla de
la Verge de Durro hi ha un enllaçat i altre
de més complicat en la de la Verge d'Erill-
la-Vall, de gran semblança, aquest darrer,
amb motius caligràfics romànics. Com hem
dit, no havem trobat aquesta lligassa en cap
altra escultura ni en els àlbums d'indumentà-
ria medieval.

Resumint tot l'exposat, podem dir: que si

Tolosa. — Sant Serni. Pancreator amb les caracteris-
tiques de l'escola

bé algunes figures dels «Davallaments» cata-
lans anteriors al de Sant Joan de les Abades-
ses tenen reminiscències de les característiques
de l'escola tolosana que dominava a Catalu-
nya en la primera meitat del segle XII, aques-
tes són molt lleus i podrien ésser una super-
vivència d'estil; que la lligassa especial de les
Verges i sants Joans no pot datar-se, com fa
Kingsley Porter en 1123 perquè encara que
l'església de Sant Climent de Tahull, en qui-
nes parets hi ha figures tocades amb aquesta

espècie de cogulla, va ésser consagrada en
aquesta data, això no vol dir que les pintures
siguin coetànies de la consagració, i en canvi
són incontrovertibles els caràcters anatòmics
de les figures del Crist i dels lladres que fan
l'agrupament de principis del segle XIII, i que
com que creiem més lògic considerar els ca-
ràcters tolosans d'algunes figures reminiscèn-
cies d'estil antiquat que no pas donar una
data diferent i posterior a les figures de Crist,
datem els «Davallaments» catalans anteriors
al de Sant Joan de les Abadesses en les pri-
meries del segle xiii.

F. DURAN CANYAMERES

EXPOSICIÓ DE PRIMAVERA

A les darreres pàgines del número anterior
vàrem donar una notícia Històrica de les Exposi-
cions oficials d'art celebrades a Barcelona, des
de la primera que va tenir lloc l'any 1 89 1, fins
a l'any 1923. Després d'aquesta darrera data
va venir el període de la Dictadura, durant el
qual hi va haver l'Exposició Internacional de
Belles Arts, installada al Palau d'Art Modern
de Mcntjuic, articulada amb l'Exposició Inter-
nacional de Barcelona de 1929.

Acabat aquest període polític, el Círcol Ar-
tístic de Sant Lluc, en data 29 de novembre
de 1930 es dirigí a la Junta de Museus pre-
gant-li que s'encarregués de la celebració de
les exposicions interrompudes. La Junta con-
testà que, ratificant-se en l'acord que ja havia
pres a l'any 1919, creia convenient no inter-
venir en l'organització d'aquestes manifestacions
artístiques, atenent entre altres consideracions,
a la de què havent d'acudir necessàriament a
les exposicions oficials d'art per a adquirir les
obres destinades al seu Museu d'Art Contem

-porani, hauria de fer-ho amb una independèn-
cia de criteri, difícil d'aconseguir si exercís aque-
lla intervenció. Obeint a una suggestió de la
pròpia Junta, l'expressada entitat artística junt
amb el Círcol Artístic formularen a l'Ajun-
tament aquella petició i prenent-la en la con-
sideració que es mereixia la nostra Corporació
Municipal, proclamada per Factual règim po-
lític va prendre l'acord de reanudar les dites
exposicions organitzant -les segons el criteri que
semblés millor als propis artistes, que a l'efecte
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La presidència de l'acte inaugural

feren oficialment consultats per la correspo-
nent representació del municipi barceloní.

Conseqüència de totes aquestes gestions fou
la creació d'una Junta Municipal d'Exposi-
cions d'Art, amb dues juntes especials pels
dos «Salons» de què es formaria la d'aquest
any. La Junta d'Exposicions va quedar cons-
tituida de la següent manera: President, senyor
Alcalde; Vice-president, senyor Pere Comas
Calvet, regidor President de la Comissió Mu-
nicipal de Cultura; Vocals: senyors Joaquim
Ventalló i Joaquim Pellicena, regidors de dita
Comissió; senyor Joan Rebull, President del
«Saló de Montjuïc»; senyor Lluís Masriera,
President del «Saló de Barcelona» ; senyor Ra-
fael Benet, secretari del «Saló de Montjuïc»;
senyor Frederic Marés, Vice-president del
«Saló de Barcelona»; Secretari, Joan Merli.

La Junta del «Saló de Barcelona» la for-
men: President, senyor Lluís Masriera; Vice-
president, senyor Frederic Marés; Secretari, se-
nyor Josep Picó; Vice-secretari, senyor Antoni
Bescós; Vocals, senyors Feliu Elías, Darius
Vilàs, Lluís Muntané i Agapit Casas Abarca.
Comité Organitzador: senyors Feliu Mestres,
Alexandre Cardunets, Josep Montgrell i Josep
de Martí Garcés. Posteriorment aquesta Junta
fou modificada, quedant constituida així: Pre-
sident, senyor Feliu Mestres; Vice-president,
senyor Frederic Marés; Secretari, senyor Josep
Picó; Vice-secretari, senyor Antoni Bescós;

Comptador, senyor Lluís Muntaner; Tresorer,
senyor Darius Elias; Vocals, senyors Feliu
Elías, Lluís Masriera, Oleguer Junyent, Ale-
xandre Cardunets. La Junta del «Saló de
Montjuïc» està constituida així: President,
senyor Joan Rebull; Vice-presidents, senyora
Carme Cortès d'Aiguader i senyor F. Vidal
Gomà; Secretari, senyor Rafael Benet; Comp-
tador, senyor Josep Gausachs; Tresorer, senyor
Xavier Nogués; Vocals, senyors Joaquim Su-
nyer, Josep Mompou i Josep Granyer.

Aquestes Juntes varen emprendre tot seguit
els treballs d'organització, redactant el regla-
ment per a determinar les normes d'admissió i
decidint el lloc on s'hauria de celebrar l'Expo-
sició, que, després de detingut examen, va ésser
en part del primer pis del Palau Nacional,
cedit immediatament per la nostra Junta, que,
a més, ha posat a disposició dels organitzadors
tots els elements materials que ha tingut a mà.

El vernissage de l'Exposició va tenir lloc el
dissabte dia 22 de maig, amb assistència de les
més rellevants personalitats de la vida intellec-
tual i artística de la nostra ciutat, i del senyor
President de la Generalitat. A l'endemà, diu-
menge, a les onze del matí, es va celebrar, amb
tota solemnitat, la inauguració oficial. Va pre-
sidir l'acte l'Alcalde accidental senyor Joan
Casanovas, prenent seient a la presidència, a

més, el Conseller de Cultura de la Generalitat

senyor Ventura Gassol, que ostentava la repre-
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sentació del senyor Francesc Macià; el regidor
de la Comissió Municipal de Cultura, senyor
Joaquim Ventalló; el Governador Civil, senyor
Joan Moles, altres representacions oficials, tots
els membres de les Juntes dels dos «Salons» i
diversos diputats de la Generalitat i regidors
de l'Ajuntament de Barcelona. La Junta de
Museus hi estava oficialment representada pel
senyor Josep M. Serraclara.

Oberta la sessió, el senyor Joan Rebull,

flues. Almenys aquesta és la nostra ambició,
i diré més, l'únic deure que pot intervenir en
el nostre esforç d'artistes: que per nosaltres,
a través de la irreductible idea de cadascun,
prengui forma, prengui mil formes, l'ànima
eterna de Catalunya; que caclascuna de les
nostres realitzacions pugui valer com una raó
perquè Catalunya guardi un nom i un lloc
de personalitat col-lectiva.

No és banal de parlar avui així; durant

Una de les sales del «Saló de Barcelona»

President del «Saló de Montjuïc», va llegir
el següent discurs:

Senyor President,
Senyores, senyors:
Jo que ara prenc la paraula en nom dels

artistes del «Saló de Montjuïc», diria que
poques vegades ha bastat talment, per a ex-
pressar l'estat d'ànim de molts, escoltar dins
un mateix la veu dels sentiments que hi do-
minen, com a més naturals i immediats. Per
a la nostra joia i la nostra gratitud, no tenim
raons subtils ni recòndites. Obrers dels més
nobles oficis, tornem avui a la nostra ciutat i
al nostre poble el que n'hem rebut, transposat
en obres belles, en obres divinament supèr-

llargs anys d'opressió i de lluita, aquestes pa-
raules que ara jo dic amb alegria i en nom
de tots, només haurien estat compatibles amb
la recança i la clandestinitat. Avui ens re-
trobem tots. Els qui resistírem perseverant en
la nostra feina d'artistes, els qui es llançaren
a tots els perills per a instaurar un nou ordre
de justícia i de llibertat, els qui sostingueren
els uns i els altres amb la comprensió i L'ajut:
tots ens retrobem en la normal represa d'aques-
ta Exposició de Primavera. Nosaltres hi som
amb el millor que hem sabut crear; vosaltres,
els qui ahir teníeu la direcció d'unes incertes
batalles, sou avui aquí vencedors, amb la res-
ponsabilitat d'un govern i amb la directa in-
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vestidura d'un poble: i aquest poble hi és
també, representat pels amadors d'art, sense
els quals el nostre esforç llanguiria en el buit,
com I'autocontemplació de Narcís. I una ma-
teixa voluntat diria que ens aplega tots, sim-
bòlicament, en aquest «Saló de Montjuïc»:
no aturar-nos en la comoditat de cap fórmula
i menys encara en la glòria de cap resultat.
Per això ara, autoritats, organitzadors, ama-
dors d'art, quan en nom dels meus collegues

velles Exposicions d'Art. I mai no havíem
pogut assolir un resultat satisfactori. I ara,
com per encantament, ha brollat aquesta ma-
nifestació tan desitjada, sense mitjans per por-
tar-la a terme i solament per l'entusiasme i
l'altruisme d'alguns artistes i per la simpatia
de l'Honorable Batlle i dels senyors Regidors
de Cultura:

Si l'Exposició ha sortit bona o dolenta, jo
no ho puc dir perquè sóc part interessada.

Sala d'escultura del «Saló de Barcelona»

del «Saló» us anava a dir «gràcies», sento
que se m'imposen uns mots més significatius
de l'estat d'ànim comú: per molts anys!

He dit.
Seguidament el senyor Lluís Masriera, Pre-

sident del «Saló de Barcelona», va donar lec-
tura al següent discurs:

En el moment d'obrir -se l'Exposició amb un
resultat més falaguer del que podíem esperar,
hem de regraciar, en nom del «Saló de Barce-
lona», les nostres autoritats per l'apoi que
han atorgat a l'esforç dels artistes.

Moltes vegades, en el transcurs d'aquests
darrers vuit anys, havíem intentat recabar
del nostre Ajuntament la celebració de les

Però sí que puc dir que mai no se n'havia
fet cap on s'hi veiés tan palesament un desig
jovenívol de superar-se. I això m'atreveixo a
creure que, almenys en gran part, és degut a
la nova forma d'organització.

Perquè en tots els ordres de la vida, tant
en l'artístic com en el polític, com en el fa-
miliar, com en el racial, la millor manera de
respectar-se, d'apreciar-se i fins d'estimar-se és

sentint-se cadascú a casa seva.
Problema incomprensible per a molta gent

i pel qual lluita en l'actualitat l'esperit polític

de Catalunya. I que com totes les veritats,

tard o d'hora no pot deixar de triomfar. I és

tan cert això, que l'èxit deis dos «Salons» a
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nosaltres mateixos ens ha sobtat. ¡Tenim de
confessar la nostra equivocació!

Havíem trobat tanta oposició en alguns sec-
tors del nostre art, que tremolàvem pensant
que el «Saló de Barcelona» no podria arribar
a les dues centes obres.

¿Qui podia preveure que se'n presentarien
més de 550?

Això ha donat per resultat tenir de restrin-
gir l'admissió per insuficiència del local, i no
poder penjar algunes obres de vàlua, com era
el nostre desig, per tal que hi fossin represen-
tades el major número de firmes. Ha estat per
la nostra banda una gran contrarietat, que
hem procurat resoldre de la manera més eclèc-
tica possible. També ens ha dolgut l'allunya-
ment d'alguna firma prestigiosa que malgrat
la nostra bona voluntat i les nostres insistents
invitacions no ha concorregut a la nostra festa
d'art.

Però potser l'allunyament d'alguns artistes
consagrats per la crítica constant i aduladora
és el que ha imprès un caràcter propi a la
nostra Exposició.

¿Quina és la nota dominant dels dos «Sa-
lons»? En el meu concepte, és la joventut!

Els que som prou vells per haver vist néi-
xer, créixer, inflar-se i morir algunes modes,
i som encara prou joves per a sentir les inquie-
tuds i els anhels de renovació, no ens espanten
les audàcies, àdhuc les més poca-soltes, àdhuc
les importades de fora amb el segell interna-
cional, i no ens espanten, perquè sabem que si
hi ha alguna cosa a dins, perdurarà; i que si
són buides, moriran com tantes modes hem vist
morir. I encara les acollim amb simpatia, per-
què demostren un desig de moviment i un
anhel de renovació, i en canvi el que sí ens
espanta, més que res, és la inèrcia.

Es pot trobar aquesta Exposició bona o
dolenta, però ningú pot dir que la seva carac-
terística sigui la inèrcia. Un esperit d'esforç,
una lluita per superar-se, una inquietud latent,
continguda i profunda en alguns pintors, més
espectacular i de focs artificials en altres, és
la nota dominant dels dos «Salons». Nota que
marxa a l'uníson amb l'esperit de renova-
ció que anima en aquests moments tot Cata-
lunya.

I pensem que tot això ha estat gairebé im-
provisat, que aquest esforç ha sorgit sola-
ment de l'entusiasme, i que l'element jove que
avui s'ha revelat pot donar dies de glòria a les

nostres arts. I pensant això, el nostre Ajunta-
ment i la nostra Generalitat no solament esta-
ran orgullosos de la protecció atorgada a
aquests artistes lluitadors, sinó que estem certs
que en anys successius faran un esforç perquè
les manifestacions puguin ésser més brillants.
Perquè comprendran, com veiem nosaltres,
que aquesta Exposició, més que una realitat,
és una esperança.

Es va aixecar el regidor de la Comissió de
Cultura senyor Joaquim Ventalló, i va dir:

Era a la Primavera de 1923 que l'Ajun-
tament de Barcelona celebrava la seva darre-
ra Exposició d'Art. Els fets polítics de tots
coneguts que es produïren al setembre d'aquell
any i que tenien per finalitat primordial ofegar
tota la vida d'esperit que podia haver-hi en
qualsevulla de les activitats de la nostra gent
representativa, no permeteren que les Expo-
sicions collectives dels artistes catalans pogues-
sin portar-se a cap en tot aquell període de
temps, puix havia estat desviada per complet
la tasca que en semblant sentit podia realitzar
la Corporació Municipal barcelonesa.

Novament L'esperit popular tornà a gover-
nar l'Ajuntament a l'abril de l'any passat,
amb l'adveniment de la República. Calia, per
tant, recollir primerament tot quant podia re-
presentar la manifestació més viva de la sen-
sibilitat del nostre país, i per això del primer
que ens captenírem els elements que integrem
la Comissió Municipal de Cultura, fou de
cercar la millor forma de què els artistes ca-
talans poguessin altra vegada d'una manera
col-lectiva reprendre la noble i bella tradició
d'exposar les seves obres a la consideració i
judici de tothom en arribar aquesta escaient
època de l'any.

Calia fer-ho d'una manera ben democràti-
ca, responent en absolut a les correnties artís-
tiques del moment, respectant fidelment el
parer i la voluntat dels mateixos artistes. I la
Comissió de Cultura cridà els artistes de Bar-
celona perquè donessin la fórmula que po-
gués semblar-los més a posta per tal que
la producció dels nostres pintors, escultors i
dibuixants s'exhibís d'acord amb les seves as-
piracions, que era tant com dir responent a
la concepció que podien tenir ells mateixos de
com havien de mostrar les seves obres.

Tot seguit els nostres artistes es destriaren
en dos grans agrupaments. Els que represen-
taven un passat molt laboriós, els de l'acade-

204



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D ' ART DE BARCELONA

Les autoritats i els invitats visiten l'Exposició el dia de la inauguració

misme, els de les fórmules clàssiques, que in-
tegraren el «Saló de Barcelona».

A l'altra banda, els que constantment cer-
quen una renovació, els no conformistes amb
fórmules que molts accepten àdhuc com del
dia, els que tots ells són com un tremolor d'in-
quietuds i d'un avivat esperit revolucionan;
que són els prometedors del nostre esdevenidor
artístic i que fan concebre tan belles esperan-
ces. Tot aquest grup va aplegar-se per a expo-
sar les seves obres en el «Saló de Montjuïc».

I remarqueu bé: el passat, el present i l'es-
devenidor, completament destriats, es troben
no obstant exhibint les seves obres en un
mateix edifici, costat per costat, i sota un ma-
teix padrinatge: el de l'Ajuntament de Bar-
celona.

Aquest és un senyal aconsolador del nostre
temps: els artistes catalans ja són prou forts
per a creure que ha arribat l'hora de què cons-
cientment diguin a tothom quina és la seva
concepció artística i mostrar-la aplegada amb
aquella homogeneïtat de tendències i escoles
fins allà on és possible en una cosa tan com-
plexa i subtil com és l'expressió artística. Però
amb una tal mena de civilitat, amb una supe-
ració tan absoluta de les lluites d'altres èpo-
ques, que ja fa possible que els nostres artis-
tes marxin junts per a realitzar una obra tan
educadora com és una Exposició d'Art, però
conservant cada un d'ells la seva posició ar-
tística amb tota dignitat i amb tota fermesa.

Aquesta festa d'avui ens plau singularment
als homes que treballem des de la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona
per 1'enaltiment i l'educació del nostre poble,
perquè és coincident amb un afany de forma-
ció d'un nou esperit i d'una nova consciència
que se'ns revela pertot.

Ha estat aquests dies que els elements uni-
versitaris han vingut fins als infants dels Grups
escolars per a donar-los a conèixer la bella
traducció de Maragall d'Eridon i Amina, de
Goethe. És en aquests dies també que s'inau-
gura el Teatre Grec d'aquesta mateixa mun-
tanya amb una representació d'Ifigènia a
Taurida, dedicada així mateix als nois de les
escoles primàries. És el centenari d'Haydn
que s'ha celebrat en bona part dels nostres
centres d'ensenyament el que ens fa ésser es-
perançadors, perquè a tot arreu petits i grans
han vist un afany per copsar totes les belleses
d'aquestes obres, que és tant com dir millo-
rar i enriquir el seu esperit, i confiar molt
fonamentadament que un poble així és apte
per a les més enlairades empreses.

I ara vull contar-vos, senyor Alcalde, el
més meravellós d'aquesta Exposició d'Art de
Primavera que anem a tenir l'honor de què
vulgueu inaugurar-la oficialment.

Quan de comú acord amb els artistes bar-
celonins iniciàvem els treballs per a realitzar

-la, confiava la Comissió de Cultura haver

pogut incloure en el Pressupost Municipal que
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aleshores confeccionava, les quantitats neces-
sàries per a portar-la a cap dignament. No
reeixit aquell propòsit, he de confessar que
els elements que integrem la Comissió de
Cultura restàrem uns moments indecisos. Però
aquells instants duraren poc. Els artistes, amb
una concepció altíssima del seu concepte de
ciutadania, vingueren a trobar-nos per a dir-nos
que, si bé creien que com altres activitats
ciutadanes tenia dret a ésser estimulada i pre-

a més de cercar el mitjà de consolidar el pro-
pòsit de què cada any pugui celebrar-se nor-
malment l'exhibició de la vostra producció
amb tota l'amplitud que calgui, desitja que
en totes les construccions escolars que està
emprenent, lii vagin quedant com un ornament
de les mateixes, obres de vosaltres que siguin
com un reflex de l'Art dels nostres dies i
com un estímul de la vostra producció, però
ara jo us prego, senyor Alcalde i senyor Con-

Sala d'escultura del «Saló de Montjuïc»

miada la seva producció, creien també que
l'estat d'angúnia econòmica de la Ciutat no
devia representar cap obstacle per a no tirar
endavant l'organització de l'Exposició, i que
no volien diners, sinó que desitjaven solament
que l'Ajuntament de Barcelona els fes l'honor
d'apadrinar l'exhibició de les seves obres.

I així ha estat: aquesta Exposició que
inaugurem és també l'aportació generosa dels
artistes catalans en un moment en què el crè-
clit de la Ciutat perillava i que un gran nom-
bre de persones que es presenten com a res-
pectables intentaven malferir-lo.

La Comissió de Cultura, artistes catalans,

seller de Cultura de la Generalitat, que per
al cas concret d'aquesta Exposició de Pri-
mavera no oblideu la lliçó d'energia i d'op-
timisme que han donat els artistes catalans.

Acte seguit, l'Alcalde accidental senyor
Joan Casanovas, amb eloqüents paraules re-
marcà la significació d'aquesta manifestació
artística perfectament adient a l'afany de reno-
vació que commou a tot Catalunya en aquests
moments històrics i a l'alt sentit espiritual que
anima a la revolució política, i que fa que
l'Ajuntament de Barcelona no sols presti aten-
ció a la ciutat de pedra, sinó a les floracions
de l'art i la intel•ligència, com lio demostra
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l'empar que ha prestat a aquesta Exposició i
l'adjudicació que té acordada de la primera
«Medalla de la Ciutat» a l'insigne artista Josep
Llimona.

Finalment, el Conseller de Cultura de la
Generalitat, senyor Ventura Gassol, pronuncià
un eloqüent i càlid discurs glossant la impor-
tància moral d'aquesta participació de les re-
presentacions del poder públic de Catalunya a
l'obra de cultura en general, i en particular a

primer pis de l'ala esquerra del Palau Na-
cional.

Al «Saló de Barcelona» hi ha exposades
300 obres de pintura, escultura, aquarella, di-
buix, gravat i art aplicat, dels artistes: Amat,
Trias, Ariet, Arrufat, Barrau, Bascaina, Béc-
quer, Benavent, Berge Bescós, Bonaterra, Bo-
net, Bosch, Bosch Canals, Bosch Puigvert, Cal-
sina, Cano, Cardunets, Casals Peypoch, Casa-
novas, A. Casas Abarca, P. Casas Abarca,

Una de les sales del « Saló de Montjuïc»

la de caràcter artístic, i anunciant les àmplies
activitats que en aquest ordre es proposa realit-
zar la Generalitat per a què la fesomia espiri

-tual del nostre poble, accentuant cada dia més
les característiques de la seva personalitat, sigui
al mateix una feliç i abundosa aportació a la
civilització universal.

Tots els oradors foren entusiàsticament
aplaudits.

Seguidament, les autoritats i les representa-
cions oficials visitaren les diverses sales de
l'Exposició, seguits riel crescut nombre d'invi-
tats que havien acudit a l'acte.

L'Exposició ocupa tretze àmplies sales del

Cases, Castellanes, Cenac, Coll, Condeminas,
Curet, Davalillo, Domènec, Durban, Feliu

Elias, Fàbregas, Farré, Febrer, Ferré Reves-

call, Ferré Mascaró, Font, Galofre Guinobas,
Galofre Suris, García, Gil, Gómez, Gómez
Masip, González, Ganyó, Güell, Guinard,

Illa, Junyent, Lanosa, Laporta, López, Llave-
rias, Llobet, Llop, Marc, Margalef, Marsà,
Martínez Cabezas, Martínez Tarrassó, Mas-
cort, Masriera, Maifren, Mestres, Morell,

Muntané, Oliveres, Olivet, 011é, Palà, Pizà,
Planas Dòria, Pons, Porcar, Ramoneda, Ri-
bas, Rodríguez-Puig, Romaguera, Ros i Güell,

Romero, Rovira, Salvà, Sanz, Santasusagna,
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Sanz Castaño, Segimon, Solà, Solana, Soler
Gili, Soler Puig, Soligó, Steylaers, Tàrrega,
Tataret, Taylor, Tolosa, Torrecilla, Torrents,
Valdemí, Valls Marli, Valls Quer, Vaucells,
Vidal Molué, Vidal Rolland, Vila Puig,
Vilàs, Ras, Benedicto, Bosch Costa, Bru, Ca-
banes, Cairó, Cardellà, Carulla, Causaràs, Coll
i Pi, Coscolla, Cuariau, Giménez, Gimeno
Blanes, Marés, Martí, Martrus, Montané,
Pascual, Rocamora, Savall, Almuni, Calsina,
Baixeras, Davit, Freser, Gorno, Manció,
Mensa, Myrbach, Picó, Risques, Sabaté, Sant

-salvador, Sauri, Talaverón, Valentines, Valls,
Bru, Casanovas, Clivillé, Farguoli, Luisino i
Pou.

El «Saló de Montjuic» està format per
276 obres de pintura, escultura, aquarelda,
dibuix, gravat, ceràmica, orfebreria i laca, dels
artistes: Alsina, Aragay, Armengol, Benet,
Bergadà, Boada, Bosch Roger, Callicó, Cam-
pillo, Camps-Ribera, Campmany, Canadell,
Canyellas, Carbonell, Carles, Casanova, Com

-meleran, Corberó, Cortès, Costa, M. Costa
Segura, P. Costa Segura, Crèixams, Daura,
Díaz Costa, Domingo, Duch, Duran Camps,
Espinal, Estrany, Galí, Gamboa, García, Gau-
sachs, Grau Sala, Gouseff, Guàrdia, Guinyé,
Homs, Humbert, Iglésies, Isern, A. Junyent,
López, López-Cañete, López-Obrero, R. Lli-
mona, Martínez, Mataró, Mercadé, Miralles,
Mombrú, Mora, Morató, Noguera, Obiols,
Olivé, Palau, Pascual, Pidelaserra, Planes,
Porla, Prat, Prim, Pujol, Ricart, Roca, Ro-
camora, Sabatés, Salvà, Salvadó, Sauclalinas,
Seix, Senabre, Serra Melgosa, Serra Ribera,
Serrano, Solé Jorba, Soler Diffent, Soler Qui

-ró, Soler de Trinxeria, Sota, Sunyer, Sureda,
Togores, Torrents, Tort, Valls, Ventosa, Vi-
cente, Vidal, Vila Arrufat, Vila Pujol, Villà,
Biosca, Camps, Casamor, Fenosa, Ferrant,
González, Granyer, Jou, Llauradó, Martorell,
Pujol, Rebull, Ros, Solanic, Tarrae, Tenas,
Viladomat, Callicó, Badrinas, Narro, Nogués,
Ràfols, Llorens, Martí, Sarsanedas, A. Serra,
Abella, J. Serra Abella, T. Serra Abella i
R. Sunyer.

A més, un cop ja inaugurada l'Exposició,
s'hi varen sumar tres estatuetes en metall de
Gargallo, trameses des de París, i que no
havien arribat a temps per dificultats de tràmit
a la frontera.

L'Exposició seguirà oberta fins el 3 d'aquest
mes.

UN MUSEU HISTÒRIC DEL
TEIXIT AL MONESTIR DE
SANT CUGAT DEL VALLES

El Director dels nostres Museus fou invitat,
parallelament, per la Biblioteca de la Caixa
d'Estalvis de Sabadell i per l'Ajuntament de
Terrassa a donar en aquelles ciutats conferèn-
cies sobre temes de les activitats pròpies del
seu càrrec.

Formulat per la Junta el projecte i pres
l'acord de fundació d'un Museu Històric del
Teixit en el Monestir de Sant Cugat del Vallès,
va creure que el dit projecte havia d'interessar
als elements culturals i industrials d'ambdós
centres tèxtils, i d'acord amb les corporacions
que l'invitaven, el dia 20 de maig a les set de
la tarda va donar a la Sala de la Biblioteca
de Sabadell, i a les deu del vespre a la Sala
del Consistori de Terrassa, la conferència que
ací publiquem, com a exposició del projecte
d'aquest Museu Històric del Teixit, que entrarà
en vies de realització tan prompte com les tas-
ques més peremptòries d'execució del pla ge-
neral de reorganització i reinstal•lació de les
nostres col•leccions ho permetin.

Heus ací el text de la conferència:
Senyores i senyors:
En ésser invitat gentilment a venir a parlar

en aquest lloc i en volguer correspondre a
l'honor de la invitació que se'm feia, cap tema
m'hauria semblat més a propòsit que el de
l'exposició del projecte de la Junta de Museus
de Barcelona de fundar, en el Monestir de
Sant Cugat del Vallès, un Museu Històric del
Teixit, que estigui topogràficament equidis-
tant dels tres grans centres de producció tèxtil
a Catalunya, que són: Barcelona, Sabadell i
Terrassa.

Per correspondre la realització d'aquest
projecte a les tasques del meu càrrec de Direc-
tor dels Museus i per ésser la ciutat vostra un
dels centres industrials tèxtils afectats pel pro-
jecte de la Junta, he cregut que la conversa
sobre aquesta qüestió us podria interessar, i
que d'altra part, la meva paraula modesta
podia tenir aquella autoritat mínima que tenen
dret a exigir els qui, com vosaltres, han estat
invitats a escoltar una conferència en un centre
de cultura pública.

En primer lloc, però, caldrà que us expliqui
ço que és la Junta de Museus. La Junta de
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Museus és una institució fundada l'any 1907,
per mutu acord de l'Ajuntament i de l'antiga

Diputació de Barcelona, que presidia Prat de
la Riba. Era fundada per raó de què en
assentar les bases primeres de la restauració de
la cultura pública de Catalunya, els homes que
s'emprenien aquella magna obra, varen donar-
se compte de què no tenien Museus. L'Estat

mantenia a Barcelona, cap i casal de la Cata-
lunya rediviva, una petita col•lecció d'engrunes

arqueològiques, casualment i pietosament reuni-

resta de les seves colleccions, amb les collec-
cions d'art i d'arqueologia que la Junta de
Museus de Barcelona ha format.

Aquests clixés ací projectats, us donaran
idea de com l'Estat tenia dotada de Museus
la ciutat nostra. Compteu que Barcelona era
el cap d'un poble que volia restaurar la seva
personalitat històrica per a apoiar damunt d'ella
una part dels drets a la seva llibertat política
que reclamava, i comprendreu com amb l'uti-
llatge museístic que l'Estat ens servia, mal po-

Sala de velluts i domassos venecians i florentins

(Museu de fa Ciutadella, de Barcelona)

des des de l'any 1838 per l'Acadèmia de Bones

Lletres, i de la qual l'Estat s'havia apoderat

per mitjà d'una llei que la posava sota la seva

administració i dotació, consistent en enviar un
Director que tenia a Barcelona una plaça có-
moda i en obligar a la Diputació a pagar
500 pessetes l'any per a sostenir totes les des-
peses que el Museu produís.

Aquest Museu, que fa pocs dies hem

tingut l'honor de clausurar, és el que hi

ha hagut fins ara instal•lat en la capella de
Santa Àgata, en la fins avui anomenada Plaça

del Rei, de Barcelona, darrera l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, i que en virtut d'un Decret

recent de la República, ha passat a especia-
litzar-se en Museu d'Epigrafia i a fondre's, la

dríem ajudar a n'aquella obra de restauració,

car de la personalitat històrica d'un poble, les
obres d'art que no teníem guardades en són

un testimoni incontrovertible. Ho són per la
seva material existència, que ha perdurat a
través deis segles, des de l'hora en què foren

creades, i ho són pels seus caràcters artístics on

s'hi revela aquella personalitat espiritual, que
en fer inconfusible una obra d'art catalana
amb la d'un altre indret, revela que un esperit

existeix, que un ésser moral històric viu; com

viu en la llengua, com viu en els costums, com

viu en les fórmules del Dret.

Doncs, tal com es fundava l'Institut d'Es-
tudis Catalans, nucli de treballadors científics

que venien a recollir les engrunes de la Histò-
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ria, de la Filosofia, de la Llengua i del Dret
català, era fundada la Junta de Museus, que
venia a recollir les obres d'at de Catalunya.
No era, en conseqüència, una institució funda-
da per a correspondre a una vaga necessitat de
cultura artística general, com solen ésser les
fundacions d'aquest caràcter, sinó que tenia
una tasca concreta i determinada dins l'obra
de la restauració espiritual del nostre poble,
que és aquesta de recollir, estudiar i aportar a
la defensa de la nostra causa patriòtica uns
elements de tanta solidesa com són les obres
d'art.

I aquestes obres d'art catalanes antigues,
produïdes en els segles de la nostra existència
nacional històrica, fugien. Els pobles més civi-
litzats d'Europa i d'Amèrica s'havien donat
compte de què ací, en terra catalana, s'havia
procluiit, des del segle xtt al xv, un moviment
artístic considerable. El romanticisme històric
europeu, donat a examinar les particularitats
nacionals històriques i a comparar-les, havia
obert les vies d'un interès especialíssim per
l'estudi de les escoles artístiques medievals. La
pintura dels primitius, era recollida i estudiada
amb amor, i l'escola deis primitius de Catalu-
nya havia atret per aquest camí l'interès dels
més escollits estudiosos de la Història artística
medieval i la cobejança noble dels grans mu-
seus, que com el Louvre, de París, el Ken-
sigton, de Londres, el Museu i la Societat
Hispànica, de Nova York, s'honoren tenint
obres catalanes en llurs col.leccions.

Aquestes nobles ambicions de fora i la igno-
rància i la cobenjança de dins, feien que pros-
perés un comerç fàcil sobre el nostre patrimoni
artístic. Sense lleis que el defensessin, sense
l'acció precautiva de l'Estat, que havia d'in-
ventariar-lo i catalogar-lo, calia una acció pa-
triòtica decidida i pràctica que corregués en sa
defensa amb tota mena de mitjans al seu abast,
car amb les 500 pessetes anuals que l'Estat
obligava a pagar a la Diputació, per a sostenir
aquell trist museuet de Santa Àgata que heu
vist, no era fàcil que poguéssim disputar al
Kensigton de Londres, al Museu del Louvre,
o al de Nova York, les relíquies del nostre
patrimoni artístic; testimonis silenciosos i elo-
qüents de la nostra realitat espiritual que per-
díem per a sempre.

I aquesta acció és la que era confiada a la
Junta de Museus, que per a complir-la va ésser
constituïda per diputats i regidors, assistits

d'una majoria d'elements tècnics votats per les
entitats artístiques i culturals de Barcelona, i
dotada d'una àmplia autonomia que en relle-
var-la de totes les traves burocràtiques i admi-
nistratives, li permetés aquella agilitat de mo-
viments que li era necessària per a acudir a
totes les urgències que la trista realitat exigia.
I a elles acudí, i salvà el patrimoni artístic de
la terra; i en exhibir les obres d'art nostrades
al Museu, n'ensenyà la valor i creà entorn
d'elles el respecte de tots i l'interès d'alguns,
que començaren a formar colleccions impor-
tantíssimes. I així, per l'acció directa i per
l'acció indirecta, s'ha arribat a l'estat present
de satisfactòria realitat, en què podem dir que
el gros del patrimoni artístic de Catalunya ha
estat salvat i que l'hora és arribada d'installar
dignament les nostres col.leccions, d'estudiar-ne
la llur valor, d'aportar aquestes valors a l'estu-
di de la història general de l'art, on el nom de
Catalunya lia de prendre el lloc que li pertoca,
i de divulgar-ne el coneixement al poble.

Heus ací, doncs, el que lla vingut a fer i el
que ha fet i el que està fent la Junta de Mu-
seus. No cal a l'evidència de la seva obra
l'elogi va i inútil, sinó la clara indicació de
les realitats per ella creades, per a demostrar tot
el que diem. Ella ha servit a la pàtria com a
instrument tècnic de les corporacions patrones
que la varen fundar, les quals tothora i ara
com sempre amb el major interès, l'han assis-
tida amb diners i autoritat.

Diguem però, finalment, i com a colofó a
n'aquests antecedents que hem cregut necessari
el donar-vos, que quan a l'any 1907 era cons

-tituida, el seu esforç no començava, però, en
el buit, sinó que s'estintolava damunt uns es-
forços mal orientats, que des de l'any 1888,
data de la primera Exposició universal barcelo-
nina, venien efectuant-se.

En efecte, les corporacions locals, d'instint,
Havien sentit la insuficiència del Museu de
l'Estat. L'Acadèmia de Belles Arts, que pos-
seia una col.lecció de pintura antiga, l'anava
augmentant lentament però constantment.
L'Ajuntament de la ciutat, amb el llegat del
patrici 1\4artorell i Peña, rebia els primers ele-
ments del Museu d'Arqueologia antiga, i des
de què fou acabada l'Exposició del 88, venia
treballant en la creació cl'un Museu de Re-
produccions, d'un altre d'Art Contemporani, i
d'un altre que s'anomenava Museu de la His-
tòria. La Diputació també, demés de colla-
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borar als Museus que l'Ajuntament sostenia,

formava una col'lecció d'obres de pintura i es-
cultura antiga i moderna, i fou damunt de tots

aquests fons primitius reunits, que la Junta
unificà en un sol Museu, que va començar en

vingut a ajuntar, en qualitat de donatius, o per
altres circumstàncies, altres colleccions d'ob-
jectes fora de les que havien de constituir el
Museu català que la Junta principalment, i
gairebé únicament, adquiria. D'aquesta diver-

Sala de brodats

(Museu de la Ciutadella, de Barcelona)

1907 la seva tasca, que és la que lia fet possi-
ble el que el Museu d'Art antic de Barcelona
pugui avui anomenar -se el Museu de l'Art Na-
cional de Catalunya.

Doncs es veu clar que els fons metòdica-
ment aportats per la Junta de Museus, s'ajun-
taven a unos fons primitius de naturalesa di-
versa. A uns i altres, amb els anys, s'hi han

sitar de col.leccions, d'aquesta distinta proce-
dència d'elles, d'aquest inevitable alluvió de
coses diveses, que en un Museu es forma mal-

grat les més acur ades precaucions, en pervenien

greus inconvenients, tals com el de la manca

de lloc per una banda, i el més greu, per altra,

d'aparèixer els materials barrejats, formant

colleccions disperses, retirades algunes d'elles
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per manca d'espai o de connexió amb les altres,
perdudes per la cultura pública les valors,
escasses o abundoses, que d'elles poguessin
derivar-se.

Així, calia desbrossar el Museu. Calia dei-
xar neta la sèrie essencial de materials que
han de constituir la història de l'art de Ca-
talunya. Calia, amb les reproduccions, establir
un Museu de Reproduccions, apart. Calia,
amb els objectes d'art decoratiu no catalans,

donava possibilitats de realitzar aquest nova
etapa de l'obra de la Junta de Museus. Deixa-
va l'Exposició de Montjuïc, enclavats dins un
Parc magnífic, d'esplèndida situació, edificis
com el Palau Nacional, que fou construït
per a destinar-se a Museu definitiu. Deixava un
acopi considerable de materials d'instal.lació
que eren herència pròpia per a la tasca pro-
jectada; i fou davant la realitat de les pròpies
colleccions i davant les possibilitats que Mont-

Sala de velluts italians, espanyols i orientals

Museu Históric del Teixil, de Lió

originals o reproduits, fundar la base d'un futur
Museu general d'Arts Decoratives. Calia, en un
mot, disposar, repartir, posar en valor, cada
sèrie, metoditzant-la bé, enfocant la llur pre-
sentació i estudi de cara el públic principal-
ment interessat en ella. Calia completar la tasca
de la Junta, dotant a Catalunya de varis Mu-
seus especialitzats, tal com aconsellen els últims
corrents de la tècnica museística i les experièn-
cies reunides en els Congressos i en les Con-
ferències internacionals que els elements direc-
tius dels museus d'Europa i d'Amèrica periò-
dicament celebren.

I la clausura de l'Exposició de Barcelona

juic oferia, que la Junta de Museus decidí
formular un pla de metodització de tots els
materials que posseeix i d'instal.lació digne dels
mateixos, en forma tal, que clonin el màxim
rendiment de profit cultural i científic.

És aquest pla el que ara estem portant a
terme, i com sigui que és dins aquest pla gene-
ral on figura el projecte de creació d'un Museu
Històric del Teixit, al Monestir de Sant Cugat
del Vallès, de] qual venim a parlar-vos, hem
cregut que serien útils tots aquests antecedents
que ací venim a exposar d'una manera succinta.
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Hi ha, entre les colleccions d'obres d'art
reunides per la Junta de Museus de Barcelona,
una collecció de teixits antics, que sense exa-
geració de cap mena podem dir que ocupa,
quant a nombre d'exemplars, el quart lloc
entre les d'Europa.

La primera és, sens dubte, la del Museu de
la Cambra de Comerç de Lió, que és la insti-
tució que hem pres com a exemple en el pro-
jecte de fundació del nostre Museu Històric

un gran centre de venda de teixits antics. Ob-
servem que la dominació aràbica a la penínsu-
la, portà ací no sols gran quantitat de teixits
orientals dels segles Ix i x al xii, sinó que
des del xii almenys, sabem que hi havia esta-
blertes manufactures tèxtils musulmanes a Es-
panya.

A les produccions portades pels musulmans
i a les que ací es fabricaven, cal afegir-hi totes
les aportacions del comerç cristià amb l'Orient,

Sala de catifes i tapissos

(Museu Històric del Teixit, de Lió)

del Teixit. La segona, és la del Museu Vic
-tòria Albert, de Londres, fundat al costat

d'una escola d'oficis d'art. El tercer lloc el
disputen: Brusselles, amb la collecció que la
colleccionista belga d'ascendència espanyola
madame Herrera, va formar i va donar al
Museu del Cinquantenari d'aquella ciutat; el
Museu Kunstgewerbe, de Berlín, amb una col-
lecció meravellosa de peces d'alta època; i el
Museu de l'Escola de Teixidors de Krefeld,
a Alemanya. El quart lloc el té Barcelona, i
dins d'ell, la sèrie de teixits espanyols és la
més completa d'Europa.

Espanya, durant tot el segle XIX, ha estat

comunes a tot el món occidental. El comerç
intens dels catalans a l'Orient, contribuí a fer
aquelles abundants i encara, des del segle xv,
les manufactures aràbiques de la península, cris-
tianitzades, seguiren produint bells teixits, al
Llarg d'aquella centúria i a través dels segles
XVI, XVII i XVIII.

Aquesta abundor de teixits antics a Espa-

nya, ha servit per a formar o ajudar a formar

almenys, les principals colleccions que hi lían

avui existents a Europa i a l'Amèrica. En
molts dels grans Museus tèxtils, trobareu les

paperetes de procedència espanyola en abun-

dor. El Museu de Lió, té un vint-i-cinc per cent
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dels seus exemplars trets d'Espanya, venuts per
un comerç actiu que treballava en el despulla-
ment d'aquesta riquesa artística, amb la més
gran indiferència dels poders públics i dels en-
carregats de vetllar per la conservació del nos-
tre patrimoni artístic.

A més d'aquesta part de la collecció del
Museu de Lió, una altra gran collecció de tei-
xits va fer-se a Catalunya a base de teixits an-
tics trobats a Espanya. Fou ella la del collec-
cionista i crític d'art senyor Francesc Miquel i
Badia, que fou venuda al famós colleccionista
americà Pierpon Morgan i que avui forma una
secció poc visible del Museu de Nova York.

La venda d'aquella riquíssima collecció de
teixits, fou una ignomínia. Davant la indife-
rència dels poders públics, una veu de protesta
va alçar -se en el si de la Societat Econòmica
d'Amics del País, de Barcelona, a la qual con-
testaven irades unes quantes veus, dient que
«no era la Societat Económica d'Amics del
País un lloc on parlar de coses de tan poca
importància ni serioses».

Altra gran collecció, finalment, feta a Cata-
lunya, fou la que va formar l'artista català
senyor Josep Pascó i que l'any 191 1 la Junta
de Museus va adquirir, disputant-la al Museu
de Lió que anava a comprar-la.

Doncs és la Collecció Pascó el nucli central
de la sèrie tèxtil antiga del nostre Museu.
A ella cal ajuntar, apart de nombroses ad-
quisicions fetes des de l'any 1911 ençà, un
nucli important donat pel senyor Macani Gol-
feries, altra adquirida al marxant senyor
Guiu i una collecció de teixits coptes d'Egipte
procedents dels primers segles de l'era cristiana.
En conseqüència, avui la sèrie tèxtil del nostre
Museu constitueix un exposat de la història ge-
neral del teixit, de des dels primers temps cris-
tians fins als nostres dies.

Especialment rica la sèrie copta que hem
citat, és interessantíssima la sèrie hispano-
aràbica, molt completa la italiana dels segles
xtv i xv, i de gran abundor l'espanyola dels
segles xv, xvi i xvii. El segle xviii francès
i espanyol és molt ben representat. Del conjunt
de tota la collecció us en donaran idea els clixés
de la seva actual installació al Museu de la
Ciutadella, que ací venim a projectar.

Coneguda l'actuació de la Junta de Museus
i la seva finalitat primordial, i coneguda demés

la importància de la collecció de teixits que a
base de la Collecció Pascó ha format, anem a
veure ara el criteri que lia presidit la reorga-
nització i metodització i reinstallació dels Mu-
seus que ara porta a la pràctica, i en el projecte
general de la qual figura el d'erecció del Museu
de Teixits que especialment interessa a la vos-
tra atenció.

Ja hem vist des dels principis d'actuació de
la Junta de Museus, com el criteri que dirigia
la formació de les colleccions que avui posseeix
era un criteri d'especialització. La formació
d'un Museu de la Història de l'Art a Cata-
lunya, era el seu objectiu concret, que perse-
guia, en primer lloc, de cara al deure primor-
dial dels catalans, de recollir ço que hem
produit, per a conservar -ho i estimar-ho i per a
aportar-ho a la història universal de l'art.
Doncs es complia el deure amb nosaltres ma-
teixos i el deure amb la cultura del Món.

Evidentment, el tipus del Museu que es farà,
era lluny dels museus típics que l'Europa del
segle xix havia creat i que, com el Museu
universalista de Napoleó I («El Louvre» de
París, que n'era el gran exemple) , constituien
un ressò de l'enciclopedisme del segle xviii.
En aquests grans museus, en general, s'ajun-
taven el criteri generalitzador de 1'enciclope-
disme setcentista i el criteri simplement esteti-
cista que havia presidit a la formació de les
grans galeries de les cases reials europees, que
a través dels segles i dels gustos i les preferèn-
cies dels monarques que es succeïren havien re-
unit colleccions de pintura i d'escultura clàssi-
ques impossibles de refer avui. El Louvre, el
Prado de Madrid, i el Museu de Pintura, de
Viena, són els exemplars principals d'aquest
tipus de museu.

Els pobles que com Anglaterra i Alemanya
no posseint grans colleccions d'herència reial
foren a la segona meitat del segle xix prou
poderosos per a formar-ne una, ho varen fer,
seguint un criteri històrico-artístic més rigorós,
adquirint a pes d'or, en temps que les obres
d'art no valien pas el que ara valen, aquestes
magnes colleccions de caràcter no general, sinó
metòdic, que són la Galeria Nacional, de Lon-
dres, i el Kaiser Frederic Museum, de Berlín.

La nostra petita i modesta Catalunya, i con-
cretant més: la nostra ciutat de Barcelona,
sense altres mitjans que els d'una capital de
província de l'Estat espanyol, certament no
podia pas intentar ço que feren Anglaterra i
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Sala d'indumentària

(Museu His(òric del Teixit, de Lió)

Alemanya. Deures a complir essencials, des del
doble punt de vista patriòtic i científic, l'obli-
gaven a una tasca modesta i eficient, i la con-
du'ien a una especialització rigorosa que ha estat
l'honra dels museus nostres.

¿Què hauria estat dels nostres museus si un
afany imprecís de cultura els hagués guiat?
¿Què serien les nostres colleccions si amb es-
carràs inútil haguéssim perseguit els Velázquez
de segona categoria, i els Greco de tercera, i
els Murillo dubtosos, i els Tizià remots, i els
Rembrandts mal catalogats, que eren els únics
que amb els nostres diners podíem adquirir?
Mireu la gran tristesa d'aquests museuets de
capital de tercer ordre, fets amb pretensions
d'universalitat i sense esperit, i en aquest tipus
del museu provincià, que no resol res més que
la vanitat ridícula d'algun sindicat d'iniciativa,
que en fa l'elogi, tindrem la imatge del que
haurien estat els museus de la ciutat cap i casal
de Catalunya.

Ara, els nostres museus són altra cosa, i
sobretot són alguna cosa d'únic, perquè són els
Museus de la Història de l'Art de Catalunya,
i de Catalunya sols n'hi ha una al Món.

Són els museus que mostren a tot el Món
ço que ha fet un poble, i per ells es revelen
els enllaços, l'extensió, la difusió i l'intercanvi
dels grans corrents artístics que uniren les di-
verses zones de la cultura medieval europea
fins a nosaltres. I per ells s'assenyala la pro-
jecció del llunyà Orient fins a les costes nostres,
i per ells es refà un tros inèdit de la història
general de l'art.

Jo us dic, amics que m'escolteu, que aquests
doctes professors que vénen d'Europa i de
l'Amèrica del Nord a veure les nostres collec-
cions d'art romànic, per a estudiar-les, no hau-
rien pas anat a fer-ho en el museu provincià
dels Greco i dels Velázquez de segon ordre:
i us dic que aquests sis o set estudiants de les
grans universitats de França, d'Alemanya i
d'Anglaterra que han vingut aquests darrers
anys a fer les llurs tesis doctorals davant el

material inèdit que el Museu d'Art de Cata-

lunya els oferia, no haurien anat pas a fer-les

a n'aquell museu de generalitats que algú ha

reclamat i reclama encara, amb mal humor, a

la Junta de Museus de Barcelona.
I he de dir encara, que constituits aquests
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Sala d'indumentària

(Museu de les Aris Decoratives, de Lió)

grans dipòsits de grans obres d'art, que són les
col•leccions històriques d'Europa, base dels grans
museus europeus d'avui, la tendència universal
museística és avui la de l'especialització. Jo in-
vito als que, poc informats, comenten amb poc
favor el criteri d'especialització que dirigeix
la reorganització dels Museus de Barcelona, a
què examinin els reports i les conclusions de la
darrera Conferència de directors de museus
d'Anglaterra. Els invito a què vegin les ten-
dències que d'una manera vigorosíssima es di-
buixen a l'Amèrica del Nord, on a mesura
que els museus es fan grans, es donen compte
dels greus inconvenients que té cl criteri gene-
ralitzador que el fundà. Els invito, encara, a
posar-se en contacte amb aquesta Oficina inter-
nacional dels Museus de la Societat de les Na-
cions, fogar d'intercanvi d'experiències i idees
que es resumeixen en part en la seva publicació
Museion i en altres publicacions encara. Jo els
indico la lectura del llibre que ha publicat
Wildenstein darrerament sota el títol de Musées,
on hi ha els resultats d'una enquesta interna-
cional de dirigents de museus, i on el Museu
de Barcelona hi és posat com a exemple, i els
invito a veure els reports del Congrés Inter-

nacional d'Història de l'Art celebrat l'any
1929 a Busselles, per a què es facin càrrec de
què el criteri que dirigeix el Museu de Bar-
celona respon a un corrent general, fill d'expe-
riències molt altes, i no a la pensada o a
l'humor d'una Junta o d'un Director.

Doncs aquest criteri d'especialització és el
que ha determinat a la Junta de Museus de
Barcelona a ordenar les diverses sèries de ma-
terials que posseïa. Si tenim la desgràcia de no
posseir un gran museu, com el Louvre, apro-
fitem-nos d'ella per a tenir els avantatges d'una
fácil i acurada especialització, que eviti, ara i
en l'avenir, el confusionisme lamentable que
aquelles grans colleccions presenten. Al criteri
dels que mal informats es queixen de què tenint
un museu gran el dividim en museus petits, lli
oposem el criteri de què els museus no han
d'ésser ni petits ni grans, sinó útils, amb un
programa definit, amb una actuació concreta.

Els materials, pocs o molts que siguin, cal
ordenar-los, instal•lar-los, situar-los topogràñca-
ment de cara al major profit cultural i científic.
La més absoluta modèstia, l'exclusió de tota
aspiració a donar aparences de museus grans
i quantiosos, deu presidir el nostre esforç i con-
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siderar les obres d'art com a relíquies les que ho

siguin, com a elements d'educació i de plaer

estètic, però totes com a eines de treball necessà-
ries a l'obra de la nostra cultura.

De cara a la realitat de Catalunya i de
cara a la realitat de les nostres coldeccions, i
aprofitant l'avinentesa de clausurar-se l'Expo-

sició de Montjuïc que deixava edificis i mate-
rials d'installació suficients a l'obra proposada,

hem començat aquesta tasca.
I aquesta tasca consisteix simplement en col-

locar cada nucli d'objectes en Iloc apropiat per
a què constitueixi o bé un museu especialitzat

o bé la base d'un museu especialitzat, que en
el futur anirà desenrotllant -se.

Alhora que evitem el trist confusionisme

actual de les sèries diverses i incompletes, la
constitució d'un centre divers per a cada una
d'elles donarà lloc a la llur vivificació i aug-
ment, car entorn de cada nucli cal que els

especialistes s'hi agrupin, cal que d'entre ells,

si no hi és ja, surti l'Home que ha de fer

d'aquella base primera el museu futur. Cal
que els interessats en l'existència de cada un
d'aquests museus, intervinguin en la llur admi-
nistració i desenrotllament, cal, en fi, posar les
coses a mans dels qui especialment les estimin

i hagin d'utilitzar -les, car aquesta és, al nostre

entendre, la única manera de què siguin vives
i donin el rendiment de cultura que poden
donar.

No es tracta de fer una vana i pretensiosa
parada de museus, ni una llista de noms de
museus, sinó una obra modesta de classificació

del que tenim i d'estructuració per al futur

del quadre dels nostres museus d'art.

Així, el Museu d'Història del Teixit que
anem a fundar (el projecte del qual exposarem

ara) , donarà un exemple de ço que volem fer

amb tots els altres museus que formen en el
projecte general de reorganització que portem

a terme.

Aquesta collecció de teixits la importància

de la qual hem vist ara, és la que en el pla

de reorganització es destina a fundar a Cata-
lunya un Museu Històric del Teixit.

Quan la Collecció Pascó fou adquirida, una
de les raons que es donaren per a justificar la
seva compra, fou la de què Catalunya era una
terra de teixidors. A mi personalment, en els

primers temps d'ésser funcionari del Museu, em

fou encomanada la tasca d'exhibir -la i classifi-
car-la, primer en una instal-lació provisional, i
després en una installació definitiva; i recordo
que en inaugurar aquella exposició provisional
primera, Prat de la Riba, que acabava de
fundar l'Escola d'Indústries Tèxtils, base del
que més tard ha estat la Universitat Industrial,
va dir que la Diputació Provincial que presi-
dia, havia donat a la Junta els diners per a
adquirir la Collecció Pascó, per raó de què la
collecció de teixits era un complement als ense-
nyaments de l'Escola. Així em fou ordenat
el donar una conferència sobre la Collecció
Pascó als alumnes de la Universitat Industrial:
el dia d'aquella conferència, els dirigents de
l'Escola acordaren fundar, dins els ensenya-
ments de la mateixa, un curs d'Història del
Teixit, que els Estudis Universitaris Catalans

cuidaren d'organitzar i que vaig professar du-
rant cinc anys.

Doncs la intenció d'establir aquest contacte
entre els teixidors i la collecció tèxtil és ben

clara des dels inicis. Els temps lean passat,

però les tasques de formació de les diverses

colleccions del Museu, generalment urgents i
apremiants, han privat fins ara a la nostra

Junta de poder portar a cap la tasca d'orga-
nització dels serveis de difusió i d'utilització

pedagògica dels museus. És ara, amb la me-
todització i reorganització proposada que tracta

de complir aquesta missió activa, en la qual hi

ha el compliment del programa de tot museu,

que és: primer, formar les colleccions, i segon,

posar aquestes en contacte amb els homes que
majorment han d'utilitzar -les.

Ha passat el temps del Museu reliquiari on

es guarden les belles coses mortes que el temps

deixa. Ha passat el temps del museu, lloc de
plaer estètic on l'amateur gusta la delícia de
les obres d'art exhibides. El museu d'avui, reli-
quiari i lloc de plaer estètic, també, és abans

que tot un instrument actiu de cultura, una eina

de treball, un parallel a la biblioteca. La ciència

vivifica les coses mortes. El contacte d'elles amb

l'home actual les torna riques d'ensenyaments i

d'experiències. El tresor del passat humà fa

aquella ombra confortable damunt l'eixuta rea-

litat del treball del dia, i suma el corrent de la

nostra activitat present al corrent immens de la

Història.

La indústria moderna, transformant -se cons-

tantment a Catalunya, reformant les seves es-

pecialitats, va creant els instruments necesaria
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a la seva perfecció i a la seva prosperitat. Les
escoles, els laboratoris, les biblioteques tècni-
ques, constitueixen l'utillatge d'aquesta acció,
amb la qual els industrials de Catalunya esteu
ara escrivint un capítol brillantíssim de la his-
tòria del teixit. Però hi ha aquesta història.
Hi ha tot allò que al pas d'aquestes perfeccions
novelles va quedant en desús. Hi ha les robes
que fèieu ahir i els assaigs i cls projectes i les
màquines i els arxius dels dibuixos, que cauen
en el pou del passat. Hi ha aquells vells telers
a mà que són les relíquies de la vostra indústria,
hi ha tots aquells testimonis de l'evolució del
vostre pensament i del vostre esforç, que cal
recollir en arreplega sentimental si voleu, però
també en ccncepte de material útil a l'estudi
d'aquest tros magnífic de la història de la
cultura, que és el treball humà.

Penseu, els que heu vist la vostra ciutat
cinquanta anys enrera i els que avui la veieu i
recordeu les imatges esborrellades dels vostres
avis i besavis, fundadors de la vostra vida in-
dustrial moderna; penseu amb els vells telers
que usaven, amb aquells estres familiars de tota
la llur activitat industrial que fa la glòria dels
vostres dies, i tindreu el sentiment just del que
ha d'ésser d'una banda el Museu Històric del
Teixit que anem a fundar: un lloc d'honor on
guardar els trofeus de les vostres victòries, un
dipòsit on va dipositant -se aquest passat que
creeu cada dia amb el vostre treball vers
l'avenir.

I als testimonis de l'esforç més immediat dels
vostres passats hi hem de sumar, en el que es
pugui, tot l'esforç de la història. Els primers
tanteigs de la indústria tèxtil, representats per
les relíquies de teixits d'espart o de llana de
les edats prehistòriques, trobats a la Cova
d'Altamira o als llacs de les valls suisses; les
reconstruccions dels telers primitius, els trossos
autèntics dels teixits que embolcallaven les inò-
mies dels enterraments de l'Egipte faraònic,
els documents gràfics que sobre la textileria i
les formes dels telers donen els bells dibuixos
dels vasos grecs; les col.leccions de peces teixi-
des de l'època hel.lenística i cristiana dels pri-
mers temps, que han donat les excavacions de
les necròpolis de Fayum; tot el cicle dels teixits
de la Pèrsia sassanida, primers introductors de
les robes de seda xineses a Occident, tot l'enor-
me bagatge de la producció aràbica des del
segle VIII al XIII, amb la difusió dels mètodes
de fabricació vers la Sicília i Espanya. Els

productes de les primeres indústries occidentals
a l'època romànica, les manufactures floreixents
de l'època gòtica i del Renaixement a Itàlia
i a Espanya, la instauració, més moderna, de
les grans manufactures de França, amb el cen-
tre manufacturer de sedes de Lió, i sobretot,
amb afectuosa atenció, tots els testimonis del
procés de la resurrecció industrial de Catalunya
a l'època de Carles III, i tot l'esforç del se-
gle xtx, en què creixen esponerosamente les
vostres actuals manufactures.

Per a oferir un quadre de tota la història
del teixit, la Junta de Museus posseeix en les
seves col•Ieccions exemplars de teixits suficients
i en algunes seccions abundantíssims. Manca,
però, la secció d'eines. Manca aplegar la col-
lecció de maquetes de telers antics que amb
docta paciència s'han reconstruit. Manca reunir
tot el vell utillatge de les manufactures catala-
nes dels segles XVIII i xtx. Les eines de filar
i les de preparació i acabat, que potser troba-
rem oblidades a les golfes dels vostres edificis
industrials.

Aquest museu que anem a fundar, doncs,
ha de constar, en primer lloc, d'una col•lecció
de mostres tèxtils de totes les èpoques, que ja
posseïm i que cal anar augmentant. Aquestes
mostres s'han d'exhibir acompanyades dels re-
sultats gràfics del llur anàlisi tèxtil individual.

En segon lloc, ha d'establir -se una secció de
máquines tèxtils, en reconstruccions les anti-
gues, en originals les modernes que es trobin,
formant una història del teler, fins a la màquina
Jacquard.

En tercer Lloc, cal una secció de documents
gràfics útils a la història del teixit. Vistes de
velles fàbriques, plans i projectes d'instal.lacions
industrials antigues, dibuixos reproduint estres
o aspectes de la indústria.

En quart lloc, un arxiu de mostres i dibui-
xos, que vosaltres heu projectat ja en ocasions
diverses, on vagi a conservar-se tot aquest ma-
terial preciós per a la història. Tots els mos

-truaris es tornen, per aquest sol fet de cons-
tituir l'arxiu, un document de valor històric.

I finalment, una biblioteca, on hi ha d'haver
almenys les seccions fonamentals de: Història
del teixit, llibres antics de tècnica tèxtil, avui
en desús i que són, per tal, peces de valor his-
tòric; repertori de fotografies, dibuixos, repro-
duccions de teixits o elements útils a l'obra dels
dibuixants i creadors de mostres.

Heus ací, en línies generals, el nostre pro-

218



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D ' ART DE BARCELONA

jecte per a la realització del qual la Junta de
Museus aporta ja des d'ara el més difícil i el
més car d'obtenir, que és la seva gran collecció
de teixits antics i una collecció bibliogràfica

d'Història del Teixit molt important.

Doncs com veieu, es tracta d'un Museu His-
tòric del Teixit parallel al que a Lió fundà la
Junta de la Cambra de Comerç l'any 1890
a iniciativa del seu president M. Aynard. Els

que coneixeu la ciutat de Lió i heu visitat el

dria ésser el lloc de la seva installació vàrem
pensar des del primer moment que calia posar-
lo prop d'un nucli de teixidors. Perquè l'expe-
riència de vint anys de tenir la collecció de tei-
xits al Museu fosa entre les altres col'leccions,
ens ha demostrat que al Museu, els teixidors no
hi venien. Aquesta obse rvació ens féu creure,
doncs, que un lloc a propòsit seria l'Escola,
mes a l'Escola hi passa la joventut, però no hi
viu la indústria, i el museu deu viure amb la

^. u

Secció de teixits
(Museu de Detroit, EE. UU. d'Amèrica)

Museu, ja sabeu la seva importància. Avui és

la primera collecció de teixits del món, i el seu

exemple ha estat imitat a Alemanya, a An-
glaterra, a Nova York, en les col'leccions de
l'Escola de Crefeld, del Museu Kensigton i al
Museu de la capital dels Estats Units.

Les projeccions adjuntes us donaran idea de
l'aspecte d'aquest gran Museu Històric del
Teixit, de Lió, i del que podria ésser el de
Catalunya, i del que serà si el vostre concurs

no ens manca.

Aquest Museu Històric del Teixit que ve
a fundar-se, en tractar de determinar quin po-

indústria, projectant damunt d'ella l'ombra del
seu passat, assistint-la en el que d'útil pugui

tenir aquest passat per a la seva realitat pre-
sent, obrint arran d'ella la boca d'aquest pou

on el tros de passat que deixa cada jornal de
feina, es vagi recollint.

Anem a crear un instrument, no un dipò-

sit, i cal per tal situar-lo de manera que fun-

cioni al ritme de la realitat industrial que ve
a servir. Barcelona, centre tèxtil d'importància,

oferia llocs diversos, però pensant en Sabadell

i en Terrassa, nuclis tèxtils de primera forca,

se'ns acudí un lloc equidistant entre totes tres

ciutats i de còmoda i ràpida comunicació entre

elles, que és Sant Cugat del Vallès, on lli ha,
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demés, el vell monestir que espera ésser conser-
vat i vivificat.

Heus ací el Monestir de Sant Cugat, quadre
magnífic per a un museu històric i lloc apropiat
com a construcció. La mateixa estructura de
l'edifici, consistent en dos pisos de grans naus
entorn d'un dels més bells claustres romànics
del Món, venia just al nostre objecte. I férem
en nom de la Junta de Museus una gestió ofi-
ciosa prop del senyor Alcalde de Sant Cugat,
per a saber si l'Ajuntament, propietari del Mo-
nestir, en cediria l'ús a la Junta, per aquest
objecte.

Aquesta gestió donà el bon resultat d'unes
impressions primeres excellents, que esperant el
tenir la vostra col•laboració i el vostre entusias-
me en favor del projecte, portarem a formalitat
contractual amb el Municipi de Sant Cugat,
esperant arribar a un acord satisfactori.

Allí voldrem installar el Museu Històric del
Teixit, iniciant aquesta acció de difusió per
Catalunya dels grans centres culturals fins ara
localitzats a Barcelona. A redós d'aquell claus

-tre, lloc apacible per a l'estudi, apartat del
soroll de les màquines i del tragí dels negocis,
però prop d'ells, hi volem veure els estudiants
de les vostres escoles, els obrers de les vostres
fàbriques, els tècnics de les vostres indústries
i els dirigents d'elles, aplegats en exposicions,
cursos i conferències. Allí hi volem veure l'es-
tudiós de !'història del teixit isolat en la quietud
de la biblioteca, i el dibuixant creador de mos

-tres, consultant documents gráfics. Allí hi vo-
lem sentir l'historiador que expliqui l'evolució
de la indústria, l'evolució de l'art del creuament
tèxtil ; aquesta meravellosa història de la seda,
venint dels llunyans confins de l'Extrem Orient
i caminant per les rutes de la mar i de la terra
fins a les costes nostres.

El vell monestir, ruina trista fins ara, apun-
talada per l'amor i la pietat, tornarà a viure
com a centre de cultura que fou en llurs millors
dies, i les velles pedres brodades pel cisell de
mestre Castalls, escultor del claustre, ens diran
com en més d'un capitell, l'escultor hi copià el
tema ornamental d'un teixit d'Orient, que els
monjos tenien entre les robes d'ús litúrgic.

Però la Junta de Museus voldria més que
això. Voldria que en l'administració del nou
museu, fossin els teixidors els que hi intervin-
guessin. Voldria constituir com una mena de
Patronat, on a les autoritats de la Generalitat
i de la ciutat de Barcelona s'ajuntessin les de

Terrassa, Sabadell i Sant Cugat, que les vostres
cambres industrials, els vostres gremis de fabri-
cants i les vostres associacions obreres i tècni-
ques, hi fossin representades. Voldria que el
museu fos dels teixidors i que, deixant d'ésser
una collecció més dels museus generals, es con-
vertís en un centre actiu, entre totes les vostres
organitzacions de cultura i de preparació tèc-
nica.

La Junta no espera niés que la vostra adhe-
si ó al projecte, per a portar-lo a la realitat, i
no exigeix més compromisos que el del vostre
amor i el vostre interès a l'obra, car confia en
què L'interès i l'amor pel museu són els que han
de fer la resta.

I la resta, amics que m'escolteu, vol clir fer
del Museu Històric del Teixit a Catalunya un
dels millors museus, d'aquesta especialitat, del
Món.

He dit.

ANTONI SERRA
El ceramista Antoni Serra va néixer a

Barcelona el 27 de gener de 1869 i mori el
29 d'abril de 1932 en la seva casa situada
al terme municipal de Cornellà, en el límit
mateix d'Hospitalet del Llobregat.

Antoni Serra
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A. Serra. — Fragment de la tela « L'Accident del Treball»

De jove tingué de partir la seva vocació
per la pintura amb la professió del comerç.
Durant aquests temps era soci del «Círcol
d'Aquarellisies». Vers 1889 es dedicà amb
plenitud a la pintura. Antoni Serra es casà als
vint-i-sis anys, compartint altra vegada la seva
professió comercial i el seu amor per la pin-
tura. Durant els primers temps de matrimoni
pintà, malgrat tot, amb força intensitat. Als
vint -i -vuit anys, circumstàncies especials oca-
sionen un començ de fabricació ceràmica dins
l'organització comercial on treballa. Molt aviat
la ceràmica es convertirà per al nostre artista en
una veritable obsessió. Deixa aleshores el co-
merç i s'emprèn sol, amb alts propòsits espiri-
tuals, la fabricació de la porcellana de gran
foc. Home sensible, amic d'homes sensibles,
demanà aviat la col•laboració artística d'Enric
Casanovas, Xavier Nogués, Ismael Smith,
Pau Gargallo, Vallmitjana i Pey: els escul-
tors li donen formes per als seus bibelots, els
pintors imaginen i realitzen arabescos damunt
de les formes dels gerros. Antoni Serra creà
les formes dels seus pots i donà també petites
i delicades escultures. En aquell temps, per
étre à la pago, tot el que es feia havia de
participar de l'estil floral que ens vingué d'An-
glaterra. Tlte Studio era aleshores la revista
dels nostres decoradors; per això en l'art fi de
segle d'Antoni Serra, hi havia una major dis-

creció que en l'art dels nostres arquitectes que
a la mateixa hora convertí el floralisme anglès
i el cop de fuet belga en l'estridència de la nos-
tra Eixampla. El «modernisme» de Serra fou
temperat, aristocràtic, d'ascendència pre-
rafaelita ; com els millors deis renovadors de
l'art decoratiu francès finançats per Siegfried
Ring, fou l'art de Serra lleugerament tocat
d'extrem orientalisme.

Els seus collaboradors Casanovas i Smith
donaren, al servei de la mufla de Serra algu-
nes esculturetes de fort caràcter i bellesa. El
bibelot Manola, de Smith, fa, en l'actualitat
tant la fama de l'escultor com la del ceramis-
ta. Casanovas en aquella hora practicava un
transcendentalismo molt en voga: un dina-
misme expressat a la manera de l'escultor
italià Rosso. Resta d'aquells temps, un gres
f>oyou, d'aquest escultor, que avui es troba, en
l'òrbita classicitzant, un gres que és tota una
explicació de l'època.

Durant quatre anys Antoni Serra i els seus

triats collaboradors, produiren una sèrie de

peces de gran foc, que són, si més no, una

mena d'estranya i bella monjoia d'alta follia

artística, excepció refinadíssima que dóna un

gran to a la nostra història contemporània.
Però entre els propòsits de Serra i la prepa-

ració del públic existia una enorme despro-

porció: aquesta desproporció idealista, eleva-
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A. Serra. — Porcellanes de gran foc
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da, que animava al ceramista i a la colla dels

seus collaboradors, topà amb la gairebé indi-

ferència del públic. Serra tingué de plegar la

seva manufactura d'art, amargat per la pèrdua

de tots els seus estalvis. Si restà pobre de
diner, l'experiència del foc el féu coneixedor
d'una tècnica difícil, que després d'abandonar

la seva manufactura artística, aplicà en la

producció de la porcellana sanitària. Durant

anys, Serra serví amb els seus coneixements la

A. Serra. — Figureta de porcellana

inclústria ceràmica de caràcter maquinístic,
enyorant però, mentre hi estigué al servei, els
seus anys de ceramista d'art.

Serra, que era un artista, com ho proven
les teles que pintà, entre aquestes el fragment
del seu quadre L'Accident del Treball, frag-
ment que el seu autor valuà del conjunt; com
ho proven, sobretot, les seves ceràmiques fi de
segle i el seu bon sentit de col•leccionista de
pintura i dibuix, no parà fins que reconstruí
la seva manufactura d'art, la qual cosa assolí
en 1928. En aquesta data llogà un antic ca-
sal, noble i ample, del terme de Cornellà,
Ilindant amb Hospitalet: un bell casal del
segle xuti, on establí una manufactura de ti-
pus familiar, gairebé medieval, ben segur per
reacció amb l'ambient maquinístic. Els seus
fills i el seu gendre, l'escultor Rafael Solanich,

eren els collaboradors únics, i ara són els con-
tinuadors de l'obra del mestre. Les obres que
produeix durant aquesta etapa honoren també
a Serra, encara que els seus exemplars cerà-
mics tinguin un altre caràcter i una qualitat
distinta de les seves porcellanes.

Mentre visqué, la seva fama tècnica trans-
cendí fora de la Península. Els seus consells
fcren demanats a la nostra terra i més enllà.
L'any 1921 entrà com a professor de Cerà-
mica a l'Escola Superior dels Belis Oficis, on
preparà una sèrie de deixebles que dispersà la
Dictadura.

Algunes de les seves porcellanes de gran
foc figuren en el nostre Museu d'Arts De-
coratives. Amb elles obtingué les més enlaira-
des recompenses: medalles i condecoracions a
les exposicions de Londres, París, Madrid i
Barcelona. Per aquestes peces excellents, el
nom d'Antoni Serra perdurarà entre nosaltres.

RAFAEL BENET

EL PATRONAT DEI, MUSEU

DEL CAU FERRAT

El dia 12 del passat mes de juny, en ocasió
d'inaugurar-se a Sitges el monument a San-
tiago Rusiñol, va tenir lloc al Cau Ferrat
l'acte de ccnstitució del Patronat que com a
conseqüència de l'oportuna llei votada per les
Corts Constituents ha de regir el funcionament
del museu públic que s'organitzarà a base de
les colleccions i l'edifici del Cau Ferrat que
l'insigne artista ha llegat a Sitges.

Va presidir el Conseller de Cultura de la
Generalitat, senyor Ventura Gassol, i hi varen
assistir l'Alcalde de Sitges senyor Josep Costa,
els Regidors de l'Ajuntament d'aqueixa localitat
senyors Sebastià Pascual, Josep Planas i Joan
Ibáñez, el President de la Junta de Museus
de Barcelona, senyor Josep Llimona, els Vocals
de la pròpia Junta senyors Alexandre Soler i
Marc i Joan Rebull, l'Assessor de l'Ajuntament
de Sitges senyor Julià, el Director dels nostres
Museus senyor Joaquim Folch i Torres, el Se-
cretari de la Junta senyor Joaquim Borralleras

i l'Administrador dels Museus senyor P. Bohi-

gas Tarragó.
Es varen llegir els acords presos per la Ge-

neralitat, l'Ajuntament de Sitges i la Junta de

Museus de Barcelona, i per últim la llei abans
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esmentada, per virtut de la qual es dispensa a
l'Ajuntament sitgetà el pagament de drets reials
i de timbre corresponents al llegat.

El Patronat, un cop sigui aprovat pel Mi-
nisteri d'Instrucció Pública i Belles Arts, que-
darà constituit de la següent forma:

President: Conseller de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya; Vice-presidents: Alcalde
de Sitges i President de la Junta de Museus
de Barcelona; Vocals: els Regidors designats
per l'Ajuntament de Sitges, senyors Sebastià
Pascual, Josep Planas i Joan Ibáñez; els Vo-
cals de la Junta de Museus designats per la
mateixa senyors Pere Comas, Alexandre Soler
i Marc i Joan Rebull; la senyora Lluïsa Denís,
vídua de Rusiñol, o la persona de la família
en qui delegui la seva representació, i els ar-
tistes designats pels demés membres del mateix
Patronat senyors A. Mas i Fontdevila, Trini-
tat Catasús, Joaquim Sunyé i Pere Jou; Secre-
taris, els que designin l'Alcalde de Sitges i el
President de la Junta de Museus.

Es varen aprovar les bases estatuàries del
Patronat.

Les activitats d'aquest començaran un cop
s'hagi complimentat l'aprovació oficial a què
abans ens hem referit, i per tant s'efectuarà
aleshores la inauguració solemne del Cau
Ferrat com a museu públic.

EDUARD TODA

Com a conseqüència de la creació del Mu-
seu d'Epigrafia i del consegüent traspàs a la
Junta de la resta de peces que han figurat fins
ara al Museu de Santa Àgata, quedarà incor-
porat als nostres Museus un estimable nom-
bre d'objectes que havien pertangut a l'Aca-
dèmia de Bones Lletres i que formen part
d'aquell conjunt.

La Junta, respectant els drets que al seu
entendre corresponen a l'Acadèmia de Bones
Lletres i considerant aquella com a predeces-
sora seva en l'obra dels Museus de Barcelona,
decidí proposar-li de tenir representació en ella
en la persona del seu il-lustre President, el se-
nyor Eduard Toda.

En conseqüència, l'eminent patrici Eduard
Toda, actual President de l'Acadèmia de
Bones Lletres, ha quedat incorporat a la nostra
Junta, havent pres possessió del càrrec en la
sessió que va tenir lloc el dia 4 del mes de
juny darrer.

Els senyors Francesc Macià, que presidia,
i Ventura Gassol, Conseller d'Instrucció Pú-
blica, adreçaren al nou company una afectuosa
salutació en nom de la Junta, a la que va cor

-respondre el senyor Toda fent constar el seu
agraïment per la designació i oferint el seu con-
curs personal i el de l'Acadèmia a l'obra de la
Junta, per la que va manifestar la seva pro.
funda simpatia.

Ps amb singular satisfacció que constatem
la inclusió d'aquest nou element a les nostres
tasques, perquè l'alta personalitat d'Eduard
Toda, les qualitats del qual són prou conegu-
des dels nostres amics i llegidors, constitueixen
una aportació valuosa i eficaç a l'obra dels
Museus, als quals, en ocasions diverses el senyor
Toda havia afavorit amb generosos donatius.

UN ACORD DE L'AJUNTA-
MENT DE SANT CUGAT

DEL VALLÈS

En altre lloc d'aquest número publiquem la
conferència que el nostre Director senyor Joa-
quim Folch i Torres va donar explicant el pro-
jecte de Museu Històric del Teixit que s'instal-
larà al Monestir de Sant Cugat del Vallès.

D'acord amb aquest propòsit, la Junta de
Museus ha sol-licitat ja a l'Ajuntament d'aque-
lla localitat la cessió del dit edifici, i l'Ajunta-
ment de Sant Cugat ha acordat aquesta cessió
comunicant-la amb el següent ofici:

«L'Ajuntament que presideixo, en sessió ce-
lebrada el dia 15 de l'actual va acordar per
unanimitat i amb gran entusiasme accedir a la
petició que vàreu fer-nos en el vostre ofici de 4
del corrent, de què us cedíssim l'ús de les
naus del claustre de l'històric monestir d'aques-
ta vila a fi d'instal•lar en el mateix un Museu
d'Història del Teixit.

»Així, doncs, al comunicar-vos dit acord, em
plau posar-me a la vostra disposició per a tot
quant preciseu de la nostra vila, esperant que
quan sigui l'hora d'organitzar el Patronat que
cuidarà de dit Museu ens diguin quelcom,
agraint-vos intensament vostra gentilesa al voler
installar tals joies d'art en el nostre preat
Monestir.

»Visqueu molts anys.
»Sant Cugat del Vallès, 17 de juny de

1932. — L'Alcalde, Roc Cooó.»
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