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IMATGE DE LA MARE DE DEU DEL CARME

És de marbre blanc (fig. 20) , i per la
finor de les seves línies és una veritable
obra d'art. Com la imatge que tenia en
la collecció Plandiura el número 4517,
el Nen Jesús porta gran part del cos cm-
bolcallat amb el mantell de la seva mare,
però els plecs de la roba són més plans,
el mantell li cobreix mig cap i el diví
nadó està completament de cara al poble.

Aquesta imatge té una alçària d'l me-
tre 40 centímetres i procedeix del con-
vent de Carmelites Calçats de Barcelona,
que era al carrer del Carme i ocupava el
solar que serví per a obrir els carrers de
Dou i Fortuny. Es diu que havia estat
a la façana, potser havia figurat en el
timpà de la porta principal que avui es
conserva muntada, però separada de tota
construcció, en un camp de prop del riu
Besòs, a la dreta de la carretera de Ma-
taró anant en direcció a Badalona (fig. 21) .

Aquesta imatge s'aparta bastant de l'es-
cola francesa a la qual pertanyen la del
pilar de la porta principal de la Catedral
de Tarragona (fig. 22), la de la porta de
la Seu de Manresa i la que havem citat
que, procedent de la collecció Plandiura,
ha ingressat al nostre museu, i té més afi-
nitats amb les Verges d'escola italiana.

Amb la mà dreta, avui escapçada, de-
via aguantar algun atuell, poma o cosa
per l'estil. El Nen Jesús porta una poma
a la mà esquerra i, amb la dreta, que és

trencada, assenyala la poma de la dreta
de la Verge, ja que l'avantbraç queda
bastant apartat de la cara i de l'escot de
la seva mare, on es dirigeixen amb la
mà dreta alguns Jesusets mostrant la in-
tenció de fer-li una carícia. A Inés, aquest
Jesuset està completament de cara al po-
ble, i no inclinat més o menys cap a la
seva p iare, cola es veu en aquelles imat-
ges en què Ii fa o pretén fer-li una carícia.

Com la majoria de les Verges dretes,
aquesta imatge porta túnica i un mantell
que li arrenca de mig cap, passa creuant
per davant del cos, i el seu extrem, des-
prés d'haver embolcallat la part inferior
del cos del Jesuset, cau per sobre la mà
esquerra.

Totes les característiques d'aquesta
imatge permeten datar-la en el segle xiv,
car no ho contradiuen pas les línies ar-
quitectòniques i decoratives de la porta
de la qual havem dit que potser formava
part.

Les proporcions d'aquesta imatge són
bastant allargades, la qual cosa li dóna
una gran esveltesa.

ESCULTURA FUNERÀRIA

El número 840 del Catàleg del Museu
de Santa Àgata és una urna amb coberta
a quatre vessants, de pedra calissa. A
l'ampit hi ha les rodes heràldiques de la
casa d'Aramprunyà. Està sostinguda so-
bre dos lleons; sobre la coberta hi ha
l'estàtua jacent d'un guerrer amb almò-
far, vestit de malla i la camisa a sobre;
sobre el pit té posada la manyopla amb
el - talabard entortolligat. Descansa els
peus damunt d'un gos.

En morir Pere el Cerimoniós el 1387,
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Fig. 20.— Imatge procedent del convent (le
Carmelites Calçats (le Barcelona

(Museu d'Art de Catalunya. Barcelona)

la seva muller Sibilla de Fortià, feia unes
hores que per consell del mateix rei ha-
via sortit de palau; junt ami) el seu ger-
mà i dos cavallers es refugià primer a
Sitges i després al castell de Sant Martí
Sarroca que era del senyoriu del dit ger-
mà seu. L'infant Martí, que aleshores

obrava en profit del seu germà major
Joan, els va fer presoners i, si bé els dos
cavallers foren decapitats i la reina Si-
bil .la va estar uns dies en presó no ya so-
frir ulterior dany i, més enclavant, va
professar en el convent de menoretes, on
va morir el 1406. Fou enterrada a la ea-
pella de Sant Nicolau de l'església del
convent de Sant Francesc, de frares me-
nors, a la mateixa tomba en què havia
estat dipositat el cadàver del rei Anfós
tercer, abans d'ésser traslladat a Lleida.
En aquesta ocasió es va tapar la tal tom

-ba amb una coberta sobre la qual hi ha
esculpida l'efígie de la regina Sibilla, tapa
que era al Museu de Santa Àgata i que
ha ingressat al nostre Museu (figs. 23
i 24). Aquesta estàtua tombat està en
molt real estat de conservació, de manera
que el nas ja està gairebé del tot gastat.
En aquesta estàtua està representada amb
corona foliàcia, reposa el cap en un coixí,
porta toca, túnica, mantell tancat al pit
i mantellet que no li cobreix més que el
cap. La cintura la té cenyida pel cordó
franciscà; a la mà dreta queden restes
del ceptre reial que devia empunyar, la
mà esquerra la té posada sobre el pit i
als peus hi té dos gossos aculats i quelcom
encreuats. Aquests gossos són de grosses
orelles i semblen pertànyer a la raça
dels perdiguers; no estan representats
de cos sencer, sinó que estan rellevats sota
els peus.

El número 1195 del catàleg del Museu
de Santa Àgata és un fragment de tapa
d'un sepulcre. És de marbre i té una es-
tàtua jacent a la qual falta el cap que
reposava sobre un coixí.

El número 1359 és una estàtua jacent
que va vestida amb mantell de dol, per
sota el qual es veuen els rengles de boto-
nets de les mànigues. Té les mans creua

-des, el cap reposa sobre un coixí i als
peus hi ha un gos. Els plecs de les ves-
tidures d'aquesta estàtua permeten clas-
sificar-la com de les darreries del se-
gle xiv.

Molts sepulcres reposen sobre permò-
dols o suports en forma d'animal, reduïda
moltes vegades al cap. Aquesta manera
de sostenir els sepulcres, o, millor dit, de
decorar els suports, té els seus precedents
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niés remots en els sarcòfags dels reis nor-
tnands de Palerm i Monreale. L'animal
més freqüentment representat en aquells
elements va ésser el lleó, com veiem en
l'urna funerària de Galceran de Rosa-
nes, que procedent del Museu de Santa
Àgata ha ingressat al nostre Museu (fi-
gura 25) . Aquest Galceran de Rosanes va
morir el 1323 i devia pertànyer a la rana
segona d'aquesta família senyorial, que
tenia el castell de Rosanes prop de Mar-
torell, pels vescomtes de Castellbò, se-
nyors de Castellvell de Rosanes. Aquesta
urna presenta als caps i als extrems de
la inscripció de l'ampit, l'escut dels Rosa-
nes amb la mitja lluna, amb les puntes
cap avall i la hridadura de quadrats de
rama segona. Altra urna que guardava
restes de metnhres de la branca segona
dels Rosanes i que ha passat del Museu
de Santa Àgata al de Montjuïc, és la que
guardava les despulles d'altre Galceran
de Rosanes mort cl 1300 i del seu fill
Situó que va morir el 1312 (fig. 26) . En

Fig. 21. — Portal del desaparegut convent
de Carmelites Calçats de Barcelona, muntat

en un camp de propietat particular

Fig. 22. — Luatge del pilar del portal de la
Catedral de Tarragona

aquesta urna hi ha també l'escut de la
família Rosanes amb la vorada escacada
de rama segona.

Al nostre entendre, l'exemplar més an-
tic que coneixem de sepulcre medieval a
Catalunya és el de Son 1 Pallars . Aquest
sepulcre avui serveix de pica d'aigua be-
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Fig. 23. — Estàtua jacent de la reina Sibilla de Fortià
(Museu d'Art de Catalunya. Barcelona)

Fig. 24.— Detall de l'estàtua jacent de la reina Sibilla de Fortià
(Museu d'Art de Catalunya. Barcelona)
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neita. Presenta en la seva decoració di-
ferents figures humanes, tractades quasi
en esgrafiat i d'una manera semblant a
la dels fragments de l'ermita de Quinta-
nula de les Vinyes, de manera que, aquest
sepulcre, que molts arqueòlegs donaren
cona del segle x, nosaltres creiem que és
un exemplar visigod. A més del caràcter
general, de la manera de tractar les figu-
res humanes que hi ha en la seva deco-
ració, en l'orla, hi ha el motiu de la soga,

En els sepulcres mossàrabs que es con-
serven a Catalunya (Gualter) (fig. 27),
Pons, Cervera, Santa Maria de Meià, Tar-
ragona, Casserres i pedres empotrades so-
bre els portals de Vilac i Escunyau) la
decoració dels ampits es redueix a motius
geomètrics i florals, a l'Agnus Dei i a figu-
res de paons.

A l'escola romànica pirenaica perta-
nyen el sepulcre de Santa Creu de la Se-
ròs i algunes de les laudes de Sant Joan

Fig. 25.— Sarcòfag de Galceran de Rosanès
(Museu d'Art de Catalunya. Barcelona)

tan típic de l'art visigod. En aquest sepul-
cre ja trobem la decoració rellevada figu-
rant persones, que després és molt fre

-qüent en els de la baixa edat mitjana,
tal com veiem en alguns exemplars del
nostre museu, sense que s'estronqui la
sèrie en els temps romànics, com en són
bona prova els relleus que decoren el se-
pulcre del comte Ramon Berenguer ter-
cer, a Ripoll. Ja hem parlat dels suports
dels sepulcres i de les estàtues jacents
que decoren la coberta; ara anem a par-
lar de la decoració dels ampits que pre-
senta tina gran varietat.

de la Penya amb notables representacions
de l'escena de l'elevació al cel de l'ànima
del inort, i dels funerals del difunt el
cos del qual guarden, escenes que també
es veuen a l'ampit del sepulcre de Ra-
mon Berenguer tercer, a Ripoll, que per
les seves característiques pertany a l'es-
cola tolosana.

Anib l'escola romànica provençal s'in-
trodueix el costum de decorar les laudes
dels enterraments ami) la representació
del difunt (laudes de Guillem Jordà, de
F. de Soler i d'un bisbe desconegut, al
claustre d'Elna i de Sant Genís les Fonts)
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Fig. 26. — Sarcòfag de Galceran i Simó de Rosanès
(Museu d'Art de Catalunya. Barcelona)

Fig. 27.— Sepulcre existent a l'església parroquial de Gualter (Solsona)
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Fig. 28.— Sepulcre del bisbe Berenguer de Castellbisbal
(Museu d'Art de Catalunya)

Fig. 29.— Sepulcre de Bernat de Puigverd, existent al Monestir de Poblet
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que continua en les laudes gòtiques i pas-
sa, en la baixa edat mitjana, als sepul-
eres, posant-se no sols a la coberta, com
ja havem vist, sinó també a l'ampit, ja
esgrafiant-se, com en els sepulcres del
bisbe de Girona, Berenguer de Castellbis-
bal (fig. 28) i del bisbe de Vic, Bernat
de Mur, que han ingressat al nostre mu-
seu, procedents ambdós de l'antic «Museo
Provincial de Antigüedades» on varen anar
a parar des de llur emplaçament primi-
tiu en una capella de la desapareguda es-
glésia de Santa Caterina, de pares domi-
nics de Barcelona, ja en alt relleu. El

ració és la formada per una sèrie de ruín-
xols que soplugen les figures d'un o (los
sants. L'exemple més antic que coneixem
de sepulcre anió l'ampit decorat amb nín-
xols, cada un dels quals sopluja una figu-
ra, és el de Bernat de Puigverd a Po-
blet (fig 29 .). Aquesta disposició va ésser
després copiada en el sepulcre de Pere el
Gran a Santes Creus. El de Bernat de
Puigverd es pot datar aproximadament en
el 1280. Al museu hi ha un sepulcre d'ig-
norada procedència, l'ampit del qual està
decorat amb cinc figures d'endolats as-
sistents als funerals del difunt soplujades

fes

Fig. 30. —Ampit d'un sepulcre amb la representació dels funerals del difunt
(Museu d'Art de Catalunya. Barcelona)

bisbe Berenguer de Castellbisbal va mo-
rir el 1253 a Nàpols, al cap d'uns anys
d'haver-li fet tallar la llengua el rei
Jaume el Conqueridor, per tal com va
haver de fer penitència sufragant les des-
peses de l'acabament del monestir de Be-
nifazà. A més, aquest bisbe va cridar a
Girona frares dominics a l'ordre dels
quals pertanyia, donant lloc a la fundació
del convent de Sant Domènec d'aquella
ciutat. Bernat de Mur va morir el 1264.
També era dominic.

En l'escultura funerària gòtica es de-
coren els ampits del sepulcre ami) esce-
nes de la vida del Sant, les despulles del
qual guarda el sepulcre, o amb els fune-
rals, però la forma més comuna de deco-

per ares canopials. No té aquest sepulcre
inscripció, ignorant-se a qui pertanyia i
l'any de la seva erecció. Però pels detalls
arquitectònics i escultòrics dels relleus de
l'ampit es pot datar en el segle xv.

Una manera molt comuna de decorar
els ampits dels sepulcres va ésser figu-
rant -hi els funerals del difunt. Aquesta
representació es troba també en els fons
de l'arcosolium que sopluja molts sepul-
eres i es pot considerar com a creador del
tipus (que, com havem dit, ja té prece-
dents en l'escola romànica tolosana) din-
tre l'art gòtic, Arnolf de Cambio. En el
del nostre museu es veu, sota arqueria,
un seguici funerari format per un bisbe
beneint, assistit per dos acòlits que II
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aguanten el palli, un dels quals porta la
creu (fig 30). Hi ha nou personatges més,
tots els quals semblen formar part d'una
comunitat religiosa, dels quals un aguan-
ta el bàcul del bisbe i la caldereta per als
aspergis, un altre, un alt bastó acabat
en creu i els incensers, un altre, la
naveta, i tots els altres porten el llibre
de rés.

De vegades els ampits dels sepulcres
es decoraren amb la imatge del difunt
en relleu, detall de mal gust que no es
generalitzà gaire. L'exemple més antic
que coneixem és el de la tomba de Lope
Jiménez senyor d'Agon, en l'aula capitu-
lar de Veruela (Aragó) . S'ha datat en el
segle XIII; l'estàtua presenta el cap sostin-
gut per un llençol que aguanten dos àn-
gels, escena que recorda la de pujar l'à-
nima al cel tal com està representada en
les laudes d'Elna. El difunt té una mà
sobre el pit i l'altra sobre el mànec de
l'espasa; als peus té dos gossos. Segons
el P. Gazulla («La patrona de Barcelona
y su santuario») al costat de l'Evangeli
de la capella, avui destruïda, de Sant Eloi
de l'església de la Mercè d'aquesta ciu-
tat, hi havia el sarcòfag de Fra Bernat de
Sant Romà que va morir cap allà l'any
1272. La coberta es conserva en una pila
de runes que hi ha darrera la capella de
Santa Maria dels Socors de la mateixa
església, on hi havia una inscripció i un
escut daurat i, davant, la figura del mort
amb el cap descansant en un coixí i co-
hert pel casquet solideu de corista. Però
allà on abunden més els sepulcres amb
l'ampit decorat d'aquesta manera és a
l'església del monestir de monges de Pe-
dralbes. A la segona capella del costat de
l'Epístola hi ha el sepulcre de Romia de
Sarrià o Dez-Palau que va morir essent
viva encara la reina fundadora. Va
prendre l'hàbit en morir i va voler
que les seves restes reposessin a l'església
del monestir al qual no va deixar altra
cosa que els seus ossos. A la coberta està
representada amb hàbit mundà i a l'am-
pit amb vestit monacal. A la primera ca-
pella del costat de l'Evangeli hi ha un
altre sepulcre amb una figura de guerrer
a la coberta i una de senyora a l'ampit.
Sor Maria Anzizu creu que és de Beren-

guer i Elionor d'Anglesola, però nosal-
tres, fonamentats en els senyals heràldics
que ornen tanihé el sepulcre, creient que
és d'Isabel de Cabrera. Finalment hi ha
un altre sepulcre de difícil atribució per
manca de senyals heràldics, que s'ha su-
posat ésser dels vescomtes d'Illa, on re-
posen les restes de tres persones les
ànimes de les quals són portades per
àngels al cel en el fons de l'arcosoliuni
que el sopluja, i que té una estàtua de
monja a la coberta, i una de guerrer i una
altra de senyora a l'ampit. Al Museu de
València hi ha el sepulcre de Laura Fa-
bià, que es pot datar en el segle xtv,
anll) l'estàtua de la difunta a l'ampit.
A la Catedral de Palma de Mallorca
hi ha el sepulcre del venerable Julià
Font i Roig decorat de la mateixa ma

-nera. A la tomba de la família Foixà
de la seva capella particular de la ciutat
de Girona, hi ha un altre sepulcre, que
fou bastit el 1458, amb la imatge del di-
funt a l'ampit. I al nostre museu es con-
serva un sepulcre procedent de l'antic de
Santa Àgata on va anar a parar des del
claustre de Santa Caterina, que conté, a
l'ampit, l'estàtua jacent en relleu mitjà
d'una de les senyores les despulles de la
qual guarda i que foren: Romia de Sa-
muntada i Constança Dez Coll, els senyals
heràldics de les quals figuren en altres
parts del sepulcre. Pels plecs de l'estàtua
de l'ampit aquest sepulcre sembla obrat
en el segle xtv.

F. DURAN I CANYAMERES

ELS GRAVATS SOSTRETS DEL

MUSEU DE SEGÒVIA

Potser mai un robatori de museu ha-
via desvetllat entre nosaltres l'expectació
anhelosa que ha causat la sostracció, efec-
tuada poc temps ha al Museu provincial
de Segòvia, de quatre gravats atribuïts
al Durer i d'un altre signat per Rem

-brandt.
És de doldre que el reportatge de les

seves incidències hagi inundat les colum-
nes de la premsa d'un ingent cabdal d'a-
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Fig. 1.— Gravat al burí, còpia de «La Malenconia»,
de Durer, per Jeróme Wierix. Mides: 236 per 186 mnni.

(Museu de Segòvia)

preciacions errònies, de les quals resul-
tava no res menys que la supressió de
les fronteres que separen la pintura, el
dibuix i el gravat; la identificació del
gravat al hurí amb l'aiguafort i l'ús in-
adequat, talment confusionari, de les pa-
raules original i còpia.

Apaivagada a hores d'ara la campanya
informativa, suscitada al voltant d'aques-
ta malifeta, que per la seva suposada
transcendència ultrapassava els límits del
fet divers, creient arribada l'hora de co-
mentar-la serenament, per tal de posar
les coses en llur veritable lloc.

Recuperats ací els gravats de referèn-
cia per la policia, la qual per cert segellà
llur revés amb el de la Delegació -
tanmateix sobrer i de diàmetre excessiu
— enlloc de contrasenyar-los, i dipositats
judicialment al Museu d'Art de Catalu-

nya, ja manifestarem d'antuvi sense va-
ciliar, a requeriment amical de volguts
companys, que estimàvem a l'abast de
qualsevol aficionat a les estampes, mit-
janament expert, poder afirmar de pri-
mera impressió que els gravats atribuïts
al Durer i Rembrandt no eren proves oh-
tingudes, almenys coetànies, de les plan-
xes obrades pels dos grans mestres. Un
examen més detingut ens ha permès de
confirmar a bastament aquest parer nos-
tre de primera hora, equiparable a un
guariment d'urgència, que ha de practi-
car-se sovint en el tràfec diari de la vida
d'un museu.

Judiquem oportú fer constar, abans de
procedir a la identificació dels exemplars
sostrets, que ens causà veritable estra-
nyesa que, en iniciar-se la llegenda d'un
gran tresor depredat, els elements tèc-
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Fig. 2. — Reproduccions d'un mateix fragment de «La Malenconia», on ressalta
especialment la diferència entre l'original i la còpia

nics que directament o indirectament
han intervingut en aquest assumpte, no
haguessin concebut dubtes respecte a
l'autenticitat d'aquests gravats selectes
de Durer i Rembrandt, prenent exemple
dels mateixos catalogadors de l'obra
d'ambdós mestres, els quals parteixen
sempre en llurs treballs de la dubitació
sistemàtica.

Pel que fa als quatre gravats al burí
atribuïts al Durer, del Museu de Segò-
via, les nostres recerques ens han per-
mès concloure que tres són meres còpies;
l'altre, no és més que la transcripció, tam-
bé al burí, d'un disseny del mestre, feta
per un gravador flamenc que treballava
encara ben entrat el segle XVII.

Advertiu que no sempre aquestes cò-
pies eren deliberadament fraudulentes,
com, per exemple, les que féu Marco An-
tonio Raimondi — veritable atemptat a
la propietat artística que motivà el viat-
ge del Durer a Itàlia, per tal de salva-
guardar-la — puix que molts artistes en
llur temps de formació copiaven reite-
radament els gravats dels grans mestres,
a fi d'assimilar-se'n la tècnica, sense el
determini previ de Llançar les proves al
mercat.

Les tres còpies segovianes del Durer,
«La Malenconia», «El Cavaller, la Mort
i el Diable» i «El rapte d'Amymone»,

havien passat indegudament durant
molt de temps per proves d'assaig, és
a dir, obtingudes de la respectiva plan-
xa, abans de la seva total terminació,
amb el consegüent augment de valor.

En «La Malenconia» (fig. 1), represen-
ta Durer la crisi que experimentà la hu-
manitat del seu temps en desvetllar-se el
nou esperit crític, la terminació de la
qual anúncia ja l'arc de Sant Martí que
hom albira al fons de l'horitzó llunyà.

Perquè no resti cap dubte que real-
ment es tracta d'una còpia, reproduïm
un fragment de l'exemplar de Segòvia,
que comparat ami) el corresponent del
gravat original (fig. 2), que també repro-
duïm costat per costat, permetrà consta-
tar llurs diferències. Així a un simple
esguard podreu notar que en el fragment
de la còpia manca la lletra S, existent en-
tre la paraula «Melencolia», i la lletra I,
subsegüent en el gravat original.

No cal dir que en aquesta i les altres
dues còpies, un expert, recorrent a una
lupa finíssima, pot assenyalar encara al-
tres diferències, resseguint una a una les
talles, fins les més lleus.

És autor d'aquesta còpia el gravador
flamenc Jeróme Wierix )1551-1619), en
tota la producció del qual es nota la in-
fluència de la tècnica del Durer.

En la còpia «El Cavaller, la Mort i el
Diable» (fig. 3) simbolitza Durer la hu-
manitat redimida ja per la nova cultura,
seguint impertorbable la seva via entre

203



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

Fig. 3.— Gravat al burí, còpia d' «EI Cavaller, la Mort
i el Diable», de Durer, obra d'autor desconegut. Mides:

241 per 186 mm.
(Museu de Segòvia)

les potestats enemigues, vers l'acompli-
ment d'un destí superior.

Contraposats dos fragments iguals de
l'original i la còpia (fig. 4) , ressalta tot
seguit que el conegut monograma del Du

-rer, que es destaca damunt l'àrea minús-
cula d'una tauleta, està sobremuntat en
l'original per la lletra S i la data 1513,
les quals no apareixen en la còpia, obra
d'un burí desconegut.

En l'altra còpia, «El rapte d'Amymo-
ne» (fig. 5). Tritó, per manament de
Neptú, roba una de les cinquanta filles
de Danaus, en presència del seu pare
qui, sortint d'Argos, avança desolat des
del fons de l'estampa, per tal de deslliu-
rar-la. Per bé que tècnicament conside-
rada és una de les millors estampes del
Durer, no té infós el pensament trans-

cendental que en les altres dues colloca
el mestre de Nuremberg en una posició
única en els dominis del gravat.

La disposició d'aquesta còpia en con-
tre-partie, és a dir, amb inversió dels
termes de dreta i esquerra, en relació a
l'estampa original, no permet dubtar
tampoc que es tracta d'una còpia. Obser-
veu com la nimfa Amymone que en l'ori

-ginal que reproduïm (fig. 6), mira a l'es-
querra, esguarda a la dreta en la còpia.
És sabut que l'escaiença de la figura en
l'estampa original era restablerta en els
tallers de gravat, reflectint la còpia en
contre-partie en un mirall posat en an-
gle recte.

El monograma indesxifrat IHVE de
l'artífex, autor de la còpia, apareix a
l'angle inferior de la dreta de l'exemplar.
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Fig. 4.— Reproduccions d'un mateix fragment d'«E1 Cavaller, la Mort i el Diable»,
on es palesa especialment la diferència entre l'original i la còpia

L'historiador del gravat, Adam Bartsch
(1) en la seva obra universalment cone-
guda, mena de breviari dels conservadors
d'estampes, colleccionistes i marxants,
confirma i amplia tot quant hem exposat
respecte als tres gravats esmentats.

L'estampa «La Verge amb el Diví In-
fant asseguda en un banc de gespa», del
Museu de Segòvia (fig. 7) , que podria de-
nominar-se amb més propietat «Sagrada
Família», puix que la figura de Sant Jo-
sep es troba en segon terme a la dreta,
no és deguda al burí de Durer i, per tant,
no ve inclosa en cap dels nombrosos ca-
tàlegs que s'han publicat de la seva obra
gravada. Clarament ho indica al peu la
llegenda «Albertus Durer Alemanus In-
ventor», mot aquest darrer que en el lèxic
emprat pels gravadors no significa l'autor
del gravat, sinó el de la composició re-
produïda.

El bellíssim disseny, lleugerament aco-
lorit, del Durer (fig. 8, de què és trans-
cripció l'estampa, el reproduïm de l'obra
de Ios Schtinbrunner (2), referent a la
Biblioteca Albertina, de Viena, on es
guarda aquell catalogat amb el núm. 3066.

El veritable autor del gravat, entre els

1. Adam Barlsch: Le peiutre graveur. Edició en facsímil.
Leipzig, 1870.76. 21 vols.

los Schünbrttnner u. Dr. ¡os Heder: Hundeeichnungen
011er incister uns der Albertina arad underen sanunlungen.
1i'ien, s. d. 3 corp.

diferents intèrprets d'aquest disseny, és
sense cap mena de dubte (3) Gillis Sadeler
(1570-1629), professional del burí perta-
nyent a una dilatada família flamenca de
gravadors, comunament mediocres, que
treballaren a Alemanya durant els segles
XVI i xvii. Es troba la descripció detallada
d'aquesta estampa de G. Sadeler en el
«Manual» d'Huber i Rost (4) .

Rembrandt en «El Gran Davallament»,
aiguafort de disposició piramidal, parió
de 1'«Ecce Homo», s'inspirà en Rubens.
És una rèplica, no del tot fidel, d'una
pintura del mateix Rembrandt, de la Pi-
nacoteca de Munich.

Convé, per tal de judicar de 1'autenti•
citat de la prova del Museu de Segòvia,
fer una mica d'història de la seva planxa.

Rembrandt va gravar dues planxes
quasi iguals sobre el tema del davalla

-ment. La primera, per haver-se clivellat
el vernís en ésser escalfada un xic massa,
en perjudici de les proves que s'obtin-
gueren, fou abandonada per Rembrandt.
Sols en resten actualment tres proves,
que ofereixen la particularitat d'ésser ar-
rodonides en llur part superior, existents
respectivament al British Museum, Lou-
vre i Museu d'Amsterdam. Bé que inde-
gudament, aquestes proves s'anomenen

3. Charles Ephrussi: Albert Durer el ses- dessins. París,
1882. 1 vol.

4. M. Haber et C. C. H. Rost: Manuel des curieuc el
des amateurs de l'art. Zurich, 1797.1808. 9 longs en 5 vols.
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de primer estat. Les de segon, correspo-
nents a la represa del mateix tema amlh
petites variants, porten la llegenda Reni-
brandt f. cum pryvl., 1633 que és la que
figura en la prova del Museu de Segòvia.
Les proves de tercer estat, que en aparen-
ça es confonen amb les de segon, pre-

llament» , de Segòvia (fig. 9) , era una pro-
va de segon estat; a nosaltres ens semblà,
però, potser per raons més de caràcter
empíric que tècnic, que l'exemplar no
oferia aquell cert segell individual que
s'observa en les estampes originals coetà-
nies de la planxa i que, en canvi, adme-

Fig. 5. — Gravat al burí, còpia d' «El rapte d'Amynione»,
de Durer, per un artífex desconegut, el monograma del
qual figura a l'angle inferior de la dreta de l'estampa.

Mides: 243 per 184 min.
('Museu de Segòvia)

senten algunes contratalles que aquestes
no tenen. Els estats successius porten,
després de la llegenda esmentada, 1'excu-
debat, acompanyant el nom de l'editor
(5). Bo és de recordar que el verb excu-
dere, es refereix exclusivament a l'editor
d'estampes, no al gravador.

Resultava, dones, que «El Gran Dava-

5. Charles Rlunr: L'teuvre de Reus Lrundt. Paris, 1917
3 vols.

tria sense desmerèixer un número d'ordre
en una sèrie comercial, suposició que la
qualitat del paper i les mides dels mar-
ges semblaven confirmar. Després de la-
borioses recerques, frustrades per man-
ca d'elements d'estudi, en abandonar la
tasca, descobrírem de sobte en la prova,
a continuació de la data 1633, vestigis amb
prou feines visibles d'una llegenda que
havia existit en la planxa, els quals ende-
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bades hem intentat de reproduir per tal
d- illustrar aquest treball. No era certa-
ment cosa fàcil refer-la; l'acuïtat de vista,
però, i l'habilitat pacient del dibuixant
dels Museus, senyor P. Prou, aconsegui-
ren a la fi la seva total reconstrucció amb
els seus trets calligràfics primitius. La

prés d'un examen minuciós, la possibili-
tat d'una raspadura en el corresponent
indret de la prova.

¿A quin propòsit pot haver obeït,
dones, la destrucció voluntària de la lle-
genda existent en la planxa?

Al nostre entendre, solament not ha-

Fig. 6. — A. Durer. — «El rapte d'Amymone». Gravat al

burí, que hom reprodueix per tal de fer ressaltar la

disposició en contre-partie de la còpia, en relació a
l'estampa original

llegenda diu axí: Am.stelodami Hendric-
kus Vlenburgensis Excudebat (fig. 10),
és a dir: Editada a Amsterdam per
Hendrick Uylenburgh.

Això ens fa penetrar en els misteris del
trucatge que tant imperava en el camp
del gravat.

Evidentment, la destrucció de la lle-
genda no és obra del temps i els llargs
tiratges. Altrament, resta descartada, des-

ver-se dut a terme per tal de millorar
l'estat de la prova o per una combinació
editorial.

La supressió del nom de l'editor Uylen-
L-urgh, oncle polític de Rembrandt i alho-
ra el seu manager, reculava la prova del
quart estat al segon, ço és dir. al d'aque-
lles que ostentaven la llegenda Rem

-brnndt f. curt pryvl. 1633, que el gran
aiguafortista mateix tirava. No és molt
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Fig. 7. — Gravat al burí, per Gillis Sadeler, transcripció
de] disseny «La Verge ami) el Diví Infant asseguda en un
banc de gespa», de Durer, existent a la Biblioteca Albertina,

de Viena. Mides: 324 per 240 mm.
(Museu de Segòvia)

versemblant, amb tot, que hagi estat
aquest el motiu de l'atemptat comès con-
tra la planxa, malgrat l'augment de valor
que això implicava.

Recordarem, abans de raonar el nostre
parer, que no és altre que el de tractar-se
simplement d'un truc editorial, que la
planxa, encara existent, passà en el seu
llarg pelegrinatge per moltes mans i que,
finalment, vers el 1750, anà a parar, junt
anil) altres coures, a França, on segons
el testimoniatge d'A. Ch. Coppier (6),
Claude-Henri Chatelet, amateur illustre
i autor del «Dictionnaire des Beaux Arts»,
la va retocar i malmetre (abimer).

Darrerament, passà a enriquir el fons
de planxes de l'escriptor, gravador, editor
i marxant Pierre-Francois Basan, veri-
table àrbitre del mercat d'estampes a Eu-
ropa durant una bona part del segle xvin.
Aquest fons, que a la mort de Basan
es dispersà, es componia, segons Leon
Rosenthal (7) , de planxes velles que
anava adquirint i d'altres que, virgi-
nalc encara, llavorava un estol de gra

-vadors que aplegava al seu taller, les
quals solia signar. A més, cal no obli-
dar que Basan fou el primer que pu-
hlicà catàlegs illustrats de subhastes d'art
i reculls facticis, en forma d'àlbum,

6. André-Charles Coppicr^. Les eansforles de Remhrandt.
Paris, 1917. 1 vol.	 7. Leon RosmnhaL• La gravare. París, 1909. 1 vol.
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Fig. 8.— «La Verge amb el Diví Infant asseguda en un
banc de gespa», dibuix del Durer, lleument acolorit,
existent a la Biblioteca Albertina, (le Viena, (lel qual és
transcripció el gravat (le G. Sadeler, del Museu de Segòvia

integrats per estampes de la més diversa
procedència. D'ací que no fóra gens es-
trany, i de moment ens decantem a
aquest supòsit, cona a més versemblant, a
reserva de les dades que ulteriors inves-
tigacions puguin aportar, que, per tal de
donar un cert to d'uniformitat a les pu-
blicacions en sèrie del seu fons que llan-
çava o simplement projectava, no s'ha

-gués decidit Basan a suprimir la indica-
ció d'editor.

El que estimem indubtable és que des-
gastada la llegenda per l'ús o destruïda
a posta, l'exemplar d' «El Gran Davalla

-ment», de Rembrandt, del Museu de Se-
gòvia, no es compta entre les proves coe-
tànies de la planxa, úniques que, cona és
natural, es tenen en superior estima, sinó
que es tracta d'una prova relativament

recent de la vella planxa malmenada i
retocada, equiparable, en certa manera,
a les proves modernes dels grans mestres
que posen a la venda les calcografies ofi-
cials, de cost reduïdíssim, a l'abast dels
aficionats de mitjans adquisitius més mo-
destos. D'això tenim el profund conven-
ciment.

Vegeu per on la llegenda desapareguda
dóna un cert caràcter d'autenticitat, a la
prova, dissortadament no coetània de la
planxa, que en altre cas hauria pogut
creure's obtinguda d'una nova planxa, re-
petició de la que fou obrada pel gran
mestre d'Amsterdam.

L'esperit de novelleria del gran públic
ha atribuït una vàlua fantàstica a les pro-
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Fig. 9. —Prova d'«El Gran Davallament», de Rembrandt,
obtinguda després d'haver desaparegut de la planxa la
llegenda amb el nom de l'editor, que existia a la dreta
(le la seva part inferior, fora del cos del gravat.

Mides: 522 per 406 mm.
(Dluseu de Segòvia)

ves de Durer i Rembrandt, del Museu
de Segòvia. Un ràpid esguard al mercat
d'estampes palesa que no és pas ben lié
així, àdhuc quan es tracta d'estampes
autèntiques dels primers estats. Vet ací,
segons L. Monod (8) , els preus mínims
i màxims assolits en vendes públiques i
subhastes d'art per les estampes origi-
nals de referència fins l'any 1931, darrer

8. Luden Monod : Le prix des estampes. París, 1920-31.

que abasta l'obra de l'autor esmentat: la
«Malenconia», 170 i 16.250 francs respec-
tivament; «El Cavaller, la Mort i el Dia

-ble», 175 i 13.500; «El rapte d'Amymo-
ne», 92 i 1.850, i «La Verge amb el Diví
Infant asseguda en un banc de gespa»,
18 i 250. Aquesta diversitat de cotitza-
cions prové de l'estat a què pertany la
prova; de la integritat i bona conservació
dels exemplars i de l'orientació variable
(fels corrents artístics.

m rfe /o ^mi,	 ris 3s	 ler¿^ür- tts n ^xcrl(I^G4f .

Fig. 10. — Reconstitució de la llegenda desapareguda de la planxa d' «El Gran
Davallament», de Rembrandt, a base dels lleus vestigis existents en la prova

del Museu de Segòvia. Mides: 132 per 7 mm.
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Quant a «El Gran Davallament», de
Rembrandt, el preu assolit per la prova
de quart estat, al qual correspondria en
tot cas la del Museu de Segòvia, fou el
de 250 francs i els preus mínim i màxim
obtinguts per les proves de segon estat,
a les quals podia haver-se assimilat abans
del descobriment de la llegenda, foren els
de 250 i 1.000 francs respectivament.

Afegeixi's encara que, després dels tre-
halls de depuració dels aiguaforts de
Rembrandt portats a cap per Seymour
Haden, cunyat de Whistler, amb ocasió
de l'exposició de tota la seva obra gra

-vada al Bourlington Club l'any 1877, han
estat menys valorats els aiguaforts signats
per Rembrandt que fonamentadament es
creuen obra exclusiva dels seus collabo-
radors. En aquest cas es troba «El Gran
Davallament», atribuït als seus deixebles
predilectes Lievens, Ferdinad Bol i van
Miet.

És veritat que molts gravats equivalen►
a petits munts de monedes d'or, però no
a xecs de milionari. A les cotitzacions
de centenars de milers de francs sola-
ment arriben aquelles estampes que són
obres cabdals entre les mateixes obres
mestres, com «Jesús guarint els malalts»,
també de Rembrandt, dita la peça dels
cent florins, si l'estat de conservació és
impecable.

Això és el que hem pogut aclarir, si-
tuant-nos fora de l'ambient confusionari
format al voltant del robatori dels gra-
vats del Museu de Segòvia.

Estimant com irrissoris els preus que
podrien assignar -se a les tres còpies del
Durer; a la prova recent d'una planxa
gastada de Rembrandt i a l'estampa ori

-ginal d'un gravador de segon ordre, cona
Gillis Sadeler, no és temerari afirmar
que el preu conjunt dels gravats sostrets
resta per dessota del de la tinta vessada
en els innúmers reportatges de llur ro-
batori.

Mentre els pseudo-Durer i Rembrandt
retornen disminuïts a les sales tranquiles
d'un museu provincià, ens resta a nosal-
tres la sensació de joia d'haver contribuït

a servar el prestigi dels dos mestres més
eminents en el camp del gravat i servit
alhora els interessos de l'administració
de justícia, la qual haurà de convenir
ami) nosaltres que ací els «gansters» de
museu no estan encara gaire ensinistrats.

ESTEVE CLADELLAS
Bibliotecari dels Museus d'Art

UNA EXPOSICIÓ - HOMENATGE

DE JOSEP ARRAU I BARBA

El «Centre Excursionista de Catalunya»
ha honorat la memòria de Josep Arrau i
Barba amb una exposició de gran nom

-bre de les seves obres. A l'acte inaugural,
que va tenir lloc el dia 31 del passat mes
de maig el fill de l'homenatjat, senyor Mi-
quel C. Arrau, parlà de la vida i la labor
d'Arrau i Barba, home de múltiples acti-
vitats científiques i artístiques. Bona fei-
na és aquesta d'anar presentant els con-
readors de la pintura del vuit-cents i do-
nar a cadascú el lloc que li pertoca dintre
el renaixement cultural que hi hagué des
de mitjan segle a Catalunya, o dintre
les promocions immediatament anteriors,
entre les quals podríem situar Arrau i
Barba.

Ja del seu pare havia après a estimar
tota noble manifestació de l'intellecte.
Aquest, Josep Arrau i Estrada, exercí el
càrrec de tinent-director de l'Escola de
Belles Arts barcelonina, conreà la pintura
i la composició literària, havent publicat
algunes odes al «Diario de Barcelona» i
poemes patriòtics en els quotidians de
Tarragona i Manresa. Altrament, deixà
manuscrites dues obres: Jurídica demos-
tración de la nobleza de Arte y Profesión
de Pintura (1795; en collaboració amb
E. P. de P.) i Apuntaciones importantes
para la historia de la Esclavitud y Liber-
tad española (1807-1811).

Del mateix tarannà va ésser Josep Ar-
rau i Barba. Nat a Barcelona el 4 de
maig del 1802 es formà intellectualment
en l'Escola sostinguda per la Junta de
Comerç. A Itàlia va ampliar els seus es-
tudis artístics el 1831; a la tornada, l'any
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Josep Arrau. — Autoretrat
(Junta de Museus. Barcelona)

següent, retratà, a Madrid, el rei Fer
-ran VII i, tot seguit, la reina. Les normes

pedagògiques observades per Arrau, a
Milà, en l'estudi metòdic de l'ornamenta-
ció segons Albertalli, foren implantades
en la classe d'ell organitzada a l'Escola
de Belles Arts de Barcelona, per comanda
de la Junta de Comerç; després, en el
professorat, Arrau i Barba, regí altres dis-
ciplines artístiques.

Sentí molta afició a les activitats arqui-
tectòniques, i per tal de donar a les seves
tasques extra-artístiques validesa acadè-
mica, passà per les aules de la Universi-
tat barcelonina on, el 1846, va rebre els
títols de llicenciat i doctor en Ciències.
Aleshores pogué llegir a l'Acadèmia cor

-responent les memòries que segueixen:
Gratulatoria; Sobre el modo de limpiar
y restaurar las pinturas al óleo; Observa-
ciones sobre el procedimiento de Mr. Ray-
mond, hijo, para teñir lana de azul de
Prusia; Observaciones acerca de los dis-
tintos sistemas de las escuelas antiguas
para averiguar las causas que han enne-
grecido algunas pinturas y conservado
otras en todo su brillo, al objeto de fijar

un sistema cierto apoyado en razones quí-
inicas; Acerca el modo de descubrir la
substancia que ha servido conco a mate-
ria colorante para teñir cualquier paño
de color azul; Observaciones acerca del
Daguerrotipo; Elogio histórico de don
Pelegrín Fores, socio artista de la Acade-
mia de Ciencias de Barcelona; Paralelo
entre los estilos de los pintores Zurbarán
y Murillo; La Aurora boreal de 17 de
noviembre de 1848; Acerca de las mejo-
ras que se han conseguido, y de lo que
falta descubrir aún para fundar en sóli-
dos principios la parte teórica i cientí-
fica de las bellas artes y en particular de
la pintura; Acerca la Exposición de Lon-
dres dando noticia de los hornos para co-
cer, alimentados por medio del gas car

-bonado y de la luz eléctrica; Teoría tó-
mica-cromática aplicada a la pintura; Ne-
crología de don Damián Campeny y Es-
trany; Acerca de las causas que motiva-
ron el atraso de las ciencias naturales
hasta mediados del siglo pasado; Extracto
de los cuatro cuadernos correspondientes
a los meses de mayo, junio, julio y agosto
de 1858 de los Anales de química y física
que se publican en París desde muchos
años bajo la dirección de Chevreul, Du-

Josep Arrau. — Bust de noia italiana

(Junta de Museus. Barcelona)
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,nas, etc.; Nociones de mecánica del cuer-
po humano para servir de guía a los que
se dedican a las bellas artes del diseño, i
El Estudio de las ciencias naturales y
exactas conduce al conocimiento de la
existencia de un Ser supremo. La diversi-
tat de temes d'aquesta sèrie de memòries,
presentades els anys 1834 a 1866, pot do-
uar bona idea de la complexa curiositat
intelectual de l'erudit pintor vuitcen-
tista. A més, Arrau i Barba fou un viat-
ger amatent a copsar totes les bones lli-
çons que les ciutats visitades podien
donar-li, i recollí en quaderns els comen-
taris suscitats per la vida i l'art d'Itàlia,
de França, de Bèlgica i d'Anglaterra; en
la pedagogia artística donà a les premses
de la Casa Gorchs, el 1858, el seu Curso
elemental de ornato, que consta de vint

-i-vuit lliçons, és a dir, de vint-i-vuit làmi-
nes gravades en coure.

Finalment, respecte a l'activitat d'Ar-
rau i Barba que sobretot origina aquesta
nota — la pintura —, cal dir que ell con-
reà tots els gèneres pictòrics: la composi-
ció religiosa, les perspectives de grans edi-
ficis, el paisatge, el tema de costums, la
natura morta i, d'una manera molt espe-
cial, el retrat, com va poder-se veure per
l'abundor que de retrats hi havia a l'ex-
posició organitzada pel «Centre Excur-
sionista de Catalunya».

Josep Arrau i Barba, morí a la nostra
ciutat el 1872.

R.

VISITA OFICIAL DE LA GENE-

RALITAT I L'AJUNTAMENT AL

MUSEU D'ART DE CATALUNYA

ANTECEDENTS

En el número d'aquest BUTLLETÍ cor
-responent al rues de gener de l'any 1935,

hi ha una extensa relació dels antece-
dents i de l'acte d'inauguració oficial del
Museu d'Art de Catalunya, efectuat el
dia 11 de novembre de l'any anterior.

En aquelles dates la Presidència de la
Generalitat de Catalunya i l'Alcaldia de
Barcelona eren ocupades pels caps mili-

tars que el general cap de la 4." Divisió
orgànica havia designat a consegiiència
dels fets ocorreguts els dies 6 i 7 d'octu-
bre anterior.

En mèrits d'una llei votada per les
Corts de la República, la Generalitat i
l'Ajuntament, corporacions patrones de
la Junta de Museus, des del 2 de gener
de l'any següent entraren a un regisme
de caràcter interí.

El 16 de febrer del 1936 tingueren lloc
a tot Espanya eleccions legislatives i per
efecte dels resultats d'aquest comici fo-
ren reintegrats a les esmentades corpora-
cions els mateixos elements que les regien
abans dels aconteixements d'octubre que
acabem d'aIIudir.

Naturalment, retornaren així mateix,
a llur primitiva formació els organismes
que, com la nostra Junta, depenen d'a-
quelles corporacions públiques.

I el dia 13 de març la Junta (le Museus
es va reconstituir d'acord ainb aquest
criteri.

En aquesta mateixa reunió la Junta,
després de constatar que entre el seu pe-
ríode anterior i el present, el Museu ha-
via estat inaugurat oficialment i obert al
públic, va entendre que la Generalitat i
l'Ajuntament havien d'acudir en forma
oficial a visitar el Museu que sols conei-
xien dels temps en c¡uè estava en curs
d'installació i, per tant, va acordar orga-
nitzar una visita oficial d'aquestes corpo-
racions, amb la solemnitat que la catego-
ria dels visitants requeria.

La data d'aquesta visita fou fixada per
al dia 24 del mes de maig darrer en la
reunió que va tenir la Junta el dia 27 del
ires anterior.

En compliment d'aquest acord el pre-
sident de la Junta de Museus, el dia 20
de maig, va visitar al de la Generalitat
i a l'alcalde, fent-los lliurament de la co-
municació següent:

«La Junta que m'honoro de presidir,
després de reintegrada a les funcions de
regir els Museus d'Art de la ciutat, va reu

-nir-se per tal de revisar la situació dels
treballs que tenia empresos dins del pla
de reinstallació de les colleccions que li
estan confiades.

Com a resultat de l'obra portada a fi
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per ella ami) la máxima intensitat durant
el període d'activitat anterior, hi havia
llesta la installació del Museu d'Art de
Catalunya, obert al públic el dia 11 de
novembre del 1934, on s'exhibeix la pro-
ducció artística de deu segles de la nos-
tra terra, recull de trenta anys d'esforços
que són tota la vida de la nostra cor

-poració.
Els reunits reconegueren, per unanimi-

tat, que calia encara donar-lo a conèixer
oficialment a les corporacions públiques
que per nhitjà de la nostra Junta patro-
cinen els Museus, i a l'efecte fou acordat
invitar el Consell Executiu de la Genera-
litat i l'Ajuntament de Barcelona a una

ser suspesa a causa dels esdeveniments
repetidament esmentats.

ASSISTENTS A L'ACTE

El diumenge, dia 24 de maig, a les onze
del matí, es varen reunir a la sala poste-
rior de l'edifici del Museu els següents
senyors de la Junta de Museus:

Pere Coroinines, president; Cristiii
Cortès, Pere Comas, Alexandre Soler i
March, Francesc Carbonell, Antoni Ven-
tós, Octavi Saltor, Francesc Carreras i
Candi, Josep Puig i Cadafaleh, Ricard
Opisso, Pere Mayoral, Pere Casas Abar.

El públic a la sala de festes del Museu d'Art de Catalunya

visita al Museu d'Art de Catalunya que
tindrà lloc el dia 24 de maig actual a
les onze del matí, i que ha de revestir la
solemnitat que escau a la significació d'a-
quest acte que representa l'ofrena del non
Museu a la ciutat, a Catalunya i al món
de la cultura.

En la mateixa reunió em fou confiat
l'honor de traslladar-vos aquesta invita-
ció i de repetir-vos el calurós desig de la
Junta perquè us digneu aportar ami) la
vostra presència, tot el prestigi de la cor

-poració que presidiu, tot el sentit de la
vostra alta representació, a aquest acte
que tradueix magníficament l'estima i
l'empar que les institucions cabdals de
Catalunya han ofert tothora als nostres
Museus.»

A més, foren invitades a l'acte totes
les entitats i personalitats que ho havien
estat a la inauguració preparada per al
dia 7 d'octubre del 1934 i que tingué d'és-

ca, Miquel Farré, Manuel Rocamora, Car-
les Pirozzini, el director general dels Mu-
seus Joaquim Folch i Torres, el secretari
de la Junta Joaquim Borralleras, i l'ad-
ministrador general dels Museus Pere
Bohigas i Tarragó.

Aquests reberen a les autoritats i a les
segiients representacions: Senyors Ven-
tura Gassol, conseller de Cultura de la
Generalitat; Jaume Serra Hunter, dele-
gat del president del Parlament de Ca-
talunya; Jaume Gubern, president del
Tribunal de Cassació; Llano de la Enco-
mienda, general cap de la 4• a Divisió or-
gánica militar; J. Casellas, delegat gene-
ral d'Ordre Públic; Pere Bosch Gimpera,
rector de la Universitat; J. Berdugo, co-
mandant de Marina; president de 1'Au-
diència Territorial, delegat d'Hisenda,
l'Ajuntament de Barcelona presidit per
l'alcalde senyor Carles Pi i Sunyer i acom-
panyat dels regidors senyors Francesc

214



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

Carbonell, president de l'Assemblea Mu-
nicipal; Antoni Ventós, primer conseller

-regidor; Cristià Cortès, conseller- regidor
de Cultura; Vicenç Bernades, Hilari Sal.
vadó i Josep Escofet, consellers-regidors;
Francesc Rosell, Pere Domènec, Ramon
Coll i Rodés, Octavi Saltor, Ramon Ju-
nyent, Antoni Vilalta, Benet Mori, Josep
Matheu i Antoni Oliva, consellers; el se-
cretari de la corporació municipal se-
nyor Josep M." Pi i Sunyer i el cap de
Cerimonial senyor Manuel Ribé; diputats

Museus de Catalunya, del Foment de les
Arts Decoratives, de l'Orfeó Gracienc, de
l'Esbart Folklore de Catalunya, de l'Ins-
titut Català de les Arts del Llibre, de l'As

-sociació de Pessebristes, de l'Associació
de la Premsa, del Collegi d'Artífexs en
Ebenisteria, del Club Femení i d'Esports,
de l'Associació d'Artistes Lírics i Dramà-
tics, de l'Escola Complementària d'Oficis
«Abat Oliva» i del Collegi d'Advocats;
senyors Joaquim Renart, en representa-
ció del Cercle de Sant Lluc i de l'Orfeó

El president de la Junta de Museus senyor Pere Coromines, llegint el seu discurs

al Parlament Català, senyors Nicolau Bat
-testini i Lluís Duran i Ventosa; diputat al

Parlament de la República, senyor Josep
M.^" Masip; els cònsols d'Alemanya, Fran-
ça, Suïsa, Cuba, Mònaco, Japó, Rumania,
Veneçuela, Honduras, El Salvador i Uru-
guai; el president de l'Acadèmia de Bo-
nes Lletres, el del Copegi de Farmacèu-
tics, representants de l'Escola d'Arts i Ofi-
cis Artístics i Belles Arts, de l'Institut
d'Estudis Catalans, del Patronat del Mu-
seu d'Arqueologia, del Patronat del «Cau
Ferrat» de Sitges, del Foment del Treball
Nacional, de l'Associació d'Arquitectes de
Catalunya, de l'Associació d'Amics dels

Català; Pau Vila, president del Centre
Excursionista de Catalunya; Frederic Ma-
rés, en representació del Círcol Artístic i
del Saló de Barcelona; Francesc Labarta,
president del Saló de Montjuïc; Josep
Clar, en representació de l'Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi;
doctor J. Fontserè, president de l'Ateneu
Barcelonès; J. Oliva, president de la Cam-
bra de la Indústria; Emili Jorba, presi-
dent de la Societat Econòmica d'Amics
dels País; Josep M." Bellido, en repre-
sentació del Consell de Cultura de la Ge-
neralitat; Enric Giménez, en representa-
ció de la Institució del Teatre; Josep Ar-
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tís, en representació de l'Arxiu Històric
de la Ciutat i del senyor Duran i Sam-
pere; Àngel Apraiz, director del Semi-
nari d'Art de la Universitat; Josep M.°'
Jordan, cap del Servei d'Incendis i Sal-
vaments; Josep Pallejà, en representació
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i del
Registre de la Propietat Intelectual; Car-
mel Davalillo, en representació de l'As-
sociació d'Art; alcalde de Sitges, Josep
M." Serraclara, Alfons Macaya, Josep Va-
lenciano, Lluís Masriera, Joaquim Pelli-
cena, Carles Soldevila, Josep Gudiol, J.
Soler Vilabella, Pau Bosch, J. Pla, J. Fa-
bré Oliver, Josep Planas i Robert, J. Bo-
fill i Pitxot, J. Dunyach i senyores vídues
de Macià i de Rusiñol.

LA SESSIÓ

En arribar l'honorable president de la
Generalitat senyor Lluís Companys, s'or-
ganitzà la comitiva oficial que obrien
guàrdies municipals i uixiers de l'Ajunta-
ment i de la Generalitat, de gran gala,
la qual es dirigí a la gran sala del Palau
Nacional prenent lloc a l'estrada.

La Banda Municipal dirigida pel mes-
tre Lamote de Grignon, interpretà «Els
Segadors» i el públic, dempeus, aplaudí
entusiastament.

Tots els invitats varen prendre seient
a aquesta estrada, al centre de la qual hi
havia la taula presidencial.

A la dreta del president hi havia els
senyors Pere Coromines, president de la
Junta de Museus; Jaume Serra Hunter,
delegat pel president del Parlament Ca-
talà; Jaume Gubern, president del Tribu-
nal de Cassació; Llano de la Encomien-
da, general cap de la 4 •" Divisió orgánica
militar; J. Berdugo, comandant de Ma-
rina; J. Casellas, delegat general d'Ordre
Públic; Pere Comas, Alexandre Soler i
March i Carles Pirozzini, membres de la
Junta de Museus.

A l'altra banda ocupaven seients els
senyors Ventura Gassol, conseller de
Cultura de la Generalitat; Carles Pi i Su-
nyer, alcalde de Barcelona; Cristià Cor-
tès, conseller de Cultura de l'Ajuntament;
Pere Bosch Gimpera, rector de la Uni-

versitat; Josep Puig i Cadafalch, presi-
dent de l'Institut d'Estudis Catalans; Mi-
quel Farré i Octavi Saltor, membres de
la Junta de Museus; Pere Casas Abarca,
president de l'Associació dels Amics dels
Museus de Catalunya; Josep M." Bellido,
del Consell de Cultura de la Generalitat.

Després d'asseguts, Fhonorable senyor
president de la Generalitat digué:

— Comença l'acte. Té la paraula el pre-
sident de la Junta de Museus.

DISCURS DEL PRESIDENT DE LA JUNTA DE

MUSEUS

El senyor Pere Coromines pronuncià
uns mots fent constar que anava a donar
lectura al discurs que havia de dir ami)
motiu de la inauguració del Museu el dia 7
d'octubre del 1934, acte que fou suspès
per motiu dels esdeveniments polítics de
la vigília d'aquella data.

Heus ací el text del discurs presiden-
cial:

«El Museu d'Art de Catalunya ha tin-
gut una preparació de trenta anys, du-
rant els quals la primera idea de la seva
creació ha anat evolucionant i prenent
formes cada vegada més amplament sin-
tètiques. Pot dir-se que els diferents es-
tats successius del Museu es corresponen
ami) els graus de realització del nou ideal
català. Quan als primers anys d'aquest
segle xx començava a diferenciar-se, no
com a record històric ni com a aspiració
merament literària — compatibles tots clos
encara amb un sentit provincial de l'e-
xistència collectiva —, el sentiment na-
cional de Catalunya, i la concepció trans-
cendia dels llibres al cor de les multituds
i prenia formes conscients en la vida so-
cial, va sorgir la idea del Museu, ambició
indefinida, intenció modesta, necessitat
tan imprecisa com peremptòria.

D'allò que abans també podien dir-ne
Museu no en resta res aquí. La primera
arreplega de l'Acadèmia de Bones Lle-
tres, després de la crema dels convents,
no tenia altre objecte sinó salvar de la
destrucció vetustes relíquies: els homes
de l'Exposició Universal, sota el guiatge
d'en Lluís Pellicer, es proposaven reunir
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amb fins pedagògics nostres de l'art de
tots els temps en els edificis d'aquella
Fira producte d'una aspiració hegemò-
nica, i En Sampere i Miquel féu un viatge
per Itàlia, França i Alemanya, d'on va
portar guixos, escalfapanxes, monumen-
tals i un David en galvano de Donatello,
que tots havíeu vist encara al Palau de la
Ciutadella, per constituir el que ja va
anomenar-se Museu de Reproduccions, en
la que fou Nau Central de l'Exposició.
La idea, essent ja més general, era encara
modesta i fins implicava una mena de
reconeixement d'aquest fet: que havíem
fet tard per a la creació d'un Museu.

Però, l'any 1902, per tal de commemo-
rar el primer triomf electoral del catala-
nisme, el Parc de la Ciutadella s'omplia
de gegants, àguiles, dracs, mulasses i pa-
tums que venien de tots els indrets de la
terra catalana, i els que ja havien vist
el Museu Episcopal de Vic, on tantes joies
arqueològiques havien estat salvades de
l'espoliació estrangera, proposaren d'a-
plegar al Palau de Belles Arts l'Exposi-
ció d'Art Antic amb aportacions volun-
tàries d'arreu de Catalunya. El descobri-
ment d'un art català medieval que, del
coneixement de quatre erudits passava a
ésser una adquisició collectiva, fou el re-
sultat d'aquella exhibició que marca una
fita en la renaixença de la nostra cultura
nacional: qualsevulga que sigui la data
de l'acord administratiu, el Museu d'Art
de Catalunya neix en aquell moment his-
tòric: les institucions anteriors foren
materialment dispersades, abandonades,
oblidades. Tot el que s'ha fet després ha
estat creixença, ordenació, desenvolupa-
ment conscient d'aquell primer germen
fecund.

L'Ajuntament de Barcelona creà la
Junta de Belles Arts, i uns quants anys
després En Prat de la Riba va comple-
tar-la amb l'aportació de la Diputació
Provincial: l'instrument tècnic que avui
s'anomena Junta de Museus està complet
i només cal concretar bé el seu objectiu,
rellevant-lo de l'organització de les Ex-
posicions d'Art Modern. L'Arsenal de la
Ciutadella havia començat a convertir-se
en Palau Reial; estaven fets els casseto-
nats dels sostres, posades les grans colum-

nes de la Sala del Tron, repassades les
voltes de les naus transversals, on la fei-
xuga fastuositat de l'arquitecte Falqués
no planyia el marbre per tal d'imitar les
rosques de maó. L'Ajuntament de catala-
nistes i republicans desvinculà el Palau
i va dur-hi tot el que s'havia arreplegat
fins aleshores: mobiliari, guixos, teixits,
escalfapanxes, monedes, vidres i alguna
que altra peça d'art antic, per tal de
constituir el que s'anomenà Museu Artís-
tico-Arqueològic. Al Palau de Belles Arts
hom reuní les adquisicions fetes en les
Exposicions de Pintura i Escultura en una
mena de magatzem de l'Art Modern.

Dos criteris es disputaren l'orientació
del Museu: el d'aquells que només pensa

-ven a aplegar-hi allò que es pogués de
les escoles que fan la riquesa del Prado,
el Louvre i els Oficis, i el d'aquells altres
que adquirien antipendis, creus i retau-
les medievals. Els primers no s'havien po-
gut desprendre de la pellofa provincial;
els segons, encongits per la denominació
artístico-arqueològica, no sortien de 1'E-
dat Mitjana, anib la diferència a favor
dels últims que, almenys, ells volien fer
del Museu l'arxiu del període nacional i
no la paròdia migrada de les grans col-
leccions renaixentistes.

L'Institut d'Estudis Catalans. en orga-
nitzar una missió científica per les valls
pirenenques, va promoure l'estudi de les
pintures romàniques, que foren copiades
i publicades en els quatre quaderns de
Les Pintures murals. Aquelles còpies,
que encara tots heu vist al Palau de la
Ciutadella pogueren ésser substituïdes
pocs anys després pels seus originals pul-
crament sosllevats per un artífex italià
de les esglésies, on només la misèria del
país les havia salvades de la injúria pro-
terva de tota riquesa pervinguda. Però,
lieus aquí que per a installar aquelles
preades relíquies calia disposar ele super-
fícies de concavitat o convexitat iguals a
les dels absis, sagraris, cúpules i columnes
d'on foren arrencades, i d'aquí va néixer
un principi d'installació que, generalitzat
i sistematitzat en el Museu d'Art de Ca-
talunya, li fa un gran mèrit original, co-
negut i lloat arreu del inón, abans i tot
de la seva obertura, procediment pel qual
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L'honorable senyor president de la Generalitat acompanyat del senyor
Coromines i altres membres de la Junta de Museus, entren a les sales

del Museu en començar llur visita ofit•ial

es fa a l'obra d'art com una matriu, que
l'abriga i la ressegueix amb un àmbit i
unes línies evocadores del seu lloc d'o-
rigen.

Mentrestant la concepció del Museu
havia permès de pensar a incorporar -hi
l'art català modern i a alleugerir-lo de
les reproduccions que encara hi restaven,
així com de collcccions que podien agru-
pa r-se en un Museu d'Art Decoratiu que
ja s'ha installat al Palau de Pedralbes;
en el Museu de Teixits, que serà un dels
més importants d'Europa i ocuparà una
gran part del cenobi benedictí de Sant
Cugat del Vallès, i en el Museu d'Arqueo-
gia, on seran dutes les relíquies d'Empú-
ries anib totes les antiguitats ibèriques,
gregues, romanes i fenícies. Al Museu de
Santa Àgata, vell i perfumat sagrari del
nostre període nacional, reunirem el tre-
sor de les nostres més preades joies de
tots els temps. Què us diré? Resten en-
cara: una bella collecció lapidària, la de
ceràmica, la d'instruments de música que
s'està acabant d'installar al Pavelló Albè-
niz, admirable conjunt, que, per tal de
produir tot el seu rendiment en la tèc-
nica cultural, ha exigit la creació d'uns
tallers de reparació i de reproducció,

així com la Biblioteca d'Art, ja installada
al «Poble Espanyol».

Així, el Museu d'Art de Catalunya, en
passar del Palau de la Ciutadella al Palau
gran de Montjuïc, per fer lloc al nostre
Parlament, s'ha purificat d'estimables
rampoines, s'ha alleugerit dels materials
que lluiran millor als seus museus comple-
mentaris, ha consagrat la glòria de la pin-
tura i de l'escultura catalanes de la re-
naixença en abrigar-les amb el decòrum
que mereixen al Panteó del nostre art
medieval, i ha passat a ésser, no un arram-
batge dispers d'exòtiques despulles, sinó
una síntesi coherent del que ha estat i del
que és l'art català.

No heu de veure aquesta obra, però,
com una cosa completa i acabada. Entre
els quatre-centistes catalans, que són una
bella revelació del nostre Museu, i l'es-
clat de la nostra renaixença vuit -centista,
que hi té una representació abundosa,
resta un període en blanc: el dels tres se-
gles que veieren les esplendideses de l'art
barroc entès amb l'amplitud que li do-
nen alguns arqueòlegs alemanys. De la
història del barroquisme a Catalunya poca
cosa en sabem i no trobareu aquí d'aquest
art més que alguna escadussera i encara
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mal compresa manifestació, com la d'a-
quest desconcertant Viladomat, que no
podem considerar com un llamp que sol-
ca les tenebres. Es tracta de tres segles de
la nostra decadència que cal estudiar,
perquè les poques figures d'aquell temps
que emergeixen d'un injust oblit, ens
permeten d'esperar que hi ha belles des-
cobertes a fer, i que el Museu d'Art de
Catalunya haurà d'enriquir-se amb noves
i avui insospitades valors, quan els nostres
barrocs vinguin a ocupar el seu lloc en
aquest Panteó de la nostra cultura.

Completa o no, aquesta és l'obra de la
Junta de Museus de Barcelona, creada
l'any 1902 per l'Ajuntament de Barcelo-
na i reformada el 1907 per la Diputació,
substituïda primer per la Mancomunitat
i des del 1931 per la Generalitat de Cata-
lunya, Patrons que, si no li han dat la
tècnica, que és virtud de la pròpia orga-
nització, l'han proveïda generosament de
sumes que en altres temps hauria sem-
blat impossible de poder reunir, i li han
comunicat l'impuls creador de llur fervor
patriòtic.

La Junta de Museus gosarà recordar-
vos avui els noms dels seus presidents,
En Josep Puig i Cadafalch i En Josep
Llimona, i els dels illustres membres que
més han contribuït a la formació i a l'o-
rientació del Museu: En Raimon Case-
llas, En Josep Pijoan, N'Emili Cabot, En
Salvador Sampere i Miquel, En Manuel
Fuixà, i axí com els noms del qui fou el
seu primer secretari, En Carles Piroz-
zini, i del qui avui és el seu gran anima-
dor, En Joaquim Folch i Torres, sense
perjudici de consignar els noms dels al-
tres presidents i membres de la Junta en
els memorials d'aquesta festa.

Un moviment revolucionari que ha
congeminat la realització de les aspira.
cions patriòtiques ami) la dels anhels de
la democràcia republicana, ha completat
el Museu ami) l'adquisició de la collecció
Plandiura i ami) la destinació dels pa-
laus que calien per la installació ade-
quada de tan considerables tresors, es-
forç que, amb les importants quantitats
votades, ha permès a la Junta de Museus
d'ordenar i enllestir d'un cop l'obra que,
seguint el ritme de la tongada anterior,

hauria durat molts anys. Només la fe en
l'ideal català, que tan bé encarnava
aquell gran patriota que fou En Fran-
cesc Macià, podia fer suportables al po-
hle els sacrificis que han estat necessaris
per dur a hon terme aquesta empresa que
serà l'honor de la nostra IIihertad.

En obrir aquest Museu respon Gatalu-
nya als qui ens preguntaven què volíem
fer de la llibertat nacional. Heus aquí
una obra que és tota nostra, perquè amnb
l'esforç sol dels catalans ha estat creada:
així es performa el nostre ideal de cultu-
ra perquè aquí hi ha el seny i l'esperit
del nostre voler. El conjunt de les obres
aquí exposades és allò que els nostres pa-
res i els nostres avis produïren a còpia
de viure, de sofrir i de somniar. que si
res hi ha d'aliè és per accentuar amb la
fraternal companyia el propi relleu.
Aquest és l'espill en el qual heu d'emmi-
rallar-vos els qui ara i en l'avenir heu
de dir al món el missatge de la cultura
catalana.

En honor dels Patrons que li han dat
els mitjans per a la creación del Museu
d'Art de Catalunya, la Junta m'encoma-
na que lloï 1'A juntament de Barcelona
en el seu conseller en cap En Carles Pi i
Sunyer, i el Govern de la Generalitat en
el seu conseller de Cultura En Ventura
Gassol, i la pàtria catalana en el seu Pri-
mer Magistrat En Lluís Companys.

I ara als pobres i als rics, als obrers i
als industrials i comerciants, als revolu-
cionaris i als retrògrads, als liberals i als
conservadors, els encomano que estiiuin
el Museu, que l'ensenyin als estrangers
au►h noble orgull, no sols perquè és una
relíquia dels nostres passats, sinó perquè,
ami) ell, comencem a pagar allò que el
poble de Catalunya deu al seu destí. Que
no tot s'acaba amb la riquesa ni l'home
en té prou ami) la salut del cos, amb l'or-
denació del territori i l'emancipació so-
cial. Per a conservar la llibertat s'ha de
merèixer. No oblidéssim a l'hora de la
consagració dels nostres drets, que si la
lluita política social assenyala el camí
per a assolir la més humana expressió
d'un poble, la seva alliberació només es
justifica per la realització de la justícia
i de la bellesa.»
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DISCURS DE L'ALCALDE DE BARCELONA

L'honorable senyor president de la
Generalitat cedí l'ús de la paraula al se-
nyor alcalde de Barcelona, el qual pro-
nuncià aquest discurs:

«És amb un noble i legítim orgull que
la ciutat de Barcelona sent la satisfacció
de tenir dins el seu clos el Museu d'Art
de Catalunya.

L'Ajuntament, per la seva part, no
ha planyut sacrificis per a bestir aquest

grat aquesta vàlua, està condemnada a mo-
rir, i, en canvi, quan n'es filla directa,
quan hi està espiritualment relacionada,
en resulta un exponent fidelíssim.

Hem de considerar, dones, que aquest
Museu, suma de tants esforços indivi-
duals, representa l'ànima que Catalunya
ha pogut oferir a la humanitat.

Per això els museus no són cosa morta,
no són cementiris de glòries pretèrites,
sinó el testimoniatge evident de l'obra
collectiva d'un poble, d'una cultura, i

Les autoritats al peu del monument a Josep Llimona el dia de la visita oficial

Museu, ni l'esforç per a recollir l'obra
del nostre passat que li ha calgut fer jun-
tament amb la Diputació primer, ami) la
Mancomunitat després, i ara amb la Ge-
neralitat, perquè amb aquests sacrificis
i aquests esforços ha aconseguit formar
una representació plàstica de l'ànima del
nostre poble.

Un museu és certament una collecció
d'obres creades pel geni isolat i personal
dels individus. Els individus, i encara
més quan aquests són artistes, constituei-
xen essencialment una força creadora im-
portantíssima, d'una vàlua intrínseca
enorme; però si l'obra ele l'artista no
està encadenada ami) la seva raça, mal-

un exemple i un estímul per anar en-
davant, per arribar a ésser el que ha
d'ésser.

I la nostra, la de Catalunya, no està
solament representada en els llibres, en
els pensaments, en els versos, en les mú-
siques, sinó en les seves arts plàstiques,
una esplèndida selecció de les quals és
guarda en el nostre Museu, en aquest
Museu que ara anirem a visitar.

Barcelona, que sent tot l'orgull legítim
de tenir aquest Museu d'Art de Catalunya
en la seva muntanya, es sentirà niés capi-
tal, més cap i casal de Catalunya coro
niés coses guardi que representin autèn-
ticament l'ànima del nostre poble.»
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DISCURS DEL CONSELLER DE CULTURA

DE LA GENERALITAT

L'honorable senyor president de la
Generalitat anuncià a continuació que
parlaria el conseller de Cultura senyor
Gassol.

Aquest començà agraint al president i
al govern de la Generalitat l'honor d'ha-
ver estat ell el designat per a parlar en
aquest acte i continuà amb les següents
paraules:

«Mai com avui pot sentir-se el nostre
president, president de Catalunya, perquè
s'hi aplega en aquest Museu la Catalunya
d'ahir, d'avui i la de l'esdevenidor. La
Catalunya immortal de sempre.

Aquest Museu és el testimoniatge pe-
renne, el millor, el més pur i el més
fervent de la pàtria catalana. És bell que
per damunt de les lluites polítiques tin-
guem aquesta comunitat d'ideals i de sen-
timents. I és que per damunt de tots nos-
altres hi ha una cosa comú que és el
nostre signe racial que hem de servar
gelosos per a poder atansar-nos a aquestes
coses que tenen un valor de perennitat i
que ens fa ésser germans de Catalunya.

És bell constatar com en les arts pictò-
riques i escultòriques anem a un dels
primers llocs entre els pobles del móri.
Davant la grandiositat i el patetisme d'a-
questes pintures romàniques que podem
admirar ací pressento el patetisme i el
dolor que han acompanyat la creixença
de Catalunya.

Aquesta catalanitat que es troba aple-
gada ací té també un esperit internacio-
nal en fer conèixer arreu del neón els nos-
tres valors, esperit que ens dóna el camí
de quin ha d'ésser el nostre nacionalisme.
En fer una obra netament catalana hem
fet, així mateix, una obra de cara al món.

Hem de fer honor a la llibertad, acaba
de dir el president de la Junta de Mu-
seus. Nosaltres volem la llibertad per a
tenir els braços lliures i poder obrir-los
a tot el món. Volem fer una afirmació de
catalanitat sempre i a cada moment, com
la varen fer els nostres avantpassats en
l'època romànica i gòtica i com la volem
fer avui per a dir per arreu el que creu,
pensa i somnia Catalunya.

És per a complir la missió que està des-
tinada a Catalunya que volem la llibertat,
de la qual ens sentim gelosos, cona s'hi
sent l'horticultor que veu créixer l'arbre
que ha plantat i convertir-se en una soca
esponerosa.

Expresso el meu agraïment i l'agraïment
del Govern de Catalunya a tots els que
han collaborat a aquesta obra, però de-
signaré un nom en el qual tots ens hi sen-
tirem representats, un nom simbòlic que
lliga tots els catalans i la influència del
qual ha fet possible el redreçament de la
nostra Pàtria. Ja l'haureu endevinat: és el
restaurador de les llibertats catalanes,
Francesc Macià.

Rebeu el meu remerciaxnent i el de la
Generalitat per l'obra que heu portat a
terme. D'ara endavant qui vulgui fer his-
tòria de la pintura haurà de venir a aquest
Museu. Deixeu-me que digui que és el meu
desig que qui vulgui fer història del Dret
i de la Llibertat no pugui efectuar-la
sense venir a Catalunya. Si els artistes
catalans han sabut dir la seva paraula
al món, espero que tots els polítics sa

-bran també difondre els ideals de lliber-
tat i de pau, puix que és per aquests ideals
que treballarà sempre la nostra estimada
Catalunya.»

VISITA A LE3 SALES DEL MUSEU

Acabat aquest parlament, que fou so-
rollosament aplaudit, com els anteriors,
la comitiva situada a l'estrada presiden-
cial es dirigí a les sales del Museu, segui-
a del nombrós públic que omplia total-

ment el saló de festes.
Una i altre recorregueren les sales del

Museu.

LES OBRES INGRESSADES AL MUSEU

En aquestes sales pogueren contemplar
les obres ingressades ami) posterioritat a
la inauguració oficial abans esmentada,
les quals són degudament installades als
llocs corresponents.

Aquestes obres són les següents:
Obres procedents de la collecció Rò-
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mul Bosch i Catarineu, dipositades per
l'Institut contra l'Atur Forçós, ingressa-
des en novembre del 1934:

Frontal dedicat a la Verge. Segle XII

(sala XI).
Talla policromada. Verge amb l'In-

fant. Segle xii (sala XI).
Talla policromada. Sant bisbe. Segle

xti-xiii (sala XI).
Talla. El Crucificat. Segle XII-XIII

(sala XI).
Frontal dedicat a Sant Joan Baptista.

Segle XII-XIII (anex a la sala XI).
Talla policromada. La Verge amb l'In-

fant. Segle xiii (anex a la sala XI).
Batents amb una Epifania. Segle xiii

(sala XIII).
Taules procedents de la mesa de Tos-

ses. Segle xII-XIII (sala XIV).
Batents d'un tríptic dedicat a Santa

Llúcia. Segle XIII (anex a la sala XIV).
Pintures murals procedents de l'esglé-

sia d'Andorra la Vella. Absidiola i al-
tres fragments pictòrics. Segle XII-XIII

(sala XVI).
Talles policromades. Dues figures de

Calvari: la Verge i Sant Joan. Segle xIII-

xiv (sala XVI).
Talla policromada. Verge alnb l'Infant.

Segle XIII (sala XVI).
Tríptic dedicat a la Verge. Segle xiv

(sala XVIII).
Taula central d'un tríptic dedicat a la

Verge. Segle xiv (sala XVIII).
Dues taules, batents de tríptic. Segle

xiv (sala XVIII).
Talla policromada. Verge amb l'Infant.

Segle xiv (anex a la sala XVIII).
Cinc taules, fragments del retaule de

Cubells, obra dels Serra. Segle xiv (sala
XIX) .

Taula dedicada a la Verge de la Llet,
obra de l'escola dels Serra. Segle xiv
(sala XIX).

Talla policromada. La Sagrada Famí.
ha camí d'Egipte. Segle xiv (anex a la
sala XIX).

Retaule de Guardiola, obra documen-
tada de Lluís Borrassà. Segle xiv-xv (sala
XX).

Retaule dedicat a Sant Vicenç, d'escola
aragonesa. Segle xiv-xv (sala XX).

Retaule de Puerto de Mongalbo, dedi-

cat a Santa Bárbara, d'escola valenciana.
Segle xiv-xv (sala XXI).

Retaule dedicat a la Verge, d'escola va-
lenciana. Segle xv (sala XXI).

Taula fragmentada, amb la crucifixió
d'un sant apòstol, atribuïble a Lluís Bor-
rassà. Segle xiv-xv (sala XXI).

Taula central d'un retaule dedicat a
Sant Cristòfor, d'escola valenciana. Se-
gle xiv-xv (sala XXI).

Taula central d'un retaule dedicat a la
Verge, d'escola espanyola. Segle xv (sala
XXI).

Taula d'un retaule, amb la coronació
d'un sant bisbe, d'escola aragonesa. Se-
gle xv (sala XXIII).

Taula central d'un retaule dedicat a
Sant Antoni Abat, obra atribuïda a Bar-
tomeu Bermejo. Segle xv (sala XXIII).

Taula d'un retaule dedicat a Santa An-
na, obra atribuïda a Jacomard. Segle xv
(sala XXIII).

Taula d'un retaule d'escola valenciana.
Segle xv (sala XXIII).

Taula d'escola castellana. La Verge. Se-
gle xv-xvi (sala XXIV).

Taula d'escola espanyola. El Crist. Se-
gle xv-xvi (sala XXIV).

Taula d'escola flamenca. La Verge. Se-
gle xv-xvi (sala XXIV).

Retaule dedicat a Santa Bàrbara, d'es-
cola valenciana. Segle xv (sala XXV).

Dos muntants de retaule, d'escola cata-
lana. Segle xv (sala XXVII).

Quatre petites taules atribuïdes al mes-
tre Gascó, d'escola valenciana. Segle xv-
xvi (sala XXIX).

Taula de l'Epifania, procedent de Cu
-bells. Segle xvi (sala XXIX).

Quatre taules d'un retaule d'escola cas-
tellana. Segle xvi (sala XXIX).

Taula flamenca. La fugida a Egipte.
Segle xv-xvi (sala XXX).

Taula flamenca. L'Epifania. Segle xv-
xvi (sala XXX).

Taula nord-italiana. La Pietat. Segle
xvi (sala XXX).

Tela. Retrat masculí. Escola espanyola.
Segle xvii (sala XXX).

Tela. L'Anunciació. Obra signada per
«El Greco». Segle xvi (sala XXX).

Tela. Retrat femení. Obra atribuïda a
Sánchez Coello. Segle xvi (sala XXX).
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Tela. Cardenal. Obra (le J. Carreño de
Miranda (sala XXX).

Tela. Sant Joan, infant. Obra atribuida
a Ribera (sala XXX).

Tela. Sant Tomàs. Escola espanyola. Se-
gle xvi (sala XXX).

Taula. Sant Jeroni. Escola flamenca.
Segle xv-xvi (sala XXX).

Taula. Onze estudis fets per Marià For.
tuny (sala XLIII).

Obres procedents del llegat Francesc
Fàbregas, ingressades l'abril del 1934:

Taula flamenca. El Crist. Segle xv-xvi
(sala XXIV).

Tela. Dos bodegons. Escola espanyola.
Segle XVII-XVIII (sala XXX).

Tela. Quatre episodis de la vida d'un
sant. Escola italiana. Segle XVIII (sala
XXX).

Obres donades per la senyora Maria
Badeigts, marquesa de Cornellà, en me-
mòria del seu difunt marit, entrades en
data d'abril del 1935:

Tres taules d'escola catalana, obra de
Jaume Huguet. Segle xv (sala XXVII),

Tela. «Ecce-Homo». Obra de Lluís de
Morales. Segle xvi (sala XXX).

Tela. Sant Bru. Obra de F. de Zurba-
ran. Segle XVI-XVII (sala XXX).

Tela. Un retrat d'escola francesa del
segle xviII (sala XXX).

Tela. Frare dominic. Obra de J. B.
Salvi, «Sassoferrato». Segle xvi (sala
XXX) .

Tela. Retrat. Obra de Vicenç López.
Segle xix (sala XXX).

Obra dipositada pel senyor Damià Ma-
teu el 1.935, de la qual avui en són dipo-
sitaris els seus hereus:

Escultura de pedra, policromada. Sant
Jaume apòstol. Escola castellano-gallega,
Segle XII-XIII (sala II).

Obra adquirida per subscripció popu-
lar a iniciativa de l'associació «Amics
dels Museus», en gener del 1935:

Tela. «L'aficionat a les estampes». Obra
mestra de Marià Fortuny (sala XLIII).

Obra donada pel mestre Pati Casals,
l'abril del 1936:

El seu retrat, fet al carbó, per R. Casas
(anex a la sala XLVII).

HOMENATGE A JOSEP LLIMONA

En passar la comitiva per l'ha II del
pis «honor del Muscu, cl president de la
Junta de Museus, l'alcalde de Barcelona
i el conseller de Cultura de la Genera-
litat, posaren ralas de flors al peu del
monument a Josep Llimona que hi ha en
aquest lloc.

Durant aquesta breu i sentida cerimò-
nia, la Banda Municipal interpretà «La
Santa Espina».

Hi havia present a l'acte Rafael Lli
-mona, fill de l'artista homenatjat i els

néts d'aquest.

L'ARQUITECTE JOSEP GODAY *

Un record a l'amic estitnat i al que fou
uns anys company nostre en les tasques
d'administració tècnica dels Museus. Un
record també a l'historiador de l'art, col-
laborador {amb l'arquitecte senyor An-
toni de Falguera) en l'obra del que era
el seu mestre i ha estat el nostre, senyor
Puig i Cadafalch, quan recopilava els ma-
terials per al seu gran llibre «L'Arqui-
tectura Romànica a Catalunya».

Coneguérem Goday a l'època en què
amb Antoni de Falguera treballava a
l'oficina d'arquitecte del senyor Puig i
Cadafalch. Fundada la Càtedra d'Histò-
ria de l'Art, dels Estudis Universitaris
Catalans, que el senyor Puig professava;
Josep Goday dirigia els treballs d'un grup
de joves que acudiera com alumnes a les
lliçons del senyor Puig, i fora les hores
de lliçó, els assenyalava les tasques de
despullament de llibres, on hi havia da-
des gràfiques relatives a monulnents ro-
mànics catalans. Passada la foguerada
dels començaments, restavem sols, sota la
direcció ele Josep Goday, dos alumnes:
Francesc Ruscalleda (1) i jo.

Aleshores tinguérem ocasió de conèixer
a Goday, el seu bon cor i el seu talent

• Nat a Malarú el 1882. Jlort a Barcelona, el 13 de maig
del 1936.

1. Francesc Buscalleda, aI n — de l'Escola de Belles Arts,
deixi acial la carrera artística que hacia començat brumal -
ment. Dedicat al comerç, ocupa avui el lloc de representant
d'una gra	 indústria catalana a L	 in i. i a les províncies i-

ediates ,d'Aragó, i	 lhora, el president de l'Associacióes
dels Amics dels Nií ets de Lleida.
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d'artista. L'amistat nostra es refeia en-
cara quan l'any 1912, posades a concurs
per l'Ajuntament, una plaça de Bibliote-
cari dels Museus i una altra d'ajudant a
la Secció d'Art Modern, prenguérem part
jo al concurs de la primera i ell al ele
la segona, que el Tribunal ens concedí,
després d'uns exercicis pràctics impor-
tants. Goday tingué en el concurs sis
contrincants, un d'ells el nostre amic
i company Esteve Batlle, Conservador del

Josep Goday, el dia que acompanyava als «Amics
dels Museus de Catalunya» en la visita que aquests
feren al vell monestir de Sant Pau del Camp

Museu de Belles Arts, al qual el Tribu-
nal concedí el segon lloc de la terna per
al càrrec en la que Josep Goday havia
aconseguit el primer, i amb dret a ocupar
el lloc, quan es produís una vacant d'igual
categoria que la de la plaça concursada.

Josep Goday, dones, entrà al servei dels
Museus, però tot i treballar ami) gran
amor per ells, es dolia de no poder exer-
cir la seva carrera d'arquitecte. Fou ales-
hores que, obert el Concurs per al pro-
jecte de la Casa de Correus de Barcelona,
hi prengué part, junt amb l'arquitecte
senyor Torres i se n'emportà el premi

i l'encàrrec de l'obra. Aquesta obra el féu
conèixer i en constituir-se la Comissió de
Cultura, foren sollicitats pels dirigents
d'aquesta, cona a funcionari municipal
que ja era, els seus serveis. Aleshores, Jo-
sep Goday, content de «poder fer d'ar-
quitecte», cona ell deia, deixà el museu
i ens deixà el seu bon record i la seva
amistat, que hem conservat sempre. Es-
teve Batlle, en virtut de l'acord prece-
dentment indicat, passà aleshores a ocu-
par la seva vacant.

Ara la mort s'ha emportat En Goday
i ami) ell hem perdut un valor considera-
ble. Les seves obres d'arquitecte en l'edifi-
ci de Correus, en els grups escolars, en
el pabelló de la Ciutat a Montjuïc i en
els de la Casa de Maternitat de Barcelona,
diuen quin era aquest valor, que altres,
amb Inés autoritat que la nostra, han co-
mentat ja (2) . Ací, volem Cínicament re-
cordar el pas de Josep Goday per les ofi-
cines tècniques dels Museus durant tres
anys, assenyalant el seu esforç en la clas-
sificació de la collecció de reproduccions
i l'orientació d'aquesta vers els models de
l'escultura romànica catalana, que enco-
manà de reproduir al nostre obrador
d'enmiotllats.

Goday s'illusionava amb la feina com
un bon artista i tenia, per al museu de
reproduccions, projectes interessants que
no pogué desenrotllar pel poc temps que
ocupà el seu càrrec en els Museus. Recor-
dem d'aquests temps, però, un viatge fet
a les comarques tarragonines, en recerca
de documents del nostre art barroc, del
qual portà unes llibretes plenes d'apunts
i dibuixos substanciosos.

Des de l'Ajuntament on treballava, Go-
day seguia amb molt d'interès l'obra de
Museus. En contacte amistós, coneixia
tots els nostres projectes i no mancava a
les nostres festes.

Descansi en pau i rebin la seva esposa,
els seus fills i el seu germà, el condol dels
amics que Josep Goday va deixar en la
Junta ele Museus de Barcelona.

JOAQUIM FOLCH I TORRES
Director General dels Museus d'Art

2. Vegi's articles publicats arran (le la seva mort:
Josep Rï,fols: «L'Arquitecte Josep Godoy». La Veu de

Catalunya, 6 juay 1936. Rnuaveulura Rassegoda: «El Arqui
-teclo Jasé Godoy Casnls». La Vnnpnardin, 7 juny 1956.
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