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La formació de col·leccions diocesanes a Catalunya

Teniu a les mans el tercer número de la col·lecció «Quaderns», que va néixer per
ser l’altaveu de la recerca generada des del Museu de Lleida al voltant de les seves
col·leccions i del patrimoni cultural del territori.
El llibre recull les aportacions presentades a la 2a Jornada Museus i Patrimoni de
l’Església a Catalunya, que va celebrar-se al Museu de Lleida el 20 de novembre de
2014. La jornada, en la qual van participar especialistes vinguts d’arreu del país, va
aprofundir en la formació de col·leccions diocesanes a Catalunya. Aquesta trobada
científica, a més, va esdevenir un homenatge a mossèn Jesús Tarragona i Muray, ja
que es complien cinquanta anys del seu nomenament com a delegat diocesà de patrimoni artístic del bisbat de Lleida. Tota una vida dedicada al servei de la diòcesi i
dels seus béns culturals, que calia reconèixer i celebrar.
Els diferents autors que aporten el seu coneixement en aquest llibre s’endinsen
en un tema clau en la història dels nostres museus. S’aborda, així, la gènesi dels museus de l’Església catalana, custodis d’un patrimoni bàsic per entendre la història del
país. Polítiques patrimonials i directrius vaticanes, compres i vendes, antiquaris i
col·leccionistes, rectors i bisbes seran els protagonistes d’aquesta obra, que poua en
els orígens de la museologia catalana.
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Aquest llibre és el resultat de la 2a Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya, que va
celebrar-se al Museu de Lleida el 20 de novembre de 2014, i que va ser organitzada pel Museu de
Lleida i pel Museu Episcopal de Vic.
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Presentació

Presentació

Segurament l’autoritat que tenien tant el Museu Episcopal de Vic com el Museu de
Lleida per endinsar-se en la recerca dels museus creats i fundats per l’Església catalana
venia donada perquè eren els dos primers museus nascuts en el si de l’Església catalana a finals del segle xix, la qual cosa va portar al naixement de les jornades dedicades
a museus i patrimoni de l’Església a Catalunya. Les primeres, celebrades a Vic i que ja
van ser objecte d’una primera monografia apareguda als «Quaderns del Museu Episcopal de Vic» l’any 2014, tenien una clara vocació de continuïtat. Efectivament, avui
prologuem la publicació de les segones, celebrades a Lleida el 20 de novembre de 2014,
però també ja s’han celebrat les terceres (Girona) i les quartes (Solsona), de manera
que es consoliden com una línia de recerca pròpia, dedicada a la gènesi i evolució d’un
capítol rellevant de la museologia catalana, però també a les vicissituds d’un patrimoni ric i d’un col·lectiu de persones clau per entendre la història del nostre país.
Les segones jornades es van dedicar a la formació de col·leccions diocesanes a Catalunya, i hi van participar una desena d’investigadors, les aportacions dels quals, amb
la coordinació científica dels conservadors d’aquests museus, Alberto Velasco (Museu
de Lleida) i Marc Sureda (Museu Episcopal de Vic), avui veuen la llum.
Entre la darrera dècada del segle xix i la primera del segle xx es crea la majoria dels
grans museus diocesans de Catalunya; tots, sota el mateix denominador: protegir el
ric patrimoni de la diòcesi de l’afany de marxants i col·leccionistes d’art, i ajudar alhora en la formació artística adequada dels seminaristes a través del que era l’arqueologia sagrada, testimoni de l’esplendor del dogma de la fe i el cristianisme, però també com a eina de coneixement que pogués facultar els seminaristes per evitar vendes
d’objectes artístics que no convenien a l’Església, i que sovint eren el resultat de la ignorància i de la penúria econòmica dels rectors de les parròquies. D’aquesta manera,
el primer museu obria les portes a Vic l’any 1891 sota el guiatge del bisbe Morgades, i
gairebé immediatament el seguí el de Lleida, que fundà el bisbe Meseguer l’any 1893.
A Solsona, el bisbe Ramon Riu i Cabanes fundà un petit museu l’any 1896, al mateix
temps que creava l’aula d’arqueologia sagrada del seminari; aquesta iniciativa l’havia
endegat el seu predecessor, el bisbe Morgades, mentre era administrador de Solsona
(1891). Aquell any va dictar una ordre que prohibia la venda de tot objecte artístic de
la diòcesi; ja tenia clar que volia crear un museu diocesà. A inicis del segle passat,
l’arquebisbe de Tarragona Tomàs Costa i Fornaguera inicià la creació d’una col·lecció
d’objectes d’art i arqueologia al Seminari Pontifici de Tarragona com a complement de
la càtedra d’arqueologia sagrada; era l’any 1900. El Museu Diocesà, però, no es fundà
fins a l’any 1914, gràcies a l’arquebisbe Antolín López Peláez. I el 1916 s’inaugurà el

7

Quaderns MLL 3.indd 7

06/04/2017 11:36:35

La formació de col·leccions diocesanes a Catalunya. 2a Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya

Museu Arqueològic Diocesà de Barcelona, instal·lat en unes sales dels baixos del seminari. Aquest és el marc cronològic i tipològic de les jornades lleidatanes.
Al mateix temps, les jornades van permetre que el Museu de Lleida dediqués un
merescut homenatge a mossèn Jesús Tarragona i Muray, aprofitant que es complien
cinquanta anys del seu nomenament com a delegat diocesà de patrimoni artístic del
bisbat de Lleida. Va ser l’excusa i el marc perfecte per posar el seu nom a la sala d’actes
del museu. Amb aquest homenatge, juntament amb la publicació de les jornades de
2014 i amb el llibre que fa un any van editar el Museu de Lleida i l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (Mossèn Jesús Tarragona i el seu món, de l’escriptor lleidatà Josep Varela), es vol
reconèixer una de les persones de consens en l’univers patrimonial lleidatà que ha fet
més per a la conservació, la custòdia i la defensa del patrimoni artístic de la demarcació
de Lleida i del bisbat de Lleida.

Josep Giralt i Balagueró
Director del Museu de Lleida
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Alberto Velasco Gonzàlez
Museu de Lleida: diocesà i comarcal
Marc Sureda Jubany
Museu Episcopal de Vic

Aquest llibre recull el conjunt de ponències presentades a la 2a Jornada sobre Museus
i Patrimoni de l’Església a Catalunya, que va celebrar-se al Museu de Lleida el 20 de
novembre de 2014, i que va versar sobre la formació de col·leccions diocesanes a Catalunya. Aquesta trobada científica, organitzada pel Museu de Lleida i el Museu Episcopal
de Vic, va servir per retre un merescut homenatge a mossèn Jesús Tarragona i Muray,
tot coincidint amb el cinquantè aniversari del seu nomenament com a delegat diocesà
de patrimoni artístic. Tota una vida dedicada al servei de la diòcesi i dels seus béns
culturals, que calia reconèixer i celebrar.
La història de les col·leccions diocesanes catalanes1 és un dels capítols clau del patrimoni artístic del nostre país, atès que apareix imbricada amb tota una sèrie de fenòmens integrats dins un context global en què les obres d’art s’entenen com a part
d’un procés de construcció cultural de seqüència contínua que encara avança avui. Tal
com apunta Jordi Figuerola en el capítol amb què s’obre aquest llibre, la fundació dels
primers museus diocesans a Catalunya no pot entendre’s sense analitzar el context
polític inherent a les doctrines eclesiàstiques en matèria de patrimoni, el del catalanisme conservador. Es va partir de l’ideari de la Renaixença, i l’Església va contribuir
a difondre una imatge de Catalunya de base romàntica que sacralitzava la història de
Catalunya. Religió i pàtria.
Els tres primers museus diocesans de l’Estat espanyol es van fundar en terres catalanes, i això va fer que Catalunya esdevingués punta de llança de les directrius patri1. Una síntesi pionera i completa a Gros 1985.
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monials que havia dictat Lleó XIII a finals del segle xix, com Carmen Berlabé comenta
en un dels capítols del present llibre. El primer d’aquests museus serà el Museu Episcopal de Vic, la fundació del qual (1891) va ser seguida per la del de Lleida (1893) i el de
Solsona (1896). Un dels objectius principals de la seva creació era el de vetllar per la salvaguarda del patrimoni artístic que les parròquies atresoraven, i, per aconseguir-ho,
calia fer-ho des de les càtedres d’arqueologia sagrada, que gestionaven la impartició
dels coneixements específics en el marc dels seminaris diocesans. Es tractava de formar i conscienciar els capellans, i calia, per tant, nodrir aquests museus de béns artístics que permetessin l’assoliment de l’objectiu. Així, els bisbats de Vic i Lleida van
posar en marxa potents polítiques de captació d’obres, que —cal remarcar-ho— tenien
una altra finalitat important, la de lluitar contra la diàspora que estaven patint els
béns mobles de les parròquies com a conseqüència de l’activitat dels antiquaris. Retaules, peces d’orfebreria i mobiliari litúrgic en general estaven en perill per l’avidesa
d’un mercat necessitat d’obres per satisfer la demanda dels col·leccionistes.
Per què, aquest interès en allò que llavors es denominava «art antic»? Des del segle
xix, determinats entorns erudits i comercials de Catalunya havien experimentat un
exponencial acostament a les manifestacions artístiques d’època medieval, que tenia
a veure amb la identificació dels moments esplendorosos del país amb aquest període
de la nostra història.2 L’art medieval es convertia, així, en l’art nacional de Catalunya. Els intel·lectuals afins a la Renaixença van ser protagonistes principals d’aquesta revaloració,3 mentre que molts artistes també s’hi van acostar a través del debat
art–indústria, que pretenia retornar als objectes industrials d’ús quotidià la bellesa i
la genuïnitat dels temps medievals.4 Tot plegat va motivar la necessitat d’aplegar objectes d’aquell període perquè servissin de model als artistes. Per la seva part, els col·
leccionistes van començar a interessar-s’hi des d’una altra òptica, la del gaudi estètic i
l’afany de possessió, però sempre en connexió amb l’ideari nacionalista suara descrit.
Els museus institucionals, en canvi, no van entrar de ple en aquesta dinàmica fins
als primers anys del segle xx, quan la Junta de Museus de Barcelona va posar en marxa
una política d’adquisicions en què l’art medieval va passar a ser la prioritat absoluta en l’engrossiment de les col·leccions públiques.5 Els bisbats catalans van haver de
fer front a aquesta agressiva política de compres, ja que els representants de la Junta
es desplaçaven directament a les parròquies a efectuar-hi les adquisicions. Un dels
bisbats més perjudicats va ser el d’Urgell. Molts cops, les vendes rebien l’autorització episcopal, però determinades prelatures, com la del bisbe Josep Meseguer a Lleida
2. Vegeu, per exemple, Bassegoda 2010; Velasco 2012; Bassegoda 2014.
3. Maestre 1979; Grau–López 1986; Vélez 2005.
4. Sobre aquest debat, vegeu Vélez 2004; Maestre 2001.
5. Boronat 1999: 189–191 i 201 i s.; Guardia 2007.
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(1889–1905) o la del bisbe Josep Morgades a Vic (1882–1899), van dur implícites importants polítiques proteccionistes que van salvar moltes obres de la venda gràcies al seu
trasllat als respectius museus diocesans. En canvi, els successors d’alguns d’aquests
bisbes, com és el cas de Josep Miralles (1914–1925) a Lleida, van portar a terme polítiques completament oposades a les dels seus predecessors. En aquest sentit, la prelatura de Miralles va caracteritzar-se més per la venda que per la protecció i salvaguarda.6
Aquests intents de compra per part d’agents comercials i la Junta, juntament amb
les mateixes adquisicions dels bisbats a les seves parròquies,7 han generat una rica
documentació que permet resseguir amb llums i taquígrafs el desenvolupament de les
operacions, com podem veure en els capítols signats per Marc Sureda (Vic) i Sofia Mata
(Tarragona). En casos com el de Solsona —ho apunta Maria Garganté en el seu text—,
malgrat que tenim constància de l’arribada d’obres al museu des dels primers moments d’existència de la institució, la documentació coneguda no permet escodrinyar
amb pas ferm els processos d’adquisició. L’estudi d’aquesta documentació epistolar,
en cas que s’hagi conservat, és un pilar fonamental d’un altre àmbit d’estudi que es
troba en franca puixança a Catalunya, el de la història del col·leccionisme, ja que ens
aporta dades molt valuoses sobre el mercat de l’art, els antiquaris que operaven arreu
de Catalunya i els col·leccionistes que adquirien béns a les parròquies.8 Caldrà veure,
d’altra banda, si futures recerques aporten informació sobre les operacions dutes a
terme als bisbats de Tortosa i Girona, i quines van ser polítiques —proteccionistes o
venedores— que aquestes mitres van desenvolupar.
Després d’aquest moment inicial en l’articulació dels primers museus diocesans
catalans, assistim a una segona fase, protagonitzada per la fundació dels de Tarragona (1914) i Barcelona (1916). El present volum no recull la contribució que Pere Jordi Figuerola va presentar a la jornada, però sobta que la creació del museu barceloní fos tan
tardana en relació amb la dels casos ja comentats. Pel que fa a Tarragona, Sofia Mata
posa en relleu el paper cabdal de l’arquebisbe Tomàs Costa i Fornaguera (1889–1911),
que ja havia endegat polítiques de protecció del patrimoni durant la seva prelatura
a Lleida (1875–1889).9 A Tarragona, va ser gràcies a la seva tasca que el seu successor,
Antolín López (1913–1918), va poder fundar la institució el 1914.
Després de la Guerra Civil espanyola s’obria un nou període en què mancaven per
fundar-se alguns museus diocesans importants, però l’ensulsiada bèl·lica ho va retardar tot. Hi havia altres prioritats, com la reconstrucció dels temples i la recuperació
de la normalitat. Un cop superada aquesta fase inicial, sobresurt la creació del de Gi6. Les consideracions sobre l’actuació del bisbe Miralles les manllevem de Berlabé 2009, vol. I: 129.
7. El cas que s’ha estudiat de manera més sistemàtica és el del bisbat de Lleida (Berlabé 2009 i Velasco 2013). Pel que fa
al bisbat d’Urgell, vegeu Campillo 2006.
8. Vegeu, en aquest sentit, els estudis de Cano 2013, Beltrán 2014. Beltrán 2016.
9. Velasco 2013: 232–244.
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rona (1942) —hereu d’un museu previ instal·lat a l’edifici del seminari—, aquí estudiat per Francesc Miralpeix. La fundació més tardana de totes és la del Museu Diocesà
d’Urgell, que data de 1957. La demorança s’explica per la peculiar política patrimonial
d’aquest bisbat, com bé apunten Clara Arbués i Teresa Font en el seu estudi. El bisbat
d’Urgell va ser un dels més castigats per les vendes de béns artístics i, especialment,
pels arrencaments de pintura mural romànica, alienacions que es van efectuar, normalment, amb el permís de les autoritats episcopals.10 Això, naturalment, feia inviable la creació d’un museu. No va ser fins al moment en què aquesta política de vendes
es va reduir, que arribaria la creació del museu urgel·lità.
Com és lògic, el resultat d’aquestes jornades és més un principi que no pas un final, i en aquest sentit confiem que esperonarà noves recerques. Tanmateix, l’agrupació dels relats fundacionals de gairebé tots els museus eclesiàstics catalans que aquest
volum conté ja és, per ella mateixa, una mostra prou eloqüent del paper cabdal de
l’Església entre finals del segle xix i mitjan segle xx —un paper amb llums i alguna
ombra, però, en definitiva, pioner i insubstituïble— en la valoració, la preservació i
l’estudi del patrimoni cultural català.
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L’art com un repte polític: l’Església
davant del món canviant de finals
del segle xix i principis del segle xx

Jordi Figuerola Garreta
Universitat Autònoma de Barcelona

En una jornada sobre museus i patrimoni de l’Església a Catalunya i la formació de les
col·leccions diocesanes, la meva intenció serà parlar sobre política. I ho ressalto com
una mena de contradicció —que no ho és—, perquè la institució eclesial no acostuma
a expressar-se en termes que incloguin la política.1
Les explicacions sobre el que hi ha al darrere de les intervencions de l’Església respecte a l’art, el col·leccionisme artístic i la formació d’institucions museístiques solen
remetre a la fe, la plasticitat dels sentiments espirituals, la recerca de la bellesa en la
transcendència religiosa i la didàctica dels temes doctrinals a través de la litúrgia i les
formes artístiques. Mai no s’acostuma a parlar de la política. Però, necessàriament,
cal reconèixer que, a través dels temps, l’Església ha tingut un «poder»; hi ha hagut
—o hi ha— una relació política —entesa, aquesta, co0m tot allò que s’estableix en
l’esfera del poder— entre l’Església i els altres poders de la societat contemporània.
És en aquest marc, precisament, on se’ns fan evidents les diferents manifestacions
artístiques eclesials de la contemporaneïtat.
La meva idea central, la tesi que defensaré en aquesta intervenció, és que la formació dels museus diocesans —començant pel de Vic, pel que suposa de model—, a
1. Aquest text reprodueix la intervenció que vaig fer al Museu de Lleida: diocesà i comarcal el 20 de novembre de 2014 i
n’he respectat la literalitat perquè va ser concebut i redactat com un text per ser entès en una conferència. Voldria agrair
molt sincerament a la Montse Macià, en aquells moments la directora, i a l’esmentat museu que m’hi convidessin per dirhi unes paraules. Em va fer molta il·lusió poder parlar aquí d’aspectes sobre els quals he estat pensant i treballant durant
molt de temps. Aquest text, a més, em va servir de base per a la meva ponència titulada «Què fer davant temps nous?
L’Església i la seva jerarquia a finals del segle xix i principis del xx», llegida a Palma el 10 de desembre de 2014, en el marc
de les IV Jornades d’Estudis Històrics de la Seu de Mallorca, organitzades pel capítol de la catedral. Vegeu Figuerola 2015.
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finals del segle xix i principis del xx, respon molt més a un projecte polític, en una
conjuntura històrica determinada, que no pas a una preocupació de l’art per l’art.
Fins i tot, determinar què és una obra artística i triar les peces per col·leccionar-les no
queda gens al marge de les voluntats polítiques, o d’un entorn en què es configura un
determinat context de dialèctica del poder.
Ja fa temps vaig explicar de quina manera es relligava la intencionalitat política
amb un seguit de fenòmens artístics.2 Vull dir que, aquests últims, es feien amb la
finalitat d’aconseguir un protagonisme polític o una parcel·la de poder, en una conjuntura difícil, de fortes polèmiques eclesials sobre quin paper calia fer en un moment
tens de la vida política espanyola i catalana. Es tractava de descobrir els mecanismes
d’influència de l’Església damunt la societat catalana contemporània durant el període de la Restauració, és a dir, els mecanismes d’influència política. Una acció política
que partia d’un fet essencial: observar com la jerarquia eclesiàstica s’adequava o no als
nous temps i quins eren els camins i les estratègies polítiques i d’influència damunt
de la població que es podien establir de nou, un cop desaparegut el domini directe i absolut dels temps de l’Antic Règim. Una d’aquestes estratègies precipitaria, en termes
thompsonians, la «formació de l’Església catalana contemporània», no com una cosa
ben perfilada mentre es formava, sinó com una voluntat de certes jerarquies eclesials
d’estar en sintonia amb la societat catalana i de recuperar-ne un paper protagonista.
Cal tenir present que el tema fonamental de l’Església, com a institució, quan
entrem a l’època contemporània, és situar-se davant de dues qüestions fonamentals:
la primera, de quina manera pot seguir tenint una situació de poder i de quin tipus,3
i la segona, quina relació ha de tenir amb aquesta societat contemporània. Aquestes
dues qüestions marcaran l’actitud i l’activitat eclesial de tota mena durant els segles
xix i xx. Un debat que, d’entrada, es va resoldre amb el Concili Vaticà II, un concili
històric perquè l’Església va posar-se davant de la relació entre el poder i la societat o,
millor dit, sobre la societat. Les dues qüestions conflictives es van poder solucionar,
almenys doctrinalment, amb nous plantejaments ideològics i estratègics de cara al
moment històric i d’una manera molt senzilla. La primera era quin tipus de poder calia tenir damunt la societat. Resposta: cap; l’Església no és un poder, és un testimoni
de fe. La segona era quin tipus de relació calia tenir amb la societat contemporània.
Resposta: l’Església és la societat contemporània, és aquella expressió tan conciliar
dels «signes dels temps». Esdevenien uns plantejaments tan clarividents i innovadors que podem trobar lògic que hagi estat tan difícil de tirar-los endavant, i que una
crítica seriosa ens faria afirmar que ben probablement mai no es van adoptar del tot.
La realitat d’avui dia ens mostra que, per a les tres religions monoteistes majoritàries al món, les resolucions del concili serien del tot alliçonadores. El creixement de
2. Figuerola 1994.
3. A Figuerola 1999, vaig començar tractar d’aquesta temàtica i a dibuixar-la.
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l’integrisme en les files de l’islam, del judaisme i del cristianisme ens ensenya la
valentia dels plantejaments ideologicodoctrinals del Concili Vaticà II.
Quina ha estat la relació entre l’Església i el poder? Durant l’Antic Règim, l’Església tenia un poder que li atorgaven les seves propietats territorials, exercia un poder
polític directe sobre els seus dominis i gaudia d’un poder preeminent en les diferents
monarquies. Alhora, oferia un marc cultural que garantia un consens social basat en
una determinada visió del món, així com una determinada explicació de la història i
dels esdeveniments del present, atès que mantenia un monopoli ideològic sobre la societat. A més, imposava la moral i, això, li feia possible de controlar el comportament
de la població. I per si el que expliquem fos poca cosa, posseïa mecanismes d’intervenció directa sobre la societat de tipus policial —com pot ser la mateixa Inquisició— i de
tipus assistencial —com la pràctica de la caritat—, coses que resultaven molt útils per
mitigar una massa camperola acorralada davant qualsevol carestia, la qual cosa suposava un altre mecanisme de control. Tot plegat fa que puguem afirmar que l’Església
gaudia d’un poder total durant l’Antic Règim.
La funció política de l’Església va entrar en crisi amb la Revolució Francesa i la
revolució liberal. El seu poder econòmic es va veure reduït arran de les desamortitzacions i va anar perdent gran part del domini directe sobre la població. El pensament
liberal i el creixement de l’estat van discutir els seus postulats ideològics. Es va veure
truncat el consens cultural d’arrel religiosa sota el qual vivia la població; la visió del
món de l’Església entrava en competència amb el racionalisme i la ciència moderna,
i, alhora, la nova fonamentació d’una història de l’estat nacional xocava amb la seva
explicació de la història. No només això, sinó que els mecanismes directes de control
—Inquisició, caritat— eren discutits, protestats o abolits, i els mecanismes que asseguraven un domini indirecte sobre la població, a través d’elements clau de la quotidianitat —com el matrimoni, l’ensenyament, els enterraments o els cementiris—, molt
efectius i bàsics, eren litigats pel creixement de les competències de l’estat, que s’entestava a anar legislant sobre tot això, per tal de substituir l’Església en unes parcel·les
en què, fins a aquell moment, havia exercit tota sola.
Com va respondre l’Església davant d’aquest assalt? De manera rotunda i mostrant l’oposició total a qualsevol canvi que es produís. Per a l’Església, el món modern l’estava atacant, i aquest atac formava part de la guerra, llunyana però sempre
actual, entre el «bé» i el «mal», un mal que s’amagava sota les societats secretes maçòniques i el liberalisme. No deixava de ser la continuació dels atacs que ja havien
començat amb el protestantisme, darrere dels quals hi havia el diable, el rostre del
mal, que s’havia disfressat, una vegada més, de «revolució» i que volia destruir el
regnat de Crist, el «bé». Aquesta lectura, seguint les tesis conspiratives, reduïa el
«món modern» a una simple arma del «mal» i del diable, o sigui, era la reducció caïnita que es troba en el fons de moltes argumentacions religioses. Si contra el «mal»
és necessari lluitar amb el «bé» i el «bé», òbviament, és l’Església, aquesta és l’única
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que pot portar la «salvació» davant del món modern que està en lluita contra Déu i els
seus representants. D’això se’n deriva tota una posició doctrinal de fons d’una gran
potencialitat política.4
Aquesta visió del món modern fou la majoritària. Tot i això, podem veure que pensadors com Jaume Balmes senten la necessitat d’entendre el món modern i d’apropar-s’hi.5 El pensador i activista vigatà copsava les transformacions que s’estaven
produint, i era clar, segons ell, que calia estar molt atent i dotar d’una estratègia l’Església, que fos intel·ligent, per pair aquestes transformacions i les noves realitats.
Pius IX, a qui en un principi es considerava avançat, va quedar tan espantat de la revolució de 1848 als Estats Pontificis que es va convertir en un profund antiliberal i va
condemnar ràpidament aquesta doctrina, fins al punt d’identificar com a pecaminós
i rebutjable qualsevol estructura, règim o estat que estigués empeltat d’algun element
liberal sospitós. Mentrestant, els estats liberals s’anaven construint i, en el cas d’Espanya, per exemple, el moderantisme espanyol anava edificant l’Estat amb alguns
elements de consens amb l’Església —com seria el concordat de 1851, tenint en compte
el paper preponderant que s’atorgava a l’Església, el seu domini d’amplis ressorts de
control i de poder sobre la societat, i la confessionalitat de l’Estat—, però també amb
l’existència d’elements de controvèrsia, com el reconeixement del regne d’Itàlia per
part d’Isabel II, el 1865, que va suposar un gran enuig al seu confessor, Antoni Maria
Claret, i que va generar unes tensions entre l’Estat liberal espanyol i el moviment religiós, aquest últim, en un procés de radicalització, amb l’adveniment del sexenni revolucionari. Antoni Maria Claret, en aquest sentit, era un seguidor dels pressupòsits
de Pius IX i va protagonitzar una mobilització religiosa amb unes clares intencions de
defensar aquest model d’Església.6
L’últim terç del segle xix és quan notem que les tensions s’agreugen; alhora, esdevé un període extraordinàriament conflictiu per a l’Església, cosa que va suposar que
endegués un esforç mobilitzador de tots els seus sectors i una modernització dels seus
plantejaments estratègics, dels seus mecanismes de propaganda i de la seva capacitat
de moure cap a les seves posicions àmplies capes de la població.
A finals del xix, segons la meva opinió, hi havia tres cultures polítiques, ja molt
madures, amb una determinada visió del món i amb voluntat de poder, que perse4. Naturalment aquesta posició ja va néixer durant la Revolució Francesa i, de fet, els orígens del pensament reaccionari
europeu, que llavors es van traslladar a casa nostra, es remunten a obres com les de Barruel, amb les seves Memorias para
servir a la historia del jacobinismo, traduïdes per Raimon Strauch i publicades en diferents edicions (n’he consultat l’edició publicada a Vic per la Llibreria i Impremta Lluís Barjau el 1870). Tot plegat es va posar de manifest en el pioner llibre
de Javier Herrero, titulat Los orígenes del pensamiento reaccionario español (Herrero 1973).
5. Segueixo i comparteixo absolutament les tesis principals que sobre Balmes va establir Josep M. Fradera (Fradera 1996).
6. La consulta de les obres i del recorregut missional d’Antoni Maria Claret ens mostra aquesta propagació d’un model
d’Església. La bibliografia sobre Claret és ingent, però hi ha un llibret d’Eufemià Fort i Cogul (Fort 1970) que sempre hem
fet servir per mostrar la tasca evangelitzadora i propagandista del sant de Sallent.
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guien el monopoli d’aquest poder: el liberalisme, l’obrerisme i l’Església. El primer,
cada vegada més consolidat, procurava generar, per tots els mitjans, un consens social i interclassista sobre la seva viabilitat. Havia creat l’estat liberal com l’instrument
que permetia, d’una banda, el desenvolupament del sistema econòmic capitalista i,
de l’altra, l’entramat polític institucional —parlaments, governs, administracions,
sistemes electorals, etc.— perquè la classe dirigent —entengui’s la burgesia, amb tots
els matisos— pogués gaudir de la seva preeminència política. Alhora, mirava de controlar ideològicament la població imposant la seva visió de la societat i de la història,
amb l’única finalitat de crear aquest consens cultural interclassista, del qual he parlat abans, que resultés favorable a aquest estat. La creació d’una administració, un
aspecte molt important, es feia servir, també, per a aquesta finalitat, així com l’esforç de controlar l’ensenyament i de formar un sistema policial modern i un l’exèrcit
nacional; tot això, depenent de la seva efectivitat, segons els diferents països. Ras i
curt, suposava crear, mantenir i implementar elements de mobilització política, com
podien ser, perfectament, el nacionalisme, el patriotisme o el colonialisme (sobretot
en el cas francès o britànic); aspectes que eren utilitzats per elaborar un marc mental,
cultural i litúrgic a favor de l’estat i la nació liberals, a través del sentiment patriòtic,
les banderes, els himnes, etc., de manera que la població se sentís identificada amb
el seu estat nació. Eren, per tant, elements de mobilització política ben «moderns».
Entorn de l’obrerisme i de les classes populars hi havia una altra opció i cultura
política. Contràries al capitalisme vigent, que les explotava, van generar els seus ideòlegs i teòrics —marxisme, anarquisme, etc.—, que plantejaven unes alternatives al
sistema econòmic i polític dominant mitjançant la revolució. Havien creat organitzacions d’enquadrament sindical i polític i, a més, també havien gestat una visió del
món (laica, racional, científica) i una explicació de la història —serveixi d’exemple
Marx i el seu materialisme històric. Una ventall d’instruments de mobilització política, com manifestacions, vagues, etc., servia, a més, per aconseguir l’emancipació de
la classe obrera i arrabassar el control de l’estat burgès. També donaven alternatives
referent a la quotidianitat de la població i, alhora, havien generat un marc mental
cultural i litúrgic (banderes vermelles, celebració del Primer de Maig, himnes com «La
Internacional», etc.) per transmetre la seva opció i generar la mobilització necessària
per derrocar el sistema. Ningú no dubta que el seu model de mobilització política sigui
considerat «modern».
Ens queda la tercera, al meu entendre, cultura política: l’Església. Ja sense el poder territorial i econòmic d’abans, i sense el poder absolut directe que li havia pres
l’estat liberal, quines opcions li quedaven? Les «opcions», evidentment, depenien de
la manera de veure les coses de cadascuna de les dues faccions principals en què es dividia el món eclesial i catòlic: els integristes i els «conciliadors».7 El duríssim enfron7. Vegeu Bonet–Martí 1990.
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tament que van viure l’Església catalana i espanyola de finals del segle xix, de fet, es
va originar arran de la discussió sobre el tipus de poder a defensar. Els integristes volien recuperar el poder absolut que havia tingut l’Església durant l’Antic Règim, sense oferir cap concessió a l’estat liberal, mentre que els «conciliadors» acceptaven part
del món modern si l’Església mantenia parcel·les de poder. Es tractava d’assegurar,
segons ells, el poder a través del «domini indirecte»: consolidar el control ideològic i
un determinat consens cultural sobre la població basat en la religió. Tot plegat representava el programa que va dissenyar Lleó XIII per a l’Església davant la irreversibilitat
del món modern i les seves formes polítiques.
Els dos grups veien la necessitat de guanyar adeptes i tenir l’hegemonia estratègica. Així, ansiosos pel poder polític, van començar a generar una mobilització política
que estava revestida, òbviament, de mobilització religiosa; és a dir, mobilització religiosa com a sinònim de mobilització política, amb els mateixos trets i les mateixes
eines de «modernitat» que el liberalisme o l’obrerisme.
Els integristes, a través de publicacions, concentracions, acció pastoral i pràctica
devocional, van protagonitzar unes grans mobilitzacions religioses. Els conciliadors,
per la seva banda, van fer el mateix; però, alhora i paral·lelament, van ampliar la seva
estratègia i van intentar negociar amb l’Estat i arribar a acords que els permetessin el
control de parcel·les tan importants com l’ensenyament o d’elements de quotidianitat
com el matrimoni, els cementiris, etc. I, com a part de l’estratègia, en llocs, com
Catalunya, de fort caràcter industrial, van convergir gradualment amb les classes
dominants i riques davant del perill obrer, una problemàtica abordada per l’Església
tardanament, amb la publicació de la Rerum Novarum el 1891. Se sol afirmar que, a causa
d’aquest retard a ser comprès el fenomen obrer, les classes treballadores s’havien
allunyat de l’Església i havien esdevingut molt anticlericals. Els «conciliadors», al
mateix temps, van fer esforços per enfortir els mecanismes de control intern eclesiàstic
amb el creixement del poder episcopal, i es van llançar a una «recristianització» que,
a Catalunya, va tenir, com veurem més endavant, una convergència notable amb el
moviment catalanista.
Aquesta mobilització religiosa i política dels diferents sectors de l’Església no és un
element anacrònic producte d’un país clerical i al marge de l’esdevenir de la història.
I cal rebutjar la visió que fa aparèixer la «mobilització religiosa» —no entrem en el
missatge, ni en la concepció ideològica de fons— de finals del xix, ni tan sols la «integrista», com un element poc modern o arcaic. No és veritat i porta a dins la mateixa
modernitat que les altres mobilitzacions. Són opcions que, encara que en alguns casos
són inviables, han caminat al costat d’altres opcions polítiques i, a la llarga, també
han exercit la seva influència i han determinat l’esdevenir històric d’aquest país.
I si observem bé les diferències entre els integristes i els conciliadors, notem que
no eren tant de fons com de forma, ja que tots dos advocaven per un poder real sobre la
població. Del que es tractava era de veure qui era el que arrossegava un major nombre
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d’adeptes a la seva causa, fins al punt que la premsa escrita va proliferar i va ser l’escenari d’agres polèmiques.
I ja que parlem de premsa i de la hipotètica actitud anacrònica dels integristes,
caldria plantejar-se les següents preguntes: com s’entén que les principals empreses
periodístiques integristes —La Hormiga de Oro, Revista Popular, El Correo Catalán— es
produïssin en una ciutat tan «desenvolupada» i «moderna» com Barcelona? Què explica
el fenomen de l’aparició de tantes revistes satíriques integristes a la Ciutat Comtal, si
no es té en compte que existien altres publicacions satíriques com La Campana de Gràcia,
entre d’altres, dins de l’òrbita del republicanisme més avançat?
No descobrim res quan diem que El liberalismo es pecado de Sardà i Salvany, publicat
el 1884, representa el llibre de batalla i l’aportació ideològica més rellevant de
l’integrisme espanyol. El que sí que és important és que Sardà no és de qualsevol remot
poblet endarrerit de la Península. Sardà i Salvany va néixer i va viure a Sabadell, una
de les ciutats on les transformacions econòmiques i socials eren més visibles. Coneixia
perfectament la realitat d’una societat avançada i, per això, s’entén que plantegés
un tipus de mobilització d’acord amb els nous temps per transmetre el seu missatge
tradicionalista i contrarevolucionari. Sardà i Salvany representa la síntesi entre el
publicista que analitza la situació i aquell qui ofereix les claus ideològiques perquè, a
partir de les mobilitzacions religioses, es vagin aconseguint els seus propòsits polítics,
cosa que ens apropa el personatge al perfil de l’intel·lectual contemporani.
Els integristes i els conciliadors competien sobre el compliment de l’ortodòxia, en
la defensa del papa i en l’organització de manifestacions religioses. I això requeria
molta acció. Josep Morgades, bisbe de Vic i conciliador o mestís, amb motiu de la
visita ad limina que fa a Lleó XIII, diu el següent:
Les últimes paraules que S. S., es va dignar dirigir-nos en l’audiència pública, el dia 26 del
corrent mes (novembre de 1885) van ser les següents, que quedaran gravades en la nostra
8
ment i el nostre cor fins a l’últim moment de la nostra existència: UNIÓ, ORACIÓ i ACCIÓ.

Aquest aspecte també es ressaltava des del bàndol integrista quan s’afirmava
que no hi havia res «tan públic i sorollós i esvalotador» com els romiatges i les
peregrinacions, i que convenien, per a la seva propaganda, les coses publiques i
«sorolloses que esvalotin, però que esvalotin molt, moltíssim, en honor i glòria de
Déu».9 I durant aquests anys els dos grups competiran per promoure peregrinacions
8. Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV), Josep Morgades, Visita ad limina, 26 de novembre de 1885.
9. Aquest tipus d’afirmacions es poden trobar a bastament en pamflets, cròniques i tota mena de publicacions
propagandístiques dels integristes en qualsevol de les seves fonts. Aquesta citació en concret, traduïda al català per
nosaltres, és de Sardà 1882, per animar a anar a una concentració integrista que es va produir a l’ermita de Sant Francesc
—«Sant Francesc s’hi moria», com es coneix popularment—, a prop de Vic, el 8 d’octubre de 1882.
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a Roma, per celebrar actes litúrgics assenyalats, per organitzar concentracions per
festejar els jubileus sacerdotal i episcopal de Lleó XIII i en molts altres esdeveniments.
A més, intentaran neutralitzar les manifestacions provinents d’altres cultures polítiques. Per exemple, el 1889, per tal de contrarestar el primer centenari de la impia
Revolució Francesa, s’organitzarà la celebració del tretzè centenari de la conversió del
rei visigot Recared al cristianisme, amb la consegüent lluita entre integristes i conciliadors per veure qui monopolitzava la celebració.10 O, també, un any més tard, el
1890, s’haurà de contrarestar la celebració obrerista del Primer de Maig, i el mateix
bisbe Morgades donarà instruccions als rectors per reforçar el mes de Maria davant de
«la manifestació internacional» que havia de tenir lloc.
O sigui, davant de l’agitació social també la mobilització religiosa s’imposava per
lluitar contra la mobilització d’altres opcions polítiques. I la presència dels principis
religiosos sobre la societat havia de ser visible en tots els àmbits. No deixa de ser curiosa la relació entre la intenció de Lleó XIII de propagar la devoció cap a la Sagrada
Família i la realització de les obres del temple dedicat precisament a la Sagrada Família a Barcelona, escenari d’una agitació social popular indubtable, el qual, a partir
de 1883, s’encarrega de dissenyar l’arquitecte Antoni Gaudí,11 amb un plantejament
arquitectònic molt modern i avançat. Es tracta de la cristianització del paisatge, de la
muntanya o de la ciutat. Algú s’imagina una Barcelona sense els perfils de la Sagrada
Família? Però totes les opcions polítiques intenten fer el mateix. Algú s’imagina el
perfil de París sense la Torre Eiffel, veritable campanar laic i reivindicador de valors
de l’estat liberal, com la Revolució Francesa, o del poder de l’enginyeria? Però és que
aquest monument tindrà la companyia d’un altre prou representatiu del perfil de París, com és el Sacré Coeur, damunt mateix de la popular i esquerranosa barriada, durant el segle xix i principis del xx, de Montmartre.
Però on s’aprecia d’una manera clara la relació entre mobilització religiosa i mobilització política és en l’aportació catòlica i eclesiàstica a la caracterització del regionalisme conservador català. De fet, la religió i el paper dels eclesiàstics han estat
importants per a nacionalismes com el basc, l’irlandès o d’altres. Sens dubte, moltes
vegades s’ha qualificat d’anacrònic aquest substrat religiós en certs plantejaments
ideològics nacionalistes. No obstant això, si mirem la història en un context de «llarga durada», hem de convenir que ni Catalunya, ni el País Basc, ni Irlanda no són nacions que hagin perdut el que es coneix com el tren de la història. Probablement, en
la seva idiosincràsia política i en el comportament d’una part dels seus habitants hi
trasllueix aquesta característica, que en cap cas no els ha portat a realitats arcaiques.

10. La celebració del tretzè aniversari de la mort de Recared fou un element que tensà moltíssim l’Església espanyola i que
fou seguit amb preocupació pel Vaticà. Vegeu Figuerola 1994: 233–238.
11. Són molt interessants les aportacions sobre Gaudí de Lahuerta 1993.
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A la fi del segle xix, una part minoritària de l’Església catalana va apostar per apropar-se al moviment catalanista de signe conservador que anava formant-se, i va contribuir, alhora, a caracteritzar-lo. Va ser necessari que coincidissin diversos factors
perquè es produís aquest fet: primer, la formació d’un corpus doctrinal i ideològic
que introduís el fet religiós en el projecte regionalista; segon, un esforç per a una
certa sacralització de Catalunya, que portava implícita una mobilització popular; tercer, l’obstinació de determinades personalitats per coadjuvar en aquests processos, i
quart, una conjuntura política idònia per poder actuar i influir.
Tot aquest programa era encoratjat per personatges i clergues rellevants, amb
aportacions doctrinals i ideològiques significatives —com el canonge Collell o mossèn
Cinto Verdaguer—, que van tenir un paper decisiu en l’elaboració, per la via literària i
estètica i en el marc de la Renaixença, d’un programa polític i ideològic molt perfilat,
en què es projectava una determinada visió de Catalunya, dels seus símbols i dels seus
valors, que, seguint les pautes del romanticisme historicista, tendeix a sacralitzar la
història de Catalunya, el seu territori, les seves tradicions i tot allò que forma la seva
«ànima», que, creada i guiada per la voluntat divina, reneix i arriba a la seva plenitud
amb la recuperació de la seva identitat més profunda.
I de ben segur que Torras i Bages és el més significatiu en la formació d’un corpus
teòric que relaciona el pensament de l’Església amb la reivindicació regionalista. La
tradició catalana (1892) ens planteja, amb un discurs «pairalista» i tradicionalista, la
necessitat de recuperar les veritables essències de Catalunya —la seva personalitat— a
través de les tradicions i sota la tutela de l’Església. La clau dels plantejaments de Torras
és, potser, que, malgrat ser extremament crític amb l’estat liberal, no es presentava
com una alternativa absoluta al sistema vigent, com era el cas de l’absolutisme
carlista. A més, s’emmotllaven perfectament dins dels paràmetres polítics que
la burgesia conservadora regionalista catalana volia imposar, i representaven un
missatge molt atractiu a certes zones interiors de Catalunya de gran tradició carlista.
Representava una via de regeneració religiosa, alhora que apareixia com una estratègia per continuar tenint un pes en la societat i per no perdre el control de les classes dominants conservadores, que anaven apostant per aquest regionalisme davant
de la crisi del sistema polític espanyol. El desastre colonial del 98 havia precipitat els
esdeveniments i resultava evident que la política catalana estava en un punt d’inflexió
cap a una nova realitat; els partits dinàstics ja no podien respondre a les expectatives d’una burgesia mitjana industrial i mercantil. Era evident que l’Estat era incapaç
d’oferir un marc polític nou, en què se sentissin a gust aquelles forces econòmiques i
polítiques desenganyades amb el sistema.
El mateix Torras i Bages, ja bisbe de Vic, ho exposava magistralment a Roma, en
una carta adreçada al secretari d’estat Rampolla, de 28 de juny de 1900, quan defensa
la via regionalista com la millor estratègia per reconduir la societat catalana cap a
l’Església:

23

Quaderns MLL 3.indd 23

06/04/2017 11:36:36

La formació de col·leccions diocesanes a Catalunya. 2a Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya

[…] me ha de permitir Su Eminencia que le diga que esta cuestión del Regionalismo tiene
más importancia por los fantásticos y apasionados y lejos de la realidad comentarios de los
periódicos y políticos madrileños, que no en sí misma; y yo creo profundamente que aun
cuando la propagación del Regionalismo discreto no llevase consigo un bien positivo, lo
llevaría en el sentido de ser un derivativo que llama la actividad popular, y sobre todo de la
juventud ilustrada y de la clase media, hacia un terreno donde naturalmente se respira un
12
aire tradicional y cristiano.

Per tant, el catalanisme era necessari per a la mobilització de la població cap a on
es respiressin aires més tradicionals i cristians. Una opció, la catalanista, que Roma
no havia de reprimir, i fins i tot s’atrevia a recomanar al totpoderós secretari d’estat
del Vaticà que:
[…] a mi entender no sería de buenos resultados que el pueblo catalán creyese que la
13
autoridad eclesiástica quería cohibir el nuevo espíritu indígena que en estos tiempos se ha
recrudecido. Los elementos perversos, o a lo menos los más perversos, son enemigos de esta
tendencia, pero los demás muestran simpatía a la misma y se manifiestan contentos de no
14
ir divorciados de los escritores y hombres de acción de la Iglesia.

I aquesta mobilització es palpa, perfectament, en els esforços per sacralitzar Catalunya, d’acord amb altres mobilitzacions que el regionalisme estava duent a terme,
totes d’una «modernitat» paral·lela a la d’altres forces polítiques.
Dos exemples de mobilització religiosa que comportaren una mobilització política
i un intent de recristianització de la societat catalana foren l’esforç perquè Montserrat
signifiqués un element clau de religiositat catalana i la restauració del monestir de
Ripoll. La primera, Montserrat, representava una devoció que identificava Catalunya,
la seva història, els seus costums… amb l’Església i el seu missatge. Arran de la coronació de la Mare de Déu com a patrona de Catalunya, en els anys 1880–1881, observem
que un enclavament religiós important i tradicional de pelegrinatge es «crea» de nou,
es «reinventa».
La segona mobilització important fou la restauració del monestir de Ripoll. De tradició medieval, aquest cenobi benedictí va ser cremat en plena efervescència anticlerical, i les restes d’alguns comtes reis de Catalunya, escampades. Després de pensar en
la possibilitat de la restauració de l’edifici, sembla que entre 1874 i 1875, en trobar-se
el que es deia que era el sarcòfag de Guifré el Pilós i el seu fill, es començà a pensar a
fer de Ripoll el panteó dels comtes reis catalans. A partir d’aquí, tres elements, con12. Archivio Segreto Vaticano (ASV), Segretaria di Stato, rúbrica 249, any 1900, fasc. 2, p. 93–96.
13. Entengui’s catalanista.
14. ASV, Segretaria di Stato, rúbrica 249, any 1900, fasc. 2, p. 93–96.

24

Quaderns MLL 3.indd 24

06/04/2017 11:36:36

L’art com un repte polític: l’Església davant del món canviant de finals del segle xix...

jugats, serien decisius per pensar seriosament a recuperar el monument: en primer
lloc, el marc ideològic i programàtic de la Renaixença; en segon lloc, el precedent de
Montserrat, i, finalment, l’entronització de Josep Morgades com a bisbe de Vic. Ràpidament, aquest prelat va veure que la restauració encaixava perfectament en el projecte recristianitzador del moment i, alhora, propulsava la «mobilització religiosa».
Després d’un procés de restauració llarg i dificultós, en el qual van contribuir moltíssimes persones, associacions i institucions, va arribar el moment de la inauguració. El primer de juliol de 1893 van tenir lloc els actes de consagració i d’inauguració
del monestir restaurat, amb diversos actes litúrgics, la notabilíssima participació de
personalitats catalanes i la presència de molt públic; tot plegat, amb un gran ressò a
la premsa, en general, i a la regionalista, en particular, de l’època.
Un altre element polític de mobilització moderna seran els mateixos museus diocesans. Penso, sincerament, que són la clau per entendre de quina manera alguns
eclesiàstics veuen la necessitat de mostrar el passat de l’Església per tal de projectar-lo
cap al present i el futur, de la mateixa manera que, en alguns llocs, feia el mateix estat. Poques paraules ho resumirien tan clarament com les escrites pel bisbe Morgades
en la circular del 10 de juliol de 1889, en què comunica als rectors la intenció de crear
un museu:
La Iglesia es esencialmente conservadora, y poseedora de la verdad, tiene interés en recoger
todo lo antiguo, segura, como está, que más o menos tarde, en una u otra forma, vendrá
a confirmar alguno de sus dogmas, prácticas o enseñanzas, y a probar que cuanto hay de
bueno, de honesto, de hermoso, de rico; cuanto puede contribuir al progreso y desarrollo
de las ciencias y de las artes, lo ha utilizado y fomentado en todos los tiempos, llevando
15
siempre la delantera.

Mobilització religiosa i mobilització política i, alhora, la clara identificació entre
«l’esperit regionalista» i el futur del museu, atès que:
[…] el día que el amor a las artes y a los objetos antiguos se hayan generalizado, y el espíritu
regionalista, bien entendido y practicado, se haya abierto suficientemente paso, no habrá
medio humano, fuera de una violenta revolución, capaz de arrebatarnos un tesoro que,
cuanto más conocido, nos será más caro, y que por lo mismo estará fijo y pegado a nuestro
16
país, como las montañas que le rodean.

15. Circular de Morades, del 10 de juliol de 1889, publicada a Boletín Oficial Eclesiástico. Obispado de Vich, 15 de juliol
de 1889, p. 255.
16. Ibídem, p. 257–258.
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Quina visió més antropològicament religiosa del país, de les seves muntanyes i,
de retruc, de la configuració política, del programa polític d’una part de l’Església
catalana que maldava per identificar-se amb la seva societat. Aquest és, al meu entendre, el context ideològic, doctrinal, mobilitzador que hi ha darrere de la formació dels
museus diocesans. En definitiva, un entorn on la política en majúscules hi entra de
ple. Uns prelats que van saber intuir quin hauria de ser el seu paper i van saber actuar.
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Arqueológico del Seminario de Lleida

Carmen Berlabé Jové
Museu de Lleida: diocesà i comarcal

La fundació i formació dels museus
diocesans a Catalunya
La fundació dels primers museus diocesans de Catalunya i, alhora, de tot l’Estat
espanyol es duu a terme gairebé al mateix temps. El primer museu fou fundat a Vic
pel bisbe Morgades l’any 1891; gairebé immediatament el succeí el de Lleida, que
fundà el bisbe Meseguer l’any 1893. El 1896, el bisbe Ramon Riu i Cabanes fundà
un petit museu a Solsona, al mateix temps que creà l’aula d’arqueologia sagrada
del seminari. La iniciativa venia del bisbe Morgades, que, l’any 1891, quan era administrador apostòlic de Solsona, va fer publicar en el butlletí del bisbat una ordre
a fi d’evitar la venda de qualsevol objecte artístic de la diòcesi i amb la finalitat de
crear un museu diocesà a semblança del de Vic.1
A Tarragona, l’any 1900 l’arquebisbe Tomàs Costa i Fornaguera va promoure la creació d’una col·lecció d’objectes d’art i arqueologia al Seminari Pontifici de Tarragona
com a complement de la càtedra d’arqueologia sagrada.2 L’any 1914 l’arquebisbe Antolín López Peláez va fundar l’actual Museu Diocesà, que instal·là en unes dependències
del sector nord-est del claustre de la catedral, amb els fons de la col·lecció endegada
per l’arquebisbe Costa i Fornaguera. Aquesta col·lecció s’incrementà amb donacions
1. Gros 1985: 71; Calderer 1986: 295.
2. Amb anterioritat, concretament l’any 1869, l’arquebisbe Fleix i Solans va tenir una iniciativa pionera, atès que va
ordenar que el capítol catedral de Tarragona recollís totes les obres d’art que es trobaven en desús, fora del culte, en
les dependències de la catedral, i que les diposités dignament a la sagristia de la capella de Santa Tecla la Vella per tal
de formar un petit museu d’antiguitats. Segons l’acta capitular del 15 d’abril d’aquell mateix any, «el señor [canonge]
Pedrales manifiesta haber cumplido la comisión y estar arreglado el museo arqueológico en la sacristía de Santa Tecla la
Vieja en todo conforme a los deseos de S. E. I» (Martí 1997: 78).
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fetes pel mateix arquebisbe López Peláez, del capítol catedral, de les parròquies de la
diòcesi, de congregacions religioses i de particulars.3
El 1916 s’inaugurà el Museu Arqueològic Diocesà de Barcelona, instal·lat en unes
sales dels baixos del seminari diocesà. Allí ja hi existia un museu de geognòsia i paleontologia, creat pel doctor Jaume Almera l’any 1874, el mateix any que s’inauguraren
les càtedres d’història natural i geologia al seminari. Lleida, Girona i Vic disposaven
també de sengles gabinets d’història natural, força ben equipats, als respectius seminaris.4 En el solemne acte d’inauguració, el bisbe de Barcelona, Enric Reig i Casanova,
recordà als presents que la fundació obeïa a la circular del dia 21 de juny de 1914 en la
qual el nunci Ragonesi insistia en l’obligació que tenia l’Església de conservar el seu
patrimoni artístic i de posar-lo a l’abast del públic, fent amb això una clara referència
als museus diocesans, on es podia reunir aquest patrimoni.5
Els propòsits fundacionals d’aquests museus van ser gairebé els mateixos:
protegir el patrimoni de la diòcesi, que perillava a causa de les contínues escomeses
de col·leccionistes i marxants d’art, i instruir els seminaristes, a través de la càtedra
d’arqueologia sagrada, en el valor, tant material com immaterial, dels béns artístics de
l’Església. A aquests propòsits, que desenvoluparem més endavant, cal que hi afegim
una vocació social. Cal tenir en compte que un dels punts més subratllats per la doctrina
social de l’Església és la funció social de la propietat privada. Des de la butlla Detestabilis
avaritiae (1586), de Sixt V, que insistia en la idea que la propietat privada ha de complir
una funció social, fins a l’encíclica Rerum novarum (1891), de Lleó XIII, que precisa que
una cosa és el dret de propietat i una altra n’és l’ús, i apunta que a l’hora d’usar els
seus béns l’home no ha de considerar les coses externes com a pròpies, sinó com a
comunes, és a dir, de manera que les comparteixi amb d’altres en les seves necessitats,
són nombroses les manifestacions i accions per part de l’Església de posar els seus béns
culturals a l’abast i al servei de la societat. Endemés, com indica ben encertadament
Antoni Pladevall, l’Església no pot oblidar que serva una propietat gravada, en el sentit
que l’ha rebuda de la generositat dels fidels que la hi han cedida perquè servís al culte i
no com a objecte de vanaglòria o de mercadeig.6
Aquesta vocació social la van tenir presents aquells primers fundadors de museus
diocesans, malgrat que els destinataris directes n’eren els seminaristes, i no pas els
fidels ni el gran públic, sobretot en el cas de Lleida, Solsona i Tarragona. Això entronca amb un altre tipus d’establiment museístic: el museu universitari; la màxima
expressió del museu com a font d’instrucció ve dels museus instal·lats a les univer3. Vegeu Museos 1914.
4. Bohigas 2007: 192.
5. Gros 1985: 73; Pladevall 1997: 9.
6. Pladevall 1997: 8.
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sitats. Aquests museus, si bé acolliren bàsicament patrimoni de ciències naturals i
tecnològic, ben diferent de les col·leccions d’art dels museus diocesans, s’hi vinculen
per la seva funció instructiva i educadora. Instal·lats a la mateixa seu universitària,
en espais propers a les biblioteques, el seu paper educatiu es presentava com l’objectiu
bàsic i indispensable, igual que els museus diocesans, que s’ubicaren en espais equivalents dels seminaris corresponents.7
Tot i així, el Museu Episcopal de Vic és el que neix amb unes mires més àmplies.
Si bé no es pot desvincular de la càtedra d’arqueologia sagrada del seminari, fundada
l’any 1899, la seva voluntat d’abast és molt més àmplia. Escriu el bisbe Morgades, en
la primera pàgina de l’àlbum del Museu de Vic, el 7 de juliol de 1891:
No ha sido principalmente la curiosidad del coleccionista, ni el entusiasmo por el arte lo que
me decidió a formar este Museo Diocesano, compuesto en su mayor parte de objetos arrinconados del Obispado, sino el amor a la Iglesia, en la cual pienso y a la cual amo aún durmiendo, a fin de que se vea al visitarlo que en todo tiempo ha sido la gran protectora de la ciencia,
de la industria y del arte, y la única que ha sabido inspirar el espíritu y sentimientos que
enaltecen y subliman al hombre y sus creaciones, elevándolo de la tierra hacia el Cielo […]
Venga, pues, el artista, venga el historiador… y estudien: vengan el cristiano y el que no sea
y admiren la obra contínua y paciente de la Iglésia católica, apostólica y romana. La semilla
está echada ya: la obra está ya comenzada: venid, queridos cooperadores a quienes se debe
8
en gran parte el mérito de ella, y en nombre de Dios perfeccionadla.

En aquest text es detecta clarament la vocació social del museu, al·ludida més
amunt, que es presenta com un instrument d’evangelització cristiana, criteri que
perviu i es manté actualment.9 I no solament assumeix una finalitat específica en
l’àmbit de la pastoral de l’església local, sinó que, circumscrit al territori, irradia i
actua com a punt de referència focal dins de la mateixa diòcesi.
La iniciativa per a la creació dels museus diocesans va venir esperonada per la
mateixa Església, sota el guiatge del papa Lleó XIII, obeint aquest sentit social i
també com a instruments de protecció per a la salvaguarda del patrimoni, corrents
ambdós que n’inspiraren els propòsits fundacionals. Cal recordar que l’Església necessitava mantenir aquella grandesa que les convulsions polítiques, la revolució industrial i els nous corrents científics feien trontollar. Foren nombrosos, en aquest
sentit, els esforços que s’hi esmerçaren. Cal assenyalar el gran paper del papa Lleó
XIII (1878–1903) —i de Pius IX, que va fundar, el 1852, la Comissió d’Arqueologia Sacra—, pel que fa a promoure l’ensenyament i a fomentar la cultura i, sobretot, la
filosofia cristiana. Lleó XIII es manifestà com a obert defensor i propagador de les
7. Garcia 1997: 37–39. Aquest treball està publicat també a Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Abat Oliba.
8. Figuerola 1994: 341.
9. Carta 2001.
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doctrines tomistes, al mateix temps que donà suport als estudis arqueològics, en
bona part a causa de les excavacions que es realitzaven a les catacumbes de Roma.10
Per aquesta raó Lleó XIII publicà l’encíclica Aeterni Patris, de 4 d’agost de 1879, en què
intentà convertir l’escolàstica en estendard de la filosofia cristiana. I no tan sols es
cercava una filosofia pròpiament cristiana, sinó que calia, a més, que la història i les
gestes de l’Església es poguessin conèixer i difondre des de tots els flancs possibles. I
per això no dubtà, l’any 1881, a obrir els arxius vaticans als estudiosos, de manera que
els convertí en un centre mundial d’investigació històrica.
Calia també un art que fos el testimoni de l’esplendor i, alhora, del dogma de la fe i
del cristianisme, i la ciència que havia de servir per a un coneixement més bo d’aquest
art era l’arqueologia sagrada.
Tal com hem apuntat al començament, la formació dels museus diocesans estigué
íntimament lligada a la incorporació de les càtedres d’art i arqueologia cristiana als
seminaris conciliars (arqueologia, òbviament, entesa segons la idea del terme pròpia
del segle xix, que incloïa història, epigrafia, art, diplomàtica, etc.).11 L’organització
obligatòria d’aquests seminaris —establerts arran del Concili de Trento— s’articulà a
partir del concordat de 1851, article 28, que donà lloc al decret de 21 de maig de 1852 i
a la cèdula de 28 de setembre de 1852, en què s’establia el pla d’estudis de les facultats
de teologia i cànons instal·lades als seminaris. A mitjan segle xix, a les temàtiques
teològiques, canòniques i dogmàtiques s’hi afegeixen les matèries de cultura general
com història eclesiàstica, apologètica, hebreu, etc.12 Cap als anys vuitanta es crea als
seminaris la càtedra d’arqueologia sagrada, que hauria de servir per a la instrucció
dels futurs seminaristes.13 Aquesta iniciativa es començà, doncs, a posar en pràctica
després dels moviments protagonitzats a Roma per Pius IX i, sobretot, per Lleó XIII.14
Galícia va ser pionera en aquest sentit, atès que la primera càtedra d’arqueologia
sagrada va ser instaurada al seminari de Compostel·la l’any 1887 per part de
l’arquebisbe Guisasola Rodríguez.15 Es va fer càrrec de la càtedra l’historiador Antonio
10. Requejo 2005: 155–157.
11. Vegeu Romero 2006; també Berlanga 2003.
12. Vegeu, entre d’altres, Marquès 1981, referit al seminari de Girona; també Molina 2012, per al cas de Pamplona.
13. Es buscava, amb l’arqueologia, la confirmació de dogmes i veritats. Així, Eladio Oviedo Arce, catedràtic d’arqueologia
sagrada del seminari de Compostel·la, definia l’arqueologia sagrada com la ciència que, mitjançant l’aplicació de principis
certs i lleis fixes als vells monuments del cristianisme, principalment els artístics, estudia i dóna a conèixer el passat de l’Església
catòlica, els seus dogmes, la seva moral, la seva disciplina, la seva litúrgia i el seu culte. Això mateix ho deia López Ferreiro, en el
seu manual, i està en sintonia amb les publicacions de l’època a França, Itàlia o Alemanya. Vegeu Requejo 2005: 156, nota 223.
14. Requejo 2005: 155–157.
15. Crida l’atenció que el projecte per al museu diocesà de Santiago de Compostel·la, que no arribaria a bon port, es
formuli els anys 1883–1884, gairebé quatre anys abans de la implantació de la càtedra d’arqueologia al seminari. Vegeu
Requejo 2005: 157–159.
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López Ferreiro, autor del manual Lecciones de Arqueología Sagrada, publicat el 1889, que fou
obligatori a tots els seminaris espanyols. A Astorga, la càtedra d’arqueologia sagrada
fou implantada l’any 1888 pel bisbe Joan Baptista Grau (natural de Reus), i va ser
adjudicada al canonge català i secretari de cúria Francesc Marsal i Gebellí.16
La implantació d’aquests estudis d’arqueologia s’inscrivia dins de la carrera de sagrada teologia, almenys en un principi; ja veurem que després canviarà, tot i que no
deixaven de tenir un caràcter secundari en el conjunt de les assignatures de la carrera.
De vegades, els professors no estaven prou qualificats. Per això les petites col·leccions
artístiques servien de complement pràctic a les lliçons. Els primers museus diocesans
es col·locaran als mateixos seminaris, excepte el Museu Episcopal de Vic, que s’ubicà
al palau episcopal.
D’altra banda, i com a punt d’inflexió per a la implantació dels estudis d’arqueologia als seminaris, hem de fer referència a la iniciativa i desenvolupament del I Congreso Católico Nacional a Madrid, el 1889, al qual seguirien cinc edicions més.17 Ciriaco
María Sancha y Hervás, bisbe de Madrid–Alcalà, impulsà per a l’Estat espanyol, el
març de 1888, la institució Congreso Católico Nacional Español, que representà una
manifestació de la voluntat dels catòlics espanyols i de l’Església de Roma per recuperar posicions i influència dins de l’estat modern. Ens interessa, però, en funció del
tema de què estem tractant, tot allò que va suposar aquest congrés com a primer pas
en la presa de consciència entre catòlics i eclesiàstics de tot Espanya per preservar el
patrimoni de l’Església i per a la creació de museus, i que es focalitzà en la secció cinquena d’aquest congrés, que duia el títol d’«Asuntos de Literatura, Bellas Artes y de
la Prensa». En aquesta secció es plantejaren i desenvoluparen diferents temes, entre
els quals la importància de l’art cristià i la seva influència en els costums, i la necessitat de crear en tots els seminaris diocesans una càtedra d’arqueologia sagrada (punt
quart); els mitjans per restaurar pintures, imatges i objectes de culte (punt cinquè), i
el debat sobre quin és l’estil arquitectònic més adient per als edificis religiosos, a més
de la necessitat de fundar, a la capital de cada diòcesi, un museu d’art cristià i una
16. A la convocatòria hi va concórrer, sense èxit, Antolín López Peláez, natural d’Astorgai que hauria de ser arquebisbe de
Tarragona. A Astorga existia també una col·lecció d’objectes, que hom anomena «museu diocesà», i que Eladio Oviedo
Arce esmenta en el seu «Discurso inaugural del curso académico de 1891 a 1892», al seminari de Santiago: «Cátedras hay,
en efecto, de esta asignatura en este Gran Seminario, y en los de Mondoñedo, Oviedo, Pamplona, Tarragona, Vich, Barcelona, Sevilla, Toledo y Astorga. Esta última ciudad tiene un excelente Museo Diocesano y otro acaba de inaugurarse en
Vich» (Serrano 1997: 258). D’altra banda, es diu en la circular del bisbe d’Astorga, Joan Baptista Grau, de 10 d’octubre de
1889: «[…] nos parece llegado el momento de realizar un proyecto que desde mucho tiempo veníamos acariciando, esto
es la creación de un Museo Arqueológico Cristiano. No ignoran los reverendos curas párrocos, y el clero todo ilustrado
de nuestra Diócesis, de cuánta utilidad se consideran hoy día los estudios arqueológicos para la defensa de la Religión y
el esplendor del culto católico, y cuán necesario y útil ha de ser para tales estudios la creación de un Museo […]» (Galicia
Diplomática, IV, núm. 42, 3 de novembre de 1889, p. 305; citat per Requejo 2005: 150, nota 208).
17. Saragossa, 1890; Sevilla, 1892; Tarragona, 1894; Burgos, 1899, i Santiago, 1902.
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junta pericial de caràcter consultiu per tal que informi sobre construcció i reparació
d’edificis religiosos i sobre la restauració, el valor i la venda d’objectes artístics (punt
sisè).18 Les conclusions del punt sisè de la secció cinquena es van publicar en una memòria en què se’n recullen les idees fonamentals.19
Tot i així, i malgrat les disposicions d’aquest I Congreso Católico Nacional, la fundació dels museus diocesans va tenir resultats únicament a Catalunya (exceptuant
el cas del projecte del museu diocesà de Santiago de Compostel·la). Davant d’aquest
fet ens hem de plantejar una sèrie de factors, alguns dels quals tenen a veure amb
el moviment de la Renaixença —al qual em referiré més avall—, però també amb la
personalitat dels bisbes que impulsaren les fundacions, com el bisbes Morgades i Meseguer, a Vic i Lleida, respectivament.
18. «4.- Importancia suma del Arte Cristiano y su poderosa influencia en las costumbres y utilidad de crear en todos los
seminarios conciliares una Cátedra de Arqueología como ya habían hecho otros prelados.
»5.- Medios para restaurar las pinturas, imágenes y demás objetos de culto, conforme a las reglas litúrgicas y a los
modelos ejecutados bajo la inspiración cristiana.
»6.- Qué estilo arquitectónico es más conveniente para los edificios religiosos? Conveniencia de crear en la capital de
cada diócesis, bajo la dirección del respectivo ordinario, un Museo de Arte Cristiano y una Junta Pericial de carácter
consultivo» (Congreso 1889; recollit i citat per Serrano 1997: 252–254).
19. Em refereixo a la publicació d’Acosta–Catalina–Ripullés 1889, citada per Serrano 1997: 252–254 i recollida també
per Carrero 2015: 72. Liborio Acosta recull, en la publicació, la conveniència de crear a la capital de cada diòcesi un
museu d’art cristià: «A fin, pues, de que los Museos empiecen con un buen contingente de objetos que les haga desde
luego respetables, convendrá que las Juntas ejecutivas, competentemente autorizadas por los Rdmos. Obispos, o,
mejor aún, estos mismos por medio de sus secretarios, dirijan una circular a las Prioras, Abadesas o Superioras de
conventos o institutos religiosos; a todos los Párrocos, Rectores o encargados de Iglesias; a los amantes de la religión
y de las Bellas Artes, eclesiásticos o seglares; a los que coleccionan cosas antiguas, que hoy son muchos, y a todos los
que, bajo cualquier concepto, puedan cooperar a la obra, invitándoles eficazmente a que, bien como donativo gracioso, previas las formalidades necesarias, bien en calidad de depósito, contribuya cada cual con un objeto artístico,
antiguo o moderno, y poniendo luego al pie de cada ejemplar un rótulo o cartelilla indicando la procedencia con las
noticias más esenciales, todos los que se deben interesar y se interesen en la creación de un Museo, tendrán en él su
honrosa representación y su recuerdo. Echada esta importante base, se podrá aumentar notablemente la colección
con todas aquellas cosas cuya necesidad no sea imprescindible en las Iglesias y merezcan conservarse; con aquellas
que la Seguridad personal de los encargados de custodiarlas aconseje reemplazarlas por otras de mejor aspecto, de
más provecho y de menos exposición a robos sacrílegos; con aquellas que la conveniencia de las fábricas o el bien
de las Iglesias indique permutar por efectos más útiles, y con aquellas que por estar rotas, sensiblemente deterioradas, incompletas o arrinconadas, se hallan ocupando lugares que hacen falta o estorbando, pues una vez organizado
un Museo, todo tiene en él su importancia relativa, histórica o artística, y todo es provechable, aunque aislado no
valga nada». Crida poderosament l’atenció que precisament totes aquestes instruccions i disposicions, impulsades
i avalades per part del papa Lleó XIII, són les que va aplicar, fil per randa, el bisbe de Lleida Josep Meseguer per a la
fundació i l’engrandiment del Museu Diocesà de Lleida. En efecte, el bisbe Meseguer va adquirir objectes en desús
procedents de les parròquies de la diòcesi mitjançant donacions, compravendes i permutes —i del capítol catedral
de Lleida, segons la fórmula del dipòsit—, operacions que, malgrat els documents provadors, no han estat mai reconegudes ni considerades legítimes per part de les instàncies jurídiques i administratives vaticanes, en relació amb el
litigi que mantenen, ja fa anys, el bisbat de Lleida i el de Barbastre–Montsó respecte als objectes d’art procedents de
les parròquies de la Franja de Ponent.
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D’altra banda, les primeres disposicions específiques de la Santa Seu en matèria
de museus20 —que s’inclouen en un context més ampli, que comprèn també els arxius
i les biblioteques, així com la totalitat de l’art sacre, segons una perspectiva que considera el bé cultural des d’un aspecte pastoral— van adreçades als bisbes d’Itàlia, tot
i que es poden considerar vàlides per a l’Església universal. Des de 1907, Pius X imposava als ordinaris d’Itàlia la constitució del Commissariato Diocesano, per valorar els
béns culturals, vigilar-ne la conservació i examinar els projectes de restauració i noves
construccions.21
El mateix any 1907, el secretari d’estat i cardenal Merry del Val adreçà una circular
als bisbes d’Itàlia sobre la conservació del patrimoni de l’Església, i el 1914, el nunci
per a Espanya, Francesco Ragonesi, fa el mateix amb una carta adreçada als arquebisbes i bisbes espanyols.22 Cal fer especial esment, també, de la circular del cardenal
Gasparri, secretari d’estat, de 15 d’abril de 1923, que suggereix fundar —si no existia—
i organitzar un museu diocesà a cada bisbat o bé a la catedral.
Amb una segona circular del cardenal Gasparri adreçada als ordinaris d’Itàlia,
aquest cop d’1 de setembre de 1924, es crea una comissió central per a l’art sacre a Itàlia, amb l’objecte de mantenir actiu al si de les comissions diocesanes el sentit de l’art
cristià i del clergat per a la conservació i l’increment del patrimoni sagrat de l’Església. S’estableix també la creació de comissions diocesanes —o regionals— i comissions
locals per protegir millor els monuments i els objectes artístics de caràcter religiós,
amb la finalitat: 1) d’assegurar la confecció d’inventaris d’objectes d’art; 2) d’assegurar la creació i organització dels museus diocesans; 3) d’examinar els plànols dels nous
edificis o de la seva restauració, i 4) de promoure la cultura i el gust artístics23. Aquesta
circular va tenir el seu desplegament en unes normes i suggeriments pràctics per a les
comissions diocesanes, interdiocesanes o regionals, dictats per la Pontifícia Comissió
Central per a l’Art Sacre a Itàlia, l’any 1925.24
Un altre aspecte important és la imbricació de la legislació civil en la protecció del
patrimoni de l’Església. Quant a l’Estat espanyol, en aquest sentit és cabdal el Reial
decret de 9 de gener de 1923, redactat per un govern liberal i immediatament anterior
20. Ni el Codi de dret canònic de 1917 ni el de 1983, ni el Codi de cànons de les esglésies orientals no mencionen els museus,
tot i que s’hi fan referències explícites a la tutela i conservació dels patrimoni artístic i històric. Codex Iuris Canonici
(1983), càn. 638,3, 1269, 1270, 1272 i 1377 (donacions, adquisicions, alienacions); càn. 1189 (restauració d’imatges); càn.
1220,2 i 1234,2 (reducció a ús profà d’un temple que ja està dedicat al culte); càn. 1283 i 1284 (deures dels administradors,
inventari). Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1990), càn. 278 (vigilància); càn. 873 (reducció a ús profà dels
temples); càn. 887,1, 888, 1018, 1019, 1036 i 1449 (alienacions); càn. 887,2 (restauració); càn. 1025 i 1026 (inventari).
21. Marchisano–Chenis 1999.
22. Diego 2000: 342.
23. Carta 2001.
24. Martínez 1974: 458.
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a la dictadura de Primo de Rivera, relatiu a la necessitat d’autorització prèvia per a
la venda vàlida d’obres artístiques, històriques o arqueològiques de les quals siguin
posseïdors les esglésies, catedrals, col·legiates, parròquies, filials, monestirs, ermites
i altres edificis de caràcter religiós. En aquest decret es planteja que l’Església era la
posseïdora dels béns i no la propietària; que corresponia a l’Estat resoldre els supòsits excepcionals, i —qüestió ben important— que el Govern fomentarà la creació dels
museus diocesans per a una millor conservació i custòdia de les riqueses artístiques,
històriques i arqueològiques de cada diòcesi (vegeu l’apèndix documental, doc. 1).
L’Església i la societat o les institucions civils es necessiten mútuament, com
bé recorda Antoni Pladevall.25 L’Església, perquè no es perdi el missatge religiós i
la finalitat per a la qual es van crear els museus diocesans i eclesiàstics en general.
I la societat civil, per poder gaudir i admirar un llegat històric i artístic d’un valor
incalculable.

La fundació del Museu Diocesà de Lleida
o Museo Católico del Seminario
La fundació del Museu Diocesà de Lleida estigué vinculada a una de les grans
iniciatives dutes a terme pel bisbe Josep Meseguer a la diòcesi de Lleida (1890–1905): la
construcció de l’edifici de nova planta del seminari de la diòcesi.26 L’obra fou endegada
l’any 1893, a càrrec de l’arquitecte diocesà Celestí Campmany, perquè les condicions de
l’antic no satisfeien les necessitats de la institució.27 La primera pedra del nou edifici
es col·locà el 7 de març de 1893 i, el dia següent, s’hi inaugurà el Museo Católico del
Seminario, més conegut en l’àmbit ciutadà i popular com a Museu Diocesà o Museu
del Seminari.28

25. Pladevall 1997: 21.
26. Per a l’edifici del seminari, podeu consultar Vilà 2005; també Vilà 1996.
27. «El obispo de Lérida al venerable clero y fieles de la diócesis. Las condiciones del local [seminari conciliar] no satisfacen hoy las necesidades del establecimiento. Por tanto, reunidos sin demora los señores consiliarios y oído su parecer,
acordamos levantar otro de nueva planta ya que no era fácil unir al edificio antiguo los 2 colegios de alumnos pobres
de San Ramon y de la Providencia […]». Vegeu Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Lérida, 27 de febrer de 1893,
núm. 5, p. 106–107; també Diario de Lérida, 1 de març de 1893, p. 2.
28. En aquest sentit voldria recuperar i reproduir part d’un article anònim publicat el 19 de març de 1890 al Diario de
Lérida i dedicat al bisbe Meseguer, amb motiu de la seva preconització al bisbat de Lleida, en el qual s’anuncia, en forma
de proposta, allò que el bisbe hauria de fer tres anys després. També es posa en evidència que Meseguer, en arribar a
la ciutat, connectà oportunament amb les inquietuds de determinats sectors, la qual cosa féu que les seves empreses
artístiques reeixissin amb extrema facilitat:
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A priori, ben bé podria semblar que el bisbe Meseguer no féu altra cosa que seguir
amb l’exemple endegat pel bisbe Morgades, fundador del Museu Episcopal de Vic l’any
1891, i del seu lloctinent artístic i conservador del museu, mossèn Josep Gudiol. Però
la iniciativa de Meseguer no fou una acció mimètica, sinó que obeí a uns principis
fundacionals força clars, ja coneguts i desenvolupats més amunt, en el context del
I Congreso Católico Nacional —al qual el bisbe Meseguer assistí—; principis que es
poden sintetitzar en l’intent de conjuminar l’estudi de l’arqueologia cristiana i la
formació dels seminaristes amb la tasca de preservació del patrimoni artístic.29 En
aquest sentit, disposem d’un document excepcional del bisbe Meseguer, amb format
epistolar i de data de 7 de març de 1893, dia de la col·locació de la primera pedra de
l’edifici del seminari.30 En aquesta carta s’exposen les directrius i els propòsits del
«[…] Afortunadamente, para difundir los conocimientos arqueológicos y arraigar en los jóvenes sacerdotes la facultad
de conocer la belleza artística que se llama gusto, se ha instituido en el Seminario Conciliar y por iniciativa de su celosísimo y sabio Rector una cátedra de Arqueología cristiana, que producirá seguramente excelentes resultados, especialmente entre los Rdos. Párrocos asediados no pocas veces por especuladores para que cedan un precioso retablo gótico
a cambio de un altar modelo, que resulta luego un verdadero adefesio.
»En vista de las anteriores consideraciones ¿no sería conveniente la creación de un Museo arqueológico diocesano,
que podría tal vez instalarse en el Seminario Conciliar, en el cual fuesen depositadas y admiradas las mil y mil preciosidades religiosas descuidadas o tal vez abandonadas, de esta antiquísima diócesis?… Sometemos esta idea, que se nos
antoja de fácil y fecunda realización, al dignísimo y sabio Obispo que celebra hoy, con júbilo de todos, sus místicos
desposorios con la iglesia de Lérida […]» (Diario de Lérida, 10 de març de 1890, p. 3–4).
29. Podeu consultar, respecte a aquest tema, Barral 1988; Barral–Manent 1989: 42–76.
30. «M.I. Sr. Rector del Seminario Conciliar
»Deseando fomentar la instrucción de los alumnos del Seminario Conciliar Diocesano, he determinado ampliar la
enseñanza que se da en la clase de arqueología cristiana, estableciendo un Museo Católico, donde pienso reunir los objetos artísticos que pueda haber, practicando cuantas diligencias estén a mi alcance a fin de que los alumnos aprendan
a distinguir el carácter especial de las obras destinadas a la Religión Católica por las bellas artes. Me propongo con esto
dar un nuevo mentis a la falsa ciencia, que o bien abusa de este elemento de ilustración, o arrebata a la Iglesia sus tesoros para ostentar algo que sea digno de estudio. Tal se ve en algunos Museos, formados casi exclusivamente por objetos
usurpados a templos, que ha destruido la cien veces maldita piqueta revolucionaria en nombre de la civilización, pero
con las fuerzas que le presta el espíritu satánico, enemigo jurado de la verdadera sabiduría que se aprende en los Seminarios. Ni tengo los recursos indispensables para una obra como esta ni me siento con fuerzas para llevarla a cabo. Sin
embargo seguiré mi sistema que es probar con humildad y confianza lo que me parece conducente al adelanto moral
y literario de mis amados Seminaristas en quienes la Iglesia tiene fijas sus cariñosas miradas y a quienes dedico los más
tiernos latidos de mi pobre corazón. La circunstancia de colocarse la primera piedra que destinado a ellos se levanta,
me parece muy oportuna y la aprovecho para instalar como primera pequeña piedra de este modesto Museo Católico
un facsímile de la que se ha colocado en el cimiento del nuevo edificio, aunque reducida a menores dimensiones. A ella
seguirán varios objetos donados unos por respetables personas y otros que proporcionaré con todo interés según se
vayan ofreciendo ocasiones propicias al objeto. Que los superiores y alumnos pidan al cielo bendiga esta obra y sea un
estímulo para la aplicación de los que más tarde han de utilizar los conocimientos arqueológicos en bien de la Iglesia
y de la misma Sociedad.
»Dios guarde a V.S. muchos años.
»Lérida 7 Marzo de 1893.
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Museo Católico del Seminario, que havia de servir per ampliar la càtedra d’arqueologia
cristiana, com a escola pràctica d’aquesta assignatura i per oferir als seminaristes
una formació artística adequada que els facultés per evitar vendes d’objectes artístics
poc afavoridores per a l’Església, producte de la ignorància i penúria econòmica dels
rectors de les parròquies, especialment les de l’àmbit rural.
Respecte a la càtedra d’arqueologia sagrada, s’implantà al seminari de Lleida el
curs 1889–1890, abans del pontificat de Josep Meseguer. S’impartí dins de la Facultat
de Teologia fins al curs 1915–1916, que passà a la de Filosofia, tot i que retornà, el curs
1929–1930, a la de Teologia (vegeu l’apèndix documental, doc. 2).
Les primeres mesures de protecció, del patrimoni de la diòcesi, van ser dictades,
però, per l’antecessor de Meseguer, el bisbe Costa i Fornaguera.31 A més, l’any 1898, el
bisbe Meseguer publicava, al Boletín de la diòcesi, la «Circular sobre la venta de objetos
de las Iglesias» en què feia referència a les disposicions del seu antecessor i recalcava,
un cop més, els aspectes més rellevants del seu ideari sobre la protecció del patrimoni
de l’Església: prohibició de vendre qualsevol objecte artístic sense permís del prelat,
voluntat de seguir els mandats papals de protecció de l’art catòlic, i potenciació del
museu com a mètode per salvaguardar l’art diocesà.32 També s’entreveu en el bisbe
Meseguer una animadversió envers els museus arqueològics de gestió provincial.
Per això és assenyat pensar que el bisbe volia evitar l’afany recaptador de la Comissió
Provincial de Monuments, que furgava perillosament i impune en el patrimoni de la
diòcesi i, alhora, potser també controlar l’ona expansiva de la bufada del Museu de
Vic, que recaptà, a la diòcesi de Lleida, una obra important, el retaule gòtic de la Pietat
de Castelló de Farfanya.33
Abans de continuar amb la història del Museu Diocesà de Lleida cal fer algunes
consideracions prèvies que són cabdals per entendre la fundació d’ambdós museus,
el de Vic i el de Lleida. El 10 de juliol de 1889 el bisbe Morgades adreçà una circular als
rectors de les parròquies que és, en realitat, el veritable text fundacional del museu.
En aquest document es palesen els interessos de l’Església i la regeneració espiritual
que es pretenia, tot en sintonia amb les directrius del Vaticà:
Después de haberlo meditado mucho a la presencia de Dios, a cuya gloria, gracias a su misericordia infinita, procuramos dirigir y encaminar todos Nuestros actos, resolvimos formar

»José Obispo de Lérida. M. I. S. Rector del Seminario Conciliar» (Arxiu Diocesà de Lleida [ADLL], Copiador de oficios,
núm. 2, f. 52v).
31. Velasco 2013.
32. Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Lérida, 26 de gener de 1898, núm. 3, p. 43–46. Recollit i citat per Closa
2000: 191.
33. Segons informació facilitada pel conservador Miquel dels Sants Gros, aquest retaule ingressà al Museu de Vic entre
1891 i 1893, tot i que es desconeix la via de tal ingrés.
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en una de las salas del espacioso local de nuestra hermosa y rica Biblioteca, un Museo diocesano para custodiar en él cuantos objetos que por su valor arqueológico, por su antigüedad,
etc, etc, lo merezcan; sobre todo si se refieren al culto sagrado. La Iglesia es esencialmente
conservadora, y poseedora de la verdad, tiene interés en recoger todo lo antiguo, segura
como está, que más o menos tarde, en una forma u otra, vendrá a confirmar alguno de sus
34
dogmas, prácticas o enseñanzas.

El Museu Episcopal de Vic, però, s’inaugurà solemnement dos anys després,
concretament el 7 de juliol de 1891, amb les obres col·locades i una col·lecció que es
podia qualificar d’important, tot i que fins al 31 de desembre de 1897 no se’n publicaren els estatuts definitius. Aparentment els dos bisbes obeeixen a directrius ben
similars, que poden considerar-se —si fem una lectura ràpida—, tal com apuntàvem més amunt, l’una com a conseqüència de l’altra. Però en realitat no és ben bé
així. De bon principi s’ha considerat Morgades com un dels puntals del catalanisme conservador de la Renaixença, i la fundació del Museu Episcopal de Vic fou un
esdeveniment cabdal per a aquesta consideració.35 El bisbe Morgades sabé unir els
sentiments nacionals a l’afany de recuperació religiosa del país i, així, per mitjà de
campanyes col·lectives, com és ara les que popularitzà la revista vigatana La Veu del
Montserrat, del canonge Collell, cada restauració esdevingué una manifestació de
patriotisme. Recordem, a més de la restauració de Ripoll, acabada el 1886, les obres
dels monestirs de Sant Joan de les Abadesses, Santa Maria de l’Estany, Sant Pere de
Mogrony o Santa Maria de Lluçà.36
A Lleida no s’esdevé així, tot i que no hem de negar que hi existia tota una esfera
cultural que, sota el soli de la Renaixença catalana,37 aplegava a la ciutat un elenc
34. Circular del bisbe Morgades del 10 de juliol de 1889. Figuerola 1994: 335.
35. En el cas de Vic, la creació del museu obeeix a una sèrie de fets, com és ara una tradició catalanista molt més
arrelada; l’existència del Cercle Literari de Vic, veritable puntal de les inquietuds culturals vigatanes, que l’any 1877
muntà una exposició arqueologicoartística permanent, o la creació d’una societat arqueològica amb motiu de la
descoberta del temple romà a la ciutat. Vegeu Cao–Sureda 2011; també Fontbona 2008. Però no hem de perdre de
vista que el bisbe Morgades estava envoltat d’una sèrie de personatges de gran volada intel·lectual, que eren, en certa
manera, els ideòlegs d’aquest catalanisme regionalista. Entre aquests personatges s’hi compta el canonge Jaume
Collell, gran amic de Torras i Bages i fundador a Vic de La Veu del Montserrat. Totes aquestes circumstàncies concatenades propiciaren l’ocasió, gairebé conjuntural, per a la fundació del museu. Aquesta fou una decisió del grat de
tothom, ben vista pels cercles intel·lectuals i de poder de la societat vigatana i barcelonina, i una ocasió per al bisbe
Morgades de tenir el reconeixement social que, en certa manera, el catapultà cap a la mitra de Barcelona.
36. Vegeu Berlabé 2009: vol. I, 222–224.
37. A Lleida, el moviment de la Renaixença, connectat a l’òrbita barcelonina, comença a produir-se a mitjan 1850,
dins del procés de transformació de la ciutat i del context general de l’esperit romàntic. Cal assenyalar que a Lleida
la comunitat catòlica tenia influència en diverses institucions culturals i polítiques, que li asseguraven una presència
important en la societat del moment. Entre aquestes institucions, i en primer lloc, s’hi compta l’Acadèmia Bibliogràfica Mariana, fundada per Josep Maria Escolà i Cugat, amb l’ajut i patrocini de Lluís Roca i Florejachs i Josep Mensa,
i compromesa, des de la seva fundació, el 1862, en la mobilització dels elements que acompanyaren la renovació del
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de personatges, més lletraferits que no intel·lectuals, els quals, amarats d’aquest
esperit romàntic de recuperació del patrimoni artístic —en especial pel que fa a
l’època medieval—, revifaven, a través de determinades institucions i entitats —la
mateixa Comissió de Monuments, ja esmentada; l’Ateneu Lleidatà, o l’Acadèmia
Bibliogràfico-Mariana, entre d’altres—, l’activitat cultural durant els darrers anys
de la Lleida vuitcentista.38
Tot i així, hi podem trobar aspectes coincidents i punts de connexió amb la societat vigatana del moment. On no es donen aquestes coincidències és en el tarannà
del bisbe Meseguer respecte a Morgades en relació amb el fet català. Si fem una
lectura de les cartes pastorals que adreçà a la feligresia, no s’hi albira en cap moment la implicació del bisbe de Lleida en les reivindicacions catalanes, sinó tot el
contrari. És evident l’espanyolisme que traspuen els escrits del bisbe Meseguer i
seria relativament fàcil extreure’n una conclusió reduccionista que contraposés el
catalanisme de l’un versus l’espanyolisme de l’altre, la qual cosa ens portaria indefectiblement a pensar que el bisbe Morgades fou d’una manera indiscutible l’inspirador de la creació del Museu de Lleida, entesa com una acció mimètica, tal com
apuntàvem abans, independent del substrat ideològic. Això no obstant, el plantejament va més enllà. Si acceptem que Morgades no fou un veritable ideòleg del
catalanisme, segons les tesis plantejades per l’historiador Jordi Figuerola, i que en
el terreny artístic mai no hi manifestà un especial interès,39 hem de mirar cap a una
catolicisme espanyol. L’Acadèmia sorgeix en un context de confluència i confrontació entre monàrquics, republicans, liberals i tradicionalistes, en què la causa carlina va capitalitzar la mobilització catòlica contra l’anticlericalisme. Era un moment en el qual destacaven personatges com el pare Francesc Palau, carmelita i fundador del Carmel
Missioner; la seva neboda, Teresa Jornet, fundadora de les Germanetes dels Ancians Desemparats, o Esperança González, que va fundar la Congregació de Missioneres Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria per acollir la infància, la
joventut i la dona marginada. En aquest context es desenvolupen, a més de l’Acadèmia Mariana, institucions com
la Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics i el Museu d’Antiguitats, l’Ateneu Lleidatà i la Societat
Literària de Belles Arts – Acadèmia Artística Literària, institucions que revifaren l’activitat cultural de la ciutat, on
tindrà acceptació la dèria de furgar en el passat, de descobrir i recuperar les obres d’art i catalogar-les, d’investigar
als arxius, etc. Lluís Roca i Florejachs i Josep Pleyan de Porta són els primers que es fan ressò del canvi dels temps moderns. Constituiran el seu discurs fonamentalment a l’entorn de la recuperació de la identitat col·lectiva: la divulgació
del propi passat històric; la identificació del patrimoni arquitectònic, artístic i natural, i la recreació dels costums i
rituals populars, sobretot a través de la poesia de to èpic, el romanç, la llegenda, el cant coral o el foment de l’excursionisme científic. La institucionalització cultural catalana cap a plantejaments catalanistes i, en definitiva, renaixents,
fou la creació, el 1878, de l’Associació Catalanista per Josep Pleyan de Porta i Frederic Renyé i Viladot. De fet, a finals
dels anys setanta comença a protagonitzar la vida cultural lleidatana una nova generació, apadrinada per Pleyan de
Porta i Frederic Renyé, entre els quals destaquen Magí Morera, Enric Arderiu, Manuel Gaya i Tomàs, Rafael Gras,
Joan Bergós i Dejuan, Manuel Roger de Llúria o Salvador Roca Revés, la qual situarà definitivament Lleida en l’òrbita
de la cultura literària catalana i integrarà la ciutat en la dinàmica sociopolítica del catalanisme polític de finals del
segle xx. Vegeu Closa 2003; Lladonosa–Jové–Vicedo 2003; Barrull–Jarne–Mir 2003.
38. Borrell–Sanvicén 1998: 11; Mangues 1991. Podeu consultar també Sol–Torres 1978.
39. Figuerola 1994: 305–353.
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altra direcció per poder explicar fins a aquest nivell d’anàlisi la fundació d’ambdós
museus. I la direcció apunta cap a Roma.
Ja hem fet palès l’interès que va mostrar Lleó XIII envers aquesta disciplina, i
d’aquí que fomentés els estudis arqueològics. N’és una bona prova la circular sobre l’arqueologia sagrada, adreçada al cardenal Oreglia l’any 1894. D’aquest document se’n desprèn el caràcter propagandístic que assolia l’arqueologia sagrada per
a la història del cristianisme i la defensa dels dogmes.40 El bisbe Meseguer, arran
d’aquesta circular, publicà una carta, datada de 20 d’agost de 1895, que esdevé un
document de cabdal importància per entendre els seus objectius quant a la fundació
del museu i que ve a ser, en certa manera, el desplegament, quant a contingut, de
la carta de 7 de març de 1893,41 que el bisbe va enviar al rector del seminari. A través
d’aquest escrit de l’any 1895,42 que hem de considerar com una mena de declaració
de principis de la constitució del museu, ens adonem, deixant de banda els seus
40. Carta de Lleó XIII al cardenal Luigi Oreglia: «[…] Desde el comienzo de nuestro Pontificado, Nos hemos tenido
cuidado de proteger y procurar el progreso de los altos estudios, según la práctica constante de nuestros antecesores. Y aunque Nos concedemos preferencia a las ciencias que iluminan y fortalecen la Religión, sin embargo, Nos
no hemos dejado de conceder Nuestro auxilio a las otras que contribuyen al desarrollo de la civilización humana. Y
entre éstas, Nos hemos comprendido los estudios que tienen por objeto indagar e ilustrar la antigüedad.
»Merced a ellos, en efecto, los sucesos del pasado y las acciones de los antecesores reviven de algun modo
u reaparecen a la vista. Cuanto a lo que concierne a la antigüedad sagrada, resulta a todos de alguna utilidad,
puesto que ha servido para la composición de la historia del Cristianismo y la defensa de los dogmas de la Iglesia
contra los ataques de los temerarios. Es por esta razón por la que Nos hemos demostrado siempre una particular
benevolencia a la Sociedad de los sabios anticuarios de Roma, y Nos no hemos descuidado nada con tal de que
conservase su antiguo esplendor y no dejase de acrecentar su importancia y consideración» (Boletín Oficial
Eclesiástico de la Diócesis de Lérida, 26 d’agost de 1895, núm. 17, p. 313–315).
41. Vegeu la nota núm. 30 d’aquest mateix article.
42. «El venerable Clero del Obispado comprende la trascendencia de esta sapientísima carta, y no extrañará tomemos
de ella pie para recomendarle eficazmente la arqueología sagrada. Ya ve el pequeño esfuerzo que hemos hecho para
cooperar a los elevados fines de nuestro Santísimo Padre, fundando un modesto Museo en el Seminario diocesano, y
sobre este punto queremos hacer algunas reflexiones, para que no se desvíe nuestro pensamiento del camino en que lo
hemos colocado.
»Primero diremos lo que no queremos que sea, y luego lo que Dios mediante ha de ser. No queremos que el humilde local destinado a museo se convierta en un panteón de restos más o menos carcomidos por la polilla, más
o menos destrozados por la piqueta fiera o mansa, pero siempre criminal, no poco o mucho acribillados por instrumentos punzantes o cortantes, que blandió la ignorancia unas veces, la malicia otras o acaso ambas juntas.
Tampoco pretendemos despojar a las iglesias de ningún objeto actualmente necesario para el culto divino, según
hemos demostrado, devolviendo algunos ornamentos y alhajas que se nos trajeron sin pedirlos, para vender a
beneficio de las mismas, como la preciosa cruz de Torres de Segre, que mucho antes de pensar en museos hicimos
restaurar devolviéndola al Párroco, un hermoso viril gótico de Os cuya venta prohibimos, ayudando a su recomposición y otras cosas que saben los interesados en ellos y no hay para que publicar. Ni tan siquiera es nuestro ánimo
privar a los pueblos de objetos que ya se han acostumbrado a ver toda la vida y de algún modo puedan ayudar a
conservar la devoción o el atractivo a la iglesia, pues comprendemos el apego que se tiene a ellos, aunque a veces
sea completamente rutinario por no decir fanático como el de ciertas imágenes de que por respeto no queremos
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propòsits fundacionals, en sintonia amb les directrius de Roma i encarats al coneixement i a la propagació de l’arqueologia sagrada,43 dels problemes i els obstacles
que es trobà Meseguer tan sols dos anys després de la creació del museu. Detectem,
a través de les queixes del bisbe, una certa dosi de recel o incomprensió per part dels
parroquians i les autoritats civils de l’àmbit rural envers la tasca recuperadora del
bisbe, el qual, i això ho deixa ben clar, sempre entregava quelcom a compte de les
obres recaptades. També hi havia, potser, una certa desinformació quant al destí
ocuparnos. Por más que conocemos nuestras atribuciones, siempre nos ha gustado usar algo menos autoridad de
la que tenemos, y cargarnos de razón para hacer las cosas.
»Lo que queremos sea el museo, ya lo hemos dicho: un medio auxiliar para la cátedra de Arqueología Sagrada, a fin de
que los alumnos del Seminario sepan conocer y distinguir los objetos de mérito de los que no lo tienen: un emporio
de conocimientos, simbolizado en las toscas líneas de estatuas que a pesar de su ruda forma, tienen una inspiración
religiosa que eleva el alma y unos toques tan delicados que hablan, diríamos, con verdadera elocuencia: un libro donde
estudien la piedad de nuestros mayores, la solidez de su fe y la riqueza de su magnánimo corazón: un altar levantado
a la ciencia en las fachadas de los templos, en los retablos de sus altares, en la gallardía de sus columnas, en la audacia
de sus filigranas o en la exuberancia de sus follajes» (Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Lérida, 26 d’agost de
1895, núm. 17, p. 315–321).
43. En relació amb l’arqueologia cristiana, voldria fer esment dels manuals que s’utilitzaven als seminaris per a aquesta càtedra. Tenim l’exemple paradigmàtic de Josep Gudiol i Cunill, que publicà l’any 1902 les Nocions d’arqueologia
sagrada catalana, seguint la tradició francesa de mitjan segle xix. Segons Xavier Barral, l’obra de Gudiol, vista des de
Catalunya, és el primer intent de sistematització de l’arqueologia nacional (Barral 1988: 13; vegeu Carrero 2015). Hi
ha, però, altres exemples de manuals arreu de la Península, la majoria anteriors, que també palesen aquest interès
per explicar l’arqueologia a través dels monuments locals i a l’abast. Podríem començar pel de Josep de Manjarrés, de 1864 (vegeu Manjarrés 1864), que es va inspirar en l’arqueologia descriptiva francesa d’Arcisse de Caumont,
particularment el seu Cours d’antiquités monumentales, de 1830. El mateix Manjarrés, el 1867, publica Nociones de
arqueología cristiana (Manjarrés 1867), en la mateixa línia que el manual anterior (Tarragó 2012). El mateix any
1867 es publica el manual de José de Villa-Amil, Rudimientos de Arqueología Sagrada (Villa-Amil 1867), que es fixa
especialment en l’arquitectura, tot i que la segona part del llibre està destinada al mobiliari sagrat i a accessoris del
temple, i acaba en la música sacra. Disposem també del manual de José de la Roza y Cabal, catedràtic d’arqueologia
sagrada del seminari d’Oviedo, publicat per primer cop l’any 1886 —no he tingut a l’abast aquesta primera edició,
però he pogut consultar-ne la segona, a càrrec de Benigno Rodríguez (de la Roza ja era mort), de 1895 i, fins i tot, la
tercera, de 1899 (Roza 1895; Roza 1899). És un manual, inspirat en els autors francesos i italians, que arriba fins al
Renaixement, i fa especial incidència en els monuments celtes i el món visigot. Tot i que no ho he pogut certificar
fefaentment, penso que és probable que aquest manual s’hagués utilitzat a Lleida en algun moment del pontificat
del bisbe Meseguer, perquè es tracta d’una obra procedent del seminari d’Oviedo, i cal recordar que Meseguer féu
estada a la diòcesi d’Oviedo des de 1868 fins a 1881. A més, Benigno Rodríguez va ser secretari de Benet Sanz y Forés,
aleshores bisbe d’Oviedo i mentor del bisbe Meseguer. L’any 1889 es publica el manual d’Antonio López Ferreiro,
Lecciones de Arqueología Sagrada (López 1889), obligatori en tots els seminaris, tal com hem esmentat més amunt.
López Ferreiro palesa en el seu manual, basat en els manuals francesos i italians, la preocupació per la conservació
i la restauració, igual que ho fa Josep Gudiol. Un altre manual que he consultat i del qual hem pogut confirmar la
utilització al seminari de Lleida, potser des de la seva edició, el 1903, és el de Francisco Naval Ayerbe (Naval 1903),
que, a partir de 1915 es convertí en Curso breve de Arqueología y Bellas Artes dispuesto para los alumnos de esta
asignatura y para todos los aficionados a ella —n’he consultat l’edició de 1926 (Naval 1926). Les fonts que utilitzà
són Bourassé, Martigny, López Ferreiro i Gudiol. Sobre aquestes qüestions, vegeu també Conde 2005, i, pel que fa a
l’àmbit de l’arxivística, Sastre 1991: 89–90.
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d’aquelles obres, sobretot pel que fa als sectors més populars, atès que, per a la
majoria dels llogarencs, es perdien de vista per sempre més. En definitiva, l’escrit
és també una rica font d’informació i una valuosa eina de treball, a banda que ens
permet avaluar els resultats aconseguits pel bisbe en aquest curt lapse de temps.
Que els dos bisbes, Meseguer i Morgades, es devien a Roma, és obvi, i, per tant,
havien d’acatar les directrius vaticanes. I això mateix és el que van fer, en essència:
rebre el missatge i posar-lo en pràctica, tot connectant amb aquest corrent favorable
—més favorable a causa de la Renaixença— que es generà a Catalunya amb relació a la
resta d’Espanya.44 I possiblement per això els primers museus diocesans de l’Estat es
funden a Catalunya.45

Apèndix documental
Doc. 1
Reial decret, de 9 de gener de 1923, redactat per un govern liberal, immediatament anterior
a la dictadura de Primo de Rivera, relatiu a la necessitat d’autorització prèvia per a la venda

vàlida d’obres artístiques, històriques o arqueològiques de les quals siguin posseïdores les

esglésies, catedrals, col·legiates, parròquies, filials, monestirs, ermites i altres edificis de
caràcter religiós.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, y de acuerdo con el parecer de Mi Consejo
de Ministros,

44. Recordem que al llarg de tot el segle xix s’intensificà a Catalunya l’interès per conèixer tot el que significava l’art del passat. Com és lògic, aquest interès se circumscrivia al principi a l’art clàssic i l’arqueologia, d’acord amb els postulats estètics
de l’academicisme. La generació romàntica, però —ja ho hem dit—, fou la primera a interessar-se seriosament per l’art medieval (podeu consultar Fontbona 1983: 287). No ho hem esmentat fins ara, però cal advertir que l’exposició de Barcelona
de 1888 suposà una fita ben important, atès que comportà una dinamització del mercat de l’art i dels ambients artístics
i culturals (podeu consultar-ne l’apartat que hi dedica Garcia 1997: 296–306, i també el treball dirigit per Hereu 1988).
45. En preguntar-me per què no es funden museus diocesans en aquesta època a la resta de l’Estat, a banda de tot el que
acabem de comentar respecte a Catalunya i de les personalitats dels bisbes de Lleida i Vic, potser cal que retornem a les
comissions provincials de monuments, que en algunes ciutats, com Burgos, Orense, Lugo o Pamplona, tingueren un fort
ascendent i potser unes autoritats eclesiàstiques més febles.
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Vengo a decretar lo siguiente:
Artículo 1º. Las Iglesias, Catedrales, Colegiatas, Parroquias, Filiales, Monasterios, Ermitas y demás edificios de carácter religioso, no podrán sin autorización previa, expedida por Real orden por el Ministerio de Gracia y Justicia, proceder a la enajenación
válida de las obras artísticas, históricas o arqueológicas de que sean poseedoras.
Artículo 2º. Se entenderán comprendidas en la definición de otras artísticas, históricas y arqueológicas, los monumentos y sus fragmentos arquitectónicos, esculturas, pinturas, grabados, dibujos, cerámica, vidrios, medallas, inscripciones,
tapices, telas, libros, códices, manuscritos, muebles y, en general, todos los objetos incluídos en el concepto canónico de res pretiosas que tengan interés de arte,
historia y cultura.
Artículo 3º. No será concedida la autorización para enajenar en aquellos casos en
que hayan dejado de cumplirse los trámites preceptuados en los cánones 1530, 1531,
1532 y sus concordantes del Codex Iuris Canonici.
Artículo 4º. Se denegará también en todos los casos en que el objeto o monumento
se deba a la liberalidad de los Monarcas o de los pueblos mismos, y cuando se trate
de enajenar bienes que hayan sido declarados del Estado por legislación no derogada, si no se ha hecho expresa o absoluta donación de ellos con las autorizaciones
legales precisas.
Artículo 5º. El Ministerio de Gracia y Justicia, cuando hallare medio legal y causa
bastante para autorizar la enajenación, a tenor del Derecho canónico concordado,
lo comunicará así al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, para la tramitación previa del expediente, con el dictamen de las Reales Academias que corespondan y aplicación de las reglas establecidas sobre conservación de monumentos
y obras de arte.
Artículo 6º. Por el Ministerio de Gracia y Justicia se comunicará este Real decreto a
los muy reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos, y en Reales Cédulas de ruego
y encargo se les hará el que no autoricen enajenaciones ni tramiten aquellas que
canónicamente exijan superior autorización, ni en su caso las cumplimenten y ejecuten en contradicción con lo dispuesto en este Decreto.
Artículo 7º. El Gobierno fomentará la creación de Museos diocesanos para la mejor
conservación y custodia de las riquezas artísticas, históricas o arqueológicas de cada
Diócesis.
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Artículo 8º. Las enajenaciones de los objetos a que este Real decreto se refiere, que se
verifiquen sin las formalidades que el mismo se preceptúan, se considerarán nulas.
El Estado adoptará las medidas necesarias para incautarse del objeto mal vendido y
del precio de la venta. Entregará el objeto al respectivo Prelado, siempre que dé garantía de su custodia; resolviendo en caso contrario su entrega al Museo Nacional o
Diocesano a que corresponda. El precio de la venta nula lo destinará a los Establecimientos de beneficencia, aplicando por analogía el orden establecido en el artículo
956 del Código Civil, deduciendo un 20 por 100, que se entregará al denunciante de
estas ventas.
La sanción anteriormente establecida será sin perjuicio de las canónicas en que sus
infractores incurran y, en su caso, de las penales de orden común aplicables a cada
fracción.
Artículo 9º. Por el Ministerio de Gracia y Justicia se procederá al exacto cumplimiento de este Real decreto, así como a investigar y recuperar cuantos objetos se hallen
en tramitación de venta, sin sujeción a los preceptos establecidos, promoviendo los
oportunos expedientes de nulidad y responsabilidad.
Dado en Palacio a nueve de Enero de mil novecientos veintitrés
ALFONSO
EL Ministro de Gracia y Justicia
Alvaro de Figueroa y Torres.
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Doc. 2
Curs

Facultat

Any

Grup

Professor

1889–1890

Teologia

3r

Oratòria Sagrada i Arqueologia Cristiana

1890–1891

Teologia

3r

Oratòria Sagrada i Arqueologia Cristiana

1891–1892

Teologia

3r

Arqueologia i Oratòria

1892–1893

Teologia

3r

Oratòria Sagrada i Arqueologia

Ignasi Pintó

1893–1894

Teologia

3r

Oratòria Sagrada i Arqueologia

Ignasi Pintó

1894–1895

Teologia

3r

Oratòria Sagrada i Arqueologia

Ignasi Pintó

1895–1896

Teologia

3r

Arqueologia (no consta al Boletín; sí al llibre de notes.)

1896–1897

Teologia

3r

Arqueologia (no consta al Boletín; sí al llibre de notes.)

1897–1898

Teologia

3r

Arqueologia Cristiana i Oratòria Sagrada

Ignasi Pintó

1898–1899

Teologia

2n (al llibre de notes
hi consta 3r)

Oratòria Sagrada i Arqueologia Cristiana

Ignasi Pintó

1899–1900

Teologia

3r

Oratòria Sagrada i Arqueologia Cristiana

Ignasi Pintó

1900–1901

Teologia

3r

Oratòria Sagrada i Arqueologia Cristiana

Ignasi Pintó

1901–1902

Teologia

3r

Oratòria i Arqueologia

Ignasi Pintó

1902–1903

Teologia

3r

Oratòria Sagrada i Arqueologia

Ignasi Pintó

1903–1904

Teologia

3r

Oratòria Sagrada i Arqueologia Cristiana

Ignasi Pintó

1904–1905

Teologia

2n

Arqueologia i Oratòria Sagrada

Ignasi Pintó

1905–1906

Teologia

2n

Arqueologia i Oratòria Sagrada

Ignasi Pintó

Ignasi Pintó
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1906–1907

Teologia

2n

Oratòria Sagrada i Arqueologia

Francesc Domingo

1907–1908

Teologia

2n

Oratòria Sagrada i Arqueologia

Ignasi Pintó

1908–1909

Teologia

2n

Oratòria Sagrada i Arqueologia

Ignasi Pintó

1909–1910

Teologia

2n

Oratòria Sagrada i Arqueologia

Ignasi Pintó

1910–1911

Teologia

2n

Arqueologia i Oratòria Sagrada

Lluís Borràs

1911–1912

Teologia

2n

Arqueologia i Oratòria Sagrada

Ignasi Pintó

1912–1913

Teologia

(No hi consta)

Arqueologia i Oratòria

Ignasi Pintó

1913–1914

(no consta al pla d’estudis.)

1914–1915

Teologia

(no hi consta)

Història Eclesiàstica, Patrologia i Arqueologia
(consta al pla d’estudis; no consta a la relació de notes.)

Lluís Borràs

1915–1916

Filosofia

2n

Arqueologia

Francesc Castarlenas Ros

1916–1917

Filosofia

2n

Arqueologia

1917–1918

Filosofia

2n

Arqueologia

1918–1919

Filosofia

2n

Arqueologia

1919–1920

Filosofia

2n

Arqueologia

1920–1921

(no consta al pla d’estudis.)

1921–1922

Filosofia

2n i 3r

Arqueologia

1922–1923

Filosofia

3r

Arqueologia

1923–1924

Filosofia

3r

Arqueologia

1924–1925

Filosofia

3r

Arqueologia

1925–1926

Filosofia

3r

Arqueologia
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1926–1927

Filosofia

3r

Arqueologia

1927–1928

(no consta al pla d’estudis.)

1928–1929

(no consta al pla d’estudis.)

1929–1930

Teologia

1r

Arqueologia

1930–1931

Teologia

1r

Arqueologia

1931–1932

Teologia

1r

Arqueologia

1932–1933

Teologia

1r

Arqueologia

1933–1934

Teologia

1r

Arqueologia

1934–1935

Teologia

1r

Arqueologia

Fonts: Boletín Eclesiástico Oficial del Obispado de Lleida; Revista Esperanza; Arxiu Diocesà de Lleida, Llibre de Notes del Seminari de Lleida.
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Els primers 25 anys del Museu
Diocesà de Solsona: del bisbe
Riu a Joan Serra i Vilaró1

Maria Garganté Llanes
Universitat Autònoma de Barcelona

El poble que sap conservar l’obra artística de sos fills
demostra estar en gràcia de Déu, per lo tant és digne de sa autonomia.
(13 de setembre de 1905, llibre de signatures del Museo Salífero Cardonense)

Preàmbul2
La història de Solsona i del seu bisbat des d’inicis del segle xix ve marcada per convulsions de tot tipus, començant per la Guerra del Francès, que va comportar l’incendi de la
catedral per part de les tropes napoleòniques i la pèrdua d’un dels conjunts escultòrics
més espectaculars a Catalunya, com era el de la capella del Claustre, obra de Jacint Mo1. Aquest article s’inscriu en el marc del grup de recerca Arte, Oficio y Mercado: la Condición del Artista en Cataluña y
Baleares en los siglos xv–xviii, coordinat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona (HAR201566465-C2-2-P).
2. Com no podia ser d’una altra manera, em cal agrair l’ajuda de diverses persones i institucions que miraré de
ressenyar: Jaume Bernades —que a més a més va tenir l’amabilitat de mirar-se la primera versió del text i fer-hi valuoses
aportacions—; Montse Creus i Lídia Fàbregas, del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, per la generositat, confiança
i disponibilitat; a mossèn Enric Bartrina i Josep Porredon, de l’Arxiu Diocesà de Solsona, per «mirar sota les pedres»
si hi havia quelcom que, vist el «desert» documental sobre els orígens del museu, em pogués servir; a Carles Freixes,
per les seves apreciacions sobre l’activitat constructiva en època del bisbe Riu; a Sofia Mata, del Museu Arxidiocesà de
Tarragona, per posar-me sobre la pista de la documentació de mossèn Serra i Vilaró; a Joan Maria Quijada, de l’Arxiu
Arxidiocesà de Tarragona, per posar-me a disposició la consulta del fons de correspondència de mossèn Serra, i a Marc
Sureda, per mirar de localitzar al Museu Episcopal de Vic algunes peces esmentades en la documentació solsonina. I
també vull fer un agraïment especial a l’amic Alberto Velasco, del Museu de Lleida: diocesà i comarcal, també per les
seves aportacions, per la seva confiança i, sobretot, per la seva paciència.
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rató. El clergat va patir persecució durant el Trienni Liberal (1820–1823), que a Solsona
va acabar amb la mort de dos capellans, i, finalment, les guerres carlines també van
marcar notablement la vida a la capital i diòcesi solsonines.3
El bisbat va ser suspès entre 1838 i 1890, mitjançant el concordat de 1851 entre el
Govern espanyol i la Santa Seu, i va restar sota l’administració del bisbat de Vic, essent
governat per vicaris capitulars. Aquesta important vicissitud, però, no va suprimir
l’activitat a la diòcesi, de manera que l’any 1846 s’havia creat el seminari —que constituiria la llavor del redreçament i la restitució posterior— i l’any 1866 es crearia el
Butlletí Episcopal de Solsona.
El principal obstacle per a la restauració de la diòcesi era la manca de dotació estatal, i, de fet, les diòcesis suprimides havien estat considerades tradicionalment «bisbats
pobres». Això no va impedir que s’endegués una campanya per tal de reunir a tota la
diòcesi capital suficient per poder dotar un nou bisbe, i la resposta fou tan favorable que
l’any 1895 la reina regent, Maria Cristina, signava el decret de creació de l’administració
apostòlica de Solsona, amb caràcter episcopal i amb independència del bisbat de Vic.
Finalment, el restabliment de la diòcesi amb plenitud dels seus drets episcopals tindrà
lloc l’any 1933, segons la butlla de Pius XI, i sota l’impuls del bisbe Vidal i Barraquer.

El bisbe Ramon Riu i Cabanes, administrador
apostòlic de Solsona i fundador del museu
El primer dels administradors apostòlics que tingué Solsona va ser el bisbe de Vic Josep
Morgades, que havia fundat el Museu Episcopal de Vic l’any 1889 i que també se situa
tangencialment en l’origen de la creació del museu solsoní, gràcies al seu decret del 10
de juny de 1891, segons el qual:
Asimismo ordenamos, que sin nuestro expreso permiso ningun Sacerdote ni seglar se desprenda de objeto alguno, por insignificante que sea, que tenga algun valor bajo el aspecto
arqueológico, artístico o histórico; exigiendo la más estrecha responsabilidad al que contraviniere a esta disposición encaminada a que tales objetos no salgan de la diócesis, y a formar
en su día, según sea el número que se encuentren, un museo diocesano, a semejanza del
4
que hemos formado en Vich.

De fet, fou durant l’administració de Morgades —impulsor també de les restauracions de Santa Maria de l’Estany, Lluçà, Sant Joan de les Abadesses i, sobretot, del
3. Llorens 1987.
4. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Solsona, 10 de juny de 1891.
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monestir de Ripoll— que alguns objectes procedents de les parròquies del bisbat de
Solsona ja passarien, per disposició seva, a les col·leccions del museu vigatà.
Efectivament, entre els anys 1884 i 1889 el canonge Joan Marbà Sitges, que era responsable de l’obra de la catedral, s’havia venut algunes obres artístiques d’importància considerable, com la lauda sepulcral gòtica, de bronze, del mercader Pere Satrilla
—que ingressà al Louvre el 1888— o set tapissos venuts a Madrid, que s’assenyalaven
com a procedents de la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona. Segons les anotacions
al Llibre de comptes del canonge obrer,5 la consideració que es dóna a aquests objectes és ben
poca, tot i que aquestes vendes seran lamentades per un grup d’erudits solsonins, una
minoria amb sensibilitat per la cultura, que ho manifestaren a dos membres del Centre Excursionista de Catalunya que visitaren Solsona l’agost de 1887.6 Eren personatges
locals —l’advocat i secretari de l’Ajuntament Domènec Valls, l’advocat Antoni Aguilar, el pintor Joan Ros, l’escultor Josep Colell o l’apotecari Josep Coromines, entre d’altres—, que fins i tot en alguns casos havien aplegat objectes artístics o arqueològics a
les seves cases amb la finalitat de conservar-los, i que, d’alguna manera, juntament
amb alguns eclesiàstics, formarien un grup situat a la base de la futura fundació del
museu per part del bisbe Ramon Riu i Cabanes, que prendrà possessió com a administrador apostòlic de la diòcesi el 14 d’agost de 1895 i ratificarà el decret de Morgades.
Efectivament, en una circular del 19 d’octubre del mateix any, poc després de prendre
possessió del càrrec, el nou bisbe recorda (amb referència a l’anterior circular de Morgades):
Prohibimos de nuevo, como se hizo en dicha circular, que se venda o permute objeto alguno por insignificante que sea, que tenga valor arqueológico, artístico o histórico. Deseamos, por una parte, oponernos a la corriente de exportación artística que por desgracia
se va introduciendo aun en las regiones apartadas del centro de España como las nuestras;
y por otra es nuestro propósito formar un Museo de Arte Cristiano en nuestro palacio en
cuanto podamos disponer del local que hoy ocupan los estudiantes del colegio de San Ramón. A este mismo fin de que nuestro clero estime y procure la conservación de las obras
de arte que se guardan todavía entre nosotros, obedece también la cátedra de arqueología
sagrada que hemos creado este año en el Seminario y que hemos hecho obligatoria para
7
todos los alumnos de la facultad mayor.

Però, més enllà de fer-se ressò de les indicacions de Morgades, el bisbe Riu esdevindrà una de les personalitats més remarcables de tot l’episcopologi solsoní (fig. 1), i
aquesta circular de 1895 pot considerar-se una mena de document «fundacional» del
5. Arxiu Diocesà de Solsona (ADS), Capítol de la Catedral, ref. 222, Llibre de comptes del canonge obrer (1846–96) (citat
per Planes 2016: 326).
6. Planes 2016: 325.
7. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Solsona, 19 d’octubre de 1895, p. 193.
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que seria el futur Museu Diocesà, i més si tenim en compte que, tan sols cinc dies més tard
de la seva publicació, el bisbe inicià una visita
pastoral per la diòcesi, un dels objectius de la
qual era almenys fer una relació dels objectes
artístics que albergaven les parròquies i que
podien passar a formar part del futur museu.8
Nascut a Solsona el 17 de juny de 1852, va dedicar part dels seus esforços a una profunda
reorganització parroquial del bisbat, i va ser,
així mateix, un «bisbe constructor», com ho
havia estat Rafael Lasala a finals del segle xviii.
Sota el seu mandat es construeix l’església
nova de Navàs, s’amplia la de Miralcamp i es
restauren les esglésies de Sant Pere de Madrona, Santa Maria de Serrateix i el monestir de
Cellers. També va promoure les restauracions
del claustre del convent franciscà de Bellpuig i
de Sant Domènec de Cervera.
Algunes d’aquestes intervencions anaven
d’acord amb la seva campanya de restitució
Figura 1. Retrat del bisbe Ramon Riu i Cabad’ordes religiosos, després dels efectes de la
nes. (Fotografia: Museu Diocesà i Comarcal
desamortització, de manera que instal·larà
de Solsona)
els mercedaris a Sant Ramon; els pares de la
Missió de Sant Vicenç de Paül, a Bellpuig, i els
cistercencs de Sénanque, a Tàrrega i a Sant Pau
de Casserres. En el cas del Miracle, a Riner, i aprofitant l’embranzida que prengueren
les peregrinacions al santuari durant l’últim terç del segle xix, el bisbe Riu va decidir
confiar a la comunitat benedictina la cura del santuari.9 Per això es construeix un
8. Planes 2016: 330.
9. El 16 de juliol de 1899 es col·locava la primera pedra, en presència del bisbe de Solsona i l’abat de Montserrat. El
10 d’abril de 1900 se signava un conveni segons el qual la Diputació de Lleida cedia l’anomenada «Casa Gran» i totes
les seves dependències a l’orde benedictí per un període de cinquanta anys, juntament amb la finca de l’Espinalgosa.
L’usdefruit de les finques s’establia per un període de noranta anys, renovable automàticament si cap de les dues parts no
s’hi manifestava contrària. Finalment, el 12 de juliol de 1901 es lliurava als benedictins l’església i el santuari del Miracle
amb les seves dependències, i aquests en prengueren possessió el setembre del mateix any. Els pactes entre la Diputació
i els benedictins convenien que la comunitat s’havia d’ocupar de l’assistència hospitalària i de l’hostatgeria, atenent els
pelegrins i malalts transeünts —també es preveia que a l’hostatgeria sempre hi havia d’haver reservada una habitació
per a membres de la Diputació Provincial. Així mateix, els benedictins havien de fundar una granja escola, on s’havien
de fer càrrec de l’ensenyament teòric i pràctic de l’agricultura, «procurando que los educandos lleguen a cobrar la
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gran edifici monàstic perpendicular a l’església, que serà confiat al mestre d’obres de
Sanaüja Ramon Riera, present en diverses intervencions arquitectòniques vinculades
al bisbe Riu, com fou el cas també de la restauració de l’església romànica del monestir
de Cellers.
D’altra banda, el 12 d’abril de 1896 posava la primera pedra, al turó de Sant Magí, del
col·legi d’estudiants pobres de Sant Ramon, o seminari menor —conegut també com el
«seminari nou»—, la benedicció de l’església del qual es farà el 23 de setembre de 1897.
El mes de març d’aquell mateix any beneeix el nou cementiri de Montornès de Segarra. Finalment, va promoure també algunes reformes al palau episcopal, que es trobava
molt degradat. Annexa al palau, hi manà construir l’anomenada «galeria dels canonges» —destruïda durant la Guerra Civil—, obra de l’arquitecte Claudi Duran i Ventosa,
que també havia estat l’artífex del projecte del nou seminari, un grandiós edifici que
aviat presentà problemes estructurals per haver-s’hi utilitzat fusta de pollancre bord, la
qual cosa corcà les bigues amb una rapidesa extraordinària.10
El bisbe Riu també va ser membre de la Reial Acadèmia de la Història i l’any 1900
va ser condecorat amb la Gran Creu d’Isabel la Catòlica. L’any 1901 serà nomenat bisbe
de la Seu d’Urgell, on morirà de malaltia sis mesos després, enmig d’una gran aflicció
pel fet que el seminari nou que havia promogut amenacés ruïna.
La creació del Museu Diocesà de Solsona s’inscriu, tal com ho havia fet el Museu
Episcopal de Vic —«degà» dels museus diocesans a Catalunya— en la influència dels
estudis que s’impartien a Catalunya sobre arqueologia sagrada —el bisbe Riu n’havia
creat una càtedra—, i que van resultar determinants en la formació de les col·leccions
dels museus diocesans. Eren estudis que —seguint les directrius establertes pel papa
Lleó XIII—, d’una banda, incidien en la importància de l’estudi, la conservació i la difusió del patrimoni artístic de l’Església, i de l’altra, permetien una formació tècnica
al clergat encarregat de la custòdia d’aquests béns.11
No es conserva documentació de primera mà que ens permeti conèixer detalls
sobre l’adquisició de les primeres obres que formaren el nucli fundador del museu
solsoní. Les escasses notícies que en tenim ens han arribat a través de mossèn Serra
aptitud que se exige a los Peritos agrícolas» (ADS, Fons del Santuari del Miracle, Construcció del Monestir, capitulacions
entre la Diputació de Lleida i els benedictins). Un fullet imprès amb motiu de la col·locació de la primera pedra del nou
edifici explica que els estudiants interns podrien adquirir «sense las trabas, perills y gastos de l’ensenyansa oficial, y
dels grans centres de població, tota classe de coneixements conduyents á la bona administració del patrimoni y de la
familia y especialment los pertanyents a la agricultura o cultiu dels camps. D’això’n rebrán els pagesos del pahís un favor
incomparable que sols compendrán prou, quant hajan enviat sos fills al cuydado dels monjos del Miracle» (ADS, Fons
del Santuari del Miracle, Construcció del Monestir, full solt commemoratiu de la col·locació de la primera pedra del nou
monestir).
10. Freixes 2013: 93–97.
11. Cal assenyalar que un altre museu creat també al mateix bisbat durant el segle xix i amb una clara finalitat instructiva
fou el Museu dels Claretians, a Cervera, impulsat pel pare Francesc Naval.
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i Vilaró, que fou ja el segon director del museu, filtrades encara per Antoni Llorens,
que en fou conservador i després director des d’abans de la Guerra Civil, i que, en els
seus escrits —ja sigui en la seva correspondència o fins i tot en el catàleg inèdit del
museu fet l’any 1965—, parla molt en termes de «Mn. Serra m’havia dit» o «Mn. Serra
m’havia explicat».12
Sabem que el primer museu va ser a càrrec del doctor Marià Grandia,13 que fou
secretari de Cambra i Govern de la diòcesi durant el pontificat del bisbe Riu, així com
catedràtic del seminari i director del col·legi de Sant Carles i del seminari menor. Sembla que va posar a la porta de la sala del seminari vell una llegenda, «Museo diocesano», ben grossa i cridanera, segons Llorens. D’altra banda, mossèn Jaume Viladrich,14
que havia fundat la càtedra d’arqueologia sagrada del seminari, seguint l’empremta
de la que a Vic havia fundat mossèn Gudiol, fou el primer que ostentà formalment el
càrrec de director del Museu Diocesà. Ell és el responsable de l’ingrés de les poques
però valuoses obres de la «primera època del museu», que Serra i Vilaró quantifica com
«una quarantena de taules, més de trenta escultures, casulles, capes, dalmàtiques
i molts altres objectes».15 Entre aquestes obres hi hauria les dues taules laterals del
frontal de Sagàs —la central es trobava al Museu Episcopal de Vic des de 1893—; un
frontal d’altar del segle xiv dedicat a sant Martí, procedent de Capella (Osca) —del qual
només se sap que fou comprat pel bisbe Riu en el comerç d’antiquaris de Barcelona—;
12. Vegeu Llorens 1965: s. p. Antoni Llorens Solé fou director del Museu Diocesà, on, acabada la Guerra Civil, recuperà la
major part del fons, que es trobava llavors a Ginebra; fou durant aquest període que hi ingressaren les pintures de Sant
Quirze de Pedret, Sant Pau de Casserres i Cardona, que eren a Barcelona. Continuà la tasca arqueològica de mossèn Serra
i Vilaró, a qui ja havia acompanyat en les excavacions dels jaciments d’Anseresa i Castellvell, d’Olius, i de Sant Miquel
de Sorba, de Montmajor, i fou l’iniciador de les excavacions arqueològiques del poblat ibèric del Molí d’Espígol, a Tornabous; d’aquesta manera, contribuí a convertir el del Museu Diocesà en un dels fons arqueològics més importants de
Catalunya (Bartrina 2004: 169–170).
13. Les dades biogràfiques de Marià Grandia, fill de Vallcebre (Berguedà), les coneixem en part per la nota proporcionada
per mossèn Serra i Vilaró a Alfons Maseras per tal que aparegués a l’Enciclopèdia Espasa: «Com sigui que la casa Espasa
treballa activament en la lletra G, jo necessitaria aquestes dades a mitjans d’agost» (Arxiu Històric Arxidiocesà de
Tarragona [AHAT], Fons Joan Serra i Vilaró, correspondència). Grandia estudià després a Barcelona, Madrid i Alemanya.
Entre les seves obres filològiques destaquen: Gramàtica hebrea (1894) —amb un apèndix de caldeu—, Gramàtica grega
(1901), Gramàtica preceptiva catalana (1903) i una Sintaxis llatina (1925). També col·laborà en publicacions com Lo
Pensament Català i La Renaixensa (Bartrina 2004: 101–102). Ramon Felipó i Maria Pilar Perea li dedicaren la monografia
Marià Grandia i Soler i la seva «Monografia lingüística de Vallcebre» (Felipó–Perea 2014).
14. Jaume Viladrich i Gaspar (1865–1926) era fill de cal Gaspar de Clarà. Va cursar els estudis al seminari de Solsona i va
ser ordenat sacerdot l’any 1888 pel bisbe Morgades. Va doctorar-se en dret canònic i teologia a Tarragona. Guanyà per
oposició la canongia a la catedral de Solsona i fou professor al seminari. És l’autor de la que podríem considerar com la
primera monografia artística del santuari del Miracle. Quan el bisbe Riu serà nomenat a la Seu d’Urgell, se l’endurà amb
ell com a vicari general. També es convertirà en el braç dret del bisbe Benlloch, del qual serà vicari general a Solsona, la
Seu i Burgos (Bartrina 2004: 105–106).
15. Serra Vilaró 1923: 817.

58

Quaderns MLL 3.indd 58

06/04/2017 11:36:37

Els primers 25 anys del Museu Diocesà de Solsona: del bisbe Riu a Joan Serra i Vilaró

el retaule d’Ardèvol (segle xv) —amb la figura de sant Pere al centre i amb la resta de
taules acoblades a posteriori per un fuster de manera incorrecta—, o bé la taula amb la
representació del Sant Sopar (segle xv), l’origen de la qual encara genera controvèrsia,
sobre si podria ser originària de la capella del Sant Cos de Crist de la canònica de Solsona16 —i posteriorment mutilada i traslladada a l’església de Santa Constança de Linya,
des d’on ingressaria al museu a l’època també del bisbe Riu—, o la seva procedència
primigènia seria una altra. Precisament, l’obra de Ramon Planes sobre l’hospital de
Llobera planteja la hipòtesi que aquesta taula —més frontal d’altar que no pas predel·
la— hauria pogut ser encomanada per la marmessoria de Francesca de Llobera entre
els anys 1430 i 1445 per a la capella del Sant Esperit, que la mateixa Francesca havia
fundat al claustre de la canònica, i on deixà 1.500 sous per a un retaule, un calze i un
altar.17 Cal assenyalar, però, la coincidència cronològica amb el fet que el beneficiat de
la capella del Sant Cos de Crist (Corpus Christi) Antoni Pla, l’any 1443, fa una deixa pel
«retabulo quod de novo operabant».18
En contrast amb l’absoluta manca de documentació de primera mà sobre les primeres adquisicions d’obres d’art per part del museu solsoní, sí que tenim, en canvi, la
correspondència signada pel mateix bisbe Riu entre 1897 i 1898 en relació amb les seves
gestions amb els marmessors del prevere Joan Riba i Fíguls (1805–1873), que havia estat
vicari de Cardona, col·leccionista i artesà de la sal, per tal d’adquirir la seva col·lecció
d’objectes fets amb sal gemma19 (fig. 2).
Les negociacions culminaren amb la inauguració, el 21 de setembre de 1899, de
l’anomenat «Museo Riba» al col·legi de Sant Ramon, que es concebia, doncs, com una
col·lecció independent del Museu Diocesà, tot just creat. La ressenya que se’n fa en el
butlletí episcopal és la següent:
Queda instalado en la gran sala nor-oeste del primer piso de este hermoso edificio que debemos a nuestro Prelado […]. Una preciosa colección de minerales diversos de varios ejemplares paleontológicos raros y escogidos, los objetos que lo forman son todos de sal gema, ya
en su estado natural, ya transformada por el arte. El cloruro de sodio mezclado con cortas
cantidades de sulfato de cal, óxido de hierro, silicato de alúmina, óxido de manganeso, cloruro de magnesio y carbón, se presenta allí bajo formas tan variadas, bellas y sorprenden-

16. Antoni Llorens era qui bàsicament defensava la procedència de la capella del Sant Crist (Llorens 1965: 93–94), mentre
que Chandler Rathfon Post ja n’havia suggerit la procedència de Linya, tal com apunta Rosa Alcoy en l’estudi de l’obra per
al catàleg d’art romànic i gòtic del museu (Alcoy 1989: 182).
17. Planes 2016: 67.
18. ADS, Llibre de Santa Maria de Solsona (s. xiv–xv), núm. 30, f. 67–70.
19. ADS, Fons Joan Riba i Fíguls, capsa 50. Els estudis més recents i exhaustius sobre la seva figura i la col·lecció de sal, basats també en la seva documentació conservada, han anat a càrrec de Montse Creus, en dos articles apareguts a la revista
Oppidum (Creus 2013; Creus 2014). Anteriorment, però, altres treballs havien tractat el paper rellevant de mossèn Joan
Riba com a col·leccionista, com seria el cas de Velasco 2011: 20–23 i, encara abans, Orriols 2003: 144–145.
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tes, que más bien que un museo de sal parece aquello
un tesoro donde se hallan reunidos los minerales más
raros y preciosos. Ocupan las numerosas vitrinas de
una y otra sección: ricos pórfidos, mármoles y jaspes
de dibujos caprichosos y de varios colores; cristalizaciones dentrílicas y coralvídeas de purísima nieve; enormes cristales con finas herborizaciones: el granate, la
amatista, el rubí, el zafiro y el topacio empotrados en
ricas masas de serpentina, de ópalo y de nácar. Entre
los objetos elaborados por el arte, además de una curiosa colección de imitaciones de productos alimenticios, llaman la atención principalmente: un busto muy
bien labrado, de color carne, una primorosa mesa, estilo renacimiento, con finas esculturas y delicadas incrustaciones, tres suntuosos y afiligranados edificios
góticos, una torre de cristal y otra mesa que parece de
20
precioso mármol de Granada.

En el llibre de signatures del Museo Salífero Cardonense, el mateix bisbe Riu expressa
d’aquesta manera la seva satisfacció per haver
pogut salvar la col·lecció:

Figura 2. Objectes de sal procedents de la
col·lecció Riba, de Cardona. (Fotografia:
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona)

Por contento me doy de haber podido salvar este Museo Riba del peligro en el que estaba de ser vendido y
desaparecer para perpetua memoria del sacerdote diocesano que lo formó en Cardona durante su vida y
para mayor lustre de nuestro seminario menor de San
21
Ramon y aprovechamiento de los alumnos que tiene.

Quan el seminari va començar a amenaçar ruïna, la col·lecció Riba va ser traslladada al palau episcopal, a la sala gran que mira cap a la plaça del Palau, l’any 1905 i
a instància del bisbe Benlloch. L’any 1913, i ja amb la direcció del museu en mans de
Joan Serra i Vilaró, el bisbe Amigó va fer traslladar la col·lecció de sal uns metres cap a
la part sud del sobreclaustre de la catedral, al costat de la secció d’arqueologia del museu, els objectes del qual també havien estat traslladats l’any 1909 al palau episcopal
procedents del seminari vell.
A part de l’adquisició en subhasta pública d’altres objectes procedents de la col·
lecció de mossèn Riba, dues de les obres més destacades foren dues taules pintades
20. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Solsona, núm. 15, 1899, p. 23.
21. Llibre de signatures del Museo Salífero Cardonense, p. 58 (segons Creus 2014: 98).
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pels volts de 1400 per Pere Vall, procedents de la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona,
que representen el baptisme de Crist i l’Anunciació.22

L’impuls definitiu: l’etapa de Joan Serra i Vilaró23
El 12 de maig de 1908, el periòdic El Montañés ressenya el trasllat de les despulles del
bisbe Riu a la catedral de Solsona, on descansaria finalment al presbiteri de la capella
del Claustre.24 Aquest «retorn» del bisbe a la seva ciutat, per reposar-hi eternament,
tanca simbòlicament la que podem considerar que va ser la primera etapa del Museu
Diocesà de Solsona, sota la direcció de mossèn Viladrich. A aquest el substituirà, l’any
1909, el prevere nascut a Cardona Joan Serra i Vilaró.
Serra i Vilaró ja havia iniciat la seva tasca fent-se càrrec de l’Arxiu Diocesà de Solsona l’any 1906, i abans del seu nomenament com a director del museu per part del
bisbe d’aquell moment, Lluís Amigó, investigà, per delegació de l’Institut d’Estudis
Catalans, als arxius de Bagà i de la Pobla de Lillet, en una etapa ben productiva en
estudis històrics, sobretot de caràcter local.25
Ja com a director del museu, sota la seva supervisió es restauren les estances del
sobreclaustre, molt malmeses després de les guerres carlines i que serien readaptades
com a espai per al museu (fig. 3). En l’anuari de l’Institut d’Estudis Catalans de 1911,
Serra i Vilaró fa una relació detallada dels objectes ingressats al museu entre els anys
1909 i 1910, i en destaca les columnes i capitells procedents de l’antic claustre de la
canònica de Santa Maria de Solsona, que s’havien perdut cap a 1620, en enderrocar-se
els claustres romànics amb l’eixamplament de l’edifici reconvertit en catedral i amb
la intenció de posar-los al mateix nivell de la catedral nova. Els fragments escultòrics
procedents del claustre antic havien estat considerats desferra i havien estat reutilitzats de diverses maneres; en part, foren portats als terrenys propietat dels canonges
germans Lluch —on es construí, més tard, el seminari nou i on havien estat reutilitzats per construir parets de marge.26
22. L’any 1974 aquestes dues taules —juntament amb altres obres i imatges de la Mare de Déu— desaparegueren del
museu; el director de llavors, mossèn Antoni Llorens, fou acusat d’haver-les venut als restauradors Ferran i Llorenç
Monjo, que les haurien substituït per còpies (Creus 2014: 104).
23. La figura de Joan Serra i Vilaró és fonamental en el món de l’arqueologia i la museologia a Catalunya, per la qual cosa
se li han dedicat nombrosos estudis. En aquest treball no pretenem ni de lluny aprofundir en la seva personalitat, sinó
senzillament aportar algunes notes a la seva activitat al capdavant del Museu Diocesà de Solsona.
24. El Montañés, 12 de maig de 1908.
25. Arran de la seva Història de Cardona (1906) i del seu estudi del senyoriu feudal sobre el castell de Malgrat (1907), fou
proposat com a membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, resolució aprovada el 31 de desembre de 1907.
26. Serra Vilaró 1911: 723.
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Figura 3. Taula del Sant Sopar, festejada per Guillermo de Osma, gran col·leccionista i estudiós de la ceràmica. (Fotografia: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona)

Un episodi curiós corresponent als primers anys de Serra i Vilaró com a director
del museu és l’interès que mostrava el diplomàtic i arqueòleg Guillermo de Osma,
comte consort de Valencia de Don Juan, per l’esmentada taula del Sant Sopar de Linya.
Una de les característiques més singulars de l’obra és la vaixella manisera que s’hi
representa, de manera que, essent com era Guillermo de Osma un dels principals col·
leccionistes de ceràmica de tot l’Estat, sembla que aquest volia adquirir-la per tal de
poder-la exposar al costat d’objectes de ceràmica semblants als que s’hi representaven.
No en va, sempre parla de la «tabla de la cena en la que se representan platos como los
ejemplares míos». Davant la negativa del bisbe a vendre qualsevol dels objectes que
formessin part de les col·leccions del museu, trobem una carta del representant del
comte —sense data, però que hem de situar entre finals de 1911 i principis de 1912, ja
que el 27 de gener d’aquest any se celebra la segona reunió del capítol catedralici en què
es tracta aquesta qüestió—, en la qual es presenta una proposta alternativa a la venda,
en aquests termes:
El Sr. Osma respeta sin el menor esfuerzo —y aplaude— el deseo del prelado de que nunca se
venda objeto alguno, pero precisamente el pensamiento que somete es todo lo contrario de
una venta, pues lo que propone el Sr. Osma es custodiar la tabla, recibiéndola en depósito
y por tiempo limitado, interesándole no siquiera como obra de arte, sino como documento
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que se relaciona directamente con los estudios cerámicos que de muchos años a esta parte
intenta el Sr. Osma llevar a cabo.
Propone:
Costear todo el gasto de embalaje, de transporte y de seguro; y los mismos a la devolución
de Madrid a Solsona.
1- Cuidar de la tabla como si fuese suya, en su propia casa, sin sacarla de España; tenerla
asegurada en el valor que se le asigne, por póliza especial y por separado de los objetos de su
colección propia; tomar a su cargo y por su cuenta cualquier restauración que hubiere menester, y que se habría de hacer bajo la directa inspección del Sr. Osma; y ponerle a la tabla
cualquier marco y aún el cristal que fuere conveniente.
2- Reconocer la calidad de depósito, en escritura pública ante notario: con cuantas garantías
quisieran.
3- Abonaría anualmente con mucho gusto el cinco por ciento del valor asignado a la tabla,
aplicándose tal renta por el prelado, según mejor procediere a su competente juicio.
4- Como había de hacerse obra en la galería, para colocarla, desearía el Sr. Osma que el depósito fuera v.g. por diez años.
5- Por si falleciera el Sr. Osma dentro de ese periodo, en la propia escritura se consignaría la
27
obligación para sus albaceas de cumplir todo lo anterior, como si él viviese.

Atès que per col·locar la taula s’haurien de fer obres a la galeria, es demana que el
dipòsit sigui per deu anys. Davant d’aquesta oferta, i amb la perspectiva que al palau
episcopal de Solsona s’hi havien de fer obres importants, el capítol —reunit el 27 de
gener de 1912— considera que l’interès anual proposat per Guillermo de Osma, i amb
el benentès que el bisbat no perdria la propietat de l’obra, podria ajudar a sufragar
les obres, per la qual cosa la resposta sembla que fou afirmativa,28 i quedava només
subjecta a la decisió final del bisbe, que degué ser negativa, però que, malgrat això,
no suposà la fi de l’episodi.
Tornem a trobar correspondència de Guillermo de Osma el mes de juny de 1914,
en la qual es dóna a entendre que s’haurien reprès les negociacions de cara a algun
tipus de dipòsit temporal. Però llavors el col·leccionista madrileny fa notar que ja havien passat uns anys des de la seva primera proposta i que les circumstàncies havien
canviat, de manera que havia fet obres a la galeria on pensava col·locar la taula: al lloc
pensat per ubicar-la hi havia col·locat un «tapiz español». No obstant això, encara es
mostra interessat en un dipòsit, ni que fos per menys temps. Faltava poc per a la creació de l’Instituto Valencia de Don Juan, fundat a Madrid, al palauet de De Osma, un

27. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (MDCS), correspondència de mossèn Serra i Vilaró, capsa 2, carpeta 2.1.
28. ADS, Capítol, ref. 35, Libro de actas y resoluciones capitulares que da a principio el día 29 de mayo del año 1891 (1891–
1918) (citat per Planes 2016: 545–546).
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edifici de finals del segle xix que el seu propietari va anar adaptant per albergar-hi les
seves col·leccions d’arts decoratives.29
Dues actes capitulars més, del 2 i del 6 d’abril de 1918, tornen a tractar el mateix
assumpte, i s’arriba igualment a una resolució afirmativa. Però finalment, el criteri
del bisbe Vidal i Barraquer degué prevaler, per la qual cosa no s’arribà a realitzar mai
el dipòsit, i Guillermo de Osma va morir l’any 1922. Tot i això, no deixa de ser rellevant
l’interès procedent d’un grandíssim col·leccionista de ceràmica per la taula del Sant
Sopar i la seva «ceràmica pintada» (fig. 4).30
Un tipus de documentació fonamental per entendre l’etapa de mossèn Serra i Vilaró al museu és l’estat de la qüestió que, pels volts de 1914, demana a cadascuna de

Figura 4. Aspecte d’una de les sales del museu, al pis superior, al voltant del claustre, on es veuen des de taules
gòtiques fins a una clau de volta encastada al mur, passant per altres elements escultòrics, com el sarcòfag de
Bernat de Brull, procedent de Vallferosa. (Fotografia: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona)

29. De fet, la galeria que s’esmenta a la correspondència devia formar part de la reforma feta al palauet l’any 1912, a la qual
encara s’afegiria la construcció —acabada l’any 1917— d’un pavelló neomudèjar amb portada neogòtica.
30. Guillermo Joaquín de Osma y Scull (1853–1922), diplomàtic i polític (ministre d’Hisenda d’Antonio Maura durant el
regnat d’Alfons XIII) fou comte (consort) de Valencia de Don Juan, que és el nom que donà a l’institut que creà per reunir-hi
i exposar-hi les seves col·leccions d’arts decoratives, d’entre les quals les més importants eren les de ceràmica. En aquesta
temàtica fou un gran expert, i publicà Los azulejos sevillanos del siglo xii (1902) i La loza dorada de Manises (1906).
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les parròquies sobre les obres d’art que se n’havia endut el bisbe Morgades, d’una banda, i sobre el que hi restava en aquell moment, de l’altra. Aquest document s’elaborà
a partir de la correspondència mantinguda amb cadascun dels rectors, de la qual es
conserven algunes cartes ben explícites sobre les habituals visites dels antiquaris a les
parròquies, a la recerca d’objectes de valor.
Seria el cas de la missiva de mossèn Jeroni Roca, vicari del Mujal, el 3 de juny de
1914, comunicant que el seu antecessor, mossèn Josep Simón —llavors ecònom de les
Oluges—, havia venut alguns objectes de valor arqueològic sense anotar en el llibre de
comptes de la parròquia la inversió dels diners adquirits amb la venda:
[…] doncs he mirat i regirat les golfes i no hi trobo res més que dos teles antigues que no sé
quins sants són. Ara fa un any i mig que passaren uns antiquaris que varen comprar varis
objectes a mossèn Josep Simón, i com no trobo res apuntat desitjaria saber quins objectes
se va vendre i sobretot que va fer dels diners, ja que segons ells digueren a algú que m’ho
ha contat ne donaren bastants diners. Si tens medis de ferli dir a la bona o a la mala, me
31
agradarà poderho saber. Espero que vindràs a veurer les teles de que parlo.

La resposta de mossèn Serra fou immediata i en els termes següents:
Per encàrrec del Sr. Bisbe te escric demanant-te que amb la major prudència i reserva procuris indagar dels sacristans, priors i altres persones quins objectes vengué el teu antecessor
a fi de que si se li forma expedient, com és probable, tinguem testimonis. Procura indagar
32
també si pots qui foren els antiquaris i, en fi, tot lo que es refereixi en aquest assumpte.

De fet, eren bastants els rectors seduïts per la idea de vendre patrimoni —que, d’altra banda, ells tampoc no valoraven gaire—, sovint davant la urgència d’emprendre
obres de millora al temple o qualsevol altra necessitat. Prou que ho posa de manifest
el rector de Freixinet,33 en carta del 10 de juny de 1914, a propòsit d’un retaule barroc i
de làmpades que hi havia a l’església:
Que el mismo altar en cuestión, de buena arquitectura, bien dorado y bien conservado exteriormente, resulta una pieza digna de figurar en un museo, pudiendo, por consiguiente,
suministrar, en calidad de tal, según el humilde parecer del exponente, la cantidad de quinientas ú seiscientas veinticinco pesetas.

31. MDCS, Documentació del Museu, capsa 2, carpeta 2.4.
32. MDCS, Documentació del Museu, capsa 2, carpeta 2.4.
33. Entitat de població pertanyent al municipi de Riner (Solsonès). No s’ha de confondre amb Freixenet de Segarra,
població del municipi de Sant Guim de Freixenet (Segarra).

65

Quaderns MLL 3.indd 65

06/04/2017 11:36:38

La formació de col·leccions diocesanes a Catalunya. 2a Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya

Que en la misma iglesia existen cuatro lámparas, feas al parecer, aunque del valor que les
presta la antiguedad, por cada una de las cuales se ha ofrecido por algún anticuario la can34
tidad de ochenta y cinco pesetas.

En l’estat de la qüestió redactat per Serra i Vilaró l’any 1915, s’hi esmenten directament altres respostes enviades pels rectors, sense que se’n conservi la carta original.
Seria el cas de Sisquer (Solsonès), en què es ressenya la intervenció d’antiquaris:
Hi ha 3 imatges que crec que són antigas i ja fa molts anys arraconades, l’una de Sant Esteve, altres dos de Ntra. Sra. del Roser —una de les del Roser és de pedra i pot fer 5 pams
d’alçada. En l’any passat vingueren 2 vegadas uns antiquaris de Barcelona y m’oferiren 40
35
duros de ditas 3 imatges sens demanar-los-en.

Segons el mateix document, a Montfalcó (Segarra) consta que hi ha dos altars
compostos de «taules bastant bonetes, o d’algun mèrit, que agraden als antiquaris».36
D’altra banda, també des de la parròquia segarrenca de la Prenyanosa s’adverteix que
«en otra iglesia que había sido parroquia hay una sepultura de un militar que aunque
algo estropeada, he pensado alguna vez si podría valer algo y podría venderse. No creo
que nadie reclamara, más sí que sería algo costoso trasladarla»,37 fent referència al
sepulcre gòtic d’Hug de Copons, del Llor, que finalment ingressà al museu entre 1936 i
1939, juntament amb el sepulcre de Bernat de Brull, procedent de Vallferosa.38
En el mateix document s’hi indica també la relació d’algunes obres que s’emportà el bisbe Morgades, feta pels diferents sacerdots. Així doncs, de les parròquies de
la banda meridional del bisbat —bàsicament la Segarra i l’Urgell— n’eixiren imatges
com la de Santa Maria de Malgrat, o el retaule de Sant Llorenç de Preixana,39 mentre
que a Verdú, a part de les dotze taules de l’altar major40 —del qual el rector diu que és
«lo més hermós y cumplert de tots los retaules que hi ha en aquell museu»—, també
se n’endugueren dues capes i una casulla de vellut brodada, així com part del tern
que havia regalat el bisbe Joan Terés.41 De Gospí, mossèn Minguell informa que Mor34. MDCS, Documentació del Museu, capsa 2, carpeta 2.4.
35. ADS, Vària, Objectes actualment existents en les iglesies segons relació dels respectius pàrrocos, 1915.
36. ADS, Vària, Objectes actualment existents en les iglesies segons relació dels respectius pàrrocos, 1915.
37. ADS, Vària, Objectes actualment existents en les iglesies segons relació dels respectius pàrrocos, 1915.
38. Aquestes obres ingressaran al museu, finalment, i gràcies al Comitè Revolucionari, durant la Guerra Civil, quan era
director del museu el berguedà Manuel Boixader.
39. Es correspon amb el número de catàleg MEV 1761–1767 del Museu Episcopal de Vic.
40. Les que es conserven al Museu Episcopal de Vic amb el número de catàleg MEV 1772–1783.
41. Del qual probablement formava part la capa catalogada a Vic amb el núm. MEV 2058.
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gades s’emportà a Vic «una creu antiga que me sembla que era de llauna amb uns
bitxets que hi havia incrustats en la mateixa. M’expresso d’eixa manera perquè com
no he estudiat d’eixas matèrias, no sé com expressar-me».42 Finalment, en la mateixa carta, l’esmentat mossèn Minguell escriu que a Santa Fe «encara ha quedat algun
retaulot de poca importància, alguns pergamins i poca cosa més». D’altra banda,
diu que «en un rebut firmat per Mossèn Ramon Corbella, consta se emporta amb el
consentiment del rector y en calitat de dipòsit per ser exposats al Museu Episcopal
de Vic, en absència del bisbe Morgades els objectes següents», que van des de dues
imatges de santa Fe i santa Anna a canelobres o casulles.43
Mossèn Josep Monegal, rector de Casserres, en lletra del 6 d’agost de 1914, confirma a mossèn Serra, que:
[…] de las iglesias que he regentat no ha desaparescut més que una imatge del santuari de la
Consolació, que estaba arraconada y se la’n portà lo senyor Bisbe Morgades quan era Administrador Apostòlic de Solsona y passà per dit santuari. No sé son mèrit, portaba diadema y
44
no sé quin sant representaba, però sí que agradà molt a dit senyor.

Per la seva banda, mossèn Orriols de Saldes confirma que «del santuario de Gresolet anà a Vich per obra del Corbella, un calcer antich; lo que no sé si han donat lo que
prometeren —temo que no».45 D’aquestes paraules se n’intueix que aquestes alienacions, però, es feien —almenys en alguns casos— prometent algun tipus de contrapartida. En el cas de Puig-reig, es confirma que «quan la visita d’en Morgades s’emportaren
una naveta, que segons datos tenia en la tapa una figura y també una espècie de cassola de fusta pintada que servia per guardar los utensilis de batejar»,46 mentre que del
monestir de Sant Pere de la Portella, al terme de la Quar (Berguedà), se n’emportaren
«una mitra i una sabatillas o sandalias. No sé aquestes últimes prendes si serian d’un
Sr. Bisbe de Orihuela ques diu que va passar per la Portella o fossin relíquies dels abats
anteriors».47 Dins la parròquia de Sorba, de l’església de Sant Jaume de Codonyet «fou
entregada una creu processional qual sant Crist anava vestit ab los peus junts y no
l’un sobre l’altre al bisbe Morgades, al passar la visita en aquesta parroquia», mentre
42. ADS, Vària, Objectes actualment existents en les iglesies segons relació dels respectius pàrrocos, 1915.
43. Probablement hi hauria també l’anomenada marededéu de Santa Fe de Segarra (MEV 1959), mentre que d’escultura
de santa Fe, al Museu Episcopal de Vic, només hi ha la de Santa Fe de Calonge de Segarra (MEV 1961), una altra antiga
parròquia pertanyent avui a l’Anoia.
44. AHAT, Fons Joan Serra i Vilaró, correspondència, capsa 3.
45. ADS, Vària, Objectes actualment existents en les iglesies segons relació dels respectius pàrrocos, 1915.
46. Al Museu Episcopal de Vic hi ha un encenser (MEV 4514) procedent de Puig-reig.
47. Podria referir-se a la mitra abacial (MEV 1920) del Museu Episcopal de Vic.
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que de la Selva, «essent ecónomo Mn. Ramon Vilella, entregà una pau de marfil al dit
bisbe Morgades».48 Així mateix, el rector Josep Torrabadella recordava que:
[…] quan un servidor estava en Linya de párroco, el Sr. Bisbe Morgades se’n portà de la sufragània de Sant Feliu un calze de poca alçada i al mig un nus bastant abultat i també se’n
portà una imatge de la Verge Santíssima ab corona real y crech que estava ab les mans ple49
gades y juntas davant del pit, ja un poch pollada y que estaba arraconada a la sagristia.

En el cas de la Pobla de Lillet, mossèn Vilella recordava: «Aquest juny passat, admirant el museu de Vich vaig conèixer i complaure’m en veurer una madona santa
Maria de Lillet que jo de petitesa havia vist a la sagristia del Monastir de la Pobla».50
Finalment, a Cardona, una de les localitats històricament més importants del bisbat, el doctor Vancells —en la carta del 8 d’agost de 1914— explica que, entre altres
coses, el bisbe Morgades se n’emportà diverses taules amb escenes de la vida de sant
Vicenç, que eren a la capella de Santa Eulàlia i procedien de la col·legiata de Sant Vicenç del castell, i que es podrien correspondre amb les cimeres del retaule de Sant
Vicenç de Cardona, de Pere Vall.51 Entre la relació d’objectes que fa també hi figuren:
Dos escapularios y dos escudos para capas pluviales con imágenes tejidas, semejantes al
escapulario y escudo de la capa del terno de terciopelo encarnado que se conserva en esta
parroquial. Ocho o diez cuadros de pinturas góticas que servian de retablo en la capilla de
Sta. Eulalia. Algunas de estas pinturas representaban el martirio de S. Vicente. Una pintura
gótica muy deteriorada que servía de puerta en la sacristía del comulgatorio (Anunciación).
52
Una imagen de Sta. Ana que había en el altar que es hoy del S. Corazón de Jesús.

Com a contrapartida, en la mateixa carta s’especifica una sèrie d’objectes que el
bisbe Morgades regalà a la parròquia de Cardona i les obres que hi va fer:
El terciopelo de la referida capa encarnada y costeó tambien la confección de la misma.
Quinientas pesetas en metálico. Una casulla de tisú fina valorada á seiscientas pesetas. Las

48. No sabem si aquesta «pau» es podria correspondre amb el portapau d’ivori que consta com a procedent del Museu
Diocesà de Solsona —malgrat que no es conserva al museu i es desconeix on es troba— en una imatge de l’Institut
Amatller d’Art Hispànic (clixé núm. 5723).
49. ADS, Vària, Objectes actualment existents en les iglesies segons relació dels respectius pàrrocos, 1915.
50. ADS, Vària, Objectes actualment existents en les iglesies segons relació dels respectius pàrrocos, 1915.
51. MEV 10730, 10731 i 10732.
52. MDCS, Documentació del Museu, capsa 2, carpeta 2.4, núm. 31.
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dos imágenes nuevas de Sta. Ana y Sta. Eulalia. A mas costeó las obras de restauración de la
53
capilla de Sta. Eulalia, que importaron trescientas o trescientas cincuenta pesetas.

Pel que fa a les relacions entre Solsona i Vic, en el primer catàleg (inèdit), fet l’any
1965 per mossèn Antoni Llorens a partir de les fitxes de mossèn Serra i Vilaró, hi apareixen informacions interessants —sovint fins i tot de caràcter personal— a propòsit
de la controvèrsia amb el bisbat vigatà. Llorens posa de manifest algunes de les temptatives perquè alguns objectes del Museu Episcopal de Vic retornin a Solsona, com és el
cas de la part central del frontal de Sagàs, sobre el qual s’expressa en aquests termes:
Mn. Junyent, que és amic meu, arrufa el nas, i ara ha trobat una altra escapatòria, que és
dir que segons uns apunts de mossèn Gudiol, les taules podrien no provenir de Sagàs sinó
54
d’alguna esglesiola de la parròquia de Llinars.

Fins i tot l’any 1967 encara trobem una carta de mossèn Llorens sol·licitant novament a Vic el retorn de l’antependi de Sagàs. En el seu escrit fa constar que, en
els rebuts que signava el prevere Ramon Corbella, hi constava que els objectes que
es traslladaven a Vic —després d’haver estat tots concentrats a Cervera (citant com a
exemple el cas de les parròquies segarrenques)— ho feien amb caràcter de dipòsit i mai
en concepte de venda.55
D’altra banda, però, entre les respostes donades a mossèn Serra, també hi apareix
la intervenció del bisbe Riu, que sembla que aprofitava les visites pastorals per examinar les obres d’art que romanien a les esglésies. Així doncs, en el cas de les Oluges, el
llavors rector informa que «s’hi troba un sagrari retirat, que té pintures de persones,
bastant bones. El Dr. Riu, al cel sia, encarregà lo portassen a son palau solsoní i encara no s’haurà acomplert».56 I en el cas de Castellnou d’Oluges, s’especifica el següent:
Al passar la Santa Visita pastoral nostre Sr. Bisbe Riu ens digué que l’altar de més valor era
lo que tenim dedicat a nostre Sant patró Blai, que considerant la llur antiguitat pensava que
valdria de 5 a 600 diners. Més tenim dos porta-pau de plata, estil barroch, ab les imatges
de busto dedicats a Sant Blas i Verge del Roser respectivament. Més una canella de coure
estranya, que mos serveix de rentamans en la secrestia, que segons judici d’un antiquari és
57
de valor per sa antiguitat i estranyesa.

53. MDCS, Documentació del Museu, capsa 2, carpeta 2.4, núm. 31.
54. Llorens 1965: s. p.
55. ADS, Vària, Objectes actualment existents en les iglesies segons relació dels respectius pàrrocos, 1915.
56. ADS, Vària, Objectes actualment existents en les iglesies segons relació dels respectius pàrrocos, 1915.
57. ADS, Vària, Objectes actualment existents en les iglesies segons relació dels respectius pàrrocos, 1915.

69

Quaderns MLL 3.indd 69

06/04/2017 11:36:38

La formació de col·leccions diocesanes a Catalunya. 2a Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya

Fins i tot en algun cas també apareix el nom del doctor Grandia, que tingué un paper important en la constitució primerenca del museu, de manera que mossèn Ramon
Vancell hi fa referència en una carta sense datar, però que hem de suposar del mateix
1914, i en què es fa la següent referència:
[…] Una imatgeta que hi havia com de una petita Madona (no sé si de pedra o de guix) que,
si no és en eix museu, era molt semblant á una que n’hi ha. No podent dirne cosa certa,
m’estimo mes no parlar-ne. No recordo sino que un dia vaig ensenyarla al Dr. Grandia y al
cap de molt temps volia ensenyar-la a algú mes, y mirant el puesto ahon solia ser, no vaig
58
trovarla. No sé si se l’anportà’l Dr. Grandia ó si me la robaren.

Ens atrevim a aventurar que aquest estat de la qüestió, en definitiva, hauria estat determinant per tal que mossèn Serra i Vilaró conclogués que el museu solsoní
no podia ser un museu d’art de primer ordre, de manera que seria sobretot a partir
d’aquest moment que centraria els seus esforços en l’arqueologia i les campanyes d’excavació, que proporcionarien, a canvi, la possibilitat de formar la segona col·lecció en
importància d’arqueologia prehistòrica al nostre país. Serà, doncs, a partir d’aquest
moment —que podem situar l’any 1915— que començarà amb intensitat les seves campanyes arqueològiques, amb finançament de l’Estat. Antoni Llorens comentarà que,
«havent-se dedicat de ple a les excavacions, ja no tingué cura de registrar el que ingressava al museu. Recordo perfectament la seva dedicació a les excavacions, que li feia
descurar tot el demés».59
En aquest viratge cap a l’arqueologia, també hi podien haver influït les escasses possibilitats que els objectes que havien ingressat a Vic en època del bisbe Morgades tornessin cap a Solsona, tal com es posa de manifest en la carta que Torras i Bages adreça al
bisbe Vidal i Barraquer com a resposta a la petició que aquest li havia formulat:
Suposo que els objectes depositats seran molt pocs puix lo Canonge Corbella que fou lo intermediari me diu, que en primer lloc no son gaires los objectes que es recolliren en la Diòcesis
de Solsona, que quasi sempre fou pagant, altres vegades donant una compensació, que en
donà moltes lo Il·lm. Sr. Morgades, i que els objectes que es recolliren sens pagar eren de poca
importància, o bé abandonats. Só preguntat també a D. Anton d’Espona, qui era conservador
del Museu en aquells temps, i me diu que ell que rebia los objectes que anaven al Museu sempre cregué que eren propis del Museu, i que al Sr. Morgades li costaren quantitats importants.
De totes maneres, repetesc, que quan se demostri que en aquest Museu existeixen objectes de

58. MDCS, Documentació del Museu, capsa 2, carpeta 2.4, núm. 33.
59. Són nombrosos els comentaris d’Antoni Llorens a propòsit del fet que, a partir d’aquesta data, Serra i Vilaró no és tan
curós en les seves anotacions, perquè es concentra més en l’arqueologia (Llorens 1965).
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Solsona purament depositats, amb l’exhibició de resguard, taló o rebut estès pels qui podien
60
estendre’l, jo parlaré davant de la Junta en conformitat a la que dicta la justícia.

Pel que fa a la seva frenètica activitat com a arqueòleg, val a dir que en menys de
deu anys omplí la sala de prehistòria del museu, que el bisbe Vidal i Barraquer —l’arribada del qual va suposar un nou impuls, sobretot des del punt de vista de la recerca
i l’adquisició de peces arqueològiques— li va proporcionar amb l’oposició del capítol.
Durant aquest període publica nombroses memòries de les excavacions realitzades,
sobretot en jaciments del mateix bisbat —amb excepcions com el de la cova del Segre—, i que tingueren lloc fonamentalment entre 1915 i 1925, any en què mossèn Serra
i Vilaró deixarà el bisbat de Solsona ja que és cridat a Tarragona —on ja residia des de
1922— pel mateix Vidal i Barraquer, que tant havia valorat la seva tasca a la diòcesi
solsonina.61
Però, tot i aquesta major dedicació a l’arqueologia, durant aquests anys no deixen d’ingressar al museu obres interessants, com el retaule procedent de Santa Maria
d’Ivorra,62 l’antependi de Sant Llorenç de Morunys o la bella obra de serralleria del
canelobre procedent de Sant Vicenç de Rus, per posar-ne només alguns exemples.
Des de 1917 trobem Serra i Vilaró presentant la candidatura del Museu Diocesà de
Solsona al concurs de museus de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis
Catalans, dotat amb un premi de 1.500 pessetes i un accèssit de 500. Per tal de participar-hi, el museu havia de ser públic i situat a Catalunya, tot i que en quedaven exclosos
els museus de la ciutat de Barcelona. Val a dir que la candidatura presentada per mossèn
Serra esgrimia la manca de recursos del museu, i s’expressava en aquests termes:

60. Torras 1998: 109–110; Planes 2016: 327.
61. En els seus anys a Solsona, Serra i Vilaró mantindrà una efervescent activitat que es posa de manifest en la nombrosa
correspondència mantinguda amb personalitats tan rellevants com Pere Bosch i Gimpera (Massó 1997), a propòsit de les
seves troballes arqueològiques; Miquel Utrillo, director de l’Enciclopèdia Espasa (Sànchez 2015); Joaquim Folch i Torres,
que li demana col·laboració per a la revista Vell i Nou; el col·leccionista Lluís Plandiura (Planes 2005), o Josep Puig i Cadafalch, amb qui tingué una discussió per causa del retaule de Sant Jaume de Frontanyà, que estava encastat en una paret
que tapiava la conca absidal del temple, i del qual Antoni Llorens relata que «Mn. Serra m’explicà la disputa que tingué
amb Puig i Cadafalch, el qual no volia creure aquesta posició del retaule, a manera d’iconostasi, puix mai l’havia pogut verificar en cap temple romànic de Catalunya. Més tard, havent estat verificada en una església de Flandes, va admetre que
era possible» (Llorens 1965, s. p.). També tingué correspondència amb W. S. Cook, molt interessat per la pintura medieval
existent al Museu Diocesà de Solsona (Mata 2011). D’altra banda, part de la correspondència que rep d’institucions i professionals és en forma d’agraïments per les seves publicacions, com El vas campaniforme a Catalunya: les coves sepulcrals
eneolítiques, que serà lloat per l’arqueòleg Amador Romaní des del Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú (AHAT,
Fons Joan Serra i Vilaró, correspondència).
62. Segons el catàleg d’Antoni Llorens, «Mn. Joan Serra m’explicava que al portar-lo d’Ivorra a Solsona, damunt d’un
animal, amb uns àrguens, hi nevà al damunt durant el viatge» (Llorens 1965: s. p.).
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No disposa de medis propis de cap mena, ni per a son aument ni per a sa conservació, i lo què
s’ha fet és degut als donatius particulars dels Srs. Bisbes i a la bona amor de algunes perso63
nes […] No obstant, posseim cincuanta taules començant als temps romànics —d’aquestes
n’hi ha quatre— fins al segle xvie, essent algunes de rellevant mèrit. Per lo tant, i en atenció
més a la seva pobresa que a la seva importancia, esperem que aquesta docta corporació es
64
dignará concedir-li aquest any el premi que ofereix als museus de Catalunya.

En una carta adreçada a Josep Puig i Cadafalch, demanant-li directament la seva
intercessió per a la concessió del premi, posa l’accent en l’objectiu de la institució, que
seria «principalment, recollir els objectes d’art que, retirats del culte, anirien a parar,
d’altra manera, en mans dels anticuaris»; d’aquesta manera, reflectia la preocupació
per una amenaça «real» que assetjava el patrimoni de les parròquies rurals. Això, juntament amb les obres que s’havia endut a Vic el bisbe Morgades, constituïa un motiu
suficient per mostrar que «no podem posseir series completes en cap dels rams a que
s’exten l’Arqueologia Cristiana. Ara s’ha augmentat amb les petites excavacions que
portem practicades en la comarca, de manera que judiquem ja digna d’ésser notada la
seva secció de Prehistòria»65 (fig. 5).
L’anhelada concessió d’aquest premi arribaria, doncs, l’any 1921. L’any anterior
n’havia publicat a Solsona la memòria, intitulada senzillament El Musaeum Archaeologicum
Diocesanum de Solsona.66 De fet, cal assenyalar que el caràcter interdisciplinari del Museu
de Solsona coincidia força amb els plantejaments museístics impulsats per la Junta de
Museus de Barcelona, inspirats en el model que proposava Salvador Sanpere i Miquel,67
i els estudis que s’han dedicat a mossèn Serra i Vilaró com a museòleg n’han destacat la
voluntat pedagògica, ja que complementava sovint les obres exposades amb dibuixos,
plànols i tot tipus de material gràfic. I aquesta organització museística constituirà una
de les parts més importants del llegat de Joan Serra i Vilaró al bisbat de Solsona, on al
mateix temps realitzà una ingent tasca com a fotògraf, fonamental sobretot pel que fa a
la documentació arqueològica. En definitiva, el fruit dels primers esforços del bisbe Riu
s’havia consolidat amb escreix, gràcies a la tasca d’aquest erudit i incansable cardoní.
Així i tot, els rumors de la sospita sobre les vendes de patrimoni encara eren
presents, quan, l’any 1918, en el diari local La Verdad hi apareixia la següent notícia:

63. Fa constar que les excavacions del dolmen de Llanera, la cova del Segre o el poblat ibèric de Castellvell (Olius) s’han
fet amb ajudes estatals, de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.
64. MDCS, Documentació del Museu, capsa 2, carpeta 2. 4.
65. MDCS, Documentació del Museu, capsa 2, carpeta 2.4, manuscrit de J. Serra a l’Institut d’Estudis Catalans (1917).
66. Serra Vilaró 1920.
67. Calderer–Tarrats–Trullén 1994: 23.

72

Quaderns MLL 3.indd 72

06/04/2017 11:36:38

Els primers 25 anys del Museu Diocesà de Solsona: del bisbe Riu a Joan Serra i Vilaró

Figura. 5. Interior d’una de les sales dedicades a l’arqueologia, en temps de les campanyes de Joan Serra i Vilaró.
(Fotografia: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona)

¿Será cierto que el Cabildo de la Catedral de Solsona, o el Ilmo. Sr. Obispo, se hayan vendido
los ricos tapices con que se adornaban las paredes de dicho templo los días de grandes festividades, por el precio de 125 pesetas el metro, y que el día que los cargaron para su transporte, fueran los Maceros del Ayuntamiento, quienes custodiaban el carro? ¿Qué nos dice
sobre ello el Rdo. D. Juan Serra Vilaró, que tanto se preocupa del Museo de Antigüedades
68
que tiene a su cargo?

Epíleg
La trajectòria brillant de Joan Serra i Vilaró a Tarragona és prou coneguda: es féu càrrec
d’excavacions tan importants com les del fòrum romà o la necròpolis paleocristiana. A
Solsona, el seu successor en la direcció del museu fou mossèn Joan Santamaria, i a partir
68. La Verdad. Periódico defensor de los intereses de Solsona y su Comarca, I, núm. 1, Pinell de Solsona, 1 de febrer de 1918,
p. 3 (citat per Planes 2016: 340).
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de la Guerra Civil ja en prengué les regnes mossèn Antoni Llorens, que ja havia estat deixeble seu des de 1917. Les successives etapes del Museu Diocesà de Solsona després de Serra
i Vilaró ja formen part d’un altre període, igualment intens i ple de vicissituds, durant el
qual hi ingressaran —l’any 1940— obres tan espectaculars com les pintures murals procedents de Sant Quirze de Pedret, de Sant Pau de Casserres i de Sant Miquel de Cardona.
Però l’ombra de Joan Serra i Vilaró torna a aparèixer, en relació amb el museu solsoní,
ben poc abans de la seva mort, quan mossèn Llorens li fa una visita a Tarragona per fer-li
una demanda contundent:
En la meva darrera visita a Mn. Serra a Tarragona, pocs dies abans de la seva mort, vaig demanar-li que em lliurés la lipsanoteca de Bagà. El Museu li pagaria l’import, amb redits i tot,
del que li va costar. Estava present en la conversa el Dr. Josep Casserres, metge de Solsona, el
qual m’acompanyava en aquella visita. Mn. Serra, de moment va callar, indecís. Vaig insistir,
recordant-li les circumstàncies en les que va adquirir-la i la intenció que tenia, en fer-ho, d’ingressar-la al Museu. Em digué que la tenia a la caixa forta. Deixi’m la clau, vaig dir-li, i, acompanyats de la minyona, anirem a buscar-la jo i el Dr. Casserres. No es decidí, dient-me que ho
deixéssim per una altra vegada. Vaig sospitar la veritat i que l’havia promesa a la seva neboda,
Nuri, la qual sempre li anava al darrere per aquesta lipsanoteca.
«L’altra vegada» fou ja amb motiu del seu enterrament.
La lipsanoteca de Bagà, d’un gran valor artístic, arqueològic, per boca de Mn. Serra, ha anat a
parar, de fet, a mans de la seva neboda Nuri.
Deu imatges romàniques de la Mare de Déu, que ell havia adquirit, han estat repartides entre
els nebots. La millor, comprada a Puigcerdà, una imatge que vol recordar la del Claustre, la té el
69
seu germà, Ramon, a la plaça de Tetuan.
[…]
En vida m’havia promès que «tot el que havia adquirit a Solsona tornarà aquí». A l’hora de la
70
mort, que és la de la veritat, no ha estat així. Aquest fet m’indignà.

La negativa de Serra i Vilaró a retornar la lipsanoteca de Bagà reconduïa simbòlicament al punt de partida de la creació del museu, que d’alguna manera ja havia nascut
mancat —per obra i gràcia del bisbe Morgades— d’una part del patrimoni de les parròquies solsonines. I ja hem vist que mossèn Antoni Llorens mai no va renunciar-hi del tot.
Però la seva enèrgica —i controvertida—71 activitat al capdavant del museu ja formaria
part d’una altra història.
69. En algunes anotacions posteriors d’Antoni Llorens es fa referència a la compra a Puigcerdà d’una marededéu romànica:
«M’havia explicat com a Puigcerdà havia adquirit alguna imatge; concretament una que, pagada amb els seus diners, se
la va quedar, com altres que al morir va llegar als seus nebots» (Llorens 1965: s. p.).
70. MDCS, correspondència de mossèn Antoni Llorens, capsa 6, ref. 7.2.
71. La tasca d’Antoni Llorens al davant del museu es veié enfosquida pel fet que, l’any 1982, el Ministeri Fiscal de l’Audiència
de Barcelona va ordenar la instrucció d’un sumari en contra seu i contra Francisco Curt Martínez, industrial i president del
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Una aproximació a la formació
de la col·lecció del Museu Diocesà d’Urgell

Clara Arbués i Teresa Font
Museu Diocesà d’Urgell

Introducció
Participar en aquesta jornada ha permès avançar en la documentació de la nostra col·
lecció, a la vegada que aprofundir en un terreny pràcticament erm fins al moment: la
procedència de moltes de les peces i el periple particular de moltes d’elles, des de les
esglésies d’origen fins a les dependències del Museu Diocesà d’Urgell.
Per a la realització de la nostra recerca al voltant de la formació de la col·lecció,
hem pogut analitzar documentació d’arxiu, tant del mateix Arxiu Diocesà i Capitular
d’Urgell, com de l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. A la vegada, hem comptat
amb la memòria de mossèn Pau Vidal, primer director del Museu Diocesà d’Urgell
—ho fou entre 1957 i 1975—, i de la senyora Carmen Ribó, responsable del museu des
de l’any 1975, que ens han resolt algunes de les qüestions que no tenien resposta, a la
vegada que han possibilitat la confirmació d’informacions extretes de la documenta·
ció escrita. També hem resseguit les publicacions de referència, els catàlegs publicats
de les col·leccions diocesanes i els catàlegs d’exposicions temporals d’art sacre. Apro·
fitem l’ocasió per agrair les inestimables informacions i els comentaris que ens han
fet arribar Montserrat Pagès, Imma Lorés i Alberto Velasco. A aquest darrer li devem
la pista bàsica sobre part de la trajectòria de les taules que restaven sense anàlisi a la
reserva del museu.
El present estudi se centrarà en la progressiva formació de la col·lecció, i finalment
focalitzarà l’atenció en la història específica dels retaules en fusta del museu.
El Museu Diocesà d’Urgell és l’última col·lecció diocesana a formar-se a Catalunya,
l’any 1957, fet que respon a la particular trajectòria del bisbat d’Urgell en relació amb
el seu patrimoni. És per tots sabut que conjunts rellevants o obres soltes procedents de
parròquies de la diòcesi o de la mateixa catedral d’Urgell nodreixen els fons de museus
i col·leccions privades de casa nostra i d’arreu. Fou durant l’episcopat del bisbe Ramon
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Iglésias Navarri, iniciat l’any 1943, quan es reorientà la política patrimonial del bisbat, que donà lloc a la creació del Museu Diocesà.
Segons explica mossèn Albert Vives,1 director del museu entre 1975 i 1990, el museu s’originà a partir d’una exposició que s’obrí al públic al conjunt catedralici de Santa Maria d’Urgell, durant la Setmana Santa de 1957, i, l’estiu del mateix any, el bisbe
Iglésias decretà la creació de la Junta del Museu Diocesà.2 Però la documentació consultada ens permet advertir que anys abans ja s’estava gestant la possibilitat de crear
un museu. El primer esment referit a la possible constitució d’un museu ens ve donat
per Don Martín Almagro, comissari del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
de la Zona de Levante, en una carta adreçada al bisbe Iglésias, l’any 1948. En aquesta
carta es posa de manifest que ambdós interlocutors havien mantingut converses prèvies referides als assumptes del patrimoni artístic de la diòcesi, així com l’interès per
muntar un museu per agrupar-hi les peces de valor artístic disperses a les parròquies.3
El 1956, els antics alumnes de la Salle demanen al capítol que consideri la possibilitat
de crear un museu amb les peces del tresor de la catedral.4

La progressiva formació de la col·lecció
Les primeres peces que formaren l’«Exposición de Arte Sacro» i el subsegüent Museu
Diocesà l’any 1957 —obert al públic de manera regular a la sala capitular i a les sales
annexes— van ser una cinquantena, procedents de la catedral i de l’església de la Pietat.5 A partir d’aquell moment, la col·lecció es va anar incrementant de manera progressiva. Així, en una memòria de la Junta del Museu Diocesà presentada al comissari
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico de la Zona de Levante, de gener de
1964, es concreta que el fons del museu tenia ja en aquell moment, a més de les peces

1. Vives 1988.
2. Decret del 7 d’agost de 1957.
3. Arxiu Diocesà d’Urgell (ADU), carta del febrer de 1948, capsa 172.
4. Arxiu Capitular d’Urgell (ACU), Actes capitulars de la catedral 1948–1997, 17 de setembre de 1956, f. 64.
5. ADU, anys 1930–1960, capsa 172. Les peces inicials, segons detalla el document de l’«Exposición de Arte Sacro», amb
què s’inaugurà el Museo Diocesano van ser: les setze teles dels patriarques, l’apostolat en fusta procedent de la Pietat
—deu apòstols— i la verge jacent de Jeroni Xanxo del mateix conjunt, la creu processional donada pel beneficiat Segimon
Quintana, la talla de la verge de Montserrat, dos canelobres de forja, una marededéu sense identificar, el sarcòfag d’argent de Sant Ermengol de Pere Lleopart, l’urna de fusta de Sant Ermengol d’Altisent, els sarcòfags de fusta gòtics de Ponç
de Planès i de Bernat de Travesseres, les taules dels sarcòfags de fusta del bisbe Abril i del bisbe Pere d’Urtx, les sacres de
la catedral, un calze del segle xvi, un reliquiari de Sant Francesc de Sales del xvii, la custòdia del bisbe Benlloch, el reliquiari
de la Santa Espina de l’altar de la catedral, el reliquiari dels corporals d’Arcavell, l’àmfora del bisbe Simeó de Guinda, el
calze del bisbe Galceran de Vilanova i el copó donat pel mercader Ramon Grau.
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ja esmentades de la catedral i de l’església de la Pietat, noves incorporacions, com alguns documents de l’Arxiu Capitular (com el Beatus del segle x, l’acta de consagració
de la catedral, la butlla en papir del papa Silvestre II, el missal gòtic miniat de Galceran de Vilanova i altres manuscrits il·lustrats), o objectes d’art procedents de diferents
parròquies que es trobaven custodiats a l’edifici del bisbat des de «la liberación», i que
cedia el bisbe: «una cruz románica de esmaltes del siglo xii, dos tallas románicas, otras
dos cruces procesionales, y unas cincuenta tablas procedentes de retablos». Aquesta
memòria segueix explicant que:
[...] ultimamente han entrado a formar parte del Museo: las pinturas murales de la Iglesia
6
de San Miguel y restos de las de una capilla del campanario de la Catedral, y un magnífico
7
lote de telas y reliquiarios románicos procedentes del antiguo altar mayor de la Catedral.

També explica que es troben en dipòsit al museu una talla romànica de la Mare
de Déu, uns encensers romànics,8 un retaule de pedra,9 capitells, etc., diu «cedidas
por diferentes parroquias, en cuyas iglesias peligraba la seguridad de dichas piezas
artísticas».
També hem localitzat un document, que porta el títol Inventario del Museo Diocesano,
sense data, però que ha de referir-se als anys seixanta, en el qual apareix una llista
exhaustiva de peces exposades al museu, en les diverses sales, i en cadascuna de les
vitrines —quan n’hi ha—, en què consten un total de 93 peces.10
Al llarg de les dècades dels seixanta i setanta es documenta, en la correspondència
conservada a l’Arxiu Diocesà d’Urgell, un degoteig constant de peces que van arribant
de diverses parròquies de la diòcesi, fruit de la tasca de la Comissió Diocesana per al
Patrimoni, creada amb la intenció de vetllar per la recollida d’objectes de les esglésies.

6. Possiblement de la capella de Sant Just, malgrat que no ens quadra la cronologia de l’arrencament proposada en el
llibre de la catedral.
7. ADU, anys 1962-1970, memòria del 16 de gener de 1964, capsa 172.
8. ADU, anys 1930–1961, capsa 172. L’encenser gòtic de Sendes (Vall de Castellbò) està documentat que arriba al bisbat
el 1963. L’encenser romànic de la Vansa, segons explica la correspondència localitzada, va arribar al bisbat després de
Pasqua de l’any 1960.
9. ADU, anys 1942–1947, capsa 172. Es tracta del retaule en pedra de Sant Bartomeu de Cubells. Una carta del 2 de desembre
de 1942, del comissari Monreal y Tejada relacionada amb la sol·licitud de retorn del retaule a la parròquia de Cubells,
explica que el retaule era al Museu de Lleida, sota la custòdia del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
Atès que estava tan ben fixat a la paret, l’arrencament era perillós i, per aquest motiu, se’n va retardar la devolució, en
espera de la intervenció d’un especialista. Finalment, segons informa en una carta l’antiquari Josep Bardolet, el 12 de
desembre de 1946 el retaule ja es trobava a les dependències del palau episcopal (ADU, anys 1942–1947, capsa 172).
10. ADU, anys 1930–1961, capsa 172.

79

Quaderns MLL 3.indd 79

06/04/2017 11:36:39

La formació de col·leccions diocesanes a Catalunya. 2a Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya

Es tracta d’objectes procedents d’indrets que han sofert un greu despoblament, i d’altres que custodiaven obres de gran interès artístic per al museu.
En una carta del 4 de gener de 1969, es demana al senyor Joan Ainaud de Lasarte,
dels museus de l’Ajuntament de Barcelona, per acord de la Junta del Museu Diocesà,
l’assessorament per a la configuració d’aquest nou museu.11 Tal com s’explica en la
memòria citada de l’any 1964, i com es constata en factures concretes, la restauració
de les taules de pintura sobre fusta anà a càrrec del restaurador Ramon Gudiol.12 Així,
cap a inicis dels anys setanta s’obre el nou museu a l’església de la Pietat. Aquest nou
espai aportava al museu obres pròpies, com el retaule major de la Pietat, de l’escultor
Jeroni Xanxo, una de les obres més importants que es van produir a la Seu a mitjan segle xvi (1548–1550), pintat i daurat el 1573 per Antoni Peitaví i Miquel Verdaguer. També
hi aportava el conjunt de la Dormició, del mateix Jeroni Xanxo, de 1548, amb la figura jacent de Maria envoltada pels apòstols, i les escultures barroques de la mare de
Déu de Montserrat i la Immaculada de plata. L’església de la Pietat va adequar-se amb
mesures de seguretat i alarma. Desconeixem el nombre total de peces que formaven
l’exposició permanent de la Pietat; sabem que la pintura mural s’exposava a l’església
de Sant Miquel, i que algunes de les peces que s’hi mostraven van sortir de la nova
exposició, dels anys vuitanta, per passar a romandre a la reserva.

Mossèn Albert Vives (1907–1992)13
Home de confiança, i confessor del bisbe Joan Martí i Alanis, va ser nomenat director
del Museu Diocesà l’any 1975, càrrec que ocuparia fins a 1990. Durant els primers anys
d’activitat, va confeccionar un inventari i un catàleg del museu, que va anar publicant
a la revista diocesana Urgellia, desglossat per col·leccions. Aquest primer inventari,
que s’elaborà cap a l’any 1978, constava d’un total de 319 fitxes, i en determinava tan
sols algunes de les procedències, fet que tenia a veure amb els camps de la fitxa descriptiva que ell va utilitzar, seguint les orientacions de mossèn Calderé (director del
Museu Diocesà de Solsona), a instància del bisbe Martí i Alanis (fig. 1).

11. ADU, anys 1962–1970, carta del 4 de gener de 1969, capsa 172. La progressiva arribada de peces i les poques condicions
museístiques de la sala capitular i de les sales annexes van afavorir la creació d’un nou museu a l’antiga església de la
Pietat, cosa que va comportar el trasllat de les obres a aquest edifici annex al claustre. L’església de la Pietat va ser cedida
per allotjar-hi el Museu Diocesà pel bisbe Iglésias després de la mort de l’últim beneficiat, moment en què la capella va
quedar sense culte.
12. ADU, anys 1962–1970, novembre de 1964, capsa 172.
13. Va ser una figura molt implicada en el món de la cultura de la comarca de l’Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra. En destaca
la seva tasca com a professor de la càtedra de llengua i cultura catalanes, i també els seus estudis en el camp de la música
i la poesia.
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Figura 1. Mossèn Albert Vives mostrant
el Beatus a un grup de joves, 1987 (imatge publicada a Pirineu actual, cedida per
Església d’Urgell). (Fotografia: Jordi Pasques)

El 4 de juny de 1988 s’inauguraren les noves instal·lacions
del Museu Diocesà d’Urgell,
amb l’ampliació de les sales
d’exposició permanent a l’antic
edifici del deganat i la capella
de Fàtima (fig. 2). La conceptualització de l’exposició permanent va anar a càrrec de
l’arquitecte Vidal Arderiu, i inclou 140 obres. Aquesta exposició és la que encara avui
veiem a les sales del Museu Diocesà d’Urgell, i incorporà obres com les donacions de
Manuel Carreras i Martí (compartiment de retaule de la Mare de Déu i el Nen, de l’escola aragonesa; l’últim sermó de sant Joan, atribuït a Valentí Montoliu, i el calze i la
patena de Núria). S’hi inclouen noves obres, com el retaule de Sant Vicenç de Sendes,
o la pintura mural que era a Sant Miquel i que ara es concentra a la primera planta.
Potser la novetat més notable és la presentació de la pintura de la volta de Baltarga i
l’absis i l’arc triomfal d’Aineto. Una de les darreres incorporacions a la col·lecció és
el retaule de Santa Coloma de la Bastida, que va ser restaurat i ingressà l’any 2000, i
també és destacable el conjunt de peces d’orfebreria de Coscó, d’entre les quals sobresurt la creu processional del segle xvi. Entre l’any 2000 i el 2002 es realitza un segon
inventari, en aquest cas el primer inventari digitalitzat del fons, amb el programari
DAC, amb un total de 1.028 fitxes.

Les col·leccions
Col·lecció de pintura mural
De les obres que arribaren durant el decenni dels anys seixanta, en destaca el conjunt
de pintures murals procedents de les comarques del Pirineu, concretament les que
provenen de les esglésies d’Estaon, Isavarre, Surp, Sorpe, València d’Àneu i Aineto,
Cabdella, Baltarga, i Os de Civís. També hi ingressaren les pintures provinents de la
catedral de Santa Maria (capella de la torre de Sant Just, capella de Sant Ermengol,
capella de Sant Jaume) i de l’església de Sant Miquel.
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Figura 2. Inauguració de les obres d’ampliació del museu, 4 de juny de 1988. Mossèn Vives, el bisbe Joan Martí
i l’arquitecte Lluís Vidal i Arderiu. (Fotografia: Jordi Pasques)

El conjunt mural de Baltarga és el més complet i rellevant de la nostra col·lecció,
tant per la qualitat com per la quantitat de pintura conservada. La resta, sense desmerèixer-ne la qualitat, són fragments solts que formarien part dels grans conjunts
murals que es troben al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Aquests fragments són
fruit de segones campanyes d’arrencament dutes a terme durant els anys seixanta.
Majoritàriament, el Museu Diocesà d’Urgell va rebre fragments d’aquests segons arrencaments, com els procedents de València d’Àneu i Sorpe, mitjançant convenis o
intercanvis amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Gairebé cada fragment0 de pintura mural del nostre museu té una petita història
darrere; en algun cas, fins i tot, novel·lesca. Els fragments han estat molt ben estudiats per Montserrat Pagès,14 tant des del punt de vista iconogràfic com històric. Els conjunts menys coneguts són els procedents de la catedral, de Sant Miquel i d’Os de Civís.

Els retaules (pintura sobre taula)
L’any 2000 van ingressar a la reserva del museu, aprofitant el primer inventari informàtic descriptiu amb el programari DAC, un seguit de compartiments de retaules, de
diverses procedències, que es trobaven en força mal estat de conservació. Les taules
eren plenes de claus, fruit d’un desmuntatge matusser, i en poques ocasions presentaven les motllures i/o els guardapols característics. D’altra banda, la major part de
14. Pagès 2005: 53–55; Pagès 2008: 115–142, 151–174; Pagès 2009: 121–133, 134–162.
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les peces mostraven aixecaments
de la policromia i altres alteracions
que n’impedien una manipulació
i observació correctes. El deficient
estat de conservació i la inexistència de cap registre sobre aquestes
obres va dificultar-ne l’adscripció i
localització, fet que convertí el conjunt en un difícil trencaclosques,
que encara ara estem analitzant.
Val a dir que durant els darrers dos
anys s’ha dut a terme una intervenció de conservació–restauració
d’aquest conjunt, que ha permès
l’anàlisi atenta de les taules, i n’ha
afavorit la correcta conservació
preventiva a la reserva, en espera
d’una futura restauració (fig. 3 i 4).
Aquesta intervenció —juntament amb la localització d’un document de l’any 1940–1941 aproximadament, dels fons del Servei
d’Arxius i Llegats de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, sobre la devolució de béns al bisbat d’Urgell
per part del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional—,15
ha permès una primera aproximació a les procedències d’aquestes
peces, ja que s’ha pogut observar
que algunes de les taules porten
inscrites a la part posterior el nom
de la població de procedència, i en
ocasions també l’advocació de l’església, mentre que algunes només
hi porten un número. Aquestes inscripcions a la part posterior de les

Figura 3. El museu abans de l’adequació de la reserva del museu de
2012–2013. (Fotografia: © Museu Diocesà d’Urgell)

Figura 4. Adequació de la reserva del museu de 2012–2013. (Fotografia: © Museu Diocesà d’Urgell)

15. Citat per Velasco 2011: 127. Vegeu Servei d’Arxius i Llegats de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Llegat Tarragó, Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, Devolució de béns, capsa I, carpeta C/135-48.
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peces lliguen amb les referències del document esmentat, on es fan llistes de les
taules o imatges que van ser retornades, amb un número, una població i/o advocació, i un seguit d’apreciacions sobre la quantitat de taules i, a vegades, sobre la
iconografia que representen.
Aquest conjunt de taules de la reserva són aproximadament una cinquantena i
provenen, principalment, d’esglésies de la Vall de Boí, de l’església de la Pobleta de
Bellveí, a la vall Fosca, i també de l’església de Son, a les Valls d’Àneu. També s’hi
localitzen tres fragments de guardapols d’un retaule de Cubells —el cos del retaule i la
predel·la avui es conserven al Museu de Lleida— i dos fragments d’un altre retaule dels
Goigs de la Verge d’Abella de la Conca. Durant la Guerra Civil aquestes obres van ser
dutes al Museu del Poble (Lleida) i foren retornades passat el conflicte bèl·lic al bisbat,
i no directament a les parròquies d’origen.
L’anàlisi de les peces de la reserva, acompanyades de la llista del document
esmentat i de les aportacions d’Alberto Velasco en el seu llibre Devocions pintades,16 ens
ha facilitat conèixer procedències i trajectòries de bona part dels conjunts retaulístics
de l’exposició permanent del museu. Aquesta tasca ha ajudat a interpretar el que
fins ara no s’havia advertit: en alguns casos, part de les peces exposades a l’exposició
permanent són retaules parcials que formaven part d’un retaule més ampli, algunes
de les taules dels quals són a la reserva.
Els conjunts retaulístics que tenim identificats en aquests moments al Museu
Diocesà d’Urgell —entre les taules de l’exposició permanent i les taules de la reserva—
que arribaren al bisbat en el lot de devolució de peces després de la Guerra Civil són:
tres retaules de Barruera (un de dedicat a sant Pere; un segon, a sant Joan Baptista,
i un tercer, el major); fragments de quatre retaules procedents de Sant Climent de
Taüll (retaule major, de Sant Andreu i de Santa Anna, i un possible retaule de Sant
Miquel); un fragment d’un retaule de Santa Maria de Taüll; bona part del retaule de
Santa Eulàlia d’Erill la Vall; fragments de retaules de l’església de la Nativitat de Durro
(elements de dos possibles retaules); fragments de retaules de l’església de Sant Feliu
de la Pobleta de Bellveí (segurament ens trobem davant de dos retaules, també); de
l’església de Sant Just i Sant Pastor de Son, fragments del retaule major (la flagel·lació,
sant Nicolau i el nínxol central), el Calvari d’un segon retaule —com ja va indicar
Alberto Velasco en la seva obra Devocions pintades—,17 i un tercer retaule que es conserva
a la reserva, amb dos compartiments en baix relleu, i, finalment, dues taules de Sant
Pere d’Escunhau, a la Vall d’Aran.
Així, aquests retaules sortiren de les parròquies durant la Guerra Civil i es desplaçaren fins a Lleida, al Museu del Poble, i foren retornats cap a 1940–1941 al bisbat,
com indica la documentació. Quan el bisbe Iglésias inicia el seu episcopat es troba les
16. Velasco 2011.
17. Velasco 2011: 149–151, 156–157, 285–290.
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peces emmagatzemades al Palau. En aquest sentit, mossèn Paul Vidal ens explica que
l’any 1953, quan ell va arribar a la Seu, totes aquestes taules eren a les dependències
del palau episcopal. Segons recorda, les peces estaven «estocades» al segon pis, en una
sala gran de mal endreços, que se situava a la part esquerra, damunt d’on abans de les
reformes del Palau hi havia les oficines.
El primer museu de 1957 no mostra cap d’aquests retaules, i no serà fins a l’any
1964, en la memòria esmentada anteriorment i presentada per la Junta del Museu Diocesà d’Urgell al comissari del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional,18
que en tornem a trobar la traça. La memòria en qüestió precisa que el museu disposaria d’una «sala de pintura popular pirenaica», amb un fons de cinquanta taules procedents de diferents parròquies de la diòcesi, que dataven entre els segles xv i xvi. Segons
s’hi indica, en aquell moment, aquestes taules estaven sent restaurades pel senyor
Ramon Gudiol, de Barcelona. La memòria seguia explicant: «Se piensa instalar dichas
tablas, con otros objetos de arte popular de estas tierras, en una sala o tal vez en la
Iglesia de la Piedad».
De fet, el que hem de suposar que succeí va ser que de les taules emmagatzemades
al palau episcopal se’n seleccionaren una cinquantena —seguint un criteri «estètic i
de conservació»— entre aquelles obres que els van semblar de major qualitat, que van
ser progressivament restaurades al llarg dels anys seixanta i setanta.
Amb posterioritat ingressaren al museu altres retaules que no tenen res a veure
amb el lot de peces retornades després de la Guerra Civil: el retaule de Sant Vicenç de
Sendes, que va ingressar-hi per motius vinculats al despoblament de la Vall de Castellbò; el conegut retaule dels Goigs de la Verge d’Abella de la Conca, de Pere Serra, que
arribà al museu després de la particular trifulga del robatori, l’any 1972, i posterior
localització a Nova York, i que ingressà al museu el 1978, i la predel·la de l’església de
Sant Bartomeu del Tossal (Ponts), que va ingressar-hi més tard, segons la documentació, el 1979. També cal afegir-hi dos taules de la donació de Carreras i Martí, el de la
verge amb infant, de l’escola aragonesa, i el de l’últim sermó de sant Joan, de Valentí
Montoliu, que ingressaren al museu l’any 1982. Finalment, el darrer retaule que va
ingressar al museu va ser el de Santa Coloma de la Bastida, un retaule d’estil molt
popular, que fou traslladat al museu a causa del greu deteriorament de l’església, i
que fou restaurat des del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de
Catalunya (CRBMC), l’any 2000.
Hem reconstruït, a partir de l’anàlisi realitzada durant els darrers mesos, alguns
dels retaules esmentats: el retaule major de Santa Eulàlia d’Erill la Vall i el de Sant
Pere de Barruera. En aquest darrer cas, per a la recerca i documentació dels retaules de
l’església de Sant Feliu de Barruera, partim de diverses fonts. En primer lloc, tenim un

18. ADU, anys 1930–1960, capsa 127.
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article publicat per Frederic Godàs al Butlletí del Centre Excursionista de Lleida, l’any 1911,19
en el qual descriu que a finals del segle xix s’hi conservaven tres retaules gòtics: un de
dedicat a la vida de sant Pere, format per deu taules; un altre, format per disset taules
que representen escenes de la vida de Jesús, i un tercer, més petit i molt deteriorat,
amb escenes de la vida de sant Joan. I, en segon lloc, partim del document de devolució
de béns al bisbat d’Urgell, ja esmentat, que ens permet precisar que a la reserva hi
ha 28 taules procedents de l’església de Barruera, i que, sense cap dubte, formarien,
juntament amb part del retaule major, exposat a la permanent, els tres retaules citats
en el text de Godàs. En concret, el retaule de Sant Pere, segons Godàs estaria format
per deu taules, tot i que al museu se’n conserven nou, però cal tenir en compte que a
la taula del Calvari hi ha dues escenes: Déu Pare, a la part superior, i la crucifixió, a la
inferior. A partir d’aquí s’ha intentat fer la distribució de les escenes, que pot variar
en els carrers laterals. Les escenes que es presenten en aquest retaule són: la vocació
de sant Pere i sant Andreu, sant Pere predicant, la resurrecció d’un jove en presència
de Simó el Màgic, l’episodi amb Simó el Màgic, el lliurament de les claus a sant Pere,
sant Pere entronitzat, sant Pere empresonat, la crucifixió de sant Pere, Déu Pare, i el
Calvari.

Retaule de Santa Eulàlia d’Erill la Vall
Una fotografia de l’any 1920 del Fons Salvany (Biblioteca de Catalunya) ens permet
recuperar la imatge original del retaule major d’Erill la Vall, unificant els compartiments que es trobaven exposats al museu i les taules que se’n conservaven a la reserva.
En aquest cas, el retaule no és complet, atès que algunes parts es troben al Museu de
Lleida: diocesà i comarcal, com ja va apuntar Alberto Velasco, que va proposar atribuir-lo al denominat Segon Mestre de Son.20 Així, els compartiments que conservem del
retaule major de Santa Eulàlia d’Erill la Vall són el Calvari i una porta amb sant Pere,
al Museu de Lleida; les quatre taules centrals exposades al Museu Diocesà d’Urgell,
que corresponen al naixement, l’adoració del Nen, santa Eulàlia i sant Miquel, i, finalment, els compartiments custodiats a la reserva, que són l’Anunciació i sant Jordi
(part esquerra), la flagel·lació, el camí del Calvari, sant Pau, i, als laterals, un sant i
la presentació al temple.

19. Godàs 1911.
20. Velasco 2011: 275–280.
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Com creix una col·lecció episcopal:
els primers deu anys de vida del Museu
Episcopal de Vic (1889–1900)

Marc Sureda Jubany
Museu Episcopal de Vic

Introducció
Els orígens de la col·lecció del Museu Episcopal de Vic (MEV) són, en termes generals,
prou ben coneguts. No només els primers responsables deixaren memòries escrites
de primera mà a propòsit de les circumstàncies fundacionals,1 sinó que entre finals
del segle xx i inicis del xxi, amb motiu del centenari de la institució i de la renovació
completa del museu, s’actualitzaren aquests coneixements i quedaren a l’abast del
públic en general.2 Tanmateix, encara són moltes les llacunes quant a la procedència
i la data precisa d’ingrés de determinats objectes que s’afegiren al nucli inicial i, en
general, quant al funcionament del museu en el seu període inicial, abans que Josep
Gudiol se’n fes càrrec de manera plena.
Mirarem d’incorporar a aquest relat algunes informacions poc conegudes o disperses sobre els deu primers anys de vida del MEV —a grans trets, des de la fundació fins
a l’arribada del bisbe Torras i Bages. És un període important, en primer lloc, perquè,
un cop superat l’impuls inicial d’aplec massiu de peces, s’hi manifestà clarament la
voluntat de continuar fent créixer les col·leccions i d’establir els mecanismes que ho
permetessin. Segonament, perquè s’hi féu evident la necessitat de passar d’una tasca
de catàleg de la col·lecció inaugural a una perspectiva de registre i documentació d’un
fons en creixement constant. I, finalment, perquè va ser durant aquests anys que Josep Gudiol i Cunill va passar de ser un col·laborador del museu a esdevenir-ne el con1. Sessió 1900: 9–30; Gudiol 1918.
2. Bracons 1983a; Trullén 2003: 11–18; Trullén 2009.
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servador titular, la posició des de la qual havia de desenvolupar la seva insubstituïble
activitat científica.

«Un dia, una obra.» Del nucli inicial
a les primeres vies de creixement
Les iniciatives que precediren la fundació del MEV havien estat empreses amb una
energia considerable, però no havien aconseguit anar més enllà d’elles mateixes. L’exposició vigatana de 1868 havia aplegat fins a 656 objectes, publicats en un catàleg de
remarcable rigor en el context de l’època, però les circumstàncies polítiques —la «Revolució Gloriosa» de 1868— impediren que cristal·litzés en un museu.3 El museu que el
Cercle Literari de Vic obrí una dècada més tard als seus locals, amb aproximadament
la meitat de peces, es dotà d’un reglament i d’un talonari de dipòsits a manera de rudimentari llibre–registre; també s’hi dipositaren peces adquirides col·lectivament per
diferents persones amb la finalitat expressa de ser-hi exhibides, un fet que només es
pot explicar per un desig de permanència de la institució. Però a partir de 1883–1884,
en contrast amb el dinamisme de la Societat Arqueològica Vigatana, fundada arran
del descobriment del temple romà, el 1882, el Museu del Cercle mostrà signes d’un
estancament que acabà deixant-lo gairebé del tot inactiu.4 El darrer i definitiu impuls
no s’esdevingué fins que, a remolc de l’exposició internacional barcelonina de 1888, el
bisbe Morgades expressà la voluntat de crear un «Museu Arqueològich-Artístich Episcopal» com a institució permanent. Amb tot, no es pot oblidar que aquest final reeixit
fou en bona part possible gràcies a la tenacitat i constància d’alguns prohoms que
estigueren al darrere de totes —o gairebé totes— les empreses precedents, i que havien
de continuar col·laborant en el naixent museu, com ara Josep Serra i Campdelacreu,
Antoni d’Espona, Joaquim d’Abadal o Jaume Collell, entre d’altres.5
Malgrat això, la fundació del MEV no va estar tampoc exempta d’una certa sensació d’excepcionalitat i fins i tot d’un marge per a la improvisació, determinat per les
diferents onades en què anaven arribant les peces. Presa la decisió pel bisbe a l’estiu de
1888, mentre el gruix de les obres recollides a la diòcesi encara s’exhibia a Barcelona,
es començaren a fer treballs d’adaptació al sobreclaustre de la catedral, lloc designat
per al futur museu; de manera simultània, el Cercle Literari féu cessió de la seva col·
lecció i l’envià als locals episcopals, on el gener de 1889 arribà també el grup que havia
estat a Barcelona. Aquell mateix any, el bisbe Morgades publicà dues circulars en què
3. Collell 1920: 109–114.
4. Cao–Sureda 2011: 159–162.
5. Cao–Sureda 2011: 163–167.
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manifestava la decisió de fundar el museu i feia una crida a aplegar-hi peces que romanguessin en desús a les parròquies,6 fet que inicià un degoteig constant d’ingressos. I encara, la mateixa vigília de la inauguració, el capítol de la catedral cedí una
important quantitat d’objectes que, en mots del mateix Gudiol, van haver de ser-hi
instal·lats a corre-cuita.7 A més de la garantia de permanència, doncs, en el naixement del MEV ja s’hi podia besllumar la perspectiva d’un creixement constant, d’una
dinàmica que no s’aturava amb la inauguració d’una col·lecció «completa». Tal era,
sembla, la intenció del bisbe Morgades, sens dubte aconsellat per les persones més
properes al museu: segons el testimoni de Gudiol, el bisbe encomanà als responsables
la missió de fer créixer les col·leccions al ritme ideal d’una peça diària.8
Per aconseguir aquest objectiu calien dues coses: fonts de proveïment i recursos
econòmics. Aquests darrers ja els enumerà Bracons a partir del que s’acabà determinant als estatuts de 1897 i que més tard el mateix Gudiol explicaria a les memòries
anuals: aportacions del bisbe, subvencions oficials, rendes d’inversions immobiliàries, entrades al museu, venda de publicacions i fotografies i ingressos extraordinaris.9
Entre les subvencions oficials periòdiques, la principal era la de 500 pessetes que des
de 1898 atorgà cada any l’Ajuntament de Vic, tot i que no se’n pogué disposar fins a
1902;10 però no hi ha dubte que la quantitat més substancial l’aportava el bisbe: els
relats d’aquests primers anys ben sovint fan referència a la «munificència del prelat».11
El fet, ajustat a la personalitat jurídica de la institució, també significa que el gruix
de la capacitat adquisitiva depenia de l’albir del bisbe, el qual, d’una banda, no havia
de donar compte a ningú de les seves despeses i, de l’altra, no va voler obligar els seus
successors amb la regulació de cap despesa fixa.12
En bona part per aquest motiu, les informacions sobre fonts de proveïment de peces són menys explícites, i els indicis, encara que no manquin, solen ser indirectes.
D’entrada, és lògic que les circulars episcopals de 1889 generessin respostes, en primer
6. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Vich, 22 de gener i 10 de juliol de 1891, respectivament; Bracons 1983a: 172;
Figuerola 1994: 335–339.
7. Gudiol 1918: 16. Aquestes tasques de darrera hora, precisament, van ser les que van determinar la incorporació de Gudiol i altres seminaristes a l’equip del MEV, tan tard com a finals de juny de 1891: Gudiol 1917; Gudiol 1972: 12.
8. La citació concreta del bisbe no ens ha pervingut, però Gudiol ho digué diferents vegades al llarg de la seva trajectòria:
Gudiol 1898; Gudiol 1918: 17, 21–22; Bracons 1983a: 189.
9. Bracons 1983a: 186–187.
10. Gudiol 1918: 31–32.
11. La Veu del Montserrat (en endavant, LVM), any XVII/12, 17 de març de 1894, p. 86. També, en termes generals, a Sessió
1900: 23. Gudiol ho féu ben explícit en narrar, anys més tard, la història del museu: «Per l’adquisició d’exemplars el bisbe
Morgades tingué sempre una caixa ben oberta» (Gudiol 1918: 30).
12. En aquest sentit, Bracons identificà, en els períodes posteriors al que estudiem, pontificats més fructífers que d’altres
(Bracons 1983a: 178, 189).
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lloc, entre el clergat diocesà a qui s’adreçaven: segons Bracons, la iniciativa del bisbe
desencadenà una «campanya massiva d’adquisicions».13 L’actitud del prelat, però, no
fou només passiva, ans proactiva en la recol·lecció de peces, particularment en el marc
de les visites pastorals, en què la col·laboració del seu secretari de visita, el canonge
Ramon Corbella, resultà cabdal.14 Segons el testimoni de Gudiol, el bisbe solia adquirir
aquestes obres a canvi de sufragar obres de restauració i millora dels edificis.15 Aquesta via diocesana explica també fàcilment la presència d’algunes peces procedents del
bisbat de Solsona, del qual Morgades fou administrador apostòlic entre 1891 i 1895.16
Tal com deixa entreveure el bisbe en la seva circular solsonina de 10 de juliol de 1891,
reflex de les vigatanes anteriors, les obres d’art corrien perill pel desvetllament del
mercat d’antiguitats i, especialment a Solsona, per la peculiar situació de la diòcesi,
en seu vacant —i a la pràctica, suprimida— des de mitjan segle xix.17 És en aquest context inicial, per exemple, que ingressà al Museu Episcopal el frontal de Sant Andreu
de Sagàs (MEV 1615), que D’Espona no havia consignat en el seu inventari inicial, però
que ja figura en el catàleg publicat el juliol de 1893. És versemblant, doncs, que fos
recollit en el curs de la primera visita pastoral de Morgades a Solsona, que s’inicià el
12 d’octubre de 1891.18
Però, a banda d’aquesta via, que podríem considerar normal o ordinària —això és,
orientada a salvaguardar en un dipòsit diocesà les obres en perill d’alienació—, és clar

13. Bracons 1983a: 185; Figuerola 1994: 338.
14. Bracons 1983a: 170. Encara el 1899, en una carta adreçada a Gudiol, D’Espona li explica que Corbella ha tornat d’una
excursió per la muntanya amb unes taules pintades («quina llástima no obstant que de tres taules només se n’haji pogut
aprofitar una»), malauradament sense indicar-ne la procedència (Arxiu i Biblioteca Episcopals de Vic [ABEV], CG/2, 29
d’abril de 1899).
15. «[…] pagant [el bisbe] no sols els [objectes] que s’adquirían de particulars, sino bona part dels que procedían de les
iglesies, a les que ell indemnisava en forma de subvencions per reparacions y obres de mellora en els edificis y utillatge
dels meteixos» (Gudiol 1918: 30). Aquestes línies, escrites per Gudiol força anys més tard, quan el comerç d’antiguitats ja
s’havia desfermat d’una manera ferotge, van seguides d’una valoració que no podia ser sinó positiva: «El Bisbe de Vich, al
fer lo que feya, assegurava la conservació dels vells monuments que restan en diferentes contrades, y a la vegada, la salvació
d’exemplars que indefectiblement haurían sigut venuts y desapareixerían de Catalunya». Tal va ser, segons la tradició oral,
el cas del retaule de Santa Clara de Vic, de Lluís Borrassà, que, al retorn de l’exposició de 1888, les monges volien vendre a
un antiquari per poder reparar les teulades del convent; Morgades se’l quedà i sufragà les obres (M. S. Gros, comunicació
personal, 20 de febrer de 2014). La contribució econòmica a reformes a canvi de les obres d’art era un mecanisme
segurament normalitzat, que ja havia estat emprat, per exemple, per Joaquim d’Abadal el 1881–1882 a l’hora d’adquirir una
sèrie d’obres procedents del santuari de Mogrony amb destinació al Museu del Cercle Literari de Vic (Sureda–Cao 2012:
158–189, 181–182).
16. Figuerola 1994: 375.
17. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Solsona, 10 de juny de 1891.
18. Figuerola 1994: 375. Quant a altres peces del MEV procedents del bisbat de Solsona, vegeu en aquest mateix volum
el treball de Maria Garganté.
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que es pretenia anar més enllà, amb vista a crear una col·lecció d’abast com a mínim
català. Això i el protagonisme assumit pel bisbe (que les fonts de l’època lloen com a
«incansable en tant benemèrita empresa» i perseverant en el «desitx d’aumentar son
Museu»)19 expliquen la qualificació d’«episcopal», certament original en el context hispà i fins europeu.20 El bisbe Morgades, però, no s’ocupà directament de localitzar obres
d’art, o almenys no hi ha traces d’aquesta mena d’activitat en la seva correspondència
oficial.21 Les cartes que se li adreçaren amb aquest fi van ser derivades, des de ben
aviat, als seus col·laboradors al capdavant del museu —en un primer moment, Antoni
d’Espona i Josep Serra i Campdelacreu—, que es cuidaven de respondre-hi, d’emprendre les gestions pertinents, de contactar ells mateixos possibles proveïdors, de consultar especialistes i, finalment, de sotmetre al bisbe la decisió final sobre la compra,
el qual la prenia segurament assessorat pels més propers, com Collell i Corbella.22 En
aquesta dinàmica s’hi incorporà des de 1895 Josep Gudiol, com veurem més endavant.
Dins d’aquesta perspectiva àmplia, les vies d’adquisició foren per força més diversificades, segurament comparables amb les d’un col·leccionista amb prestigi i mitjans.
Per exemple, pel que fa a material arqueològic, pel qual hi hagué un gran interès en
aquesta primera etapa del museu, s’acudia a fonts de proveïment ben conegudes, com
el jaciment d’Empúries, on el juny de 1895 s’enviaren «dos representants per recullir
los objectes sobre’l terreno en que’s trobavan».23 En consonància, es mantenia correspondència amb proveïdors de la rodalia, com Pere Màrtir Pujol, de l’Escala, o Romuald
Alfaràs (o Alfaraz), del Port de la Selva.24 El material arqueològic també s’anava a cercar més lluny, per exemple a Andalusia, a través de fra D. Francisco de Carmona,25 i,
19. LVM, any XVIII/18, 4 de maig de 1895, p. 142; LVM, any XVIII/27, 6 de juliol de 1895, p. 214.
20. En efecte, si bé la denominació de «museu diocesà» és abundant en els organigrames dels bisbats europeus, la de
«museu episcopal» hi és pràcticament absent. A la península Ibèrica, per exemple, llevat d’error, només hi ha un altre
museu episcopal a la diòcesi portuguesa de Beja.
21. Les sèries oficials de correspondència del bisbe Morgades es guarden a l’Arxiu Administratiu del Bisbat de Vic.
22. Aquesta sèrie de correspondència, més discontínua als primers anys i més sistemàtica d’ençà que Gudiol se’n féu càrrec, només inclou cartes rebudes i no pas còpia de les respostes enviades, i lamentablement no sempre conté informacions precises sobre els objectes. Es conserva a l’ABEV, sota la cota «Correspondència Gudiol», enquadernada en diferents
volums ordenats cronològicament. Els primers intercanvis de propostes i opinions entre D’Espona i Serra es reflecteixen
bé en una carta del segon adreçada al primer, amb data anterior a la inauguració del museu: ABEV, Correspondència Gudiol, vol. 1 (1891–1899), 25 de febrer de 1891 (d’ara endavant, ABEV, CG/número del volum, data). Quant a l’ascendència
dels dos canonges en les decisions episcopals, sembla suggerir-ho una carta de Ramon Corbella adreçada a D’Espona
amb la darrera decisió del bisbe sobre l’adquisició de certes peces (ABEV, CG/1, 1895 [s/d]).
23. LVM, any XVIII/27, 6 de juliol de 1895, p. 214. Un d’ells era Gudiol, que tornaria al jaciment per excavar-hi ell mateix,
en terrenys propietat de Caterina Albert, l’any 1919 (Graells 2011: 183).
24. ABEV, CG/1, 1895 [s/d]; CG/2, núm. 33, 10 de juny de 1900. Tots dos personatges, Pujol i Alfaràs, eren coneguts
«saquejadors» del jaciment emporità (Graells 2011: 180–182).
25. La primera, ABEV, CG/1, 7 de març de 1895.
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no cal dir-ho, a Roma, on, mitjançant estadants del Colegio Español, es mantenia el
contacte amb Orazio Marucchi, que havia atès Gudiol i els altres seminaristes vigatans
a la Ciutat Eterna el 1894 i que continuà validant el proveïment d’algunes antiguitats
romanes.26 Les adquisicions egípcies, a partir de la donació inicial d’una mòmia (MEV
3001) per part de Joaquim Badia l’any 1896, es vehicularen sobretot d’ençà de l’any 1897
a través de Frederic Rauret, diplomàtic espanyol a Alexandria.27 Naturalment, la secció
etnogràfica podia fàcilment nodrir-se amb la col·laboració de religiosos més o menys
vinculats amb Vic i destinats a missions, com els jesuïtes que l’abril de 1895 proveïen
peces des de les Filipines o els missioners del Cor de Maria que el gener de 1897 n’havien
enviat de Fernando Poo.28
És clar que aquesta operació obria el camí cap als tractes amb col·leccionistes privats
i amb altres museus, que es comportaven de manera semblant. Gonçal Cortada oferí
entre 1895 i 1896 diferents objectes de la col·lecció que havia heretat del seu pare, entre
els quals un ampli monetari a meitat de preu «aún cuando no se adquiera ningún
otro objeto».29 Al pintor i professor de l’Escola d’Arts i Indústries de Barcelona Josep
Pascó, col·leccionista d’arts decoratives, se li feren alguns encàrrecs a partir de 1900,
primerament per obtenir algunes rajoles decorades que ell proposà d’intercanviar
amb fragments de teixit, i per aquesta via s’acabà convertint, en els anys següents, en
un proveïdor que oferia peces al MEV amb preferència, una dinàmica que finalment
no diferí gaire de la dels antiquaris.30 La proposició d’intercanvis era corrent en
l’època, i sobretot els teixits —en el cas del MEV, particularment els vinculats a sant
Bernat Calbó— foren objecte d’una gran voracitat en aquest sentit.31 Paral·lelament,
26. ABEV, CG/1, 11 de juliol de 1895, 12 de maig de 1896. Cf. Sureda 2014: 18.
27. LVM, any XXI/1, 8 de gener de 1898, p. 6; s’adiu amb ABEV, CG/2, núm. 25–26, 28 de maig de 1900, i d’altres que
manifesten la continuïtat de la relació amb Rauret. La mòmia i els objectes de Rauret, arribats al llarg de 1897, foren
consignats en l’inventari manuscrit per Gudiol a partir de l’any següent, a l’inici del qual consten en efecte una
cinquantena d’objectes egipcis (MEV 3001–3050) que s’adiuen a les tipologies breument enumerades a LVM. Quant a la
col·lecció egípcia del MEV, amb consideracions sobre procedències, vegeu Baqués 1971–1972.
28. LVM, any XVIII/18, 4 de maig de 1895, p. 143; LVM, any XX/6, 6 de febrer de 1897, p. 47.
29. En la primera carta de Cortada conservada en aquesta sèrie (ABEV, CG/1, 5 de desembre de 1895), el col·leccionista
ofereix a Gudiol un tracte deferent, tot i que amb l’amenaça velada de l’exportació: «los precios fijados son para ese
museo, si los objetos van al extranjero serán mayores». La referència al monetari que es pot vendre separadament, de 16
de gener de 1896, sembla insinuar una manca d’acord amb relació a altres peces que, com veurem més tard, potser tingué
conseqüències rellevants. Quant a la col·lecció de Joan Cortada i a la seva importància com a col·leccionista, cf. Ghanime
1995; Español 1999: 83–89; Velasco 2011: 32–33.
30. La primera carta de Pascó és de 9 de març de 1900 (ABEV, CG/2, núm. 11–12). En la carta següent, de 23 de març (núm.
18–19), ofereix també tres encensers gòtics i dos de romànics per 700 pessetes, que no es vendran fins a saber si Gudiol
hi està interessat o no.
31. ABEV, CG/1, 25 de febrer de 1891: un francès, del qual no s’esmenta el nom, ofereix al bisbe una arqueta a canvi de
fragments de la roba de sant Bernat. Amb tota probabilitat es tractava de Celestí Dupont, de qui parlarem tot seguit, o del
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l’interès dels responsables del museu a localitzar-ne fragments dispersos en altres
institucions32 potser és signe d’una intenció no escrita de recopilar-los també
mitjançant intercanvis. El mecanisme, en efecte, no era vigent i normalitzat només
entre privats, sinó també entre museus: per exemple, una lletra de Josep Fabre i Oliver,
del Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, proposa el bescanvi d’unes safates
renaixentistes.33 Però malauradament aquestes operacions no deixaren documentació
sistemàtica i, per tant, per ara ni les podem resseguir ni podem verificar quantes se’n
dugueren a terme. Sí que a la premsa d’aquests anys s’esmenten donacions freqüents
per part d’intel·lectuals catalans que, alhora, eren col·leccionistes, sovint consistents
en objectes més aviat anecdòtics. No podem saber amb precisió si aquests obsequis
eren simples testimonis de visites; si, en canvi, pretenien aplanar el camí cap a
adquisicions més substancioses —o n’eren la torna—,34 o, fins i tot, si podrien delatar
aquesta mena d’intercanvis no documentats. En tot cas, reflecteixen el reconeixement
tributat al museu naixent pels cercles intel·lectuals, artístics i fins polítics del país i,
sobretot en el cas de prohoms que havien tingut relacions més o menys estretes amb
els primers passos del museu, segurament no cal excloure’n la bona fe. Pensem en les
donacions de personatges com l’escriptor i crític d’art Francesc Miquel i Badia —que
ja coneixia el projecte del museu des d’abans de la inauguració—,35 l’intel·lectual
mallorquí Marià Aguiló —que havia garantit la seguretat de les obres d’art vigatanes

seu col·lega i també art dealer Paul Tachard, actiu a Barcelona per les mateixes dates i entès en teixits (Beltrán 2014: 105
i, en general, pàssim). Dec a l’amic Alberto Velasco el suggeriment d’aquesta identificació. Més endavant comentarem
l’interès per aquest conjunt de teixits d’altres estudiosos, com Francesc Miquel i Badia o Josep Pascó, les col·leccions dels
quals, de fet, van acabar essent venudes, com veurem, pel mateix Dupont.
32. ABEV, CG/1, 17 de novembre de 1891: Macari Golferichs ha adreçat consulta a Alfred Darcel, director del Musée de
Cluny de París, sobre l’escriptura àrab dels teixits de sant Bernat Calbó; 8 de desembre de 1891: Darcel respon a una altra
carta enviada des de Vic a propòsit d’altres dubtes i amb la notícia que ha localitzat fragments idèntics en un antiquari
de París. Els responsables no es devien refiar gaire de les intencions de Darcel, car el 9 de juny de 1895 Lluís Domènech i
Montaner escriu a Gudiol per, entre altres coses, confirmar que en el catàleg del Musée de Cluny no hi ha cap fragment
de teixit relacionat amb els de sant Bernat Calbó.
33. ABEV, CG/2, núm. 8 i 9, 2 de febrer de 1900.
34. Sembla ser el cas de la donació d’uns fragments de teixits coptes per part de Josep Pascó (probablement, MEV 3071 i
3072), citada a LVM, any XXI/23, 11 de juny de 1898, p. 183. L’inventari manuscrit anota, tot seguit, quatre rajoles catalanes
del segle xvi (MEV 3073).
35. LVM, any XVIII/22, 1 de juny de 1895, p. 174. Miquel i Badia donà una sèrie d’objectes de vidre, entre els quals un
«d’imitació veneciana». Miquel, a més d’haver glossat les aportacions de Vic a l’exposició de 1888 (Figuerola 1994: 332),
ja havia escrit un article laudatori sobre el museu al Diario de Barcelona el març de 1890 (Bracons 1983a: 173) i era objecte
de consultes per part de D’Espona i Serra quatre mesos abans de la inauguració (ABEV, CG/1, 25 de febrer de 1891). Probablement per via d’ells o bé del mateix bisbe, més que no pas de Gudiol, havia obtingut alguns fragments dels teixits del
conjunt de Sant Bernat Calbó, dels quals parlarem (Alsina 2015: 318–319).
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durant la revolució de 1868—,36 Carles de Bofarull —organitzador de l’exposició
universal de 1888 i director del Museu de Belles Arts de Barcelona—,37 l’empresari
i polític Alexandre Pons i Serra —fundador del Cercle Artístic de Sant Lluc—,38 el
comte i artista Alexandre de Riquer39 o Josep Maria Pellicer i Pagès —l’autor de les
primeres monografies científiques sobre el monestir de Ripoll—,40 entre d’altres.
En aquestes relacions ja s’hi poden detectar els signes d’un desenvolupament
exponencial del comerç de l’art antic, amb el qual el Museu Episcopal hagué
d’interactuar per tal d’obtenir noves obres d’importància i, alhora, per mirar d’evitar-ne l’exportació. El mecanisme ordinari fou vehiculat, d’ençà de 1895, per D’Espona i Gudiol: el primer, que residia a Barcelona, localitzava les obres i les presentava a Gudiol, el qual, amb el vistiplau del bisbe, formalitzava, si era el cas, l’encàrrec i n’encomanava a D’Espona l’adquisició. La primera carta que explicita aquesta
dinàmica és de novembre de 1895 i tracta de l’adquisició de sis rajoles catalanes; al
mes següent, es parlava de comprar una pintura presumptament de l’escola de Murillo.41 A partir de 1896 apareix explícitament a la correspondència el nom de Celestí
Dupont, un dels primers antiquaris que copsaren i explotaren intensament el valor
del patrimoni medieval (especialment dels frontals romànics)42 i el primer a interactuar amb el MEV des d’aquesta perspectiva estrictament comercial; de fet, és l’únic
antiquari que s’esmenta explícitament en la correspondència d’aquest període. A
través de les missives de D’Espona ens assabentem que Dupont oferí al MEV obres
de no pas poca importància, com ara un relleu gòtic d’alabastre del qual parlarem
més endavant (1896), el frontal de Sant Fost de Campsentelles —o de Sant Cebrià de

36. LVM, any XVIII/31, 3 d’agost de 1895, p. 247. Marià Aguiló donà dues plaques de metall repujat «ab bonichs adornos
del Renaixement» de difícil identificació, i una «creu de coure ab relleus que ha d’atribuirse a l’art rus» (potser MEV
15391). La seva acció a favor del patrimoni vigatà el 1869 s’explica a Sessió 1900: 13 i a Collell 1920: 109–114. Sobre el
personatge, vegeu Velasco 2011: 34–35, amb bibliografia.
37. LVM, any XIX/23, 6 de juny de 1896, p. 183. Carles de Bofarull donà «una caixeta de fusta del xvii, cuberta de vellut de
seda y adornada de planxas de ferro repujadas y ben disposadas per fer bonich efecte».
38. LVM, any XVIII/18, 4 de maig de 1895, p. 142. El donatiu d’Alexandre Pons i Serra consistí en una creu de fusta amb
ornaments d’orfebreria i pedreria, estimada com a procedent «del mont Athos». No consta en la documentació posterior
del museu, si bé s’assembla tipològicament a MEV 1473 —un objecte, d’altra banda, desaparegut.
39. LVM, any XVIII/22, 1 de juny de 1895, p. 174. Alexandre de Riquer donà «una elegantíssima ánfora de grans dimensions
completament cuberta de petxinas y vegetació submarina».
40. LVM, any XXI/13, 2 d’abril de 1898, p. 102–103. Pellicer i Pagès donà sobretot una sèrie de restes arqueològiques procedents de Mataró, on residia, i un fragment de manuscrit ripollès.
41. Són les dues primeres cartes escrites per D’Espona a Gudiol i conservades a la sèrie (ABEV, CG/1, 30 de novembre de
1895 i 27 de desembre de 1895).
42. En general, sobre el personatge, vegeu Beltrán 2014. Sobre la seva apreciació del patrimoni medieval, vegeu Velasco
2013: 260–261.
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Cabanyes— (1899) o un altre frontal amb passos de la vida de sant Martí, d’estil «ogival primitiu» i amb inscripcions en català, procedent segons Dupont de Benavarri
(també el 1899).43 El frontal de Cabanyes acabà, en efecte, al museu (MEV 9697), però
en els altres casos la transacció no va tenir èxit: el relleu gòtic va sortir del país,
mentre que el frontal de Sant Martí probablement s’ha d’identificar amb el que per
sort acabà ingressant al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (MDCS 15).44 La relació
amb Dupont fins i tot pogué arribar a establir-se en termes de competència: unes
gestions iniciades el 1900 amb vista a l’adquisició del frontal de Mosoll acabaren
fracassant, tot i els contactes amb altes esferes eclesiàstiques, amb el resultat que el
frontal fou finalment venut a l’antiquari i no al MEV.45
És possiblement per fets com aquests que D’Espona adquirí un cert ressentiment
envers el mercat de l’art, que ell considerava més salvatge a Catalunya que en altres
indrets; el mateix any 1900 es planyia de les «continuades noticies d’accions y tractes verament depriments, d’una especulació borda […], sense altre fi que una cobdícia purament de taulell», un plantejament que no reputava «exclusiu dels tractants
d’antigalles, sinó que ho han fet y ho fan persones, no solsament de gran posició
social, sinó que forman part de lo més prestigiós del intelectualisme catalá, dels qui
deurían donar llum y no fum».46

43. ABEV, CG/1, 10, 18 i 20 d’abril de 1899. En la primera d’aquestes cartes, Dupont s’oferia a canviar el frontal de Cabanyes
per «objetos duplicados».
44. El primer esment del frontal «ogival primitiu» que Dupont té per vendre apareix en una carta de D’Espona a Gudiol
(ABEV, CG/1, 18 d’abril de 1899). Creiem que és plausible identificar-lo amb l’antependi de Sant Martí procedent del
llogaret de Capella, en efecte ben a prop de Benavarri. Quant a l’ingrés d’aquesta peça al Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona, allí consta que fou adquirida pel bisbe Riu al comerç d’antiquaris barceloní el 1896; tanmateix, si la identificació
de l’obra que venia Dupont amb el frontal de Capella és correcta, aquesta degué ingressar al museu solsoní entre abril de
1899 —data de l’oferiment frustrat a Vic— i 1901 —any del trasllat del bisbe Riu a Urgell i també de la seva defunció. En tot
cas, quan mossèn Serra i Vilaró es féu càrrec del museu l’any 1909, l’obra ja hi era. Vegeu de nou el treball de Garganté en
aquest mateix volum i, quant a aquesta obra en concret, Calderer–Trullén 1990: 170-171, i Velasco en premsa.
45. ABEV, CG/2, núm. 41, 29 de juliol de 1900: un prevere —de qui no llegim la signatura— adverteix Gudiol de l’existència
del frontal; de l’oferta econòmica que se’n pot fer; de la conveniència que el bisbe Torras i Bages en parli amb el cardenal
Casañas, llavors bisbe d’Urgell, perquè n’autoritzi la venda amb finalitats de reparació de l’església, i, finalment, del fet
que «si no se saca de aquí, se echará a perder», potser volent dir que algun antiquari ja s’hi havia fixat. Un any després,
el 28 d’agost de 1901, la qüestió es devia haver complicat, perquè el prevere Josep Serra promet que tornarà a intercedir
davant el cardenal. Però en carta d’1 de novembre de 1901 ja sembla clar que la gestió ha fracassat: Josep Serra ho atribueix
en part al poc interès real del cardenal Casañas, que aquell mateix any passava d’Urgell a Barcelona, i mostra més esperances en el nou bisbe, que «sembla més amant de les antigüetats y del art: ha posat ja classe de arqueologia». Aquest
nou bisbe d’Urgell era, precisament, Ramon Riu, procedent de Solsona i fundador del museu d’aquella diòcesi. El frontal
de Mosoll fou finalment adquirit per Dupont, que el vengué l’any 1906 a la Junta de Museus amb destinació al Museu de
Belles Arts (Boronat 1999: 216–217; Beltrán 2014: 145–146). Gràcies a això, avui s’exhibeix al MNAC.
46. Sessió 1900: 14. No sabem a qui es referia concretament D’Espona, però és segur que no li faltaren ocasions d’assabentar-se d’operacions moralment poc edificants.

97

Quaderns MLL 3.indd 97

06/04/2017 11:36:40

La formació de col·leccions diocesanes a Catalunya. 2a Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya

Entre el catàleg i el registre
El desitjat creixement de les col·leccions a un ritme ben considerable posa en evidència els problemes vinculats al registre i a la documentació de les obres. Recordem que
abans de 1891 Antoni d’Espona havia començat a elaborar un catàleg, segurament
plantejat segons el model de les exposicions de 1868 i 1888, però el ritme incessant
de donacions el féu desistir de publicar-lo immediatament. Segons el seu mateix
testimoni, just abans de la inauguració ja havia catalogat 1.280 objectes, a banda de
les monedes i del dipòsit de béns del capítol.47 No coneixem cap còpia d’aquest «precatàleg», però en vista del tipus d’objectes que reberen aquests primers números de
registre i de la seva posterior organització catalogràfica, és ben possible que es comencés assignant les referències numèriques simplement segons l’agrupació física
de les obres al sobreclaustre de la catedral, que a l’inici degué ésser feta segons un
criteri temàtic condicionat a la disponibilitat d’espai.48 Encara que D’Espona tingués
els objectes mitjanament ordenats ja a l’estiu de 1889, el ritme d’ingressos i llur diferent tipologia l’obligà a encarar la disposició i catalogació de les obres segons criteris
diferents dels d’una exposició temporal: el nombre atorgat ja no podia traduir una
seqüència ordenada, sinó que esdevenia per damunt de tot una sigla identificadora.
Tot i que, com hem dit, des d’abans del dia de la inauguració la idea d’una col·
lecció «completa» i d’un catàleg «definitiu» era clarament un miratge, la voluntat
de publicar un catàleg tan aviat com fos possible perdurà en els responsables de la
iniciativa, conscients que la publicació del primer nucli de les col·leccions episcopals
seria una bona manera de donar-les a conèixer al país i arreu, així com de posar-les
a disposició dels investigadors.49 Així, la redacció del catàleg es reprengué el 1892
i el text resultant es publicà en dos temps: una primera part, amb 174 pàgines, es
posà a la venda el 4 de juliol de 1893, mentre que l’edició completa amb el segon

47. LVM, any XXII/31, 3 d’agost de 1889, p. 246; LVM, any XXII/50, 14 de desembre de 1889, p. 397–398; Bracons 1983a: 172;
Cao–Sureda, 2011: 162; Sureda–Cao 2012: 151.
48. Sureda–Cao 2012: 151–152.
49. Sessió 1900: 24–25; Gudiol 1918: 18. En efecte, la correspondència d’aquest període, tot i que escarida, confirma que
els volums del catàleg, a penes impresos, van ser enviats a una multitud de corresponents nacionals i internacionals, de
manera que serviren com a carta de presentació institucional i com a excusa per a contactes que sovint foren científicament fructífers. Diverses cartes d’ençà de 1893 i, sobretot, de 1895 i 1896, es reben com a agraïment de la recepció
del primer o segon volum del catàleg. D’altra banda, en el seu viatge a Roma, la primavera–estiu de 1894, mossèn Pere
Bofill, llavors diaca, acompanyat dels seminaristes Gudiol i Baranera, presentà el primer volum del catàleg a la Società dei
Cultori dell’Archeologia Cristiana (Sureda 2014: 14). Quant a les discussions científiques, basti per ara citar la que s’inicià
amb Louis du Farcy, d’Angers, que, havent rebut el segon fascicle del catàleg, aclareix la identificació de nous fragments
de la capa del bisbe Bellera (MEV 1430) en diferents elements d’indumentària (ABEV, CG/1, 10 i 19 de febrer de 1897).
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fascicle s’anunciava per primer cop el 18 de juliol de 1896.50 La primera part incloïa
les col·leccions arqueològiques (sota els epígrafs de «Protohistoria», amb els apartats
corresponent a les edats de pedra i del metall i ceràmica d’«edad incierta», i d’«Arte
pagano», que recollia les antiguitats egípcies, gregues i romanes) i l’inici de les col·
leccions d’«Arte cristiano-parte litúrgica», encapçalades per les antiguitats «romano-cristianas» i seguides per la pintura sobre taula, coure i tela d’entre els segles x i
xix i l’orfebreria. La resta de les seccions litúrgiques (eborària, escultura, teixit, mobiliari, guadamassils, metal·lúrgia i medallística), així com l’«Arte cristiano–parte
civil», l’«Arte mahometano» i l’«Etnografía», van haver d’esperar la publicació del
segon fascicle. La distinció és important, perquè les peces corresponents a les categories temàtiques de la primera part del catàleg que arribaren al museu després de
mitjan 1893 ja no van ser inventariades ni descrites a la segona part.51
Els redactors eren conscients d’aquesta mancança. Al final de la segona part
s’advertia que, a més de no contenir el monetari de 3.500 peces ni la col·lecció numismàtica «Ausetano-Vicense» de 161 elements, el catàleg no recollia tampoc els
«1400 objetos de toda clase no menos valiosos que los aquí descritos, entrados en el
Museo durante la impresión de esta obra».52 També s’hi anunciava, amb bona intenció, que aquests «se darán a conocer por medio de Suplementos o Catálogos especiales», però això no es va arribar a fer mai. Podem suposar que per a Antoni d’Espona
i Josep Serra la publicació d’un catàleg amb 3.000 objectes, alguns d’il·lustrats, en
un total de vora 600 pàgines, del qual pocs museus del país podien presumir, era
una fita prou important, que justificava afluixar un ritme de treball força intens
fins aleshores.53 El cas és que l’inventari no va ser formalment continuat fins a 1898
per Gudiol, quan aquest ja era conservador titular del museu, en compliment de les

50. Per a la represa dels treballs, vegeu Bracons 1983a: 174. L’anunci de les publicacions respectives figura a LVM, any
XVI/26, 1 de juliol de 1893, p. 205, i LVM, any XIX/29, 18 de juliol de 1896, portada.
51. Com a indici complementari, es pot observar que la majoria d’obres de la primera part del catàleg tenen números
inferiors a MEV 1280; és a dir, formen part del primer recull de D’Espona. És normal, car el primer fascicle inclou algunes
de les categories que es consideraven més importants en els inicis del museu (com l’arqueologia, la pintura sobre taula i
sobre tela i l’orfebreria), segurament perquè contenien els objectes més antics i alguns dels reputats com a més bonics,
valuosos i prestigiosos. Lògicament, altres obres d’aquestes categories arribades abans de principis de 1893 van rebre
números posteriors; tot i així, el més alt d’aquesta primera part, corresponent a una taula pintada, és el 1950, amb la sola
excepció dels MEV 2181, 2189 i 2227, tots tres donats a peces d’orfebreria amb esmalt. El catàleg complet conté un total
de 3.000 números.
52. Espona et al. 1893–1896: 577 (sense paginar).
53. Anys més tard, i recordant que D’Espona vivia a Barcelona i només venia a Vic de tard en tard, Gudiol evocaria
la mancança de gestió d’aquells anys i admetria, molt generosament, que hi havia hagut «algun retraç en les feines
d’inventariació i ordenació» (Gudiol 1918: 22).
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seves funcions regulades als nous estatuts de 1897.54 El nou responsable inventarià
algunes de les peces arribades durant els anys anteriors i considerades més rellevants —com, per exemple, la cèlebre mòmia i el seguit d’objectes egipcis que havien
ingressat l’estiu de 1897 (MEV 3001–3050)—, però moltes d’altres no tingueren aquesta sort, segurament perquè Gudiol ja tenia prou feina amb el registre dels objectes
que anava rebent. Per això no podem avaluar quantitativament el creixement real de
les col·leccions del MEV en l’interval 1893–1898.55 Només sabem, gràcies al colofó del
catàleg ja comentat, que a mitjan 1896 els nous ingressos no consignats ja rondaven
els 1.400 exemplars.
Per fortuna, com que la continuïtat dels ingressos significava un èxit sostingut de
la institució, Jaume Collell no perdé l’ocasió de difondre-ho a la premsa. El març de 1894
encomanà al jove Gudiol un text sobre l’estat del museu per a La Veu del Montserrat, amb el
títol «Los Museus de Vich»; a partir de desembre s’hi publicà un paràgraf mensual dins
la secció «Dietari del Principat», i d’ençà d’abril de 1895 hi hagué un apartat fix dedicat
a les adquisicions de cada mes.56 Són breus recensions no exhaustives que no poden
pas substituir els «suplementos» i «catálogos especiales» promesos i en les quals sovint
predominen numèricament els objectes petits —alguns d’indiferenciables, com les
destrals prehistòriques, i d’altres més aviat anecdòtics—, citats per deixar constància del
nom del donant. Són suficients, en tot cas, per fer una valoració qualitativa del període.
A més, en ocasions algunes peces hi són descrites amb prou detall per identificar-les i,
per tant, determinar-ne amb certa precisió la data d’ingrés.57 Mirarem de fer-ho amb les
més evidents.
Molt apreciats ja en aquella època, diferents exemplars de pintura gòtica i tardogòtica van ser objecte de descripcions acurades. Així podem identificar les cimeres
del retaule de Sant Vicenç de Cardona, obra de Pere Vall (MEV 10730, 10731 i 10732),
o els compartiments d’un retaule de Santa Emerenciana, atribuïbles a Joan de Rua

54. Estatutos 1898: 8–9 (article 20, sobre les obligacions del conservador, entre les quals 20.3, «registrar en un libro apropósito con toda exactitud la entrada y salida de todos los objetos del Museo», i 20.11, «presentar en la reunión ordinaria
una memoria ó relación de la marcha del Museo durante el año anterior»).
55. Com sí que va poder fer-ho perfectament, a partir de les memòries, Josep Bracons per al període de govern de mossèn
Gudiol (Bracons 1983a: 188–189).
56. LVM, any XVII/12, 17 de març de 1894, p. 86–87; Gudiol 1972: 15–16; Gudiol 1918: 21; Bracons 1983a: 174, 178; Bracons–
Ordeig 2010: 79–82.
57. Es tracta normalment d’objectes amb números al voltant del MEV 10000, catalogats formalment només a partir
de 1978, ben sovint amb la postil·la que pertanyien «al fons antic del Museu» (MEV, inventaris manuscrits). El fet que
moltes d’aquestes sigles siguin correlatives deu indicar que els objectes es mantingueren més o menys units a través de
les diferents modificacions museogràfiques.
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—fins fa poc, el Mestre de Cervera— (MEV 10745),58 que ja havien ingressat el març
de 1894; les dues taules del rerebancal de Ripoll, obra de Jaume Huguet (MEV 10741 i
10742), arribades el gener de 1895,59 o les portes de la tresoreria de la seu de Vic amb
pintures del Gascó (MEV 12320), descrites el març de 1897.60 Al final d’aquest període,
l’any 1898, Gudiol anotà en l’inventari la peça que mancava al conjunt del retaule de Sant Joan de Fàbregues, també de Joan Gascó (MEV 3074); però, incomprensiblement, no enregistrà l’ingrés, verificat per la premsa entre setembre i octubre
d’aquell any, d’«una taula ab dos compartiments que mostran escenas de la vida de
Sant Bernat de Claraval, de principis del sigle xv», que difícilment poden ser altres
que les cèlebres taules vinculades a l’entorn de Ferrer Bassa (MEV 10728 i 10729).61
Per desgràcia, la poca precisió o l’ambigüitat en altres d’aquestes notícies genera
misteris difícils de superar, com el de la identificació de «[…] cinch taulas gòticas
d’escola alemanya de últims del sigle xv, notabilíssimas totas per l’indumentaria y
riquesa d’estofats en or que mostran. Quatre d’ellas tenen pintats en grans figuras á
Abraham, Moysès, Isaías y Davit y l’altre una escena del martyri de dos Sants», ingressades el desembre de 1894, que devien assemblar-se molt als profetes del retaule
de Granollers, pintats per Joan Gascó i adquirits pel MNAC el 1917.62

58. «[…] secció gótica […] set taulas. Tres de las tals son ab tota evidencia lo coronament d’un retaule y representan passos
de la vida de Sant Vicens Espanyol. Pertanyen aquestas tres pinturas al sigle xv. De las derrerías del xiv es altra taula representant l’Immaculada Concepció de la Verge Maria, y las restants son, com la primera, del xv. N’hi ha duas, que formaren
part d’una pradella, ab imatges de Jesús, Sant Joan Evangelista y un Sant Bisbe, y la que queda conté una escena de la vida
d’una Santa» (LVM, any XVII/12, 17 de març de 1894, p. 86). Quant al retaule de Santa Emerenciana, vegeu Velasco 2010;
quant a la identificació de Joan de Rua com el Mestre de Cervera, vegeu Pont 2015.
59. «Dúas taulas góticas alemanyas del sigle xvi, pintadas al clar-obscur ab las figuras de Moysès y Melquisedech» (LVM,
any XVIII/5, 1 de febrer de 1895, p. 38).
60. «[…] una magnífica porta ab vuyt plafons pintats de fondo blau y vermell, sobre’l que ressalten unas figuras de mitx
cos pintadas al clar-obscur ab filacteras en las que hi van curiosas legendas llatinas. Per son dibuix y per la manera d’esser
fetas aquestas imatges s’hi acusa una gran influencia del art germánich, y se las pot atribuhir època com d’últims del sigle
xv» (LVM, any XX/14, 3 d’abril de 1897, p. 111). Ja ho notà Mirambell 2002: 176, cat. 90.
61. LVM, any XXI/44, 5 de novembre de 1898, p. 350. Més tard ho narrà en termes similars en la memòria (inèdita) de
1898, llegida (però no publicada) l’any següent.
62. LVM, any XVII/51, 22 de desembre de 1894, p. 411. No sabem com identificar aquestes obres. Els cèlebres profetes de
Granollers havien participat en l’exposició de la Universitat de Barcelona el 1877, però des de llavors i fins a llur venda al
MNAC el 1917 romangueren a la casa rectoral de Granollers. Els altres conjunts semblants pintats per Gascó que s’han
conservat o s’han pogut documentar tingueren històries que fan difícil identificar-los amb les nostres taules. Per exemple, els guardapols amb profetes del retaule de Sant Pere de Vilamajor, que segons el contracte de 1513 havien de fer-se
«segons està pintat en lo retaule de Granollers», van ser cremats el 1936; d’altra banda, les quatre figures de les polseres
del retaule de Sant Esteve de Granollers de la Plana, pintat el 1520–1522, van romandre fins als primers anys del segle xx al
mas Reixach d’aquella parròquia (Mirambell 2002: 189–192, cat. 104; 156–159, cat. 70; 170–171, cat. 83).
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Quant a l’escultura antiga, tot i que sovint esments com «dúas imatges de la Mare
de Déu en fusta dels sigles xiii y xiv»63 o «una majestat més»64 no permeten identificacions més precises, altres referències resulten més evidents, com la d’«una escultura
en marbre representant al Arcángel Sant Gabriel en actitut de portar l’embaixada á
Maria, obra d’últims del sigle xv» (MEV 10653 o MEV 10660);65 la d’una «lápida sepulcral ab la figura jacent d’un sacerdot, any 1336» (MEV 10626, en realitat de 1339),66 o
la d’una «imatge de Santa Fe del sigle xiv» (MEV 1961), abans de març de 1894.67 Especialment, detectem el degoteig de tot un grup d’escultures procedents de la catedral
de Vic: dues imatges de sant Pere (segurament MEV 1308 i 10643), abans de març de
1894;68 el grup del Sant Enterrament (MEV 10670–10675), el juny de 1895;69 un setial del
cor gòtic (MEV 10664), o la marededéu renaixentista de marbre procedent de la Rodona
(MEV 12316), l’agost de 1895.70
63. LVM, any XVIII/36, 7 de setembre de 1895, p. 288. Altres esments semblants: «tres estatuas de la Mare de Déu […] xiii,
xiv y xv» (LVM, any XVII/12, 17 de març de 1894, p. 86); «una estatua de la Verge ab Jesús del xiv» (LVM, any XVIII/27, 6 de
juliol de 1895, p. 214); «una estatua de la Mare de Déu d’últims del sigle xiii, ben interessant entre altras cosas per los poms
de sa cátedra que figuran caps de gat» (LVM, any XVIII/40, 5 d’octubre de 1895, p. 310); «una notable estàtua de la Mare
de Déu ab son Fill, d’últims del sigle xii, conservant la decoració ab que fou ornada al ser construhida» (LVM, any XIX/4, 1
de febrer de 1896, p. 32); «duas imatges de la Mare de Déu, l’una d’últims del sigle xiii y l’altra […] del sigle xv» (LVM, any
XIX/49, 5 de desembre de 1896, p. 390); «una molt ben tallada imatge de la Mare de Deu ab son Fill, notable escultura del
sigle xiv» (LVM, any XX/27, 3 de juliol de 1897, p. 213). Malauradament, s’han perdut les pistes que permetrien identificar
el «regalo del Rnt. D. Anton Romeu, Pbre, consistent en una estatua de la Mare de Deu del sigle xiii antigament venerada
en aquesta Ciutat» (LVM, any XIX/27, 4 de juliol de 1896, p. 216), i la «bonica imatge de la Mare de Deu, de fusta, de
principis del sigle xv, d’especial interés per haver sigut venerada sobre l’antich portal de Queralt d’aquesta Ciutat» (LVM,
any XXI/5, 5 de febrer de 1898, p. 39).
64. [J. Gudiol], «Los Museus de Vich», LVM, any XVII/12, 17 de març de 1894, p. 86. Un esment semblant el trobem a LVM,
any XX/18, 1 de maig de 1897, p. 143: «una important imatge de las anomenadas Magestats ab creu de curiós dibuix, que
sembla pertànyer al sigle xii» (potser MEV 9726).
65. LVM, any XX/27, 3 de juliol de 1897, p. 213.
66. Ibídem.
67. LVM, any XVII/12, 17 de març de 1894, p. 86. La talla, que consta com a procedent de Calonge de Segarra, tingué temps
de ser inclosa a la part d’escultura del segon fascicle del catàleg; sabem doncs, gràcies a l’esment, que arribà entre 1891 i
març de 1894.
68. «[…] duas estatuas de pedra representant á Sant Pere, del xiii l’una i d’últims del xiv l’altra» (ibídem). En vista de
l’esment i dels números de catàleg, cal suposar que la imatge més tardana (i més bonica) s’inclogué en el segon fascicle
del catàleg, mentre que l’altra, menys atractiva, es deixà per al Museu Lapidari, on consta que entrà aquell any (Bracons
1893b: 94, cat. 67). L’altra imatge de sant Pere de pedra enregistrada en aquestes cronologies (MEV 87) ja havia pertangut
al Cercle Literari (Sureda–Cao 2012: 156).
69. «[…] sis grans imatges d’estatura natural que habían format part d’un pas del devallament de la Creu, molt interessants
per sa indumentaria de principis del sigle xvi» (LVM, any XVIII/27, 6 de juliol de 1895, p. 214).
70. «[…] cadira del chor de l’antiga catedral vigatana, delicada obra d’entalladura d’últims del sigle xiv […] una hermosísima imatge de la Mare de Déu correcta obra escultórica en marbre blanch que ha de cridar l’atenció als inteligents y que

102

Quaderns MLL 3.indd 102

06/04/2017 11:36:40

Com creix una col·lecció episcopal: els primers deu anys de vida del Museu...

Entre els teixits, sobresurt l’ingrés de peces com el drap mortuori del gremi dels
adobers de Vic (MEV 2288), el maig de 1895, inclòs en el segon fascicle del catàleg;71 la
casulla del bisbe Miquel de Ricomà (MEV 10936) el març de 1897,72 o l’arribada, el novembre d’aquell mateix any, d’altres elements del conjunt funerari de Sant Bernat
Calbó (com l’amit, MEV 10617, o l’alba, MEV 10618).73 També detectem a la premsa
la notícia de la recomposició de la capa del bisbe Bellera (MEV 1430), ja acomplerta a
inicis d’aquell mateix mes.74 I entre els objectes d’art més menuts podem identificar
el reliquiari en forma de costella (MEV 9736), ja arribat el maig de 1895;75 l’arqueta
nassarita amb plaques d’ivori calades (MEV 17829), el juliol de 1895;76 dues lipsanoá últims del sigle passat fou colocada en lo templet que avuy recorda la rotonda que hi havía en la plaça de la Catedral»
(LVM, any XVIII/36, 7 de setembre de 1895, p. 288).
71. LVM, any XVIII/22, 1 de juny de 1895, p. 174.
72. «A més ha entrat una casulla que per sí sola ja es adquisició de las que honran un Museu y poden esser assenyaladas
com un aconteixement dels que’n passan moll pochs y per lo tant dels més oviradors. Es una casulla ab son escapulari,
format de dos troços d’una tira de capa pluvial evidentment de principis del sigle xiv. En sos vuyt compartiments, separats per faixas de florons, hi van unas ramas á modo de garlandas fetas ab una senzillesa è ingenuitat qu’enamoran. Sota
d’aquestas hi van uns arcbs apuntats obtusos tribobulats que s’apoyan sobre capitells ab palmetas y fustas ab adornos en
zigzag, formant aixis unas capelletas en las que van uns sants ab llur cos gronxat, vestits ab interessant indumentaria de
gran senzillesa de plechs. Tot això es fel en seda de colors de menut y perfet punt de cadeneta y ressalta sobre fondo d’or
pla, apuntat de dos en dos fils per punts transversals de seda groga. Y, si val molt la part brodada d’aquesta casulla, no val
pas menos la part de fondo ò tela lateral, puix es d’un preciós teixit oriental á manera de domaç vert figurant pagos reyals
y grifos mitx aligas mitx lleons, ab alas de rat-penat, que lenen lo cap, potas y uns claps de las alas en or, essent de notar
que’ls segons hi mostran uns bonichs motius alfabètichs, resultantne una fermesa de dibuix y una elegancia en lo traç que
fan colocar aquest drap entre’ls més notables teixits que guarda nostre Museu: sembla que pot donarse com del sigle xiii»
(LVM, any XX/14, 3 d’abril de 1897, p. 111).
73. «Aixís ha sigut molt admirada un alba sacerdotal de lli magníficament conservada, ab son parament de seda de barras
grogas y vermellas. No han cridat menos l’alenció un curiós capulxó de lli blanch ab borlas de seda y creus brodadas en
sedas y or, y varis troços de galons ò franjas d’or ab característich dibuix. Y al valor arqueològich d’aquets exemplars s’ha
de juntarhi l’històrich, puix formaren part dels ornamenls pontificals ab que fou enterrat un Bisbe de Vich del sigle xiii»
(LVM, núm. XX/49, 4 de desembre de 1897, p. 391).
74. «Ha de contarse igualment com adquisició de memorable interés la recomposició que s’es feta d’una magnífica capa
pluvial, obra inglesa del sigle xiv, propietat del Capítol Catedral, que s’havia troçejat per convertiria en dúas dalmáticas
per escolans, un drap de faristol y unas cobertas de missal, objectes qu’estavan ja exposats en las vitrinas del Museu.
Ara, ab lo que s’ha fet, pot veures perfectament quin era l’efecte que produhiría aqueixa riquíssima peça d’indumentaria
sagrada quan estava en tota sa integritat, ressaltant aixís la manera de desarrollarse son magnífich dibuix fet en or y formant dosserets ab imatges de Sants, sobre’l vermell vellut de seda en que campeja» (LVM, núm. XX/45, 6 de novembre
de 1897, p. 359).
75. «[…] un reliquiari de principis del sigle xvi, en forma de costella, de plata daurada y burilada, embellit ab dotze malaquitas; dos lapislátzuli y nou amatistas» (LVM, any XVIII/22, 1 de juny de 1895, p. 174). L’esment permet deduir que el
maig de 1895 ja s’havia completat la secció d’orfebreria de la segona part del catàleg, on aquesta peça no va arribar a ser
inclosa.
76. LVM, any XVIII/31, 3 d’agost de 1895, p. 246.
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teques de vidre del segle XI —la de Casserres, que entrà al catàleg perquè arribà el
juliol de 1895 (MEV 2286)77 i una altra ingressada el desembre de 1896 i que, per tant,
en quedà fora (MEV 9714)—,78 o el document de privilegis de la Rodona (MEV 10881),
el juny de 1896.79
Aquests objectes tan rellevants i tants d’altres comentats imprecisament a la
premsa van quedar, doncs, atrapats en un impasse entre l’impuls inicial i la tasca
de registre sistemàtic. En arribar al capdavant del MEV, Gudiol resolgué aquest
inconvenient implantant un criteri de gestió que seria vàlid fins a finals del segle xx.

L’ascens de Gudiol i l’establiment d’uns criteris
El que s’ha dit fins ara ja expressa clarament la importància del nomenament de Gudiol com a conservador titular del museu. Com ja historià amb solvència Bracons,80
això va determinar en gran manera l’èxit de l’empresa i de la seva projecció nacional
i internacional al llarg dels trenta anys següents. El que ací ens proposem és contemplar com la seva figura va anar esdevenint important en aquest període primerenc,
i com les experiències dels anys inicials ajudaren a formar els criteris amb els quals
s’havia de governar el museu.
Josep Gudiol i Cunill (1872–1931) havia ingressat al col·legi preparatori de Sant Miquel dels Sants el 1882 i al seminari de Vic el 1885 sense cap previsió de dedicar-se a
matèries artístiques. El seu primer contacte amb el naixent museu es produí de manera casual: a finals de juny de 1891 el bisbe envià a cercar mitja dotzena de seminaristes per tal que anessin a ajudar uns «senyors que en les sales de sobre els claustres
de la Catedral de Vic estaven instal·lant els objectes d’un museu d’antiguitats que
proximament seria inaugurat».81 Segons la memòria familiar, el jove Gudiol havia
format una petita col·lecció d’animalons dissecats, i potser per això fou tan aplicat,
77. «[…] un potet de vidre groguench, adornat ab relleus de dibuix losangeat y un apaynelat al fondo, tapat ab cera blanca,
en la que hi há per segells quatre impromptas d’una cornalina romana, dins de la que’s trobà un pergamí de principis del
sigle xi y que’s descubrí en l’ara d’un altar del monastir de Sant Pere de Casserras» (ibídem).
78. «[…] lipsanotheca ó capseta per reliquias feta d’una ampolla de vidre clar molt ben treballada y de forma esfèrica, à la
que va trencarse’l coll per poderhi introduir ab més facilitat las reliquias y los tres pergamins que las acompanyan, un dels
quals nos diu lo nom del Bisbe de Vich Guillem (1046–1975) que va colocarlahi en consagrar l’ara» (LVM, any XIX/49, 5
de desembre de 1896, p. 390).
79. «un interessantíssim document referent à l’antiga Rodona vigatana del any 1342 adornat ab una ampla faixa en la que
hi van policromadas las escenas de l’Anunciació y’l Calvari entre la representació d’una Mare de Déu de l’època» (LVM,
any XIX/27, 4 de juliol de 1896, p. 216).
80. Bracons 1893a: 177–186.
81. Gudiol 1972: 15–16.
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els primers cursos, en les matèries de ciències i història natural.82 Que l’anessin a
buscar, però, segurament tenia menys a veure amb aquesta afició embrionària pel
col·leccionisme que amb el fet de ser voluntariós i —sobretot— vigatà, una condició
que el feia disponible malgrat el període de vacances,83 i que s’adeia amb el clima
d’urgència dels treballs al museu. Gudiol, en tot cas, rebé «a glòria la vocació»; tant,
que després de la inauguració continuà acudint regularment al museu juntament
amb Pere Bofill —a diferència dels altres quatre seminaristes inicialment implicats—, i allí començà a rebre lliçons informals del conservador Antoni d’Espona.84
La col·laboració, que a l’inici havia de ser més aviat material —els estudiants foren
cridats, recordava Gudiol el 1917, perquè «ajudessin als organitzadors del Museu,
netegessin els quadres i vigilessin durant les hores d’exposició pública»—, esdevingué científica: Gudiol i Bofill es convertiren en els auxiliars de D’Espona i de Serra
i Campdelacreu en els treballs de redacció del catàleg. Collell, membre de la junta
del museu, i sempre atent al seu progrés, ja devia endevinar qualitats prometedores
en Gudiol quan li encarregà una ressenya sobre l’estat del museu, que seria la seva
primera publicació.85
El bisbe premià amb una estada a Roma els constants seminaristes —i un tercer
dels de primera hora, Josep M. Baranera, que s’hi afegí. Aprofitant per a l’anada
un pelegrinatge de caràcter obrer, entre abril i juliol de 1894 els tres joves voltaren
museus i excavacions, visitaren societats de recerca i feren coneixences diverses a
Roma i a altres llocs d’Itàlia. A més de ser un premi, l’estada havia d’ampliar llur
aprenentatge en matèries útils per al museu.86 Les anotacions que Gudiol va fer durant el viatge, que hem conservat, delaten dues característiques dels seus treballs
futurs: d’una banda, una erudició extraordinària (demostra una familiaritat amb
certes matèries artístiques que només pot explicar-se pel mestratge de D’Espona,
pel possible coneixement de bibliografia especialitzada i, en tot cas, per una gran
agudesa visual), i, de l’altra, l’interès per la documentació històrica de les obres,
entre altres coses, per poder fonamentar-ne la datació (el cèlebre principi gudiolià
«una obra, un document»).87

82. Ibídem: 8.
83. Gudiol 1917.
84. Ibídem; Gudiol 1972: 12–15.
85. LVM, any XVII/12, 17 de març de 1894, p. 86; Gudiol 1972: 15.
86. Així s’ho plantejava, almenys, Collell 1931; vegeu també Sureda 2014: 11–12. Que Gudiol s’ho va prendre d’aquesta manera ho demostren els seus comentaris durant el viatge, en els quals sovint el que veu és pres com a terme de comparació
amb les col·leccions del MEV (ibídem: 17).
87. Sureda 2014: 16–17, esp. notes 53 i 59.

105

Quaderns MLL 3.indd 105

06/04/2017 11:36:40

La formació de col·leccions diocesanes a Catalunya. 2a Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya

Després de tornar de Roma, la relació de Gudiol amb el museu entrà en una segona
etapa, del tot determinant. Hi contribuí una altra casualitat: el jove emmalaltí de
tifus i, per facilitar la seva recuperació, a entrada de tardor el bisbe el dispensà de
fer vida de col·legi durant uns dies. El Gudiol convalescent ho aprofità per anar
diàriament al museu, on participà en la reorganització general de les col·leccions
que conduí a la nova instal·lació de finals de 1894, i la seva vàlua en aquesta tasca
justificà que el permís episcopal puntual s’acabés convertint en permanent, la qual
cosa limità l’estada de Gudiol en el seminari a les hores de classe i a la pernoctació.88
Aquell mateix desembre començava la publicació, ininterrompuda fins a 1898, de
les ressenyes mensuals dels objectes ingressats al MEV a La Veu del Montserrat, que és
versemblant atribuir a Gudiol, potser durant un temps juntament amb Bofill. Al
mateix temps, continuava la preparació del segon fascicle del catàleg, durant la qual
el criteri propi que s’anaven formant els dos joves clergues —sobretot després de llur
estada a Roma— es manifestà per primera vegada a través de certes desavinences
amb els directors de l’obra quant a la manera de catalogar les peces.89
A inicis de 1895 es fa evident que la participació de Gudiol en la gestió del
MEV s’havia convertit en ordinària, per no dir fonamental. El mes de febrer,
Gudiol s’encarregava de respondre a la premsa en nom del museu una qüestió
formulada públicament sobre el retaule de Sant Miquel de Verdú.90 Poc més tard,
el mes de juliol, detectem la primera carta adreçada directament a Gudiol i a
Bofill, en comptes d’adreçar-se al bisbe o a D’Espona;91 a partir de llavors, Gudiol es
converteix en el destinatari exclusiu de les missives, i, per tant, en l’encarregat de
mantenir la correspondència. Això li donà l’ocasió d’ampliar, de manera indirecta,
la seva formació mitjançant contactes sovintejats amb personatges com Lluís

88. Gudiol 1972: 26–27. Per a la nova instal·lació de 1894, vegeu Bracons 1983a: 174–175.
89. Gudiol 1918: 19. Ho reconeix el mateix D’Espona a Sessió 1900: 25. Cal tenir en compte que a Roma els joves havien
pogut consultar de primera mà el catàleg del Museo Sacro del Vaticà, un manuscrit elaborat per G. B. de Rossi amb la
col·laboració de Cosimo Stornajolo (Sureda 2014: 15, nota 48).
90. Gudiol 1895. A l’inici de l’article, el jove Gudiol, que signa com «un aprenent d’arqueólech», sent la necessitat de justificar-se amb aquestes paraules: «Los conservadors del Museu, per ocupacions, ausencias y malaltias, no han pogut aclarir
lo cas ab la brevedat que aquest y la diligencia de vostè mereixían, y encara avuy m’ho encarregan á mi, qu’en aquestas
cosas com en casi totas apenas hi lluco y que no’ls puch servir á dits honorables senyors raés que d’amanuense». Hi ha, en
l’article, un cert to entre polèmic i sorneguer, indicatiu potser d’alguna mena de conflicte o temença, i en tot cas senyal
d’una mordacitat que notem en altres textos de Gudiol (Sureda 2014: 13).
91. ABEV, CG/1, 9 de juny de 1895. La següent, del 21 del mateix mes, ja només s’adreça a Gudiol. Desconeixem les motivacions i circumstàncies de la desaparició de Bofill, que continuà carrera eclesiàstica però se separà completament del
museu.

106

Quaderns MLL 3.indd 106

06/04/2017 11:36:41

Com creix una col·lecció episcopal: els primers deu anys de vida del Museu...

Domènech i Montaner,92 Josep Font i Gumà,93 Joaquim Botet i Sisó,94 Pere Alsius95
o Louis du Farcy,96 entre molts d’altres, i a més dels ja esmentats, ordinàriament
motivats per consultes a propòsit de peces del museu, i prosseguint el camí obert pels
seus predecessors.97 Aquest fou, sens dubte, el principi del que Francesc Roma ha
anomenat la «teranyina intel·lectual» de la qual sabé envoltar-se Gudiol.98
El protagonisme de Gudiol s’explica no només per les seves indubtables habilitats,
sinó perquè era qui tenia més disponibilitat de temps per dedicar-se al museu. No
hem de perdre de vista que D’Espona vivia a Barcelona i que tant ell com Serra tenien
altres ocupacions; per més aficionats que hi fossin, el MEV no podia ésser per a ells
sinó una activitat complementària. Tanmateix, aquest protagonisme incipient de
Gudiol no era encara una llibertat total: en aquests primers anys, per la seva edat i el
seu estadi de formació clerical, fins i tot devia estar més sotmès a la tutela del bisbe i
dels seus col·laboradors immediats del que ho estaven D’Espona o Serra, i això també
incidia en el procés de consolidació dels seus criteris a l’hora de fer créixer la col·lecció.
El cas de la compra frustrada del cèlebre relleu amb la cerimònia de «córrer les
armes», atribuït a Pere Oller, una de les millors escultures catalanes del tombant de
1400, avui exhibida al Musée du Louvre de París (R.F. 1521), ho exemplifica perfectament. Era ben coneguda, fins avui, la història de la venda d’aquest relleu per part de
Dupont a un comprador francès;99 desconeixíem, tanmateix, que el MEV l’havia pogut adquirir i que no arribà a fer-ho. El 15 de gener de 1896, en una de les seves cartes
habituals a Gudiol, D’Espona cridava l’atenció sobre un alt relleu d’alabastre policromat procedent d’un sepulcre —deia— de Santes Creus amb les armes de Sicília, que
Dupont tenia a l’aparador en venda per 5.000 rals: d’acord amb Elias i de Molins sobre

92. ABEV, CG/1, 9 de juny de 1895. En la carta següent, del 21 de juny, Domènech proposa a Gudiol fer una excursió a la
Selva de Mar, «on tinch entés que hi han joyas, robas y esculturas procedents de St. Pere de Roda». No sabem si això es
va verificar, però 22 anys més tard Gudiol publicaria, en efecte, el tresor de Sant Pere de Rodes.
93. ABEV, CG/1, 31 de juliol de 1895.
94. ABEV, CG/1, 21 d’abril de 1896.
95. ABEV, CG/1, 10 de setembre de 1899.
96. ABEV, CG/1, 10 i 19 de febrer de 1897.
97. En la primera carta de la sèrie (ABEV, CG/1, 25 de febrer de 1891), Serra ja havia proposat a D’Espona que es consultessin especialistes com Puiggarí, Miquel i Badia o Pedrals sobre una possible adquisició o intercanvi. Potser fou en aquesta
circumstància que Miquel i Badia obtingué els seus fragments de teixit del conjunt de Sant Bernat Calbó (Alsina 2015:
318–319).
98. Roma 2013.
99. La bibliografia sobre l’obra és molt extensa. Citem només Manote 1979; Español 1999 (amb el relat de la venda de
l’obra fet a través d’altres fonts, p. 85–88); Español 2007 (amb abundants referències), o Velasco 2013: 260.
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la seva extraordinària qualitat, D’Espona exhortava Gudiol a convèncer el bisbe.100 El
propietari era Gonçal Cortada, hereu de Joan Cortada i de la seva cèlebre col·lecció, esmentada més amunt; segurament ja havia intentat vendre’l al museu pel seu compte
junt amb altres peces, però no hi havia hagut acord en el preu.101 Gudiol digué a D’Espona, en efecte, que el bisbe havia trobat massa cara la peça i que la seva temàtica
aliena a la religió no justificava l’esforç. En la seva resposta, D’Espona insistia en la
vàlua artística del relleu, que estimava no inferior a la dels que componien els retaules
de les catedrals de Vic o de Tarragona; que en negociessin el preu, si volien, «però per
Deu, no el deixi escapar!».102 El bisbe es mantingué inflexible, car en carta de 24 de
febrer D’Espona es resignava a no poder comprar l’objecte.103 Però quan, poc després,
el relleu, efectivament, se n’anà a l’estranger per un preu molt més alt, D’Espona no
va poder més i, amb amargor, escrigué a Gudiol:
[…] ja no hi ha perill de que’l relleu de D. Gonzalo de Cortada embarassi el Museu. Com que
no era cap notabilitat, lo tal objecte ha sigut adquirit per un museu estranjer per lo modich
preu de vuit cents duros. És a dir, lo tal museu l’ajustà per mil duros, pero habent lo fuster
trencat las camas dels caballs al embalarlo lo museu adquisidor obtingué la rebaixa de mil
pessetas y ne pagá sols quatre mil […] Li dono la noticia per si’l fa reflexionar y despreocuparse, y rectificar lo criteri equivocadíssim que tenen vostès sobre’l camí que s’ha de seguir
104
per que aumenti y no decaygui l’importancia de nostre museu […].

D’Espona insistia en la seva carta que la grandesa d’un museu no la feia «una
acumulació de vulgaritats y medianias arqueológicas», sinó que bastava per aconseguir-la «una dotzena de objectes de punta».105 Com hem vist, tant la correspondència
100. ABEV, CG/1, 15 de gener de 1896.
101. ABEV, CG/1, 5 de desembre de 1895 i 16 de gener de 1896 (vegeu la nota 29). La presència d’aquesta peça a la col·lecció
Cortada era coneguda des d’antic: Bofarull la descrivia, en la seva Guia-Cicerone de Barcelona, publicada el 1855, com «un
alto relieve de alabastro del siglo xv que representa tres personajes montados, uno de los cuales lleva corona ducal» (citat
a Español 1999: 83, nota 13).
102. ABEV, CG/1, 19 de febrer de 1896.
103. ABEV, CG/1, 24 de febrer de 1896.
104. ABEV, CG/1, 21 de març de 1896. Al Musée du Louvre de París s’explicita que l’obra procedeix del sepulcre de Ferran
d’Antequera a Poblet, que prové de l’«ancienne collection Joan Cortada i Sala 1805–1868» i que ingressà formalment
al museu el 1911, com a llegat testamentari del comte Isaac de Camondo (http://www.louvre.fr/moteur-de-rechercheoeuvres [consulta: 8 de maig de 2015]). Dels mots de D’Espona sembla que es pugui deduir que l’adquisició la féu directament el museu, una contradicció que per ara no sabem resoldre.
105. Ja en la seva carta citada de 15 de gener de 1896, D’Espona s’havia manifestat en el mateix sentit: «un Museu ha de
procurar solament adquirir pessas de primera encara que sian en poch numero y que axis com poch significa l’adquisició
d’alguns centenars de monedas […] o d’objectes romans comuns al país, l’adquisició d’un objecte com lo referit ho seria
d’inapreciable per la colecció episcopal».
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com les notes a la premsa d’aquests primers anys delaten, en efecte, una superioritat
quantitativa d’ingressos menuts de material arqueològic i, comparativament, menys
peces de rellevància i preu. Segurament aquesta experiència de confrontació amb el
seu primer mestre convencé Gudiol que si el desig episcopal d’«un dia, una obra» es
podia satisfer només amb l’adquisició de monedes i fragments ceràmics seria fàcil
d’acomplir, però no conduiria al prestigi que el museu mereixia. No es pot descartar que les posteriors gestions decidides —frustrades o no— per adquirir obres importants, com els frontals de Cabanyes o Mosoll, en què Gudiol i D’Espona treballaren
en perfecte acord, tinguessin també la seva part de propòsit d’esmena. Tot i així, la
decisió final sempre depenia de si el bisbe volia i podia fer la despesa; això deu explicar
per què s’adquirí, per exemple, el frontal de Cabanyes però no el de Capella, ofert per
Dupont al museu immediatament després.106
Algunes notícies a propòsit de teixits antics semblen apuntar també a una evolució des d’un criteri poc elaborat, circumscrit a una decisió més o menys arbitrària del
bisbe, cap a una opinió tècnica feta des d’una perspectiva més integral de la col·lecció.
Quan, el febrer de 1891, Serra escrivia sobre la pretensió d’un francès de canviar una
arqueta per uns fragments de teixit del conjunt de Sant Bernat Calbó, ja era conscient que el tracte repugnava el seu company D’Espona; però igualment insistia a demanar-li’n el parer, perquè el bisbe s’hi havia mostrat interessat i preguntava «quin
tros de roba de s. Bernat donariam de canvi».107 Nou anys més tard, la repugnància de
D’Espona s’havia convertit en un criteri d’indivisibilitat del conjunt, que Gudiol exposava amb contundència: Josep Pascó, que havia ofert dos retaules gòtics a canvi d’un
fragment repetit (MEV 1002), es disculpa si ha ofès Gudiol en suggerir la transacció,
que òbviament no es dugué a terme;108 i el mateix any, Caritat Grandier, la vídua de
Miquel i Badia, s’excusa d’haver-li demanat altres fragments per completar els que
ja tenia el seu marit, i accepta el suggeriment de Gudiol de no desmembrar la seva
col·lecció.109

106. D’Espona, en la seva carta de finals d’abril de 1899, explica que Dupont està queixós pel fet de no haver encara rebut
resposta de Vic al seu oferiment del ja esmentat frontal «ogival primitiu» de Sant Martí, que finalment no seria adquirit.
Degué ser una època de poca despesa episcopal, car la carta de D’Espona comença amb un al·legat tan sorneguer com
revelador: «Gracias a Déu que per fi ha entrat quidam de bo en nostre museu, a qui segons lo dejuni a que se’l te sotmés
fa temps, està en perill d’entrar en lo período anémich que tothom sap ahont porta» (ABEV, CG/1, 29 d’abril de 1899).
107. ABEV, CG/1, 25 de febrer de 1891.
108. ABEV, CG/2, núm. 34–35, 1 de juliol de 1900; núm. 36, 9 de juliol de 1900. No podem assegurar que això signifiqui
l’oblit total de la pràctica de dividir i intercanviar teixits, però almenys això era el que Gudiol expressava quant als
fragments del conjunt de Sant Bernat Calbó, que, d’altra banda, fàcilment podien assimilar-se a relíquies.
109. ABEV, CG/2, núm. 45, 31 d’octubre de 1900; núm. 46, 5 de novembre de 1900. Els fragments de Miquel i Badia eren,
és clar, els que havia obtingut anys abans mitjançant els seus contactes vigatans (Alsina 2015: 318–319). Curiosament,
ambdues col·leccions tèxtils, la de Miquel i Badia i la de Pascó, serien finalment venudes per Dupont a la mort de llurs
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Entre un i altre moment, és clar, Gudiol havia esdevingut un home dret i fet i un
professional segur d’ell mateix. Durant el seu període formatiu, veié com les encertades
opinions de D’Espona havien corregut el risc de col·lidir amb decisions poc clarividents
en matèria d’adquisicions, davant les quals Gudiol no tenia ni les eines, ni la posició,
ni potser —almenys al principi— la fermesa necessària per oposar-s’hi. El criteri de Gudiol, nascut l’estiu de 1891 sota el mestratge de D’Espona, matisat a Roma entre abril
i juliol de 1894, forjat durant la confecció del catàleg del museu i posat a prova en els
incerts anys 1895–1897, fou reconegut pel bisbe Morgades amb el nomenament de conservador titular en virtut dels estatuts de 31 de desembre de 1897. Amb aquest càrrec,
Gudiol adquiria la llibertat, la potestat i fins i tot la missió d’aplicar el seu saber professional, amb el qual, si bé no es pot dir que «fes» el museu —que ja es trobà, en bona part,
format o, més ben dit, que es formà mentre ell també es formava—, estava ben proveït
de la clarividència necessària per determinar quines n’haurien de ser les línies mestres.
El mecanisme establert per Morgades en els nous estatuts es demostrà eficaç a l’hora
d’assegurar l’autoritat del conservador. Quan, a finals de 1902, el bisbe Torras i Bages
volgué imposar un préstec d’obres al qual s’havia compromès prescindint dels estatuts,110
topà amb l’oposició ferma de la junta del MEV i, especialment, amb la de Gudiol. El
conflicte, que potser hauria tingut funestes conseqüències, sortosament no esclatà i al
capdavall serví per afermar el respecte a la indiscutible competència professional de Gudiol.111

Conclusió
La inauguració del MEV el 7 de juliol de 1891 —de la qual el 2016 celebrarem els 125
anys— no va ser un fet puntual i aïllat, sinó que s’inscrivia en un procés lent i complex, de presa de consciència d’una societat sobre el seu patrimoni, en sentit ampli,
i de creació d’una institució, en sentit concret, entre la fundació de 1889 i els estatuts
de 1898. En aquest arc cronològic, el creixement de les col·leccions, el desenvolupapropietaris: la de Miquel i Badia, als Estats Units el 1907 (on Dupont havia venut la seva uns anys abans), i la de Pascó, a
la Junta de Museus el 1913 (Beltrán 2014: 154–155, 175–176).
110. «En ningún caso y por ningún concepto ni motivo será permitida la sustracción ni enagenación definitiva ni temporal
de ninguno de los objetos instalados en el Museo; no pudiendo por consiguiente figurar nunca en exposición alguna sea
el que fuere su carácter» (Estatutos 1898: 4, article 8).
111. Quan el bisbe, tot i haver perdut la votació en junta, ordenà igualment la sortida dels objectes més importants amb
destinació a l’Exposició d’Art Antic del Palau de Belles Arts de Barcelona, Gudiol en dilatà el trasllat dient que ell no estava pas obligat a saber quins objectes considerava el bisbe que eren els més importants del museu. Collell, bon coneixedor
del mal geni del bisbe Torras, en féu la tria ell mateix i els envià de seguida. A la tornada dels béns, Gudiol ensenyà al bisbe
alguns desperfectes als béns, causats per una manipulació maldestra que ja es temia, i Torras es comprometé a no prendre
més decisions semblants sense parlar-ne abans amb el conservador (Gudiol 1972: 48–49).
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ment dels mecanismes per a la seva correcta conservació i documentació —segons els
criteris de l’època— i el creixement de Gudiol com a museòleg i com a científic van
avançar en paral·lel.112 Uns mots de Joaquim Folch i Torres resumeixen aquesta afirmació feta ja molts cops, alhora que hi afegeixen un matís sobre el caràcter embrionari
d’aquell període, que, sota aquesta llum, podem llegir en termes tant individuals com
col·lectius: «[…] ell [Gudiol] i el Museu varen créixer junts, figura l’un de l’altre, confosos en l’escomesa heroica dels primers temps […] en aquells dies, en què les bases
que avui tenim per a la història i la crítica de la nostra pintura antiga eren a penes
començades».113
El coneixement una mica més detallat —si més no, del que ho era fins ara—
d’aquests deu primers anys de vida del Museu Episcopal de Vic demostra, doncs, que
aquest fou un període crucial en diversos sentits: per al museu, com a col·lecció i com
a institució; per a Josep Gudiol, com a responsable al seu capdavant, i, de resultes
d’una cosa i de l’altra, per a la història dels museus, del patrimoni i de la història de
l’art al nostre país.
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De casa a palau. Història
i protagonistes de la formació
del Museu Diocesà de Girona1

Francesc Miralpeix Vilamala
Universitat de Girona

A grans trets, la història de la formació del Museu Diocesà de Girona és ben coneguda
gràcies a la publicació de mossèn Llambert Font, que ressenyà les dades clau de la
seva història en un parell de paràgrafs del llibre guia que dedicà a les col·leccions catedralícies i diocesanes.2 Aquella succinta informació ha estat repetida en molts reculls
successius, que l’han completada i perfilada fins a lligar-la amb la vida institucional
de l’actual Museu d’Art de Girona.3 Aquesta comunicació, no obstant això, vol donar
a conèixer i analitzar un seguit d’informacions extretes de la recerca d’arxiu que han
de permetre eixamplar encara més el coneixement de la història i de les vicissituds
d’aquell primer museu diocesà —que de manera oficial es deia Museo del Seminario
Diocesano—, de les seves col·leccions i, ensems, dels seus protagonistes.
Com deia, el text de Llambert Font subratlla que, malgrat que fou el bisbe Josep
Cartañà i Inglés (1934–1963) qui impulsà la creació definitiva del Museu Diocesà, el
primer intent de crear-ne un sorgí de la iniciativa del bisbe Josep Vila i Martínez (1925–
1932). Aquesta dada corrobora una afirmació que Josep Maria Marquès deixaria escrita

1. El punt de partida d’aquest estudi és la comunicació «De la Comisión Diocesana de Liturgia y Arte Sagrados del Obispado de Gerona al Museo Diocesano. Clarícies sobre la fundació i les col·leccions del Museu Diocesà de Girona», que
vaig presentar a les II Jornades Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya, celebrades a Lleida el 20 de novembre de
2014. Vull expressar el meu agraïment a Marc Sureda i Alberto Velasco, organitzadors de les jornades, per haver-m’hi
convidat. També vull agrair els consells i les facilitats que he rebut de mossèn Joan Naspleda, del personal de l’Arxiu
Diocesà de Girona i de Maria Antònia Clarà, sense els quals aquest estudi no hauria estat possible.
2. Font 1952: 63–64.
3. Cases 1948; Marquès 1954; Bouso 1966. Vegeu també el detallat relat de Soler 1984; Soler 1993, i la tesi de Serra 2014:
247–250.
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anys més tard segons la qual l’interès per la fundació d’un museu venia de lluny.4
Efectivament, Josep Vila pensà en el saló del tron del palau episcopal —que més tard
acabaria convertint-se en la sala principal i més lluïda de l’actual Museu d’Art de Girona—, perquè acollís una incipient col·lecció de peces i objectes litúrgics de tota mena
i valor. Vila, de fet, seguí les prerrogatives de dues circulars ben conegudes de la Secretaria d’Estat vaticana. La primera, de 15 d’abril de 1923, exhortava els preveres a
«fundar […], donde no exista ya, y organizar bien un museo diocesano en el obispado o
en la catedral».5 La segona, enviada pel cardenal Pietro Gasparri l’1 de setembre de 1924
per notificar als bisbes italians la creació de la Pontifícia Comissió Central per a l’Art
Sacre a Itàlia, disposava la constitució a cada diòcesi de comissions diocesanes o regionals per a l’art sacre, la funció de les quals seria «[…] la formación y la ordenación de
los museos diocesanos».6 A Girona, Vila ho aplicà creant l’encara molt poc coneguda
Comisión Diocesana de Liturgia y Arte Sagrados del Obispado de Gerona.7
El bisbe Vila, però, no partí de zero. Abans del seu episcopat, el seminari diocesà
disposava ja de la col·lecció emporitana del canonge i vicari general del bisbat, el
doctor Ramon Font i Miquel,8 ingressada per adquisició del bisbe Tomàs Sivilla abans
de 1900,9 i de la col·lecció del prevere Pere Valls i Vilà, que donà la seva gran col·lecció
en llegat testamentari l’any 1925.10 L’any 1927, en ocasió de la inauguració del curs del
seminari diocesà, el corresponsal del diari La Vanguardia es féu ressò de la instal·lació
d’aquells primers objectes:
4. Marquès Planagumà 2008.
5. Carta circular a los Ordinarios de Italia sobre la conservación, la tutela y el uso de los archivos y de las bibliotecas
eclesiásticas, 15 d’abril de 1923, protoc. núm. 16605 (citat per Vismara 1993: 188–196).
6. Carta circular a los Ordinarios de Italia, 1 de setembre de 1924, protoc. n. 34215 (citat per Vismara 1993: 196–198 i Fallani
1974: 225–229).
7. Creada el 10 de gener de 1930, la componien el canonge Canadell, secretari de cambra del bisbe; el canonge Morera,
arxiver de la catedral; mossèn Frederic Trigas, catedràtic d’història i arqueologia del seminari; mossèn Bolós, aleshores
bibliotecari del seminari, i mossèn Josep Riera, arxiver diocesà.
8. Nascut a Igualada el 1847 i mort el 1900, Font estudià al seminari de Vic. Visqué a Girona, al Casal de la Pabordia, amb
la seva germana. Font cultivà una important activitat cultural. Presidí la junta auxiliar gironina per a la restauració del
monestir de Ripoll, i fou col·laborador de l’Associació Literària de Girona, i membre corresponent de la Reial Acadèmia
de la Història i de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres. La seva afició a l’arqueologia, que es materialitzà en una
extraordinària col·lecció arqueològica emporitana, quedà reflectida en la publicació del llibre Episcopologio Ampuritano.
Precedido de una reseña histórica y arqueológica de Ampurias, Girona, Tomàs Carreras, [c. 1897–1898]. Sobre Font, vegeu
Jiménez 1988 i Boada 1990.
9. És la que possibilità que, el 1918, al seminari hi hagués un «Museo-Biblioteca», esmentat a Pérez 1918.
10. Sobre Pere Valls i la seva col·lecció, vegeu Alcalde–Miralpeix 2014 i Alcalde–Miralpeix 2015. No ha de ser casual que
Pere Valls llegués la seva col·lecció al seminari, si pensem en la possibilitat que podria haver-se inspirat en l’exemple de
Font. Ambdós eren amics íntims de mossèn Cinto Verdaguer —Ramon Font arribà fins i tot a fer d’intermediari entre el
poeta i el bisbe Morgades.
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Con ocasión de la apertura de curso en el Seminario Conciliar de Gerona quedó inaugurada
la notable colección «Pedro Valls», la cual tiene el carácter de un verdadero museo y fue
legada a dicho establecimiento por el difunto sacerdote hijo de Olot, reverendo don Pedro
Valls. El prelado, doctor Vila Martínez, acompañado del claustro de catedráticos visitó dete11
nidamente dicha colección, saliendo altamente complacido de dicha visita.

Aquella col·lecció, però, no era oberta al públic. Els objectes exposats tenien la finalitat de servir per a l’estudi i documentació dels alumnes de la matèria d’arqueologia sagrada, que des de 1907 s’impartia al seminari de Girona. Val la pena recordar, en
aquest sentit, les paraules introductòries del canonge Jaume Collell al «best-seller» de
Josep Gudiol sobre la matèria:
Pels seminaristes, sobre tot, ha de ser molt útil aquesta obra […] després de sa lectura comprendran los Reverents Sacerdots perquè la Iglesia dona avuy tanta importància a la Arqueologia per la qual, segons el deya lo Papa Lleó XIII, felicitant al sabi mestre de la arqueologia
cristiana, Joan B. De Rossi, se procuran noves armes i municions per defensar la veritat
12
catòlica.

L’ús pedagògic de l’art, però, acabarà acompanyat d’una altra finalitat, que,
seguint les prerrogatives de la Secretaria d’Estat vaticana abans esmentades i l’exemple
d’iniciatives diocesanes com la del Museu Episcopal de Vic, perseguirà la protecció
dels béns. A l’Álbum de visitantes del Museo Diocesano, el bisbe Josep Cartañà, per boca de
Jaume Marquès, llavors director del museu, hi deixà ben anotada aquesta voluntat:
La Fundación del Museo Diocesano de Gerona fué una de las ideas que con mayor ilusión
acariciamos desde el día en que los designios de la Divina Providencia nos llevaron a la Dirección de Nuestra Amada Diócesis, con el fin de recoger y custodiar en él los objetos de
valor arqueológico que no se emplearan para el culto y corrieran el riesgo de deteriorarse o
desaparecer.

La descripció més completa de com devia ser el Museo del Seminario Diocesano
la devem a Augusto (segurament un pseudònim, la identitat del qual desconeixem),
que firmà una crònica extensíssima l’any 1927 per al Diario de Gerona en què relatava
una visita a les instal·lacions museístiques acompanyat de mossèn Bolós, llavors
conservador de la biblioteca i del museu:

11. La Vanguardia, 6 d’octubre de 1927, p. 12.
12. Gudiol 1902: 13.
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Por una escalera que está junto a esta pequeña sala nos conduce nuestro acompañante al
piso superior donde se halla instalado el resto de la colección en unas dependencias que ocupan en conjunto la planta de las dos salas de la Biblioteca. El espacio está dividido en cuatro
departamentos y un ancho pasillo lateral, lo cual favorece el aprovechamiento de muchas
paredes para la suspensión de cuadros y otros objetos. El pasillo está casi lleno de pinturas de arte moderno y algunas esculturas […] La primera sala contiene una notable sección
de cerámica, armas, hierros forjados y otros metales, y en grandes vitrinas que ocupan el
centro, además de una abundante colección de improntas o reproducciones de relieves en
yeso, hay una infinidad de objetos curiosos y de uso variado, de los que no suelen faltar en
ningún museo.
La segunda sala ofrece una elegante suntuosidad. Destacan una consola y centro esti-

lo Luis XVI, unas cornucopias y un juego de muebles en negro con aplicaciones de marfil,
de marcado sabor italiano. En el techo hay un plafón circular obra del artista J. Carlos Panyó, procedente, sin duda, de alguna casa señorial de la comarca de Olot. El Dr. Bolós, con
visibles muestras de cariño a lo que es un poco su obra, nos va mostrando las cosas más
interesantes, la vistosa colección de joyas encerradas en los muebles vitrinas, los tapices y
pinturas que penden de las paredes […] En la tercera sala nos hace admirar una gran cama
de pabellón con columnas salomónicas, muy trabajada, una cómoda vitrina de nogal tallado que encierra una buena colección de joyas, tres cajas de las llamadas de «núvia», dos
arcas con incrustaciones y varios sillones de baqueta.
En las paredes se destacan un cuadro de Fortuny, otro de Llimona, unos bocetos de Mon-

taña, otro de Vayreda (M.) y entre los muebles una curiosa colección de piezas de indumentaria femenina catalana del siglo xviii. Lo más notable de la sala es, empero, una imagen
gótica de la Virgen en madera tallada cuya antigüedad se remonta a lo menos al siglo xiii. En
la cuarta sala podemos admirar en vitrinas la colección de monedas y medallas, la copiosa
colección de grabados, cuya sola contemplación minuciosa requeriría toda una tarde, y la
notabilísima sección ampuritana, que ya poseía el Seminario, procedente del distinguido
«amateur» el M. I. Doctor don Ramón Font, y que la instalación de la Colección Valls ha
dado ocasión para sacarla del rincón donde se hallaba hacinada, para poner en valor y hacer
resaltar sus piezas, entre las cuales se encuentran algunas que pueden considerarse únicas
13
por los dibujos que las adornan y por su estado de conservación.

Pocs anys després, el 1935, el bisbat rebé un important llegat del prohom Joaquim de
Carles i de Ferrer, que cedí la seva residència de la plaça del Vi per a usos del seminari.
Sota la direcció del doctor Carles de Bolós, el primer pis de Casa Carles s’adaptà per
acollir-hi el Museo del Seminario Diocesano. La premsa local se’n féu ressò: «Des del
Seminari han estat traslladats a Casa Carles de Girona els objectes que han de formar
l’incipient Museu Diocesà, l’aportació més valuosa del qual el formen els objectes
oferts pel nostre compatrici el Rnd. Mn. Pere Valls».14 L’octubre d’aquell mateix any,
el Diario de Gerona recollí la celebració de dues exposicions patrocinades pel rotatiu Vida
13. «La colección “Pedro Valls”», Diario de Gerona, 15 d’octubre de 1927, p. 1–2.
14. El Deber, 6 de juliol de 1935, p. 448.
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Católica: una dedicada a «pintures originals de Mn. Josep Soler del Morell» i una altra
intitulada «Exposició retrospectiva del gravat».15
Amb l’esclat de la Guerra Civil, els objectes dipositats a Casa Carles, que fou seu,
juntament amb el palau episcopal, del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional (SDPAN), es barrejaren i es dispersaren.16 Passada la Guerra Civil, i ja sota
la direcció de mossèn Llambert Font (fig. 1), el museu començà una nova etapa amb la
incorporació d’un bon nombre d’objectes provinents dels dipòsits de guerra. Així ho
recollí Llambert Font:
[…] los fondos del Museo proceden: de diversas parroquias de la Diócesis; de la colección de
Ampurias, que el Dr. Ramon Font, Canónigo y Vicario General, legó al Seminario; y de la
colección que el Rvdo. D. Pedro Valls, de Olot, donó al mismo centro docente, además del
mobiliario de la casa Carles y otras piezas adquiridas especialmente por el Excmo. y Rvdmo.
17
Doctor D. José Cartañá.

També n’hi havia del Museu Arqueològic Provincial i de béns confiscats a particulars durant la guerra,
que havien de configurar el museu
conegut com a Museu del Poble del
palau episcopal.18
L’assumpció de la direcció del
Museu Diocesà per part de Llambert
Font anà acompanyada d’una intensíssima tasca d’inventari dels fons,
no gens fàcil si tenim en compte
que no existí mai cap inventari de
la col·lecció Valls, ni dels objectes
ingressats de Casa Carles. No hem
d’oblidar, tampoc, que no es dugué a
terme cap classificació rigorosa de les

Figura 1. Retrat de mossèn Llambert Font. (Fotografia: Fons
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 4517, 18; Bisbat de Girona)

15. Diario de Gerona, 24 d’octubre de 1935; El Deber, 16 de novembre de 1935, p. 769, 772.
16. En un manuscrit de Jaume Marquès, intitulat Datos concernientes al funcionamiento del Museu Diocesano de Gerona
radactado por el Director del mismo, començat el 1952, s’hi subratllen les dificultats d’aquest moment, i s’assenyala que entre
1939 i 1940 el museu va ser dirigit per mossèn Bolós. El manuscrit en qüestió està servat a Patrimoni Cultural del Bisbat.
17. Font 1952: 64.
18. Una síntesi actualitzada, amb abundants informacions inèdites, la trobareu a Nadal–Domènech 2015. En tancar la
revisió d’aquest article ha aparegut la monografia Joan Subias Galter (1897–1984). Dues vides i una guerra, de Joaquim
Nadal, que amplia aquesta qüestió (vegeu Nadal 2016).
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obres provinents dels dipòsits de guerra. La tasca de Llambert Font, d’altra banda, anà
paral·lela a la que portava a terme com a secretari a la Comisión Diocesana de Liturgia
y Arte Sagrados del Obispado de Gerona, creada el 1939 pel bisbe Josep Cartañà, que
venia a substituir i renovar la comissió de 1930.19 Entre les tasques que es recullen en
el text fundacional, es fa notar que la comissió ha de vetllar per «atender a la salvaguardia y buena conservación de las obras y de los objetos de arte antiguo y moderno
pertenecientes al patrimonio eclesiástico de la Diócesis, según las leyes litúrgicas y
artísticas […]» i per «[…] la formación y la ordenación de los museos diocesanos». La
mateixa declaració fa esment al fet que «[…] se llama la atención particularmente sobre la recuperación de los objetos fueron robados a la Iglesia y se exhorta a nuestro Diocesanos que piensen en la Obra del Museo del Obispado, cuando quieran desprenderse
de un objeto de su propiedad».20
El setembre de 1942, amb l’ajuda de Josep Gudiol, el Museo del Seminario Diocesano instal·lat a Casa Carles estava totalment enllestit21 —el nom fou el resultat de maridar el Museo del Seminario (a Sant Martí) i el Museo Diocesano (a Casa Carles).22 La
inauguració oficial s’esdevingué l’octubre d’aquell any,23 i s’obrí al públic l’1 de febrer
de 1943.24 La distribució de les sales del Museu del Seminari Diocesà quedà recollida,
segons la descripció del llibre de Llambert Font, com segueix: Sala Romànica, Sala
d’Arts Sumptuàries, Sala Gòtica de Bernat Martorell, Sala Gòtica de Lluís Borrassà,
Sala d’Escultura i Pintura del segle xvi (amb peces del retaule de Sant Fèlix), Sala d’Escultura i Pintura dels segles xvi–xvii, Sala del Pintor Mates, Sala de Pintura Moderna,
Col·lecció Emporitana i la sala amb la còpia del baldaquí de plata de la catedral (fig.
2–3).25

19. Sobre aquesta comissió tenim en preparació un estudi presentat a la III Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya: la Salvaguarda del Patrimoni Religiós Català durant la Guerra Civil Espanyola, Girona, 20 de novembre de 2015.
20. Arxiu Diocesà de Girona (ADG), Fons Secretaria de Cambra i Govern, Fons Organismes Diocesans. Personal,
Comissió Diocesana d’Art, actes 1939–1943, ref. S-164.
21. Jaume Marquès diu que quedà instituït l’1 d’agost de 1942 (Jaume Marquès Casanovas, Datos concernientes al funcionamiento del Museu Diocesano de Gerona radactado por el Director del mismo, manuscrit inèdit, Patrimoni Cultural del
Bisbat, f. 2). Llambert Font parla del setembre d’aquell any (Font 1952: 63).
22. El Museo del Seminario era el que havia acollit les donacions Font i Valls, a l’edifici de Sant Martí. El Museo Diocesano
era el que s’havia constituït a Casa Carles l’any 1935, amb fons provinents del primer museu i altres obres del bisbat. A
vegades, però, els noms d’un i altre apareixen barrejats i sense distinció.
23. Font 1952: 64.
24. Jaume Marquès Casanovas, Datos concernientes al funcionamiento del Museu Diocesano de Gerona radactado por el
Director del mismo, manuscrit inèdit, Patrimoni Cultural del Bisbat, f. 2.
25. Font 1952: 63–84. La descripció de les sales realitzada el 1968 per Gaya Nuño no varia gaire de la de Font. Vegeu Gaya
1968: 276–280.
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Figura 2. Interior del Museu del Seminari Diocesà a Casa Carles; Sala Borrassà. (Fotografia: Llambert Font, Bisbat de Girona)

Per motius evidents d’espai se’m fa impossible detallar totes i cadascuna de les
obres que hi havia a cada sala, però es pot deduir que hi havia exposades una selecció de les millors obres de què les col·
leccions diocesanes disposaven de cada
període històric. La distribució de les noves sales del museu, però, revela que les
obres procedents de les col·leccions Font
i Valls passaren a tenir un paper menys
rellevant, i que guanyaren presència, en
canvi, els conjunts provinents de les parròquies i els que, com el gran retaule de
Sant Fèlix o les obres dels pintors Mates,
havien ingressat arran de la guerra.
Paral·lelament a la museïtzació de
Casa Carles, els directors —per aquest
ordre, ocuparen el càrrec mossèn
Llambert Font (1940–1947), mossèn
Josep Cases i Deordal (juny–desembre
de 1947) i mossèn Jaume Marquès
Casanovas (desembre de 1947 – 1974)—
Figura 3. Interior del Museu del Seminari Diocesà
emprengueren la tasca d’inventariar els
a Casa Carles; Sala Romànica. (Fotografia: Centre
fons. El resultat del seu treball donà origen
de Recerca i Difusió de la Imatge – Ajuntament de
a un conjunt d’inventaris i catàlegs que no
Girona)
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sempre són de bon interpretar, atès que alguns volums figuren repetits o duplicats.
El primer manual és el Registro inventario de entradas del Museo Diocesano de Gerona, redactat
per Llambert Font entre 1942 i 1947. En aquest mecanoscrit, Font explica fil per randa
el funcionament dels mecanoscrits, i és una gran eina per interpretar-los (vegeu
l’apèndix documental, doc. 1).
D’aquest registre se’n féu una còpia amb el mateix títol, però sense l’annex amb
objectes no catalogats per ordre del bisbe. En aquest volum, mossèn Jaume Marquès
hi afegí comentaris, referits a trasllats o a vendes d’obres. Paral·lelament, i entre les
mateixes dates, Llambert Font féu un altre llibre menys voluminós, el Museo Diocesano
de Gerona. Catálogo sistemático por numeración, en què s’enumeren els objectes exposats a
Casa Carles. Aquest llibret inclou la llista d’objectes traslladats al Museo Auxiliar del
Seminario, que no era res més que una selecció d’obres al conjunt de les quals s’atorgà
la categoria de «museu», i que servien de suport de les classes del seminari —encara
ara, algunes d’aquestes obres figuren al passadís.26 El mateix Font encara redactà un
darrer catàleg. Es tracta d’un volum de petites dimensions, intitulat Museo Diocesano
de Gerona. Catálogo sistemático por salas, que recull les peces exposades a Casa Carles. Hi
apareixen les sales ordenades que hem citat abans, i els números de catàleg van de
l’1 al 313, la qual cosa ens permet fer-nos una idea força exacta del total d’obres en
exposició.
En època de Jaume Marquès (fig. 4), es portà a terme l’extens inventari–catàleg Mu·
seo Diocesano. Catálogo sistemático, acabat el 1958–1959. En format de fitxa, Jaume Marquès
catalogà tots els fons del museu menys els que
havien estat traslladats al Museo Auxiliar del
Seminario i els que estaven en un dipòsit a
l’oratori de Casa Carles. Damunt de cadascun
dels registres, alguns dels quals apareixen
acompanyats de fotografies, Marquès hi anà
anotant i afegint informacions de tota mena,
la majoria, amb bolígraf blau. Així, hi podem
trobar des de moviments d’obres —per cessions, trasllats, vendes, etc.— fins a informacions com ara la que esmenta l’existència d’un

Figura 4. Retrat de Jaume Marquès. (Fotografia: Centre de
Recerca i Difusió de la Imatge – Ajuntament de Girona)

26. Marquès Casanovas detalla tota la llista, corresponent a l’any 1948, amb els números d’inventari i les descripcions
(Jaume Marquès Casanovas, Datos concernientes al funcionamiento del Museu Diocesano de Gerona radactado por el Director del mismo, manuscrit inèdit, Patrimoni Cultural del Bisbat, f. 3). Moltes de les obres procedien de la col·lecció Valls.
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inventari a part per a les monedes, que no hem localitzat. Algunes fitxes porten una
crida al Registro inventario de Llambert Font, però la majoria d’anotacions no tenen correlació entre les referències de Font i les anteriors de Marquès. Hi ha consignades, també,
moltes obres —com els pots de farmàcia procedents de la col·lecció Valls— que a hores
d’ara figuren com a extraviades. D’aquest catàleg se’n conserven tres còpies, que, sigui
dit de passada, no sempre contenen la mateixa informació, la qual cosa fa imprescindible la consulta de cada volum per extreure’n una informació el màxim de completa
possible de la història de la peça.
L’any 1950, sota la direcció de Marquès, es féu el segell del museu —encomanat
a Joaquim Pla Dalmau— i el llibre de firmes destinat a recollir el pas de visitants il·
lustres, com ara Carmen Polo, que hi passà el 10 d’octubre de 1955; el baró d’Esponellà; Carlos Cid, que aquells anys era comissari de l’SDPAN; o el medievalista Walter
William Spencer Cook. El museu també rebé la visita del cardenal i arquebisbe de Tarragona, Benjamín de Arriba y Castro, l’any 1953.
Des de l’obertura diària al públic, l’abril de 1952, i fins a la seva clausura definitiva,
el 1974, el Museu Diocesà tingué en la figura de Jaume Marquès el responsable de
la difusió internacional dels seus fons i el veritable responsable de l’actualització i
l’estudi de les obres.27 Sota la seva direcció també començaren les restauracions de
peces, com ara la del retaule de Canapost, i la difusió de la col·lecció a través de la
venda de postals. Per iniciativa del bisbe Cartañà, a partir de l’any 1952 es portaren
a terme vendes de lots d’obres que es consideraren d’escàs valor.28 L’estiu d’aquell
any l’antiquari de Banyoles Juan Constans i Alfonso Carro aconseguiren un lot de
cornucòpies i mobles, valorat en 35.000 i 3.000 pessetes respectivament. Fins a
finals d’any, es vengueren catifes, marcs de quadres, talles barroques —en mal estat,
s’anota—, gravats, etc. Alguns preveres també participen en l’adquisició de peces
soltes. Potser per agrair les transaccions, a finals de desembre de 1952 l’antiquari
Carro regalà al museu una col·lecció de ceràmica que s’assegurava procedent de «San
Juan de Teotinacan» [sic] de Mèxic, que anà seguida de l’adquisició d’un lot de pintures
dels fons diocesans. Les vendes de fragments de retaules i de gravats continuaren el
1953 —s’arriba a precisar, fins i tot, que s’escollien dels abundants fons de gravats de la
col·lecció Valls i de la col·lecció Soler de Morell. El mateix Carro s’interessà per safates i
objectes amb decoracions xineses, també procedents de la col·lecció Valls.
Finalment, és interessant consignar l’existència de dos breus mecanoscrits, titulats Museo Diocesano. Proyecto de nueva distribución de sus salas i Museo Diocesano. Proyecto de
nueva distribución de sus sales. 2ª parte. Habitaciones29 (vegeu l’apèndix documental, doc. 2).
27. Dos anys després de l’aparició del llibre de mossèn Llambert, el doctor Marquès publicà una nova guia del Museu
Diocesà, més sintètica i adreçada al gran públic. Vegeu Marquès Casanovas 1954.
28. Les informacions sobre les vendes figuren en diversos passatges del manuscrit de Jaume Marquès.
29. ADG, Secretaria de Cambra i Govern, Institucions, Museu Diocesà, Projecte i Comptes (1943–1957), Olim S-502.
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Aquests dos documents, fins ara inèdits, van acompanyats de dues planimetries: la
primera (fig. 5) correspon a la sala principal del primer pis del museu, i la segona, a
la planta superior del mateix edifici (fig. 6). Mecanoscrits i plantes, tot i no estar ni
signats ni datats, és probable que hagin estat elaborats per mossèn Jaume Marquès.
La lletra de les anotacions damunt de les planimetries s’adiu amb la cal·ligrafia de les
anotacions manuscrites que Marquès feia damunt de les fitxes del Catálogo sistemático.
A més, és probable que aquesta proposta de reforma museística fos realitzada l’any
1952, quan el bisbe Cartañà decidí fer espai a les golfes per acollir-hi coadjutors i nous
sacerdots, la qual cosa obligà a importants moviments d’obres aplegades als fons. Tot i
que no sabem si la reforma s’acabà realitzant, el document és interessant perquè detalla la voluntat de Marquès de donar un nou sentit al museu i dotar-lo d’un recorregut
més òptim i coherent, al mateix temps que s’hi planteja la necessitat de preveure nous
espais per a la direcció i l’activitat administrativa (fig. 7).

Figura 5. Projecte de nova distribució de les sales segons un projecte de Jaume Marquès; primer pis. (Fotografia: Arxiu Diocesà de Girona)
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Figura 6. Projecte de nova distribució de les sales segons un projecte de Jaume Marquès; segon pis. (Fotografia:
Arxiu Diocesà de Girona)

El Museu Diocesà de Casa Carles tancà les portes el 1974. Tal com explica Narcís
Soler, l’edifici requeria reformes importants per solucionar el seu deteriorament i per
millorar la cabuda d’obres que hi havien anat ingressant. El 1974 es clausurà i les obres
es traslladaren al palau episcopal, en espera de ser integrades al Museu d’Art Religiós
de Girona, que s’havia de fer a la catedral. Aquells anys, a més, l’Ajuntament de Girona es plantejava fer un gran museu gironí a l’edifici de Sant Domènec, però el projecte
no tirà endavant. A grans trets, la mateixa Diputació, amb el seu president, Antoni
Xuclà, proposà que Sant Pere de Galligants acollís el museu del romànic; que l’església
de Sant Domènec i el seu claustre es convertissin en auditori i museu arqueològic, i el
palau episcopal, en museu de belles arts, amb obres del Museu Provincial i del Museu
30
Diocesà posteriors a l’etapa romànica. L’acord final entre Diputació i bisbat —que
resolia que Sant Pere de Galligants fos museu arqueològic, i el palau episcopal, mu30. Soler 1984.
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Figura. 7. Placa identificativa del
Museu Diocesà. (Fotografia: Museu
d’Art de Girona)

seu de belles arts, amb un arrendament dels espais
durant trenta anys—, el rubricà el bisbe Jaume Camprodon el 1976. L’any següent, el 1977, començaren
les obres, i el 1979 s’inaugurà el museu amb la instal·
lació de les obres de la primera fase. El 17 d’abril de
1980, el bisbe de Girona i Arcadi Calzada, nou president de la Diputació, signaren un nou conveni en
què definiren el museu com a Museu d’Art de Girona,
explicitant, però, que era el resultat de la suma de
les obres dels dos museus: les del provincial i les del
bisbat (fig. 8).31 Aquesta, però, és una altra història.

Figura 8. Vista exterior del Museu d’Art de Girona, al palau episcopal. (Fotografia: Wikimedia
Commons)

31. Soler 1984.
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Apèndix documental
Doc. 1
Registro inventario de entradas del Museo Diocesano de Gerona, redactat per Llambert Font entre
1942 i 1947.
Bisbat de Girona. Patrimoni, Museu Diocesà.
Notas aclaratorias al registro de entradas del Museo del Seminario Diocesano
El presente Registro de entradas-Inventario se hizo por disposición del Exmo. Prelado
en los meses de julio y agosto de 1942. En esta época se habían colocado las piezas
siguiendo el criterio de Museo Almacén y por lo mismo sólo fueron colocadas de manera que pudieran visitarse sin sistematización alguna; se hizo atendiendo órdenes
del Exmo. Sr. Obispo. En estas circunstancias o colocación se procedió a la confección
del presente Registro de Entradas que es al mismo tiempo un inventario. A fin de que
la búsqueda de los objetos fuera fácil, se inventariaron por Secciones, señalando una
larga numeración para cada Sección, en previsión de los objetos que, con el tiempo,
podían engrosar los fondos museísticos. De esta forma era Inventario y Catálogo.
Consecuentes con este criterio se estableció la siguiente numeración: Sección de pintura, del 1001 al 2000; Sección de escultura, del 2001 al 3000; Indumentaria Litúrgica,
3001 al 3500; mobiliario Litúrgico, 3501 al 4000; Cerámica, 4001 al 4500; Objetos de
Ampurias, 4501 al 6000; Bibliología, 6001 al 9000; Vitraria, 9001 al 9500; Orfebrería,
9501 al 9900; Varios, 9901 al 11000; Joyas, 1A hasta 500A; 1B hasta 500B; 1C hasta
500C. De esta manera el número revelaba ya la sección a que pertenecía la pieza.
En septiembre de 1942 quedó todo clasificado, registrado e inventariado según la norma antedicha, exceptuando los objetos que el Exmo. Sr. Obispo dispuso quedaran hasta nueva orden sin inventariar y sin registrar, unos por su procedencia dudosa y otros
hasta el momento en que se dispusiera su destino.
En febrero de 1943 el Exmo. Prelado dio permiso para la clasificación sistemática del
Museo, según la siguiente ordenación: A) Sala Románica.- B) Sala de Artes suntuarias.- C) Sala de Bernardo Martorell. Escultura y pintura góticas.- D) Sala Luís Borrassá. Escultura y pintura góticas.- E) Sala del siglo xvi. Escultura y pintura.- F) Sala Matas. Pintura del siglo xvi.- G) Sala de escultura y pintura de los siglos xvi y xvii.- H) Sala
del baldaquino de la Catedral.- I) Sala de pintura moderna.- J) Sala de Ampurias.- K)
Sala de Casa Carles.
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Con esta división y clasificación el Museo podía servir desde el curso 1943–1944 para
clase práctica de los alumnos de Arqueología Sagrada del Seminario. En dicha fecha
determinó el Exmo. Prelado que el Museo se denominara MUSEO DEL SEMINARIO
DIOCESANO en un solo nombre el de Museo del Seminario y Museo Diocesano.
En junio de 1943 se empezó la clasificación sistemática o lo que se llama CATÁLOGO
SISTEMÁTICO (Véase Fichero) también siguiendo lo dispuesto y acordado con el Exmo.
Prelado. Empezó otra numeración que es la que se llama numeración del catálogo sistemático. Empieza por el 1 y va siguiendo correlativamente. Quedaron excluidos de
esta numeración porqué su instalación era y es provisional, los objetos que se encuentran en la Sala de Ampurias y en la Sala de Casa Carles. Todos los demás objetos expuestos al público en el Museo instalado en el primer piso de la plaza de España, nº 2,
se encuentran en el Catálogo Sistemático.
Los objetos sobrantes y de menor importancia se trasladaron al edificio de San Martín
(Seminario Conciliar), en septiembre de 1943, para organizar el MUSEO AUXILIAR del
instalado en Casa Carles. Por ello se siguió la misma norma de numeración correlativamente y así, terminado la numeración de los objetos instalados en Casa Carles
con el número 312, empieza la de los objetos trasladados al edificio de San Martín con
el 313, como puede verse en el apéndice de este Registro, continuando con el 596 los
objetos que han sido colocados en el Museo de Casa Carles después de octubre de 1943,
porqué la numeración de los objetos trasladados al edificio de San Martín termina en
595 (1). Los objetos que aun quedaron fueron trasladados a los depósitos del mismo
edificio de Casa Carles, conservando el número antiguo los que lo llevaban y quedando
sin numerar los que no lo estaban. De ahí que después de señalar en este registro el
título y procedencia se ponga el número del catálogo sistemático, si ya lo tiene, o se
señale si fueron trasladados al edificio de San Martín (Museo Auxiliar) o si se encentran en algún depósito. De ahí se deduce que los objetos no registrados, son los que no
tienen ningún número, si no ha sido quitado o no ha caído.

(Nota 1) De los objetos trasladados al edifico de san Martín, no asumimos la responsabilidad, dadas las vicisitudes que han pasado desde que se encuentran en aquel edificio.
Doc. 2
Transcripció del manuscrit de la reforma museogràfica del Museo del Seminario de
Gerona instal·lat a Casa Carles, redactat per Jaume Marquès Casanovas cap a 1952–1953.
ADG, Secretaria de Cambra i Govern, Institucions, Museu Diocesà, Projecte i Comptes
(1943–1957), Olim S-502.
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MUSEO DIOCESANO. PROYECTO DE NUEVA DISTRIBUCIÓN DE SUS SALAS DEL MUSEO DIOCESANO. Proyecto de nueva distribución.
1º.- Vestíbulo: PINTURA MODERNA
En esta sala debería cerrarse el acceso a la sala del baldaquino. Quedaría con ello uniforme y simétrica su disposición.
Con el nuevo lienzo de pared obtenido con el tabique de cierre se aumentaría la capacidad y se daría cabida a los demás cuadros de pintura moderna que hoy están expuestos: Vázquez, Utrillo, Pons, etc. Quitaríanse las dos arcas y en los bajos se colocarían las dos vitrinas y la escribanía con incrustaciones que hoy están en la sala Carles.
Quedaría una entrada llamativa por el cúmulo de curiosidades y por la prestancia de
los tres muebles. En el centro quedaría la misma mesa cubierta de terciopelo de características semejantes a los muebles indicados. También podrían colocarse en los
extremos las dos sillas con incrustaciones de la misma sala Carles.
Encima de una mesa el Álbum de Casa Carles. Sobre otra mesita el álbum de visitantes.
A los lados de la puerta de acceso a la sala siguiente, colgados los bloques de postales
invitarán al público su adquisición.
Delante del cuarto del estudiante, a la izquierda de la puerta de entrada, una mesa
para las entradas y una silla para sentarse el conserje.
2º.- Despacho: SALA DEL SIGLO XIX
En esta sala de buenas proporciones, paredes disponibles en su totalidad y buena visibilidad, irían en la parte alta los grandes cuadros de la sala Carles y algunos otros que
hoy no tienen cabida en el Museo, como el Ángel Custodio, paisajes, etc.
En la parte baja podrían colocarse los restantes muebles de la Sala Carles con las vitrinas de las joyas, charreteras, armas, retratos, y demás recuerdos de Casa Carles.
En los ángulos podrían ponerse las rinconeras que se conservan, algunas prendas de
vestir y de adorno más curiosas y el escrito autógrafo de San Juan Bosco.
En el centro la vitrina con los dibujos de Goya. A ella podría añadirse otra vitrina con
grabados coleccionados por los Sres. de Carles, el libro de las flores u otra colección de
objetos de curiosidad que abundan entre los recuerdos de la Casa y se van deteriorando
con el abandono a que se ven reducidos.
Las dos salas primeras constituirían un atractivo y valioso pórtico del Museo propiamente dicho y un digno homenaje a la familia que legó la señorial mansión.
El libro que se prepara para guía del Museo contendría una sucinta historia de la familia, de sus escudos nobiliarios y del edificio Casa Carles.
Estas dos salas ambientarían al visitante y su estancia daría tiempo para leer o explicar la descripción del inmueble, junto con la historia de la familia. Esta sala podría
contener también el fichero del Museo y con una mesa adecuada podría servir de sala
de estudio para los investigadores.
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3º.- Comedor: SALA DEL SIGLO XVIII
La sala que hoy sirve de comedor, en el cual comió y cenó como invitado San Juan Bosco,
está adornada en su entorno con un arrimadero con los escudos de la familia Carles.
Tiene un hogar cubierto de una caja de novia adaptada para chimenea, con su parte
superior invertida, de caoba ricamente trabajada. Esta ocupa la parte central de la sala
en la pared opuesta al patio central. Un gran lienzo de pared a cada lado y las paredes
testeras de ambos extremos de la sala quedan completamente libres de aberturas o
vanos. Tiene, pues, forma simétrica y gran espacio disponible.
En esta sala se colocarían los objetos más apreciables del estilo barroco, que hoy poseemos, con otros que fácilmente podrían adquirirse.
En el centro, sobre la chimenea, presidiría la sala una hermosa imagen de Ntra. Señora del Rosario con un dosel ricamente trabajado que hoy no es aprovechado.
En lo alto de los cuatro espacios de pared indicados y en el espacio comprendido entre
los dos balcones se colocarían cinco grandes cuadros o alguna pintura sobre tabla de
factura tardía y con marco barroco a ser posible.
En la parte baja, entre los escudos, colocaríamos en sendos pedestales o sobre columnas
las mejores imágenes barrocas entre las numerosas que se conservan y no figuran en
el Museo. En un lugar simétrico figurarían las dos cajas de novia del actual vestíbulo.
En el centro podrían ponerse algunos grabados aprovechables del siglo xviii, misales,
libros de canto, etc., colocado en una vitrina plana sobre una mesa adecuada.
Con ello quedaría representado dignamente el estilo barroco, cuyos ejemplares, tan
buscados y apetecidos por los coleccionistas, brillan por su usencia en el Museo.
Abarcaría esta sala un siglo de arte; Segunda mitad del xvii y primera del xviii.
4º.- Sala: SIGLO XVII
La pieza casi cuadrada que sigue al comedor y con el auxilio de unas cortinas se ha convertido en dormitorio, abarcaría el arte del siglo xvii, comprendiendo en él los últimos
años del siglo xvi. En sus tres paredes laterales cabría el altar de San Miguel procedente
de San Martín Saserra —que hoy aparece en la sala Matas, sin relación con este pintor—, el pequeño retablo del Rosario de San Juan las Fonts, los fragmentos de retablo
de Camallera y las imágenes de ésta época que hoy se hallan en la sala de pintura y escultura de los siglos xvi a xviii en confusa mezcolanza. Entre ellas figuraría dignamente
el paso del descendimiento de la Cruz que figura en la mencionada sala.
5º.- SALA DEL SIGLO XVI
En el dormitorio cerrado que hay a continuación de la sala anterior, debería ensancharse notablemente la puerta de acceso o abrirse otra en el extremo opuesto del tabique que forma la alcoba cerrada. Entre el corredor actual, la parte del tabique testante
y las tres paredes de la sala habría espacio más que suficiente para colocar las imágenes del siglo xvi que hoy figuran en la sala gótica de Borrassá y las de la misma época
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que hay en la sala del siglo xvi, procedente éstas del retablo de San Félix y algunas otras
que figuran también en la sala de pintura y escultura de los siglos xvi a xviii.
Cabrían, al propio tiempo, las pinturas del siglo xvi que obran en la sala últimamente
mencionada y la pintura de San Esteban —fragmento de retablo que hay en la repetida
sala— que indebidamente se contempla en la sala gótica de Borrassá.
También se podría dar cabida a algunas imágenes del mismo siglo, hoy arrinconadas
en desvanes de iglesias y casas rectorales que por ser carcomidas o deterioradas no son
aptas para el culto y podrían ingresar en el Museo sin gran dificultad.
Otros fragmentos de retablo que son de notable valor y hoy se hallan en los corredores
del seminario podrían completar esta rica colección.
El interés sería siempre creciente para el visitante.
6º.- Cuarto Real: SALA MATAS
Prosiguiendo el recorrido de las salas de Casa Carles en la dirección iniciada, llegamos
al cuarto del Rey, o sea a la última habitación de esta ala, la cual está provista de un
balcón que da a la plaza de España. Es cuadrada y tiene disponibles casi tres de las cuatro
paredes que la forman. El techo está decorado con los símbolos reales: un cetro en cada
ángulo y en el centro parece quererse dibujar o simbolizar la corona. La parte derecha,
según se entra, está formada por un simple tabique que cierra lo que antes era acceso
a la antecámara y hoy es sala de artes suntuarias. Debería abrirse la pared central de
este tabique y restablecerse la comunicación con dicha sala para recorrer el Museo en
circuito. En el espacio resultante tendría cómoda cabida las pinturas del Maestro Matas
procedentes de Sagaró, Montagut, Millá, Bañolas, etc., las dos imágenes de mármol y
la tapa del arca de la escuela de Pinturichio que hoy se contempla en la sala Matas.
Podrían colocarse también los hierros de la misma sala, la cruz de plata y otros objetos
que podrían adquirirse en lo sucesivo.
La prestancia de la sala daría realce a esta maravillosa colección tan admirada de los
visitantes.
En una vitrina central podrían colocarse varios objetos del siglo xvi que apenas caben en la
vitrina de orfebrería de la sala de artes suntuarias e incluso las otras piezas más recientes.
7º.- SALA DE ARTES SUNTUARIAS
Esta sala podría dejarse sin notable variación. Sin embargo debería abrirse el tabique
que la cierra por ambos extremos. Una puerta ancha de acceso desde el cuarto real, y
otra ya existente, pero actualmente tapiada, que daría acceso a la sala Martorell, que
llamaríamos del siglo xiv.
Con esta ligera modificación se perdería el espacio disponible actualmente, pero se
ganaría el del actual puerta de acceso, que podría permanecer cerrada en lo sucesivo.
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Así la vitrina de orfebrería, eliminadas las piezas posteriores al gótico, podría retirarse
del testero e incluso, si fuera preciso, de la sala. Quedarían los lados y el centro de la
sala disponibles para las piezas restantes.
Sería muy conveniente guardar en vitrinas los ornamentos, porque del contrario, con
el polvo y el roce acabarían de deteriorarse los bordados.
8º.- Sala Martorell: SIGLO XIV
La disposición actual de esta sala tiene la ventaja innegable de permitir la vista de
todos los recuadros del retablo de Púbol, sin la dificultad que en su posición normal
ofrecería su altura.
Sin embargo esta colocación ofrece dos inconvenientes: primero, desplazar las piezas
de su lugar natural y lógico dejándolas sin conexión entre sí; segundo, es una pieza de
mediados del siglo xv colocada entre piezas del xiv. Ello impide su debida apreciación
y discriminación.
Ver colocada la parte terminal del retablo inmediatamente sobre la predela y en cambio la gran tabla central con los recuadros laterales en otro lienzo de pared, como si
no perteneciese al mismo retablo, choca visiblemente a los visitantes, aún a los más
acostumbrados a frecuentar museos.
Trasladando la pieza entera a la sala Borrassá y colocándola, tal como estaba en la iglesia de Púbol, al lado del gran retablo de Cruilles, aumentaría la prestancia y prestigio
de aquella sala y correspondería a la época de los objetos de la misma, amén de poder
contemplar los recuadros en el orden y disposición por su autor.
Además, admitiendo la visita del museo en el orden previsto y en circuito, se hace indispensable el traslado, ya que el retablo no cabría entero en esta sala una vez abierta
la puerta de acceso a la misma, hoy tapiada.
Debería retirarse también de esta sala la Caja de D. Juan de Austria y la vitrina del
martirologio.
En cambio, dada su buena iluminación con luz natural, sería lugar indicado para la
vitrina de orfebrería religiosa con los fondos de estilo ojival.
El espacio ocupado por la predela y remate del retablo de Púbol quedaría honorablemente llena con la tabla del Maestro de Cabrera, hoy en la sala Borrassá, que ideológicamente pertenece al siglo xiv y que, a lo más fue pintado en los primeros años del siglo xv.
El resto del espacio podría rellenarse con la tabla de San Pedro procedente de San Pedro
Cercada, existente en la sala Borrassá que indudablemente es de principios del xiv, y la cruz
con relieves de pasta, existente en la sala románica, que por sus adornos de un gótico incipiente, según parecer de ilustres maestros en la materia, pertenece también al siglo xiv.
Los demás objetos, pudiéndose catalogar entre los del mencionado siglo, no deberían
modificarse.
Todavía cabrían en esta sala la cruz funeraria de La Tallada, que hoy se halla en la sala del
baldaquino, y el sarcófago de Torroella de Montgrí, cuyas piezas son también del siglo xiv.
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¿Sería posible colocar en esta sala la reproducción del baldaquino de la Catedral?
Cerrando fijamente el balcón que da a la puerta del Ayuntamiento, creemos que sí.
También podrían trasladarse a esta sala la Virgen de alabastro de Llanás y la de madera
de Ciurana, y la de Rocacorba, que son del siglo xiv.
En cambio la de La Bisbal que es del xv, pasaría a la respectiva sala.
9º.- Sala Borrassá: SIGLO XV
Aunque al entrar en esta sala demos un paso atrás al recorrer la Historia en forma retrocesiva, sin embargo el salto es muy pequeño, ya que ambas salas, ésta y la anterior,
pertenecen a un mismo estilo arquitectónico. Además, queda sobradamente compensado por la magnificencia de la sala y la superior calidad de las piezas expuestas.
Ninguna modificación cabe introducir fuera de las indicadas:
Colocación del Martirologio de las Bernardas;
Colocación del retablo de Púbol;
Traslación del fragmento de retablo de Cabrera; Traslación del fragmento del retablo
de San Esteban;
Traslación del fragmento de retablo de San Pedro;
Sin embargo la colección de esta sala mejorará introduciendo un fragmento de tabla
con un proyecto de vidriera y con la colocación de un retablo gótico de San Pedro que
hoy no figuran en el Museo, a pesar de su notable valor.
La primera de estas piezas cabe en el lado izquierdo de la puerta de salida, formando
simetría con la otra pieza similar que se halla al otro lado de la puerta. La segunda
ocuparía dignamente el lugar que hoy llena la tabla de San Esteban que pasaría a la
sala del siglo xvi al lado de las otras piezas del mismo retablo.
Colocaría en esta sala la Virgen de La Bisbal y retiraría las imágenes de Llanás, Rocacorba y Ciurana, del siglo xiv.
10º.- SALA ROMÁNICA
Dando la vuelta completa a la sala del siglo xv, hoy llamada de Borrassá, nos hallamos, ante la puerta de la sala Románica, que atrae la atención por su importancia y
valor excepcional. Dada la estima en que universalmente es tenido este arte, merece
especial esmero su distribución.
Sin embargo se hallan sus fondos colocados con acierto y son escasas las modificaciones a introducir.
Cerrada, según se ha dicho, la puerta de acceso actual a la sala de artes suntuarias, queda disponible mayor espacio mural. Debidamente aprovechado éste, es susceptible de
contener unos cuantos capiteles románicos y bases de columnas que se hallan dispersos
en diversos lugares como Ullá, Garriguella, claustros antiguos del seminario, etc.
Los dos capiteles actuales que figuran en la parte superior de la vitrina de las lipsanotecas, podrían pasar al interior de una nueva vitrina. La parte superior de esta nueva vitri-
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na podría destinarse a las piezas de máximo valor que hay en la vitrina de las lipsanotecas, reservando ésta para contener únicamente las repetidas lipsanotecas. Tales son el
ara de San Pedro de Roda, incensario románico y fragmentos de otros, incensarios, encolpio bizantino, crucifijo, majestad de pequeño tamaño, vaso para la extremaunción,
candelero de Pedriñá, hierros forjados sobrantes de la puerta de Tarradas, etc.
También merece figurar en esta sala la inscripción lemosina que actualmente se halla
en la sala del baldaquino, que es de principios del siglo xiii.
Así se vería aumentado todavía el número de objetos de esta importantísima sala, que
de ser más conocida llamaría la atención del mundo culto.
11º.- SALA DEL SIGLO XVI: Antigüedades romana y griegas
La sala románica comprende notables piezas de arte románico, árabe y visigótico. Llegamos hasta el siglo vi.
En el espacio que queda por recorrer hasta volver a la puerta de entrada y salida del
Museo, queda un lugar a maravilla para colocar las piezas más importantes del arte
romano, tanto de importación como autóctono; de arte griego y arte ibérico.
Con ello llegamos hasta el siglo vi antes de Jesucristo, límite de la cultura histórica.
Una pequeña vitrina con los elementos de prehistoria que poseemos, podría completar esta sala.
Los elementos de prehistoria podrían completarse fácilmente para estudio de los seminaristas, pues los elementos procedentes de excavaciones en las cuevas abundan y
no son de elevado precio.
Además es fácil obtener reproducciones.
12º.- Ahora: Sala de los siglos XVI–XVIII/ Después: Colecciones varias.
Con los elementos todavía no incluidos en las salas anteriores podrían formarse colecciones variadas: cerámica, moldes varios, modelados, medallas, monedas, etc.
Con ello se llenaría fácilmente todo el contorno de la sala de Escultura y Pintura de los
siglos xvi–xviii.
En el centro de esta sala y toda la sala Matas, ocasionalmente podría destinarse a conferencias, exposiciones, reuniones, clases.
CONCLUSION
Las ventajas de esta distribución serían, a nuestro juicio, muy numerosas e importantes y el costo sería insignificante. El interés del visitante iría siempre en aumento y la
vigilancia sería sencillísima, porque deberían salir y entrar por una misma puerta los
visitantes, pero sin cruzarse nunca en a visita por ser única la dirección del recorrido.
El pequeño cuarto del estudiante podía contener el equipaje de los visitantes, del cual
necesariamente han de desprenderse durante el recorrido de las salas, según práctica universal. Es de notar que de no verificarse esta u otra reforma semejante, ha de renunciarse
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forzosamente a toda posible ampliación del Museo, ya que la forma actual de distribución
no consiente aumentar el número de objetos expuestos, ni habilitar más salas que las
ocupadas actualmente. En cambio la distribución antes propuesta deja amplio margen
para la instalación de nuevas colecciones de segunda categoría e incluso para la obtención
de nuevas habitaciones de uso particular del Director con las salas que quedarían libres.
MUSEO DIOCESANO. PROYECTO DE NUEVA DISTRIBUCIÓN DE SUS SALAS. 2ª PARTE.
ADAPTACIÓN DE HABITACIONES.
SEGUNDA PARTE
ADAPTACIÓN DE HABITACIONES
Cerca de la puerta de entrada convendría tener un despacho con una pequeña antesala
de espera. Estas se lograrían levantando un tabique que dividiera la cocina en dos partes. La más cercana a la puerta sería la antesala y el departamento que hoy contiene el
baldaquino sería una magnífica sala de despacho que da al patio, tapiada con tabique.
Restableciendo el paso por una antigua puerta cuyo hueco hoy sirve de armario, se
tendría una nueva puerta de acceso a la cocina desde el corredor.
La habitación de paso al jardín, cuadrada y de techo bajo sería un comedor confortable
sobre todo para invierno.
La sala Carles podría servir de sala de estar, con su chimenea, espléndida e iluminada,
sin perjuicio de utilizarse para dormitorio por medio de unas cortinas, que disimulan
la alcoba.
La antigua sala de aseo, podría constituir un nuevo dormitorio, con acceso desde el corredor, donde debería abrirse una puerta, que ya estuvo abierta y hoy aparece tapiada.
En la parte superior del nuevo comedor hay una habitación que sería un buen dormitorio sin más trabajo ni gasto que el de su adecentamiento.
La habitación explicada sólo requiere unas obras que por otra parte son necesarias
para la simple conservación del inmueble en estado de decente presentación.
La construcción de un techo o solera en la sala del baldaquino y en la cocina es necesaria porque las goteras provenientes del terrado superior deterioran siempre la pintura
o decorado y la proximidad del ambiente exterior produce un calor excesivo en verano
y un frío insoportable en invierno.
Además el techo de cielo raso del corredor ha de sustituirse por solera para aprovechar
para almacén la parte superior.
Es tan manifiesta la necesidad de esta reparación, que ya fue concebida por su Excia.
el año pasado, pero no se ha cumplimentado.
La construcción de una solera sobre la cocina la había prometido ya su Excia. al
Dr. Casas cuando éste dirigía el Museo.
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Tomàs Costa i Fornaguera, arquebisbe
de Tarragona (1889–1911), i la protecció
del patrimoni artístic religiós
de la diòcesi tarraconense

Sofia Mata de la Cruz
Museu Diocesà de Tarragona

Precedents llunyans i precedents immediats
Les col·leccions privades que posseïen alguns eclesiàstics de Tarragona, especialment
l’arquebisbe Antoni Agustín, en el segle xvi, i el canonge Ramon Foguet, en el xviii,
han estat considerades antecedents de la política de protecció del patrimoni artístic
religiós que al llarg del segle xix van anar impulsant els prelats tarraconenses i que va
finalitzar amb la fundació del Museu Diocesà de Tarragona l’any 1914.1 Al llarg del segle xviii, algunes actuacions del capítol de la catedral de Tarragona, a banda de l’habitual acció de manteniment i reparació de la fàbrica i del seu contingut, es podrien interpretar en clau de defensa del patrimoni artístic, com la rotunda negativa a vendre
al comte d’Eu la col·lecció de tapissos, l’any 1704,2 o la preocupació pel robatori de part
de l’argenteria litúrgica que s’havia exposat a l’altar major el dia 15 d’agost de 1783.3
Algunes de les iniciatives que va dur a terme el canonge magistral Carlos Benito
González de Posada (1754–1831) van ser molt decisives, com quan es van trobar, a les
rodalies de la catedral, els fragments d’un fris del temple d’August de Tàrraco, amb

1. Martí 1997: 77; Massó 2001.
2. Arxiu Capitular de Tarragona (ACT), Actes capitulars, 9 d’agost de 1704.
3. ACT, Actes capitulars, 18 d’agost de 1783. Els lladres es van emportar quatre safates de plata, dues de les quals estaven
sobredaurades, i una de les maces.
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garlandes i bucranis, i, tal com va fer amb l’arc àrab datat l’any 960 aparegut en un
mur de la sala capitular, els va fer guardar a la capella de Santa Tecla la Vella.4
El segle xix va ser en general una època nefasta per al patrimoni artístic religiós de
la diòcesi tarraconense. Els efectes de la Guerra del Francès, però especialment de les
desamortitzacions, són prou coneguts i han estat a bastament estudiats. Durant el
setge de la ciutat per les tropes napoleòniques cal esmentar els esforços dels responsables per salvar el patrimoni artístic de la rapacitat i de la destrucció, com la retirada a Mallorca de gran part del tresor de la catedral i de la col·lecció de tapissos, o la
desesperada defensa de l’edifici catedralici l’any 1813 per part dels quatre canonges que
van aconseguir salvar-lo.5 Els terribles efectes de les successives desamortitzacions del
segle xix sobre el patrimoni artístic de centres monàstics com Poblet, Santes Creus
o Escaladei han estat i continuen essent objecte d’estudi, i la bibliografia respecte a
aquest tema és molt extensa.6
En el Trienni Liberal (1820–1823) el capítol de la catedral de Tarragona va tenir una
actuació certament ambigua. D’una banda, es va fer càrrec d’una part de l’art sacre
confiscat per les autoritats, en especial el dels monestirs desamortitzats de Poblet i
Escaladei, desviant a la catedral elements que en principi s’havien d’haver portat a les
esglésies parroquials. D’altra banda, ja propera la fi del govern liberal, el capítol va
protegir amb molta diligència el seu propi patrimoni artístic, traslladant-lo a Mallorca, de la mateixa manera que s’havia fet uns anys abans.7
No sempre els encarregats de la custòdia del patrimoni artístic religiós vetllaven
per la seva conservació. Només es pot qualificar de pura ignorància el que va fer el
canonge Nicolau Griver Terrés (1824–1866) quan, el 2 de maig de 1831, va proposar al
capítol fer una «barata» (permuta) de diversos calzes antics (els qualifica de «vells»)
que s’usaven a les capelles de la catedral, per uns de nous.8
Durant la prelatura de l’arquebisbe Francesc Fleix i Solans (Lleida, 1804 – Vichy,
França, 1870) és quan veritablement es comença a observar una política més enèrgica
de protecció del patrimoni artístic religiós. Fleix i Solans havia estat canonge a Tarragona entre 1829 i 1846, abans de ser bisbe de Cuba. El 1864 va ser nomenat arquebisbe
de Tarragona, càrrec que va ocupar fins a la seva mort, el 1875. A Fleix i Solans li va
tocar passar una època políticament convulsa, el Sexenni Democràtic. Els efectes de
la nova política no es van fer esperar. Diversos decrets declaraven la confiscació dels
4. Remesal–Pérez 2013: 340–347.
5. Mata 2011–2012.
6. Fort 1972; Altisent 1974; Rovira 1979; Bassegoda 1983; Rovira 1983; Rovira 1987; Gort 1998.
7. ACT, Actes capitulars, 15 de juny de 1823. Vegeu Mata 2013.
8. ACT, Actes capitulars, 2 de maig de 1831. L’operació es faria amb un argenter de Reus, sense cap cost per al capítol. Ho
van acceptar.
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arxius capitulars de les catedrals, a més dels de les biblioteques i col·leccions artístiques en mans eclesiàstiques. A Tarragona hi va tenir un paper molt destacat l’arqueòleg i historiador Bonaventura Hernández Sanahuja (1810–1891), que, com a director
del Museu Arqueològic, i acompanyat del governador civil, va ser l’encarregat de dur
a terme l’inventari i la confiscació dels béns mobles de la catedral. L’actuació de les
autoritats locals va ser la causa d’una protesta signada per l’arquebisbe de Tarragona i
la resta de sufraganis, adreçada a les Corts Constituents el 14 de febrer de 1869.9
Com a conseqüència d’aquells fets l’arquebisbe manà apartar a la capella de Santa
Tecla la Vella una sèrie d’elements artístics repartits per diversos indrets de la catedral
i que es van afegir als que ja s’hi trobaven. El dia 15 d’abril d’aquell any el canonge
Joan Baptista Pedrals Arqué va informar al capítol que ja s’havia dut a terme l’ordre
del prelat: «El Sr. Pedrals manifestó haber cumplido la comisión y estar arreglado el
museo arqueológico en la Sacristía de Sta. Tecla la vieja, en método conforme con los
deseos de S.E.I.».10 El que es va aplegar a Santa Tecla la Vella constituïa una mena de
magatzem d’elements fora de culte, la majoria fragmentats i en estat molt precari
de conservació, procedents tant de la catedral com de la desamortització de Poblet.
Finalment, l’únic element confiscat fou un sepulcre romà decorat amb escenes de Prosèrpina.11 Aquella recollida preventiva ha fet fortuna a la bibliografia i s’ha interpretat
com a germen del que el 1914 seria el Museu Diocesà. De fet, els objectes que estaven
apartats a la capella de Santa Tecla la Vella van ser els primers a passar al museu.
L’arquebisbe Constantí Bonet i Zanuy (Tamarit de Llitera, 1808 – Tarragona, 1878)
es va formar al seminari de Lleida. L’any 1862 va ser promogut a bisbe de Girona. El
1875 era nomenat arquebisbe de Tarragona, càrrec que va ocupar durant tres anys, fins
a la seva mort. En temps de l’arquebisbe Bonet van començar a actuar a la diòcesi alguns personatges estrangers que oferien als rectors platejar, netejar i renovar l’argenteria litúrgica de les parròquies. Pel que sembla, en alguns casos es van adonar que els
havien canviat les peces originals de plata per d’altres d’alpaca platejada.12
L’arquebisbe Benet Vilamitjana i Vila (Sant Vicenç de Torelló, 1812 – Tarragona,
1888) havia estat nomenat bisbe de Tortosa el 1861. Com a tal, va intervenir al Concili
Vaticà I. Durant el Sexenni Liberal va defensar aferrissadament els drets de l’Església
davant de les autoritats. Promogut a Tarragona el 1879, va ser l’impulsor de l’acabament de les obres del nou seminari, a la capella del qual està enterrat. Durant la seva
prelatura es va produir l’afer dels retaules de Guimerà i la Bovera.

9. Ricomà 1976: 3–4.
10. ACT, Actes capitulars, 15 d’abril de 1869. Vegeu Thibaut 1933: 663; Gros 1986: 71–72; Martí 1997: 78.
11. Es conserva al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Vegeu Remesal et al. 2002: 43.
12. Boletín Oficial Eclesiástico de Tarragona (BOET), 30 de gener de 1877, p. 13. Vegeu Ricomà 1976: 9.
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La fundació del Museu Episcopal de Vic, però en especial la figura del bisbe Morgades, té un paper protagonista en relació amb l’afer esmentat, un episodi que sens
dubte va ser el revulsiu per a un seguit d’actuacions subsegüents a la diòcesi tarraconense. Josep Morgades i Gili (Vilafranca del Penedès, 1826 – Barcelona, 1901) va ser nomenat bisbe de Vic l’any 1882, càrrec que va ocupar fins a 1899. Durant el pontificat del
papa Lleó XIII (1878–1903) s’havia iniciat una etapa de protecció del patrimoni artístic
de l’Església des de les més altes instàncies. Entre altres accions, Lleó XIII va impulsar
els estudis d’arqueologia sagrada als seminaris, així com la fundació de museus diocesans a les diòcesis.13 El bisbe Morgades va començar a aplegar una col·lecció inicial
amb obres d’art romànic i gòtic de la diòcesi vigatana, amb la intenció de fundar un
museu eclesiàstic d’art sagrat. Quan es va assabentar de la situació en què es trobava
el retaule gòtic de Guimerà, tot i que pertanyia a la diòcesi tarraconense, va actuar
amb rapidesa i va ordenar-ne l’adquisició per enriquir els fons del futur museu episcopal.
Entre 1402 i 1412 el pintor Ramon de Mur va realitzar un grandiós retaule major per
a l’església parroquial de Guimerà, dedicat a la Mare de Déu. Cap a 1861 el retaule es
trobava desmuntat i apartat a la rectoria a causa de les obres del nou absis, que s’havien iniciat aquell any. En origen, possiblement devia tenir 32 compartiments, però
quan es va vendre al bisbat de Vic ja només en quedaven 23.14 Sense una confirmació
documental fefaent es fa difícil d’afirmar res, però és possible que aquelles primeres
taules desaparegudes s’haguessin anat venent, peça a peça, a antiquaris o a agents
d’antiquaris. La venda l’hauria fet el rector de la parròquia, per tal de finançar les
obres de reforma del presbiteri. En aquells anys era rector de Guimerà mossèn Ramon
Bergadà (1848–1882). La notícia va arribar a Tarragona. Això és el que es dedueix d’una
circular de l’arquebisbe Vilamitjana, en què es fa esment de la venda d’un retaule,
sense especificar-ne la població. Es tracta de Guimerà, ja que altres casos de vendes de
retaules són posteriors:
Tenemos entendido que [en] cierta parroquia de la Archidiócesis ha sido enagenado un retablo antiguo y, según parece, de mérito artístico. Hemos estrañado que se procediese a la
enagenación sin pedir permiso; y aunque queremos persuadirnos de que se ha procedido de
buena fe, no podemos menos de hacer notar, que el hecho se presta a interpretaciones poco
favorables a quien lo ha realizado, y que puede además resultar perjudicial a él mismo y a
15
la Iglesia.

13. Encíclica del 4 d’agost de 1879. Vegeu Trullén 2009; Berlabé, 2009, vol. I, p. 69–70.
14. Alcolea 2005.
15. BOET, 10 de juliol de 1880, p. 191–192. Vegeu Ricomà 1976: 9–10.
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Com que el producte de la venda de les primeres taules hauria servit per sufragar
les obres de l’església, no sembla que s’exercís cap acció punitiva sobre el rector. Si
més no, és el que es pot deduir del decret de la visita pastoral que va fer l’arquebisbe
Vilamitjana a Guimerà el 21 d’octubre del mateix any 1880, en què no hi ha cap esment
a l’afer.16 Pel que va passar després no sembla tampoc que el rector s’hagués sentit
gaire coartat per la prohibició, ja que la venda de la resta de taules del retaule major de
Guimerà al bisbat de Vic es va fer a l’entorn de l’any 1882, quan feia poc de l’arribada
del bisbe Morgades.17 També es va vendre el retaule gòtic que es trobava al santuari de
la Bovera, obra de Francesc Olives i pintat el 1481.18 L’arquebisbe de Tarragona es va
assabentar de la venda al bisbat de Vic i es va disgustar molt, tant que va impedir la
presència d’obres d’art de Tarragona a l’Exposició Universal de Barcelona.19 La fundació del Museu Episcopal de Vic es va endegar l’any 1891. En el catàleg publicat el 1893
hi consten els dos retaules de Guimerà, tot i que no se n’especifica la procedència.20
És de creure que l’arquebisbe Vilamitjana en degué prendre bona nota. I que degué
pensar en altres parròquies de la diòcesi tarraconense, que es podrien arribar a trobar
en situacions similars. L’any 1881 va tornar a publicar una circular, perquè, malgrat
els advertiments anteriors, els rectors de les parròquies continuaven deixant en mans
de desaprensius els objectes litúrgics valuosos.21 Eren l’avantguarda d’una banda de
lladres. El 14 de febrer de 1889 es va publicar una circular arran dels robatoris d’argenteria litúrgica que es van produir en diverses parròquies.22

L’arquebisbe Tomàs Costa i Fornaguera
Nascut a Calella de la Costa el 1831, va estudiar al seminari conciliar de Girona, on va
rebre la consagració sacerdotal el 1857. Al mateix seminari va exercir com a professor de llatí, retòrica i filosofia. Doctorat en teologia a València el 1862, va obtenir per
oposició el càrrec de canonge penitencier de les illes Canàries. L’any 1874 era canonge
lectoral a Cadis. El 23 de setembre de 1875 va rebre el nomenament de bisbe de Lleida.
16. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), Llibre de decrets de visites pastorals, Guimerà, 21 d’octubre de 1880.
17. El lligam es troba en el canonge Ramon Corbella, secretari del bisbe, que era fill de Vallfogona de Riucorb, població
propera a Guimerà, que coneixia molt bé el que estava passant i que va trobar una resposta ràpida en el bisbe. Vegeu
Capdevila 1986: 11 (notes històriques d’Armand i Roser Puig).
18. Mata 2006: 169.
19. Puiggarí 1888: 29; Capdevila 1986: 68–69.
20. Catálogo 1893: 85–88.
21. BOET, 28 de febrer de 1881, p. 49–50.
22. BOET, 15 de febrer de 1889, p. 25–26. Vegeu Ricomà 1976: 11.
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Poc després, el mes de gener de 1876, a la seva població natal, els bisbes de Barcelona,
Girona i Vic el van consagrar com a bisbe. Va prendre possessió del bisbat de Lleida el
mes de febrer del mateix any. Molt compromès amb la seva tasca pastoral, a Lleida
va estructurar el bisbat, va fer moltes visites pastorals i va reorganitzar el seminari.
Són actuacions precedents del que més tard faria a Tarragona. El 27 de maig de 1889,
el papa Lleó XIII el va nomenar arquebisbe de Tarragona, i va fer la seva entrada solemne a la ciutat el 30 d’octubre següent. El seu escut episcopal, mentre havia estat
bisbe de Lleida, mostrava, al primer quarter, l’escut de la capital del Segre. En passar
a Tarragona el va canviar per la tau, símbol de santa Tecla, patrona de la catedral i de
la ciutat. Tomàs Costa i Fornaguera va ser un personatge molt destacat, a qui el govern
va honrar amb el nomenament de «Caballero de la Gran Cruz de la Real y Americana
Orden de Isabel la Católica». Va morir a Tarragona el 9 d’octubre de 1911 i fou enterrat
a la capella de Santa Tecla.
Costa i Fornaguera va prosseguir amb la política de protecció del patrimoni artístic religiós dels seus predecessors, però d’una manera molt més efectiva i expeditiva,
tot i que avui es poden qüestionar algunes intervencions. Per exemple, amb motiu
de la celebració del Quart Congrés Catòlic a
Tarragona, el 1894, la catedral va rebre una
especial atenció i es van encarregar algunes
actuacions de restauració. Però no tot el que
es va dur a terme resistiria actualment una
anàlisi. Seria el cas de la restauració maldestra de les pintures barroques de la capella de la Immaculada Concepció, obra de Josep Juncosa i Francesc Tremulles, així com
de les pintures de les capelles del Santíssim, del Sant Sepulcre i de Santa Elisabet,
restauració que es va encarregar al pintor
Josep Folch, el mateix que, anys a venir, el
1911, pintaria a l’oli un retrat de l’arquebisbe (fig. 1).23
En el marc de les actuacions prèvies al
congrés es va urbanitzar l’actual carrer de

Figura 1. Retrat de l’arquebisbe Tomàs Costa i Fornaguera. Pintura a l’oli sobre tela procedent de la catedral de
Tarragona, obra de Joan Folch, 1911. (Arxiu d’imatges
del Museu Diocesà de Tarragona; fotografia: Joan Farré)
23. ACT, Actes capitulars, 2 de juny de 1894. Per a la figura del pintor Joan Folch, vegeu Ribera 2006.
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les Coques, que estava ocupat per l’antic cementiri. En el decurs de les excavacions es
va rebaixar el terreny per tal d’obrir un accés a la catedral per la porta romànica anomenada de Santa Tecla. Es van trobar tres sepulcres, columnes i pedestals romans,
etc. En total, un centenar d’objectes. Tot es va guardar a la capella de Santa Tecla la
Vella. És important destacar que la política del capítol, com s’havia anat fent des de
sempre, era la d’emmagatzemar dins de la catedral tots els elements arqueològics apareguts al seu recinte i no cedir-los al Museu Arqueològic de Tarragona. Les troballes es
van afegir a la col·lecció creada en temps de Fleix i Solans. El 1914 passarien a formar
part del Museu Diocesà. Així mateix, es van retirar a Santa Tecla la Vella alguns altres
elements de la catedral.
L’arquebisbe Costa i Fornaguera, com ja havia fet al bisbat de Lleida, va dur a terme
a Tarragona una intensa activitat de visites pastorals a les parròquies de la diòcesi.
Aquelles visites són clau per entendre la seva preocupació per la situació de moltes
obres d’art religiós antic que ja no es trobaven al culte, algunes de molt destacades,
apartades a les sagristies o a les cases rectorals. Eren proclius a ser venudes pels incauts rectors a antiquaris i agents a sou de col·leccionistes nacionals i estrangers,
destinades a un mercat emergent de col·leccionisme d’art hispànic, especialment als
Estats Units.24
Per exemple, va acudir en visita pastoral a Gratallops l’any 1890. Tot i que en el
decret de visita no s’esmenta, possiblement va ordenar recollir la taula gòtica de
Sant Llorenç, atribuïda a Ramon de Mur, que va ser una de les primeres que va arribar al seminari (fig. 2). A la Guàrdia dels Prats hi va anar el 1890 i el 1898. Quan hi
va fer la primera visita encara s’hi conservava sencer l’antic retaule major de Santes
Creus. Obra de Pere Serra, Guerau Gener i Lluís Borrassà, el retaule, realitzat en els
primers anys del segle xv, va ser substituït el 1646 per un altre de barroc. Llavors el
monestir de Santes Creus el va fer portar a la Guàrdia dels Prats, població que formava part dels seus dominis, l’església de la qual havia quedat molt afectada durant la
Guerra dels Segadors. Com que el retaule gòtic era massa ample, els seus elements
es van separar. A l’església parroquial s’hi van muntar tres de les taules del cos superior i quatre compartiments de la predel·la, amb el sagrari. En un altre altar s’hi
van col·locar les imatges de la Mare de Déu amb l’Infant i dels dos sants fundadors.
La quarta taula del cos superior del retaule, amb tres compartiments, i una part de
la predel·la es van portar a l’ermita de la Mare de Déu dels Prats. El 1892 el rector Pere
Jové havia venut les taules de l’ermita a un antiquari, per 200 pessetes. Les taules
van ser dividides per compartiments i adquirides separadament. Amb el pas dels
anys acabaren al Museu Nacional d’Art de Catalunya.25
24. L’arquebisbe va traslladar a Tarragona les mateixes polítiques de protecció del patrimoni que ja havia dut a terme
mentre va ser bisbe de Lleida. Vegeu Velasco 2013: 232–244.
25. Mata 2014, amb la bibliografia anterior.
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Figura 2. Sant Llorenç. Pintura al tremp sobre taula procedent de Gratallops (Priorat), atribuïda a Ramon de Mur,
1420–1430. (Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya; fotografia: Carles Aymerich)

Quan l’arquebisbe va tornar a la Guàrdia
dels Prats el 1898 i es va assabentar de la venda
de les taules de l’ermita, va mostrar el seu enuig
amb el rector:
Por el libro de cuentas de administración de la Ermita de Ntra. Sra. dels Prats nos hemos enterado de que
se vendieron dos cuadros, y sin perjuicio de hacer por
nuestra parte los cargos a quien corresponda, mandamos que en lo sucesivo se abstengan el Sr. Cura párroco
y sus sucesores de enagenar los objetos del culto cualesquiera que sean y por más inútiles e inservibles que
26
á ellos les parezcan.

La resta del retaule que es conservava a l’església parroquial de la Guàrdia dels Prats va quedar compromesa per ser enviada a Tarragona, ja
que seria una de les primeres adquisicions del
Museu Diocesà, el 1914.
El 30 de novembre de 1895 una circular de
l’arquebisbe posava en evidència l’augment de
la presència dels antiquaris i dels agents que
treballaven per als col·leccionistes i els museus estrangers. Les circulars anteriors potser havien fet el seu efecte, ja que sembla que els rectors, abans de vendre, ja demanaven l’autorització del prelat:
Con frecuencia se nos pide autorización para enajenar objetos de las Iglesias deteriorados
o inservibles. No podemos acceder a esas peticiones, ni procede que objetos donados por
la piedad de los fieles vayan a parar a manos de personas que ignoramos el destino que les
27
darán.

26. AHAT, Arquebisbe, Visites Pastorals, Llibres de decrets i manaments de visita, la Guàrdia dels Prats, 1898.
27. BOET, 25 de novembre de 1895, p. 262. Vegeu ricoMà 1976: 12. Es tracta d’una circular semblant a la que havia enviat
l’any 1887, essent bisbe de Lleida. Vegeu Velasco 2013: 235–236.
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L’any 1896 l’arquebisbe, d’acord amb el capítol, va encarregar al canonge Josep Serradell Carrera una labor molt necessària, la redacció d’un inventari dels béns mobles
de la catedral, tasca que aquest va dur a terme de manera exhaustiva i minuciosa.28
Però el perill de les vendes fraudulentes, tot i el zel del prelat, continuava. El 1898
la Secretaria de Cambra i Govern de l’arquebisbat va publicar una nota adreçada als
rectors alertant de la presència d’un agent d’un museu estranger:
Prohibición. Con motivo de haber circulado una invitación de un agente de un Museo extranjero, encaminada a adquirir objetos arqueológicos o artísticos, se recuerda la prohibición diocesana de enajenar objetos que pertenezcan a la Iglesia sin el competente permiso,
29
aunque se trate de objetos de ínfimo valor.

Sembla que queda clar que la intenció de l’arquebisbe Costa i Fornaguera era la
fundació d’un museu diocesà a Tarragona, on s’apleguessin les obres d’art pertanyents a l’Església que fins llavors es trobaven repartides en diversos indrets, equivalent als que s’havien fundat en altres diòcesis catalanes. Això es desprèn d’una referència als museus d’art cristià, necessaris després de les destruccions del segle xix.30
De moment, però, no disposava de l’espai adient.
La institució d’una càtedra d’arqueologia sacra al seminari de Tarragona li va servir per fer habilitar un espai a l’edifici i destinar-lo a museu d’art sacre.31 Com que no
es tractava d’un museu obert al públic, sinó destinat només a l’ús dels seminaristes, el
projecte no va tenir gaire difusió. Per això, el 15 d’agost següent, en una circular amb
l’epígraf «Museo de Arqueología Sagrada», i en un to més aviat peremptori, l’arquebisbe convidava els rectors a col·laborar-hi:
Tanto los Rdos. curas-párrocos como los fieles deben contribuir al desenvolvimiento de este
Centro universitario de ciencias eclesiásticas, y sin sacrificio alguno pueden cooperar a la
formación el Museo, si nos envían objetos religiosos que no presten utilidad en las parroquias. Es cosa no recomendable que esos objetos antiguos de arte religioso vayan a enriquecer las salas de los Museos de otras partes, y no se mire con interés y predilección la propia
Archidiócesis de Tarragona célebre por su antigüedad y concilios. Recordamos las órdenes
que hemos dado para que no sean enajenadas esas obras artísticas y procederemos apli-

28. ACT, Actes capitulars, 3 de novembre de 1896, «Inventario de los objetos pertenecientes a esta Sta. Metropolitana y
Primada Catedral Basílica de Tarragona».
29. BOET, 30 de novembre de 1898, p. 758. Vegeu Ricomà 1976: 13.
30. BOET, 15 de març de 1900, p. 561–564.
31. BOET, 20 de juny de 1900. Vegeu Gros 1986: 71–72; Martí 1997: 78.
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cando el oportuno correctivo a los contraventores. Además, no es cosa ignorada las penas
32
canónicas impuestas a los vendedores de cosas eclesiásticas.

Gràcies al Llibre de registre del Museu Diocesà sabem quins objectes formaven la
col·lecció del seminari: una trentena d’obres d’art de diversa procedència i condició
que l’arquebisbe havia anat aplegant arran de les seves visites pastorals, amb algunes
donacions —poques— de parròquies i de particulars.
Es pot deduir que l’impuls que va rebre la protecció del patrimoni durant la prelatura de Tomàs Costa i Fornaguera va ser molt important i que va actuar en diverses
direccions. La fundació del Museu Diocesà de Tarragona és sens dubte un projecte seu,
que la mort va truncar, i que l’arquebisbe Antolín López Peláez va saber recollir i fomentar, una de les primeres actuacions destacades de la seva prelatura.
Encara s’hi hauria d’afegir que els hereus de Costa i Fornaguera van fer donació
més endavant al Museu Diocesà d’una important col·lecció de monedes d’or i plata,
ibèriques, romanes i medievals.

Un nou museu diocesà a Tarragona
Quan l’arquebisbe Antolín López Peláez (Manzanal del Puerto, Lleó, 1866 – Madrid,
1918) va arribar a Tarragona l’any 1913, va agafar el relleu del que havia fet Tomàs Costa i Fornaguera. Com ja s’ha dit, el seu interès en la protecció del patrimoni artístic
religiós de la diòcesi el va fer continuar amb les accions dels seus predecessors i es va
implicar a fons en la fundació del nou Museu Diocesà de Tarragona, cosa que no hauria estat possible sense la col·laboració, d’una banda, del capítol de la catedral, que va
cedir tot el que s’havia anat aplegant a la capella de Santa Tecla la Vella i que, a més,
va dipositar els tapissos, però tampoc sense la cessió de la col·lecció del seminari. El
projecte del nou museu es va gestar en els primers mesos de 1914. Cap al mes d’octubre, les obres d’instal·lació en unes dependències del claustre de la catedral ja estaven
en marxa i començaven a arribar-hi algunes de les primeres obres. La junta del museu
va ser creada el dia 30 de novembre de 1914. La fundació oficial del Museu Diocesà de
Tarragona es va celebrar el 27 de gener de 1915, amb un llarg discurs programàtic llegit per l’arquebisbe,33 en què, després de parlar de les nombroses desamortitzacions
d’obres d’art sacre fetes pels successius governs espanyols del segle xix i de la tradició
museística de Tarragona, justificava la creació del nou museu. En l’extens discurs va
reconèixer el paper tan destacat de Costa i Fornaguera:

32. BOET, 15 d’agost de 1900. Vegeu Ricomà 1976: 13.
33. Martí 1997: 78; Gros 1986: 71–72.
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Mi último antecesor el Sr. Costa Fornaguera, que no perdonaba medio para enaltecer la gloria de la archidiócesis, dictó oportunísimas disposiciones prohibiendo enajenar propiedad
34
alguna eclesiástica y trajo varios objetos artísticos al Seminario.

La història del Museu Diocesà de Tarragona excedeix els límits del present treball.
Amb tot, és important assenyalar que, com deia el mateix López Peláez, un dels motius per a la seva creació va ser la presència dels agents dels col·leccionistes:
Una nube de traficantes disfrazados de anticuarios solicitaban e instaban de los curas la
venta de antigüedades religiosas […] La abundancia de éstos, mayor cada día, sus frecuentes viajes a las feligresías más remotas, las molestas y enojosas visitas con que importunan
a los párrocos y la saña y verdadero encarnizamiento con que inquieren y persiguen las an35
tigüedades, muestra son que todavía tal clase de comisiones deja ganancias muy pingües.

No es pot dubtar que la política de protecció del patrimoni i la fundació del museu
van aconseguir frenar l’acció d’aquests personatges i la d’altres. El Museu Diocesà de
Tarragona, el qual ha celebrat el 2014 el primer centenari, ha anat enriquint els seus
fons i s’ha manifestat com un important garant de la conservació d’una part destacada del patrimoni artístic religiós de la diòcesi, havent superat els estralls de la Guerra
Civil de 1936–1939 i uns anys de tancament. Actualment se n’han restaurat les instal·
lacions i una part significativa de les seves col·leccions, i continua la seva important
tasca. Però això és tema per a una altra ocasió.
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3
La formació de col·leccions diocesanes a Catalunya

Teniu a les mans el tercer número de la col·lecció «Quaderns», que va néixer per
ser l’altaveu de la recerca generada des del Museu de Lleida al voltant de les seves
col·leccions i del patrimoni cultural del territori.
El llibre recull les aportacions presentades a la 2a Jornada Museus i Patrimoni de
l’Església a Catalunya, que va celebrar-se al Museu de Lleida el 20 de novembre de
2014. La jornada, en la qual van participar especialistes vinguts d’arreu del país, va
aprofundir en la formació de col·leccions diocesanes a Catalunya. Aquesta trobada
científica, a més, va esdevenir un homenatge a mossèn Jesús Tarragona i Muray, ja
que es complien cinquanta anys del seu nomenament com a delegat diocesà de patrimoni artístic del bisbat de Lleida. Tota una vida dedicada al servei de la diòcesi i
dels seus béns culturals, que calia reconèixer i celebrar.
Els diferents autors que aporten el seu coneixement en aquest llibre s’endinsen
en un tema clau en la història dels nostres museus. S’aborda, així, la gènesi dels museus de l’Església catalana, custodis d’un patrimoni bàsic per entendre la història del
país. Polítiques patrimonials i directrius vaticanes, compres i vendes, antiquaris i
col·leccionistes, rectors i bisbes seran els protagonistes d’aquesta obra, que poua en
els orígens de la museologia catalana.
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