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Excel~lentissim Senyor President, 
1l.lustríssimes Senyores Acadkmiques, 
Il~lustríssims Senyors Acadkmics, 
Senyores i Seriyors, 

Vull expresar-vos abans que res el meu agraiment per haver-me concedit 
I'honor de poder formar part d'aquesta institució tricenteniria i clau pel 
que fa a la seva aportació i influencia en la vida cultural del nostre país. Al 
llarg del temps nombrosos acadkmics han format part alhora de 1'Acadk- 
mia de Bones Lletres i de I'Acadkmia de Belles Arts tot treballant intensa- 
ment en ambdues institucions, com ha estat el cas del Dr. Eduard Ripoll, 
al qual vull dedicar uns mots, no només com és preceptiu en actes com 
aquest, sinó també com un record cordial d'un acadkmic que havia cone- 
gut a I'Acadkmia de Belles Ara. Sense haver estat deixebla seva, sí que en 
canvi vaig tenir I'oportunitat de tractar-lo a el1 i la seva esposa, la Dra. 
Lluisa López Genera, en múltiples ocasions i sempre em concediren un 
tracte amical, de veritables condeixebles malgrat la diferencia d'edat. 

El Dr. Eduard Ripoll Perelló va neixer aTarragona el 1923. El 1953 es lli- 
cencia en Historia i I'any 1956 es doctora en Prehistoria a Barcelona, arnb 
una tesi sobre ElArte Pakolítico Espa6oldirigida pel Dr. Martín Almagro. 
Un any després inicia la seva carrera com a musebleg, com a conservador 
del Museu d'Arqueologia de Barcelona, del qual n'esdevingu6 director el 



1966,mantenint sempre un estret i positiu lligam amb el món universitari, 
primer a la Universitat de Barcelona, després a I'Autbnoma (1968-1981), 
en que féu una gran tasca docent, i finalment com a catedratic de la Uni- 
versidad Nacional de Educación a Distancia, durant la seva estada a Ma- 
drid des del 1981, on va ser director del Museo Arqueológico Nacional 
fins al 1986. 

L'any 1974 fou elegir alhora membre d'aquesta Academia i també de la 
de Belles Arts. De Bones Lletres en fou president des del 1996 fins al seu 
traspis, i de Belles Arts en fou secretari general (1994-1996) i bibliotecari 
(1996-1998), i el responsable del rellancament del Butlktl, tasca en que 
vaig succeir-lo des del volum corresponetit a I'any 2003. 

Pero un dels fets més decisius en la seva trajectbria fou la coneixenca que 
féu a París, tot interrompent els estudis universitaris de Barcelona, de 
I'abbé Henri Breuil, el primer gran estudiós de les pintures d'Altamira i 
aleshores capdavanter en els estudis dedicats a la Aquest en- 
contre va ser cabdal per al jove Eduard Ripoll, car decidí dedicar la seva 
especialinació a aquesta etapa, un interks de toca una vida, que li valgué 
el reconeixement més enlla de les nostres fronteres per les diverses aporta- 
cions amb que hi contribuí. Així mateix, també s'ocupa del Neolitic i al- 
hora s'iboci plenament a les excavacions d'Empúries i Olerdola, i 
Tarragona fou igualment un centre del seu interes. Entusiasta, bon dina- 
minador de les institucions en que participa, el Dr. Ripoll va saber com- 
paginar i afegir la recerca, la docencia i la gestió cultural en pro sempre 
del patrimoni. 

Després d'aquesta breu recordanca, no puc tampoc deixar d'esmentar els 
noms d'altres membres de número de Bones Lletres que també n'han estar 
o en són de Belles Arts i que, com en el cas del Dr. Ripoll, han estar per- 
sones veritablement lliurades al patrimoni i estretament relacionades amb 
els nostres grans museus i arxius: els doctors Agustí Duran i Sanpere, Fre- 
deric Udina, Joan Ainaud de Lasarte i Antoni Pladevall en són represen- 
tants notabilíssims per les seves grans aportacions a la historia de I'art i 
I'arqueologia de Catalunya, i des de I'bptica institucional, perquk han 
sabut establir un sblid pont entre I'Acadkmia de Bones Lletres i la de Belles 
Arts. Així mateix, vull recordar el Dr. Josep M. Pons Guri, corresponent 



d'ambdues corporacions, amb qui vaig tenir la sort de conversar moltes 
vegades a I'Arxiu Fidel Fita -un altre arenyenc membre notable d'aquesta 
casa-, en el qual prhcticament vivia, o senzillament a peu dret a la riera 
d'Arenys de Mar. 

Per aquest motiu, ares que d'ara endavant hauré de ser capas com tocs ells 
de participar en la vida de totes dues acadimies, com a historiadora de I'art 
he volgut dedicar el meu discurs a resseguir la trajecrbria de rots aquells 
acadkmics que en foren alhora de Bones Lletres i Belles Arts a partir del 
1835 i fins a I'inici del segle XX per ser precisament ells els que s'endinsaren 
per primera vegada en els viaranys del patrimoni cultural, un tema que 
m'interessa i al qual des de fa anys dedico la meva vida professionai.' 

1 Per aixb em plaii dedicar aqucsr dircurs al meu pare. ara qiie hem celcbrar el seu vuiranrk miuersari. La 
hipbrcri fai.iuac&urica resra bcn lluny Tannirieix, cl pariimoni cultural és un móii ñpasriotianr i pcou ~onfor-  
t:ible. Giacia i prr molis anyr hoiir! 

Abans, pcrb. d'cndinssr-m'hi vull donar les gricies a rorer aquelle5 persones qiir. Cuna mancra o alrra, m'han 
sjudar a fcr-lo rrñliiar. Eri primer Ilac, a Alberr Corbeto, secretar¡ i&criic dc la Reial AwdCmiadr Bunes ILferrer, 
i a Carme Miquel i M. JosC Orobirg, respa>irahles de laseva biblioteca. En segon Iloc, a Vicrorii Durh, Begoíia 
Fortea i Núria Nus, coiisemdora del muriu, bibliotedria i rccrcdria recnics de la Rcid AcaclPmia Gmlana 
de Beller Arw de SanrJordi, respectiiainciir i .  Finalmeni, a Angcls Sola i ParriciaJacar de i ' h i u  Hiarbric de la 
Ciurñr. Tamhf aJordi Casanovar lea wmultrs sobre el Museu de Bones Llerrcs que d l  ha estudiar tan a fonn. 
A mér, a Mircia Freixn i Kamon Grau. hanr amks i col.leyes cxprrts qiie han volgur llegir i comentar cl m*- 
nciscrir, com cimM ho hi Fer l'rmic Grrarrl Horta. 1 d'una manera especial a I'Arnaii Ciiriiriill, juc  r'lia fer 
arree del dirjrny i Ir maqueraci6 dcl diacurs. A I'amic Vícror Oliva i els seus col-laboradors, la cura d r  I'edicib. 
1 a Jordi Cucurull, 4s clac 



De tots vostes és sabut que I'actual Academia de Bones Lletres es remunta 
al 1700, quan un grup de nobles i erudits funda la que anomenaren Aca- 
demia dels Desconfiats, de la mateixa manera que la de Belles Arts es re- 
munta, de fet, al 1775, quan es crea I'Escola Gratuita de Disseny, que 
funciona en una bona part com a tal academia fins que aquesta fou creada 
per un reial decret del 3 1 d'octubre del 1849. 

Pero Bones Lletres, el qual nom data del 1752, era ja en aquel1 moment 
una institució clau en la vida cultural del nostre pds, sobretot des del final 
del segle XVIII i fins al segle XX. No es por escriure la historia de la cultura 
a Catalunya sense dedicar-li una atenció especial, car molts dels seus mem- 
bres n'han estat protagonistes distingits per la seva influencia decisiva en 
una o altra vessant -histbrica, filosbfica, literaria i fins artística-, en un 
momento un a l t ~ e . ~  

Situem-nos en el segle XVIII després de la invasió borbbnica i el Decret 
de Nova Planta del 1716. Els temps eren difícils, pero tanmateix, tant l'e- 
conomia com la cultura van aixecar cap i el dinamisme industrial fou no- 
table. Avui 6s posible afirmar que Barcelona, c o n  ha demostrat James 
7'homson, era un centre de primer ordre de fabricació d'indianes, amb 
cantes hbriques com tot Anglaterra o tot Franca, o bé, com I'han definir 
alguns historiadors, la ciutat més "indianaire" d'Europa. Aquest fet justi- 
ficava plenament I'exigencia de crear una academia o escola de dibuix al 
servei d'aquesta manufactura, un fet que després de molts estira i arronses, 
moltes sol.licituds al govern borbbnic &entre, d'una altra banda, feia 
anys que també es reclamava la creació d'una academia de Belles Arts- i 



nombroses discussions enrorn de com havia de ser i com havia de funcio- 
nar, I'any 1775 fou realitat gricies a la Junta de Comer$. Denominada en 
origen Escuela Gratuita de Diseno es proposava de formar dibuixants que - . . 

poguessin dotar de qualitat i originalitat els dissenys de les indianes per 
tal que fossin al maxim de competitives possible dins el mercar interna- 
cional (tot casant d'aquesta manera art i indústria). 

Paral.lelament, es pot afirmar que malgrat la mort violenta de les univer- 
sitats catalanes, la creació de la universitat única de Cervera i el control i 
I'ofec del nou regim, nombroses figures rebeien una sblida formació, ja 
fos en la nova institució o bé fora de Catalunya. En mans de I'església, en 
gran manera dels jesuites, i arran de I'expansió de i'esperit il.lustrat que 
fou molt més puixant del que es podia haver previst, tot plegat comporta 
que en una universitat cerverina ja a les acaballes, encara s'hi formessin, 
entre altres, Francesc X. Llorens i Barba, Prbsper de Bofarull, Manuel Ca- 
banyes, Jaume Balmes i Manuel Mila i Fontanals, tots ells noms capda- 
vanters de la cultura vuircentista. 

Mentrestant, les institucions acadkmiques barcelonines tenien vida propia. 
En aquest marc, I'Academia de Bones Lletres, I'Escola de Nobles Arts -nom 
que rebé des del 1787 1'Escola Gratuita de Disseny que cada cop més 
esdevingué una Academia de Belles Arts seguint el rnodel academic fran- 
cks- i també I'Acadkmia de Cikncies i Arts, procedent de la Conferencia 
Física fundada el 1764, van esdevenir el motor cultural del nostre país, 
conjuntament amb totes les altres escoles fundades per la Junta de Co- 
merq,holts membres de les quals estaven estretament lligats a Cikncies i 
Arts, i foren els veritables impulsors de la ciencia i la tecnica, mentre els 
homes de lletres conformaren la cultura humanística il.lustrada neoclksica. 

2 Vcgcu el recenr i ben dacumciirar treball sobrc I'Academia al segle XWTI de Mireia Carnpabadal i Berrran, 
LA Reilil Ari<dimul dr Bonri Llcirc~ de Barrciona o1 rrrle XVII I  L'inrrr2iper kz hisrbrio, kz ilengua i h lircranira 
cardlaner, Rrial A~ademia dc Bolier Llerres de Bnrvrlona-Publicacions dc YAhadia de Montscrrar, Barcelons, 
2006. 

3 Una abra fonamenrd producrc de recents inv~sri~acions de diversos aurocr sobre les divenes escoles de 1s 
Junta, que ñporra molres dades inedirer i una prohnda rcflexiú sobre el scu rol Fdbricn, tallex lahororori La 
Junta dc Cornrri.de Cor~lun>?: ci2ririn i reLniroprro la indhnir? i eIromrrs (1769-18511, Univrrrirar Polirkcnicr 
de Catalunya-Cambra de Comer< de Bircelana, Barcelona (propera apariciá). 



Al segle XiX, arran de la convulsa vida sociopolítica que, naturalment, 
tambk afecta de prop el món cultural, aquestes institucioris, sobretot les 
rres academies, contribuiren no sols a salvar una bona part del nostre pa- 
trimoni, sinó a fer prendre consciencia del valor del patrimoni cultural, 
un concepte nou entes en el sentit més ampli del terme, és a dir, monu- 
mental, artistic, documental i bibliogrific, que si bé avui esti assumit per 
la majoria de la societat, aleshores tot just naixia. 

Bones Lletres havia manifestat des dels seus orígens una preocupació fo- 
namental per la histbria de Catalunya, per recuperar la versemblanca dels 
fets i les vicissituds seculars, que permetessin escriure-la, esporgant-la de 
falsedats i errors, en una bona part aliens, que inconscientment o malevo- 
lament s'havien arrossegat fins aleshores. Per aixb, al llarg de decennis els 
seus membres es proposaren d'escriure un Diccionari histbric de Catalunya 
o una Histbria de Catalunya, un projecte que aflorava peribdicament, per 
bé que no acaba mai de prosperar del tot. En qualsevol cas, si es resseguei- 
xen les actes de la institució s'hi fa ben pales que aquesta preocupació 6s 
prioritaria i constant. Tanmateix, potser el més important no 6s que ins- 
titucionalment I'Acadkmia pogués arribar a editar aquesta historia, sinó 
que els seus individus, col.lectivament o individualment, participessin en 
projectes en defensa del patrimoni del país o investiguessin criticament i 
en reformulessin la historia. És d'esment obligar, per exemple, Los condes 
de Barcelona vindicados (1830, de Prbsper de Bofarull, academic i presi- 
deiit durant molts anys, i la seva gran influencia. Noteu I'adjectiu "vindi- 
cados", 4s a dir, la reivindicació escrita i la defensa argumentada d'uns drets, 
clar exponent de la voluntat de recuperació histori~obiblio~rifica que el1 
enceti i que fou seguida per una serie d'investigadors arxivers vuitcentistes 
que tan gran labor feren des de Bones Lletres, com a iniciadors d'aquest 
tipus de recerca basada en I'acostament a les fonts documentals, malgrat 
algunes interpretacions desajustades, avui naturalment del tot superades. 
Afegir-hi a més que el mateix any 1836 Felix Torres Amat, també membre 
de Bones Lletres, publicava el seu diccionari crític d'escriptors catalans, el 
primer diccionari d'aquest tipus, amb una intenció equivalent de recupe- 
i:ació de la nostra histbria, tal com indicava especificament el seu títol ben 



A Bones Lletres, hi coincidiren els grans protagonistes del Romanticisme 
i la Renaixenca:Aribau, per exemple, i una mica més endavant alguns dels 
responsables principals de la valoració del patrimoni: Andreu A.P~ i Ari- 
mon, Josep A. Llobet i Vall-llosera, i Joan Cortada, els quals hi ingressaren 
tots tres el 1835, un any, sens dubte, decisiu per acabar de perfilar el sen- 
timent i sentit patrimonialista que tots ells havien fet pales en diversos tre- 
balls d'aplec, inventari i estudi de diferents materials histbrics (Iipides, 
restes arquitectbniques i acultbriques ...). Per esmentar-ne un de referencia, 
publicat ja pbstumament, citem la Barcelona antigua y moderna (1854), 
de Pi i Atimon, una obra que encara avui ens és bbica per estudiar la his- 
tbria de la nostra ciutat, des de les perspectives més diverses. Sense oblidar 
tampoc dins de I'ambit acadkmic les múltiples membries sobre diversos 
aspectes del patrimoni monumental i les donacions que feren personal- 
mento que impulsaren, per tal d'engrandir el museu, mis llur preocupació 
per les intervencions urbanistiques en la Barcelona antiga, I'enderrocament 
conseguent d'alguns edificis histbrics civils i religiosos i la seva recuperació 
per al museu de I'Academia. 

Revolució (política) liberal, revolució (tecnica) industrial i revolució (cul- 
tural) romantica se sobreposaren o coincidiren, és a dir, forjaren una nova 
cultura que domina una bona part del segle XIX i que fou el fonament 
del segle XX.5 L'any 1835 va ser una data clau. El foc que incendia el vapor 
Bonaplata crema també nombrosos convents barcelonins. Tanmateix, tal 
corn alguns historiadors experts afirmen, no fou tant un acte de saqueig i 
pillatge, sinó de voluntat política i popular d'enderrocar el poder dels orda 
religiosos i llurs privilegis, car la guerra carlista no sols enfrontava el govern 
amb els carlins, sinó també el poble amb les comunitats regulars que els 
ajudaven amb diners i fins i tot amb les armes a la mi. Aquests fets havien 
de contribuir, massa tard perb, a la creació de la Comissió Provincial de 
Monuments Histbrics i Artístics, per una reial ordre &Isabel 11, del 13 de 
juny del 1844, amb l'objectiu de protegir i salvar el patrimoni monumen- 

4 Mmoriaspnrn ayudar afirmar un Dircionneo nitico dr 6s rrcriror~s ratnLrnes,y ddor o lpnn  iden & Lr anripo 
y modrma lizrrnrum & Co<rilriño, Imp. dcJ. Verdaguer, Barceloiia, 1836. 

5 Vegrii el volum dirigir i presentar pcr Ramon Gnnu, 'La ciurar i les rcvalucions. 1808-1868. 111, La culmra 
s repoca rami>irica. Vlll Congres d'Hirrbria de Barccloiia 2003", Rarrrlonn Qund«m d'Hkidrin, 12, Arxiu 
Histbric dc k Ciurar, Barcelona, mar$ del 2007. 



tal, que entre altres, el seu antecesor regent, el general Espartero, havia 
contribuir a enderrocar. 

Evidentment, davant dels fets de la nit del 25 de julio1 del 1835,~com ja 
havia passar durant el Trienni Liberal, i sense necessitat de reials ordres, 
I'Ajuntament de Barcelona, que n'estava alerta, organitzi una comissió de 
regidors per ocupar-se del salvament. Constituida per Ramon Roig i Rey 
-jurisconsult, catedratic de Filosofia a la Universitat de Cervera i vicerector 
de la Universitat de Barcelona el 1856-, Joaquim Espalter i Pere Oms, 
tenia la comesa de ''~ecoger las alajas de los Conventos". Cal recordar que 
Ramon Roig havia de ser membre de Bones Lletres des del 1838 i fins el 
seu president I'any 1860. En les acres dels Llibres d'acords de I'Ajunta- 
ment, hi resta ben manifesta la seva efectivitat des d'un primer moment i 
l'organització del salvament de molts edificis, tamb6 de la catedral, i dels 
seus interiors, tot i que també s'hi endevina, naturalment, el reflex al carrer 
dels greus conflictes socials en quk esti immergida la societat catalana. 

L'Ajuntament també va recórrer a la Junta de Comer5 per crear una co- 
rnissió de salvament formada per quatre professors de I'Escola de Nobles 
Arts: Josep Arrau i Barba, pintor, membre també de Cikncies i Arts, l'es- 
cultor Damii Campeny, i els també pintors Viceng Rodes i Francesc Ro- 
dríguez Pusat, homes sensibles, que van ocupar-se de salvar tot allb que 
encara estava en peu, i de tralladar-ho al convent de Sant Joan i a la Casa 
Llotja, a la mateixa seu de I'Escola, on ja existia un museu d'art que va 
créixer alhora que l'entitat i que Josep Flaugier, pintor rossellonis que en 
fou el director imposat arran de la invasió napolebnica, féu enriquir nota- 
blement, en una bona part a conseqükncia de la confiscació de béns dels 
convents, per bé que algunes obres posteriorment hi van ser retornades i 
altres desapareperen. 

El 24 d'agost I'autoritat militar de Catalunya nomeni una altra comissió 
en aquest cas formada per Josep Agell, Josep Arrau, J.A. Llobet i Vall-llo- 
sera, Antoni Montmany i A.A. Pi i Arimon, alguns mernbres de Bones 

6 L'andilisi d'aqiicsts fets i llurs conreqü&ncies, a parrir de la reiercadocumenral dclr antiua de I'Ajunrarnenr dr 
Harcclona i dc la acsd&mier, vaig iomrnrar ñ treballar-lo a Pilar V m z ,  EIde~uerll?rncnr de in oniciinck út 
parrimani histhira Catalu-/n. Llig6 iiiaugunl del cura 2003-2004 a cirrec de [...l. rncinbce de la Reial Aca- 
dbnia Gralann de BellesArrs dr SanrJonii, proniinciada rl dia 21 d'actubre del 2003, h i w  de I'Art Koniinic, 
lnrrirur d'Esrudis Caralanr, Barcelona. 



Lletres, perque s'ocupés del salvament de patrimoni documental, biblio- 
grafic i artistic, que afegiren al ja preservat fins aleshores. 

La desamortització del govern de Mendizábal i I'enderrocament i la venda 
dels béns religiosos comporta un nou trasbals que afecta el patrimoni. Al 
gener del 1837 la Junta de enagenación de edificios y efectos de conventos 
suprimidos procedí a llur ocupació i sol.liciti a la Junta de Comerc que 
l'assistís. En aquest cas en foren els responsables Campeny, Arrau, Rodes 
i el majordom Mas. Un nou inventari recull215 quadres -de qualitat molt 
menor, pel que sembla-, a més de les urnes sepulcrals del claustre i l'es- 
glésia de Santa Caterina i les restes d'alguns altres convents. 7 

El mateix any 1837 Prbsper de Bofarull, aleshores president de Bones Lle- 
tres, va obtenir del cap militar de Catalunya la cessió del convent de Sant 
Joan per instal.lar-hi el museu de I'Acadkmia amb els vestigis salvats de la 
crema de convents. L'Ajuntament havia cedit a Bones Lletres una impor- 
tant col.lecció de Iipides aplegades en un inventari dut a terme per Pi i 
Arimon, que abans del 25 de juliol del 1835 ja havien estat a punt de con- 
vertir-se en el primer museu d'antiguitats de la ciutat, a proposta del regi- 
dor Josep M. de Llinis8 Tot plegat palesava que I'interks per la histbria ja 
era ben present entre els erudits acadkmics. És clar que els fets de juliol 
acabaren de desvetllar un sentiment que s'havia anat forjant progressiva- 
ment; el foc, perb, en fou el detonanr decisiu. 

Paral.lelament, l'apuntada revolució romintica també comencava a pren- 
dre cos i els corrents ideolbgics de la Renaixenqa, com va dir-ne Rovira i 

- 

Virgili, comencaven a despuntar. Una serie de joves erudits, poetes, lirerats 
i estudiosos, que formarien part de Bones Lletres, l i  havien de donar forma. 
En el terreny artísric el procés, com sol ser habitual en el camp plistic, fou 
una mica més lent per la seva propia idiosincrasia, pero també cap al 1840 
hi comen@ a aflorar un esperit romantic reformador cada cop més allunyat 
formalment, potser més que conceptualment, de I'ideal de bellesa neoclis- 
sic visible especialment en I'escultura, la gran art del període, i ja amb una 
bona dosi d'historicisme pales en la recreació dels fets notables del nostre 

7 Vegiu Angel Ruiz u PABLO, PIirtonk de In Realji~riru Ikrticular de Comrrrio dr Barcelona (1758 a 1847). Cd- 
iiiam de Comcrcio y Navegaiiún de Barcelona, Bxrceions, 1919, phg. 406-408. 

8 P. VALEL, op. cii, phg. 9 i 10. 



passat medieval. L'obra més representativa en aquest sentit fou La creació 
de l'escut del casal dp Barcelona ( 1  843), de Claudi Lorenzale, una tela pin- 
tada a I'oli que representa I'escena Ilegendiria en que I'emperador Carles 
el Calb passa pel damunt d'un escut llis d'or els quatre dits untats en la 
sang de Guifré el Pilós, ferit, avui conservada a la Reial Academia Catalana 
de Belles Arts de Sant ~ordi.' 

El salvament del patrimoni, fonamentalment medieval, porti finalment 
l'atenció, sense oblidar el rominic (o bizantí, com solia denominar-se), 
envers I'art gbtic i la conversió al neogbtic en el camp de l'arquitectura, . 

fet ben manifest per primera vegada l'any 1846 en la reforma (o més ben 
dit, "maquillatge") de la facana de I'antic Palau del Virrei, esdevingut Palau 
Reial, quan s'hi afegireti alguns elements arquitectbnics i una decoració 
pictbrica concebuda a manera d'una escenografia neogbtica. 

Per aixb deiem aue la creació de la Comissió Provincial de Monuments 
fou tardana i a més poc eficac, ja que nasqué dotada d'un pressupost mi- 
skrrim. Malgrat tot, la Comissió tingué una realitat legal, i el que més ens 
interessa 6s fer notar com els seus primers membres foren Prbsper de Bo- 
farull, Joan Cortada, Ramon Muns, Manuel de Bofarull i Pau Piferrer, és 
a dir, cinc membres de I'Academia de Bones Lletres queja feia anys que 
paraven atenció al patrimoni. Quedava clar que eren els homes de Iletres, 
preocupats perla historia, els defensors principals del patrimoni cultural. 
Els membres, segons la reial ordre, havien de ser "cinc persones inte1,ligents 
i interessades en conservar les nostres antiguitats" (tres nomenades pel cap 
polític i dues per la Diputació). La dedicació havia de ser anbnima i gra- 
tuita. 

La comissió estava organitzada en tres seccioiis: 1. Biblioteques i Arxius; 
2. Escultura i Pintura, i 3. Arqueologia i Arquitectura. En el cas de les 
dues primeres I'objectiu, respectivament, consistia a crear arxius i biblio- 
teques i museus d'art. 

En el tercer cas, a organitzar excavacions i aplecs de monedes, etc. Sense 
local propi i amb una penúria econbmica evident, tot allb que es duia a 
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terme era gricies a l'interks, I'entusiasme i la responsabilitat personal dels 
10 

seus membres. 

Vull remarcar com els arxivers i homes de lletres s'hi responsabiliczaren 
del patrimoni estrictament artístic, és a dir, de la pintura i I'escultura. Se 
n'ocuparen concretament Pau Piferrer i Joan Cortada, dos acadkmics que 
haurien de ser mereixedors de molta més atenció per part dels historiadors 
de I'arr per la seva gran tasca en la creació dels nostres primers museus i 
la primera historiografia artística, tot i no ser prbpiament historiadors de 
l'art -un concepte que aleshores amb prou feines havia estat concebut-. 
De fet, Piferrer I'any 1844 ja havia publicat el primer volum dels Recuer- 
dosy BelIezas de España dedicat a Catalunya, el segon dedicat a Mallorca 
i també havia comenqat el segon volum dedicat a Catalunya, deixant de 
ser tot gradualment un escriptor d'una obra pintoresca, com estava pre- 
vista a I'inici, per convertir-se en un veritable historiador de I'art, com 

11 darrerament ens ha fet veure Ramon Grau, que I'assenyala com un cap- 
davanter de I'arqueologia medieval. Cortada, mentrestant, havia iniciat 
la seva col~lecció d'antiguitats, mentre alhora s'ocupava del museu de 1'A- 
cadkmia. 

Aquest fenomen, és a dit, la intervenció primerenca d'aquests homes en 
el camp del patrimoni, te, pero, una explicació senzilla. La inexistkncia 
d'una Academia de Belles Arts "oficial" i institucionalitzada -tot i el rol 
d'acadkmia que havia exercit 1'Escola Gratuyta de Disseny, després de No- 
bles Arts, ates que les acadkmies d'art europea del darrer terq del segle 
XVIII, recordem-ho, eren sinonimes d'Escoles d'art, de centres formadors 
d'arristes-, més el fet que la figura de l'historiador de I'art i del crític en el 
sentit modern que avui els atorguem, tot just comencessin a aflorar,'' feia 
que encara no sobresortissin veus autoritzades sobre el tema com, ben a 

10 Sobre la Cornisrió 4s hirica la conrulra de Jori G u H l T  GRAU. Comi~idn de MonumrnrviHütdric~iyArtirnror 
rL la Rovinria dr Barcelona. Memoria de Lz labor.., Barcelona, i Jordi TOIINER, Cnr2legdelfom documental de 
Lz Comiiird drMonz~mrn~ HixtJrirr iAIfhtiudr hprouinrili de Bvrcrlono (1844.19831, Genedinr de Cardunya, 
Barcelona, 2002. Aquerr fnnr es conserva actualrnrnr a rAmiu de la Reid Academia Caralana de Relles Arrs de 
Saiir Jordi. 

l i "Rorninic, les perip5cier d'uti concepie" i "Ela ertudis sobre I'arquirecrun ramhnica dr Barcelona". dins 
B ~ ~ r c ~ h r o ~  i el r<irndnic Arr i rzutat dehirgl~sXI-XIZI, Semiiiari d'Hisibrir de Barcelona, Amiu Histbric dc I i  
Ciurar, Barcelona, 2009 (eii cun  de puhlicació). 



I'inrevés, passava entre els erudits, historiadors i "antiquaris" de Bones Lle- 
tres. Paral,lelament, I'Academia de Cikncies i Arts, on convivien rkcnics, 
científics i alguns artistes,I3 tarnbé participa en I'acció de recuperació i de- 
fensa del patrirnoni: fou sobrerot el cas del pintor Josep Arrau i Barba 
(1802-1872), format a I'Escola de Llotja, de la qual va ser professor, i des 
del 1834 membre de I'esmentada institució, en que Ilegí i publica diversos 
textos sobre aspectes tecnicoarrístics i d'histbria de l'art, com ara el record 
necrolbgic de Damii Campeny, durant molt ternps, l'única biografia del 

14 gran escultor neoclhssic. 

Sia com sia, perb, des del 1835 s'ana consolidanr I'estima i I'estudi del pa- 
trimoni: tant a través de la lectura i analisi de documents dels fons dels 
arxius i biblioteques, com de l'aixecament de planols, un altre sistema nou 
i utilíssim, car esdevenien la memoria (o una de les poques rnemories) dels 
edificis que havien d'acabar sent enderrocats; la cbpia d'obres pictbriques; 
la fabricació d'emrnotllats d'algunes obres escultbriques; la publicació de 
les primeres monografies sobre artistes o monuments del passar; I'inventari 
i la catalogació d'obres que havien de formar part dels primers arxius i 
niuseus, el substrat de les nostres institucions actuals. 

Avui, per exemple, poden veure's al Museu Nacional d'Art de Catalunya 
(MNAC) moltes obres destacades que al llarg del segle XIX formaren part, 
o bé del museu de Bones Lletres -el denorninat Museu Lapidari o d'An- 

12 Va rccollir-ne ler primeres rempuirivo Francrrc FONIBONA, "La critica d'arr caralana a radvenimenr dc 
Josep Yxarr", dina Josep M. DOM~NGO i Francccc Roic (eda.), El regle rorndntir Acta de colloqui iobm Jorep 
i'xari i dieu temp, Tarragona, navembre del 1995, p k .  287-217, i posreriormenr a 'Els orlgcnr de In histo- 
riognfia de I'art caalana", Prof&rror Jvnyuirn M&. Memoria. eirripra, hirthia, vol. 1, Col.lecció Homcnargea, 
19, Uniuersimr de Bamlona, 2003. pig. 447-461. Tanibei "Hisroriograt¡a del'art carala", dinr Aiberr BALCELU 
(ed.), Hirrdria de h hiiroriografi ratahnn, lnscirur d'Esrudis Caralans, Barcelona, 2004, pigs. 271-299. 

1.3 Carles PL'IG-PLA, -El$ primers socis-arrisrer de I i  Reial Academia de Ciencia i Arri dc Barcelona (1764- 
1824). diiir A. NIETO-GALAN i A. ROCA RUSELL, Lo Rein! Acadlmiu de CiPnciei i Artr dc Barce!uno nir regle* 
XVIIIiXIX Hidria, &ncia iroc2eror, Barcelona, 2000, phg. 287.309, 

14 Jort Anwuu BARBA, N~crolog'a deDn. Demi& Cnmpcnyy Enrnn? firultorde Cdmarn deS.M., Pmfeiordc 
(a Academia de B c l h  Arta  dc Rn~ehnn,  socio de (a mirmn, de variar o r r m ~ ~ d e m i a r y  de h de Ciencia Norumla 
y Arte? dc eiia ciudad, membria llegida a la scsrid pública de I'Acadkinia de Cikncier i hrr d 15 de novembre 
del 1857. Publicada iiircgra mfr rard m b  el rlrol de "Memoria necruldgica leida en rcri6n pública en la Real 
Academia dc Ciencias Naniralrs y Artes el 15 de noviernbrc dc 1857", Real Academia de Ciencizy A~tes. Año 
u&iro de 1910d 1911 CXLVIIIde (a rrmridn de erre Cuerpo CXLlderu rwccidn rn RealArBdrmio Ndminn 
delprmnalacadimico, Barcelona, 191 1, pig. 57-125. 



tiguitats-," o bé del Museu de I'Acadkmia de Belles Arts, el primer museu 
públic d'art del nosrre país, moltes de les quals encara avui les hi té cedides 
en dipbsit. 

Entre I'un i I'altre van constituir els primers passos de la museografia ca- 
talana, la base dels museus d'art barcelonins (els actuals MNAC, Museu 
Arqueolbgic i Museu &Historia de la Ciucat). Un museu, el lapidari, amb 
voluntat de servei: les Iipides, els elements arquitectbnics i l'escultura, fo- 
namentalment anrics i medievals, eren valorats per la gran informació qur 
contenien i la que se'n podía deduir, la qual en part havia estat ja estudiada 
per Pi i Arimon. Es considerava, doncs, un patrimoni al servei de I'estudi 
i construcció de la historia de Catalunya. En canvi, al Museu d'Art s'hi 
aplegaven fonamentalment obres modernes (segles XVII-XVIII), algunes 
procedents dels convents suprirnits salvades per la mateixa insritució, al- 
tres, obres o donacions dels arcistes professors de I'Escola, i fins i tot algu- 
nes vingudes d'Itilia com els frescos d'Annibale Carracci de la capella 
Herrera de San Giacomo degli Spagnuoli a Roma, que I'escultor Antoni 

16 . Soli va poder salvar i fer arribar a Barcelona. Pintura i escultura fona- 
mentalment, en aquest cas per damunt de tot al servei dels alumnes que 
aspiraven a dominar les rkcniques artístiques, al servei, per tant, de I'art i 
de les arrs industrials, és a dir, un patrimoni amb una funció didactica i 
educadora, en pro de la qualitat del patrimoni furur.17 Perqu; mentre 
Bones Lletres des de I'origen era una corporació d'estudis histbrics i lite- 
raris, Belles Arts, tanr abans de la creació oficial l'any 1850 com després, 
al llarg del segle XIX fou abans que res una Acadkmia-Escola al servei de 
la creació artística. 

Tanmateix, de fet, Bones Lletres i Belles Arrs eren cosines germanes: quan- 
tes bones lletres sobre les belles arts no es conserven manuscrites o impreses 
i quantes belles arts no s'han inspirat en les bones lletres i les han dotades 
de forma plistica? Quantes bones lletres no han estat al servei de la histbria 

15 Un rrebdl inrirular El mur<* de IXindPniiu de Bonn Llrmr de Bnrrebnn. D~dr iprr  a r < n ~  hiirdriil, de Jordi 
Casanovas. eii curr de piiblicaciú, rilreguiin arnb toi rigor dacumcnml cls pñssos i les múltiples vicirsiruds d'a- 
quesr rnilseu entre 1835 i 1880. Uii ircball aiircrior, d';iba,t m61 genera 6s el d'Andres A. Cancix 1 SASTRE, 

Eh rnwm dnrr de Barceloun: riotíccdcnri, gtneii iderenuols<pnmrntfinr iny 1715, l'ubli~cions de I'Abadia de 
Monwrrrat, Barcelona, 1997. 

16 En dipbrir al MNACIMAC 5674. 5675,5676,5677,5678,24282,24283,24284 i 24285. 



monumental del país i quantes belles arts no han forjar aquesta historia 
tangible, en pedra, en fusta, sobre tela, que ens parla de la gent, els seus 
usos i costums, els seus avencos, les seves gestes, de la seva Ilengua? Per 
aixb no és estrany que la sensibilitat envers el patrimoni hagués de néixer 
a mig camí-o ensems- entre ambdues institucions i que per aquest motiu 
alguns dels seus membres podien ser biacadkmics -quan no n'eren tri o 
quarriacademics, comen el cas més que notable del crític Francesc Miquel 
i Badia. 

Per aquesr motiu, en aquest discurs he mirar de resseguir des del 1835 fins 
al comencament del segle XX la trajectbria de tots aquells acadkmics, setze 
en total, que des d'aquella data en foren de Bones Lletres i alhora de Belles 
Arts des del 1850, a fi de valorar-ne I'activitat en ambdues corporacions, 
en funció de les actes de les sessions i dels seus textos discursos, membries, 
expedients, cas d'haver-n'hi com també de llurs propostes, projectes i 
intervencions a favor del salvament, cura i estudi del patrimoni. 

El material que es conserva a les dues acadkmies és divers, encara que malau- 
radament no és complet, jaque no exisreixen discursos i membries impresos 
des dels orígens, i que en ambdós casos les actes, els expedients o altres do- 
cuments manuscrits tampoc no s'han conservat íntegrament. La llarga i 
complexa histbria de totes dues institucions justifica aquesta realitat. 

Malgrat els buits esmentats, de Bones Lletres se'n conserven les actes ma- 
nuscrites de les sessions des de 1'1 de maig del 1752. De fet, els discursos 
d'ingrés dels academics no es publiquen regularment fins al 1888, malgrat 
alguna excepció com els dos casos de Gaieti Vidal i Valenciano, el 1872, 
que el dedica a Joan Cortada, i de Francesc Miquel i Badia, el 1884, de- 
dicat al seu mestre Josep de Manjarrés. A més, llevar d'un únic volum an- 

17 Sobre els fans del murcu dc Bcller A ~ u  vegcu Francerc FoNTsoNA-Victoria DURA, CadLb.dtlMurru d? 
la RcialAcadimia Catalana de Belh~  Are dcSanrJorril. I-Pintura, Barcelona, 1999 i Pilar VtLtz, CauiiPgd~l 
Mureu de Llo$e. Reid AindPmio Cdrnlann de &UeiArtr de SonrJordi 11-Errulrura, Barcelona, 2001. Prl que 
fa 3 la hiscbrir d'aquesra C~I . I~CC~Ó,  onsulcar FFo~raoiun,  "El Miiseu de la Reial Awdfmia Carilana 
dc Bellcr Arrr de Sanr Joidi (1775). primer mureu d'arr de Caralunya", dinr Francesc FOWiso~ii-Victoria 
Dunl, "p. c i t .  pbg. 13-25. Algunes aponrcioiis mis recerirs n Fraziccac,Miqucl QulLrz 1 COmLA, "La hisfbria 
del colleccionirme públic a la Bnrcelona vuircenrirra", dins Bonavenrura Bnssecoiln (ed.), Col.leccio~iirro. 
col.&(~(~'oni i ~nlrrrur, Univcrsirar Aucbnoma dc Barcelona- Uiiiveninr de Barcelona- Univerrirar de Girona- 
Univeoimr de Lleida- Muscu Nacional CArr dr Caralunya, Bellñterrñ-Barceloni1-Giio~~~-Lleida, 2007, pbg. 
39-47. 



terior del 1756, les Membries existeixen des del 1868, impreses amb moltes 
interrupcions, i, el Butlleti, des del 1901. 

A Belles Arts no s'hi sistematiaa la lectura del discurs d'ingrés fins molt 
endavant, al 1952, pero en canvi, des del 1857 el president acostumava a 
convidar un acadkmic a pronunciar-ne un sobre algun tema de la seva es- 
pecialitat18 a les sessions públiques anuals o de distribució de premis als 
alumnes de I'Escola, de les quals es conserven les actes impreses que els 
inclouen i que de vegades eren publicats, a m&, separadament. Són aquests 
discursos els que avui forneixen el fonament tebric de la historia de l'art 
des de I'Acadkmia, a més d'algun cataleg antic i modern i del Butlletlque 
es publica des del 1986. Aiii mateix, s'hi conserven les actes manuscrites 
de les sessions des del 27 d'abril del 1850 fins avui, tot i que també amb 
algun buit. En aquesta primera acta ja hi veiem el tan esmentat Joan Cor- 
tada i Benet de Llanza, duc de Solferino, com a acadkmics al costat del 
primer president, el marques d'Alfarris. El 24 d'octubre del mateix any, 
arran de les reclamacions més que lícites dels professors de I'Escola (ja ve- 
ritables acadkmics aleshores), tingueren lloc les primeres eleccions d'aca- 
dkmics artistes, mitjancant les quals n'esdevingueren membres Claudi 
Lorenzale i Jaume Batlle, com a pintors; Josep Bover com a escultor; i 
Francesc Daniel Molina, com a arquitecte. 

Una detinguda lectura d'aquests fons documentals m'ha permks esbossar 
el panorama sobre un vessant clau i definitori del segle XD(: la consideració 
del patrimoni cultural, com un aspecte fonamental en la construcció de 
la historia d'una socierat moderna i nexe de tota una serie d'homes que 
des de llurs respectiva disciplines i interessos contribuiren a forjar-la, tot 
dedicant-li la reconeguda com primera atenció i valoració "professional", 
i promovent-ne la "col.lectiva", un fer que ha estat fins avui bhic respecte 
a la construcció de la nostra historia cultural. 

18 Kecrntmrnt Mirria Freinadedicbel reu discurs d'ingrcr a la Rcial Academia Caiñlaria de Belles Arts de Sanr 

Jordi a En el hmrr del drrniri U»I~ upru~irn~cid id hhthria drlprniomenr r<t>tic a iArnhmia de Bdlrr Are 
(1856-1704). Barcelona, 20 de fcbmr del 2008. 



Seguint I'ordre d'ingrés a Bones Lletres, el primer nom que rrobem I'any 
1835, un cop recuperada la instirució el 1834 després que Ferran VI1 sus- 
pengués les seves activitats mitjansant una reial ordre del 13 de setembre 
del 1824, amb Prósper de Bofarull al capdavant com a president, i a l'inici 
d'una de les seves etapes més brillants, e's el de Joan Corrada. Després se- 
gueixen Manuel Mili i Fontanals, Josep de Manjarrés, Francesc X. Llorens 
i Barba, Marii Aguiló, Benet de Llanza, Pau Mili i Fontanals, Ramon de 
Siscar, Josep Col1 i Vehí, Víctor Gebhardt, Francesc Miquel i Badia, Felip 
Bertran d ' h a t ,  Antoni Rubió i Lluch, JosepTorras i Bages, Francesc Car- 
reras Candi i José Jordán de Urríes, tots ells membres d'ambdues acadk- 
mies. 

Sens dubte, aquesta llarga Ilista, avui en diríem pluridisciplinar +studiosos 
de la llengua i la literatura, novel.listes i poetes, historiadors, arxivers, aris- 
tbcrates, professors universitaris, religiosos, filbsofs, crítics d'art, rnuseb- 
legs-, ens ha proporcionar tant certes sorpreses -1'existkncia d'un sol 
artista, per exemple- com alguna constatacions reconegudíssimes. Així 
mateix, hem descobert la vessant més oculta d'alguns d'aquests acadkmics, 
justament la relacionada amb el patrimoni, sovint oblidada en llurs bio- 
grafies pels seus coetanis, com alguns draps bruts dels lligams o, més ben 
dit, antagonismes entre alguns acadkmics responsables de fites comunes, 
o be perqui en són primer d'una i després de I'altra. A mes, curiosament, 
hi hem trobac a falcar algun nom que esperivem, oblirs estranys o no tan 
fortu'its. Tot plegat, un llarg camí, potser massa Ilarg, que ens ha permks 
fer-nos cirrec de la relació d'aquests "doblement acadkmics" o "biacadi- 
mics" amb el nostre patrimoni cultural. 



Per resseguir aquesr nexe, tornem, doncs, a Joan Cortada, el primer biaca- 
dkmic, i endinsem-nos en la seva trajecrbria. 

Joan Cortada i Sala (1805-1868) és el primer membre de I'Academia de 
Bones Lletres +n fou des del 20 de setembre del 1 8 3 6 ,  de la qual va ser- 
ne secrerari, bibliotecari, zelador i director del museu, que també el 18 de 
mar$ del 1850 fou elegir com a membre de la recenrment creada Academia 
de Belles Arts. Ni Pi i Arimon, ni Llobet i Vall-llosera, de Bones Llerres 
també des del 1835, tant o més consagrars al salvament i estudi del parri- 
moni, no foren mai membres de Belles Arrs. Ara bé, de Cortada als arxius 
de les dues academies no se'n conserva cap document ni cap text impres, 
i si que en canvi s'hi troba algun treball literari manuscrit, com Las Cortes 
de Amor (1840)," que versa entorn dels costums trovadorescos. 

Poeta -en cataka i castelh-, novel.lista, catedritic de Geografia i Historia 
i director de I'Institur de Segona Ensenyanca, redactor del Diari de Barce- 
lona -amb el pseudbnim d'Aben-Abukma- entre el 1838 i el 1841, col.la- 
borador d'El Telégrafo -amb el pseudbnim Benjamin- entre el 1859 i el 
1868, i autor, entre altres, de I'obra Catalu6a y los catalanes (1859), un 
aplec de vinr articles publicats al diari El Telgraafo, presentats, perb, com 
un sol text, hi feia una anilisi del país, els seus homes i les vicissituds his- 
tbriques que ens havien portar fins a la dominació borbbnica i les seves 
conseqükncies pernicioses. Hi reivindicava com a originaris del nostre país 
molts fets relacionats amb les ciencies i les arts que sovint es feien passar 
com a producte d'altres Ilocs, basant-se en la sana mixima castellana de 
"la alabanza de lo propio no se f inda en la &presión de lo ajeno", i alhora, 
manllevant-ne una altra d'italiana, "epreclara uirtzi vantar l a p a ~ i a " .  

Home romintic per excel.lkncia, com tata la seva generació literaria, era 
un enamorar de Walter Scott, una influencia ben palesa en les seves 

20 nove1,les gbtiques -Tancreh en elAsia (1833) i La heredera de Sangumi 
(1835), entre altres-. A més, va ser un dels promotors i impulsors dels 
Jocs Florals -com és prou sabut, un dels fets més destacars de la Renai- 

19 A n i u  R4BL. I.ligall 1%. núm. 14, fol. 868. Esrreramenr relacionar amb la sevñ n.ovel.laLorrnzo, basadaen 
aquesis cosriirns. 

20 Genere lirerari que el1 marcix cririci c i i  el prbleg rlel Tnnnedo, mdgilgrir haver caigur en els >nareixas ermn 
que cornciiraua iriinicament. 



xensa-, i l'any 1859 participa, com a membre del consistori, en la primera 
fesca conjuntament amb Manuel Mili i Fontanals, el seu president, Antoni 
de Bofaruil, Víctor Balaguer, Joaquim Rubió i Ors, Josep Lluís Pons i Ga- 
llarza i Miquel Victoria Amer, tots ells ja membres de Bones Lletres, llevar 
d ' h e r  que n'havia de ser el 1861. 

També col.leccionista, com bé recollí Pi i Arimon a la seva Barcelona An- 
tigua y Moderna," en quk descrivia, rere el Museu d'htiguitats de I'Aca- 
dkmia de Bones Lletres i el Museu de I'Acadimia de Belles Arts, en tercer 
lloc i extensament, la seva col.lecció d'antiguitats -situada primer al carrer 
de la Merck, 28,2n pis, i, després, a la Riera de Sant Joan, 3, davant 1'A- 
cadkmia de Bones Lletres- i el seu museu. 

Ara bé, el nexe més estret i clau de I'acadkmic amb el patrimoni fou el 
paper que desenvolupi al llarg del procés de creació del museu de Bones 
Lletres, que pot seguir-se a través de les actes de les sessions i del fons do- 
cumental de la Comissió Provincial de ~ o n u m e n t s . ~ ~  Cal insistir, per bé 
que breument, que I'Acadkmia de Bones Lletres va ser la primera corpo- 
ració a tot I'estat espanyo1 que decidí crear un museu d'antiguitats, fet del 
qual els seus membres n'estaven molt cofois.2%esprés del salvament del 
patrimoni, tant monumental i artístic, com documental, tenia ple sentir 
crear una institució d'aquest tipus, un projecte que no fou facil, sin6 ben 
ple d'esculls, pero al qual molts acadkmics contribuiren amb el seu esforc 
incel.lectual i personal. El primer pas ja estava fet, la ciutat comensava a 
ser sensible al seu patrimoni i I'Ajuntament acollia positivament la pro- 
posta, i li lliurava la col.lecció de lapides i antiguitats aplegades anys enrere 
a la seva seu. 

Cortada, abocar sempre al salvament del patrimoni des de la crema dels 
convents, car el 1836 ja s'havia encarregat, juntament amb Llobet, Pi i 
Renart de recuperar certes restes del Convent de Sant Francesc i Santa Ca- 
terina, fou el primer director del Museu d'antiguitats, i responsable, tant 

21 Vol. 11, Barcrluna. 1854, pig. 233 

22 Coiiacrvar a ri\rxiu de la  Reial Academia Caraiana de Bcllw k t s  de Sanr Jordi. 

23 k x i i i  RABL, .4cres 30 de nisrg del 1844, en la qual resid es di@ " c a b i d o  a k? Ara$emra k? z&e~ h 
habrrfindario en Lpafia elprimrm dr ru c h i '  (rcfeinc-sc als rnuariii d'antiguirars). 



de la conservació de les col.leccions que progressivament s'hi aplegaren, 
com de la seva exposició. Així mateix, hi va fer donació d'alguns llibres i 
objectes per contribuir personalment a la crida ue la corporació havia fet .Y* 
als membres per tal d'enriquir el seu patrimoni. 

De fet, les primeres notícies de la voluntat d'organitzar el museu es re- 
munren al 10 de desembre del 1 8 3 9 , ~ ~  quan el president, Prbsper de Bo- 
farull, demana nomenar una comissió -Cortada, Puig i Luca i Renart- 
amb tal finalitat. En realitat, des de les acaballes dels anys trenta Cortada 
n'és el principal responsable, i des de I'inici dels anys quaranta les actes el 
mostren molt ocupat i preocupat amb el nou objectiu, conseqü~ncia de 
la gran labor de salvament duta a cap per 1'Acadkmia fins aleshores. A tal1 
d'exemple, al febrer del 1844, considerant la valua del seu fons, plantejava 
a I'Acadkmia la necessitat de fer un catileg (un "cuaderno" en deia) com 
els que es feien a Europa, a ser possible amb gravats il.lustratius, per poder 
vendre'l a t o s  els visitants del museu, una idea avancada tant pel que fa a 

26 la investigació de les peces com a la seva difusió. Es crea una comissió, 
integrada per Bofarull, Pi i Atimon i Roig, encarregada de valorar-ne la 
proposta. Aquesta publicació no veié la llum immediatament, pero només 
el seu projrcte ja és un bon exponent del gran interks de Cortada i de I'A- 
cadkmia en la defensa del patrimoni, malgrat les mancances pressupostiries 
perennes. 

A la sessió del 29 de mar5 Cortada féu balan$ de la seva tasca des de l'inici 
de la seva activitat al front del museu, tant de neteja, restauració i condi- 
cionament de peces com de la seva instal.lació" (col.locació de 22 lapides 
romanes, 24 de gbriques, 30 fragments i 20 sepulcres gbtics i es preparava 
per ingressar-hi tres grans sarcbfags romans mis. 

Poc després s'adquirí I'important monetari de Jaume Ripoll, traspassat re- 
centment, que enriquia el fons en gran manera, i el museu, finalment, en- 

24 Arniu RABL, Acres 20 d'abril dcl 1837. 

25 Amiu RARL, Acres 10 dc desernbre del 1839 

26Anriu RABL, Acres 24 de febcer del 1844 

27 Cal-locació de 22 lipides romanes, 24 de gbtiqulil, 30 fr-nw i 2 0  repulcresgbriu ier preparavapcr in- 
gressar-hi tres grans sarcbfags ramanr m&. 



cara no ben instal.lat del tot, s'inauguri I'octubre del 1844." L'exconvent 
de Sant Joan de Jerusalem esdevingué per les gesrions de Prbsper de Bofa- 
rull la seu del museu, sota la direcció de Joan Cortada i amb el nom de 
Museo Lapidario y de Antigüedades, com a resultat de la fusió dels fons 
de I'Acadkmia i els de la Comissió de Monuments, al capdavall fonamen- 
talment integrada per acadkmics de Bones Lletres. De fet, quan es crea la 
tardana Comissió de Monumenrs, el museu de I'Acadkmia ja estava orga- 
nitzat, per aixb, amb bon criteri la Comissió decidí no crear-ne un de noii, 
sinó contribuir al de I'Acadkmia, tot identificant clarament la propietat 
de cadascun dels fons respectius.29~l gener del 1845 la Comissió, per 
exemple, doni 2.000 rals per al museu, que incrementava les col.leccions 
dia rere dia." 

Tanmateix, la vida de I'entirat no fou placida, i les monges, propietiries 
3 1 de I'edifici, demanaren tornar a la seva seu, el convent de Sant Joan. Cor- 

tada sol.licirava constantment més recursos econbmics a I'Acadkmia, sense 
gaire k ~ i t . ~ '  Perb el 28 de marq del 1848 ingressi un nou soci, Josep de 
Manjarrés i de Bofarull, i finalment la proposta de Cortada del febrer del 
1844 de realitzar un catileg del fons del museu fou encarregada a aquest 
ú ~ t i r n , ~ ~  que pel que sembla ja i'havia iniciar. Poc després, al novembre, 
Cortada manifesti no poder atendre del tot el museu, ateses les seves múl- 
tiples oCupacions paral.leles, i sol.liciti la possibilitar de nomenar un segon 
conservador del museu, cirrec per a l  qual va ser escollit Manjarrés, el qual, 
segons les actes, havia passat tot l'estiu copiant les inscripcions de les peces 
del seu fons. 34 

Aprovat i elogia[ el seu rreball epigrific ~ e l s  acadkmics al juny del 1849, 
hom li demani que acabés de catalogar tots els altres objecres del museu 

28 Amiu RABL, Act s  26 de juny del 1844. 

29 h i u  RABL, Acres 6 i 26 de navembre i 10 de daembre del 1844 

30 Arxiu RABL, Acres 28 de g e n o  del 1845. 

31 Amiu RABL, Acres 6 dc inaig del 1845. 

32 Amiu RABL, Acres 11 de gener del 1848 i 8 de gener del 1850. 

33 Arxiii RABL, Acres 20 dc juiiy del 1848. 

34 Amiu RABL, Acres 7 de nouembrr: del 1848. 



per disposar del cataleg sencer, que podria servir de guia als visitants de la 
col.lecció ~ a n t i ~ u i t a t s . ~ ~  Al llarg dels anys següents, les actes donen notícia 
de I'estat d'aquest treball i, a la fi, sembla que el 1855 el cataleg esta a punt 
de ser imprks, i que I'Academia agraeix la labor de Cortada i Manjarres. 

36 Amb tot, en realitat aquesta publicació no veu la llum aleshores. 

El cert és que entre Cortada i ell, tot i que sembla que no sempre hi va 
haver una bona entesa x o m  probablement tampoc entre Cortada i Pi i 
Arimon i Llobet i Vall-llosera-, aconseguiren tirar endavant el museu, amb 
idees avancades i d'acord amb les línies museogrifiques en vigencia a Eu- 
ropa. A més, l'any 1848 publicaren conjuntament El libro verde de Barre- 
lona:7 un "añalejo" o gallofa que recorria cots els dies de l'any recordant-hi 
costums i histories amb un refinat to humoristic. 

GaietaVidal i Valenciano, que ingressi a Bones Lletres I'any 1872, dedica 
38 el seu discurs a Joan Cortada, car ocupa el seu Iloc, fent-hi una detallada 

i crítica analisi de la seva obra literaria, com a novel.lista, periodista i his- 
toriador. Per contra, no féu cap esment de la seva labor en pro del patri- 

. 39 moni, la qual cosa sorpren atesa la importancia del seu rol i el 
coneixement que en devia tenir Vidal. 

Sia com sia, Cortada -malgrat diversos intents de renúncia a la direcció 
del museu ateses les moltes dificultats d'ordre divers-, sobretot fins a I'inici 
dels seixanta, exercí un paper de primeríssim ordre quant a la recuperació 
i la dihsió del patrimoni des de Bones Lletres, i entre la seva col.lecció 

35 Aniii RABL, Acres 26 de juny del 1849. 

36 Ami" RABLAcrcs 28 de gener i 1 1  de febrer del 1854 i 3 de febrer del 1855. 

37 En ekcrrc. "drd&i?nlo a lar bazcloniiri r<n J u n y  unJoi&, dria el subrirol del Ilibre, rcferiiir-se a Jurn Conada 
i a Josep de Manjarres. 

38 Diimrm errriropor Don Gyernno K d d y  Vahrinnopam rerlrido m ?1lniro derv rertpcidnpúblim en Lz Rtal 
Acarirrnia de Burnar Lmai  de Dnxciona, B~rcrlona, 1872. Com a bihliograiia recrnr qiie fa jusdcia a aquerr 
prohorn dc la Rcnaixrnca vrgeu Aibcrr G ~ Y I M T ,  lonn Cortada (1805-18681. Catnlu-/n i rb cilrulinr alrcyle 
X/X Barcelona, 1995. 

39 Mes eirraiiyarnenr encara, en les sis pagines que li dedica Antoni E~hs DE MOLINS, Diccionneo 6iogrfico 
y b i b l i ~ ~ d f i r o  di trrritorery o r r i ~ f o  c ~ i o k n r i d l l o  1, Barceloiia. 1889, pig. 497-502, malgar que havia 
d'acabar senr el direcrar del rniisru a parrir del 1879 i per wnr en coneixia be ror el prodr, no hi feia wrnpoc 
cap referencia. 

40Anronio DE BOFAUULL, Cuirr-CicmncdrBnrcelon~, aummmdo. rovqi&y vindicdu, Barcelona, 1855, phg. 
138-144. 



particular, ben descrita per Pi i Arimon i Antoni de ~ o f a r u l l , ~ ~  plena d'ob- 
jectes arqueolbgics antics i un monetari notable, s'hi trobaven algunes 
peces medievals del monestir de ~ o b l e r . ~ '  

Rere Joan Cortada, el segon acadkmic de Bones Lletres que també va ser- 
ne de Belles Arts fou Manuel Mili i Fontanals (1818-1884), elegit el 8 
d'abril del 1845 de la primera i el 7 de febrer del 1858 de la segona. Sens 
dubte, haver de justificar davant d'aquest públic la rellevancia del perso- 
natge és absolutament innecessari i fins diria pretensiós ("elsupremo jerarca 
literario de Cataluna", el denominava Faraudo de Saint-Germain el 
1 9 5 5 ~ ~ )  en vista de I'atenció que molts in~esti~adors li han dedicar.43 No 
obstant aixb, voldria remarcar el seu lligam amb el patrimoni. 

Mili i Fontanals, que féu estudis de Dret a la Universitat de Cervera, va 
encapcalar el camp de les llerres durant decennis en el món cultural bar- 
celoní. No existeixen discursos d'ingrés a cap d'ambdues institucions, si 
bé a Bones Lletres ja hi llegi una memoria el 9 de juny del 1 8 4 6 ~ ~  i, uns 
quants anys després, una completíssima biografia de Prbsper de Bofarull, 45 

com també nombroses membries al llarg dels anys. 

Catedratic de Literatura general i espanyola a la Universitat de Barcelona, 
tingué una intervenció decisiva en la restauració dels Jocs Florals -que pre- 

4 1 Les q~ills,  segonr rn'ha ca~itirrnarfardi Casanovir, wui sbn illocalirzables 

42 "La historia lircrñiia r n  la Kral Academia dc Bucria~ Lcrras", Dolrtix dr (a ReaIArademic dr Bu- Lewa 
de Bercelon~ XXV-1953, pig. 391. 

43 Especidmrnr Manuel Jonan,MdnuelMiii iForironnLrn (areun ?poca, Barcelona, Curial, 1984, i del rnatrix 
aurot, L'obrn critico i e d i t a  de ManiielMild i Fo'ontanaL- i MnnudMiii i Fonrannk rritic Iiteruri, Tcxmr i 
Esrudis de Culritra Cardara, 17 i 23. Curial Micioris Caralancr- Puhlicacianr de I'Abadis de Monrreriar, Bar- 
ccloiia. 1988 i 1991. Veeeu. a mes, Manuel lorbr. "Del orimer rornanticirrnr al conservadorisnic ideolheic: 

u 
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44 Mono& diii@d? a r~tablecer rlrarrirurgcncmlde la Iitmnirri rnodernn romidedndoln en ilcr elemrnmi anti- 
guo,cr;irin~oygermdnico, Amiu RABL, Acres 9 de juny del 1846. 

45 Notirra de (a uida y ercrimi dr D. P161pero de B o f i r ~ l l ~  Morcnrd. Imp. J. Oliuera y Monmdry, Barcelotia, 
1860. 



sidí en la seva reobertura el 1859-. fou aresident de Bones Lletres durant 
17 anys i posteriorment, el primer president honorari. Així mateix, també 
va ser membre de la Comissió Provincial de Monuments, corresponent 
de la Reial Academia de la Historia i de la Real Academia Española, entre 
altres distincions. 

Mili. tanmateix, tot i ser olenamenr un home de lletres abocar a I'estudi 
i l'ensenyament de la literatura, esdevingué una autoritat en el món artís- 
ricocultural. Membre de Belles Arts des del 1858, 1'11 de novembre del 
1860 en la sessió pública anual Ilegí un discurs que versi sobre dos períodes 
artíscics: 1'hel.lknic i el gbtic, seguint les seves denominacions, en que es- 
tablia una comparanca entre l'art antic i I'art modern, tot concloent que 
eren dos arts que havien regenerat el gust. És a dir, Mili, més enlli de I'en- 
frontament neoclassicisme/academicisme-romanticisme/sentimentisme. 
propi d'uns decennis anteriors -quan les més abrandades primeres onades 
romintiques admiraven la sublimitat de I'esveltesa gbtica-, apostava per 
extreure tot allb de bell que hi havia en qualsevol manifestació artística. 
Alhora, remarcava també un fet molt debatut aleshores, la necessitat d'e- 
auilibri entre la tendencia intel.lectual i abstracta creixent de l'art i el valor 
del sentiment. Ara bé, sobretot fou conegut pels seus estudis i reflexions 
sobre Estktica, camp al qual dedica una reflexió profunda, especialment 
en l'obra Principios deEstética (1857), en quk s'entreveuen els corrents del 
pensament europeu coetani, sobretot I'escola escocesa del sentit comú, I'i- 
dealisme alemany i el seu romanticisme conservador, religiós, que el mena 
a defensar un determinat sentiment enfront de la hellesa, i que el fa admi- 
rar I'art gotic, fet que en una bona part té el seu antecedenr en el gran 
il.lustrat Antoni de Capmany, que féu les primeres aportacions en aquest 
sentit i el pensament del qual semb1.a. que Mili coneixia bé.46 

Com altres, romintic apassionat en una primera etapa de joventut carac- 
teritzada per la seva obra Fusque nefasque (1837), de la qual després se'n 
penedí, esdevingué un romintic conservador, en un procés equiparable a l  
que experimenta Pau Piferrer. 

46 Rarnon GMU i Marina MPEZ, "Origen de Ii reualoraci6 dcl gbric a Barcelona: Caprnany, 1792", dins 
Aibcrr CUOELES i Ralnon GRAU, Elprocés urbd i ú idrntirat$tira de Barcelona, Bam~lonn Quadrrni d>Hiirn%, 
8, Arxiu Hisrbric de 1s Ciurar de Barcelona. Barcelona. 2003, pag. 143-177. 



Amb tot, cal remarcar que Mili, com a crític literari modern, no sols rin- 
gué cura de la recuperació de la llengua i la literatura i esdevingué el primer 
"restaurador"-recopilador de la poesia popular catalana, malgrat la seva 
preocupació catalanista molt tardana, ben remarcada pel seu gran amic 
Rubió i 0rs-,*' sinó també d'una manera especial del patrimoni monu- 
mental i arqueolbgic, valorant-ne els treballs que es publicaven i recorrent 
el1 mateix nombrosos indrets del país per poder apreciar-los directament 
i extreure'n conclusions, tal com Manuel Torba ha demostrat amb les seves 
investigacions. Tot sent president de I'Acadkmia, als darrers anys es pre- 
ocupi del trasllat del museu del convent de Sant Joan a la capella de Santa 
Agata, en que finalment s'establi el 1879. 

Conjuntament amb el seu germi Pau, vuit anys més gran que ell, jugaren 
un paper clau en la creació &una obra cabdal del Romanticisme catali, 
els esmentats Recuerdos y Bellezas de España, la principal recopilació i ve- 
ritable vindicació (un cap més) romintica del nostre patrimoni monu- 
mental, dels quals, per indicació seva en refusar la proposta del seu 
impulsor Francesc Xavier Parcerisa d'agafar-la al seu cirrec personalment, 
Pau Piferrer en fou I'autor del texr dels primers volums. 

El 1891, un alcre biacademic, Felip Bertran d ' h a t  (1835-l912), llegia a 
I'Acadkmia de Belles Arts un dels discursos més importanrs de la histbria 
de l'art vuitcentista a Catalunya: Del origen y doctrinas de la escuela román- 
tica y de la participación que tuvieron en el adelantamiento de lar bellas artes 
en esta capital los señores D. Manuel Mila y D. Pabh M& y Fontanals y D. 
Claudio ~ o r e n z n l e . ~ ~  

Encara avui constitueix un text de referencia sobre la contribució al mo- 
viment romintic catala dels germans Mili i el pintor Lorenzale, i les di- 
verses influencies europees que hi aportaren, especialment l'alemanya i 
I'escocesa. 

47 Op. cit., phg. 139 

48 Di~rur io  (Pido por el Sr D. Feirp~ Berrran de Amar cn la ieridn solrmne dr h Academ" de &iloi Artes dc h 
mima ciudad celcbrodnpara honrar Iri memoria de loi ~2pxprrrador iefior~s en 12 de Abril dc 1891, Barceloria, 
1891. 



Després de Cortada i Mili, en tercer Iloc, el 28 d'abril del 1848 era elegit 
academic de Bones Lletres Josep de Manjarrés i de Bofarull(1816-1880), 
nebot i fillol de Prbsper de Bofarull -aleshores president-, que després 
d'exercir com advocat a la Diputació de Barcelona arriba a ser catedratic 
de Teoria i Historia de les Belles Arts, carrec en que succeí Pau Mili i Fon- 
tanal~ i que ostenta al llarg de tota la vida. Secretari de 1'Escola de Belles 
Arts, on havia estudiar de jove després d'haver fet els estudis de Dret, no 
n'arribi a exercir el cirrec de director perquk molí just després del seu no- 
menament. Academic de Belles Arts des del 1852, hi tinguk un paper re- 
Ilevant, ates el seu caricter actiu ben palks en la participació en un gran 
nombre de comissions. 

Convencut i defensor de la idea que I'Art supera la Natura i que l'impor- 
tant en I'art és la idea, sempre per sobre de I'anecdota, l'any 1859, a Belles 
Arts, Ilegí un d i s c ~ r s ~ ~  en quk feia una reflexió profunda i ben argumen- 
tada sobre el rol de les escoles d'art -una inquietud aleshores present a 
totes les acadkmies europees-, sobre com calia ensenyar els joves, orien- 
tant-los, oferint-los un camí, i no pas convertint-los en mers imitadors 
dels seus mestres a base de receptes e~tereoti~ades. "La filosofia ha de ser 
la directora de I'art", afirmava. Calia conjuminar-hi destresa tecnica i sen- 
sibilitat contemplativa, idea i forma, mai només forma. 

1 concloia d'acord amb els nous temps, "I'Escola ha mort en braqos de la 
filosofia". A més, manifestava un altre pensament propi d'aquells anys, so- 
bretot en boca de tots aquells que es preocuparen del naixement i desen- 
volupament de les noves i modernes arts industrials: A Barcelona, calia 
regenerar les belles arts: "jQuerrri Barcelona ser menor celebrada en el mundo 
artistico, que lo es por su actividad industrial y mercantik", una pregunta 
producte del debat art-indústria del qual en fou un gran 

49 Vrgeii Acta dc In Sriiónpriblicn celebrada por la Acedemin de AelLu Arm dr la proziin& dc Bcnelona d 9 de 
rmro de 1859. Bziicc!oiia, 1859. 

50 Sobre aqiieit sipeicr vrgru c! rreball del seu bibgraf, Vicente MALITRE, "Arrr e Industria. JosC clr Manjairis 
i Bohrull: un capirulo de esierica indurrrial cii cl pcnnmieiiru bsrcclun6 del siglo XIX', BirtlleridclMuieu 
Narionnl dArr de Cui~luvii, 2, Rarcrllsna. 1994, pig. 73-92, i Pilar VTuz. "Arrr iiiduriials o indúsiries ñr- 

ristiques: rcbriw, publicacionr. exporicioiis, eiiricars i airifcxs ( 1  850-1888), diu Pilar VLLEZ (ed.), D o ~ ~ ~ ~ ~ ~ d c  
dirseny o Ciir<zlu>zyd (1775-1975), KrialArad&mia Caralana de Belles Arrr de Sinr Jordi, Barcclocia, 2003, phg. 
41-74. 



Molr preocupat per aquest debat -un tema aleshores en voga-, reflexiona 
amb gran capacitat crítica sobre la relació entre tots dos camps i les cor- 
respondkncies respectives. Una qüesrió, a més, que palesa la crisi artística 
que justament comensara a remuntar-se a partir d'aleshores. 

El mateix 1859 inicia la publicació de la revista il.lustrada ElArte, en que 
col.laboraren entre altres Rubió i Ors, Pons i Gallarza, Bofarull i Ramon 
Muns i que seguia el model de la madrilen~a titulada El artista (1835), de 
vida curta, i que un decenni després, ja dins del segon Romanricisme, va 
reaparkixer amb el nom &El Renacimiento. El cerr és que fou sempre un 
home abocat al patrimoni, tanr des de Bones Lletres, on Ilegí sis membries 
entre el 1848 i el 1880,~'  com des de Belles Arts, on Ilegí també la memb- 
tia necrolbgica de l'escultor Manuel vilar.'' 

1.a primera inrervenció a Bones Lletres, poc després del seu ingrés, data 
del 20 de juny del 1848,~" correspon a la lectura d'una memoria sobre la 
formació, antiguitat, vicissituds i bellesa de la llengua catalana, amb la 
qual s'afegia al vessant de recuperació de la llengua i literatura catalana 
propia d'un bon sector d'acadkmics. El mateix dia rebia I'encarrec, ja es- 
mentar en parlar de Cortada, d'agafar al seu carrec la descripció i la cata- 
logació dels fons del museu de I'entitat, una tasca que acollí gratament. 

Per aixb ens interesa Manjarrés; pel paper molt destacar que dugué a 
terme en I'esmentat museu de I'Acadkmia, el primer director del qual havia 
estat Joan Cortada. El museu, perb, anava creixenr dia rere dia i la mateixa 
Comissió Provincial de Monuments Histbrics i Arrístics -de la ual també 

7 4  forma part-, que paral.lelament aplegava objectes arqueolbgics, signa un 
acord amb Bones Lletres per cedir-li aquesrs materials en dipbsit a la seu 

51 Quc, cori rccull A.  EL^ DE MOLINS, op cit., 11, phg. 75, correrponen a les regüenrs dates: 20 de jiiny del 
1848,23 d'abril del 1858, 14 <le mar$ del 1869.24 de mñig del 1872,30 dc maig del 1873 i 14 de febrpr del 
1880, i eswn dedicades a remes diversos -m, Ilengua, canr..:, cosa que drrnostra iin cop ni& el ric pcrfil 
iiircl.lccroal de Manjardr. 

52 Dinr de I'Artn de lo Seiidn Pública cehbrdapor la Academia de B e l h  A ~ C I  de lapmvinrin de ir~arcclona el 
dln 17dr nouiernbre de 1861, Barreluna. 1861. 

53 Arxiu RABL, Acrcr 20 dc juiiy del 1848 

54 Una de Irs obligaiiuns d'aqursres camissiiiris era la creació d'un museu, m u c u  quc a Bacccloiia ja exisria 
quan cr crea la comird6. 



del museu, creant el ja mencionar Museo Lapidario y de Antigüedades. 
L'espai, perb, no reunia les condicions necessiries per conservar-hi eis ob- 
jectes. 

Manjarrés, ja hem apuntat com n'esdevingué director segon o sotsdirector 
el 1 x 4 8 , ~ ~  mentre Cortada n'era el director primer. Així mateix, el 1849 
ja fou l'autor dels dos quaderns o catdlegs del fons de I'Acadkmia que con- 
tenien tots els fons. A més fou zelador de I'edifici, com també n'havia estat 
Cortada, pero el 1855 presenti al ple la renúncia a la vigilancia i la direcció 
segona del m u ~ e u . ~ ~  La marxa del museu mai no van ser flors i violes, ni 
pera Cortada, ni pera ell, ni per a 1'Acadkmia. Sembla que hi havia algun 
problema -les actes parlen d'uns "abusos"-, pero el cert és que finalment 
s'admeté la seva renúncia i es nomeni Marii Aguil6 com a zelador i Pau 
Mili com a director segon, una dada fins ara inkdita. Cortada volia re- 
nunciar també a la dire~ció,~' tot i que finalment continua al capdavant 
del museu, de tal manera que el 1856 aconseguí que s'incorporessin a I'A- 
cadkmia els béns artístics de la Casa de I'Ardiaca, que durant tant de temps 
havien perseguir. 58 

Una reial ordre del 20 de mar$ del 1867 disposava la creació dels Museus 
Arqueolbgics Provincials, que en el cas barceloní s'havia d'acabar instal.lant 
a la Capella de Santa  ata, amb els fons de la Comissió de Monuments 
més els de Bones Lletres. 

Manjarrés no va deixar mai de preocupar-se per tot aquest patrimoni i va 
contribuir-hi de diverses maneres mentre altres acadkmics foren nomenats 
responsables del museu: Llobet, Pau Mili i Marii Aguiló, fins que al 1876 
el museu fou confiat a Josep Puiggarí i Andreu Balaguer Merino, el qual, 
1'1 de desembre d'aquell any, n'era nomenat alhora arxiver, bibliotecari i 
encarregat del museu, per bé que la seva intervenció, correcta, no fou mai 
can brillant com la de Cortada o Manjarrés. 

55 h i u  RABL, A~rer 7 de novernbre del 1848. 

56 Amiu RABI., Acres 28 d'abril del 1855. 

57Arniu RABL, Acres 7 de desernbre del 1855. 

58 Arxiu RABL, Acres 3 de febrer del 1855 i 26 d'rbril del 1856. 



Ara bé, el 1875 la Comissió demani a Manjarrés que s'ocupés d'estimular 
les corporacions i els particulars per cedir obres al futur museu, un fet que 
obtingué bona resposra. Menrrestant, Bones Lletres havia d'abandonar de- 
finitivamenr la seu del convent de Sant Joan, un acre que s'acabi de dur a 
terme en els següents anys setanta, sota el control d'una comissió d'acadh- 
mics. Perb Manjarrés no actuava en representació de I'Acadkmia, sinó en 
nom de la Comissió. Tanmateix, per &legació de la Comissió de Monu- 
ments, des del 1877 va ocupar-se del trasllar del fons del museu de I'Aca- 
demia i l'esmentada Comissió, que encara es conservaven aplegats en els 
claustres del convent de Sant Joan, a la capella de Santa Agata, per bé que 
cada institució conservava la propierat del patrimoni mostrat junt a I'abast 
del públic. 

Aquest mateix any realitza i després publica, d'una manera anbnima, el 
Catálogo de los objetos que la Comisión de Monumentos Históricos y Artisticos 
de la Provincia de Barcelona tiene reunidos," amb un total de 1.006 peces 
de diverses procedkncies, fonamenrat en una bona part en els esmenrats 
quaderns del 1849. 

De fet, aquest catileg impres era pel que sembla la suma de dos quaderns 
rnanuscrits, el primer dels quais Manjarrés havia lliurat a I'Acadkmia abans 
d'acabar l'any 1877, que reunia 903 objectes, i d'un se on, que probable- , 

ment devia arribar fins a les 1.006 peces esmentades. 6i 

Resolt aquest t r h i t ,  i un cop el 1878 s'establiren unes bases entre la Comissió 
61 i I'Acadkrnia peral funcionament del museu, tot d'una el Govern borbbnic 

crea per una reiai ordre de 28 de novembre del 1879 un Museo Provincial de 
Antigüedades, sota la Direcció General d'Insrrucció Pública, i nomeni un 
cap del Cos d'ltxivers, Bibliotecaris i Arqueblegs, que fou Anroni Elias de 

59 Subtirular "lntrrinnmrnrr y harta que rr propornone local már r~p~ iorr i  y apropoiirn [rir] atan <xpxpuertor ior 
objeios tn id que,@ cnpilkz Real de Santa Agircda". 1 a la conrrarapa afegeiu: "Continunrd rl caiálo~o á medida 
q s<~  ililmPntP el Wmrv  de r i l j t t a  pn it depmirer m el M m - .  Cal remarcar, perb, quc cii la surió del 9 dc 
g n e r  del 1877, r'encarregi la redacció del carueg raonat del fons de Rones Lletces a Fidel Fira, prr bé quc d'a- 

quesr rema sembla que no sr'n torni a parlar mes i fau Manjarres yui realmenr acrba fcrir cl cadleg, car de fer, 
rrrnca anys abans ja jn'havia crer  cl responsable. 

60 De fer, en aquesr clralcg imprks clrl 1877, les peccr que perrinyien originalmenr a I'Acrd&mia crcn el <en- 
cenar que falrruñ a I x  rclació dcl primer qusdern, dedicar wpecíficamenr s la Comiarió, sense comprar-hi I'A- 
cíd&"ih. 

61 Arxiu KARL, Acrci 21 de desembre del 1878 



Molins q u e  era acadkmic honorari de Bones Lletres des del 9 de gener del 
1877, encara que no féu el seu ingrés fins al 8 de febrer del 1903. 

Les actes de I'Acadkmia no en donen notícia fins al 3 de gener del 1880. 
En realitat, aquest fet podia interpretar-se com una imposició oficial al 
marge del camí seguit fins aleshores. Per aixb, I'Acadkmia informava a la 
Comissió de Monuments que ates que l'autor del Catálogo de los objetos 
depositados por diferentes Corporaciones en el Museo de Santa Águeda i de 

62 i'inventari detallar dels objectes de la seva propietar era Manjarrés, el 
consideraven Iogicament el seu director, i per tant, que el1 ii'enviaria una 
cbpia al nou cap nomenat pel Govern. Manjarrés en féu cbpia i la tramete 
tot seguit. Aquest llisrat manuscrit de 320 objectes," datar del 15 de mar$ 
del 1880, en aquest cas fou signar per el1 com a comissionat de I'Acadimia 
i per Elias de Molins, "ElJpfpdelMuseo", i mostrava un notable increment 
de la col.lecció respecte al catileg del 1877. 

El 22 de maig següent, en el plenari s'acorda enviar a I'anriver i encarregat 
del museu acadkmic, Andreu Balaguer Merino, f'el catálogo formado por el 
S,: D. Joséde Manjarrésyf;rmahpor el mimo y D. ]. bit] El& de Molins en 
su calidad de Jefe delMu~eo perteneciente a las Comisiones de ~onumentos" .~~  
Pocs mesos després, I'acta del 4 de novembre assabentava de la mort de Man- 
jarrés. De fet, mentre Balaguer era I'encarregat del patrimoni que I'Acadkmia 
hi tenia en dipbsi~.65 Elias era el veritable director del Museu Provincial 
d'htiguitats, un lloc que li hauria hagut de correspondre a Manjarrés. 

Sia com sia, és ben manifest I'interks, el coneixement i la dedicació de 
Manjarrés al museu, sent-ne oficialment o no el conservador acadkmic, o 
bé en nom de la Comissió, sense mai no oblidar, perb, el seu deure acadk- 
mic. El mateix Elias, en I'article que l i  dedica al seu Diccionari biogrific, 66 

comentava com, amb el nou nomenament, Manjarrés primer es va mostrar 

62Arniu RABL, Acrcr 3 de ge~ier del 1880. 

63 Cotdlogo dc hr ut./ctur nrq?8eohgicoi depoiitndoipor L-i Academia de Btenor Lenar de B a r r d o n ~  en el Mureo d< 
Lz Cvmiridn dcMonumenioi de la Proviririn (manusrrid, Barcelona. 15 dc i n q  del 1880. 

64 Amiu MBI., Actes 22 de maig del 1880. 



recelós, pero immediatament després satisfer, tot remarcant que mantenia 
unes relacions excel.1ents amb I'individu nomenat pel Ministeri, és a dir, 
amb el1 mateix. Era Elias massa ingenu? Tanmateix, el canvi potser no fou 
tan cruent com podria suposar-se, atesa la seva coneixenca i la pertinenca 
compartida a I'Academia de Bones Lletres. 

Seguint amb temes de patrimoni, a I'Academia de Belles Arts Manjarrés 
fou I'autor del gran ilbum-cataleg de I'Exposici6 Retrospectiva del 1867, 
de gran format, que aplegi mis de 2.000 obres de nombroses col~leccions 
d'art catalanes tant públiques com privades, amb unes il~lustracions liro- 
grifiques de gran qualirat, un volum que avui és considerat una de les pri- 
meres i cabdals aporracions a la historiografia artística catalana, tant pel 
que fa al col.leccionisme de les belles arts com de les arts decora~ives.~~ 

A mes, anava precedit d'un text en que defensava un cop més la necessitat 
d'un museu d'antiguitats, útil no sols per la conrribució a la historia i a 
l'art, sin6 també útil a la indústria que en podria prendre model reproduint 
las formes belles dels objectes artístics i d'aquesra manera contribuir a mi- 
llorar la qualirar de les arts indusrrials -sinonimes de modernitat-, una 
preocupació latent aleshores. 

Patrimoni %studiat i valorat des de les optiques més diverses- i Manjarrés 
són, doncs, indissolubles, rot i que la posteritat sembla que li ha reconegut 
més'la seva vessant de tebric de les arts -en que fou molr prolífic car pu- 
blica moltes obres- i en particular de les arts industrials. 

Cal destacar un cop més com la bibliografia de l'kpoca sempre sol fer més 
referencia a la labor de producció tebrica i literaria que no a la gestió cul- 
tural ilo museografica, tan important com va ser en el cas de Manjarrés. 
Francesc Miquel i Badia, per exemple, consagra el seu discurs d'ingrés a 

68 . Bones Lletres al seu estimat mestre, 1 n'evoci les vessants de poeta, ad- 
vocat, alt funcionari de la Diputació, director artístic del Teatre del 

67 hlfonne iobm el mult~do d< la Erpoiiridn Rcnorprrsiua celebrada por L? Acodemin de Be&$ Aner de Bnrreb~7nn 
en 1867 dado d Lr m;rm Acadmiapor In mmisidn rnc<i>gedo de dicha expnniildrt. Barcelona, 1868. Indou 35 
lamines liiografirdcs pcr Jaurnc Serra Cibcrr. 

68 Apuntc~ biográjco~ iobm D. JoridcMnnjorrirj de Eo/an<ll ~irndimiin numerario qurfur de Lr Real Academia 
de Bue~1irr Lerm de Borcelolon~, Barcelona, 1884. 



Liceu ..., pero sobretot els seus coneixements com a historiador de i'art, 
tor i ser crític amb l'estil de les seves obres impreses, car les considerava 
excessivament fredes i racionals, per be que d'un alr nivel1 d'erudició i co- 
neixements. De cota manera, nomes feia un breu esment de la seva labor 
en el museu, quan fou alhora, dit amb paraules d'avui, un gran musebleg 
i un gestor cultural de primer ordre, un dels primers museblegs del nostre 
país que assenti les bases dels fururs museus d'art. 

Tot llegint entre Iínies, volem creure que al llarg devora trenta anys Man- 
jarrés devia viure amb intensitar i fins i rot amb profund neguit la seva re- 
lació amb el museu, sia amb el vist-i-plau de Bones Llerres o amb el de la 
Comissió de Monuments, o tot alhora, sia per encirrec, sia de motupropio, 
tot i que ens falten dades per confirmar-ho. En definitiva, com Joan Cor- 
tada, amb qui compartiren ideals, objectius i picabaralles, Manjarrés fou 
un dels grans homes del nostre parrimoni cultural. 

L'any 1852 fou ric en ingresos a Bones Lletres d'homes de perfils ben 
distints, pero que havien de compartir les dues acadkmies. El 4 de mar$ 
del 1852 era elegit nou academic de Bones Lletres el filbsof Francesc Xavier 
Llorens i Barba (1820-1872). un dels intel.lectuals aue més van contribuir . . 
a la forja del pensamenr filosbfic romintic, especialment des de la catedra 
de Filosofia de la Universitar de Barcelona al llarg de 25 anys.@ Deixeble 
de Ramon Martí d'Eixali -seguidor de William Hamilcon, introductor 
de la denominada escola escocesa-, en una segona etapa Llorens, com el 
seu mestre, defensa la importancia del sentir popular, un tema que enlla- 
pva  amb I'interks pels orígens identitaris, el patrimoni, la literatura po- 
pular i la historia. Un fet notable que en contribuí a la difusió fou el discurs 
que pronuncia en I'obertura de I'any acadkmic 1 854-55,70 el qual colpí la 
comunirat intel.lectua1 barcelonina que directamenr o indirectament fou 

69 Entre les darreres ~anrribucions al seu errudi vcgcu Misericbrdia A N G L ~  I CERYELL(~, Elprniammrdr F 
Xmier Llor*n~ i B n r h  i Izfllarqfio eicocern, lnrrirur d'Errudis Gnlans. Barcelona. 1998, i Joan CuscO 1 C u -  
iW6. FmnccicXlvier Lloreni i Borbrz ielprniomrnzfIoi<dfcn Curulunyii, Piibliacions <le rAbadia dc Monnerrar, 
Barcelona. 1999. 

70 Omcidn irinugurul yut rn Iz rulimnt opmura rlr irnidiiioi drl año 1854 a 1855 d+ en la Univeriidndde Bar- 
celona donJavierUorm y Barba, Barcelona, 1854. 



la receptora de les noves idees sobre la defensa de I'existkncia d'un "esperit 
nacional" i del "sentit comú", és a dir, de la idea que el pensament filosbfic 
és un producte de I'esperit nacional, o, tot manllevant paraules seves, que 
el pensament filosbfic adquireix un aspecte indígena i forma part del pa- 
trimoni intel~lectual de cada poble. Tot i que sembla que a Bones Lletres 
no se'n conserva cap treball manuscrit ni imprks, per bé que hi ha cons- 
tancia del seu interks pel patrimoni monumental, sobretot pel monestir 
de Sant Cugat i la Casa de I'ArdiacaY1 se sap que el 20 de maig del 1859 
Manuel Mili, en nom seu, hi havia llegit un treball sobre el pensament fi- 
losbfic de Ramon Martí d'Eixaii (1808-1857), introductor del mktode 
positiu en filosofia, catedritic d'1deologiaY2 considerat per molts un dels 
principals artífexs de la renovació cultural del país i també membre de I'A- 
cadkmia de Bones Lletres des del 9 d'agost del 1836.'~ 

Tampoc a Belles Arts, de la qual fou elegir membre el 3 de juny del 1860, 
no s'hi conserva cap text de Llorens. La seva tasca intel.lectual, que serví 
de rerefons filosbfic de tot el moviment romintic, el féu valedor de la seva 
pertinenp a totes dues corporacions. No obstant aixb, cap de les dues cor- 
poracions li va retre cap homenatge pbstum, tot i que se sap que Bones 
Lletres n'havia comencat a organitzar-ne un en quk Manuel Mili i Fonta- 
n a l ~  hi havia de llegir un discurs en memoria ~ e v a . ~ *  Precisament Manuel 
Mili, des de jovenet, havia estat un bon amic de Llorens i Barba, vilafran- 
quí com ell, que I'orienti en els aspectes filosbfics de la seva Estktica. La 
filosofia escocesa del sentit comú que es difongué a Catalunya a mitjan 
segle X E  significava una alternativa a I'aleshores desprestigiada filosofia 
escolastica tradicional: equilibri entre la tradició i la innovació, entre di- 
namisme i fonamentalisme, un cert eclecticisme, perb, en definitiva, una 
solució efica~.Un aitre biacadkmic, el bisbe Torras i Bages, bon amic seu, 

71 A n i u  RABL, Acrcc 19 de maigdel 1855. 

72 Vegeu Joaquin CNww An'rau, L f l o o n f ? ~  vnivcnalrn Gie¿e6#d~rnnf~dr~gundd rmiodelS Con- 
sejo Superior de lnvesrigacianer Cienrlficss, Barcelona, 1964. 

73 Segons J. MrrsT Y Sms,  "Dos siglos de vida academica (conrinuacidn)", Bulctix de la ~ e o l ~ r ~ d m i a  di 
Buena< Lema de Rnrcelonn, IX, Barcelona, 1917-1920, p%. 249,232 i 257. 

74 Vegeu Manuel JOUA, MonurlMilri ..., pig. 70-73. Les sever Lligons rigaren a piiblicar-se i no faren im- 
preres tins al 1920. Lci "rruires" filosbtiqucs canviarrn i Llorrris i Barba, com remarci Jorba, fou víctima 
d'uns "escolasrirració' que pooer hi influí. Dc fer, en vida, nomes publica l'esmentada Oracid inaugural del 
ciin 1854-55. 





n'era el primer -un fet que fins ara desconeixíem, que ens parla d'una ves- 
sant dedicada al patrimoni artisticoarqueolbgic, a mis del món literari-. 
Fou.també membre corresponent de la Reial Academia de la Histbria. 

En resum, ~ ~ u i l ó ' '  fou un dels primers i grans reivindicadors del patri- 
moni literari popular, juntament amb Manuel Mili, i el "primer rnallor- 
quí" que copsari d'una manera clara el significat de la Renaixenqa catalana, 
de la mi, en una bona part, de Pau ~iferrer .~ '  

Per primer cop, també I'any 1852, tingué lloc un fet invers del procés ha- 
bitual: unja academic de Belles Arts des del 1850, Benet de Llanza i $Es- 
quive], comte del Castell de Centelles i duc de Solferino (1822-1863), 
esdevingué membre de Bones Lletres. Aquest aristbcrata forma part del 
grup de nobles que integraren la recentment estrenada Academia el 27 
d'abril del 1850, un fet que provoca un veritable escandol, car com ja he 
apuntat, immediatament els professors de Belles Arts exigiren ser-ne mem- 
bres de dret propi, perla seva condició d'artistes i pel fet que 1'Escola pas- 
sava a ser tutelada per I'Academia. 

Llicenciat en Dret civil i canbnic, exercí diversos cirrecs a I'Ajuntament i 
la Diputació de Barcelona; bon amic de Francesc Pi i Marga11 -se'n con- 
serva una correspondencia entre ells del 1846 al 1865-, com també un 
epistolari entre el1 i el periodista Joan Mañé i ~ l a ~ u e r . ~ ~  Va escriure algunes 
obretes dramitiques no publicades i fins i tot una conjuntament amb Ma- 
nuel Tamayo, intitulada Centellas y Moncada (1850), que s'escenifici al 
Teatre Principal. El seu paper, doncs, a ambdues academies fou, pel que 
sembla, fonamentalment representatiu. 

80Als darrers anys MargdidaTomls ha caralogar i camcnqar a esrudiar I'immcns arxiu seil que rcriia Joaep M. 
de Casacubcrra. conservar acrudrnenr a la Biblioteca de Cataliinya, el qual campleiiienra el fonr que el scu Gll. 
Angel Aguild, cedí a RaF~ri I>awoi i quc cs rroha a r h i u  de r o b a  del Canpnrr Popular de Caraluiiya a 
Monrsernr. Agracixo aquesw informacid a Josep Masar. 

81 Jorep SUREUA I BLANES, Pau I'i/crwr ii Mnllorcn, Barcelona [196ú], pag. 56 

82 Vcgeu Jordi B o u  1 Ros, Cormrpondenrin ennr Brncr rle Lknza i Jonn Mnfi! íP Flzquer Epirtobri social, 
politic ir~~lncrol(1847-18621, Ciirial Edicions Caralane~Publicacions de I'Abadiadc Monrserrrt, Rñrcelana, 
2002. 



El 1855, en la plenitud de I'anomenat Bienni Progressista, unja acadkmic 
de Belles Arts i artista havia de ser elegir membre de Bones Lletres. Ens 
referim a Pau Mili i Fontanals (1810-1883), gema gran de Manuel Mili, 
que fou elegit acadkmic de Belles Arts 1'1 de juny del 1851 i quatre anys 
despres, el 17 de maig del 1855, en fou elegit membre de la secció d'An- 
tiguitats de Bones Lletres. Molt poc desprks, el 7 de juny, era nomenat di- 
rbtor segon del museu, en lloc de Manjarrés que hi havia renunciat. 

Aquest fet era totalment nou: Per primera vegada un artista, tebric i pro- 
fessor de Belles Arts era escollit com a membre de Bones Lletres, quan ja 
era molt apreciar per la seva labor docent com a catedritic de 1'Escola de 
Nobles Arts de Llotja i acadkmic de Belles Arts. El1 fou qui pronuncia el 
discurs de la primera Sessió pública d'aquesta Academia el 1851, un fet 

que orti molta cua, car acaba provocant la seva dimissió, com a acadk- 
8: . mic i profesor, el 27 de novembre del 1856, per una qüesrió d'interfe- 

rkncia del govern central en qüestions d'educació artística. Mili reclamava, 
o més ben dir, reivindicava la descentralització necessiria de les institucions 
culturals catalanes. Una baula més de l'objectiu de recuperació de la iden- 
titat nacional, que en aquest cas fou contraatacada pel poder institucional 
central. 

Conjuntament amb el seu gema van establir les bases de 1'Estktica catalana 
del Romanticisme conservador, basant-se, en una bona part en les doctri- 
nes alemanyes -sobretot de Schlegel, Wackenroder ...-, i plkticament d'a- 
cord amb els pintors que dirigits pel mísric Overbeck i el purista i influent 
Minardi s'havien instahlat al Pincio de Roma -els denominats nanarens, 
del quals, conjuntament amb el pintor Claudi Lorenzale, fou tan amic 
durant els anys que visqué a la Ciutat Eterna, entre el 1832 i el 1840-, i 
que defensaven la identitat entre art i religió, o més ben dit, que "i'art era 
exdusivament un mitji que Déu atorgi a l'home per ensenyar-li laveritat", 
o a la manera wackenrodiana, que "l'art fa amorosa i'estan~a humana a la 

n 84 terra . Aquesta doctrina fou admirada i defensada també per Pau Mila. 

83 Fou reelegir novamenr I'any 1868. 

84 Recenrmenr s'ha tcaduit al cartella un delr rexrar daur de I'arigen del Romanricisme alemany Vcgeu Wil- 
helm Heinrich WACKENRODER i Ludwig TIECK, E/luiiiar cordialcr de un monje aman* h l n r t e .  Con un rereíLn 

de A u p  Wilhr lm Schlepl, Oviedo, 2008. 



Enfront de les mostres del Neoclassicisme acadkmic -sovinr rnés acadkmic 
que prbpiament neoclissic- i enmig d'una situació sociopolítica convulsa 
i inestable, quan el 1841 retorna a Barcelona després d'un viarge per la 
Toscana, el Véneto i la Llombardia, a I'Escola de Llotja es convertí en el 
mestre d'una generació d'artistes que iniciaren una necessiria rransforma- 
ció artística del país, de la mateixa manera que el seu gerrni Manuel fou 
el mestre d'una generació de literats i estudiosos de la literatura i I'estktica 
i ambdós germans assentaren les bases d'uns estudis dels quals avui en som 

85 encara deutors. 

Conscients, naturaiment, que res no brota esponthniament, perb sense 
~oder-nos referir en un text com aquest a la seva formació amb més detall, 
si que és possible afirmar I'important paper dels Mili en el seu temps. Co- 
neixien i eren amics de Pau Piferrer, acadkmic des del 1844, el poeta ro- 
mintic per excel.lkncia i sobretot, des de I'bptica que ara ens interesa, 
esdevingut estudiós de I'art medieval, una disciplina que tot just aleshores 
arrencava, en una bona part sembla, com ja hem apunrat, grhcies a les 
seves orientacions. 86 

Sens dubte, els Recuerdos de Piferrer8'són la millor mostra de I'interks pel 
patrimoni monumental que es desvetlli arran del 1835, fins i tot en la 
persona d'un discret, perb sensible dibuixant com Parcerisa, el qual po- 
dríem definir com un "col.leccionista" de patrimoni, car les seves imatges 
són en més d'un cas I'únic testimoni que ens resta d'un indret, de la 
sevalnostra historia. Alguns membres de I'Acadkmia de Bones Lletres i de 
Belles Arts en foren subscriptors, com és el cas de Prbsper de Bofarull, 
Roig i Rey, Lorenzale, el duc de Solferino, Josep Puiggarí ..., pero estra- 

85 Ara bt, no t s  pot o b l i h r  que I'any d'entrñdñ de Mil3 a Bones Llerrcj, rl 1855, havia de ser una d i r i  clau 
pera la reoricnracid dcl panorama arrísric eurapeu i ramb6 catdh, amb la dihrri6 del Realiame que b r n  aviar 
havia de fer oblidar la reforma natzarrna, molt centrada en I'ambienr estricramerir academic. 

86 Si regiiim el discurs de Felip RE~TRAN D'AMAT, o?. cir, cal rcinarcar-iie una dada molr significariua, en que 
seliibli <lar el desconeixemenr inicial de Pi fer r r  del denominar aleshores "art bimti".  

87 I'iferrer, com hem visr, se'n ~orrícs~ltndidamcnr, mdgrar que una morr premirurafeu que el rermr volum, 
dedicar i Canlunyi -3mb una magnífica inrroduccid sobre I'arquirecrura bizanrina. Cs a dir  romanica, i que 
per primera vegada era vista com a rímhol d'idciirirar nacional caalana -un aspecre per primera vegada obsemt 
per Ramon GRAU i Marina LOPEZ, "La l lum no venia d'Aicmanyan, LXuoz(, 89, Barcelona, gener 1986, pig. 
70-73.. hñgu6s de ser acabar per Francesc Pi i Maigall. P i  rambC fou I'auror del valwn dedicat a Granada i 
autor aini mareix d'una obra equiparable, Eipnña Obra Pinrorrrra (18421, de la qiial nomes sartí el primer 
valum dedicar a Caralunva. 



nyament els Mili no consten en la llista que els aplega. De Pau Mili no 
se'n conserva cap testimoni escrit a les nostres academies, potser perquk 
era mes un pedagog que predicava des de la catedra i un bon ajudant dels 
deixebles que no pas un escriptor o un historiador. L'única excepció, llevat 
d'un article dedicat a Giotto, és una petita publicació que escrivi ja de 
gran, en catali, i que edita 1'Acadkmia de Belles Arts, titulada Estktica in- 
fantil, que dedica als infants." Vista avui lluny del seu context, pot fer- 
nos somriure, pero repassats els seus versos escrits en forma de rodolins, 
ens adonem dels interessos que defensa al llarg de la seva vida i de lavo- 
luntat pedagbgica d'educar els infants en I'art des de ben menuts: "Art es 
idea 6 sentimentlformulat convenientrnent" i així mateix, "los sentiments 
Deu los donal I'educació els perfecciona". 

El seu interks pel patrimoni es manifesti no sols en aquesta inclinació edu- 
cativa mitjancant la qual el transmetia a les noves generacions, sinó en fets 
concrets i comptables com fou la intervenció -i colitribució econbmica- 
en la conservació i restauració de la capella de Sant Joan de Vilafranca del 
Penedes, la seva preocupació perla restauració de Santa Agata, tot formant 
part Cuna comissió que vetllava pel seu bon c u r ~ , ' ~  i sobretot la seva par- 
ticipació en una comissió que proposa les bases per tal que el nou Eixample 
barceloni fos el millor de tots els tracats arreu fins aleshores. Defensa afer- 
rissadament la necessitat de convocar un concurs "universal" per valorar- 
lo, pero I'Ajuntament de Barcelona no accepti aquestes condicions i es 
considera amb prou coneixement per valorar-ne els nous projectes. La seva 
desil.lusió fou gran i la continuació és de tots coneguda. En canvi, no hem 
sabut trobar dades concretes sobre la seva desconeguda actuació com a di- 
rector segon del rnuseu des del 1855, un carrec que ocupa fins al 1861, 
que en fou director primer substituint ~lobet" i fins al 1876. 

No obstant aixb, el seu interks pel patrimoni fou permanent fins a la seva 
mort. Andreu Balaguer Merino, acadkmic arxiver, explicava com ja en el 
llit de mort dicta al seu germa Manuel una llista dels monuments de Bar- 

88 A l n  nenes. rcgons E BERTKAN n'Ah6,vi.. op. <ir, pig. 69. Mdgnr la reva anzillcra re'n iemn tres edicions, 
durs d 1878 i una el 1904, molrr anys despres de la morr de Mili, la qiial casa prova I'apreciaub que meresque. 

89 Arxiu RABL, Acres 14 de aiaig del 1857. 

9OArxiii RABL, Acres 17 d'ocrubre del 1861. 



celona, civils i religiosos, que havia vist desaparkixer o mutilar al llarg de 
la seva vida arran de les guerres, els aldarulls o les reformes urbanístiques 
municipals." Tota mena de comentari 6s sobrer i el fet respon un cop més 
als seus versos ingenus, perb plens de sentit, "Qui no estima els monu- 
ments/ No té cap, ni sentiments". 

No és.estrany que Bertran d'Amat, en la sessió pública del 17 febrer del 
1884 a I'Academia de Bones Lletres, en quk acruava com a acadkmic de 
número i secretari de la corporació, el recordés com a "tan competente en 
artes como en literat~ra"'~ i di ués ue tenia I'encirrec de Belles Arts -"que 

53 ha acordado elevarle un busto como triburo debido a su memoria" i hi 
afegís que "tengo contraido el compromiso de recordar jw merecimientoj en 
otra Academia" -Belles Arts-, referint-se al seu discurs que s'havia de pu- 
blicar set anys mis tard i que consagra alhora, com hem vist, a ell, al seu 

94 germi Manuel i a Claudi Lorenzale. Els germans Mili, com anirem ve- 
ient, són unes figures literaiment clau per entendre uns quants decennis 
del món artísticocultural, del segle XIX. 

91 Segons Fclipe BERTRnK Dr  AUAT, op. iir, pag. 79. Vegeu la llista de moniimerirs dcsrru'ics a Barcelona al 
scglc XO< publicrda per A. B ~ r ~ c u E n  MERINO a "Una apuntacid pbaruma de Don I'ru Mila y Fonei ialrn,.L 
Renaixrnia, núm. 1265, Barcelona, 2 de fcbrrr del 18R3, pig. 717-720. 

92 Arxiu RABL, Lligall 33$, tiúm. 7, f. 1614, phg. 8. 

93 Aquesca d i d i  de Berrran d ' h a r  és errbnia car I'Acndkmia de Belles Arrs, quan Pau Mili mor;, cl rambi 
academic i exulror Agapir Vdlmitjana ja li havia fcr uii hurr cn marbre, signar el 1867. Ara bi, les mareixes 
sctes de Belles Arrs, dc Y11 de Wrer del 1883, corresponmr ala pnmerasrssiócelebrada rere la morr de rarrkm, 
r:iinbC es refereixen a un bujr en p i x  fer pcr Vallmirjaria fcia uii aiiy, dada que no correspon a la data real del 
buit, qiie rviii forma parr del Muren de I'Academia (1"". 0179E). Vegeu Pilar VFl.F.7, CulUlrg deiMucii de 
L(o$a. Retal AradPrnia Catalana <k Be& Ara de SanrJordi. 71. firulniro i rne&/lei, Barcelona, 2001, pag. 70. 
En cñnvi, a I'acra del 16 de jui iy del 1889, dos anys abans de la sesi6 nrirolbgim ras endarrerida, hi  conrri 
quea I'Academia hi ha un busr ~n m r b r e  fer per Vallmicjriia, coin ramb6queAnroni Caba haviaoferr el retrat 

a I'oli de Larenlale (Ttiv248). En canvi, no n'hi havia cap de Manud iMilh (acrilalment se n'lii conrcrva un en 

guix obra de Manuel F u i  darat el 1908. Inv 32 E). 

94 F. BERTRAN DE AhlAT, Del orrgen y docniruu de I? cicurla mm'nriza y de Li prric$ricidn que ruvieron rn el 
nd&nrnniirnro de /<ir beiLu iiriei en erra cnpiial 10s idom D Manuel MiLly D. Wbiv MiNy Funrnnii6y B. 
Claudio Loremle, Barcelona, 1891. 



Rere Pau Mila, Ramon de Siscar i de Montoliu (1830-1888) fou acadkmic 
de Bones Lletres des del 24 de mar$ del 1860, i el 5 d'abril del 1868 en 
fou elegit de Belles Arts, en que fou tresorer del 1872 al 1880. Descendent 
d'una familia noble catalana del segle XIII, fidel al rei Jaume 1, i llicenciat 
en Jurisprudencia, fou un gran viatger que va recórrer Grecia, Turquia, 
Egipte i Palestina. 

A Bones Lletres hi llegí dues membries, una el 3 de febrer del 1846 sobre 
I'estat &Europa al segle XiV i XV i sobretot de la monarquia d'Aragó i 
I'altra, 1'1 de mar5 del 1861, sobre un viatge que va fer a Atenes el juny 
del 1857.'~ Així mateix hi publica el treball dedicat a La cartapuebla de 

9 6  Agramunty lo~pn~i legio~ concedidos ..., tot i que per damunt de tot fou" 
sobretot un gran biblibfil, llatinista i hel.lenista, i sobresortí per la seva ri- 
gorosa traducció al castelli de les Gebrgiques de Virgili, que el 
1881. Dins del marc de l'Acad&mia de Belles Arts, per contra, no hi ha 
constancia de cap publicació. Expert en sigil.lografia," el1 fou també el 
responsable de I'ordenació del monetari -el1 en reuní tambk una notable 
col.lecci6 particular- del museu de Bones Lletres des del gener del 1877 
quan el fons del museu de I'Acadkmia s'havia de traslladar del convent de 
Sant Joan a la capella de Santa &ata. La seva relació amb el patrimoni ks, 
doncs, ben evident, sobretot quan la sigil.lografia i la numismitica eren 
altament valorades com a cikncies o fonts auxiliars de la hisrbria que con- 
tribuyen a I'autentificació de documents i a la lectura arqueolbgica.98 

95 Anriu RABL, Acres 3 de febrer del 1846 i 1 de mar< del 1861 

96 "Memoria ldds en Is srsiún del 14 de Eniro de 1884': Memoria dc In RealAcademia de Bumm L e m  dr 
Barcelora, vol. IV, 1887, 129.194. 

97 Vegeu Diinrriar leidos nnre In Real Acodmin de Butnm Lsnm de Banrlona rn In rerípciórenpública di1 Sr D.  
Frrnadnri de Sngarrny di  Sirror ddía  15 de junio de 1890, Barcelona, 1890. 

98 Dc fer. el considerar coni a primer rracrnr de numismhrica ~atdana fou obra de Jorep Sdar Mora (1763- 
1828). rnembre rarnbe de Bonea Llerrer des dcl 1822, i guia duranr rnolrs decennis per nls estudis histbria. 
es el Gatado de Lu moneda latimrlm en clfiincipndo dr Cnulluña, I-11. Hi ha un tercer volurn manuacrir que 
es conservi a Boncr Llerres. Vegeu J .  BOTET Y Siso, "Norlcia del volum tercer del "Tratado de las monedas 
labradar en el Principado dr Carali~ña por el Dr. Josef Salar", Boktin de In RealAcadmio de Burna Lmm, 
VI, Barcelona, 1912, pig. 225-249 i 294-307, cl qual cal.leccioni un rnonrtari notable que el 1881 es diposiri 
al Muaeu provincial i qur Ellas dr Molins incloguC al reu Catálogo drlMmco fiouincialde Antiguedad~t de 
Barrelono piiblicodo por In Comiiid~ fiovinrinl dr Monu~naniar Hitóricor y Amitimr. Barcelona, 1888, phg. 
301-320. 



Josep Coll i Vehi (1823-1876) ingressa a Bones Lletres I'any 1861, d'on 
havia de ser-ne secretari des del 4 &octubre d'aquell any, i set anys després, 
el 5 d'abril del 1868, fou elegit a Belles Arts. Després haver cursat la carrera 
de Dret -també va pertinyer a l'Academia de Jurisprudencia-, fou deixeble 
de Pau Piferrer i Manuel Mili, i posteriorment va ser catedratic de Retbrica 
i Poetica de I'Insritur de Segona Ensenyan~a de Barcelona -després de ser- 
ne a Madrid-, i es doctora en Literatura el 1861. Col.laborador de revistes 
i diaris com El Gmrdia Nacional, El Genio i ~l Angel Exterminador d e s  
del 1854 al 1862 fou el responsable de les crbniques parlamentiries del 
Diario de Barcelona- i bon amic de Joan Mañé i Flaquer, amb qui compartí 
I'ideari conservador. 

Autor d'uns Diálogos literarios publicats el 1868 a Barcelona, va saber 
apreciar la poesia popular, i alhora excel.lí com a pedagog. Tanmateix, en 
cap de les dues institucions academiques se li coneixen textos impresos, 
per bé que a Bones Lletres llegi una memoria sobre les poesies de Fra Luis 
de León el 8 de gener del 1862. Malgrat tot, podria ser difícil avaluar-hi 
el seu paper si no fos per la seva vessant d'esrudiós i amant de la poesia i 
la música populars valorant, en la línia del seus esmentats mesrres, els ele- 
ments nacionals de les literatures, car també fou molt important el seu in- 
teres per la llengua castellana, de la qual estava preparant un Diccionari 
quan mori, un material que fou cedit a la Real Academia de la Lengua Es- 
paíiola. 99 

Ja encetats el anys setanta, Víctor Gebhardt i Coll (1830-1894) fou membre 
de Bones Lletres l'any 1872 i quinze anys després, el 2 de gener del 1887, 
en fou elegit de Belles Arts. Advocat, també va ser membre de I'Academia 
de Jurisprudencia. Se'n coneixen poques notícies de la seva vida, alguna de 
bibliogr&ca a través del discurs d'ingrés de Francesc Carreras Candi, que 

100 . el succeí a Bones Lletres i que era carlí, com ho proven els seus textos 

100 Dirrurro lrido oste Li Heel AcadPrnin de Buena  Lcnmdt Borc~lono en L? r~repcidnpúblire &Sr. D.  Fraririim 
Carmrnry Candieldi6 1 4 d e m a m  de 1898, Barcelona. 1898. pig. 5 i 6. 





intel.lectual pluridiscipliniria i als seus múltiples interessos manifestats en 
nombrosos treballs i gestions. 

El discurs sobre Manjarrés no és un currículum qualsevol o un elogi exal- 
tat, sinó una valoració precisa i critica d'algunes reflexions de Manjarrés 
sobre I'art, I'estetica, el teatre i el parrimoni, que donen llum a alguns as- 
pectes encara avui forca desconeguts. 

Miquel reconeix en Manjarrés un nom cabdal de la cultura catalana del seu 
temps, tor i que també s'oblida d'un aspecte de la seva obra com és tot el 
relacionar amb la reflexió sobre la relació art-indústria, tan decisiva, i que 
Miquel precisament coneixia molr bé perque la compartí, en una bona part 
seguint els passos del mestre. No és estrany que primer de tot ingressés a 
Belles Arts, perque Miquel ha de ser considerat el primer crític d'arr per 
excel.l~ncia de Catalunya, a banda del periodista Joan Mañé i Flaquer. In- 
teressat pel patrimoni i ell mateix col.leccionista, dedici la seva arenció tant 
a I'art antic com a I'art dels seus dies, com ho ben demostra la biografia 
que Ilegí el 1882 a Belles Arts sobre Marii Forruny, base d'una important 
monografia sobre el pintor,104 com també unes observacions adrepdes als 
alumnes premiats amb la borsa de viatge I'any l886.Io5 Paral.lelament, fou 
profesor i secretari de 1'Escola de Belles Arts. En la memoria necrolbgica 
que el seu amic de joventut Josep Masriera i Manovens li dedica en aquella 
academia I'any 1900 resta ben palks com per recomanació de Manuel Mili 
i Fontanals entra a treballar al Diario de Barcelona, en el qual publica alguns 
dels seus treballs més brillants mentre progressivament s'endinsi i s'espe- 
cialitzi en allb queja comencava a poder-se denominar histbria de I'art. 

La magna Historia &t'Artc que dirigí i publica Lluís Domknech i Monta- 
nerlo6 compti amb la seva col.laboració en el vuite volum, del 1897, amb 

104 Vegeu Arta rir lo Sesidn Públicn dedicada a la memoria d~Marrano Forniq celebrada eldla 29 de diciembre 
de 1882, Academia de Bellas Arces de Barccloria, 1883, plg. 19-39, i posreriorment, fiorn<ily, iu iiulay obra 
&tudio 6io~Rfiro-irliico, Barcelona, 1887. 

105 Vegeu Acta de la Seiidn Pública celebrado el din 2 1  dtfibrero de 1886  Academia l'rovincial de Bellas Arris 
de Barcelona, 1886, phg. 21-25. 

106Vaig valorar-ho a PilsrVtrrz.  "Taula rodotia: Barcclona, w p i d  de cultura. Les ñrrs industrids a Caraliinyñ 
ciiraisi dc 1898". dirir 1898: tnm lo inri dldentirnr i la mudernirmrib Acta del Con@ Intern~iionairelebrar 
n Baxelrinn, 20-24d'nbrildr 1998, Publicscions de I'Abadia de Moiirrerrar. p3g. 426-440. Taznbi ñciib il.lus- 
rracions complemenriiier a "Ler arrc dccorariva en la Hirrorv deIArrc de I'rdirorial Monraner i Simon, dins 
AFU decomiiver. indurniah i oplicadaris, Arr dc Caralun)a, vol. 11, L'lrard, Barcelona, 2000, pig. 198-197. 



un treball dedicat precisament a les arts industrials -moble, teixit i bro- 
dat-, en que es remunta a la primera Exposició Universal del 185 1 per fer 
un discurs sobre la decadencia d'aquestes arts en aquel1 moment, tot de- 
fensant la necessitat d'escoles i museus d'arts com a vies bisiques per edu- 
car els seus artífexs i millorar-ne la qualitat. Un ideal vuitcentista que 
encara tenia vigencia aquells anys. 

Aquest mateix aspecte propicii el seu ingrés a I'Academia de Ciencies i Atts, 
on el 28 de mar$ del 1892 llegí un discurs intitulat De algunas industrias 
de España y de la conveniencia de estudiarlar para imprimir originalidad y 
carácterpropio á los productos de la industria española contemporánea. Sem- 
bla obligat que Bones Lletres premies no sols la seva valua literaria, sinó 

- - 

tambe la seva aportació a la historia, sobretot a la historia artísticocultural 
del país mitjancant les seves hmplies crítiques periodístiques i altres treballs 
dedicats a aspectes aleshores poc atesos com eren les arts decoratives i in- 
dus t r i a l~ . '~~  

Cada cop més apassionat per les arts, Miquel i Badia esdevingué també 
un reconegut col.leccionista, i sobresortí, entre altres, la seva col.lecció de 
teixits i vidres antics -que assi després a mans d'Emili Cabot-, especia- 

$8 . litat que coneixia molt bé, i també una de les obres més emblemitiques 
de la pintura gotica catalana: la taula de Sant Jordi i la princesa, obra de 
Jaume Huguet, avui conservada al Museu Nacional d'Art de ~a ta lun~a . 'O~  
Malauradament, morí massa jove. Malgrat tot, durant trenta anys fou el 
capdavanter de la crítica d'art a ~ a t a l u n ~ a , " ~  tot esdevenint un fervent 

107Treballs que no esrnenrcm, en ser nombcosos, prr no frr m& fcixuc aqursr rexr. 

108 Vegeu Album de 1~ rolercidn de D Frnririiro Miquely Bndizprincipaimerire en mohilidrio, cerrimicri y vi- 
driirín. AEv 1887, Asuciaiiún Artistico-Arqueol6gim Barcelonesa, Barcrlonr, 1888, a cura de Josep Puiggari, 
fundador de rAsrociaci6 i rarnbc acadernic de Bones Llerrer des del 1861. Vegeu rambe els irricles de Carler 
de Bofarull i d e  Sans al Butllrri del Crnm Exrurrionita rir Catnlunya, dcls números 8 i 9 de gener-mar$ i 
abiil-jiiny dcl 1893, rcssciiyarr per Uoiiavenruia BassEcoD~, "Tres cpirodir de la hisrbria dcl cal-lcccioniriuc 
a Cirilunya. Jorep Puiggari i len evposicionr de I'Asociacibn irrísrico-arqueol6gica barcelonesa, la pinacoteca 
de Josrp Esrrudi i Ciirnrllr i el I'alxii Mrricei de Charles Deering", dins de Bonrueniura B~SsiconA (ed.), 
Colltccioniirei, iolleriiom i m u e u ,  Univerrirar Aurbnarna de Barcelona-Univenirir de Barcelona-Uni\.ersirat 
de Girona-Univrnirar de Lleids-Milseu Nacional d'Art de Catalunyñ, Bellairrn-Rarcelor>a-Giroroa-Lleidñ, 
2007, pig. 125 i 126. 

109 MNAClMAC15868. 

110 Vegeu Eiiric C ~ s s ~ m  i Anrbnia TAYADELU (eds.), Frnnrrrr Mi9ul  i Badra, crirrr literari alDiario de Bnr. 
celonn, Curia1 Ediciuns Catalana-Piiblicñcions de I'Abadia de Monrserrar, Barcelona, 2001. 



admirador del Realisme i, posteriorment, un crític aferrissat dels artistes 
modernistes, una tendencia potser excessivament realgada i que, consegü- 
entment, ha fet oblidar les seves orientacions anteriors. 

En qualsevol cas, pero, la seva dedicació literaria a la crítica d'art li va valer 
la seva pertinenga tant a Bones Lletres com a Belles Arts, esdevenint un 
capdavanter en la materia, mentre despuntava alhora com a col~leccionista 
d'objectes antics, mogut per i'interhs envers el patrimoni. 

Ja dins de la Restauració, en l'inici de l'etapa premodernista que concebé 
1'Exposició Universal de Barcelona, un cas ben singular en la historia de 
les nostres academies és el de Felip Bertran d'Amat (1835-1912), que no 
tan sols fou elegit acadkmic de Bones Lletres i de Belles Arts al mateix 
temps, I'any 1882, sinó que arriba a ser president d'ambdues corporacions, 
de la primera entre el 1907 i el 191 1, i, de la segona, entre el 1893 i el 
1911. 

Doctor en Dret civil i canbnic, fill d'un jurisconsult, Josep Bertran i Ros 
que havia estar alcalde de Barcelona,"' rector de la Universitat, regent de 
]'Audiencia, president de I'Academia de Jurisprudencia i vicepresident de 
Bones Lletres i també renebot de Felix Amat, bisbe de Palmira. Bertran 
d'Amat fou, efecrivamenr, un personatge destacat de lavida ciutadana bar- 
celonina: d'una família notable, fundador de la Caixa de Pensions, mem- 
bre de l'lnstitut Agrícola Catali de Sant Isidre, president de la Societat 
Econbmica Barcelonesa d'Amics del País, diputat a Corts i, així mateix, 
membre de 1'Academia de Jurisprudencia i el seu president entre el 1870 
i el 1871. 

Ara bé, no considerem que arribes a pertanyer i presidir les tres academies 
esmentades només per la seva vessant de "representació social", certa, ja 
que algun text que ens ha arribat d'ell, com ja ha esrat comentat, és d'un 
inrerbs cabdal i demostra el seu coneixement profund del món artístico- 
cultural catali vuitcentista i especialment I'ambient romintic. No cal tor- 
nar a insistir en el seu discurs del 1891 sobre 1'Escola romhntica i l'atenció 
dedicada als Mili i Lorenzale, on quedava clara la diferencia entre la cul- 

11 1 Qui cornaiida la rciidici6 dc la ciurar al  gerieral Esparccro c l  1843 



tura germinica i la francesa -de que discrepa per la seva vessant realista- 
i com havien penetrat a Catalunya. Altres publicacions seves de Bones Lle- 
tres són la memoria necrolbeica dedicada el 1907 a Manuel Duran i Bas. " 

112 que el precedí en el cirrec de president, el discurs presidencial que pro- 
- - 

ñunciaen la "Sessió pública en honor de Jaume 1 eñlo VIIe centenari de 
.>>113 . son natalici 1 la contesta al discurs d'ingrks del jurisconsult Guillem 

de Broca i de ~ o n t a g u t . " ~  

A la seva mort, totes dues academies, de les quals n'era alhora president, 
li dedicaren sengles necrolbgiques: F. Rahola i Trkmols ho féu a Bones Lle- 

115 . tres 1 J. Jordán de Urríes a Belles ~ r t s . " ~  Ambdós textos al.ludeixen al 
comentar anreriorment i posen de manifest I'interks i el paper actiu de 
Bertran en la vida cultural barcelonina, i no únicament des de I'bptica aca- 
demica. 

Avancat el decenni dels vuitanta, Antoni Rubió i Lluch (1856-1937) fou 
117 proposat com a academic de número a Bones Lletres el 9 de gener del 

1 1 8 .  . 1886 1 hi féu I'ingrés el 17 de juny del 1889. Fill de I'insigne acadkmic 
Joaquim Rubió i Ors, prohom de la Renaixenca i membre i president d'a- 
questa casa entre els anys 1878 i 1889, es dedica com el seu pare a la lite- 
ratura; esdevingué doctor en Filosofia i Lletres i un gran humanista, i fou 
catedratic a la universitat com a successor del seu mestre Manuel Mili. 119 

La seva passió per la llengua i la literatura el mena a escorcollar amb precisió 
i encert nombrosos arxius, centrant-se especialment en I'etapa catalana a 

11 2 "A la memoria del Lxcmo. ~ r ~ a n u c l  Duran y Ras", Bokiin de& RcalArademiadeBlremr Lemnide Bar- 
celona, IY 1907, pag. 1-8. 

11 3. Holrii,i de la RmIha&onin de Buena Letra de Barcelona, N, 1908, phg. 250.252. 

114 Significoridn deJnimr le1 Co,ryuirrndor, Barcelona, 1890. 

115 "A la memoria de don Felip Beirrhn d'har" ,  Bolerh de le Real Arademin de Buena L e m  de Hiirceionli, 
W , l 9 l l , p ~ g .  161-164. 

lI6Ac1ndeL?Seriónpública celebrada e ld ia2dejunio  de IY12, Awdcaiia Proviiicial dc Bellas A r r s  de Harce~ 
lana. 1912. pag. 31-49. 

117 Aleshorer ja n'era membre honorsri. 

118 Amiu RABL Expedienr Aniorii Kubiá i Lluch. 

119 Dr qiii Ilcg< a Runis Ucrirs la memoria necrolbgica el 10 d'abril del 1887. 



Grecia -país del qual fou cbnsol a Barcelona-, tasca per la qual treballa in- 
tensament a 1'Arxiu de la Corona d'Aragó, tal com Eudald Sola, també 
meinbre d'aquesta casa, va glossar a bastament en el seu discurs d'ingrés.lz" 

El seu discurs d'ingris a Bones Llecres, incitulat El renacimiento chico de 
la Literatura catalana, fou contestar per G. Vidal i Valenciano. Ara bé, les 
seves publicacions més notables publicades en aquesta corporació són les 
dedicades a les relacions entre Catalunya i Grecia, algunes anteriors al dis- 

121 
curs. Així mateix, el seu discurs d'ingrés a I'Academia de Belles Arcs, en 
que fou elegit el 18 de febrer del 1894, pero que no llegí fins al 24 de maig 
del 1908, versi igualmenc sobre La Acrópolis de Atenas en la época cata- 
lana,''' i hi fku una notable descripció de l'arquitecrura tal corn la van 
veure aleshores els catalans contemporanis, que no parlaren mai del Par- 
tenó, sinó de la Seu de Santa Maria de Cecines, nom amb el qual es co- 
neixia I'església en que havia estar transformar el gran monument classic 
de I'acrbpoli atenenca. Sens dubte, Rubió fou un gran historiador -com 
en dóna fe la nombrosa bibliografia sobre ell-, dedicant la seva atenció a 
la documencació, tot donant pas a obres tan útils com ara els Documents 
perla historia de la cultura catalana mig-eval, que publica ja I'Institut d'Es- 
rudis Caralans el 1908 en dos volums. Com sempre, I'objectiu era aplegar, 
recuperar el patrimoni histbric del país, per tal de col.laborar a edificar-ne 
la histbria més crítica i fidedigna possible, posant les coses al seu Iloc, com 
fou el cas de l'aventura dels catalans a Grecia, I'atracció perla qual el con- 
vertí en un estudiós grecista i bizantinista de primer ordre interna~ional. '~~ 

120 Un acurat i prr i f~~srment documciirar errudi rabre Rubid fou e l  dircurs ~I'ingrés del 1 dc juny del 1988 
d'Alexis Eildrld SoU I FARnti .  AnroniRubib i Lluch, blennri>gl<ta ipci i tn,  bon concixedor del mdn grcc anric 
i modern, benvolgur col.lega que, malrurñdameiir, va deixar-iior micra aviar. 

121 "Sobrc la expcdici6n y dominscidn de los catalanes en Oriente jiizgñd>r por los griegos". Memoria de I? 
Real Academia rk Buma Lenos dc Boiiclonii, IV, 1887. De fcr Cs una monografia Ilegida e n  tres sasions: 12 i 
26 de lebrcr i 12 de mar$ dcl 1887. En els BoLtin IV del 1908 i XiV del 1929 s'hi iiicloueii dos artides més 
sobre el tema. Mes cndavanr pi ibl ic i  "La publació dcls ducarr cawianr de Grecia", Boletín dp I? Keni Acddrmio 
k E u n a  L e m a  h Bemhna. IV, 1908, pbg. 489-503 i "Niievos aspccros de Kogcr dc Flor en la hisroria d i  
Paquimeres", Boletin dc In ReaiAiudtmi6 de Hueriiu Lenar de Barcelona, XIV. 1929, pbg. 40-47. 

122 Academia Proviiiciil de Bellas Arrer de Barcelona, 1908. 

123 Val Iñ pena recordar, de la ni& d'Eudald Soih. op. rir, pbg. 18, un r ixr de jovrnriit de Ruhi6, e l  
1881 a LR WII deMrinnrrrat, en qiie manifesiaua a~ianioiiadaoieiir aquesr interes: "No comprenc cum un epi- 
rodi que mnt honra Yhirroria pncria com es I'enpedició rellisada pels nostres rrarirl>assarr a les I lunymi í  en- 

co~rradrs d r  1'Asia i dela Grecia, a pesar d'rlguries mquec que desllurren les seves pbgines, hagi sigiit niirar ah 
ranra g n i i  indiferencia pels caralans Fins alr norrres dies. Auiii, que la usa de rehabilitacid del passar de la 



Ja en la recta final del segle X X ,  en una Barcelona que s'obria a la moder- 
nitat europea, en que els artistes miraven cap a París i els intel.lectuals mal- 
daven per assumir i equiparar-se amb la cultura del Nord d'Europa, d'on 
consideraven que havia de venir-los la "regeneració" enfront de la deca- 
dencia espanyola, Pany 1898 entraven a Bones Lletres dues reconegudes i 
alhora ben distintes figures de la cultura catalana: Josep Torras i Bages i 
Francesc Carreras Candi. 

Aquests anys constitueixen I'inici d'una altra etapa notable per a Bones 
Lletres, presidida per Josep Balari i Jovany entre el 1893 i el 1901, ben vi- 
sible finalment en l'edició del seu butlletí anual, a partir del 1901, i de la 
publicació de diversos volums de membries, tot plegat bones aportacions 
als estudis histbrics del país. 

Josep Torras i Bages (1846-1916), bisbe de Vic, doctor en Dret i Filosofia, 
cursi també estudis de Teologia. Preocupar per I'Estetica i autor d'una obra 
de referencia per als estudiosos de la cultura vuitcentista, La hadició catalana 
(1892), fou elegit a Belles Arts el 18 de febrer del 1894. Des del febrer del 
1893 era consiliari del Cercle Artlstic de Sant Lluc, una enritat des de la qual 
exerci una gran influencia en el món artistic barceloní més conservador, pero 
catalanista. L'esmentat Ilibre, subritulat fitudidel valor eticby racional del re- 
gzonalisme catala, dedicat a la membria de Llorens i Barba i d e l ~  germans 
Mili, tenia com a objectiu demostrar que l'existencia d'un "regionalisme" 
catala tenia sentir. Torras defensava una mena de psicologia nacional, dedicant 
una part al valor estetic del regionalisme i una altra al seu valor racional. En 
tot cas, era una reivindicació més de les arrels i la cultura autbctons, ja en ple 
Modernisme, des de I'bptica catblica i conse~adora, car, recordem-ho, Torras 
i Bages havia mirar "d'escolastitzar" les directrius escoceses de Llorens. 

El 27 de desembre del 1896 Ilegí a Belles Arts un discurs sobre I'arc i la 
124 bellesa, com a destí universal de I'art, noble per naturalesa, en el qual, 

des de la seva perspectiva conservadora constatava la inexistencia d'un art 

terca, pcr rorr ardorosamrnt empresa, ha fer sorrir de I'ohlir nnr injuitrrnrnr sels cenia les gloriases figure5 dela 
nostrcs rris. El gcni delr nasrrcr csciipiors, I'imiporrnncia de les nostres coniueruw i llcir rnrririmes ... L'epopeia 
de Caulunya tio lia imliat rncara.1 riu Homer: i si be re.lscu Xetioforir. e i t i  molt lluny de compnr omb un 
Iiistociador que aixequil ve1 que ainaga.l rcus riics prrrrs rrcson ..." 
124 Diimrio leido por el ndzdimi~v Rd Dr D. Jd nrrary Bagri Pb'bm, en Lz i e d a  públi,:a celetrmh el di8 27 
de Dicjembre de 1896, Academia Provincial de Bcllar Arces de Barcrluna, 1896. 



propi del segle XM, del seu temps, com a conseqükncia dels nous valors 
sociopolítics i culturals que havia portar la modernitat. És a dir, feia una 
reflexió sobre l'estktica de les acaballes del segle XM. 

En canvi, a Bones Lletres, en quk ingressi el 8 de maig,12j escriví un discurs 
sobre Fra Joan Tomh de Rocabertiy en Bossuet, precedit d'una reflexió sobre 
la llengua en que havia d'escriure'l, que fou el catala -a diferencia de I'an- 
terior, en castelli. 

Torras i Bages recuperava un personatge catala de primer ordre, forca ob- 
lidat o poc conegut, que en canvi gaudí d'un renom universal en el seu 
moment a I'enfrontar-se amb Bossuet en defensa del poder papal per sobre 
del poder temporal, un fet que el posa en contra, no sols del filbsof, sinó 
del govern francks, és dir, de Lluís XIV. Torras i Bages feia una argumen- 
tada defensa de Rocabertí i de "la lliberrat que tenen tots los cristians de 

>> 126 
comunicarse directament ab Deu sens entrebanchs polítichs , pero al- 
hora tambk s'hi pot llegir una defensa dels valors autbctons, en aquest cas 
representats per Rocabertí, enfront dels aliens. No obstant aixb, poc des- 
prés, el 1899 retorna la seva medalla perquk en ser elegit bisbe de Vic re- 
nuncia a les Acadkmies i així mateix al Cercle de Sant Lluc. 

Un forp  jove Carreras Candi (1862-1937) va tenir un paper molt destacat 
en aquesta etapa de Bones Lletres. La prova en són els nombrosos treballs 
que publica al Butlleti sobre els as ectes més diversos de la histbria, la geo- 

1,P 
grafia, i'arqueologia i la Ilengua, que no deixen d'enllap amb l'ideal ro- 
mancic de recuperació de la histbria del país, tan ben assolit en I'etapa 
modernista d'entresegles. Tot aixb el féu mereixedor de ser-ne president del 
1918 al 1931 i del 1934 al 1937, &rec des del qual acollí nombrosos nous 
membres a I'acadkmia, de tan renom com ara Agusti Duran i Sanpere (1924). 
Advocat i historiador, va ser elegit el 27 de juny del 1894, el 14 de mar$ del 

125 Fou proposar c l  2 d'abril del 1895 per Franccsc de BoFarull, Ferran de Swrra i Maspons i labrór. Aniu 
RABL. Erpcdienr Tortas i Bages. 

126 Dirrurr llqtt en lo Real AcadPmia dc Boncr LIc~~errlc Barctlona en lo wcepriópúblic~ delffoat. DE D. Joxeph 
iñmy B a p ,  lo did 8 d c M o i g h  1878, Barcelona, 1898, phg. 66 i 67. 

127 Vegeu el nombrorírrim llisrar de publicacions enrre el 1901 i el 1936 aplegar a Cotdlegdrpublirnnomdr 
kz RcidI Acad2mid dr Bones Llenr~ (1701-2005). Barcelona, 2005, phg. 208-210. 



1898'2"~egí a Bones Lletres el seu discurs d'ingrés, en quk defensava I'hege- 
monia de Barcelona a Catalunya al segle XV i la importancia que hi tingueren 
els consellers de la ciutat que actuaven en pro dels ciutadans i llurs drets. 

Pero, sobretot, fou un home polític, de la polis, en el sentit més ple del 
mot, preocupat pel patrimoni documental i monumental de la seva ciutat, 
Barceloiia, de la qual fou regidor de I'Ajuntament per la Lliga Regionalista 
entre el 1891 i el 1922, com també I'impulsor de la publicació del M a n m l  
de novells ardits i Dietari de l'antic consell barceloni Així mateix, Carreras 
Candi -és prou conegut- va ser I'autor del volum sobre "La ciutat de Bar- 
celona" (19 16), considerada com la primera histbria de la formació urbana 
de la ciutat, publicada dins de la Gran Geograja de Catalunya (1908- 
19 18), obra de la qual fou tamb6 el director, i bon testimoni del seu interks 
i dedicació al patrimoni del nostre país. Per tot plegat el 29 de mar5 del 
1920 fou elegit acadkmic de Belles Arts. 

Tot i queja ben entrar el segle XX, més enlli dels Iímits establerts en aquest 
discurs, hem volgut incloure en darrer lloc un nom farsa desconegut des 
de I'bptica de la histbria de I'art i el patrimoni. Es tracta de Jos6 Jordán de 
Urríes y Azara (1868-1935), elegit acadkmic de Belles Arts el 2 d'abril del 
19 1 1, i un any després de Bones Lletres, on fou proposat el 2 de mar5 d'a- 

129 que11 any. Nascut a Saragossa, on estudia Filosofia i Lletres, el 1894 es 
doctora amb la tesi Zorias sobre la belleza y el  arte en lar obrdsfi~osújcas de 
Cicerún y Séneca. Fou professor a la universitats de Saragossa i Madrid, i 
el 1902 guanya la catedra de Teoria de la Literatura i de les Arts a la Uni- 
versitat de Barcelona. El 25 de febrer del 1912, ocupant la vacant deixada 
per Joaquim Rubió i Ors, llegí el discurs d'ingrés a Bones Lletres que duia 
per títol Rubióy Ors como poeta castellano, una vessant menor i descone- 
guda de "Lo Gayter del Llobregat", que treballa a fons i que oferí en un 
acurat apkndix. Li contesta Antoni Rubió i Lluch, fill de I'homenatjat, 
que resseguí la seva carrera universitaria i elogia la seva dedicació des de 
ben jove a la crítica estetica i la histbria de I'art, seguint els passos de Mili 

128 Foii proporar el 29 de maig del 1894 per Jmep Bdiri, Francejc de Bofamll i DC Liiaiico, i el 17 de juny del 
mavir my pcr Ferraii dcSagana, Mari& Agui16 i Antoni Rubi6 i Uuch.Arniu RABL. Pxpedierir Carreras Gtidi. 

129 A pmposra de Berrran d ' h a r .  Codina Formosa i Rubid i Lludi. Arxiu RABL, ExLiedienrJur<lán <Ir Urries. 



i Fontanals i ,  específicament, del seu gran deixeble Menéndez y Pelayo, 
afegint-hi un documentat i ben rravat discurs sobre la renaixenca catalana 
i el primer romanticisme, encara avui &obligada lectura. 

A Belles Arts i al cap de poc, el 2 de juny del 1912, Jordán Ilegí la memoria 
necrolbgica de Felip Bertran d'Amat, fins aleshores president d'aquesta 
academia i també de Bones Lletres, amb qui havia mantingut una-estre- 
tíssima amistar i que havia estar un dels membres que el proposa com a 
candidat a la corporació. Hi dedica unes quantes pagines al discurs ja co- 
mentar sobre els germans Mili i Lorenzale i féu una llarguissima intro- 
ducció rebrica propia d'un crític o &un historiador de l'art. Qui sap si 
Jordán no havia revisat o llegit aquest text abans de la seva lectura i publi- 
cació. En la sessió pública de I'Acadkmia de Belles Arts del 2 de juny del 
1919, l'última en que participa ates que llavors havia guanyat una catedra 
d'Estktica -la seva passió com el1 deia- a Madrid, hi pronuncia un discurs 
intitulat Estética de la Pintu~a en que deixava ben clar quk s'entenia per 
estktica i quins eren els camins per acostar-s'hi. Entre la filosofia i I'art, se 
centra en l'estetica específica de la pintura i fa referencia, naturalment, a 
Manuel Mili i Fontanals. És interessant la seva confrontació entre I'escul- 
tura i la pintura: la primera ofereix realitat i la segona només aparenCa; la 
primera és visible des de tots els punts de vista, la segona només des d'un 
punt. 1 acaba citant I'altre germa Mili i la seva Estktica infantil d'on recull 
els rodoliiis: "La Pintura es un coloquil L'Escultura un soliloqui", car la 
i'escultura, segons ell, era fonamentalment l'art de I'esritua aillada, mentre 
que la pintura possibilitava tota mena de representacions. Jordán consi- 
derava que I'estktica de la pintura bavia de fixar-se en el seu valor formal, 
expressiu i imitatiu, uns aspectes que combinats en la seva justa mesura 
conformen I'obra d'art. 

Ben integrat a Barcelona, Jordán fou membre del Centre Excursionista de 
Catalunya, l'Associació Wagneriana i I'Orfeó Catala. Sens dubte, la seva vdua 
com a tebric i crític el feien digne membre de Belles Arts i de Bones Lletres. 

Si he dedicar atenció a aquest ingrés tarda respecte a la cronologia revisada, 
és per diverses raons. En primer Iloc, perquk la figura de Jordán de Urríes és 
avui forp  desconeguda en I ' h b i t  cultural catala, malgrat la seva pertinenp 
a les dues acadkmies d'arts i lietres i la seva valua com a estudiós de l'art i les 



idees e ~ t i t i ~ u e s . ' ~ ~  En segon Iloc, justament perquk el discuts de contesta que 
li féu Rubió és un resum crític de I'ipoca romintica i els seus protagonistes, 
que havien estat els mestres de la generació de Jordán i del fil Rubió. Si Ber- 
tran d ' h a t  el 1891 havia trapt un panorama general de la filosofia i I'estktica 
romintica que havia arribar a Catalunya i després havia entrat en profunditat 
a valorar la vida i I'obra dels Mili i el pintor Lorenzale, Rubió el 1912, en re- 
conkiier en Jordán un seguidor d e l ~  estudis estitics de Manuel Mili i Fonta- 
na l~  i Menindez y Pelayo havia fet una valoració crítica del segle XIX cataba, 
des de la fi de la invasió napolebnica, reconeixent una cerca recuperació de la 
cultura i1,lustrada setcentista -fent esment de Capmany i Jovellanos, "pane- 
giristas delartegóticoy de la historia medieuar-, que doni pas a la culmra ro- 
mhtica "que despertó nW$hU conciencia regionar, segons ell, i que des de totes 
les Iínies, directrius i critiques possibles "fue el hosanna de resurrección de las 
almas de las naciones d o r m i h ,  y el eco de las voces de todos los pueblos nacidos 
d numa u&. Rubió lloa el paper d'ElEuropeo, nascut en dates difícils, perb 
recorda alhora els 10 "ominosos" anys d'intolerincia i estultícia i alhora & d i  
pera molts, fins que I'estat recupera el 1834 la dignitat política i intelJectual, 
mentre paral.lelament renaixia el Romanticisme a Catalunya amb El Irapor. 
Mili i Piferrer "son hsprincipes de nuestro rQmanticisrno y de nzrestra altura", 
i com a rerefons domina en una gran mesura la filosofia de I'escola escocesa. 
Un Romanticisme conservador, religiós i culte que mirava cap a les arrels, 
perb que encara no semblava prou convenqut d'haver de recuperar la seva 
llengua per rnanifestar-se en tot i per tot. Un primer Romanticisme en castellh 
que havia de donar pas amb Rubió i Ors, segons el seu fill, al Romanticisme 
en catali, verirable expressió del sentir dels seus protagonistes. En el seu prbleg 
Lo Gayo- deixava ben dar que era possible la recuperació, també, del pauimoni 
de la lengua com a vehicle literari de primer ordre, sense complexos malsans 
encara en vigencia, amb plena independkncia de la llengua castellana -fins Ila- 
vors vehicle de les teories i la literatura feta a Catalunya-. El panorama era 
més complex, naturalment, pero visr ja des del 1912, se'n proposava una re- 
visió historicocultural útil i necessiria. 

130 Fou molr rcllwant el seu Uirg errudi sobre "El arte según l a  wcuelas y los exritores conrernporineos", que 
publid a I'Anuario h L? Urzivtnidddc-Bnnelolon, dinr el volum del 1907-1908, pig. 109-1 54, en qul hia ben 
pala el se" cunekemenr dels rcbricr i filbsofs conremporaiiir i especialment de le idees de Concado Lange i Be- 
nedcrm Croce, com remarcava Rubió al seu discurs. Tambi el rreball "Algunas opiniones robrc c l  arce según In 
errerica de la primera dicada del siglo X Y ,  a I'Anuad de L? UnimiiddeBczrcelonn, 1909-1910. 



Fins aquí hem resseguit, mitjanpnt les actes, els discursos i altres textos, el 
perfil academic i intel.lectual de setze acadkmics que al llarg del segle XM 
van compartir la seva dedicació a les Academies de Bones Lletres i Belles 
Arts tot vetllant pel patrimoni cultural de tot ordre. Entre ells hi són pre- 
senrs algunes de les figures de més ressb i influencia intel.lectual en la forja 
de la cultura romintica i, posreriorment, del Modernisme, tot enllapnt i 
fent deutora una etapa de I'altra. L'objectiu d'aquestes Iínies se centra, perb, 
en com aquests doblement academia van acostar-se al patrimoni cultural, 
reconeixent-lo com a tal, preservanr-lo, estudianr-lo i difonent-lo. Per aixb, 
com apuntivem a I'inici, en anar seguint I'ordre dels ingresos de llurs mern- 
bres també ens hem adonat d'alguns fets curiosos, si més no per fer-ne es- 
ment i reflexionar-hi, de casos d'acadkmics que així com sent-ne d'una de 
les dues acadkmies i tenint un perfil plenament adient per ser-ne de I'altra, 
no en van formar pan, per contra hi hagué altres casos equivalents en que 
aquestes persones van pertinyer a rores dues. Perquk les absencies, és ben 
sabut, poden ser també tant o més significatives que les presencies. 

N'hi ha alguna, perb, molt tacils de comprendre com ara la de Pau Piferrer. 
Poeta i home de Iletres, esdevingué un dels primers, si no el primer, hisro- 
riador de I'art del nostre país sobretot amb els seus volums dels Recuerdos 
y Bellezas de España dedicats a Catalunya i Mallorca, per bé que en morir 
molt jove I'any 1848 no va poder ser membre de Belles Arts, car aquesta 
academia encara no existia oficialment, tot i que en fou elegir de Bones 
Lletres el 3 de gener del 1844.'~' Sens dubte, si Piferrer no hagués mort 
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prematurament, igual que Cortada o Mili, hi hauria ocupat un lloc molt 
destacar atesa la seva intensa labor en relació amb el patrimoni artistico- 
monumental, com es demostra per la seva participació en la primera junta 
de la Comissió Provincial de Monuments i per alguns encirrecs que li féu 
Bones Lletres, per exemple aplegar en un inventari els edificis i monuments 
antics del Principat de ~ a t a l u n ~ a . ~ ~ ~  

Arran dels Recuerdor ..., Piferrer s'havia erigit, i així li fou reconegut, 133 

com el capdavanter de I'arqueologia medieval. De fet, seguint Ramon 
Grau, por afirmar-se que el1 6s el primer historiador interessat per I'ar- 
queologia medieval vista de prop, és a dir, el primer conreador del metode 
arqueolbgic aplicar a l'estudi de l'arquitectura, un fet que obliga I'histo- 
riador aveure i tocar ailb que vol anaiiaar, més enlli de fixar-se exclusiva- 
ment en la lectura de documents d'arxiu. El metode filolbgic, impulsat 
per Prbsper de Bofarull contribuí, sens dubte, al coneixement de la historia 
de Catalunya, tot i que de vegades, massa allunyat de la comprovació em- 
pírica, podia menar a sengles i pintorescos errors d'interpretació. Piferrer, 
que va saber sumar les dues vies, realitzi diversos informes per encirrec 
de Bones Lletres sobre alguns monuments. 

Un cas semblant al de Piferrer és el de Pi i Arimon, al qual ens hem referit 
diverses vegades. La seva mort I'any 1851 pot explicar la no pertinenp a 
Belles Arts. Un cas en certa manera semblant, tot i que el perfil no era exac- 
tament el mateix, fou el del també ja comentar Llobet i Vall-llosera que, sis 
anys més jove que Pi, no morí fins al 186 1. Membre de I'Acadkmia de 
Cikncies i Arts, la seva dedicació notable a la geologia i la mineralogia no 
impedí la seva dedicació a I'arqueologia i al salvament del patrimoni des 
de Bones Lletres, per bé que com ja remarci Elias de ~ o l i n s , ' ~ *  els seus 
treballs acostumaven a ser massa precipitats. La vessant mineralbgica i 
aquesta darrera característica potser van fer que no se'l considerés un mem- 
bre prou adient per a Belles Arts. 
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Altres dos noms remarcables que trobem a faltar són Antoni Elias de Mo- 
lins i Salvador Sanpere Miquel. Elias de Molins (1850-1909) és un nom 
cabdal del darrer ter5 del segle XIX i un nom imprescindible de la historia 
del patrimoni cultural, els museus i la histbria de I'art, com ja hem vist en 
fer referencia a Manjarres. 

Ingressi efectivament a Bones Lletres el 8 de febrer del 1903, per bé que 
n'era honorari des del 9 de gener del 1877. El 8 de febrer d'aquell any hi 
llegí un crític discurs sobre Los estudios histórzcosy arqueológcos en Cataluña 
en el siglo XVIII, en que exposi un estar de la qüestió sobre el progrés i 
I'actualitat d'aquests estudis al nostre país, posant-hi en relleu com una 
serie d'autors -la majoria jesu'ites, i especialment Jaume Caresmar- van 
deixar-nos un munt de materials molt sblids per escriure la historia de Ca- 
talunya, encara que les guerres i aldarulls constants del segle XIX i les noves 
tendencies literiries posteriors van condemnar-los a I'oblit. Arquebleg, nu- 
mismitic i biblibfil, fou un reconegut arxiver i, com hem vist, director del 
Museu Provincial d'htiguitats per una reial ordre del 3 de gener del 1880, 
que ja hem comentat com fou rebuda per I'Acadkmia, car des del punt de 
vista polític significava un control governamental molt més estricte de 
I'entitat, fins aleshores en mans dels poders locals. Elias fou I'autor del no- 
table Catálogo del Mweo Prouinczal de Antigiiedades de Barcelona (1888), 
que encapcala amb una noticia de la historia dels fons en la qual fa plena 
justicia a tots els seus antecessors, des de Cortada, Pi i Arimon, Llobet i 
Vall-llosera i Manjarrés, que pot considerar-se com el primer catileg mo- 
dern d'un museu (també il.lustrat amb dibuixos de Josep Pascó) editar a 
Barcelona, equi arable als europeus contemporanis i, per tant, merescu- 
dament eIogiatB5 sense oblidar els rellmnts treballs precunon de Man- 

136 jarrés, que li serviren d'important punt de partida. 

135 Tal ccom ho recolli l'acadkmic Jaume Barcera Esciidero en el seu discurs d>itigrCr el 30 d'abril del 1922, 
en qiik íeia un record d'Eliar. Scganr cll, no sols va mcrKiver els elogir de la prcmsa local -Miqiiel i Badin, 
Garcia Llñnsd i Roca i Frrreras-, sin6 que I'emirienr cpigrafisra alemany Emil Hübner, autor del i,olum co- 

rrcsponeiir a Hir~aniadel  Co~rrilnirripn'onum Latinarr~m del 1869, i amb yui col.laboir esrrecanienr. rambi 
rcmard cl seu valor posirivament. lamb6 ho cnlncnrava Carreras Candi al rcu discurr de conrwra al maccix 
Elias: Aiiranio EL~AS De MOLINS, Loi emdior h;rtóricor y arqueoUgicos en Caraluna en el XVIII, 1903, 
plg. 51. 

136 Al caralcg aiibniin. perb obra de Manjarres, del 1877 hi consraven 1.006 objecrw inventariats. En el seu. 
del 1888, n'hi conrren ja 1.505, la qud cosa p m r  el creixemenr del mureu i 1s labor de rcuiii6 i nava caulogaci6 
rcdirada per Elias. Aixl mareix, en un inventar¡ manuscrir posterior, obra del mareix Eliar, s'hi apleyien mes 



Cal fer notar que una bona parr del cataleg esti dedicada a la numismitica 
i medalles, car el monetari sempre havia estat un dels fons notables de la 

137 institució. A més, fou rambé el responsable del Diccionario biográfico y 
bibliográjco de escritores y artistas catalanes del siglo XIX, en dos volums 
(1892 i 1895), una obra personal ingent, avui de tanta utilirat encara per 
conkixer la xarxa cultural vuitcentista, un treball basat fonamentalment 
en el buidatge fidel i curós de I ' h i u  de Bones Lletres i del Diari de Bar- 
celona, i que afegit al cataleg esmentat representa no sols una bona mostra 
del seu coneixement del patrimoni, sinó del panorama cultural vuircen- 
tisra. Així mareix, Elias havia estat amiver a la Corona d'Aragó i a Mallorca; 
membre corresponent de la Reial Academia de la Historia i de I'Institut 
Arqueolbgic de Berlín i Roma; i secrerari de la Comissió Provincial de Mo- 
numents, unes tasques que, a més de les que exerci per la seva condició de 
musebleg, acaben de provar el seu prestigi professional en el cam del pa- % trimoni. Carreras Candi, quan contesti Elias en el seu ingrés,13 confir- 
mava que des del 1877 havia parricipat acrivament a Bones Lletres, 
Ilegint-hi una interessant memoria arqueolbgica sobre el museu que diri- 
gia. 

Per que, doncs, no fou membre de Belles Arts un estudiós com Elias de 
Molins? Si rnalgrat ser imposat per la Direcció General d'Instrucció Pú- 
blica com a director del Museu Provincial quan només tenia 29 anys, fet 
que significa la marginació de Josep de Manjarrés, que morí molt poc des- 
pris, fou un membre "tardi" de Bones  let tres,'^' per que, doncs, no fou 
membre de Belles Arts un estudiós del patrimoni historicoartisric i arqueo- 
Ibgic com Elias de Molins? 

El cas de Salvador Sanpere i Miquel (1840-1915), no és gaire distint. Per- 
sonatge molt polifachtic, republid de caricter combatiu, igual s'interessi 

objecres, amb número d'inveneri del 1500 al 2911, i del 2912 al 3215, aquesrs darrcrr invcnrariats, rraspassat 
Eliar, per Ediiñrdo Gonzáiez Hurrebire i Josep Palleji Marri, ja duranr el primer qiian del segle XY Vegcu 
Objem adquiridas con pornrioridodn 1í1 imprcridn &l C d i o g o ,  lnvennrio del Mum (4.7.) (26). Comisidn 
Proviricial de Monumentos. Reial Academia Caelani de Bellcs Arrs de SñnrJordi. Barcelona. 

137 Nurnismhrica i medalles esran caralogaa a conriniiació dels objecres del museu, enrrc Icr pig. 301 i 440. 

138 Dinr Anronio E L ~ A ~  DE MOLINS, Lo, ernidiii h i d r i o r y  arqr<roIóp'coi rn Cotolu>iz en driglo ,W/II, 1903, 
pag. 50 i as. 

139 Tar i que el 1880 el vciem prerent en una de Irr sesriom. Vegeu Arxiu RABL. Acrcs 17 d'abril del 1880. 



per les belles arts que per les arts industrials, i avui podem considerar-lo 
140 com un dels principals tebrics de les relacions entre l'art i la indústria. 

Tanmateix, Sanpere conrei igualment la historia i la histbria de I'art d'una 
manera apassionada, jaque no tan sols investiga sobre les obres i escorcolli 
en els arxius documentals, sinó que a més pretenia demostrar la valua del 
nostre art. No només fou capdavanter en I'estudi dels artistes medievals, 
que ja mostri en el discurs d'ingres -Lapintura mig-eval catalana. Lbr t  
barbre-, llegit el 1908, sinó que avui, malgrat les imprecisions o desencerts 
possibles, el seu treball és considerat un dels fonaments de la investigació 
sobre I'escola catalana de pintura: Los cuatrocentistas catalanes. Historia de 
lapintura en Cataluña en elsigloXV6s ja una obra "clissica" de la historia 
de l'art medieval, malgrat I'enfrontament violent amb Raimon Casellas, 
que mostrava certes desavinences erudites a l  respecte. Home avanqat, bon 
coneixedor de I'actualitat europea, fou alhora un historiador crític preocu- 

141 
pat pel futur de Barcelona-Catalunya, sempre a partir del coneixement 
del passat, i preocupar per I'estat de les arts industrials, un fet principal pel 
que concerneix el desenvolupament de la ciutat. 

Fou membre de la Junta de Museus i de Bones Lletres des del 1908, perb 
en canvi no en fou de Belles Arts malgrat ser autor d'una bibliografia ex- 
tensa sobre I'art cataka. Per que? Influí el seu caricter? 

Així mateix, Josep Puiggarí (1821-1903), home de lletres, perb també un 
dels considerats com a primers historiadors de I'art arran de les seves in- 
vestigacions i estudis dedicas especialment a la indumentaria, i impulsor 
de 1'AsociaciÓn Artístico-Arqueológica ~arce lonesa , '~~  dedicada a la divul- 
gació del patrirnoni artístic, fou membre de Bones Lletres des del 1861. 
L'any 1880 havia publicat a les Membries ... un article sobre alguns artistes 
catalans medievals i renaixentistes inkdits. 143 

140 Vaig rüscguir aquccr aspurc a P Ve i z ,  "Arts indurrrialr o indbrrim arrirriquer . " ,  pQ. 41-74. 

141 Ho ben dcrnosrri, per exernple, e n  la ~onhrencia inrirulada Bnrcelonn, son porsor, pwrrnryponienir, 
1878. 

142 B. BASSECOOA, op. cit., pag. 119.129. 

143 "Noticia dc alguiios arriscar caralaiier inCdiros de la Edad Mcdia y del Reiiaciniieiiro". Memoria de In Ara- 
dmin de Bu- Lemor, 111, 1880, phg. 73-103 i 265-306. 



A més, per un acord del 25 de novembre del 1876, fou responsable del 
museu de 1'Acadkmia conjuntament amb Andreu Balaguer, que poc després 
en seria I'arxiver, bibliotecari i conservador. La qüestió 6s que sempre hi 

144 tinguk un paper actiu, sobretot en relació amb el museu i el parrimoni. 
Fou i'autor així mateix de Garianda de/oyells. Estudir é impressions de Bar- 
cclona monumental (l879), una de les prirneres obres documentades de pri- 
mera ma escrites en catali en pro del patrimoni, fonamentalment del 
medieval. Sobta, doncs, que només fos acadkmic de Bones Lletres. 

Joaquim Fontanals del Castillo (1 842-1895), autor de la considerada coin la 
primera monografia dedicada a un artista catala, Antoni ~ i l a d o m a t , ' ~ ~  i pre- 

146 ocupat pel patrimoni monumental, en fou elegit membre el 8 de mar5 del 
1879. De tota manera, tampoc no en fou de Belles Ara, per bé que avui 6s 
ben reconegut entre els principals iniciadors de la historia de l'art a Catalunya. 

És diferent el cas d'un altre diguem-ne "perfil professional", el dels arqui- 
recres, perqu; no és corrent que comparreixin les dues acadkmies. Verita- 
blemenr no hi ha cap arquitecte en totes dues acadkmies al llarg del segle 
XM. Els únics que sent membres de Belles Arts -on  naturalment n'hi havia 
molrs- des del 1901 i el 1902, respectivament, en foren també de Bones 
Lletres, són Lluís Domknech i Monraner i Bonaventura Bassegoda Amigó, 
l'un al 1921 i I'altre al 1922, fora de la nostra cronologia. Es tracta d'una 
situació que es pot estendre fins a I'actualitat, ja que al llarg de la historia 
de I'Acadkmia de Bones Lletres no n'hern sabut trobar cap altre. Sens dubte, 
l'arquitectura, segons les classificacions tradicionals, com a art constructiva 
és propia de les Belles Arts, pero és cert tambk que la historia i la teoria de 
l'arquitectura i de I'art era igualment competencia dels arquirectes. 

144 I'er exemplr, el 7 d'abril del 1877 hi llegi una membria robrc el moraic que aparegue en ser derruid;, I'es- 
gleria de Sanr Miquel. 

145 Ai~ronio VIUV>O,W~. ElarNrtn olvUjndoy m a e m  de L? eiruel? dppinmro c~rshno  delrigln XVl l l  S$< ipoce, 
ni u,&, nu o b r ~ i y  iuidiiripulm, Barcelacie, 1877. El sril retrat pinrar per Anconi Caba el 1872 per Formar parr 
de Ir Grlrria dr Caralans II.lusrrer, a drrec dc rAjunament de Barcelona, es conserva acrualiiiciir a I'Acadhiiir 
de Bones Llerrer. Les acres de I'Acad?i~iia rrcullcn com Fonianals va arar-li envianr aquesr llibre micjansanr 
una serie de quaderns perra qilr I'Acadkmia. <al com csrava crrrblerr emeris el xu judici sobre cl reu rrcball 
pcr poder rcr publicar. 

146 A<pecrc molr dejonegiit que fiii notar F. FoNrBo~n, "Els oríginr de la hirroriogratia ...". plg. 459, Feiir 
rrfekncia al seu llibre Algrinoi r?ru?rdoi dr doi reuolurionrr d e r n o ~ d t i i ~ f r n n r r ~ ~  o de lo coruerwcidn de mmonu- 

r n e ~ z l o i f i n c ~ ~ e ~  eri 17897 1848. Barcelona, 1869, en c l  qud feia crmenr dcl cas equivalent de le5 muralles de 
Girona que acabaven de ser reiirenciader. 



Tant Domenech com Bassegoda, poeta, novel.lista i crític d'art al mateix 
temps, van compaginar ambdós vessants de la seva carrera, i especialment 
el primer fins i rot dirigí i edita la primera Histbria de I'Art en llengua cas- 
tellana que es publica al nostre p a i ~ ' * ~  en quk, per cert, participaren aiguns 
acadkmics de Belles Arts -Josep Puig i Cadafalch- o de totes dues alhora, 
com Miquel i Badia i el1 mateix. 

La vessant literaria els féu membres de Bones Lletres, com també, de ben 
segur, el seu inrerks pel patrimoni i llurs restauracions. En aquesr sentit 
també Elies Rogent, acadkmic de Belles Arts des de 1'1 de febrer del 1852, 
 odia haver-ne estar de Bones Lletres, com a restaurador del patrimoni 
monumental: recordeu Sant Cugat, Ripoll i es~ecialment Sanr Agata, co- 
nienqada a restaurar entre els anys 1854-1855, per aixoplugar-hi el museu 
compartir entre la Comissió de Monuments i I'Academia de Bones Lle- 
ti.es.l4' Pero no en va ser mai membre. 

El cert és que la majoria dels biacadkmics, solien ser homes formats en el 
camp de les Iletres, la literatura, l'arxivística, la historia o la jurisprudencia. 
Un lloc destacar I'ocuparen els arxivers, raiit els prbpiament responsables 
d'una institució concreta com ara Maria Aguiló, com els primen investigadors 
que en feren ús com a base essencial de la seva recerca tant en el terreny pro- 
piament de la histbria, com de la historia de la literatura o la historia de l'art. 

Per contra, els qui mai no comparteixen les dues acadkmies són els artistes. 
Pintors, escultors, gravadors són membres de l'Academia de Belles Arts des 
dels inicis, pero mai no de Bones Lletres. Cúnica excepció, en I'kpoca estu- 
diada, és el cas, ja remarcar, de Pau Mili, el quai, pero, iniciant-se com a pin- 
tor, abandona la seva carrera i en tornar de Roma el 1841 es dedica ja sempre 
més a l  pensament i la docencia, la seva tribuna principal per difondre'l, de 
tal manera que, conjuntamenr amb Claudi Lorenzale, lluitaren per assolir la 
regeneració de I'art catali des de I'Escola i I'Acadkmia de Belles Arts. 

La influencia de Pau Mili fou inqüestionablement més que notable i cal- 
dria reivindicar més el seu treball. Sia com sia, en el període tractat, i'únic 

148 Vegeii Eduard K I u - B ~ ~ K K E K ~ ,  ''Histbria i arquiiecrura", diris Eduard Riu-Barrera, Alhcrr Taira i AlFred 
Parror, Ln cnpelkzddr SanroAgara delPakzu ReialMqbr d~ Barc~lona, Hidria i rritnurnrionr, Generalirar de Ca- 
rdiinya, Bñrcrlonñ, 1999, phg. 48-55. 



artista biacademic és Pau Mili. Altres artisres foren professors de I'Escola 
de Belles Arts i parlaren des de les seves citedres, com ara el pintor Lluís 
Rigalt (1814-1894), que fiu diverses donacions al museu de Bones Lletres, 
o el pintor i orfebre Josep Masriera (1841-1912), ambdós, a més, homes 
molt influents en la societat barcelonina del seu temps, malgrat que no en 
van ser mai de Bones Lletres. L'única segona excepció, tanmareix ja ben 
entrat el segle XX i per rant fora d'aquest discurs, fou Apel.les Mestres 
(1854-1936), el dibuixant, poeta i músic que el 1918 ingressi a Bones 
Lletres i el 1923 a Belles ~ r t s , ' ~ '  ja forca malalt, tot i que encara hi publica 
la monografia dedicada a La Vicaria de Fortuny. Notas histdricac (1927). 

La inflexió del primer romanticisme liberal i laic de I'epoca d'El Vapor cap 
al romanticisme conservador i cristii, perb sempre arqueologista, d'arrels 
escoceses, franceses i germiniques, enmig de la convulsió política i la lluita 
per la llibertat inte1,lectual i social, tantes vegades reprimida, malgrat tot 
aconseguí de forjar una cultura catalana europea, primer en casrella i des- 
pres ja en catala. 

Tot aquest moviment cultural, filosbfic, literari i artístic fou el subsrrat de 
I'erapa modernisra, el pbrric de la qual s'ha convingut a atribuir a I'opera- 
ció socioeconbmica i cultural de 1'Exposició Universal del 1888, una data 
de referencia com a introducció de Barcelona en la "modernitat" tant en 
el terreny industrial com cultural, que finalment confluiren en el tombant 
del segle. És a dir, algunes de les fites romintiques s'assoliren en el Mo- 
dernisme en sumar-se tradició i modernitat, recuperar una part del passat 
autbcton i afegir-hi alhora allb de nou que s'adoptava &Europa per pro- 
jectar el futur, des d'un present actiu i amb voluntat de ser modern. 

Des de Cortada, el primer biacademic del nostre relat, coetani de la crema 
de convents, un dels introductors del primer Romanticisme, personatge 
polifacetic, abocat conjunrament amb Pi i Arimon, i Llobet i Vall-llosera a 
la conservació del patrimoni per tots cantons, fins al grup cabdal de mitjan 
segle formar pels germans Mili, Llorens i Barba, Josep de Manjarres i fins 

149 Vaig reaegiiir el seu p a  pper Belles Arw a Pilar VíLEz, "Apel-les Mcrrrer, aedeniic de Belles Arrr", dins 
ProffiorJoaquirn Molm Mmdri<r, ~rcripiurn, hliidria, val. 11, Col.lecci6 Hamenarges, 19, Univenirar de Bar 
celonñ, 2003, pig. 1183-1192. 



Maria Aguiló, animes del romanticisme conservador així literari, filosófic 
com estktic, són intel.lectuals reconeguts per ambdues institucions, les quals 
han dotat d'un gran prestigi cultural, i la seva obra ha esdevingut fonamen- 
tal per entendre la historia d'aquell temps (i la nostra). 

En una etapa posterior, als anys seixanta i setanta, en canvi, hi trobem al- 
gunes personalitats esparses, tot i que dedicats, cadascú des de les seves es- 
pecialitats, a la reconstrucció histbrica i literaria -com ara Siscar, Col1 i 
Vehí o Gebhardt-, i I'elecció dels quals, del darrer concretament, coincidí 
amb I'elecció de Miquel i Badia, un pluriacad&mic. És aquest qui dirigid 
durant molts anys la crítica d'art i literaria del seu temps, i avui podem 
valorar-lo com el pont entre els romantics i els modernistes, primer amb 
una defensa aferrissada del realisme -aleshores signe de modernitat- i des- 
prés amb la postura antimodernista dels darrers temps, llavors signe del 
contrari. 

Bertran d'Amat, ja dins de I'etapa de la Restauració i la "febre d'or", des 
del 1882 pertany a Bones Lletres i a Belles Arts, uns anys que són el preludi 
d'una nova etapa simbolitzada per I'esmentada Exposició Universal del 
1888, "porta de la modernitat". De la mateixa manera, després Rubió i 
Lluch exercí un paper notable en el terreny de la investigació literaria, amb 
la seva labor investigadora en anrius locals i estrangers, assentant unes bases 
sblides per a l'estudi de la nostra cultura medieval. Ja molt al final de I'etapa 
analitzada, entre el XIX i el XX, en ple Modernisme, Torras i Bages esdevé 
primer acadkmic de Belles Arts i poc després de Bones Lletres, coincidint 
alla el mateix any amb Carreras Candi. Torras i Bages, tot i ser-ne ben pocs 
anys -atesa la seva renúncia en ser elegit bisbe de Vic- compagina Belies 
Arts amb el Cercle Artístic de Sant Lluc. 

Si bé en el període estudiat no trobem cap membre biacadkmic de la ge- 
neració modernisra més radical,'50 sí que Torras acaba convertint-se en el 
far del catalanisme religiós, en posar en valor una concepció determinada 

150 Riimon CaseUss (1855-1910), ercripror, críric lirerari, wíric d'ñrr i ~al.leccionisra. quc rarnbC jugk un 
papa desracrt en la defensa del patrimoni medieval i fou rnenibre de la Junni de Mucur, va ser-ne elegir de 
BeUes A r r s  on havia de llegir el reu discurs d'ingrts el 13 dr juny del 1909, quan ja paria, pcrb, una greu criri 
mental. Malgrat tot. escriví en aiala el discurr Lo orn~meni;zlii;zr dor<rado en rlr rctaulrr catalans que en llac 
seu va rer Uegit per B. Bassegoda. Mesos després havia de suicidar-se a canseqühncia de I'agreujamcnr de la 
seva malaltia arca" delr fers de la SerrnanaTrhgiu. En qualreval c s ,  no en Fou mai de Boner Llerres. 



de la tradició -recordem el seu influent Ilibre La tradició catalana (1892)- 
i, erigint-se, de fet, en successor de la tradició rominticoconservadora, re- 
ligiosa i cercadora de les arrels prbpies. Tot plegar havia de ser ben acollit 
per un important sector dels artistes catalans, que malgrat pertinyer a I'k- 
poca modernista, gaudien de I'a~arenca formal, pero conceptualment eren 
antimodernistes, un fet avui ja ben analitzat a bastament pels historiadors 
de I'arr. De fet, com ha remarcat Mireia ~ re ixa , '~ ]  Torras, des de la seva 
posició antimodernista, aporta alguns dels elements més caracreristics del 
simbolisme modernista, fet que justifica i els atorga aquesta denominació 
malgrat el seu credo. En qualsevol cas, pero, aquesta etapa modernista no 
deixa de significar l'assoliment de la tan desitjada regeneració, que un cop 
més venia $Europa, del Nord, i que va saber fondre tradició i modernitat 
en el pensament, la historia, les arts i les indústries artísriques. 

En definitiva, cap a mitjan segle XIX Bones Lletres i Belles Arts iniciaren 
conjuntament un camí nou en la recerca i la investigació: l'analisi directa 
tant dels documents com de les obres d'art ilo arqueologia a favor del co- 
neixement del patrimoni i la historia per consolidar una identitat cultural. 
Així mateix, paral.lelament, consolidaren també una nova via de treball 
intel.lectual, d'analisi del pensament, producte de i'acosrament a Europa, 
del coneixement d'altres llengües, amb el desig de forjar unes bases cultu- 
r a l ~  prbpies, fonamentades en la identitat nacional. Ambdues Iínies estaven 
presents en unes institucions que comptaven amb uns membres, conser- 
vador~ o liberals, capaqos d'exercir una gran influencia en el seu entorn, 
fossin arxivers, in~esti~adors, filbsofs o crírics literaris o artístics -una nova 
via professional lligada al desplegament del món editorial i les arts grhfi- 
ques, un fet també molt característic d'aquest període. 

El perfil dels primers acadkmics de Bones Lletres 6s el d'uns homes pre- 
ocupats per la historia i la llengua -tot i I'ús iniciaiment majoritari de la 
llengua castellana-, per la renaixenca cultural del país, que es forja en una 
bona part gricies a la labor de molts d'ells. Ja és prou resabut que des del 
comencament de Bones Lletres -i ja els Desconfiats- sentien passió veri- 
cable per la historia, guiats com estaven per una voluntat i1,lustrada propia 
de l'kpoca. Els academia de Bones Lletres, doncs, podem dir que estaven 



"moralment obligats" a mirar enrere, a reconstruir la seva historia i a des- - 
truir molts mal entesos -ingenus o malevols-, com encara ens recordava 
Iúcidament Francesc Ubach i Vinyeta en el seu discurs d'ingrés del 1888, 
que acabava tot dient: "fierza es reconocer que, con respecto á Cataluña, la 
Historiageneralde España está aúnpor escribirse", paraules relatives sobretot 
a la nefasta labor del padre Mariana i de Lafuente, historiadors tan desa- 
fectes a ~ a t a l u n ~ a . ' ~ ~  

Els acadkmics de Belles Arts eren per damunt de tot artistes, pintors, es- 
cultor~, gravadors, la majoria professors de I'Escola. A I'inici, també alguns 
aristbcrates i prohoms de la vida sociocultural catalana, la qual cosa com- 
porta al seu moment que els artistes manifestessin un veritable refús ja que, 
en ser alhora professors de Belles Arts, reclamaven llur ingrés natural a I'A- 
cademia, com un dret propi de la seva condició, car fins aleshores I'Escola 
havia actuat en realitat com una academia i, en conseqüincia, ells com aca- 
demics. La situació, doncs, a mitjan segle XIX era ben diferent de la de 
Bones Lletres i les preocupacions foren distintes fins ben entrat el darrer 
ter$ del segle XIX. Aixi i tot, llevat d'alguns casos concrets, com ara el de 
Pau Mili, entre els acadimics de Belles Arts preocupats pel patrimoni en 
sobresurten els arquitectes fins que no apareixen els moderns historiadors 
de l'art cap al final de la centúria. Per aixb, podem afirmar que els veritables 
precursors d'aquests historiadors de i'art són els erudits arxivers, historia- 
dors, arqueblegs i antiquaris, molts d'ells membres de Bones Lletres, els 
primers (Ilevat d'algunes excepcions ja recollides) a vetllar pel patrimoni 
cultural, els primers a aplegar-lo, materialment ¡/o bibliograficament, amb 
conscikncia de salvaguarda de la membria histbrica. 

Si ens cenyim al patrimoni artisticoarqueolbgic i monumental, al llarg del 
segle XIX, sense oblidar-ne d'altres, hi excel.leixen quatre grans noms: 
Cortada, Piferrer, Manjarrés i Elias de Molins, els quals reclamen una mi- 
rada atenta per la seva transcendkncia en la historia de la cultura de la Cata- 
lunya contemporinia. 

Cortada por ser considerar com el primer musebleg, a més de ser col.lec- 
cionista; Piferrer, el primer veritable historiador de l'art; Manjarrés, gran 

152 D i r r u n o ~  Ieidoi onrc lii Real Ardcmiu de Auenllr lenm de 8nrclonn en kzpzibiica rfcrpción de D. Flan& 
Ubnchy Wn/íro ddín 18demareo de 1888, Barcelona, 1888, pig. 23. 



musebleg i primer catalogador del patrimoni públic del Museu d'Antigui- 
tats i de les diverses col~leccions del país en el primer catiieg raonat d'una 
exposició temporal d'art, en aquest cas organitzada per Belles Arts el 1867; 
Elias de Molins, musebleg i autor del primer catileg que podríem qualifi- 
carde raonat, imprks, il.lustrat i modern d'un museu públic.153 Tots qua- 
tre, de ben segur, portaren a rerme una labor en consonancia amb les 
directrius culturals de ]'Europa contemporinia. 

Avui que tant parlem de pluridisciplinarietat i d'estudis interdisciplinaris, 
val la pena que fixem la nostra atenció en tots aquests acadkmics els quals 
sovint abastaven diverses disciplines alhora, amb rigor i excel.lkncia, cons- 
tituint-se com un notable grup d'intel.lectuals units pel desig i la voluntat 
de "reconstruir" críticament la historia a la cerca de la nostra identitat. 

153 No oblidem que ja des drl 1833 I'Eswla, i després Academia, de BellesArrr havia publicar elr rcur carllcgr 
de pintura i escultura, per be que mai no dcixareii dc rcr serizills opuscles a manera d'inventaris m 5  qiie prb- 
pianienr aralegs en el sentir rnodrrn. 



Ara, abans d'acabar, vull tornar a donar les gricies a tots els academics per 
haver-me atorgat la possibilitat de formar part d'aquest docta corporació, 
i molt especialment als Drs. Massot, Pladevall i Ruiz Domknec, que van 
proposar el meu nom fent-me plena confianca i concedint-me I'honor de 
ser-ne membre. 1 al primer, a més, que tot seguit llegeixi la contesta. 

Avui, al 2009, I'objectiu de les acadkmies d'Humanitats, o si més no una 
de les principals fites, 6s la recerca. És obvi que a la vista de les grans trans- 
formacions que ha sofert la societat al llarg del segle XX fins a l'actualitat, 
les acadkmies han perdut pes en el sentit que han deixat de ser les grans i 
gairebé úniques protagonistes del m6n cultural, com ho eren en llurs orí- 
gens, quan n'havien estat les institucions clau. Afortunadament, les coses 
avui són ben diferents i les acadkmies i en concret Bones Lletres no han 
de suportar una cirrega tan crucial com feixuga. Aquesta llibertat ens per- 
met dedicar-nos a I'estudi i la recerca del seu passat, el nostre, per ajudar- 
nos a entendre el present. L'Acadkmia, amb el seu bagatge, és, dona ,  més 
necessiria que mai per contribuir a la projecció del futur, ara que la con- 
sideració de la memoria histbrica és tan present arreu. 

Ja fa uns quants anys que em moc entre el patrimoni artísticocultural, des 
de la universitat, els museus i I'acadkmia (de Belles Arts). M'agradaria, 
dona ,  poder-hi contribuir, ara a través de la institució de Catalunya que 
hi vetlla des de més antic i de la qual encara avui som tan deutors. Seri 
per a mi un honor i un repte car no voldria defraudar-los. 

Moltes gricies. 



DISCURS DE CONTESTA DE L'ACADEMIC NUMERAN 
SR. DR. JOSEP MASSOT 1 MUNTANER 



Excel.lentissim Senyor President, 
1l.lustrissimes Senyores Acadkmiques, 
1l.lustrissims Senyors Academics, 
Senyores i Senyors, 

És amb un goig molt gran que he acceptat I'encarrec de rebre en nom de 
1'Acadkmia de Bones Lletres la nostra nova acadhica numeraria Pilar 
Vélez Vicente. Sens dubte no sóc la persona més adequada per valorar els 
seus mhrits i per posar en relleu I'aportació enormement positiva que re- 
presenta la seva entrada a la nostra corporació, perb en tot cas no puc ama- 
gar que la conec des de fa molts anys, que he fet servir moltes vegades amb 
profit les swes contribucions a la histbria cultural i artística dels segles XIX 
i XX a les quals em referiré més endavant, i que hi he mantingut un con- 
tacte sovintejat i sempre amable i constructiu, en relació amb el Museu 
de Montserrat i amb la Societat Verdaguer -en la qual coincidim des de 
fa temps-, i sobretot amb la finalitat interesada de demanar-li col.labo- 
ració i assessorament per a la secció d'art de la revista Sewa d'Or. És la con- 
junció d'aquests factors que em va fer pensar que Pilar Vélez seria una 
excel.lent candidata per a ocupar la vacant que ens va deixar la mort sob- 
tada del nostre enyorat president, Dr. Eduard Ripoll Perelló, que com ella 
pertanyia alhora a 1'Acadkmia de Belles Arts de Sant Jordi, i I'acord una- 
nime dels meus companys i companyes em va confirmar que aquesta opció 
era encertada des de molts punts de vista. 



La doctora Pilar Vélez, una barcelonina de tota la vida que des de fa anys 
s'ha decidir a viure a Arenys de Mar, és encara una persona jove, perb el 
seu currículum és extens i ric. Llicenciada en Geografia i Historia per la 
Universitat de Barcelona el juny de 1979, obtingué el grau de llicenciatura 
en Geografia i Historia el juny de I'any següent, i només sis anys més tard, 
I'ocrubre de 1986, es va doctorar en Historia de I'art a la seva Alma mater, 
amb una tesi sobre El llibre com a objecte arcistic a la Barcelona de la segona 
meitat del segleXXjns al Modernisme, que va obrenir la mixima qualifi- 
cació -"Cum laude"- i que poc després va aconseguir el Premi Fundació 
Güell 1988. Aquesta tesi, que no dubto a qualificar d'important, fou pu- 
blicada per la Biblioteca de Catalunya el 1989, amb el títol El llibre com a 
obra dárt a la Catalunya uuitcenti~ta (1850-1910). Com hi explicava Fran- 
cesc Fontbona al prbleg, es tracta d"'un viatge insolit, rigorosament ela- 
borar [...], perla hisrbria del llibre exigentment manufacturat. Les edicions 
vulgars i els plecs populars no hi són, en les pigines que segueixen, no han 
estat l'objecriu de I'autora [...l. Aquest viatge ens ha d'ajudar a modificar 
els nostres esquemes sobre les arts plistiques, i ens ha d'ajudar a compren- 
dre que per mitji de les pagines del llibre I'arr podia tenir tanta o més 
transcendkncia, i sens dubte molta més difusió, que no per mitji de I'ex- 
posició estitica d'un exemplar únic a l'oli sobre tela".' 

Ben aviat, Pilar Vélez va treballar al Departament d'Art de la Universitat 
Aurbnomade Barcelona (entre el 1982 i el 1989) i m& endavant col.labori 
al Departament &Historia de I'Art de la Universitat de Barcelona (el 1994 
i el 1997-1998), perb la seva activitat es va decantar més aviat per una 
altra banda: entre el 1986 i el 1995 va ésser directora del Museu de les 
Arts Grifiques de Barcelona, un lloc especialment adequat per als seus co- 
neixements sobretot el que té relació amb el món del Ilibre, i des del gener 
de 1995 és directora del Museu Frederic Mares de Barcelona, un museu 
molt variar que li ha permks d'aprofitar els seus múltiples coneixements 
en historia de I'art. Ella mateixa, I'any 1992, en unes converses que va 
tenir amb Ricard Giralr Miracle, transcrites per Patrícia Gabancho, va co- 
mentar: "Una de les característiques més atractives de la feina de la gent 
que treballem en un museu 6s el fet de tenir les peces a I'abast. La gent 



que treballa des de la universitat -hi vaig ser cinc anys fent classe al De- 
partament d'Histbria de I'Art de I'Autbnoma- té un enfocament del tot 
diferent. Treballes des d'un m6n molt més tebric. Has d'anar a veure 1'0- 
bra, pero no la tens al calaix del costat, com quan ets al museu. També 
tenim molts inconvenients, és clar, perquk no tot mama al nivel1 que un 
voldria. No tens mai els pressupostos que necesites, ni ets a I'edifici que 
voldries, ni ets el primer de la Ilista. Hi ha moltes prioritats abans que tu. 
Perb només amb un paper i un llapis i una mica d'empenta pots fer moltes 
coses profitoses".2 

Realment Pilar Vélez ha demostrat que, malgrat les dificultats de tota 
mena que es troben a tot arreu, amb "una mica d'empenta" es poden "fer 
moltes coses profitoses". N'és una bona prova la seva amplia bibliografia, 
que es va iniciar, quan encara era estudiant, amb col~laboracions a la Gran 
EnciclopPdia  atal lana,^ i que ha anat engruixint-se d'una manera regular, 
amb Ilibres, articles de revista i articles de diari.4 Una part considerable 
d'aquesta bibliografia té I'origen en congressos i jornades d'art i de mu- 
seologia en les quals Pilar Vélez ha participat, i d'una manera ben especial 
en exposicions de les quals ha estat la comissiria, o bé en projectes rela- 
cionats amb la seva activitat museística -ja, des del 1984, amb el Cathleg 
depintura i dibuix del Museu Picasso, en col~laboració amb Jaume Bar- 
rachina, Magdalena Gual, M. Teresa Llorens, M. Teresa OcaÍia, Núria Ri- 
vero i Cecilia Vidal- o amb la seva activitat a la Reial Academia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi, en la qual va ingressar el 17 de desembre de 
1997, amb un discurs titulat De I;lc&ia ide l'art, que tingué el privilegi 
d'ésser contestat perla pintora Montserrat Gudiol, que, com ella mareixa 
hi va explicar, no acostuma a parlar en públic ni a escriure. 

2 Dldlcgr r i  &rcelonn. Rirard Gind2MIr.d - Pikr Vék ,  Barcelona, 1992, pig. 34 i 35 

3 Cf ibid, 7. 

4 Vegeu aqucsra bibliagrafia, ictudirrada finr avui, al final d'aquesr rnateix discurr. Aixh en, permet de no en- 
rrerenir-me en la rcva uposiciú detallada. No vull deixir d'esmentar que una de l a  facetcs de l'ilar Vela 4s la 
critica d'arr i quc pcr aivb pcrmy a I'Arrociaci6 Cardana de Critics d'Arr, de la qual fou vicepresidenra de 
1991 3i 2001. En un dtre  camp, rampoc no vull dc in i  d'esrnenrar la reva perrininga a diverses enritars del 
nosrre pals o inrernacionalr. la s w a  inrervenció en el consell assrsior cientitic i en cl comirt de selecci6 d'abres 
de iiornbrusis exposicians i la srra parcicipici6 en jurao d'arrs plasriqucr, en concursos del m6n del parrimoiii 
c u l r u d  i en rribunals de resir docto& unirersiriries. 



Pilar Vélez, que és membre de la junta de govern i acadkmica bibliotecaria 
de I'Academia de Sant Jordi des del 1998 i que des del 2003 en dirigeix el 
Butlle0'-del qual fins aleshores s'havia ocupat el Dr. Eduard Ripoll-, 
ha tingut sempre un gran interes pels aspectes referents al patrimoni his- 
toric i I'octubre de 2003 va dedicar una esplkndida Ilicó inaugural dels 
Amics de I'Art Rominic, filial de I'Institut d'Estudis Catalans, a El demet- 
llament de la consciPncia depatrimoni histdric a Catalunya. El discurs que 
acabem d'escoltar n'és, en certa manera, una continuació i ens ha mostrat 
prou el sauoirfaire de I'autora, la seva escrupolositat a l'hora de treballar 
sobre les fonts documentals (en aquest cas les acres, les membries i els dis- 
cursos conservats) i la seva trafa per posar en relació persones i fets. En 
aquest cas, li hem d'agrair que hagi volgut dedicar el seu discurs a un tema 
que ens afecta profundament: la relació estreta amb el patrimoni cultural 
catala de setze erudits, escriptors o artistes que al llarg del segle XIX van 
compartir la doble pertinenp a la nostra Academia i a la de Belles Arrs. 
Molrs d'aquests academics m'eren farniliars per la seva dedicació a la lite- 
ratura, a la historia o a la Ilengua, perb em sembla que la visió que n'ha 
donar avui Pilar Vélez té una gran novetar i permet d'obrir perspectives 
per a treballs de tipus interdisciplinari, tan necessaris en una epoca d'es- 
pecialització creixent i deshumanitzant com la nostra. D'altra banda, les 
recerques de Pilar Vélez no s'han limitat als setze acadkmics del segle XIX, 
sinó que hi ha introdui't altres noms igualment rellevants dels segles XIX 
i XX que, per una raó o una altra, nornés van pertanyer a I'Acadkmia de 
Bones Lletres, tot i la seva preocupació pels temes de patrimoni. 

En aquests moments que la nostra Academia té en curs la preparació d'un 
Diccionari dácad2mics, un discurs com el de Pilar Vélez -fruit d'una re- 
cerca personal i acompanyat d'una anoració molt rica i molt suggerent- 
ens és la millor garantia de l'encert que hem tingut en escollir-la perque 
rebés una medalla que havia estat atorgada anteriorment a Joaquim Riera 
i Bertran, a Alfons Par i Tusquets, a Antoni Grieta Gaja i a Eduard Ripoll 
Perelló. 1 igualment, la seva capacitat de dinamització cultural i la seva re- 
lació amb el món del llibre i el món, tant de les belles arts com de les arts 
industrials i decoratives, camp en quk també ha obert nous camins, ens 
asseguren un perfil renovador que resultara de molt profit per a I'Acadkmia 
de Bones Lletres. 



Sigues, doncs, benvinguda, Pilar, en aquesta casa, que des d'ara sera més 
casa teva que mai i on la teva presencia, al costat de la d'altres col~legues, 
assegurara la continuitat del contacte fructífer entre I'Acadkmia de Belles 
Arts i I'Acadkmia de Bones Lletres. 
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*Aurora del reur, pig. 7-16 i del cataleg d'abres. 

Historia ilurfrad~~ del libro eiparíol. i 4 L  111, 
Fundación Germin Sánchez Ruipirez, Madrid, 1996. 
*Aurora del capirol "La ilusrracidn del libro en Espaiia en los siglos X»( y XX", phg. 195-237. 

Miml.hnia Mueu Fredek Mar&. 
Ajuntamenr dc Barcelona, Barcelona, 1996, 94 pig 

En col.lalioració amb Núria Rivera. 

El Periódico, Barcelona, 1997. 
*En col.laboraci6 amb Joxp ,M. Cadena, Rafael Coriiudella, Francesc Fontboni (dir), Josep Giii- 
rarr, Anroni Pladevall i Frederic-Pau Verrié. Autora del ca~ i t a l  "Del Neoclassicisrne a I'Ex~osicid 
Universal del 1888", plg. 114-149. 



AdoFFflpoli (1890-1951) - filentáFargnoli (1885-1944). 
Seles Municipels d'Exposici6, Ajuntament de Girona, Girona, 1997. 
*En col.laborició amb M. Angels Suquet. Autora del rext, cronologia biogrfica, carileg, invenrari 
d'exposicions i bibliografia dedicar a Adolf Fargnoli, pig. 9-63. 

joan divor i  o L? magra de la il.lurnació. 
Col. El t r q  que alli~ona, Ajunrament de Barcelona, Barcelona. 1997. 
* En col.1aboració m b  Josep M. Cadena i Monrserrar Curillo. Aurora del capíral "D'Ivari: bi- 
bliiifilia i exlibrisme", pig. 143-195. 

CaLndari i almnnacr. 

Col. Esrudis del Museu de les Arrs Grifiques 11, Ajunramenr de Barcelona - Fundació d'Indúsrrirs 
Gr:itiques, Barcelona, 1797. 

Eii wl.laboració amb Alberr Marrí, pig. 13-35 i 53-95. 

J F h  (1316-1969). Gravatr. 
Biblioreca de Catalunyi. Barcelona, 1998, 111 pig 

j . F í ~  (1916.1969) 
Ediciones Omega, S.A., Barcelona, 1999,236 p+g 
"Hi ha tamb6 uni versió francesa. 

Hirtdria de L'Art. 
Encidopkdia Canlana / Universirar Oberra, Barcelona, 1999. (CD ROM) 
*Obra de col.laboració. Aurora de I'imbir de "L'arr cardi dcl segle XX". 

Euicbbi Plan& (1833-18971, l'il.luinador de L? Barcelona uuircentirta, 
Publicacions de I'Abidii de Montserrar. Barcelona, 1979, 176 pig. 

P m  Daura (1896-1976). 
Ambit Serveis Edirorials, Barcelona, 1999. 
'Eri col.laboraci6 ambTeresa Macii, aurora del rexr i Francesc Fontbona, de I'epíleg. Autora del 
prhleg"L'abra grifica de Pere Daura en el seu remps", pig. 7-1 1. Hi ha també iinn versió anglrsa. 

La Cantonada 1960-1975 Art civil i art sacre 
Pbl-ric, Barcelona, 1999. 
Amb la col.laboració d'Evaiigelisra Vilaiiova i Daniel Giralr-Miracle. Aurora de I'esrudi, pig. 10- 
57 i 69-127. Comissiria de I'exposició. 

Emili Fmtbona 1879-1938. Ccultor. 
Quaderns del Muscu Frederic MarCs, 4, Barcelona, 1999. 
* Eii wl.labocició amb Nílria Rivero, pig. 17-62. 

Joier Mmriera. 200 onys d;Siitdria. 
Ambit Serveis Edirorials, Barcelona, 1999, 184 pig. 



El mundo fmcinante del cokccionirmo y las antigtiedader. Memorias de la vida de un colpccionista, 
Miiseu Frederic Mares, Barcelona, 2000, reedició, pig. s/n. 

' h r o n  dcl prhlrg: "latroducció a les Membries de Fredecic Mares". 

Arn decoratives indurnialr i aplicader. 
Art de Catalunya. Ars Cataloniae, vol. 11, Ed. L'lsard, Barceloiia, 2000. 
*En col~laboració amb Josep Braconi i Gloria Munilla. Aurora del capirol "De les arts dccoracives 
a les arts indusrrials", piig. 176-300. 

Catdlegdel Mureu dP Lb+. ReialAcdrnia Catalana de Belkr Ara de SantJordi. II Erculmra i me- 
daller. 
Barcelona, 2001, 216 @g. 

Guia de la Biblioteca-Muieu Victor Balagucr. 
Vilanova i la Gelrrú. 2001. 
'En wl.labonció amb Francesc Fontbona, Judir Subirachs, Josep M.Trull6n i alrres. Aucors de la 
secció dedicadas Dibuix i Gravar, phg. 143-156. 

Lluir Muriera, joier, pintor i acadhic. 
Col. Grnt Nostra, Tnfiesta Editor, Barcelona, 2002, 110 plg. 

Catdlegá'ermlrura i medallej de Frederir Marh. Fonr d d M w  F~edenc Mar& / 4. 
Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2002, 298 pig. 
*En col.laboraci6 amb Ernerr Ortoll i Núria Rivero. 

EIModpmim2e. Pintzra i dibuiw. 
Ed LXard, Barcelona, 2002. 
*En col.laboraci6 amb altres auton. (dir. Francesc Fonrbona). Autora del capitol "La influencia de 
I'Art Nouveau en la pinrura del tombanr de segle", pig. 291-300. 

Subirachi m Gtneral Optica, TI. 
Barcelona, 2002. 
*Aurora de I'esrudi "Subiraclis medaalista, Subirachs lirógrafo, Subirachs aculror", pig. 7-14. 

Barcelona, art i aventura del Ilibrt. La impvmta Oliva dr VilBnova. 
Barcelona, 2002, pkg. 11-13. 
'"Proleg a una avenrura", del llibre de Santi Barjau & Vícror Oliva. 

Llrrir Bngarin, caricaniCita del m6n barceloni 
Museu d'Art de Sabadell, Sabadell, 2003. 
*Comissiria de I'enposici6 i coordinadora del llibre-catiieg. Aurora de I'esrudi " Lluis Bagaria, ca- 

ricaturisra del món barcelon?, piig. 9-26. Eri col.laboracid amb Josep M. Cadena, Rafael Torrella 
i Emilio Marcos Villalóii. 



Lxrtgdtic a Casalunya. Aryuittcmra, IL 
Enciclopedia Catalana, Barcelona, 2003. 
'En col.laboraci6 amb altres autars (caord. Josep Bracons i Pere Freixas). Autora de I'apartat "Vies 
de difttsid de I'cstetica gbrica", pig. 318-322. 

Hi~roriB de L? edicidn y de la lectura en Espana 1472.1914. 
Fundación Germán Sánrhrz Ruipérez, Madrid, 2003. 
'En col.labotacid amb altres aurors (coord. Vicror Infantes, Fnn~ois  López i Jran-Franqois Botrel). 
Aurora dels textos "La industrialización de las tdcnicas" i "El libra como objeto" (1808-1914), 
pag. 545-559. 

Dor iegles de di~reny u Caraluzya (1775-1775) 
Rcial Acadtmia Catalana de Belles Arts de Sanr Jordi, Barcclona, 2004. 
'Coordinadora del llibre (cide de conferencies 2003) i autora dels estudis "De I'Escola Gratuita 
de Disseny al debat art-indústria (1775-1850)" i YAro indusrrials o indúsrries arrísriques: tebrics, 
putilicacions, exposicioiis, entitats i artifexs (1850-1888)", phg. 15-74. 

EL Mauiera. Un regle dejoieria i orfebreni. 
Fundació Caixadr Girana, Girona, 2004, 240 pig. 
'Autora de I'estudi i caralogació de les peces (251). Comirsiria de I'exposició. 

Eldibuir u CuraluT. Cent d,buixanti que cal cnnPixer 
Barcelona, 2004. 
'En cal.laboració amb altres autorr (coord. Josep M. Cadena), pig. 1 ,6 ,  7, 11, 19, 61, 81 i 89. 

Museu Diores? i Comarcalde SoLom. Cataleg S DI--XK 
Bisbar de Salsana-Ajunument de Solsona-Departamenr de Cultura de la Generalirst de Caulunya, 
2004. 
'Autora de la catalogació de les obres de Josep Obiols i Palau, pig. 144-145, 148-151. 

Porra endim. Ccob M a n a  75 anp 
Escola Massana, Ajunrament de Bircclona, 2004. 
'Autora del capirol "Bells Oficis del "museu" de I'Escola Massana", phg. 138- 141. 

Lérplmdor de Santa Ma& d'Amyi de Mar. 
Pbrric, Barcelona, 2004, pig. 11 i 12. 
*"A manera de prbleg", del llibre de Joan Bosch i Ballbona. Editora del projecre 

ELgrans murcm de Cutulunp, Histbria de I'Arr Catala, Micians 62, Barcelona, 2005, pig. 119. 
'Obra wl.lectiva. Aurora de la caraiogació de la Pietarde Juan de Juni Uoignyl?]) del Museu Fre- 
drric Mares, plg. 119. 

Campezj a la Lloja. 
Reial Academia Catalana de Bclles Arts de Sant Jordi-Cambra de Comer$ de Barcelona, Barcelona, 
2006,25 pigs. 
'En col.laboraci6 amb Josep Bracons. 



Alevandre de Riquer: Obra grdjca. 
CaixaTerrassa-Marc Marti, Terrarsa, 2006. 
*En col.laboraci6 arnb EliseuTrenc i Marc Marti. Autora de I'esrudi "Aleaandre de Riqiier: "L'es- 
perir decoratiti" en les arrs del Ilibrc", pig. 134-150. 

La Barcelona del renyor Estcve. Parieig literai 
Institut de Cultura de Barcelona, Barcelona, 2007, 60 phg. 
'En col-laboracid amb Margarida Casacuberra. 

LXrt Cntah al mdn. 
Histbiia de I'Art Catala, Ed. 62, Barcelona, 2007. 
'Obn col.lecriva. Autora del capitol "El triomf de rada de I'escultar nroclissic Damil Campeny 
Galleria Nazionalr de Parma". 

Cultura, artr ipanirnoni rn elRomanticiime E n ~ e  la recuperacid delpassat i elprogrPi ticriic 
"En col-labaració arnb alrres autors. Pon&iicia del VI11 Cangris &Historia de Barcelona 2003, L" 
ciucat i les revolucions, 1808-1868.111, La cultura a I'epaca raminrica, Barcelona Quudernid'Hi~- 
&a, 12, Arxiu Histbricde la Ciurat, Barcclona, 2007, p i s  9-52. 

L >xaltncid del libre al Vuitctntr. Art, indúitria i conrum a Barcelona. 
Biblioteca de CatalunyaArniu Hisrbric de la Ciiirar, Barcelona, 2008. 
'Coordinadora del curs i edirara dcl llibre. Autora dels textos "El triomf de la irnarge: llibrcs per 
llegir i llibrcs per mirar. La revolució lirografici" i "El llibre a la darreria dcl Vuitceiits: I'obra d'art 
total", pag. 7-11,69-100 i 281-305. 

Fabrica, tal&r, laboraton. La Junta de Comerr de Catalunva: ciincia i ticriicaper a h indúrm'a i el 
comer6 (1 769- 1851). 
Cambra de Comer7 i Universitat Polit?cnica de Caralunya. Barcelona 2009. 
'En col.1aboracid amb altres autors. Aurora de I'estudi "El dibuix, base de I'aprrnenratge recnic i 
irtisric. L'Escola Graruira dc Disseny. La Classe d'Arquirectura. La Classe de Dibilix lineal". 

30 anyi dplMtrrat Ghsic. 
Mercat Gbtic, Barcelona, 2009. 
*En col.1aboració amb altres autors. Autora del text "El Museu Frederic iMares, un centre de refc- 
rencia per als col.leccionistes del Mercat Gbtic" (en curs de publicació). 

LXrt Camld al mdn. 
Histbria de I'Arr Catala, Ed. 62, Barcelona (en cur, de publicacid). 
'Obra col.lectiva. Autora del capirol "Antoiii Sola (Barcelona, 1870- Koma, 1861), escultor inrer- 
nacional a Roma". 

Lei a r ~  indurnial bellma, ntilitat, emnomia. 
*En col.labarici6 amb altres autars. Ponhncia del X Congrés d'Histbria de Barcelona 2007, Dilenies 
de la fi de aegle, 1874-190 1, Barcelona Quademr d'Hiiitbria. Arniu Histbric de la Ciurat (eii curs 
de publicació). 



Diccionari &academia. 
Reiai Academia de Bones Llcrrcs, Barcelona. 
*Biografies de J. Ainaud de Lxarte, Bonaventura Bassegoda i Amigó, Lluis Domknech i Montancr, 
Francesc Fontands del Castillo, Josep de Manjarrés, Pau Mila i Fontands, Josep Puiggari, J. Fran- 
cesc Rafols i Xavier de Salas (en curs de preparació). 

AñTICLES EN PUBLICACIONS PERIODIQUES 

"La encuadernación neomudéjar dentro del modernismo catalin". 
Bolek'x dplMweo e Initimro Camón Amar (Sarigoisa), VI-VII, 198 1, pig. 161-174 

"Entorn de les arts gru~ques de Sepoca modernista a Cadunya. La tipografia". 
D X n  (Barcelona), núm.10, maig 1984, phg. 207-219. 

"En pro del hirtoricismo. Un rincón de la derecha de I'Eixample" 
La Vanguardia (Barcelona), 1 de julio1 de 1984. 

"Un món anric i llunyi al bell mig de Barcelona. Arr precolombl en col.leccions privades catalanes". 
Avui k r i i u m e n g ~  (Barciloria), 28 de jiiliol de 1985. 

"Imagen gráfica de las asociaciones musiulrs del modernismo cadin" 
Fragmentos (Madrid), núm. 7, 1986, p8g. 38-56. 

"Una nueva POSITURA frente a la joya". 
La Vanguardia (Barcelona), 28 d'ocrubre de 1986. 

"El "revival" neogbtic en la bibliofilia vuircenrisra: Mari8 Aguiló i Fuster" 
L X u ~ n f  (Barcelona), núm. 98, novernbre 1986, phg. 38-41. 

"Prrvivencia de la forotipia en Barcelona". 
Lz Vanguardia (Barcelona), 16 de desembre de 1986, 

"Les biblioteques il.lusrrades, una nova virió dr I'Estcricisiiie". 
D'Arr (Barcelona), núm. 13, mar$ 1987, pig. 201-21 1. 

"Visitando la colección de la Casa de Alba. Los grabados" 
La búnguardd (Barcelona), 12 de maig dc 1987. 

"Los primeros objrcivos del Centre de Recerca Gritica". 
La knguardia (Barcelona), 23 de juny de 1987. 

"Reflexiones en torno a "El món de I'enquadernacib". 
La Vanguardia (Barcelona), 13 d'octubre de 1987. 



"La seducción de "El vidrr de taula antic". 
La Kmguardia (Barcelona), 3 de novrmbrr de 1987 

"Histbria de I'art, una historia sense tkcniques?". 
Revista de Cataluqd (Barcelona), núm. 17, mar5 1988, pig. 102-114. 

"En pro de les arrs industrials. Josep Roca i t\lrmany i el cuir repussat" 
DXrr (Barcelona), núm. 14, mars1988, pig. 102-114. 

"Museus. Documrntació. Etnologia. lnstruccions per a la recollida de materials etnogrifics" 
Ressenya bibliogrifica. 
DeMurmf. Q u d v n r  de mureologia i mrüeograf;~ (Barcelona), 1, 1988, pig. 121. 

"L'aparenp d'una vella dama. Cornentaris cntorii del Ilibre Una biografia de Barcelona". 
Revirta de Catalunya (Barcelona), riúin. 23. actubrr 1988, pig. 114-130. 
+ En col.laboració aiub Jordi Cucurull. 

"Jordi Sainsó, ¿orfebre o grabador! " 
La Vanpardra (Barcelona), 20 de desembre de 1988. 

"Visual Arts (Cultiinl Informarion fram Catalan Speaking Lands)". 
Cntakzn Review (Barcelona-Nova York), vol. 111, núm. 1, juliol 1989, pig. 207-209. (signar errb- 
niament PuraVelez). 

"Un segle d'exlibrismr: "Ex-libris", tina nova revista sobre el tema". 
Rrvüta de Catzlunyz (Barcelona), núm. 36, desembre 1989, pig. 106-108 

"El "Gatic lncunable Canibell". 
Barcelona Metdpolis M~diterriinia (Barcelona), núm. 15, 1990, pig. 61-64. Hi ha versió caste- 
llana. 

"lwiiogratia modernista: les lletres dewrades". 
Barcelona MedpolU Medirerrdnia (Barcelona), núm. 16, 1990, pig. 110-112. Hi ha versi6 cate- 
llana. 

"Mes enlli dcls gravari de Giambatrisra Piranesi". 
Auui (Barcelona), 13 de junyde 1990. 

"El dibuix al srrvci de la inforrnació U. Simont)". 
Ami (Barcelanz), 25 dc juliol de 1990. 

"De la caligralia gótica a la imprenta neogótica". 
Fragmentar (Madrid), núm. 17-18-19, mar5 1991, pig. 145-151 

"Obra grifica i llibre d'arrisca". 
Cultura (Barcelona), núm. 23, maig 1991, pig. 49-52 



"Un pas decisiu per a la historia de la litografia a Catalunyan 
Autri (Barcelona), 24 d r  juliol de 1991. 

"Pcrsonalir~ar els Ilibres. La revifalla actual de I'exlibrisme" 
Auui (Barcelona), 31 de juliol de 1991. 

"Reproducribilitar, un mor mal entes?". 
Imprerrionr Paral.lekr (Barcelona), niim. 3, hivern 1991, pig. 3. 

"Eiirorn d"'Els origens de la litografia a Caralunya". 
Reviira de Catalunya (Barcelona), núm. 55, serembre de 1991, ~ 3 ~ .  114-1 18 

"El m6n de la hrmicia". 
Ami (Barcelona), 20 de novembre de 1991. 

"La imarge grhfica del Nadal". 
Avui (Barcelona), 18 de desembre de 1991 

'Yoan Rarbad, I'exercici de I'arr de gravar" 
Auui (Barcelona), 8 de gener de 1992. 

"Joaquim Capdevila o la joya como objeto de arre". 
Arteyjoya (Barcelona), núm. 98, marpabril 1992, phg. 46-53. 

"Col.lcccions d'arcs decoratives". 
Avui (Barcelona), 20 de maig de 1992 

"Reflenions sobre les arts decoratives i els museus". 
Reyirfa de Catalunya (Barcelona), núm. 64, juny 1992, ~ i ~ .  89-105. 

"L'arr de fer llibrcs d'arr". 
Autri (Barcelona), 8 de juliol de 1992. 

"Ciiiquaiita anys de la Sala Rovira". 
Aviri (Barcelona), 27 de desembre de 1992 

"La pintura d'Escher Boix". 
Zerouuime~quoranta (Vilasrar de Mar), núm. 38, novembre 1993, pig. 8 

"Tot i més sobre la pintura d'Esther Boix" 
Avlri (Barcelona), 5 de desembre de 1993. 

"Loa "chrisrmas" cumplen 150 arios". 
El Periódico (Barcelona), 15 de desembrr dc 1993. 

"Joan Vila-Grau: artista, investigador i tcbric". 
Ami  (Barcelona), 6 de febrer de 1994. 



"L'univers de Joan Canals". 
3= Subhasta d'Arr Marmora, Barcelona, febrer 1994, pig. 20. 

"El quatidir i I'elegincia. Xavier NoguCs" 
Avui (Barcelona), 17 d'abril de 1994. 

"Llibres d'arr. Contra iin perill possible". 
Ami (Barcelona), 8 de maig de 1994. 

"Canvi de srgle: setena edició. L'últim XU< i el primer XX dibuixen". 
Avui (Barcelona), 1 de seternbre de 1994. 

"]osep Obiols, I'arrisra comprom&s" 
EIZmpi (Barcelona), 31 d'octubre de 1994, pig. 95-96 

"Les arts decoratives rcconsiderades". 
Auui (Barcelona), 17 de novembre de 1994. 

"Ran~on Llover (1917-1 987): el gravat al servei de I'orpressió plisrica". 
Burlletí&LMureu Nacional dArt & Caralunya (Barcelona), 2, 1994, phg. 217-223. 

"Pau Roig: a la recerca d'un arrisra oblidar" 
Avui (Barcrlona), 2 de febrer de 1995. 

"En CI centrnari de Vila Arrufar". 
Avui (Barcelona), 23 de febrer de 1995. 

"Arrisres gravadors entre París i Barcelona". 
Avui (Barcelona), 13 de abril de 1995. 

"Now etapa al Museu de Monrserrat" 
Avui (Barcelona), 8 de juny de 1995. 

"El h t u r  Museu de les Arrs Decoratives" 
Avui (Barcelona), 15 de juny de 1995. 

"D'hisrbria de la rkcnica, d'anrrapologia i de rnuseus". 
RNirra dEmologin (Barcelona), núm. 7, julio1 1995, pig. 62-67, 

"El valor plural d'una joia". 
A w i  dzumenge (Barcelona), 20 d'agasr de 1995 

"Museii Frederic Mares: el m6n de I'antiquariat". 
BarcelonnMe~polisMedirerrdnia (Barcelona), núm. 27, agost-octubre 1995, piig. 79. Hi ha versió 
castellana. 



"Reivindicació del dibuix". 
Avui (Barcelona), 7 de setembre de 1995. 

"La donació Daura a Mantserrar". 
Auui (Barcelona), 7 de serembre de 1995 

"Joaqriim Capdevila. Orfebreria religiosa i arfebrrria civil concemporlnia" 
Serra D'Or (Barcelona), núm. 430, octubre 1995, plg. 46-49. 

"Gricies, Faume Pli". 
La bnguardia (Barcelona), 8 de desembre de 1995. 

"Rafael Solanic o I'inrimisme noucentista". 
Avui (Barcelona), 28 de desembre de 1995. 

"La influencia de París en I'abra pictbrica de Manuel Capdcvila". 
Revista de Calalunya (Barcelona), núm. 102, desembre 1995, pig. 95-106. 

"Els primcrs miiseus d'arc públics a Caraiunya". 
SerraD'Or (Barcelona), núm. 433, gener 1996, pig. 53-55 
* En col.labaració amb Francesc Fontbona. 

"Una aportació a I'rsrudi del dibuix antic" 
Auui (Barcelona), 15 de fcbrer de 1996. 

"Cinquanta anys del Museu Frederic Mares". 
Noticia Catalana (Madrid), núm. 69, marg-abril 1996, pig. 12-13 

"La renovació del Museu Víctor Balagurr de Vilanova" 
Avui (Barcelona), 4-5 d'abril de 1996. 

"Mtiseus de col.leccionisra". 
Avui (Barcelona), 11 d'abril de 1996 

"Ernili Godes: fotograh de creació". 
Avui (Barcelona), 27 d'abril dc 1996. 

"El móii de la farmicia". 
Auui (Barcelona), 30 de maig de 1996 

"Els museus d'art ~ontern~orani" 
S m  D'OT (Barcelona), núm. 438, juny 1996, plg. 57-58 
* En col.laboraci4 amb Francesc Fontbona. 

"Lluisa Vidai, filla del Modernisme. Una contribució a I'art catala del rombanr de segle". 
Seva D'Or (Montserrat), núm. 439-440, juliol-agosr 1996, plg. 71-73. 



"De Ramon Casas a Ranion Rogenr". 
Ami (Barcelona), 12 de serembre de 1996. 

"Subirachs: orfebre i ripbgraf Les portes de bronze de la Sagrada Familia" 
Sena D'Or (Monüerrat), núm. 443, novenibre 1996, pig. 45-46. 

"200 anys de la litografia. Un bicenrenari oblidar" 
Auui (Barcelona), 14 de novembre de 1996. 

"Girona, els germans Busquers i les arrs decorativrs". 
Avui (Barcelona), 21 de novembre de 1996. 

"Josep Narro (1902-1996) i la il.lusrnció del llibre s Caralunya". 
Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 113, desembre 1996, pig. 35-47 

"La imarge femenina en la il-luscració de llibres i revistes de ]'&poca rominrica". 
Quadernr dtlMureu Fredpric Mar>$ (Barcelona), 1, 1996, pig. 55-76. 

"Eusebi Planas: La il.lusrració vuircenrisra barcelonina". 
Burllea'de la ReialAradirnia Cataiana de Btllrr Artr de Sant Jordi (Barcelona), vol. X ,  1996, Barce- 
lona, 1997, pig. 5 1-73. 

"Marpl Olivar: Obra dispersa. Ressenp bibliogrifica". 
BurUerí k la ReialAcariemia Catalana dp Bclh  A ~ u  de Sanr Jordi (Barcelona), vol. X ,  1996, Barce- 
lona, 1997, pig. 325-326. 

"TC sentir parlar d'arrs decoratives contemporhnier?". 
Serra D'Or (Montserrar), núm. 449, niaig 1997, piig. 49-51 

"Piiitura d'enrreguerres: de 1917 a 1944". 
Avui (Barcelona), 8 de maig de 1797. 

"Repis del XIX. Dues rnorrres de Carbonell i Selva i de Ferrer i Miró revaoren la pinrura catalana 
del segle passat". 
Avui (Barcelona), 5 de juny de 1997. 

"De Vila Cinca a Vila Arrufar". 
Avui (Barcelona), 12 de juny de 1997. 

"El MuseuFrederic Mares remodelar". 
BarcelorraMenbpolisMedirednia (Barcelona), núm. 35, maig-juny 1997, pig. 4. Hi ha  versi6 cas- 
tellana. 

"Cenr anys d'ex-libris cadani. Hamenarge a Oriol M. Divi". 
Serrad'& (Barcelona), núm. 452, setembre 1997, pig. 57-60 



"La riquesa del dibuix fi de segle". 
Avui (Barcelona), 11 de setembre de 1997. 

"FidelTria, (1918-1971), pintor muralisra". 
Avui (Barcelona), 2 d'occubre de 1997. 

"Falsa aurenticirac (A propbsit de "L'arc de falsificar")". 
Avui (Barcelona), 23 d'octuhre d r  1997. 

"Cent mys d'en-libris. Del Modernismr a I'actualitat". 
Ami (Barcelona), 30 d'occubre de 1997. 

"Marsans, la mirada en el record. 
Ami (Barcelona), 18 de derembrc de 1997 

"iMCs reflexions sobre les artq decora ti ve^. Notes sobre Irs rajoles crrimiques" 
Serrad'Or (Montserrat), núm. 455, desembre 1997, pag. 52-58. 

"La litografia a Caralunya dc 1815 a 1855. De Josep March a Eusebi Planas". 
LocurAmomw (Barcelona), vol. 111, 1997, pag. 147-160. 

'"Lluís Rigalt, dibuixaiir i pintor de vistes d'kenyr de iMarn. 
Butlla'de la RPialAcdmid Catalana dc Belh AYU dp Sant Jordi (Barcelona), vol. XI, 1997, Bat- 
celana, 1998, p3g. 303-309. 

"Rajoles cerhiques". 
Calendari Srrra $ 0 7  (Montserrat), 1998. 

"Miquel Plana: Llibrcs de biblibfil". 
ElPlnfo (Olot), núm. 4, gcner 1998, pig. 6 

"Vilacarac, en onrtrucció permanenr". 
Avui (Barcelona), 15 dc gener de 1998. 

'Tuli Borrell (1877-1957), un pintor desconegut" 
Avui (Barcelona), 12 de febrer de 1998. 

"Torres Garcia, el coneixrmrnt de I'art del nostre srgir". 
Serra d'Or (Montsrrrit), núm. 460, abril 1998, pig. 89-91 

"Una evocación de Dolorr Farró". 
La Enguardia (Barcelona), 10 de juny de 1998. 

"Pilar Fornesa. La descoberta d'una artirta". 
Serra d'Or (Monrserrat), núm. 468, desembre 1998, pig. 67-71 



"L'alrre Santiago Segura". 
Avui (Barcelona), 31 de desembre de 1998 

"Un record de la il.lusrradara Merck Llimona (1914-1998)" 
Buclkdde la R~ialAcadPmia Catalana de Bellei Arti de SantJordi (Barcelona), vol. Xi1, 1998, Bar- 
celona, 1999, phg. 334-336. 

"Recuperaci6 d'un baixrelleu de I'escultor neoclhsic Dami3 Campeny: Macericifirit" 
Quudemr delMweu FredEricMar2r (Barcelona), 2, 1999, pig. 187-196. 

"Aleix Clapés, pintor singular del Modernisine". 
Ami (Barcelona), 21 de gener de 1999. 

"Picasso, gravado?. 
Avui (Barcelona), 18 de mar5 de 1999 

"Nova etapa del Museu Frederic Marts". 
Feta Barcelona A p d a  Culmral(Barcelona), núm. 17, mar5 1999, phg. 6 

"Un cop d'ull a I'irt del Maresme". 
Zerovuimerqunrantn (Vilassar de iMar), núm. 100, mar5 1999, p2g. 22-23, 

"La hisrbria grhfica de Monrserrar de J. de C. Laplana i L. Casals" 
Sera d'0r (Manrserrar), núm. 471, mar5 1999, pig. 78. 

"La redescoberta de Pcrc Daura". 
Avui (Barcelona), 15 d'abril de 1999. 

"El retaule d ' k n y s  de Mar, monument cabdal de l'esculrura barroca caralana" 
Armys. Kdaparroquinl (Arenys de Mar), núm. 607, maig 1999, plg. 149. 

"El Gerro delSomnide I'csciiltorJosep Keynés (1850-1926)". 
Butl1c~'dc la ReialA~adhia  Catalana de Behs Arrr de Sunt Jordi (Barcelona), vol. XIII, 1999, Bar- 
celona, 2000, phg. 315-320. 

"Quarmn anys de critica i hisrbria de I'zrr". 

Serra d'Or (Montsrrrat), núm. 478, octubrr 1999, pig. 83-87 

"Un segle de joicr a Caralunya. Lectures d'iina euposició". 
Revisto de Cotalu-/a (Barceloiin), núm. 145, rioveiubrc de 1999, pig. 35-52. 

"Francesc Flos i Calcar, cal.ligraf'. 
Quadrrm d'ErmdirAmnyena (Arenys de Mar). núm. 7, ocrubre 1999, plg. 26-28, 

"L'univers femcnl v<iiccenristn. Sala Femenina del Museu Frederic Mares". 
Barcelona. MendpoLiiMedirerrdnia (Barcelona), núm. 49, novenibrc-desembre 1999. Hi ha versi6 
castellana. 



"Vicenre Rincón. Notas sobre su época van,quardisra' 
Semin~rio de Arte Aragonéi ~mtin<;idn ~er&ndo el Católim (Siragorsa), XLVIII, 1999, pig. 455- 
4 7 0 ~  - ,  .. 

* En col.laboraciú amb Francesc Fonrbona. 

"La encuadernaciún industrial del Modernisiuo en Catalunyi". 
Boletín deL?Arociacidnpara el@mento dela mrundernacidn (Madrid), núm. 13. 1919, p%. 71-74. 

"La bústia de la Cara de I'kdiaca. Passeig per La Barcelona gbtica, 1". 
6.1 dkda de 1PI nadiciom i a5 coin<mJ nadalencr a Cataluzya, Barcelona, 1999, pig. s/n. 

"Iiifants i adolescen~ a la pinriira caralana moderna". 
Calendari Serla d'Or (Montserrat), 2000. 

"lnfants i adolescenrs a la pintura catalana moderna". 
Serrn d'Or (Montserrar), núm. 481, gener 2000, pbg. 25-28 

"Emili Fontbana, escultor posmodcrnista". 
Dexubrir elArte (Madrid), núm. 13, marg 2000, pig. 74-77. 

"Arenys de Mir  vist pels artistes del segle XIX.  
Salobre (Arcnys de Mar) ,  núm. 9, marg2000, pig. 19. 

"Una nava intraducció de Josep de C. Laplana a les cal.leccions de pintura de Monrserrat". 
Serra d'Or (Monrserrat), núm. 483, marg2000, pig. 69-70. 

"El cartel1 madrrnista a Caralunp: del col~leccionisme a la catalagició" 
Rmüta de Cataluqa (Barcelona), núm. 150, abril 2000, pig. 55-69. 

"L'estudi de la pinrura catalana del seglr XIX a les portes del XXI" 
Seva d'Or (Monrserrat), núm. 486, juny 2000, pjg. 53-56. 

"Nova aposra pel dibuix antic". 
Avui (Barcelona), 8 dc juny de 2000 

"El M~isco Frederic Mares". 
Descubrir elArte (Madrid), núm. 19, setembre 2000, pig. 88-93. 

"Retrospectiva de I'csculror Miquel Blay" 
Ami (Barcelona), 26 d'octubre de 2000. 

"Triplc aportació a la histiiria del moble". 
Avui (Barcelona), 7 de novernbre de 2000. 

"Els esculrors Vallmitjana: de la catedral al Mueu Frederic Mar&. Passeig per la Barcelona @tica, 11". 
7"didda de les tradicionr i ci~ lrosn<mr nadulencr n Cntalunya, Barcelona, 2000, pig. s/n. 



"Elogi de Josep M. Joan Rasa". 
Butlletide la ReialAcad2rnia Catalana de Belh  Artr de SanrJordi (Barcelona), val. XIV, 2000, Bar- 
celona, 2001, plg. 31 7-31 9 

"Eusebi Planas, un gran dibuixanr del segle X I X .  
Tretzevenu (Barcelona). núm. 774, mar$ 2001, plg. 27-29. 

"La redescoberra de Georges Vdmier" 
A m i  (Barcelona), 5 d'abril de 2001. 

"Un arrisra del Ilibre. J .  S.Vduerdr". 
Avui (Barcelona), 10 de nnig de 2001 

"Homenarge a Joan Mcrli". 
Avui (Barcelona), 31 de miigdr 2001 

"L'exposició, un elemenr de dinamització del rnureu a el privilegi de verllar pel patrirnoni". 
Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 162, maig 2001, pig. 51-65. 

"Coleccionista y esculror [Frederic Mar&sl". 
La Vanguardia (Barcelona), 27 de juny de 2001 

"El vidre antic". 
Avui (Barcclana), serembre de 2001 

"Una ascensiú a la Sagrada Familia i algunes reflexions". 
Serra D'Or(Monrserrar), núm. 501, sctembre 2001, pig. 43-47. 

"Notes de viatge sobre el parrimoni arquitectbnic d'Egipte". 
Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 168, novernbre 2001, pig. 49-61 

"Les columnes romanes del carrer Paradis. Parreig perla Barcelona g6riun, 111, 
8=dia& dp lei ~adicionr i eli costurnr nadalencr a Catalunya, Barcelona, 2001, pig. sin. 

-Llibres rars del segle XX: del llibre de biblibfil al llibre d'artisra". 
Bibliqfilia a Cataluryz, Nadala Fundacid Jaumc 1, Any XXXV, 2001, plg. 20-33. 

"El Museo Mares, un museo de coleccionisra". 
Cd-PHoure (Santa Cruz deTenerife), núm. 5. 2001, plg. 30. 

"Josep Puig i Cadahlch i les indústries arrísriques: un 'ami cap a l'arquirrcrura "nacional". 
BurllPtide la Reial AcadPmia Cnuilana de Belk Am de Santjordi (Barcelona), vol. XV, 2001, Bar- 
celona, 2002, pig. 21-28. 

"El Año Verdagurr". 
Ln Vanguardia (Barcelona), 26 de mar$ de 2002 



"Des del món anric". 
A w i  (Barcelona). 13 de juny de 2002. 

"El nou Museu Episcopd de Vic. El redescnbriment $un gran parrimoni". 
Serra D'Or (Monnerrat), núm. 513, sctembre 2002, pig. 32-35. 

"Verri6, en pro del parrimoni". 
La knguardia (Barcelona), 21 d'ocrubre de 2002. 

"Gaudi: una reflexib sobre les arts decaratives. D r  I'eclecricisme eurapeu al gaudinisme singular". 
Butlletíde la Reial Academia Catalana de Belh  Artr de Sant Jordi (Barcelona), val. XVI, 1, 2002, 
Barcelona, 2003, phg. 19-38. 

"Eduard Serra Güe11 (191 1-2002). Nora n c c r ~ l b ~ i u " .  
Butlleri de la ReialAcad2mia Gtalana de Belkr Arti de Sant Jordi (Barcelona), val. XVI, 11, 2002, 
Barcelona, 2003, pig. 371-374. 

"La consideració de l'esculrura a la Cardunyi vuitcrnrista. A propbsir de I'edició del catAleg d'es- 
cultura dr la Reid Academia Catalana de Belles Arrs de Sant Jordi". 
Reviste de Gtalunya (Barcelona), núm. 179, desembre 2002, pig. 51-78. 

"La fatografia a Barcelona: de la invenció d ccol.leccionisme", 
Serra D'Or (Montserrat), núm. 521, maig 2003, phg. 42-46. 

"Algunes reflcxions sobre I'obra de Verdaguer a través dels seus il.lustradars". 
Arman Verdaper 2002 (Vic), Eumo Edirarial-Universirar de Vic, 2002, pig. 577-584 

"Noticia de les estitues reials jacents, obra de Frederic Mares, a la Seu de Mdorca i els seus vindcs 
amb les combes de Pobler". 
Randa (Barcelona), núm. 51, Hamenarge a Miquel Batllori14, 2003, pig. 165-172. 

"L fintaire d'Arenys". 
Ze>avuimiquaranta (Vilassar de Mar), núm. 150-153, juny-setembre 2003, pig. 30 

"Arnau Puig, el filbrof de I'Academia. Elogi icadkmic". 
Butlletz' de la Reial Aradhia Catalana de Heller Arti de SantJordi (Barcelona), vol. XVII, 2003, 
Barcelona, 2004, pig. 137-139. 

"A propbsir de la imargc de la Mare de Déu de Monrserrat". 
Serra D'Or (Monrserrat), núm. 532, abril 2004, pig. 100-102. 

"El artista inregral [Vila Arrufat]". 
La I/nnguarrlia (Barcelona), 12 dc maig de 2004. 

"Algunes consideracioiir mes enlli de I'Any del Dirseny". 
Srrrn D'Or (Montserrat), núm. 534, juny 2004, pig. 42-43. 



"Escultures hmoses. La difusió del gusr per l'antiguitat i el col.leccionisrne". 
Barcelona Cultum. (Barcelona), maig-juny 2005, pig. 23. 

"Breu histbria, cultural, de I'Academia". 
Butlletl de la KeialAcadPmia Catalana de Belki Artr de Sant jordr (Barcelona), vol. XVIII, 2004, 
Barcelona, 2005. pig. 297-300. 

"Beiiviiiguda als nous acadernics corresponeiirs II.lma. Sra. NúriaTorrras i II.lms. Srs. Joan Badia, 
Joan Duch i Joan Vicen~ Soler". 
Butlleti de In Reial AcadPmia Catalana de Bellei Artr de SantJordi (Barcelona), vol. XVIII, 2004, 
Barcelona, 2005, plg. 313-316. 

"El diseño gráfica en la Real Academia Catalana de Bellar Artes de Sant Jordi". 
Any Nou Campgrafic 2006: Enric Satui, El arte oculto en l?i levar de impmra, Valencia, 2005, 
pig. 7-14. 

"La revolució litogrhtica: o quan la grafia rsdevé repraducrible". 
Locur Amoenur (UAB Bcllarcrra), núm. 8, 2005-2006, pag. 265-278. 

"Siegfricd Bing i LXrt Nouveau, clients dels joiers Masriera. Una relació inedita." 
Butlletidr la ReialAcadimia Catalana de Be& Artr de Santjordi (Barcelona), vol. XIX 2005, Bar- 
celona, 2006, pig. 227-237. 

"Teatres de joguina de Catalunya". 
Barcelona Cultura (Barcelona), 26, mar$-abril 2006, pig. 18. 

"Manuel Capdevila, l'orfebre que sempre fou pinror". 
Sena D'Or (Montserrir), núm. 561, setrmbre 2006, pig. 36-40. 

"EIs "Quixors" i el "Tirant" d'Eudald Canibell i la irnprernra Viader". 
Barcebm MendpolU. Meditendnia. Eh rnonogrdf;cci: Barcelona i eh llibm (Barcelona), 7 ,  serrrnbre 
2006, pig. 72-77. Hi ha versió cztellana. 

"El Museo Frederic Mares de Barcelona, un gran museo de coleccionista". 
Revirta de Murenlogía (Madrid), núm. 36, 2006, pag. 86-90. 

"l . 'hgel Cusrodi dc rcrracora dc Frederic Mares, donació del Gremi d'htiquaris al Museu Frederic 
Mares". 
Butlletídel Gremi dAntiqrrarir de Catabnya (Barcelona), 12, 2006, pag. 5-7. 

"La Barcelona del senyor Estrve. Pzrrig literari". 
Llevc~ (Paisos Caralans), 26, abril-maig 2007, pkg. 54. 

"Monrserrar i Subirachs, indesrriables". Conieiirari de I'exposició Suliirachs a Montserrat. 
Serra D'Or (Montserrat), núm. 569, maig 2007, pig. 74 i 75. 



"Barcelona & Moderniry: I'srr carali des de Cleveland i Nova York". 
Bon Art (Girona), núni. 91, maig 2007, pig. 40-41. 

'"El descobrimenr, encara possible, de Josep Granyer i Maiiolo Hugué". 
Zerouuimquaranta (Vilarsar de ¡\/lar), núm. 198-199-200, ,uny-juliol-agosr 2007, pig. 102-1 03. 

"La Barcelona de Rusiñol". 
Barcelona Metrbpolii Mediterrdnia (Barcelona), núm. 69, esriu 2007, pig. 3. 

"Un noucentisca del segle XXI [Eduard Blanxarr]" 
Diari de Iérrma, 27 de serembre de 2007. 

"Santiago Ruriñol, I'artisra modern i la Barcelona modernism". 
L X v e y  (Barceloiia), iiúm. 328. octubre 2007, pig. 40-49. 

" El mes extens catileg de I'exlibrisme catala". 
Serra D'Or (Manrsernr), núm. 575, navernbre 2007, pig. 74 i 75 

"Barcelona: una ciurat en rlr mirgrs! A prophsit dr dues grarans enpoiicions sobre art catala" 

L2v.m~ (Barcelona), núm. 329, novenlbre 2007, pig. 8 i 9. 
*En col.laboraci6 amb Mireia Freixa. 

"Xavier Valls, pintor cnrrc Barcelona i París." 
Butlletide la ReialAcadirnia Catalana de Belkr Arn de SantJordi (Barcelona), vol. XX, 2006, Bar- 
celona, 2007, pig. 191-193. 

"Santiago Rusiñol. The niodern arrist and Modcrnisr Barcelona" 
Fanrf i~  (Valencia), núm. 3, 2008, plg. 97-110. 

"Noter i reflexioiis sobre exposicions. 1 ". 
Bnn Art, (Cirona), núm. 99, gener 2008, pig. 9 

"Una gran rcuni6 dc fainllia". 
LXutny (Barcclana), núm. 334, abril 2008, pig. 55-57. 

"Museografia. Teiirioi~s elirre conriiienr i conriiigur". 
Bon Art (Girona). núm. 103, maig 2008, pag. 26 i 27 

"El rnonumenr a R~fael de Casanova en vcrsi6 de col.leccionisca". 
Ft~Uquatrimeihal, Museu Frederic iMarks, Barcelaria, maig-agosr 2008. 

"Norráigicor porraramilleres". 
DercuhrirelArte (Madrid), núm. 112, juny 2008, pig. 154.156 

"El Museu Frederic Mares de Barcelona". 
M u f u  dArt Girorra (Girona), núm. 69, plg. 14. (també editar diris de l'opuscle El vrurcu corivid~t: 
1. Mureu FrerkricMarPr de Barcelona, Museu D'Art de Girona, maig-serembre 2008). 



"La col.Iecci6 Kenber al Museu Frederic Mares". 
Bon Arr (Girona), núm. 107, serembre 2008, pig. 11. 

"Les vitrines "inrernacioiials" dels joiers Masriera". 
Gmdi delmoble (Barcelona), núm. 8, novembre 2008, phg. 17. Hi ha versió casiellana. 

"Roma devorada pel seu patrimoni". 
Bon Arr (Girona), núm. 110. desembre 2008, phg. 46 i 47. 

"Benvinguda al Dr. Santiago Alcolea i Gil, hisroriador de I'arr, academic $honorm. 
Burlhh'de h ReialAcadhia Carahnn de Belki A m  de SnntJordi (Barcelona), vol. XXI - 2007,2008, 
phg. 157-158. 

"Manuel Capdevila i Massana: I'orfebre que volia ser pintor". 
Butüetíde h R&l AcadPmin Caralann de Bella A m  de SantJonii (Barcelona), vol. XXI - 2007,2008, 
pig. 177-179. 

"Cesc, dibiiixanr i pinror, I'arrisra grhiic de la crítica poeriu". 
Butlkiút h RcialAcadPmia Catalana de Be& A m  de SantJonii (Barcelona), vol. XXI - 2007, 2008, 
pig. 201-203. 

"El cos vestir, una meta aparenva". 
Bon Art (Giroiia), núm. 113, abril 2009 (en curs de publicació). 

ARTICLES EN C A T ~ E G S  D'EXPOSICIONS 

"El carrell artlstic en el rambant de segle". 
Dins CARTELLS MODERNISTES ESTRANGERS, Museu d'Arr Modern, Ajuntament de Bar- 
celona, Barceloiia, 1989, phg. 11-29. 

"Den dekorativa 0th indwniella komtm i drn katahrüka modernirmen': 
Dins MODERNISMEN 1 KATALONIEN, Kulturhuscr Esrocolm - Generalitat de Catalunya, 
Estocolm, 1989, p.+g 93-102. 

"Per una nova bibliofilia". 
Dins LLIBRES DE BIBLIbFILMIQUEL PLANA 1972.1989, Olor, 1989, pig. s/n 

"Produccióii impresa madernista: del cartel y el libro al cromo y la posral". 
Diiis MUESTRA MODERNISTA, Casa-Museo Modcrnista, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
Novrlda, gener-febrer 1990, pig. 44 i 45. 

'Dc les relacions entre I'arr i la indúsrria. 1870-1 91 0". 
Dins EL MODERNISME, Museu d'Art Moderii, Olimpiada Culrurd, Ajuntamenr de Barcelona, 
1990, phg. 225-240. 



"Joscp Obiols, la iinarge grifica noucentista". 
Dins JOSEP OBIOLS, Palau de la Virreina, Ajuntainenr de Barcelona, 1990, pig. 97-120 

"Noticies entorn del gravar de punxons i marrius a Espaiiya. Scgles XV-XViII". 
Dins LA IMPREMTAVALENCIANA, Generalirat Valenciana, Valencia, 1990, pag. 187-202. 

"Verso la integrazion delle arri". 
Dins DA GAUDT A PICASSO. EL MODERNISMO CATALANO, Fundació Giorgio Cini, Ve- 
necia, 1991, pig. 37-47. 

Texr inrroduciori i cariieg. 
EX-LIBRIS [Miquel Plana], Museu de les Arrs GraFiques, Ajuntamenr de Barcelona, abril 1991. 
Coinissiria de I'exposició. 

"1850-1939: Barcelona adquiere la capitalidad editorial dentro dc Carduña y drl Esrado rspañol". 
Dins BARCELONA, UNA CAPITAL EDITORIAL, Frankfurt, serembre-octubre 1991, pig. 47- 
51. 

"Miquel Plana, vinr anys de creació grifica". 
Dins MIQUEL PLANA. TRAJECTORIA GRAFICA (1966-1992), Olor 1992, p%. 15-22 

"Il Tiberio. Número exrraordinari". Text i catalogaciá. 
Dins UN ANY D'ADQUISICIONS, DONACIONS 1 RECUPERACIONS, 
Museu Nacional d'Art de Caialunya, Barcelona, drsrmbre 1792-frbrrr 1793, pig. 309-339 

C:italagaci6 de dibuixos. 
Dins LA COL.LECCI6 RAlMON CASELLAS. Dibuixos i estampes del Barroc al Modernisme 
del Museu Nacional d'Art de Catalunya, MNAC-Museo del Prado, Barcelona-Madrid, 1992- 
1993, pig. 159-160, 169, 178-180, 194-195, 198-199,202-204,223 i 233-236. 

"Pinnr amb el rbrcul". 
Dins VfCTOR RAMfREZ. PUNTS DE LLIBRE. MONOTIPS, Llibreria de la Ciutat Vella, 
Ajunrament de Barcelona, Barcelona, abril 1993, pig. slii. 

"Manuel Capdevila o el pintor orfebre". 
Dins CMDEVILA- EXPOSICIÓ ANTOLOGICA 1925-1993, Pdau Moja, Generalitat de Ca- 
ralunya, Barcelona, maig-juny, 1993, pig. 7-11. 

"Pascud Capuz" 
Dins PASCUAL CAPUZ (1882-1959). Il-lustrador i carrellisra. 
Sala d'Arr Arrur Ramon, Barcelona, scrcmbrc-ocrubre 1993, pig. 5-15 

"Jaume Pla o la passió pel gravar". 
DinsJAUME PLA, Pdau Maja, Geneditar de Catalunya, Barcelona, mar$-abril, 1994, p k .  15-25. 



"A I'entorn de l'origen delr museus d'arrs decoratives de 1851 fins al Modcrnisme". 
Dins ARTS DECORATIVES A BARCELONA. COI,.LECCTONS PER A UN MUSEU, Palau 
de IaVirreina, Barcelona, aetcmbre 1994-gener 1995, pig. 20-27. Comisshria conjunrainenr ainb 
Josep Maiíi 1 Marra Monrmany. 

"Josep Obiols, dibuixos d'artisra". 
Dins JOSEP OBIOLS. L'ESPERIT NOUCENTISTA, Sala d'Art Artur Ramon, Barcelona, se- 
tembre-novembre 1994, phg. 6-15. 

"Josep Obiols. Obra Cívica". 
Dins JOSEP OBlOLS (1894-1967). OBRA CfVICA, Pdau Moja, Generdirat de Cardunya, Bar- 
celona, octubre-novembre 1994, p+g. 29-40. Comissiria de I'exposició. 

"Aiironi Vares, u11 cartellista entre Parls i Girona". 
Dins ANTONI VARES. DEL CARTELL AL CINEMA 1928-1966, h i u  Histbric de la Ciutit, 
Ajuncamcnr dc Girona, Girona, 1994, psg. 9-15. 

"Primera exposició temporal al Miiseu Frederic Mar& el T&mfde tauh de Damia Campcny". 
Dins LA TAULA DE L ' A M B M D O R .  EL TRIOMF DE TAULA DE DAMIA CAMPENY, 
Quaderns delMureu FredericMarP, (Barcelona), 3 ,  1999, pig. 7-12. 

Quaderm delMuieu Fdeerir Mar& (Barcelona), 3, 1999, pig. 21-38 

Text de presentació. 
SUBIRACHS. MACULATURES + MONOTIPS 
Metro Art, Barcelona, maig 1995. 

"Jordi Vila Rufas. Una vida dedicada a I'acrualització de Ics arts del rctaulc". 
Dins JORDI VILA RUFAS. 
Galeria d'arr Grife 81 Escoda, Barcelona, novembre 1995. 

Tent de presrntició. 
CERAMICA DE JORDI AGUADE. 
Museu Enric Monjo, Vilassar de ,Mar, novembre 1995. 

"Rafael Solanic: De la joieria noucentisra a I'arr litúrgic". 
Dins RAFAEL SOLANIC ESCULTOR, Centre Cultural Tecla Sda, Ajuntamrnt de L'Hospider del 
Llobregar - Gcneralicat de Catdunya, Barcelona, novernbre 1995-gener 1996, p k .  9-14. 

"Capdevila peinrre". 
Dins MAhUEL CAPDEVILA, Centre d'gtudes Catalanes, París, novembrr-dearmbrr 1995 Co- 
rnissiria de I'erpasici6. 

"Joan Barbari gravado?. 
Dins JOAN B A R B M .  NEGRE SOBRE NEGRE, Gderia Tristan Barbar&, Barcelona, desembre 
1995- febrer 1996, pig. 5-9. 



''J. FIN ou la richesse de la vie intérieure d'un arriste". Text de presentacid. 
Dins J. FIN, UNEVIE DE PEINTUREI J. FIN, UNE VIE DE GRAWRE, La Fentrre / Centre 
d ' h d e s  Cardancs, París, febrer-mar$ 1996. Comisshtia de l'exposicid. 

"Joan Vila-Grau: Artista i iracradisra del vitrall". 
Dins JOAN WLA-GRAU, Pia Almoina, Generdicat de Camlunya, Barcelona, 21 mar5 - 30 abril 
1996, phg. 5-10. 

"El cramatisme vital de Maiiuel Capdevila". 'lext de prerentició. 
Dins MANUEL CAPDEVILA, Sala Pares, Barcelona, setcmbre-ocrubre 1996. 

"El Mini Print Internacional de Cadaqués o la difusió del grawr des de Catdunya". 
Dins MlNI PRINT INTERNACIONAL, Cadaques 1996. 

"Ramon Rogent (1920-1958) i la renovació artística drls anys quaranra a Caralunya" 
Dins RAMON ROGENT, Sala d'Art Arcur Rarnoii, Barcelona, 1996. 

"Jaume Pla, dibuixos d'un gravador (1960-1990)". Texr de prrrrntació. 
Dins JAUME PLA, Sala Rovira, Barcelona, abril 1997. 

"El mdn femení vuircenrisra de les col-leccions del Mureu Fredcric Mar& en el Sdd d'hriquaris 
97". 
Dins SAL6 D'ANTIQUARIS 97, Barcelona, maig 1997. 

"iMaria Bo6ll ou a porcelana de arte". Texr de presentacid. 
Dins MARLZ BOFILL. CERAMICAS. Museu Nacional do Azulejo, Lisboa. gener-abril 1998, 
~ a ~ .  5-7. 

Text de presentacid. 
Dins DE LA CAL.LICRAFIAA LATIPOGRAFIA. 
Museu de I'EstampaciÓ Thxcil. Premia de Mar. 1997 

"Josep M. Subirachr, entre la pedra, les tintes i el paper". 
Dins SUBIRACHS. OBRES DE 1953 A 1997. Museu Deii, El Vendrell, desembre 1997 - mar5 
1998. 

"El cromo vuircenrisra a Caralunya. Origen, rtcniques i arrister". 
Dins EL CROMO ACATALLJNYA 1890-1936, Museu de Molins de Rei. 1998, pig. 9-27 i w- 
taleg. Comissiria de l'exposició. 

"Del Fotomontaje al enciclopedisnio". 
Dlns EL OFICIO DE VIVIR. Literatiiras de la imagen de Carrnelo Herriando, Fundaaón Cala 
Rioja, Lograño, 1999, pag. 69-79. 



Firxes del cataleg. 
Dins EDUARD ALCOY Arr, artifici i realitat (1  945-1 9871, Parronat  municipal de Cultura, Ma- 
tad,  1999, phg. 286-288. 

"Aproximació al llibre de ¡'&poca roniinrica". 
Dins EL ROMANTICISME, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1999, pig. 70-93 

Texr de prcseiitació. 
Dins J. ARAGAY-E.C. RiCAK'I, ARTISTES GRAVADORS, Sala d'Arr Arrur Ramo", Barcelona, 
serembrc-ocrubre 1999, ~ i ~ .  s/n. 

"Un segle de joies a Catalunyan. Tmt de presentacid. 
Dins NOVA JOIA, Fira de Barceloiia, serembre 1799, pig. 100. Comissiria de I'exposici6. 

"Viatgern i gravadors del segles XVI al XIX: Un itinerari per rerrcs hispiniques". 
Dins VlATGE PINTORESC PER ESPANYA. Vistes aiitigues de ciuraü, de la Biblioteca dc I'A- 
badia dr  Monrserrar, Centre Culrurd Caixaterrasaa, 26 novembre 1999-23 gener 2000, pag. 8- 
13. Cornisshria de i'enposiciá conjuntamenr anib Josep de C. Laplana. 

"Manuel Capdevila, passi6 perla Pintura, parsid pcl color". 
Dins MANUEL CAPDEVILA, PINTOR + ORFEBRE, Museu de Monrserrat, Publicacions de 
I'Abadia de Monrserrat, 2000, pig. 16-19. 

'"Preientació". 
Dins AUREUM OPUS. CINC SEGLES DE LLIBRES IL.LUSTñATS, Quademi &Musa FE- 
kricMar2r (Barcelona), 5, abril-juny 2000, pig. 11-15. Comissiria de I'exposici6. 

"La bibliafília del segle XX a Catalunya. La biblioreca dc Frederic Mares". 
Dins AUREUM OPUS. CINC SEGLES DE LLIBRES IL.LUSTRATS, Qundernr de6Muiar Fre- 
dericMarPr (Barcelona), 5, abril-juny 2000, pig. 21-34. 

"El llibre il.lustrar del segle XIX a Catdunya: tkcniques i tipologies". 
Dins AUREUM OPUS. CINC SEGLES DE LLIBRES IL.LUSTRATS, Quadernr delMupu Fre- 
dericMarPs (Barcelona), 5,  abril-juny 2000, pig. 65-72. 

"Marta Duran: encrgia picrbrica". 
Dins MARSA DURAN, Museu Monja, Vilassar de Mar, 6-28 maig 2000, pig. sin 

"L'univers singular de Francesc Todó". 
DinsTOD6, Sala Pares, Barcelona, 23 de maig-14 de juny del 2000, pig. s/n 

"Aproximació al t m b e  pinror Josep F. Rifols. L'home i ¡'artistan. 
Diiis JOSEP F. RAFOLS (1889-1965), Biblioteca Muscu Vícror Balaguer, Vilalanova i la Gelrrú, 
desembre 2000-gener 2001, pig. 61-71. 

''Reflexions sobre I'esmalt contemporani". 
Diiis 30 ANYS D'ESMALT A LLOTJA, Llotja Escola d'Arts Plhtiques i Disseny, 2000, pig. 4-5. 



"Francesc Baner: el desig de ser pintor". 
Dins PACO BONET, Arenys de Mar, 2000. 

"Cesc, també gravadar: cinquanra anys d'obra grifica". 
Ilins CESC. CONSCIENCIA G R ~ I C A  D'UN PAÍS, Iiistitut de Cultura / Elecra, 2001, pig. 
52-55. 

"El Museu Frederic Mares, seu de la primera exposició de I'escultor Aleja de Vahia". 
Dins ALEJO DE VAHfA, MESTRE D'IMATGES, Quadenv ddMureu Frederic Mar& (Barce- 
lona), 6 ,  2001, pag. 15-19. 

Text de prcsentació. 
Dins EL PAISATGE: SUGGERIMENTS, Sala d'Art Artur Ramon, Barcelona, abril-maig 2001. 

"Subirachs. Dibuixos i gravars d'escultor". 
Dins SUBIRACHS. IDEA, M.KTh1.4, FORMA, Museu de Mararó, Mataró, 29 de juny-9 de 
setembre del 2001, pig. 84-87. 

"Visians "a la canya" de I'obra de Puig i Cadafdch". 
Dins JOAN  MATA^. DIBUIXOS A LA CANYA, Fundacid Caixa de Catalunya, Barcelona, 
julio1 del 2001. 

"L'univers singular de FrancescTodó". 
Dins FRANCESCTODÓ, Espai 21, Carnbrils, 25 d'agast - 10 d'octubre del 2001, pig. 3. 

Text i catalogaci6. Canjuntarnent amb Núria Rivero, comissiries de l'expmiuó. Edició rrilingüe 
(camli, castella, angles). 
Dins FREDERIC &S, UN ESCULTOR RECONEGUT, Museu Fredrric Mares, Barcelona, 
2001. 

"Miquel Plana: un fenomen singular dins de la bibliofilia cacalana del seglc XX". 
Dins MIQUEL PLANA. LLIBRES DE BIBLIOFIL (1972-2001), Fundació Caixa de Girona, 
Girona, 2001, pig. 10-12. 

T ~ x t  de presenració. 
Dinr FRANCESC ~ 0 ~ 6 .  Pintures, Espai Guinovart. Agramunt, desembre 2001-gener 2002, 
pig. s/n. 

Text de presenració. 
D O N A C I ~  SOLANIC. OBRES NOUCENTISTES DE L'ESCULTOR RAFAEL SOLANIC. 
Museu Frederic ,Mares, Barcelona, 2002. Edició rrilingüe (catali, casrelli, anglks). 

"La col.lecció somiada. El com i el perquh d'una exposició". 
Dins LA C O L . L E C C I ~  SOMIADA. ESCULTURA MEDIEVALA LES COL.LECCIONS CA- 
TALANES, Quademr del Mweu Frederir Mar& (Barcelona), 7,2002, pbg. 11-17. 



0 

la mort de Jaant V Í d a p r  (1902-2002). Biblioreca de Caralunya, Barcelona. 2002, pig 163-173 

"Arracades de museu". 
Dins NOVA JOIA, Fira Barcelona, Barcelona, serenibre 2002, pig. s/n 
Comissiria de l'enpoiiciú. 

"J. Fin i Birceloni". 
Dins J .  F ~ N  (1916-1969), Sala Dalmao, noveinbre-desernbre 2002, pig. 4-7. 

"Miquel Plana: un fenómeno singular dentro de la bibliofilia caralana del siglo W. 
Dins MIQUEL PLANA. ARTISTA Y BIBLT6FILO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL, Bi- 
blioteca Nacional, Madrid, 2003, pig. 16-20. 

"Carme Sala, una pintura dels senrirs". 
Dins CARME SALA. Exposici6 anrolbgica, Molins de Rri, grner-mar5 2003, pig. 15-23 

"La iiirroducció i difusió de la fotografia a Barcelona ( 1  839-1925) a rravés dc la col.1ecuó de Fre- 
deric Mares". 
Dins RETRAT DEL PASSAT LA C O L . L E C C I ~  DE FOTOGRAFIES DEL MUSEU FREDE- 
RIC MAR&, QuadenudplMweu FredericMarPr (Barcelona), 8, 2003, pig. 15-26. Edició rrilingiie 
(cardi/castellalangl&). 

"Redescobrir la tradiciú amb ulls del segle XXI". 
Dins PERE FRADERA. MAL DU PAYS, Parronar Municipal de Cultura, Ajuntamenr de Mararó, 
abril 2003, pig. siri. 

"Roma, a propbsir d'una reflexid dc Manuel Capdevila". 
Dilis MANUEL CAPDEVILA. ROMANITATS, Palau de la Diputació de Tarragona,Tarragona, 
maig-juny 2003, pig. s/n. 

"Juli Garola, mis enlla de les arcs pl&tiques". 
Dins JUi.1 GAROLA M O N N ~  (1927-2002). PINTOR, lnstitut Municipal de Reus, Juny 2003, 
pig. 15-18. 

Fiaa de carileg: "Bassa. I'aii Roig i Cisa". 
Dins DE FORTUNYATAPIES. Aspecres de la pintura catalana moderna en la col.lecció Carmcii 
Thyssen-Borneniisza, iMuseu Nacional d'Arr de Caralunya, Barcelona, sctcmbre-iiovembre 2003, 
phg. 70-71. 

e- "Jou, I'la i Plana: L'arquirccrura del Ilibre, uii nexe comú" 
Dins TRES ARQUITECTES DEL LLIBRE: LLU~S JOU, JAUME PLA, MIQUEL PLANA, 
Miquel Plana, Olor, 2004, phg. 13-16. 

"Sirnó Busom: el taller de I'artista, una porra obcrta enlla" 
Dins SIMO BUSOM, Sala Pares, gcncr 2004, pig. 4. 



"L'evocaci6 del pasar: una reflexid sobre els objcctcs-mernbria". 
Dins OBJECTE 1 MEMOKIA, Quadernr del Mueu Frederic Mares, 9, Barcelona, rnaig-seternbre 
2004, pAg. 13-1 5. Edició trilingüe (caralA/casrellalangI&s). 

"l.luís Masriera: la ~in~ular i ta t  de la joieria caralana dins I'ArtNourienu inrernacional". 
Dins EL JARD~ FANTASTIC. Jaieria rnodernista a les col.leccions europees, Fiindació ''la Caixa", 
Palma de Mallorca-Lleida, octubre 2004-gener 2005, pig. 40-52. 

"El llibrr vuitcentista, llibre enriquir: il.lustracions, relligac;, ex-libris i punts de iiibre". 
Diiis LA PARAULA FIGURADA. La presencia del llibre a les col~lcccions del MNAC, Museu 
Nacional d'Art de Catalunya, Barceloiia, 2005, pig. 45-49. 

"Esculrures hmoses: u n i  reflexió sobre el valor de les cbpies i el cal-leccionisrne". 
Dini ESCULTURES FAMOSES. Ls difusió del gust per I'anriguirar i el col.leccionisrne, Quadernr 
delMueu FredriMark (Barcelona), 10,2005, phg 11-16. Edició rrilingiie (carali/castellalanglks). 

"El col.leccionisrne d'esculrura clhsica a Eiyanya del scgle XVI al XIX. El c a  de Barcelona". 
Dins ESCULTURES FAMOSES. La difusió drl gust per I'anriguirar i el col.leccionisme, Quadrrnr 
delMuerr FredmicMarer (Barcelona), 10, 2005, pig. 65-135 (mes la catalogació de les obres del 
carlleg corrcsponenrs). Edició trilingüe (catalaicasrellalangI&s). 

"Esculrures denúncia al verger del Museu Frederic Mares". 
Dins MAURO CORDA. LA BOUCHERIE, Museu Frederic Mares-PBI-Casa Francia, Barcelona, 
octubre-novernbre 2005, pig. s/n. 

"Aproximación a la grática de nioda: d d  cartel modernisti a la acrualidad". 
Dins LA PUBLICIDAD VnS. LA MODA 1881-2005, Tferna, Madrid, 2005, pig. 11-23 

"Jordi Coll, un cami singular". 
Dins J.COLL ALZINA, Arrny, de Mar, 2005 

"lordi Vila Rufaa o les arts del remule". 
Diní PA D'OR. Enposicid d'hon~enargc a Jardi Vila Kufar, Escola Massana, Barcelona, novernbre 
2005, p&. s/n. 

"Tearrcs dc joguina a Caralunya: dc I'rntreteniinent wircenrisra al col-leccionisrnr actual". 
DinsTEATRES DE JOGUINA. De I'entretenimenr al col~leccionisn~c. Caralunyi, seglrs W(-XX, 
Quademr delMuieu FredPrirMar2r (Barcelona), 11, 2005, phg. 15-22. Edició trilingüe (caralilca- 
rella/angl&). 

"1,'edició de tearres de paper: dels diorarner d'Engelbrechr d s  rearres crornolirogrifics". 
Dins TEATRES DE JOGUINA. De I'enrretenirnent al col.leccionisrne. Cardunya, scgles XIX- 
XX, Q i < a d m d d M u r ~ u  FrtdnicMarPr (Barcelona), 11,2005, p5g. 137-157. Edici6 rrilingüe (ca- 

ralalcasrella/anglks). 



"Vilató: cl goig de viure en I'art". 
Dins VILAT~,  DE BARCELONA A PAR~S (PER~ODE 1938-1999), Fundició Vila Casas, de- 
sembre 2005-geiier 2006, pig. 5-7. 

"Tearres de joguina. De Barcelona a Girona". Texr dc presenració. 
Dins TEATRES DE JOGUINA. De I'enrreceniment a1 col.lrccionisrne. Caralunya, segles XD(- 

XX, Fundació Caina de Girona, Girona, maig-jiiliol 2006, phg. 9. 

"lmatges yiccbriques de la dona: d'inrramurs a exrramurs". 
Dins O N  S ~ N  LES DONES? Espais fcmenins a I'arc catali drls segler X K  i XX, Diputacid de 
Barcelona, 2006, pig. 38-39. 

"Les Benphntoder de Frederic Mares". 
Diiir LA BEN PLANTADA. El Noocentisme 1906-2006, Museu Diocesi de Barcelona- Museu 
d'Art Moderii de Tarragona- Museo Nicanar Piñole de Gijón, 2006, pig. 71-75. 

"Els afortiinats relleus de sant Perr de Rodes del Museu Frederic Mar& de la desrrucció del mo- 
nerrir al museu". 

Dins LA FORTUNA D'UNES OBRES. Sanr Pere de Rodes, del manestir al museu, Quadmnr del 
Mzieu Frrderic Mar& (Barcelona) 12,2006, pig. 11-20. Ediciá trilingüe (catala/cascella/anglks). 

"The Decorative Ara ofThe Modernisra Era: Eurapean Art Nouveau Plus the Local Tradirian". 
Dins BARCELONAAND MODERNITY. Picasso, Gaudí, Miró, Dalí, The Clevrland Museum 
af Arr- The Metropolitan Museum ofArr, Cleveland-Nova York, 2006-2007, p+g. 165-170. 

"Simd Busom, un pincoc apassioaar per La pintura". 
Dins S I M ~  BUSOM, Sala Parés, gener-fcbrer 2007. pig. 3-4 

"L'cmoció, caini d'iniciaciá al museu o Domi Mora, devor enamorar de les talles iuedievals del 
Museu Frederic Mares". 
Dins MIRADA ENDINS. Talles medievais revelades perla cimera de Domi Mora, Qzrndernr del 
Mueu FrcdericMarPr, (Barcelona) 13, 2007, pig. 1 1-1 5 .  Edició triliiigüe (cacalilcasrellilanglks). 

"La joia que alegra el viilre: una bella udirat". 
Dins JOIERLA CATALANA PECES HISTORIQUES I JOIERIA CONTEMPORANIA A VI- 
LAFRANCA, Sala delr Triniriris, Arsenal. Escola Municipal d'Arr, Vilafranca del Peiiedks, jony- 

julio1 2007, pig. senrr núm. 

"The Masriera Parthenoo: from tcmple of arr to temple of indusrry". 
Dins BARCELONA 1900, Van Gogh Museum, Amrterdam, setembre 2007-gener 2008. Hi ha 
versió holandesa, alemaiiya, francesa i catalana. 

"Punres i brodats vuitcentistes: enrre I'art i la indúsrria". . 
Dins ELS CASTELLS, RANDERS MODERNISTES, Museu d'Areiiys deMar, 2007, pig. 8-19, 

"La joya coino obra de arce: una consecuencia del Arr Nouveau". 
D i n s ~ T A A L C 0 L E . k  LA JOYACOMO OBRADE ARTE, Barcelona-Madrid, 2008, pig. s/n. 



"Matics Sold, home pricric, ocell de borc i artista". 
Dinq MATIES SOLE. SEiXANTA ANYS D'ARI, Antiga esglesia de Sanr Francerc, Monrblanc, 
2008, pig. 5-7. 

"L" publiurar comercial del Centre d'Iiirerpretaci6 de I'Anric Comer? de Sal&, un pstrimani amb 
mernbria". 
Dins FANTASIES "TROQUELADES". CALENDARlS MURAL5 ENCUNYATS 1 GOFRATS, 
Ajuntamenrde Salis de Pallars, 2008, @g. 7-10. 

- ~~~~ - - - ~- - - . . 
Mar& (Barcelona) 14, 2008, p3g. 15-20. Edició rrilingüc (catalilcastellaianglts). 

"La recupenció de peces hisrbriqucs a travds dcl col.leccionisme: el porta-bouquet de la princesa 
Vicrbria de Barrenberg, reina d'Espanya". 
Dins PORTE-BOUQUETS. Insblites joies de la col.lecció Kenber, Qunderm delMuseu Frederic 
Mar&, (Barcelona) 14, 2008, phg. 55-72. Edició trilingüe (catalalcastellalangl~s). 

"PresCncia i enyoranp dc J .  Fln a les col.leccioiis barcelonines". 
Dins J. FfN. FfN A LES COL.LECCIONS BARCELONINES, Fundació Vila Casas, maig-juny 
2008, p%. 5-16. 

"Juan de Juni. Piedad". 
Dins DEL EBRO A IBERIA, Museo Ibercaja, Sarngossa, 2008, pig. 98-99 (fitxa de cadeg). 

"Passib pel color: Les joies de Monserrat Cañis". 
Dins MONTSERRAT CAN~S. 40 anys de rrajectbria en les arts del foc, 
Sala Rovirñ, Barcelona, octiibre 2008. 

"Lluís Masriera, benveen Catalan Modernisme and lnternational Arr Nouveau". 
Dins ARTISTIC LUXURY. FABERGÉ, TIFFANY, LALIQUE, The Cleveland Museum of Arr- 
Fine Arts Museurns of San Francisco, ocrubre 2008-maig 2009. pig. 102-107. 

Fitxes de cataleg de les obres de Lluís iMasrieri, Frederic Mares i Joscp Obiols. 
Dins LA FASCINACI~ PER GRECIA. L'arr a Caralunya ds segler XIX i >o<, 
Museu d'Art de Gironi, Girona, marF2009. 

"Antoni Sola, esculror inrernaciond a Roma". 
Dins LA BELLESA IDEAL. ANTONI SOLA (1780-1861), ESCULTOR A ROMA, Quaderm 
delMureu Frederrr Mar&, (Barcelona) 15, 2009, pig. 15-24. Edició trilingiie (cscali/castell~/an- 
glCs). 

"Dels soldaders de rengle als rerallables de la Guerra Civil: Notes sobre I'edició i el cal.leccionisme 
a Catalunyd'. 
Dinb UNA MIRADA A LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA ATRAVÉS DELS SEUS RETA- 
LLABLES (1 936-1939), Museu d'Hisrbria dc C~talunya, Barcelona, 2009 (en curs de publicació). 



ARTICLES EN ALTRES OBRES COL.LECTIVES 
I PUBLICACIONS NO PERI~DIQUES 

"Les arts dccorativcs, dc la fundació de I'Acadkmia (1775) fins al Modrrnisme". 
A T ~  Catala. Ertat de la Qiiedó, Vk Congres del CEHA, Barcclona, 1984, pig. 366-376 

"Les arts grafiques i la indúsrria edirorial encorn de 1888". 
Dins L'Gipoiicid Univerralde Barcelona. Llilre del Centenuri 1888-1788, Ed. L'Aven~, Barcelona, 
1988, pig. 446-455. 

Q U U W ~  fitanolv 
levr introductori. Carpera d'errampes galvanorípiqurs. Edició limitada 
Museu de les Arrs Grifiques, Barcelona, Nadal 1988. 

Xilogrujer delforir del Mzrreu de &S Arti Grbf;quei 
Texr inrroducrori. Carpeta &estampes xilográfiques. Edició limirada. 
Museu de les Arm Grhiiques, Barcelona, Nadal 1989. 

Duu ul Set. 
Text introducrori. Carpeta dedicada a la revista del grup "Dau al Ser". Edició limitada. 
Regidoria d'Edicioris i Publicacions - Museu de les Arrs Grhfiqucs, Ajunramcnr de Barcelona, Bar- 
celona, Nadd 1990. 

Punr 1, punt 2, punt3. 
Tent introductori. Col.lrcció de punts de Ilibre. Edició limitada 
Muscu de les Arts Grafiques, Barcelona, Nadd 1991. 

"De la Barcelona vuitcenrista a la Barcelona modernisra". 
Dins la carpeta IL-LUSTRADORS DE LA BARCELONA WITCENTISTA 1 NOUCEN- 
TISTA, Ajunramenr de Barcclotia, Barcclona, 1993. Ili ha vcrsió castellaiia. 

Puper ja~pi. 
Texr inrroducrori. Caroera. Edici6 limirada 
Muaeu de les Arts Grifiques, Barcelona, Nadd 1993 

"Barcelona 1888-1992 en mans de Miquel I'lana". Opuscle edirat amb niotiu de la presenraci6 
del llibre de biblibfil BARCELONA 1888-1992. 
Miquel Plaria editor, Olor 1994. 

Hornmutge u Joun Sulvut Papiüieit. 
Text introducrori. Carpeti tipogrifici. Edició limirada. 
Museu de les Arrs Grhfiques, Barcelona, Nadal 1994. 

"El llibre en I'ex-libris". 
Text introducrori del calendar¡ hombnim. Edició limitada. 
Museu de les Arrs Gritiques, Barcelona, Nadal 1995. 



"h Ilustracianrs y la nurva encuadernación indusrrial : El grihado sobre metal, hire de la nuevi 
encuadernación". 
Dins Laprensa ilwnadu en e a f i a .  Lar IIwmcionei 1850-1920 (Coloquio internacional - Rennes), 
IRIS, Univeniré Paul Valéry-Montpellier, 1996, pig. 81-90. 

Texr de presentació del Catdlegdéirultrrra ipintrrra &A regIeiXV1,XVII iXVIlI Fonr &l Mueu Fre- 
dericMarir13, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1996, pig. 12-14. 

Rornerfemenini. 
Tert dc presentacid del llibre dc litografies de Miquel Plana. Carpeta Col.lecció Tkcniques. 
Olot, 1997. 

De IXcadhia i d c  [Art. Discurs d'ingres de I'acadhmica electa I1.lma. Sra. Dra., PilarV@lez Vicenre, 
llegit al Sal6 Dautat de la Casa Llotja de Mar el dia 17 de desenlbre de 1997, Reial Academia Ca- 
talana de Beller Artr de Sant Jordi, Barcelona, 1997. 

"El patrimoni industrial fotogrhfic i I'arqueologia de la indúsrria grifica. Estar dc la qüesti6". 
Dins Acta de kr IVJornndei dArqueologia Indurnial de Cataluqa, Girana, 6-8 de novembre del 
1997, pig. 233-235. 

"Les origines de la lirhographie en Catalogiie (1815-1820)" 
Dins La m4moireIithographique. 200amdfmager, Arrs et Metirrs du Livre, París, 1998, pAg. 220- 
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