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JUSTIFICACIÓ

La recerca –de vegades no gens fàcil– que he portat a terme durant els
darrers anys m’ha permès de localitzar diversos fons documentals sobre el
tema del salvament i la recuperació del patrimoni cultural, a les nostres con-
trades, durant la guerra civil i la postguerra, uns fons que han passat pràcti-
cament desapercebuts dels historiadors que s’han ocupat d’aquest període cro-
nològic. Les difícils circumstàncies per les quals va passar el nostre país a
partir del gener de 1939 van comportar la dispersió dels documents dels ar-
xius de les diverses delegacions de la Comissió del Patrimoni Artístic    cre-
ades per la Generalitat de Catalunya durant la guerra civil. Pel que fa a les
comarques meridionals del Principat, la principal d’aquestes delegacions es
va establir a Tarragona, però també es van nomenar delegats o representants
a Reus, Valls, Montblanc i Tortosa, a més de comissaris encarregats de vet-
llar pels importants monestirs de Poblet i de Santes Creus.

La delegació de Tarragona, comissariada pels artistes Ignasi Mallol i
Joan Rebull (professors de l’Escola de Pintura i Escultura endegada a la
mateixa ciutat per la Generalitat), va exercir en la pràctica unes funcions que
abastaven gairebé tota la demarcació i va coordinar la tasca que realitzaven
els altres delegats o comissaris locals. Al final de la guerra, l’arxiu de la Co-
missió de Tarragona va romandre a les dependències del palau arquebisbal i
allí el van trobar els apoderats o delegats del “Servicio de Recuperación del
Patrimonio Artístico Nacional”. Un dels principals col·laboradors de la Co-
missió del Patrimoni Artístic de Tarragona, Pere Batlle, va col·laborar tam-
bé amb les noves autoritats tot fent servir la documentació esmentada per
“recuperar” els objectes (bàsicament d’interès arqueològic i artístic) que ha-
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vien estat assenyadament traslladats per la Generalitat republicana a diversos
dipòsits patrimonials situats a Barcelona, a Girona i en altres localitats prò-
ximes a la frontera amb la República Francesa.

La reutilització (interessada) dels documents generats per la Comissió
va fer que es perdés la unitat original i, sobretot, en va comportar la diguem-
ne “desaparició” (restant fora de l’abast dels investigadors). No cal dir que un
dels objectius de les autoritats franquistes va ser ocultar o manipular els mèrits
assolits pels seus enemics en el salvament del patrimoni, tot atribuint-se’n
l’exclusivitat.

Durant molts anys, molts dels documents esmentats van romandre en
dos diferents arxius privats o personals i només recentment han passat a for-
mar part dels fons del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i de l’Ar-
xiu Històric Arxidiocesà. La consulta d’aquests documents permet conclou-
re que l’antic arxiu de la Comissió s’ha conservat en la seva major part, tot i
que actualment romangui dividit entre les dues institucions citades i s’hi de-
tectin algunes mancances puntuals. Una de les tasques que he portat a terme
fins ara ha estat “reconstruir” pacientment l’antic arxiu de la Comissió per
mitjà de fotocòpies dels documents que no s’han perdut, tot reclassificant i
reordenant els antics expedients temàtics per ordre cronològic. També he ini-
ciat, a partir de casos concrets, la recerca dels rebuts originals lliurats pels
delegats de la Comissió de Tarragona als representants dels Comitès Antifei-
xistes o Ajuntaments republicans, uns rebuts que coneixem gràcies a la con-
servació de les còpies corresponents. Directament o indirectament, he pogut
comprovar la conservació dels originals corresponents en diferents arxius mu-
nicipals de diverses poblacions del Priorat i del Tarragonès. He prestat una
especial atenció al salvament de diversos retaules i imatges procedents d’es-
glésies que es van veure afectades, durant les primeres setmanes del conflicte,
per l’actuació de “revolucionaris” exaltats i anticlericals, però també he tin-
gut en compte les intervencions arqueològiques i les tasques de protecció
realitzades en diferents jaciments, monuments, museus, arxius i biblioteques
de la demarcació.

Així mateix, he pogut localitzar diversos documents coetanis a l’Arxiu
Històric de Reus i a l’Institut Municipal de Museus (IMMR) de la mateixa
ciutat, sobretot referents a la tasca del delegat Pere Rius, conservador del
museu reusenc i estret col·laborador –a partir de l’esclat de la guerra civil–
dels esmentats Mallol i Rebull en la tasca de salvament patrimonial.
Especialment interessant ha estat la consulta de l’antic arxiu particular de
Salvador Vilaseca, actualment a l’IMMR, en què es conserva una valuosa do-
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cumentació (especialment espistolar) sobre el tema que ens ocupa.
De manera paral·lela, he compilat un gran nombre de referències

hemerogràfiques i bibliogràfiques aparegudes des del 1936 i referents al sal-
vament del patrimoni en l’àmbit territorial que ara ens ocupa. Afortunada-
ment, en els darrers anys han estat publicats diversos llibres i articles que
permeten conèixer millor l’activitat portada a terme per Eduard Toda a la
comissaria de Poblet, i àdhuc coneixem amb un cert detall l’endegada pels
comissaris de Santes Creus (gràcies a la memòria que el mateix Pere Lloret
va publicar el 1978) i de Tortosa (a partir del llibre pòstum de Joan Cid, apa-
regut el 2001). Encara són, però, molt escasses les dades conegudes sobre la
tasca realitzada pels delegats de Valls (Pau Mercadé) i de Montblanc (Ismael
Balanyà).

A partir de totes aquestes dades i d’aquests antecedents, l’estudi gene-
ral és encara en procés de realització. El resultat final haurà de presentar i
analitzar de manera detallada la importantíssima tasca realitzada, aleshores,
pels representants patrimonials de la Generalitat de Catalunya en les àrees
dependents de les delegacions de Tarragona i de Reus. Una presentació i una
anàlisi que hauran d’incloure la descripció exhaustiva dels monuments i dels
objectes salvats de la destrucció i un balanç particularitzat per a cadascuna de
les localitats referenciades. De moment, però, m’he limitat a recollir en aquest
volum una selecció dels textos, en forma de capítols –convenientment actu-
alitzats i revisats per tal d’evitar en el possible les repeticions innecessàries
de dades o conceptes–, que he anat publicant al llarg dels darrers vuit anys en
diferents diaris, revistes, volums monogràfics i miscel·lànies, de tots els quals
ofereixo al final del llibre la referència bibliogràfica original.

Em plau de fer constar que durant la meva investigació he rebut la col-
laboració i constants mostres de suport de diverses persones, entre les quals
no puc deixar d’esmentar el Dr. Manuel Fuentes, director de l’Arxiu Histò-
ric Arxidiocesà de Tarragona, el senyor Francesc Tarrats i la senyora Pilar
Sada, exdirector i directora actual (respectivament) del Museu Nacional Arqueo-
lògic de Tarragona, el Dr. Jordi Piqué, director de l’Arxiu Històric de Tarragona,
el senyor Francesc d’Assís Barriach, arxiver municipal de Tarragona, el Dr.
Ezequiel Gort, arxiver municipal de Reus, el senyor Sabí Peris, director de l’Arxiu
Històric Comarcal de Reus, el senyor Marc Ferran, director del Museu d’Art i
Història de Reus, el senyor Jordi Suárez, gerent de l’Institut Municipal de Mu-
seus de Reus, el Dr. Pere Anguera, president del Centre de Lectura de Reus, i el
senyor Albert Manent, per mitjà del qual vaig obtenir un ajut del Centre de Cul-
tura Contemporània de Catalunya. A tots, moltes gràcies.
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1. NOTES SOBRE EL SALVAMENT DEL PATRIMONI ARTÍSTIC
RELIGIÓS A REUS I TARRAGONA (1936 - 1937)

Artem non odit nisi ignarus.

Un dels arguments més repetidament exhibits pels defensors del bàn-
dol rebel, durant la guerra civil i després de la seva victòria, va ser el de la
destrucció del patrimoni artístic i cultural de l’Església catòlica portada a
terme en el territori republicà, tot vinculant-la a l’assassinat de religiosos.1  I
també fou, és clar, una qüestió que tingué una forta repercussió a l’exterior
de les nostres fonteres i que afectà força negativament el crèdit i el prestigi
internacional de la República Espanyola i –en la seva part corresponent– de
la Generalitat de Catalunya.2  Els esforços que van fer les administracions

1. Com a exemples d’aquesta bibliografia franquista, vegeu J. ESTELRICH, La
persécution religieuse en Espagne, París 1937; A. de CASTRO ALBARRÁN, La gran víctima. La
Iglesia Española mártir de la Revolución roja, Salamanca 1940 [1939], i –amb una truculèn-
cia portada al límit– Causa General. La dominación roja en España. Avance de la información
instruída por el Ministerio Público, 2ª edició revisada, Madrid s.a. [posterior a 1943]. Tot i que
d’època ja –si més no teòricament– postfranquista, vegeu també J. BASSEGODA NONELL, La
arquitectura profanada. La destrucción sistemática del patrimonio arquitectónico religioso
catalán, Barcelona 1990, i V. CÁRCEL ORTÍ, La gran persecución. España, 1931-1939,
Barcelona 2000.

2. Sobre el salvament i la protecció del patrimoni cultural en general, cal destacar els
treballs complementaris de J. ÁLVAREZ LOPERA, La política de bienes culturales del Gobierno
republicano durante la guerra civil española, Madrid 1982, i A. ALTED VIGIL, Política del Nuevo
Estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil española, Madrid
1984. Vegeu també M. T. LEÓN, La Historia tiene la palabra. (Noticia sobre el Salvamento del
Tesoro Artístico), Madrid 1977, i I. JULIÁN , “La protección del patrimonio artístico durante la
guerra civil (por el Gobierno de la República)”, Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”
(Saragossa), IV (1981), p. 38-63.
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3. Pel que fa a Catalunya, les aportacions més interessants i accessibles segueixen
essent les de M. JOSEPH I MAYOL, El salvament del Patromoni artístic català durant la guerra
civil, Barcelona 1971, i C. PI SUNYER, La guerra. 1936-1939. Memòries, Barcelona 1986. Vegeu
també J. M. GUDIOL I RICART, “En su defensa: la intervención de Josep Gudiol en el salvamento
del patrimonio artístico durante la guerra civil”, dins Tres escritos de Josep Maria Gudiol i Ricart,
Barcelona 1987, p. 85-115, i L. MONREAL Y TEJADA, Arte y Guerra civil, Angüés 1999.

4. Vegeu, per exemple, F. RIURÓ, «La lluita per la salvaguarda del Patrimoni Artístic»,
Revista de Girona, núm. 116 (maig-juny de 1986), p. 44-49.

5. Per exemple, entre les files de la CNT es va destacar el mataroní Joan Peiró, autor
d’un seguit d’assenyats articles que van tenir molta repercussió a l’època. En un d’aquests
articles («Justícia i persecució»), publicat el 5 de setembre de 1936, hi ha un paràgraf que
explica prou bé la seva postura: «Jo no justifico el mal gust dels qui, essent o no essent reli-
giosos, conserven coses que volien expressar motius d’una religió falsa com totes les religi-
ons o la santedat d’uns éssers reals o imaginaris que res no han tingut de sants. Molt menys,
però, no justifico el mal gust dels qui ara, quan tant hi ha per fer, esmercen llurs energies per-
seguint les pintures i les obres cisellades pel sol fet de llur caràcter religiós. És un joc infantí-
vol que res no té de just, que res no té d’útil a la causa de la revolució» (J. PEIRÓ, Perill a la
reraguarda. Mataró 1936, p. 57).

espanyola i catalana foren molt considerables,3  però la derrota final i la pro-
paganda franquista els van emmascarar –durant molt de temps– d’una mane-
ra realment efectiva i evidentment del tot injusta. El tema és encara més
desconegut o confús a l’hora d’esbrinar l’activitat realitzada a les diferents
comarques o localitats catalanes (és a dir, a fora de Barcelona),4  d’una mane-
ra aïllada al començament però aviat –i fins al final de la contesa– prou coor-
dinada i ben estructurada.

Atesa l’amplitud del tema, em limitaré a descriure succintament les
vicissituds del salvament del patrimoni artístic religiós durant la primera meitat
de la guerra civil i també deixaré per a una altra ocasió l’estudi dels altres
àmbits patrimonials (arqueològic, monumental, arxivístic, etc). Tampoc no
puc esplaiar-me, evidentment, sobre les causes i motivacions de la destrucció
portada a terme durant les primeres setmanes de la revolució, ni sobre les
responsabilitats d’uns i altres. A Catalunya, molts dirigents i intel·lectuals
republicans van lamentar de seguida les malvestats realitzades a la zona lle-
ial pels tristament famosos «incontrolats»,5  però només uns quants van col-
laborar d’una manera efectiva a fi d’evitar-les i reduir-ne els efectes. En tot
cas, la tasca que van aconseguir portar a terme va ser molt més eficaç i meri-
tòria que la que –propaganda i tergiversació a banda– van arribar a fer els de
l’altre bàndol.
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La revolució a Barcelona

La rebel·lió militar provocà un esclat revolucionari que afectà greu-
ment la seguretat del patrimoni cultural, tot i la immediata derrota dels fac-
ciosos a Catalunya. Podem dir que el 19 de juliol de 1936 s’inicià, amb els
primers incendis i destruccions, el calvari pel qual va haver de passar el nos-
tre patrimoni artístic.6

A Barcelona, centre i clau de la revolta, fou on hi hagué –és clar– els
primers atemptats iconoclastes i anticlericals, que van ser exportats i imitats
ràpidament a tot Catalunya.7  La Generalitat, per poder aturar d’alguna ma-
nera els incendis provocats i les destruccions violentes, manà radiar un mis-
satge prou curt i entenedor, però que resultà majoritàriament desoït:

El Govern de la Generalitat s’ha incautat de tots els edificis religiosos i, per tant, prega
tothom que siguin respectats.8

Ventura Gassol, amb pocs elements tècnics disponibles per raó del
període vacacional i per la dispersió territorial provocada pel cap de setma-
na, en els primers moments va haver de mobilitzar, a través de l’Escola Nor-
mal i amb finalitats de salvament patrimonial, tots els mestres que fou possi-
ble de localitzar.9  També va fer imprimir amb urgència uns cartells amb l’es-

6. Des de la perspectiva catòlica, es tractà d’un veritable “martiri de les coses”. Ve-
geu A. MONTERO MORENO, Historia de la Persecución Religiosa en España 1936-1939, Madrid
1961 (n’hi ha una reimpressió de 1998), p. 627-653, i A. MANENT I SEGIMON & J. RAVENTÓS I
GIRALT, L’Església clandestina a Catalunya durant la guerra civil (1936-1939) (Els intents de
restablir el culte públic), Barcelona 1984, p. 21-42.

7. No cal dir que el gran nombre de destruccions portades a terme a Barcelona va ser
un dels ingredients truculents indispensables en obres com la de F. LACRUZ, El Alzamiento, la
revolución y el terror en Barcelona, Barcelona 1943, p. 123-127 i 296-307. És clar, però, que
els fets –injustos i criminals– de 1936 tenien prou precedents, a la mateixa Barcelona i en al-
tres llocs de l’Estat, com recorda F. ESCOFET, Al servei de Catalunya i de la República. La vic-
tòria (19 de juliol de 1936), París 1973, p. 372: “Molt aviat començaren els incendis i saqueigs
de les esglésies i convents, actes encomanadissos i freqüents en les revoltes de la nostra «ca-
tòlica» Espanya”.

8. Segons M. JOSEPH I MAYOL, El salvament del Patrimoni artístic català durant la
guerra civil, Barcelona 1971, p. 19.

9. Vegeu J. CARNER-RIBALTA , De Balaguer a Nova York passant per Moscou i Prats de
Molló (Memòries), París 1972, p. 161-162, i E. FORT I COGUL, Ventura Gassol. Un home de cor
al servei de Catalunya, Barcelona 1979, p. 225-228. Un exemple, novel·lat però versemblant
i colpidor, de l’actuació d’un dels mestres mobilitzats el podeu trobar al llibre de L. ROMERO,
Tres días de julio (18, 19 y 20 de 1936), Esplugues de Llobregat 1967, p. 527-532.
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cut del Govern català i la frase «Edifici apropiat per la Generalitat per al
servei de les institucions del poble», per tal d’enganxar-los en un lloc visible
de les façanes dels immobles en perill (esglésies i convents, especialment).10

El pintor tarragoní Ignasi Mallol i Casanovas i l’escultor reusenc Joan
Rebull i Torroja, codirectors del Taller-Escola de Pintura i Escultura de
Tarragona,11 es trobaven aleshores a Barcelona i sembla que col·laboraren
decididament –a l’igual d’altres artistes i intel·lectuals catalans– amb el con-
seller de Cultura per evitar in situ l’actuació indiscriminada d’alguns grups
armats incontrolats (bàsicament anarquistes) que poc abans havien participat
en la derrota dels militars subversius. Les notícies que en tenim ens diuen,
d’una manera una mica confusa, que Rebull i Mallol van ajudar a salvar, al
front d’un escamot de mossos d’esquadra, el museu i una bona part de la
biblioteca del Seminari barceloní.12 Després d’aquesta actuació immediata,
Gassol els va fer anar a Tarragona, on la Comissaria de la Generalitat s’en-
frontava a problemes similars.

La revolució a Tarragona

La situació a Tarragona va anar a remolc de la de Barcelona.13 El dia

10. Podeu veure una fotografia d’aquest cartell, enganxat al costat de la porta d’una
església barcelonina, a E. VALLÈS, Història gràfica de la Catalunya autònoma 1931-1939, II.
La Guerra (del 19 de juliol de 1936 a l’11 de febrer de 1939), 3ª edició, Barcelona 1990, p.
133.

11. En funció d’aquest càrrec de codirector i en representació de l’Escola-Taller, Re-
bull havia ocupat una vocalia en la Comissió provincial de Monuments, de la qual va prendre
possessió en la sessió de 29 d’agost de 1935, extraordinàriament presidida per l’aleshores
comissari de la Generalitat a Tarragona, Emili Vila (llibre d’actes de la Comissió de Monu-
ments de Tarragona, anys 1935-1963, p. 1. Arxiu Històric de Tarragona).

12. Així ho explica P. BOSCH GIMPERA, Memòries, Barcelona 1980, p. 192: “enmig de
l’incendi del Seminari, Gassol hi envià els artistes Mallol i Rebull amb mossos d’esquadra que
aconseguiren salvar almenys el museu i la part més important de la biblioteca i portar-ho a la
Generalitat”. En canvi, l’arquitecte Gudiol (Tres escritos de Josep Maria Gudiol i Ricart,
Barcelona 1987, p. 90) només esmenta “un grupo de artistas dirigidos por el escultor Federico
Marés” com a responsables de la recuperació dels materials “salvados de las llamas y del
saqueo del Seminario”. Val a dir que tant Gudiol com Bosch no van poder arribar a Barcelona
fins el dia 22 de juliol (vegeu E. RIPOLL & E. SANMARTÍ , “El juliol de 1936 de Pere Bosch-
Gimpera”, L’Avenç (Barcelona), núm. 42, octubre de 1981, p. 15). Vegeu també P. COROMINES,
La República i la guerra civil. Tercer volum dels Diaris i records (edició a cura de Max Cahner
i Joan Coromines), Barcelona 1975, p. 211, on s’esmenta l’activitat del “Sindicat d’Artistes
Pintors i Escultors”.

13. Vegeu J. PIQUÉ I PADRÓ, La crisi de la rereguarda. Revolució i guerra civil a
Tarragona (1936-1939), Barcelona 1998, especialment les p. 125-129.
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21 de juliol van ser publicats en el Butlletí Oficial de la Generalitat (BOGC)
dos decrets de Presidència: en el primer s’acceptava la dimissió de Joaquim
Fort i Gibert, fins aleshores comissari delegat interí de la Generalitat a
Tarragona (era alcalde de la ciutat), i en el segon es nomenava per al mateix
càrrec Lluís Mestres i Capdevila. Després d’aconseguir que el cardenal Vidal
i Barraquer accedís a deixar la ciutat, escortat per funcionaris de la Generali-
tat,14 la nit del 21 al 22 de juliol elements sense control van envair el palau
arquebisbal. Gràcies a l’enèrgica acció del comissari Mestres, la Generalitat
aconseguí salvar els documents del valuós arxiu del cardenal, tot i que hom va
trobar «els papers una mica desordenats i remenats per alguns membres dels
comitès [antifeixistes] locals. No sembla, però, que se n’haguessin dut res».15

El conjunt documental del cardenal, publicat miscel·làniament per M.
Batllori i V.M. Arbeloa des de 1971, va ser portat en un primer moment a les
dependències de la Comissaria –que ocupava les que havien estat de la Dipu-
tació– i traslladat més endavant a Barcelona –per mitjà de P. Bosch Gimpera–
i confiat a Josep Vidal i Barraquer, germà del cardenal.16 Per a prevenir no-
ves agressions, la catedral va ser apropiada i tancada, i el palau arquebisbal i
el seminari es van convertir en hospitals de sang. Menys afortunats foren la
resta d’edificis religiosos tarragonins, més o menys profanats i saquejats;
uns quants van patir greus incendis i destruccions, com l’església de les car-
melites descalces o els convents dels carmelites i de les clarisses.17 L’incendi

14. Vegeu F. BONAMUSA, Política i finances republicanes (1931-1939). Lluís Mestres
i Capdevila, comissari conseller a Tarragona (1936-37) i director general de Finances de la
Generalitat de Catalunya (1937-39), Tarragona 1997, p. 92-94. Sobre el salvament del carde-
nal, vegeu també J. SERRA I VILARÓ, Víctimas sacerdotales del Arzobispado de Tarragona
durante la persecución religiosa del 1936 al 1939, Tarragona, s.a. [1948], p. 21-36; E. FORT I
COGUL, Eduard Toda, tal com l’he conegut, Montserrat 1975, p. 302-305; R. MUNTANYOLA ,
Vidal i Barraquer. Cardenal de la Pau (nova edició revisada), Montserrat 1976, p. 353-415; S.
LEÓN DUASO, “La orden que salvó la vida de Vidal i Barraquer”, Diari de Tarragona, 5 de juny
de 1994, p. 3; J. MASSÓ CARBALLIDO, “Vidal i Barraquer, Tarragona i la guerra civil”, Diari de
Tarragona, 3 d’agost de 1998, p. 9, i J. MASSÓ CARBALLIDO, “Companys i Vidal i Barraquer (24
de juliol de 1936)”, El Punt (ed. Tarragona), 24 d’agost de 1998, p. 19.

15. Arxiu Vidal i Barraquer. Església i Estat durant la Segona República Espanyola
1931-1936 (edició a cura de M. BATLLORI i V.M. ARBELOA), volum I, Montserrat 1971, p. VIII.

16. Vegeu P. BOSCH GIMPERA, “La vida d’un català exemplar. Vidal i Barraquer el «Car-
denal de la Pau»”, Xaloc (Mèxic), núm. 41 (28 d’abril de 1971), p. 48 i 52, amb confusions
pel que fa als noms dels comissaris de Tarragona (rectificades a P. BOSCH GIMPERA, Memòries,
Barcelona 1980, p. 194 i 273).

17. Vegeu M. TRENS I RIBAS (dir.), Monumentos sacros de lo que fué España roja.
Homenaje a las iglesias caídas, tom I (Catalunya), Barcelona 1940, p. 5-8; P. BATLLE HUGUET
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més vistent i recordat per qui el va poder veure és el del vell convent de santa
Clara.18

Hi ha nombrosos testimonis –sobretot des de l’òptica catòlica i/o con-
servadora– del seguit d’actuacions revolucionàries negatives que es portaran
a terme contra les persones i els béns religiosos durant els dies immediata-
ment posteriors al 19 de juliol, i no cal recordar-los un per un.19 És evident
que el patrimoni artístic de caire religiós va ser afectat de forma considera-
ble, especialment el moble, però no és menys cert que hom pogué salvar
elements molt valuosos i que la catedral romangué pràcticament intacta fins
al final de la guerra. En aquest salvament participaren –com veurem– ele-
ments molt heterodoxos: comissaris i delegats de la Generalitat, professors i
estudiants d’art i fins i tot alguns membres de partits o organitzacions teòri-
cament anticlericals. El més representatiu d’aquests últims és Josep Maria
Alomà i Sanabras (el Catllar, 1909 - Tarragona, 1993), que recordava en
tercera persona –pocs anys després dels fets– la cursa dramàtica de destruc-
cions i salvaments:

[...] La quema de la iglesia de San Agustín [...] seguramente sería llevada a cabo por
elementos llegados aquel día [21 de juliol] de Barcelona con el fin de extender el
terrorismo del que la ciudad hasta entonces había estado preservada. Por el contrario,
fue el día de referencia, en unión de elementos de la Generalidad y alumnos de la
escuela-taller de escultura y pintura de la misma, cuando para preservar los edificios
religiosos del furor de las masas, se dedicó a fijar y amparar que dichos elementos
colocaran carteles y pasquines invitando al pueblo a respetarlos, por considerarlos de
interés nacional. / Apercibido de que en la iglesia de San Lorenzo se procedía a la
quema de imágenes por un grupo de incontrolados trasladóse con la mayor rapidez en
auxilio de los elementos que intentaban rescatar del saqueo y destrucción un retablo

(dir.), Los Monumentos Arqueológicos y Tesoro Artístico de Tarragona y su Provincia durante
los años 1936-39. Memoria de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. Poblet 1942, p.
37-41, i L. CLIMENT, Rojos en Tarragona y su provincia. Tarragona 1942, p. 162-163. Val a dir
que algunes de les afirmacions que s’hi fan són errònies o molt tendencioses.

18. Vegeu, per exemple, J. M. PRATS I BIARNÈS, Memòries d’un tarragoní absent. Notes
per a la història local amb interpolacions en castellà [sic], Barcelona 1988, p. 24-25, i les
fotografies publicades per L. CLIMENT, Rojos en Tarragona y su provincia, Tarragona 1942, p.
88 i 160.

19. Vegeu, per exemple, S. RAMON, “Recordant...”, dins Semana Santa MVMLXIII
(Confraria de Sant Magí de Barcelona), Barcelona 1963, s.p.; J. COSTA I SARSANEDAS, “De com
i per què es van salvar les campanes de la catedral”, Diari de Tarragona, 16 de setembre de
1998, i M. ALEU I PADRENY, “Noves dades sobre la salvació del pas «El Cirineu» durant la
guerra civil”, Setmana Santa. Tarragona, 1991 (Reial Germandat de Jesús Natzarè), Tarragona
1991, p. 27-31, aquest darrer molt interessant i significatiu de com actuaven els escamots anar-
quistes i quines eren les possibilitats reals d’intervenció dels representants polítics municipals.
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de valor incalculable, sin poderlo conseguir por la actitud hostil de la masa que
amenazaba tomar un mal cariz. Afortunadamente su personación oportuna y decidido
gesto permitió recuperar el retablo mentado, siendo inmediatamente trasladado, bajo
su custodia, a la E.T. de P. y E. de la G. para su conservación y reparación. / Pero
donde había de culminar su gestión fue en salvar a la Catedral del saqueo, destrucción
y robo de objetos de culto y obras de arte que gracias a su decidida y valiente
intervención pudieron ser conservados incólumes al igual que el edificio. En cierta
ocasión se opuso enérgica y rotundamente a que penetrasen en el sagrado recinto
elementos de las JJ.LL. que, pretextando un registro, intentaron destruir las imágenes
y altares que no querían fuesen conservados, puesto que todo lo que se refiriese a
religión decían que tenía de ser destruido y quemado. / Como no atendían a razones
les propuso que delegaran a dos o tres miembros para que, en su unión y de la del
conservador de aquélla, comprobasen que si se guardaban era porque constituían cosas
artísticas e históricas y que por otra parte tenían que tener presente que aquello se
destinaba a Museo. Aceptada la proposición, se les permitió la entrada retirándose
completamente decepcionados y contrariados.20

La revolució a Reus

El dia 21 de juliol hom cremà l’església de Sant Francesc i el 22 el
santuari de Misericòrdia (on fou destruït pràcticament tot el seu patrimoni
artístic).21 Dels molts testimonis que han estat publicats sobre aquells mo-
ments tan difícils, es pot destacar el que va oferir Josep Iglésies quaranta
anys després:

L’estiu del 1936 fou angoixós per l’amic Vilaseca. L’esclafit de la guerra civil, amb
l’aparició incivil d’uns petits grups que anaven d’un temple a l’altre, armats de malls
que brandaven enfurits i ho destruïen tot, el deixà anorreat. Ell, que s’havia erigit en
vetllador del tresor artístic ciutadà, es trobava completament impossibilitat d’evitar la
salvatgia que es manifestava. La destrucció dels tresors artístics que guardaven les
esglésies fou obra d’un dia. Recordem la visita que li férem en aquella avinentesa i
que el trobàrem pres d’un gran aclaparament. No se sabia treure del cap que haguessin
pogut ésser cremades les imatges i pintures, algunes importantíssimes, de la Sang, del
Roser, de Misericòrdia i, darrerament, de Sant Pere. Ens estàvem darrera els vidres
del balcó del seu despatx [en el número 32 bis del carrer de Sant Joan]. / –Veig passar
per aquest carrer els grups d’incendiaris. Criden. Tots parlen castellà. Han pujat de les

20. Declaració jurada de Josep Maria Alomà Sanabras [1942]. Tarragona 1992, p. 19-
20. Hi he corregit els accents gràfics i les comes; els punt i a part els he senyalat per mitjà de
barres.

21. Vegeu la fotografia de com va quedar l’interior del santuari de Misericòrdia a P.
ANGUERA, A. ARNAVAT & X. AMORÓS, Història gràfica del Reus contemporani, I. 1803 / 1939,
Reus 1986, p. 201.
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pedreres de Salou. N’hi ha que tenen fatxa d’abissinis. No n’hi ha un de sol que sigui
de Reus, ni un...– ens comunicava. / Quan reaccionà, es pogué encara salvar molta
cosa de la parroquial de Sant Pere i aleshores vingué l’hora d’anar —junt amb en
Rius— d’un lloc en un altre a recollir el que en podríem dir materialment els testos.
Però en alguns llocs ni testos de cap mena no quedaren. I no solament a Reus, sinó que
anà pels pobles a intentar de salvar el que encara era salvable, perquè arreu havia
ocorregut l’onada malastruga. Això li comportà córrer perills, i superar-los.22

L’agressió a l’edifici de la prioral començà, el dia 21 de juliol, per la
seva mateixa façana.23 Hom va fer caure a terra l’antiga imatge de pedra de
Sant Pere que hi havia dins de la fornícula oberta en el frontó de la portalada
major. L’escultura va ser trencada i els seus fragments foren dispersats. El
1961, vint-i-cinc anys després, en obrir-se una rasa al carrer de Balmes, va
reaparèixer el malmès cap de l’apòstol, avui conservat al Museu d’Art i His-
tòria de Reus.24

Quant a l’interior del temple, hom va cremar o fer desaparèixer la
majoria dels mobles, inclosos diversos elements dels altars i retaules. Es van
poder salvar, tanmateix, determinades parts dels retaules de l’altar major i
del del Roser, que van romandre in situ mentre la nau de l’església esdevenia
un mercat públic –cobert– de fruites i verdures.25

Com a molts altres llocs, també a Reus es van destruir o malmetre
edificis i objectes de titularitat eclesiàstica que, tot i no tenir pràcticament
cap interès artístic, haurien estat molt útils per al patrimoni cultural, pedagò-
gic o social de tots els ciutadans. Un cas paradigmàtic és el de l’incendi del
col·legi de Sant Pere Apòstol dels Fills de la Sagrada Família, dit dels “Padres”,

22. J. IGLÉSIES, Salvador Vilaseca, excursionista científic, Reus 1976, s. p. Sobre la
controvertida qüestió de la participació de forasters o emigrants en la destrucció del patrimo-
ni religiós (a Reus i a tot Catalanya), vegeu J. BLASCO, Estampas de mi cautiverio, Buenos Aires
1940, p. 71.

23. Deixant de banda les autoritats municipals, no es pot dir que els elements catòlics
de Reus –fins i tot els que no temien per la seva vida– fessin gaire cosa per defensar aquest i
els altres temples de la ciutat. És significatiu l’episodi que explica A. CORREIG I MASSÓ, Temps
de guerra. Apunts autobiogràfics (del 1936 al 1939). (Des de la fe), Reus 1999, p. 13-14: «In-
gènuament vaig trucar per telèfon a un alt càrrec municipal molt conegut meu, demanant-li que
fessin sortir alguna força a protegir aquella església atacada. Digué que no hi podien fer res».

24. Les circumstàncies d’aquesta singular “troballa” les va donar a conèixer S.
VILASECA ANGUERA, “Fragment d’una escultura de Sant Pere de l’Església Prioral”, Reus.
Semanario de la Ciudad, núm. 793 (24 de juny de 1967), p. 49.

25. Vegeu el Diari de Tarragona, any LXXXIII, núm. 187, 6 d’agost de 1936, p. 3, i
J. BLASCO, Estampas de mi cautiverio. Buenos Aires 1940, p. 53, on comenta la transforma-
ció del temple en “«mercado de casa Pedro», pues los santos pasaron a la historia”.
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al carrer Ample.26 Pocs mesos després, el socialista reusenc Josep Recasens
i Mercadé comentava des de les planes del Diari de Reus aquests malbarata-
ments:

Els primers actes revolucionaris foren destruir, saquejar i cremar edificis, mobles,
mercaderies, valors artístics, àdhuc bitllets de Banc... Posats a fer heroïcitats, fins i tot
emprenguérem contra les nostres pròpies propietats i els nostres propis béns. I avui,
com és sabut, manquen locals per a escoles i per allotjar refugiats, manquen subsis-
tències i diners, manca en fi el que tindríem si no haguéssim intentat fer una extempo-
rània revolució. 27

L’activitat legislativa de la Generalitat

El president Companys i el conseller Gassol havien signat el 2 de juny
un decret que reorganitzava el Servei de Belles Arts, de Conservació del Pa-
trimoni Artístic Nacional, d’Excavacions i d’Arxius i Biblioteques.28 El de-
cret, publicat en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 4,
creava la Secció de Biblioteques (amb Jordi Rubió i Balaguer com a cap), la
Secció d’Arxius Documentals (Agustí Duran i Sanpere), la Secció de Mu-
seus (Joaquim Folch i Torres), la Secció de Monuments (Jeroni Martorell) i
la Secció d’Excavacions (Pere Bosch-Gimpera).

El 24 de juliol, en unes circumstàncies ben diferents, el BOGC publi-
cà un decret de Cultura que disposava la constitució immediata «a cada loca-
litat de Catalunya d’un Comitè presidit per l’alcalde i sota la salvaguarda de
les milícies ciutadanes, per vetllar i assegurar la conservació dels edificis
públics, que el Govern de la Generalitat destina a institucions populars, així
com els objectes, que són també Patrimoni del Poble». Al dia següent, el
mateix mitjà oficial publicà un nou decret de Cultura pel qual la Generalitat
s’apropiava «tots els materials i objectes d’interès pedagògic, científic, his-
tòric, arqueològic, bibliogràfic i documental que es trobin situats en els edi-

26. Vegeu-ne la descripció que en dóna J. BLASCO, Estampas de mi cautiverio. Buenos
Aires 1940, p. 28-30.

27. El text complet de l’article, publicat l’11 de desembre de 1936, ha estat repro-
duït per P. ANGUERA NOLLA & L. M. PÉREZ SEGURA, “Polèmica guerra - revolució en els textos
de J. Recasens i Mercadé”, Col·loqui Internacional 2ª República Espanyola. Comunicacions
presentades a les ponències I i II, Tarragona 1981, p. 15-17.

28. Aquesta reorganització es porta a terme d’acord amb la Llei de Conservació del
Patrimoni Històric, Artístic i Científic de Catalunya, de 26 de juny de 1934 (el text d’aquesta
Llei és reproduït a M. ROSSELL, La Generalitat de Catalunya, II. La política cultural. El bilin-
güisme. L’ensenyament. El patrimoni. La cultura popular, Barcelona: 1977, p. 56-62).
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ficis o locals d’institucions públiques del territori de Catalunya afectats pels
actuals esdeveniments, o que a judici dels senyors Comissaris de la Genera-
litat, Alcaldes i altres Autoritats legals podessin esser-ho», alhora que orde-
nava que tots els Comitès creats pel decret publicat el dia 24 posessin «sota
la salvaguarda de les Milícies ciutadanes i altres forces de les autoritats cons-
tituïdes, tots els susdits materials i objectes» i obligava els alcaldes a donar
«compte del compliment d’aquesta disposició al Conseller de Cultura de la
Generalitat, pels mitjans de comunicació més ràpids que tinguin a llur abast».

El dia 27 de juliol es constituí a la capital del Tarragonès el «Comitè
d’Incautacions d’Obres Culturals de Tarragona». Els seus càrrecs es van dis-
tribuir així:

President: Joaquim Fort i Gibert, Alcalde d’aquesta ciutat. Vice-president: Estanislau
Salvador i Fortuny, Conseller Regidor [sic] de Cultura de l’Ajuntament. Vocals: Ignasi
Mallol i Casanovas, Joan Rebull Torroja, Directors de l’Escola d’Art de Tarragona;
Bertomeu Darder, Director accidental de l’Institut de Segona Ensenyança; Montserrat
Bertran, director de l’Escola Normal de Tarragona, i dos vocals del Front Popular, que
els nomenarà oportunament. 29

Molt aviat, però, el Govern de la Generalitat decidí retornar als seus
diferents Serveis tècnics patrimonials (Arxius, Biblioteques, Museus, Mo-
numents i Excavacions) llurs funcions. Companys i Gassol van signar, el 31
de juliol, un decret que anul·lava «totes les Delegacions d’inspeccció d’edifi-
cis i d’objectes del Patrimoni del Poble i totes les autoritzacions per a requisar
i apropiar-se els esmentats objectes». Es considerava, doncs, «ja realitzada
[...] l’acció immediata del Govern de la Generalitat en defensa del patrimoni
del poble i dels objectes d’interès artístic, històric i pedagògic, en la qual ha
estat assistit per tota mena d’iniciatives privades, espontànies i per ciutadans
i grups de ciutadans que s’han posat a les seves ordres». El decret deia també
que «tots els ciutadans que descobreixin objectes que ells creguin d’interès
artístic, històric, científic o pedagògic, en compte de dur-los, com havien fet

29. Diari de Tarragona, any LXXXIII, núm. 179, 28 de juliol de 1936, p. 1. Sobre
aquest Comitè, vegeu J. PIQUÉ I PADRÓ, “Revolució i guerra civil al Tarragonès (1936-1939)”,
Història del Camp de Tarragona, I. El Tarragonès, Tarragona 1989, p. 237-238; J. PIQUÉ I
PADRÓ, “Revolució i guerra civil”, El segle XX a Tarragona, Tarragona 1995, p. 112, F.
BONAMUSA, Política i finances republicanes (1931-1939). Lluís Mestres i Capdevila, comissari
conseller a Tarragona (1936-37) i director general de Finances de la Generalitat de Catalunya
(1937-39), Tarragona 1997, p. 199-200, i J. PIQUÉ I PADRÓ, La crisi de la rereguarda. Revolu-
ció i guerra civil a Tarragona (1936-1939). Barcelona 1998, p. 127-128.
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fins ara, al Servei del Patrimoni de la Generalitat, caldrà que notifiquin abans
a l’esmentat Servei llur troballa, perquè el tècnic autoritzat dictamini si el
seu interès justifica o no la incautació o el trasllat». Aquest decret es va fer
públic primer a través de la premsa diària, uns quants dies abans d’inserir-lo
en el BOGC.30

Dins del mateix procés de regularització –i per mitjà de sengles de-
crets (de 30 de juliol, publicats al BOGC l’1 d’agost)–, va ser suprimida la
Junta de Museus de Barcelona, substituïda per la Comissaria General de
Museus, i nomenat comissari general Pere Coromines i Muntanya.31 Tot se-
guit fou substituït el Patronat del Museu d’Arqueologia de Catalunya per la
nova Comissaria General de Museus Arqueològics, de la qual és nomenat
comissari Pere Bosch-Gimpera (decrets de 31 de juliol, publicats el 2 d’agost).

El 6 d’agost es formà el Comitè Antifeixista de Tarragona i des d’ales-
hores es va fer càrrec de la responsabilitat municipal de Cultura el militant
cenetista Josep Maria Alomà Sanabras, en representació de la FAI. Més en-
davant, el 22 d’octubre, en reconstituir-se l’Ajuntament, Alomà va prendre
possessió formal de la regidoria de Cultura.32 Paral·lelament, sense afectar
teòricament l’àmbit cultural o artístic, es creà també un departament munici-
pal dit d’«Incautacions», dirigit per Josep Pechs Franch, del POUM, tant
durant l’època del Comitè Antifeixista com la del primer Ajuntament recons-
tituït.33

El 7 d’agost, el BOGC publicà un decret del Departament de Justícia i
Dret per mitjà del qual la Generalitat confiscava, a més a més dels béns dels
individus i «persones morals» que haguessin participat d’alguna manera en
el moviment sediciós, els «de l’Església i de les Ordres i Congregacions
Religioses» que «el dia 19 de juliol corrent es trobaven en possessió de les

30. Vegeu el Diari de Tarragona, any LXXXIII, núm. 186, 5 d’agost de 1936, p. 3, i
el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 222, 9 d’agost de 1936, p. 988.

31. Vegeu-ne les referències, escasses però significatives, que en dóna el mateix P.
COROMINES, La República i la guerra civil. Tercer volum dels Diaris i records (edició a cura de
Max Cahner i Joan Coromines), Barcelona 1975, p. 211-212.

32. Sobre l’actuació d’Alomà en defensa del patrimoni artístic, vegeu L. LLORACH &
J. PIQUÉ, «Josep Mª Alomà Sanabres, militant cenetista (73 anys)», Quaderns d’Història Con-
temporània (Tarragona), número extra [Revolució i guerra civil. Recerques a l’Arxiu Nacio-
nal de Salamanca (S. G. C.)], 1983, p. 245-259, i sobretot la Declaració jurada de Josep Maria
Alomà Sanabras [1942], Tarragona 1992.

33. J. PIQUÉ I PADRÓ, La crisi de la rereguarda. Revolució i guerra civil a Tarragona
(1936-1939), Barcelona 1998, p. 41 i 50. Cal fer esment que tant Alomà com Pechs eren pa-
letes de professió.



24

esmentades Corporacions». Aquests béns «es dedicaran, d’una manera espe-
cial, a obres de caràcter sindical i social, així com al compliment dels serveis
administratius de la Generalitat. Resten exceptuats els béns comunals i les
cases parroquials, de les esmentades Corporacions, els quals passaran en plena
propietat als Ajuntaments respectius».34

L’11 d’agost és publicat al BOGC el decret pel qual tots els museus,
col·leccions, ruïnes i monuments arqueològics de Catalunya quedaven incor-
porats «al Patrimoni del Poble» i passaven a dependre de la Conselleria de
Cultura. El mateix decret declarava apropiats «la zona arqueològica
de Tarragona, els seus museus i col·leccions arqueològiques, la Necròpolis i
el Museu de la Fàbrica de Tabacs».

Amb data de 13 d’agost, la Generalitat va trametre una circular amb
instruccions per a tots els «Alcaldes Presidents de Comitès i Delegats per [a]
la protecció del Patrimoni del Poble»:

Edificis.- Es procurarà impedir la destrucció dels monuments arquitectònics de mèrit
destacat, en el conjunt i detalls escultòrics. En el cas d’edificis incendiats, es recoma-
na a l’autoritat local cuidi de tapiar les portes, per motiu de seguretat pública. Serà
tramesa a la Comissió del Patrimoni, sinó ha sigut ja feta, una Nota dels edificis incautats
a cada població. / Objectes artístics, Arxius i Biblioteques.- Es dipositaran en lloc
segur de la localitat, guardant-los fins que d’acord amb la Comissió del Patrimoni
se’ls dongui nova destinació. En cap manera s’entregaran a delegats que no vagin
expresament autoritzats. Es farà un inventari el més detallat possible, que serà tramès
a la Comissió del Patrimoni del Poble, de la Generalitat.35

El 14 d’agost, el BOGC feia públic el nomenament d’Eduard Toda i
Güell i de Pere Lloret i Ordeix com a comissaris dels monestirs de Poblet
i Santes Creus, alhora que eren dissolts els respectius Patronats.36

34. A. de CASTRO ALBARRÁN, La gran víctima. La iglesia española mártir de la
revolución roja, Salamanca 1940, p. 100-101, li dóna aquesta interpretació tendenciosa: “No
habían pasado quince días desde que comenzó el Movimiento y la revolución cuando el
Gobierno de la Generalidad de Cataluña se incautaba de todos los bienes de las Ordenes
Religiosas que «Hubiesen intervenido –decía el Decreto– en la sublevación»” (he mantingut
les cursives de l’original).

35. Còpia mecanoscrita conservada a l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona (MNAT). Hi he corregit els accents i les comes. La tramesa d’aquestes instruccions
oficials és anunciada, entre d’altres, pel Diari de Reus, núm. 182 (15 d’agost de 1936), p. 2.

36. Ambdós, Toda i Lloret, havien presidit prèviament els corresponents Patronats.
D’altra banda, és significatiu que Gassol, per protegir l’emblemàtic monestir de Montserrat,
també confiés successivament en dos conterranis seus: Joan Puig i Ferrater (la Selva, 1882 -
París, 1956) i Carles Gerhard i Ottenwaelder (Valls, 1895 - Cambridge, 1970).
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El 22 d’agost, apareixia al BOGC el decret pel qual eren «dissoltes
totes les Juntes de Museus i totes les altres entitats que, amb un nom o altre,
tenien per funció l’ordenació i l’administració dels Museus en les diverses
localitats de Catalunya». Aquestes juntes, pràcticament inoperants alesho-
res, serien substituïdes per «un Delegat» que havia de servir «d’enllaç entre
la Comissaria general de Museus, d’una banda, i els Ajuntaments, Milícies i
Comitès locals, d’altra banda».

El dia 19 de setembre de 1936, el ja intitulat Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya (DOGC), publicà un decret pel qual «la Generalitat de
Catalunya s’apropia tots els Santuaris i Ermites situats en el territori català
de la seva jurisdicció», amb la indicació que «els Alcaldes i autoritats de tota
mena procuraran que no sofreixi cap dany aquest nou Patrimoni de la Gene-
ralitat.» Aquest decret, a causa dels dubtes «sobre la situació jurídica en què
es podrien trobar determinats Santuari i Ermites», va ser modificat en el DOGC
del 17 d’octubre: «són exceptuats de l’apropiació general [...] els Santuaris i
Ermites que en l’expressada data eren propietat d’Ajuntaments de Catalunya».

El 17 d’octubre, un altre decret publicat al DOGC feia saber que no
podia ser enderrocada «cap obra d’arquitectura civil i religiosa, anterior a la
segona meitat del segle XIX, sense autorització especial del Conseller de
Cultura de la Generalitat».

L’aleshores conseller primer i interí de Cultura del Govern de la Gene-
ralitat, Josep Tarradellas, signà el 27 d’octubre un decret (publicat al DOGC
del dia següent) que autoritzava «el Conseller de Cultura per prendre totes
aquelles mesures de precaució que estimi necessàries per a la salvaguarda de
les obres que es custodien en els nostres Museus d’art, requerint, si cal, la
col·laboració de les altres Conselleries per a portar a terme la seva comesa».

El nou conseller de Cultura, Antoni Maria Sbert i Massanet, va proce-
dir a una nova reorganització al si del seu Departament. El DOGC del 28 de
gener de 1937, va suprimir la Comissaria General dels Museus d’Arqueologia
de Catalunya i va traspassar-ne les funcions a la nova Secció d’Excavacions i
Arqueologia, amb seu al Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona).37

Un cop superats els Fets de Maig, el successor d’Sbert, Carles Pi Sunyer,
també va emprendre reformes administratives. El DOGC del 25 de setembre
estructurà el Departament a base de dues Seccions: la General i la d’Ense-

37. Pere Bosch-Gimpera va continuar, és clar, al capdavant d’aquesta nova Secció.
Vegeu Servei d’Excavacions i Arqueologia de Catalunya. Memòria 1936-1937, Barcelona
1937, especialment p. 45-54.
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nyaments. La Secció General tenia al seu càrrec «la tramitació i proposta de
resolució administrativa de tot el que fa referència als Serveis del Patrimoni
Artístic: Arxius, Biblioteques, Monuments, Museus i Excavacions».

El DOGC del 31 d’octubre va publicar un llarg i raonat decret en què
s’ordenava als Ajuntaments catalans vetllar «per la protecció del Patrimoni
Històric, Artístic i Científic que es trobi en llur terme municipal» i intensifi-
car «la tasca de vigilància i de conservació dels edificis històrics i dels objec-
tes, llibres i documents, d’interès cultural existents en el referit terme». A
més a més, es recordava l’obligació de sol·licitar al conseller de Cultura «la
utilització, reforma o enderroc d’alguna obra d’arquitectura civil o religiosa
antiga» i s’especificava que

Els objectes arqueològics, artístics, documentals i bibliogràfics, com són obres de
pintura i escultura, exemplars de ceràmica, mobiliari, orfebreria, indumentària, llibres
i documents, procedents d’esglésies, d’associacions religioses o civils o de particu-
lars, que hagin estat apropiats per Municipis, Sindicats, Centres polítics, Comitès i
particulars, són considerats Patrimoni nacional, i en conseqüència prohibida llur ces-
sió o alienació, per tant, hauran de tenir-los en les millors condicions de conservació i
seguretat i en trametran inventari al Departament de Cultura de la Generalitat.

El mateix decret acabava dient que
La Generalitat, per mitjà del Servei de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i
Científic de Catalunya, proveirà en la forma més convenient i segons les circumstàn-
cies de cada cas a la salvaguarda i utilització culturals dels ojectes esmentats.

Per a cloure aquest apartat, no podem oblidar el llibre editat en francès
per la Comissaria de Propaganda de la Generalitat, Le sauvetage du patrimoine
historique et artistique de la Catalogne,38 que venia a complementar eficaçment
l’exposició «L’Art Catalan» que es va exhibir a París a partir del març de 1937.39

38. El text (sense paginar) sembla que va ser redactat per Josep Gudiol i Ricart i de-
fensa la tesi que només s’havia perdut, des del 19 de juliol de 1936, “un 5 % quant à l’ensemble
du trésor artistique de la Catalogne”, corresponent a la tercera part del tresor moble que hi havia
hagut a les esglésies parroquials i rurals del país. Inclou quatre paràgrafs dedicats al patrimo-
ni artístic de la ciutat de Tarragona, on es destaca especialment el bon estat de la Catedral (“est
restée intacte”) i la seva conversió en “Musée d’Art Romain”. Vegeu també Ch. ZERVOS, “Les
prétendus vandalismes en Catalogne”, L’art de la Catalogne, París 1937, p. 9-16.

39. Vegeu J. ALIX  (dir.), Pabellón español. Exposición Internacional de París 1937,
Madrid 1987, p. 154-158, i M. VIDAL , “La salvaguarda del patrimoni artístic. L’exposició d’art
medieval català a París el 1937”, Serra d’Or (Barcelona), núm. 438, juny de 1996, p. 29-31.
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Els responsables de la recuperació patrimonial

A tot Catalunya, la custòdia dels béns recuperats s’encarregà primera-
ment als diferents delegats territorials que la mateixa Generalitat nomenà en
raó dels seus mèrits o coneixements personals. Coordinades originalment
per la Comissaria de la Generalitat a Tarragona, es van formar ben aviat a
l’entorn de Tarragona diverses delegacions locals del Patrimoni Artístic (la
de Tarragona, amb Mallol i Rebull al front, tenia a la pràctica unes compe-
tències d’àmbit gairebé provincial). Una de les més importants –com veu-
rem– fou la de Reus, de la qual s’encarregà el conservador del Museu Muni-
cipal, Pere Rius.

A Poblet, el president del Patronat del Monestir, Eduard Toda, fou
nomenat, ja el 27 de juliol, «delegat especial per a la incautació  dels edificis i
els seus continguts artístic-arqueològics de la comarca de la Conca de Barberà
i els seus contorns i especialment el Monestir de Vallbona de les Monges,
filial del de Poblet».40 Toda reaccionà immediatament i –al dia següent–
reclamà al comissari Mestres que posés a la seva disposició «el Comitè
d’Incautacions d’obres culturals de Tarragona, particularment els Srs. Ma-
llol i Rebull quals sereveis poden ésser de major utilitat donats llurs coneixe-
ments de les obres que es tracta de salvar».41

Pel que fa al monestir de Santes Creus, uns quants membres i funcio-
naris del seu Patronat –assistits per l’alcalde i el secretari municipal– van
aconseguir salvar la major part del seu patrimoni, inclosos «tots els objectes
del culte, casulles, robes, etc., i el copó amb les sagrades formes», segons
recordava anys després Pere Lloret. Aquest, nomenat poc després comissari
de Santes Creus, també havia tractat de demanar l’ajut de les autoritats legal-
ment constituïdes: «Des del primer moment es reclamà, encara que inútil-
ment, l’auxili de la força pública: podríem, si la tinguéssim a mà, reproduir
la comunicació escrita que es cursà. Se’ns contestà verbalment per telèfon

40. Segons l’ofici tramès a Toda pel comissari Mestres, “en virtut de les ordres rebu-
des de l’Honorable Senyor Conseller de Cultura [i] en nom del Govern de la Generalitat de
Catalunya”. Còpia mecanoscrita a l’arxiu del MNAT.

41. Segons la còpia mecanoscrita conservada a l’arxiu del MNAT. Sobre la tasca por-
tada a terme per la Comissaria de Poblet, vegeu E. TODA I GÜELL, “Los grandes monasterios
tarraconenses: Poblet, Santas Creus, Vallbona de las Monjas y Escornalbou”, Los Monumentos
Arqueológicos y Tesoro Artístico de Tarragona y su Provincia durante los años 1936-39, Po-
blet 1942, p. 85-90, i E. FORT I COGUL, Eduard Toda, tal com l’he conegut, Montserrat 1975,
p. 301-311.
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que no ens refiéssim més que dels nostres propis mitjans. Així ho procurà-
rem fer».42

És clar que hi hagué persones poc escrupoloses que intentaren aprofi-
tar-se de la situació. Una nota oficial, radiada aquells dies, feia saber que

El Senyor Comissari de la Generalitat de Catalunya a Tarragona s’ha assabentat que
recorre les nostres comarques un camió que, usant del nom de la Generalitat, es dedi-
ca a la recollida d’objectes artístic-arqueològics i com sia que no es té notícia oficial
d’haver-se establert aquest servei, fa avinent a tots els Alcaldes i Presidents dels Co-
mitès del Front Popular que no tenen de lliurar res absolutament a ningú, sinó que els
objectes reunits deuen guardar-los degudament. / També fa avinent a dits Srs. que ha
estat nomenada una Comissió per a les comarques, integrada pels Srs. Ignasi Mallol i
Joan Rebull, professors de l’Escola d’Art de Tarragona, que des d’ahir està recorrent
els pobles per tal de fer els aclariments i assessoraments necessaris. Únicament aquests
Srs. estan facultats per recollir objectes, en casos necessaris.43

En aquest mateix sentit, al final de juliol, el Diari de Tarragona infor-
mava que «els senyors Rebull i Mallol han visitat molts pobles de les nostres
comarques per tal de recollir objectes d’art» i qualificava aquestes visites de
«bona feina cultural».44

La gran majoria dels objectes d’art religiós salvats durant les primeres
setmanes de la revolució es van dipositar als museus de Reus i Tarragona i a
les comissaries de Poblet i Santes Creus. La quantitat de materials recuperats
era enorme, fins al punt que hom va haver de recórrer a nous locals per a
emmagatzemar-los degudament.

Per tal d’assegurar el compliment del decret publicat l’11 d’agost, el

42. P. LLORET I ORDEIX, El Patronat i la Comissaria de la Restauració del Monestir de
Santes Creus (1932-1938), Santes Creus 1978, p. 61-62. Cal recordar que Lloret (director
general d’Administració Local de la Generalitat) havia participat molt activament –quan era
alcalde de Tarragona– en la creació de l’Escola-Taller de Pintura i Escultura de Tarragona i que,
per tant, coneixia de temps Mallol i Rebull (vegeu, per exemple, el Diari de Tarragona, any
LXXXIII, núm. 172, 19 de juliol de 1936, p. 1-3). Sobre l’activitat de la Comissaria de San-
tes Creus, a més del títol que encapçala aquesta nota (p. 61-100), vegeu també E. FORT I COGUL,
Santes Creus de l’exclaustració ençà. La gestió dels organismes que n’han tingut la tutela,
Tarragona 1972, p. 199-233.

43. “Nota Ràdio”, còpia mecanoscrita, sense data, conservada a l’arxiu del MNAT. He
corregit els accents gràfics, les comes i uns quants errors evidents d’escriptura; també he re-
gularitzat les majúscules i he senyalat el punt i a part per mitjà d’una barra.

44. Diari de Tarragona, any LXXXIII, núm. 180, 29 de juliol de 1936, p. 1. També
informava, també molt succintament però amb una certa confusió, del nomenament d’Eduard
Toda com a “incautador del patrimoni artístic de les comarques tarragonines” [sic].
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comissari general de Museus Arqueològics, Pere Bosch-Gimpera, nomenà
–pocs dies després– Ignasi Mallol i Joan Rebull «Delegats d’aquesta Comis-
saria a la ciutat de Tarragona», amb el «principal encàrrec [de] vetllar per a
que sia resolta la instal·lació en un edifici adient del Museu arqueològic de
Tarragona». Bosch va posar sota les ordres de Mallol i Rebull «el personal
procedent dels Serveis de l’Estat o qualsevol altre que estés afecte als Mu-
seus, Monuments o Excavacions de Tarragona»; a més, ambdós delegats te-
nien la facultat de proposar «a la Comissaria dels Museus Arqueològics el
que estimin pertinent per al millor compliment del seu comès, prenent les
mesures que calgui i comunicant-les després a la Comissaria».45

Una nota apareguda en el Diari de Reus del 3 de setembre anunciava
molt succintament quina havia de ser la nova destinació de dos importants
edificis tarragonins:

Sembla que prevaldrà el criteri dels artistes Mallol i Rebull d’instal·lar el Museu ar-
queològic en el que fou Palau Arquebisbal. S’indica també la Catedral com a Museu
d’Art Medieval. 46

El comissari general de Museus, Coromines, es desplaçà a diferents
localitats per tal d’organitzar puntualment les seves Delegacions. El 22 de
setembre, per exemple, visità Tarragona, Reus i Tortosa. La premsa tarrago-
nina es va fer ressò de la visita i en destacà els trets més importants:

El senyor Coromines manifestà als informadors que havia nomenat a Tarragona al
senyor Ignasi Mallol; així la Comissaria General tindrà delegats a tot Catalunya, els
quals la posaran en relació amb els Comitès locals, poguent d’aquesta manera, fer una
tasca de conjunt. / En general, la nostra idea –seguí dient el senyor Coromines– és de
que cada cosa trobada quedi, per ara, al seu lloc i les recollides en les petites localitats,
siguin distribuïdes en la forma següent: tot el romà, romànic i gòtic, a Tarragona; el
barroc i modern a Reus. / Després d’haver visitat el futur emplaçament del Museu i la
Catedral, durant el matí, a la tarda marxà cap a Reus des d’on es traslladarà a Tortosa
per tal de deixar enllestida la tasca de constitució de les Delegacions a tot Catalunya.47

Per la seva banda, Bosch-Gimpera estigué a Tarragona el 9 d’octubre.48

45. El document original tramès a Mallol, datat el 28 d’agost de 1936, es conserva a
l’arxiu del MNAT.

46. Diari de Reus, núm. 198, 3 de setembre de 1936, p. 3.
47. Llibertat (Tarragona), any I, núm. 54, 23 de setembre de 1936, p. 1. He senyalat

els punts i a part per mitjà de barres.
48. Vegeu el Diari de Tarragona del 10 d’octubre de 1936, p. 1. El dia 10, en una carta
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El 17, un decret publicat al DOGC confirmà com a seu del Museu Arqueolò-
gic «l’ex-Palau Arquebisbal», alhora que destinava la Catedral a Museu d’Art
Medieval i el Seminari a «la Biblioteca Tarragonina i altres serveis de Cultu-
ra». La cura de les instal·lacions fou encarregada a Mallol i Rebull, «delegats
del Servei del Patrimoni del Poble de Tarragona».49

Coromines, mentrestant, ja havia nomenat oficialment els delegats ter-
ritorials de la seva Comissaria. Pel que fa a les comarques meridionals, van
ser designats Ignasi Mallol a Tarragona, Pere Rius a Reus, Ismael Balanyà a
Montblanc50 i Joan Cid i Mulet a Tortosa.51 És una mica sorprenent que no
aparegui Valls en aquesta relació.52

tramesa a Joan Rebull, Bosch confirmava el bon resultat de la visita: “Ahir he parlat amb en
Gassol, qui m’ha promès que sortirà el Decret destinant els edificis de Tarragona per Museu.
Així doncs ja es pot tirar pel dret: sobre la qüestió dels diners podreu disposar de cinc o sis mil
pessetes amb destinació al Palau Episcopal. Quan s’acabin ja procurarem trobar-ne més” (ori-
ginal conservat a l’arxiu del MNAT).

49. El lliurament oficial del Museu Arqueològic a la Generalitat es va fer el 13 de
novembre de 1936, segons l’acta mecanoscrita signada pel director interí, Andrés Herrera, pels
delegats de la Comissaria de Museus, Mallol i Rebull, i per l’assessor tècnic municipal d’Ar-
queologia, Pere Batlle. El lliurament de la Biblioteca Provincial no es va formalitzar fins el 5
de febrer de 1937, amb les mateixes signatures. Ambdós originals es conserven a l’arxiu del
MNAT.

50. Ismael Balanyà era el director de l’Escola de Dibuix. Vegeu A. MAYAYO I ARTAL,
La Conca de Barberà (1890-1939). De la Crisi Agrària a la Guerra Civil, Montblanc 1986,
p. 387 (pel que fa a la destrucció del patrimoni eclesiàstic, vegeu p. 408-413).

51. Vegeu-ne la relació completa al Diari de Tarragona del 10 d’octubre de 1936, p.
1. Pel que fa a l’activitat de Joan Cid, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa, vegeu
el seu llibre pòstum La guerra civil i la revolució a Tortosa (1936-1939), Barcelona 2001, i les
referències que en donen J. SUBIRATS PIÑANA , Tortosa, front de guerra. La rereguarda durant la
guerra civil, Barcelona 1996, i J. MASSIP FONOLLOSA, El tresor de la Catedral de Tortosa i
la Guerra Civil de 1936, Barcelona 2003, pàssim. No cal dir que Cid i Mulet és ignorat total-
ment per E. BAYERRI, “El museo, bibliotecas, archivos, iglesias y objetos de arte de Tortosa y
poblaciones de su comarca”, Los Monumentos Arqueológicos y Tesoro Artístico de Tarragona
y su Provincia durante los años 1936-39, Poblet 1942, p. 95-99.

52. Les informacions que tenim sobre l’existència d’un responsable del salvament del
patrimoni cultural a la capital de l’Alt Camp són contradictòries. A. MANENT I SEGIMON & J.
RAVENTÓS I GIRALT, Josep. L’Església clandestina a Catalunya durant la guerra civil (1936-
1939) (Els intents de restablir el culte públic), Barcelona 1984, p. 78, esmenten una gestió feta
el 15 d’octubre de 1936 pel “Servei de Recuperació Artística de l’Ajuntament –que dirigia Pau
Mercadé”. També D. VENTURA I SOLÉ, Un artista-pintor vallenc: Pau Mercadé i Queralt (1892-
1970), Valls 1977, s. p., comenta la participació de Mercadé en el salvament del patrimoni, però
com si s’hagués tractat d’una iniciativa particular. Per la seva banda, F. CASAS-MERCADÉ, Valls:
la guerra civil. (Quan no hi havia pau ni treva) 1936-1939, Valls 1982, a més de citar fets
puntuals com una intervenció afortunada del pintor Lluís Pié (p. 166-167), o les activitats del
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Mallol, a Tarragona, i Rius, a Reus, van exercir els seus càrrecs fins al
final de la guerra.53 Rebull es mantingué, si més no nominalment, al costat
de Mallol fins a la segona meitat de 1938.54

A mitjan mes de setembre de 1936 –després de sortir de la presó de
Pilats– es va afegir a aquest grup l’exdirector del Museu Diocesà de Tarragona,
el reusenc Pere Batlle i Huguet, primer en qualitat d’assessor tècnic munici-
pal55 i més endavant, a partir de l’agost de 1937, com a conservador del
Museu Arqueològic de Tarragona.56

El tarragoní Josep Recasens i Tuset, secretari de l’associació «Amics
de les Arts» de Tarragona, també va participar activament en les tasques de
salvament del nostre patrimoni cultural. De fet, un dels objectius de l’associació
–segons els seus estatuts, i a més de la creació d’un Museu d’Art Modern–57 era

mateix Pau Mercadé, del seu fill Jordi Mercadé i Compte i d’alguns altres (p. 309 i 313), es-
menta el senyor “Joan Plana i Tondo, Delegat de Cultura a Valls de la Generalitat” i fins i tot
parla d’un “Comissariat de Museus” (p. 308). Pel que fa a la destrucció del patrimoni,
bàsicament a partir de l’anàlisi dels fons de la Causa General de l’Archivo Histórico Nacio-
nal, vegeu A. GAVALDÀ  I TORRENTS, “Jo delato, tu inculpes, ell denuncia...” (Repressió franquis-
ta a Valls i comarca), Valls 1997, pàssim.

53. Recordem que Mallol, amb Rebull, ja era delegat de la Comissaria de Museus
Arqueològics.

54. Rebull anà a França en un moment que no he pogut precisar de 1938 (segurament
durant el darrer trimestre de l’any) i allí decidí exiliar-se, deixant a Tarragona Mallol sol al front
de les seves responsabilitats.

55. Batlle havia estat salvat d’una probable mort pel cenetista Josep M. Alomà –ve-
geu, per exemple X. RICOMÀ, “Necrològica [de Pere Batlle Huguet]”, Butlletí Arqueològic
(Tarragona), èp. V, núm. 12 (1990), p. 319. El Diari de Reus del dia 18 de setembre va anun-
ciar l’alliberament de Batlle, “el qual ha passat a col·laborar a la Conselleria del C. A.”, però
cal dir que la seva signatura –com a “assessor tècnic de la Conselleria de Cultura del Comitè
Antifeixista de Tarragona”– ja consta (al costat de les del mateix Alomà, Rebull, Mallol i al-
tres) en un document datat el dia 17 (arxiu del MNAT).

56. Val a dir que Batlle havia estat proposat per a ocupar el càrrec de “Director del
Museu Arqueològic de Tarragona” uns quants mesos abans. La proposta es va fer al conseller
de Cultura per mitjà d’un escrit datat a Tarragona el 22 de maig de 1937 i signat pel comissa-
ri delegat de la Generalitat de Tarragona (Joaquim Fort i Gibert), el regidor primer i el regi-
dor de Cultura de l’Ajuntament (Ramon Boronat i Pontons i Josep Maria Alomà i Sanabras)
i els dos comissaris delegats de Museus (Mallol i Rebull). Còpia mecanoscrita conservada a
l’arxiu del MNAT. La notícia del nomenament com a conservador va aparèixer al Diari de
Reus, núm. 192, 14 d’agost de 1937, p. 2.

57. Ignasi Mallol, uns quants mesos abans de la guerra, ja havia fet pública la idea
de crear un Museu d’Art Modern (vegeu L. de SALVADOR I ANDRÉS, “Una conversa, per sor-
presa, amb Ignasi Mallol”, Diari de Tarragona, any LXXXII, núm. 223, 2 d’octubre de 1935,
p. 1-2).
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precisament «vetllar per la conservació del patrimoni artístic de la Ciutat».58

Mallol, en el document amb què va acompanyar els pressupostos per a l’any
1937, va proposar «per a Oficial de Secretaria de les Oficines dels Museus»
de Tarragona «al jove Recasens, que, a més a més de les condicions necessà-
ries per a exercir aquest càrrec, té el mèrit d’haver cooperat desinteressada-
ment i amb tot l’entusiasme, des del 18 de Juliol passat, als treballs i organit-
zació de la Comissió del Patrimoni Artístic de Tarragona».59 La signatura de
Recasens, com a representant d’aquesta Comissió, és al peu d’un rebut d’ob-
jectes litúrgics lliurats –el 6 de novembre de 1936– per l’Ajuntament de la
Pobla de Montornès.60 Va col·laborar amb Mallol almenys fins a l’estiu de
1937. Maurici Serrahima, tot rememorant el viatge que –convidat per l’Es-
cola-Taller– va fer a Tarragona el 12 de juny de 1937, ens en dóna interes-
sants referències:

Recordo molt especialment en Recasens, un xicot jove molt interessant de qui mai
més no he sabut res. Ell, i també –perfectament situat com a arqueòleg oficial– mos-
sèn Batlle em van fer visitar tota la zona de la catedral, intacta. Vaig saber aleshores la
traça amb què, en els moments crítics del juliol del 1936, en Mallol, ajudat per en
Recasens i altres amics i jugant-se el que va caldre, havia engrescat les multituds
armades a «defensar la catedral» contra els «feixistes» que l’havien volguda suposa-
dament destruir.61

Hi ha casos menys clars de col·laboració voluntària. Un dels profes-
sors del Taller-Escola de Pintura i Escultura, el gravador i xilògraf Enric
Cristòfor Ricart Nin (1893-1960) va veure com el seu vehicle particular era
«requisat» per la Generalitat el 9 de novembre de 1937, per tal de destinar-lo
«al servei de la Comissió del Patrimoni Artístic de Tarragona». Ricart no el
va poder recuperar fins el 22 de setembre de 1939, després de reclamar-lo al
Servicio Militar de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional franquista.62

58. Una còpia d’aquests estatuts es conserva a l’Arxiu Històric de la Diputació de
Tarragona, secció de Governació, caixa 21.

59. L’esborrany d’aquest document, datat el 4 de gener de 1937, es conserva a l’ar-
xiu del MNAT.

60. Document conservat a l’arxiu del MNAT.
61. M. SERRAHIMA, Memòries de la guerra i de l’exili, 1936-1940, vol. I (1936-1937),

Barcelona 1978, p. 283. Vegeu també M. A. VILA , “Ignasi Mallol en el meu record”, Revista
de Catalunya (Barcelona), nova etapa, núm. 79, novembre de 1993, p. 66-68.

62. El rebut de 1939, mecanoscrit i signat, es conserva a l’arxiu del MNAT.
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El cas de Joaquim Guitert

Les successives disposicions legals del Govern de la Generalitat dei-
xaren –per dir-ho d’alguna manera– fora de joc diferents persones que s’ha-
vien distingit des de primera hora en el salvament patrimonial, amb meritòri-
es intervencions que havien posat fins i tot en perill la seva pròpia vida. Aquest
és el cas de Joaquim Guitert i Fontserè (Barcelona, 1875 - la Selva del Camp,
1957).

De la tasca portada a terme per Guitert, que fins al juliol de 1936 coor-
dinava les obres de restauració de l’ermita selvatana de Paretdelgada, en dóna
constància l’informe –datat a Barcelona el 10 d’agost d’aquell any– que va
trametre al cap del Servei de Monuments de la Generalitat, Jeroni Martorell.
D’aquest informe transcric la part corresponent als municipis d’Alcover i la
Selva del Camp:

A ALCOVER, amb els delegats de l’Ajuntament i del Comitè, hem visitat l’església
vella o MEZQUITA, en la qual hem pogut comprovar que s’ha respectat totalment
l’altar major amb els seus valuosos retaules i pintures; el chor i les cartel·les o caps de
vigues esculpturades i policromades; la imatge gòtica de la verge de la Esperança, i
els retaules del mateix istil que representen la crucifixió de Crist, i la mort de la Verge,
de valor artístic remarcable. El Crist de tamany natural que hi havia al Sagrari, perta-
nyent a la Comfraria de la Sanc, ha sigut destruït pel foc. L’edifici no ha sofert cap
desperfecte. / El Comitè d’aquest poble guarda bon nombre de joies litúrgiques de
plata i or, qual inventari té fet, i dos dels seus membres acudiran a Barcelona  per
a posar-se en contacte amb la Concelleria de Cultura o amb el Cap dels Serveis, per a
tractar de lo que se’n ha de fer i de la seva valoració. / Sembla que tant l’Ajuntament
com el Comitè estan fermament disposats a enderrocar la MEZQUITA, per a deixar
en son lloc una plaça. Aquesta església va ésser declarada Monument històrico-artís-
tic amb data 3 de Novembre de 1931 per decret signat pel Ministre Sr. Marcelí Domingo.
/ Al temps de fer-se la Memòria per a la declaració de Monument artístic pertanyien a
n’aquesta església una magnífica custòdia de plata, de mitjans del segle XV, una ar-
queta bizantina i alguns relicaris, que guardaba el rector de la Parròquia. / A LA SEL-
VA DEL CAMP han desaparegut tots els altars i orga de la parròquia, obres de bons
esculptors barrocs, com Bonifàs. Per evitar que’l foc pogués propagar-se a les cases
del poble fou enderrocat tot i portat a la riera on el foc ho destruí. La bella imatge de
pedra de St. Andreu, gòtica, ha sigut destruïda. Tant sols ne resta la part baixa del cos
i cames molt mutilada. / Les joies litúrgiques, custòdia gòtica, braç de St. Andreu,
bordons, relicaris i altres obgectes d’or i plata les guarden el Comitè en espera de la
desissió de la superioritat. / L’Arxiu parroquial, quasi en sa totalitat, seguint indicaci-
ons nostres i del regidor de cultura Sr. Vallverdú, pogué salvar-se i està dipositat a
l’Arxiu de Casa la Vila baix la custòdia del Secretari. / El retaule barroc de la Capelle-
ta dels Angels del carrer Major fou llensat a les flames. / Tot l’altar i imatges de la
església de St. Pau ha cremat, aixís com tot lo de la ermita de St. Pere. Els edificis
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queden intactes. / Del comvent de St. Rafel ha desaparescut tot lo del culte, i l’edifici
està destinat are a Hospital, amb bon nombre de llits per atendre qualsevol contingèn-
cia que’s pugui presentar. / En el comvent de St. Agustí, que fou el primer incendiat,
s’hi va reproduint periòdicament l’incendi pel caliu que hi queda, per la qual cosa no’s
podrà salvar res de l’edifici. Per fortuna, el foc encare no ha pres del tot a la Bibliote-
ca, i si s’hi acudís amb prestesa se podrien salvar encare uns tres mil volums que’s
conserven intactes. / Sembla que és voluntat del Comitè i de l’Ajuntament crear, en un
dels locals requisats, una Biblioteca del poble amb els volums útils per aquesta, dels
que resten de Història, Lletres i Ciències, i dels que la Generalitat pogués remetrer a
cambi dels de Oratòria, Congregació, Controvèrsia, Mística, Ascètica, Dret, Sagrada
Escriptura, Teologia i Mariologia que hi ha a la Biblioteca monacal, fins avui salvada,
i que aquí no tindrien cap utilitat. Crec la idea raonable. / Les tres creus de terme han
sigut destruïdes. De la creu coberta, gòtica, no’n queda més que’l nus, i encar molt
mutilat. De la creu blanca de Paret Delgada i de la del camí de Tarragona, barroques,
no’n queda res aprofitable. / De la ermita de Paret Delgada se n’han salvat els retaules
gòtics del segle XIV, de mestre Joan, perquè els teníem guardats fora de la Capella per
a portar-los a restaurar a Barcelona, aixís com dos capitells romànics de marbre, que
feia algun temps havíem reservat per por de que’ns fossin substrets, i una imatge
gòtica d’alabastre policromat, que hi havia demunt de la porta d’entrada. / L’enteixi-
nat gòtic de la capella es conserva perquè tot els obgectes varen ésser cremats al pati
de fora de la ermita. / S’han perdut dues teles, una taula i la peanya de la Mare de Déu,
peces gòtiques de gran valor; la imatge de nostra Sra. de les Neus, primitiva titular de
la ermita. La imatge d’alabastre que’s veneraba al cambril (barroc) fou calcinada i
desfeta. / Aquest és, Sr., el resultat de nostres investigacions, que us servíreu encomenar-
nos, i que posem a vostra consideració per a que us serviu proveir.63

En una carta que adreçà a Ignasi Mallol cap a mitjan mes d’octubre (la
data no consta a la còpia mecanoscrita, molt deficient, a què hem tingut ac-
cés), Guitert, exmembre de la Comissió provincial de Monuments i del Pa-
tronat de Poblet, li exposa els seus sentiments i la seva voluntat de no ser un
obstacle:

Després de la nostra entrevista d’aquesta tarda, he resolt fermament, seguint els vos-
tres consells, anar-me’n a casa i deixar per complet totes les meves aficions arqueolò-
giques a les que de tant temps em venia dedicant. Jo em creia haver fet un servei a la
cultura del meu poble salvant, com ho he fet, més de tres mil llibres, gran part de
l’Arxiu parroquial, les valuoses joies litúrgiques de plata i or, fragments fosar [?]
gòtic del XVI, part de les creus de terme i l’admirable retaule de Paret delgada que,

63. “Informació del resultat de les visites verificades pel que sotaescriu als pobles de
Morell, Alcover i Selva del Camp per delegació del cap de Serveis de Monuments de la Ge-
neralitat de Catalunya”, còpia mecanoscrita conservada a l’arxiu de Joaquim Guitert (agraei-
xo al seu nét, Joaquim Masdeu, les facilitats donades per a la consulta d’aquest document). En
la meva transcripció només he corregit o afegit els accents gràfics i les comes; he senyalat els
punts i a part per mitjà de barres.
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com ja vos vaig dir a vós i a l’amic Batlle i als altres que vos acompanyaven el dia que
vinguéreu a Poblet, està salvat i en lloc segur, reservat de perill. També ho sabeu per
comunicació meva adreçada fa més de dos mesos al Cap dels Serveis de Monuments, Sr.
Martorell i al Sr. Gudiol, com també ho vaig posar en coneixement del Conseller
Sr. Gassol. A la Selva la gran majoria crec que estan cremats, com vaig poder notar en
la conversa sostinguda amb els companys del Comitè, i per això en aquells moments
no vaig poder ser més explícit, limitant-me a aquestes frases: «no passeu quimera, ja
el tindreu, no moguem res ara perquè hem de tenir present que a la Selva encara es van
cremant molts objectes i la meva por és de que algú que estimi poc aquestes coses,
donat el caràcter religiós, les pogués destruir». Val més que deixem passar un xic la
maror que ha produït la recollida dels objectes i joies litúrgiques, i més [per]què,
segons vosaltres, ho van fer sense autorització. No voldria haver ocasionat cap molès-
tia ni a vós ni als altres companys amb la meva intervenció en aquests afers, mogut
sempre pel bon desig de salvar coses i ser útil al meu poble, i vos prego em dispenseu
perquè en tot cas no ha sigut intencionat, ja que sabeu que des de que vos conec he
sigut amic vostre. Aquestes lletres les podeu ensenyar si voleu al company Batlle i
demés amics que vos acompanyaven.64

Nogensmenys, Guitert va continuar col·laborant en la protecció del
patrimoni cultural per mitjà d’una constant, desinteressada i gens agraïda
relació amb la Comissaria de Poblet.65

Un primer balanç del salvament

Tot i que encara no he enllestit l’estudi de tota la documentació exis-
tent –en forma de rebuts, actes, oficis i cartes, informes, inventaris, notes,
etc.– sobre el salvament del patrimoni artístic portat a terme a les nostres
contrades (sobretot a les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Priorat i
Tarragonès), en puc avançar algunes dades significatives.

Una circular mecanoscrita emesa pel «Comissari Delegat de Museus
de la Generalitat de Catalunya a Tarragona» (és a dir, per Ignasi Mallol), amb

64. Còpia mecanoscrita conservada a l’arixu del MNAT. Hi he corregit només els ac-
cents gràfics i les comes. D’altra banda, entre la documentació del fons d’Eufemià Fort con-
servada a l’Arxiu Històric de Tarragona (signatura 1198) hi ha una relació detallada dels béns
patrimonials de la Selva del Camp malmesos durant la guerra civil, que ha estat publicada per
J. M. T. GRAU I PUJOL a la revista selvatana El Pont Alt (núm. 87, setembre de 2001, p. 14-15).

65. Vegeu E. FORT I COGUL, Joaquim Guitert i Fontseré. In memoriam, Tarragona 1957,
p. 16. No es pot oblidar tampoc l’activa participació de Guitert en el salvament de Vidal i
Barraquer, posada de manifest per E. FORT I COGUL, Eduard Toda, tal com l’he conegut,
Montserrat 1975, p. 302-305, i assenyalada –tot citant-lo com el “médico amigo del Sr. Toda”–
pel mateix cardenal (Arxiu de l’Església catalana durant la guerra civil, I. Juliol-desembre de
1936, a cura d’H. RAGUER I SUNYER, Barcelona 2003, p. 53-55).
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data 10 de desembre de 1936 (tramesa, però, el dia 14), ens demostra que els
treballs de recuperació no es van aturar després de les primeres setmanes:

Aquesta Comissió [del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya] ha portat a
terme la recollida dels objectes procedents de les esglésies i cases incautades, [sic]
que pel seu valor artístic o material puguin servir a la causa que tots defensem. En la
impossibilitat, però, d’acabar les seves tasques en el breu temps que exigeixen les
circumstàncies actuals, es veu obligada a demanar l’ajut de tots els Ajuntaments dels
pobles per on encara no s’ha passat, pregant-los que en el termini de deu dies a comp-
tar des de la data d’avui, es traslladin i dipositin a les nostres Oficines de Tarragona
(edifici del Museu Arqueològic - ex-Palau de l’Arquebisbe) els objectes recollits. Les
necessitats de la guerra i de la nova estructuració cultural que s’estan portant a terme
ens dóna la seguretat que vosaltres realitzareu aquest esforç per al bé de tots. Fins avui
tots els pobles de les comarques Tarragonines han col·laborat a aquesta obra antifei-
xista. Esperem que tothom voldrà sumar-se al nostre moviment i que cap Ajuntament,
per negligència o per interès egoista, ajudarà equivocadament a la causa facciosa […].

L’escrit incloïa unes «Instruccions per al compliment de la circular
adjunta», que també transcric:

S’entendran per objectes de valor artístic i material: Tots aquells objectes de metall
procedents de les esglésies, calzes, custòdies, candelers, etc. Altres objectes: Pintures,
escultures, encara que aquestes siguin representacions de sants o imatgeria religiosa.
Els pobles on no hi hagi objectes d’aquesta mena deuran enviar en el mateix termini
de temps un informe detallat sobre els mateixos, consignant en cas de que haguessin
estat traslladats amb anterioritat, el lloc on ho varen ésser i per qui va realitzar-se el
trasllat, còpies del rebut d’entrega i tot quan pugui constituir informació sobre els
mateixos. Aquest informe deurà ésser signat pel Batlle i Secretari de l’Ajuntament, o
elements del Comitè Antifeixista que els hagués incautat [sic]. Deuran informar tam-
bé sobre l’estat de les esglésies, tenint en compte que solament interessa saber si
encara resten retaules o altars, car en cas de que aquestos tinguessin un valor artístic,
el Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya es cuidaria de desmuntar-los per-
què fossin traslladats als Museus on corresponguin. Quan aquests objectes es traslla-
din a les Oficines de Museus, deuran anar acompanyats de l’inventari dels mateixos,
tenint en compte que el dipòsit es farà contra rebut. En tots els casos les nostres Ofici-
nes estaran a disposició per tota mena d’informacions.66

Quan els dos distingits museòlegs britànics convidats per la Repúbli-
ca, Frederick Kenyon i James G. Mann, van visitar Catalunya l’agost de 1937,
acompanyats per P. Bosch-Gimpera i J.M. Gudiol i Ricart, per tal de veure in

66. Còpies mecanoscrites conservades a l’arxiu del MNAT.
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situ les destruccions indiscriminades que la propaganda franquista assegura-
va que havien portat a terme els «rojos», van poder comprovar la tasca de salva-
ment realizada. El mateix Azaña, en les seves memòries, ho recordava així:

En Cataluña, los dos ingleses han visitado la catedral de Barcelona, que creían derruida,
el Monasterio de Pedralbes, Vich, los depósitos provisionales de Olot y Viladrau, Po-
blet, la catedral de Tarragona, donde un cura, director del museo provincial, les enseñó
el tesoro, intacto.67

Potser en relació amb aquesta important visita, es va redactar un ex-
haustiu inventari del patrimoni artístic de la Catedral, probablement obra de
Pere Batlle. Al final del llarg document mecanoscrit (vint-i-tres planes), hi
ha l’acta oficial de conformitat:

Reunits al Museu Arqueològic els Senyors Joaquim Fort, Comissari de la Generalitat
de Catalunya a Tarragona, Ignasi Mallol i Joan Rebull, Comissaris Delegats de Mu-
seus i Monuments i del Servei del Patrimoni Artístic, Històric i Científic de Catalunya,
i Pere Batlle, Conservador del Museu Arqueològic de Tarragona, i després d’enterar-
se del contingut d’aquesta Memòria, procediren a visitar la Catedral i les seves depen-
dències per fer-se càrrec dels treballs de conservació i neteja que s’hi han fet, dels
altars i objectes desmuntats i retirats, dels monuments deixats intactes en llurs empla-
çaments i de l’estat dels mateixos, i de tots els objectes conservats en les capelles,
sales, sagristies, etz., claustres i Museu Diocesà, per confirmar-se en l’exactitud i
veritat dels inventaris que precedeixen, i expressen llur acord i plena conformitat amb
aquesta Memòria i Inventaris, els quals subscriuen a Tarragona, a vint de setembre de
mil noucents trenta set.68

Un informe que Pere Rius va presentar al regidor de Cultura de l’Ajun-
tament de Reus, també datat pel setembre de 1937, es feia igualment ressò
–entre altres coses– de la tasca realitzada:

Des del Juliol de l’any passat ençà, primerament com a Conservador del Museu Mu-
nicipal i molt aviat com a Delegat de la Comissaria General de Museus a la Regió IV,
ens ha calgut tenir cura de salvar, tant a Reus com a la comarca i àdhuc a la resta de
l’ex-provincia (en aquest cas darrer en companyia dels Srs. Mallol i Rebull
de Tarragona), nombrosíssims objectes de valor històrica i artística, la destrucció o

67. M. AZAÑA, Memorias políticas y de guerra, tom II, Barcelona 1978, p. 220. És clar
que la persona que va atendre els visitants fou mossèn Pere Batlle, aleshores ja conservador
del Museu Arqueològic.

68. Transcripció textual. El document original, signat per les quatre persones esmen-
tades, es conserva al MNAT.
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pèrdua dels quals hauria estat, altrament, segura. / Aquesta labor ha estat sovint difícil
i a vegades, perillosa. / [...] / Degut a la col·laboració, ja al·ludida, amb els companys
Rebull i Mallol de Tarragona, molts objectes dels que hi ha dipositats a aquella ciutat,
han de venir a Reus. / El treball de col·laboració amb Tarragona s’ha fet tenint en
compte la diferenciació de Museus establerta d’acord amb el Sr Comissari General de
Museus, o sigui, que a Reus es crearà un Museu Comarcal especialitzat en Art renai-
xentista, barroc i modern, i a Tarragona, un Museu d’Art clàssic (greco-romà) i medi-
eval (romànic i Gòtic). / Per part del Museu de Reus (exceptuant el desmuntatje de
l’església [prioral]), dits treballs s’han realitzat sense cap ajut econòmic, doncs una
subvenció de 5000 Pts, concedida a tal fi fa uns nou mesos pel Sr. Comissari General,
encara no ha estat percebuda.69

D’acord amb la bona sintonia amb els companys de Tarragona, Rius va
intercanviar amb normalitat amb Mallol determinats objectes arqueològics o
artístics. En una carta manuscrita, datada i tramesa el 28 d’octubre del mateix
1937, l’informà també de l’ajornament circumstancial de la tramesa dels mo-
saics romans de la vil·la de Parets-delgades (extrets i conservats pel Museu de
Reus):

Amic Mallol: Per causa del mal temps hem suspès l’«envio» de material finses demà.
Aixís és que, de no haver-hi contra-ordre, demà a les 3 i 1/2 de la tarda vindrem amb
el camió a portar-vos els mosaics. / Feu de manera de tenir-nos preparat quelcom de
material, m’interessa molt de moment orfebreria, car estic fent el catàleg de la
de Reus i podria aplegar-ho tot dins un sol ordre de numeració.70

Rius, efectivament, va fitxar i catalogar un nombre molt important de
peces d’orfebreria religiosa, majoritàriament obra d’antics membres del Col-
legi d’Argenters de Reus.71 A més dels cinquanta-quatre objectes cedits per
la Comissaria de Tarragona l’any 1937,72 el Museu de Reus aconseguí reunir

69. “Informe referent a l’antic Museu Municipal de Reus i possibilitats de creació del
nou Museu Comarcal”, document mecanoscrit conservat a l’arxiu de l’Institut Municipal de
Museus de Reus (document transcrit íntegrament al capítol 2). Hi he corregit només els accents
gràfics i he senyalat els punts i a part per mitjà de barres. Val a dir que també he vist a l’arxiu
del MNAT uns quants documents de Mallol on es demanen o reclamen subvencions i paga-
ments endarrerits.

70. Carta manuscrita conservada a l’arxiu del MNAT. Hi he corregit els accents grà-
fics i les comes; he senyalat el punt i a part per mitjà d’una barra.

71. Així ho reconeixien, força més endavant, Lluïsa i Salvador VILASECA en el seu llibre
sobre El Reial Col·legi d’Argenters de Reus i els seus antecedents, Reus 1970, p. 14.

72. Segons la “Relación de las piezas de orfebrería religiosa que, por tener punzones
de orfebres reusenses, fueron entregados en 1937 al Museo de Reus por la Comisaría de
Museos de Tarragona”, mecanoscrita, conservada a l’Arxiu Històric de Reus (lligall “Arxiu i
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moltes peces d’orfebreria procedents dels tresors de la prioral i d’altres es-
glésies i capelles de Reus i de les comarques veïnes. Una font que no hem de
menystenir és el mateix Ajuntament reusenc: en diferents diaris de la ciutat,
a partir del dia 1 de novembre de 1936, es va publicar repetidament una nota,
datada el 31 d’octubre i signada per l’alcalde Antoni Llauradó:

En nom dels interessos del poble i de la moral pública, es prega a les Juntes de les
organitzacions polítiques i socials i a tots els seus afiliats, així com també a tot ciutadà
que desplegui[n] llurs activitats i bon zel encaminades a recollir els objectes d’art,
antics i de valor, mobles i robes que els ciutadans poc escrupulosos indegudament han
adquirit durant els tres mesos [sic] de convulsió que anem vivint. / Per tant, s’amones-
ta a tots els tenedors que passin per aquesta Presidència del Consell Municipal a fer
lliurament del seu contingut, es recorda pel bé dels interessats que els que saben que
tenen objectes i no els lliurin, seran severament sancionats.73

Ja en la sessió ordinària del Consell Municipal del 7 de novembre,
Llauradó proposa que P. Rius i S. Vilaseca facin «l’examen, valorització i
inventari de les joies, pedreria i altres objectes d’art i de metalls preciosos,
així com d’accions, obligacions i altres valors que hi ha recollits en aquesta
Casa Consistorial».74

Sembla lògic pensar que moltes persones que, per respecte o preven-
ció, havien guardat o amagat objectes d’art religiós durant la fase revolucio-
nària van decidir, més endavant, lliurar-los als museus i altres centres autorit-
zats. Entre les fitxes realitzades per Pere Rius trobem, per exemple, l’entra-
da, feta el 30 de juliol de 1937, d’una modesta «bacina d’aram», de 34 cm de
diàmetre i datada el 1739, que procedia de l’«Església de la Sang» (número
d’inventari: 2020); no hi consta el nom del cedent. En d’altres s’indica molt
succintament l’autor del dipòsit o bé, en el cas de les peces lliurades per
Ignasi Mallol, hi diu que són donatius de «Tarragona». Una d’aquestes últi-
mes és la que porta el núm. d’inv. 2134, «corresponent al 101 del catàleg»
(d’orfebreria): un calze d’argent repussat amb la inscripció «Es de Sn Joan
del Codolá 1765», amb els segells d’argenter «JA AB ERA» (amb una creu

Museu 1933-1937”). Aquesta relació, que conté una breu descripció de cada peça (numerada)
i la seva procedència, havia acompanyat originalment un ofici de reclamació d’aquests objectes,
signat el 17 d’agost de 1939 per l’apoderat a Tarragona del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional franquista, Fernando de Castellarnau (còpia a l’arxiu del MNAT).

73. Vegeu Diari de Reus, núm. 245, 1 de novembre de 1936, p. 2, i Les Circumstàn-
cies (Reus), núm. 207, 1 de novembre de 1936, p. 3.

74. Document mecanoscrit conservat a l’Arxiu Històric de Reus.
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damunt la erra) i dimensions: «alt 25 1/2 cms, 8’8 boca, 15’7 base, pes 0’610
k»; procedia originalment de Cornudella de Montsant i va entrar al Museu de
Reus el 5 de novembre de 1937.

Dos anys i mig després del final de la guerra, la Jefatura Superior de
Policía de Barcelona definia Rius així: «[…] este sujeto fue directivo [sic]
durante el período rojo del Museo de aquella localidad [Reus], cargo del que
se valió para apoderarse de cuanto de valor aquel Museo atesoraba» (retall
d’un diari barceloní del 16 de juliol de 1941). Finalment es va poder donar la
notícia de la detenció d’aquest

elemento rojo que actuó como patrullero durante la dominación marxista. [...] El
detenido, según parece, robó varios lingotes de oro del Museo Arqueológico de Reus,
y era opinión general que se los había llevado a Francia; pero ahora, tras ser detenido,
su esposa [...] ha manifestado que el Rius los ocultó en tres sitios distintos antes de
huir, pero que ella los había entregado a las oficinas de Recuperación. Parece ser que
este extremo se ha comprobado.75

Com haurà pogut deduir el lector, els suposats “lingotes de oro” no
eren altra cosa que els objectes d’orfebreria (majoritàriament d’argent) que
es van portar cap al final de la guerra als dipòsits de la Generalitat.

Afortunadament, Rius va poder comptar aleshores amb el suport del
director del Museu de Reus (d’abans i de després de la guerra) i comissari
provincial d’Excavacions Arqueològiques (des del maig de 1941), Salvador
Vilaseca. Es conserva l’esborrany (incomplet, mig mecanoscrit, mig manus-
crit) de la llarga declaració escrita que Vilaseca va escriure en favor del seu
vell amic. En transcric els fragments que més ens interessen:

Hasta el advenimiento del G[lorioso] M[ovimiento] N[acional], el Sr. Rius desempeñó
su cargo con suficiencia y moralidad intachable y a plena satisfacción de la Junta.
Durante el Movimiento y por quedar disuelta la Junta y ser suprimida esta Dirección,
el Sr. Rius tuvo que encargarse de la custodia de los fondos del Museo y de la vigilancia
del mismo, pasando en él noches de guardia solo y sin ayuda de los rojos. Fue
amenazado repetidas veces con «ir a quemar todos los Santos» que figuraban en las
salas de pintura y escultura del Museo. Y no tan solo cuidó de la conservación de todo
lo existente en el mismo, sí que también dedicó sus esfuerzos, en la medida que le fue
posible, a la salvación de las iglesias de Reus y de sus riquezas artísticas y objetos de
culto. Consta de una manera absolutamente cierta que uno de los delegados anarco-
marxistas que ocuparon y establecieron un mercado en la Iglesia Prioral, le encaró
varias veces su fusil a quema ropa para alejarlo del templo durante la destrucción

75. Retall, sense data ni altres referències, amb el titular “Detención de un rojo”. Fo-
tocòpia a l’arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus (IMMR).
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lenta y sistemática de que fueron objeto sus altares. Sin embargo, valiéndose de
ingeniosos medios y de alguno de los obreros encargados del raspado de los mismos
para la extracción del oro, con los que se reunía clandestinamente algunas noches,
pudo conseguir la salvación de gran número de imágenes, los cantorales y objetos de
valor artístico y del culto.

A continuació, ratllat:

Se ha comprobado que el magnífico relicario barroco de S. Bernardo Calbó, de plata,
que pesa [en blanc] kgr., lo tuvieron que esconder en el mismo templo durante varios
meses, hasta hallar la forma de salvarlo. Uno de los colaboradores del Sr. Rius (el
escultor Sr. Bofarull) fue descubierto y encarcelado durante algunos días en el cuartel
de las milicias rojas.

I més avall, sense ratllar:

Una parte de estos fondos fue [...] llevada, por orden de los servicios que funcionaban
en aquellas fechas, a puntos de concentración próximos a la frontera francesa, pero se
ha podido comprobar que todo estaba perfectamente embalado, catalogado y fichado.76

Rius va ser alliberat, però no va recuperar mai el seu càrrec de conservador.

Conclusió

Hem intentat aproximar-nos, ni que sigui a grans trets i de manera
parcial, al coneixement de l’activitat realitzada per diferents persones en el
salvament i la conservació dels objectes d’art sacre que no van desaparèixer
definitivament després dels primers mesos de la guerra. La tasca va continuar,
amb més dificultats, és clar, durant tot l’any 1938 i les primeres setmanes de
1939.77 Què va passar amb la gran majoria d’aquestes persones a partir de
l’ocupació militar franquista? Les més afortunades es van poder adaptar rà-
pidament a la nova situació, però unes altres van patir un exili més o menys
larg. D’entre les primeres podem citar Eduard Toda (Reus, 1855 - Poblet,
1941) i Pere Batlle (Reus, 1907 - Tarragona, 1990), d’entre les segones Joan
Rebull (Reus, 1899 - Barcelona, 1981), Pere Lloret (Tarragona, 1877 -
Barcelona, 1967) i Pere Rius (Reus, 1898-1973). Ignasi Mallol (Tarragona,
1892 - Bogotà, 1940), desgraciadament, ja no va poder tornar.

76. Arxiu de l’IMMR.
77. Vegeu J. MASSÓ CARBALLIDO, “El salvament d’objectes d’art religiós durant la guer-

ra civil”, El Punt (ed. Tarragona-Reus), 15, 19, 20, 22 i 28 de juliol i 1 i 10 d’agost de 1998.
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Fig. 1. Orfebreria religiosa lliurada al Museu de Reus l’any 1937. Mecanoscrit de 1939,
conservat a l’Arxiu Històric de Reus (reg. 1063-B).
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2. EL MUSEU DE REUS
I EL SALVAMENT DEL PATRIMONI (1936 - 1937)

L’últim trimestre de 1936 i els primers mesos de 1937 van significar
per al Museu Municipal de Reus un augment extraordinari dels seus fons
artístics, històrics i arqueològics. El comissari general de Museus de la Ge-
neralitat, Pere Coromines, en una comunicació adreçada al conseller de Cul-
tura, Ventura Gassol, i publicada –entre altres mitjans– pel Diari de Tarragona
el 10 d’octubre de 1936, exposava la seva intenció d’impedir la dispersió
excessiva dels objectes salvats o recuperats fins aquell moment, tot procedint
a una reordenació general dels museus del país. En la part que ara ens inte-
ressa, Coromines escrivia:

Una altra mostra de l’orientació donada per aquesta Comissaria és l’acció realitzada a
Tarragona i a Reus, on foren posats d’acord els Comitès d’ambdues ciutats, per tal que
els objectes reunits en aquella comarca es distribuïssin de manera que fossin portats a
Tarragona els objectes d’art antic, romànic i gòtic, i a Reus els objectes d’art barroc i
modern.

El Diari de Reus, per la seva banda, informava quatre dies després que
l’esmentat Coromines «ha proposat la creació de Museus comarcals en els
quals figurin les arts que més hagin sobresortit. Pel que fa referència a Reus,
hi ha el propòsit de convertir en Museu la Casa Gay, del carrer de Prat de la
Riba». El 17 de novembre, el mateix diari ja donava compte que «per tal de
dipositar-hi els materials artístics que està recollint el personal del nostre
Museu i anar a la seva reconstrucció i classificació, s’han hagut d’habilitar
dos grans locals, ultra el que ja ocupa l’actual Museu» (el de cal Rull).
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Pel setembre de 1937, Pere Rius i Gatell redactava un molt interessant
Informe referent a l’antic Museu Municipal de Reus, i possibilitats de crea-
ció del nou Museu Comarcal, que presenta al conseller de Cultura de l’Ajun-
tament de Reus, N’Antoni Llauradó Muntanyola, el conservador del Museu
Municipal i delegat de la Comissaria General de Museus de Catalunya, una
còpia mecanoscrita del qual s’ha conservat entre la documentació de l’Insti-
tut Municipal de Museus de Reus procedent de l’arxiu particular de Salvador
Vilaseca. En aquest informe, Rius detallava —entre altres coses— «els tre-
balls de salvament i classificació» que havia endegat fins aleshores:

Des del Juliol de l’any passat ençà, primerament com a Conservador del Museu Mu-
nicipal i molt aviat com a Delegat de la Comissaria General de Museus a la Regió IV,
ens ha calgut tenir cura de salvar, tant a Reus com a la comarca i àdhuc a la resta de
l’ex-província (en aquest cas darrer en companyia dels Srs. Mallol i Rebull),
nombrosíssims objectes de valor històrica i artística, la destrucció o pèrdua dels quals
hauria estat, altrament, segura. / Aquesta labor ha estat sovint difícil i, a vegades,
perillosa. A Reus, han estat salvades, entre altres moltes coses, la major part del gran-
diós retaule renaixentista de Sant Pere, amb les vuit grans taules de Guitart, la majoria
de les imatges i els elements arquitectònics; el magnífic altar del Roser, amb talles
d’en Bonifaç (algunes ja perjudicades), els cantorals, el cadiratge del cor, les escultu-
res i relleus de l’altar de Jesús, el tresor d’argent, etc., tot de l’església parroquial i
molts materials d’altres esglésies; cinc pintures de Fortuny; el «misteri» dels velers
(Jesús a l’Hort), bellíssim conjunt barroc; teixits, armes antigues, pintures damunt
tela i taula; les interessants troballes romanes de l’hort d’en Ferran de Miró, i tots els
arxius eclesiàstics, i alguns de particulars. D’aquests arxius, cal remarcar el Prioral o
Comunal, comprenent tots els manuals de l’escrivania pública a partir del segle XIII;
el de la Comunitat de Preveres de Sant Pere; el de la Congregació de la Sang, des del
segle XVI, tots recollits en moments veritablement crítics. / De fora de Reus hem
pogut recollir el retaule renaixentista de Vallmoll, de Jaume Bas, el de Vinyols, el de
Pratdip, el de Vilaplana, etc; talles de les Vilelles, Almoster, Vilaplana, Argentera, etc,
pintures nombroses, tapissos, mobles i molts altres materials. / També ha estat possi-
ble de reunir la remarcable col·lecció Barceló de Capçanes. El seu malaguanyat pos-
seïdor havia pogut formar un important conjunt de materials arqueològics post-
hallstàttics i ibèrics del Baix Priorat. Cal dir que algunes peces, després de la dispersió
de la col·lecció, no han pogut ésser encara recuperades. / També s’aconseguiren al-
guns vasos de la col·lecció de Prehistòria falsetana de Salvador Estrem i Fa, el mala-
guanyat «poeta del Priorat». / Fóra molt llarga la llista de tots els materials salvats,
actualment en curs de catalogació. Tots ells han estat traslladats curosament a Reus i
instal·lats a la mateixa casa de la travessia de Sant Pau, però separadament dels fons
de l’antic Museu Municipal. / Degut a la col·laboració, ja al·ludida, amb els companys
Rebull i Mallol de Tarragona, molts objectes dels que hi ha dipositats a aquella ciutat
han de venir a Reus. / El treball de col·laboració amb Tarragona s’ha fet tenint en
compte la diferenciació de Museus establerta d’acord amb el Sr. Comissari General
de Museus, o sigui, que a Reus es crearà un Museu Comarcal especialitzat en Art
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renaixentista, barroc i modern, i a Tarragona un Museu d’Art clàssic (greco-romà) i
medieval (romànic i gòtic). / Per part del Museu de Reus (exceptuant el desmuntatge
de l’església [prioral]), dits treballs s’han realitzat sense cap ajut econòmic, doncs una
subvenció de 5000 Pts., concedida a tal fi fa uns nou mesos pel Sr. Comissari General,
encara no ha estat percebuda.

Gràcies a la documentació conservada a l’Institut Municipal de Mu-
seus de Reus i a l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, hem
pogut recontruir a grans trets les circumstàncies del salvament de moltes de
les obres d’art citades i del seu trasllat a Reus. No hi ha dubte que la tasca
portada a terme per Pere Rius i altres responsables i col·laboradors –cone-
guts o anònims– del Museu de Reus des del juliol de 1936 fins al final de la
guerra va impedir la destrucció d’una part molt important del llegat
historicoartístic de les nostres contrades. Les versions oficials franquistes
–tendencioses i tergiversades– que es van donar sobre aquesta qüestió a par-
tir de 1939 van aconseguir amagar durant molts anys la realitat de la
salvagurada patrimonial endegada per les autoritats i els tècnics republicans
i van usurpar-ne del tot indegudament els evidents mèrits. No podem seguir
tolerant –més de seixanta anys després dels fets– un intent tan descarat de
manipulació de la nostra història.
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Fig. 2. Full mecanoscrit de l’informe sobre el Museu de Reus presentat per Pere Rius pel
setembre de 1937. Arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus.
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3. NOTES SOBRE LA PRIORAL DE SANT PERE, DE REUS,
DURANT LA GUERRA CIVIL

A partir del 19 de juliol de 1936, després d’un primer moment –molt
breu– caracteritzat per la manca de reacció popular davant de les notícies que
arribaven a Reus de la rebel·lió militar feixista, diversos elements radicals
–majoritàriament anarquistes– encapçalen una revolta que de seguida es di-
rigeix contra les propietats de l’Església o de persones de caire o aspecte
dretà o facciós. Tard o d’hora són assaltats els diversos edificis religiosos de
la ciutat, amb uns resultats prou coneguts. El dia 21, per exemple, hom cre-
ma l’església de Sant Francesc i el 22 el santuari de la Misericòrdia (on es
destrueix pràcticament tot el seu patrimoni artístic), alhora que es porten a
terme diferents homicidis.

El Govern de la Generalitat, inicialment aclaparat per les circumstàn-
cies revolucionàries, aconseguirà de recuperar lentament un cert control so-
bre la situació i, a poc a poc, es preocuparà d’organitzar el salvament i la
protecció del patrimoni històric, artístic i arqueològic. Després d’un primer
missatge radiat que anunciava que «el Govern de la Generalitat s’ha incautat de
tots els edificis religiosos i, per tant, prega tothom que siguin respectats», el dia
24 es publicaria en el Butlletí Oficial de la Generalitat un decret de Cultura
(n’era conseller el selvatà Ventura Gassol), que disposava la creació de comitès
locals per a la protecció dels edificis expropiats, «sota la salvaguarda de les
Milícies ciutadanes». El Diari de Reus del dia 29, per la seva banda, informava
que el dia anterior s’havia constituït el Comitè Antifeixista de la ciutat, el qual
exerciria temporalment les funcions pròpies de l’Ajuntament. El primer «dele-
gat d’Instrucció Pública» (després «de Cultura i Deports») d’aquest Comitè
Antifeixista va ser Isidre Fontana, representant del POUM.
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L’1 d’agost, un altre decret de la Generalitat nomeraria Pere Coromi-
nes i Muntanya «comissari general de Museus». El mateix Coromines desig-
nà, tot seguit, diferents delegats locals o comarcals de la seva Comissaria: a
Reus ho va ser Pere Rius i Gatell, aleshores conservador del Museu Munici-
pal, mentre que a Tarragona ho van ser el pintor tarragoní Ignasi Mallol i
Casanovas i l’escultor reusenc Joan Rebull i Torroja, codirectors del Taller-
Escola de Pintura i Escultura de la Generalitat a la veïna ciutat (més enda-
vant, després de ser posat en llibertat, s’hi afegiria el també reusenc Pere
Batlle i Huguet, un jove sacerdot que fins al 19 de juliol havia estat director
del Museu Diocesà de Tarragona).

El Museu de Reus esdevingué, és clar, el lloc de dipòsit i d’emmagat-
zematge d’una munió de peces de caràcter més o menys artístic. El dia 30
d’agost, el Diari de Reus publicava una nota, redactada evidentment per Pere
Rius, que informava dels primers resultats dels treballs de salvament:

Durant les darreres setmanes han ingressat al Museu de la nostra ciutat nombrosos
objectes d’art i d’interès històric local. Han cooperat a aquesta tasca tots els organis-
mes sindicals i polítics d’esquerra de Reus. Gràcies a l’eficaç intervenció d’aquestes
organitzacions han estat salvades bona quantitat de pintures, talles policromades i
altres objectes interessants, els quals enriquiran considerablement el Museu del nos-
tre poble. El Conservador del Museu es complau a fer constar la valuosa col·laboració
dels centres i particulars que han donat aquesta prova de cultura, i esperant poder
donar més endavant una llista completa de tots els objectes al·ludits i de les persones
a les quals es deu principalment l’apropiació d’aquests a favor del nostre Museu Mu-
nicipal, es creu en el deure d’esmentar des d’ara el ciutadà Albert Palau i Gomis, la
labor cultural del qual és digna de tota lloança.

* * *

L’agressió a l’església prioral començà, el dia 21 de juliol, per la seva
mateixa façana. Hom va fer caure a terra l’antiga imatge de pedra de sant
Pere que hi havia dins de la fornícula oberta en el frontó de la portalada
major. L’escultura va ser trencada i els seus fragments, dispersats. El 1961,
vint-i-cinc anys després, en obrir-se una rasa al carrer de Balmes, va reapa-
rèixer el malmès cap de l’apòstol, avui conservat a l’actual Museu d’Art i
Història. Quant a l’interior del temple, hom va cremar o fer desaparèixer la
majoria dels mobles, inclosos diversos elements dels altars i retaules. Es van
poder salvar, tanmateix, determinades parts dels retaules de l’altar major i
del del Roser, que van romandre in situ mentre la nau de l’església esdevenia
un mercat públic cobert. D’aquesta situació tan precària i d’una amenaça en
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concret que posava en perill la integritat del que encara quedava sense des-
truir, hom (molt probablement el conservador del Museu, Pere Rius) va in-
formar al Govern de la Generalitat, per mitjà del comissari general de Mu-
seus, Pere Coromines, el qual havia visitat la ciutat el 22 de setembre i va
trametre un mes després un ofici sobre la qüestió al ja anomenat Consell
Municipal de Reus, aleshores presidit pel cenetista Antoni Llauradó
Muntanyola. L’acta mecanoscrita del Consell Municipal corresponent a la
sessió ordinària del 7 de novembre (conservada a l’Arxiu Comarcal) en dóna
compte a bastament:

És llegida una comunicació, rebuda el dia 28 del darrer Octubre, del Comissari Gene-
ral de Museus en la qual manifesta que ha arribat a notícia de dita comissaria el perill
que corren els retaules de l’altar major i el del Roser de l’església de S. Pere, d’aques-
ta ciutat, els quals com que són daurats podria ésser que s’acordés rascar-los per apro-
fitar la peladura d’or, però aquesta és tan prima i es creu tan rebaixada, que si així es
fes podria destruir-se una obra d’art d’interès local, sense que el profit abastés a gaire
més que a pagar les despeses del treball emprat en la destrucció i que per això es
dirigeix a l’Ajuntament i a l’Alcalde per a demanar-los que impideixin aquesta mala
obra que seria un descrèdit per [a] una noble ciutat on ha estat sempre tradicional el
respecte a les obres d’art. / La Presidència diu que abans de rebre la dita comunicació
havia donat ja les ordres oportunes per tal d’impedir la destrucció de les obres d’art de
referència i que en tal sentit havia contestat a la Comissaria. / El Conseller Granell diu
que va emprar-se com a prova un sol dia en el rascament de la peladura d’or, per veure
el valor que s’obtindria, donant per resultat un benefici de 40' pessetes pagats els
treballs. / El Conseller Martí Bages diu que havent-se contestat la lletra hem d’aten-
dre’ns a la contesta donada, afegint que és lamentable que per la materialitat d’unes
pessetes es malogrin obres d’art. / El Conseller Pallejà diu que el company Granell va
parlar-li d’aquest assumpte, però que esperava donar-ne compte a la sessió del ple. /
El Conseller Jordana, Delegat de Proveïments, diu que va visitar-lo el ciutadà Besora
per a tractar de dit assumpte i que va dir-li que no fes res. Opina que per una Comissió
s’ha de triar el que és artístic i el que no ho sigui que es tregui i es netegi el local. / El
Conseller Martí Baiges es mostra conforme amb el parer del Conseller Jordana, i que
formin part de dita Comissió el Dr. Salvador Vilaseca i el ciutadà Pere Rius del Museu
Municipal, per tal que es practiqui una inspecció a dita església i dictaminin respecte
les obres d’art mereixedores d’ésser conservades i de les [que] no ho siguin que se’n
tregui el major profit.

Després de noves intervencions que introdueixen i hi barregen el tema
de «les joies, pedreria i altres objectes d’art i de metalls preciosos, així com
d’accions, obligacions i altres valors» que hom havia ordenat de lliurar a la
Casa Consistorial, s’acorda «que la Comissió de Finances assessorada dels
tècnics nomenats i els que cregui necessaris, practiqui els treballs correspo-
nents i presenti dictamen, per tal de resoldre el Consell sobre dit assumpte,
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complint en tot amb les normes dictades pel Govern de la Generalitat de
Catalunya».

Sobre aquest «assumpte», l’acta de la sessió del 12 de desembre és
prou sintètica:

El Conseller-Delegat de Finances Pallejà exposa les notícies que té sobre lo passat a
Tarragona, [on] la Generalitat s’incautà d’objectes artístics i de valor del Museu, per a
què amb caràcter de prevenció en tinguin coneixement en aquest Consell Municipal. / El
mateix Conseller-Delegat de Finances dóna lectura a un estudi sotasignat per Pere Rius,
sobre el valor artístic d’altars i altres obres. / S’acorda que el cor de Fortuny sigui el seu
dia traslladat al Museu i que respecte al demés, que és objecte d’aquell estudi-infor-
me, es faci lo en ell proposat, prestant l’ajut necessari per a la constitució del Museu.

No he pogut trobar, ara per ara, cap còpia d’aquell informe de Pere Rius.
L’últim trimestre de 1936 va significar per al Museu Municipal de

Reus un augment extraordinari dels seus fons. El comissari general de Mu-
seus de la Generalitat, Pere Coromines, en una comunicació adreçada al con-
seller de Cultura, Ventura Gassol, i publicada –entre altres– pel Diari de
Tarragona el 10 d’octubre, exposava la seva intenció d’impedir la dispersió
excessiva dels objectes d’art recuperats, tot procedint a una reordenació ge-
neral dels museus del país.

El Diari de Reus, per la seva banda, informava quatre dies després que
l’esmentat Coromines «ha proposat la creació de Museus comarcals en els
quals figurin les arts que més hagin sobresortit. Pel que fa referència a Reus,
hi ha el propòsit de convertir en Museu la Casa Gay, del carrer de Prat de la
Riba». El 17 de novembre, el diari suara esmentat ja donava compte que «per
tal de dipositar-hi els materials artístics que està recollint el personal del
nostre Museu i anar a la seva reconstrucció i classificació, s’han hagut d’ha-
bilitar dos grans locals, ultra el que ja ocupa l’actual Museu» (l’edifici del
carrer de Sant Joan, poc després, esdevindria temporalment una escola pú-
blica). El dia 24, el mateix mitjà feia públic que «pel personal del Museu
Municipal s’està procedint a la classificació per anys i conceptes [de] l’arxiu
de l’ex Parròquia de Sant Pere. Els volums corresponents als anys del 1836
al 1871 passaran al Registre Civil del Jutjat Municipal, per al servei del pú-
blic, tota vegada que en aquells anys no es realitzaven [altres] registres de
moviment de població que els parroquials.»

Amb l’entrada del nou any, finalment, hom va posar mans a l’obra de
recuperació dels retaules de la prioral. El Diari de Reus del dia 3 de gener ho
explicava així:
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En una visita que hem fet a l’ex-temple de Sant Pere, hem pogut veure amb complaen-
ça com una brigada d’obrers, dirigida per personal del nostre Museu, procedeix a
desmuntar els altars a l’objecte de separar els materials que tenen un veritable valor
artístic, els quals, junt amb altres que s’han recollit de diversos llocs i els que ja comp-
ta el Museu Municipal, constituiran el nou museu general que, per altra part, sabem
està en vies de realització immediata. És digna de lloa aquesta activitat i cal donar-hi
totes les facilitats perquè tingui un ple èxit.

Pel setembre del mateix 1937, Pere Rius redactava un molt interessant
Informe referent a l’antic Museu Municipal de Reus, i possibilitats de crea-
ció del nou Museu Comarcal, que presenta al conseller de Cultura de l’Ajun-
tament de Reus, N’Antoni Llauradó Muntanyola, el conservador del Museu
Municipal i delegat de la Comissaria General de Museus de Catalunya, una
còpia mecanoscrita del qual forma part de l’arxiu particular de Salvador
Vilaseca, actualment conservat a l’Institut Municipal de Museus de Reus. En
aquest informe, Rius detalla la tasca que havia endegat en el període que
hom portava de guerra, i en destacava el salvament de

la major part del grandiós retaule renaixentista de Sant Pere, amb les vuit grans taules
de Guitart, la majoria de les imatges i els elements arquitectònics; el magnífic altar del
Roser, amb talles d’en Bonifaç (algunes ja perjudicades), els cantorals, el cadiratge
del cor, les escultures i relleus de l’altar de Jesús, el tresor d’argent, etc., tot de l’esglé-
sia parroquial i molts materials d’altres esglésies.

Més endavant, després de parlar dels materials procedents de fora de
Reus i de l’intercanvi previst amb el Museu Arqueològic de Tarragona, fa
saber que

per part del Museu de Reus (exceptuant el desmuntatge de l’església [prioral]), dits
treballs s’han realitzat sense cap ajut econòmic, doncs una subvenció de 5000 Pts.,
concedida a tal fi fa uns nou mesos pel Sr. Comissari General, encara no ha estat
percebuda.

Finalment, proposa la formació de sis seccions del nou Museu Comar-
cal, «a base de la fusió dels fons de l’antic Museu Municipal amb els objec-
tes recollits durant l’any transcorregut» (la secció IV correspondria a l’«Art
Renaixentista Comarcal» i la V a l’«Art Barroc Comarcal»), i clou l’informe
amb unes conclusions sobre l’estructuració orgànica.1

1. Aquest document és transcrit íntegrament en el capítol 2.
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Un altre testimoni, no oficial, sobre els treballs de salvament del patri-
moni artístic de la prioral portats a terme pel personal del Museu de Reus
entre 1936 i 1937, és d’un dels conserges del mateix Museu, Francesc
Magrinyà i Soler. Val a dir que el seu testimoni –manuscrit (en forma d’es-
borrany) i inèdit– el va redactar a posteriori, en castellà, com a justificació
de cara a les noves autoritats franquistes i amb el desig de recuperar l’ocupa-
ció. Porta el títol de Memoria que presenta al M.I. Sr. Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Reus, el funcionario del Museo Prim-Rull, explica-
tiva de la gestión realizada por el que suscribe y demás personal del Museo,
desde el 30 de Julio de 1936 hasta la fecha i la data de 15 de febrer de 1939.
Se’n conserva una còpia a l’arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus.
A la part corresponent, Magrinyà recordava així aquella tasca:

Otra parte muy importante que se refiere al salvamento del tesoro artístico reseñado,
es la de que hubo que sacarlo, el de San Pedro, por haber convertido el templo los
agricultores en mercado y sus intenciones eran de ir destruyendo los altares e imágenes
y apoderarse de los objetos sagrados de valor, entre los cuales se contaban el busto de
San Pedro; la Custodia gótica antigua, y el reliquiario de San Bernardo Calbó y la
arquilla Pasqual, donada por el Excmo. Sr. Marqués de Tamarit [ratllat: «todos de
plata»], y una numerosa colección de Cálices y Reliquiarios, etc., etc. Todo se pudo
salvar y llevarlo a lugar seguro, en Vilaplana; ocupando, todo ello, y los demás objetos
saqueados de algún valor, de otros templos y particulares, siete grandes cajas, clasificado
y fichado. / El órgano y los bajos de los altares fueron destruidos a hachazos, y ello
obligó entonces al personal del Museo a imponerse y lograr [que] pudiera ser sacado
del templo cuanto pudiera ser destruido de valor. / A esta tarea ayudó muy eficazmente
el auxiliar del Museo Venancio Bonet, el ciudadano J. Amigó y una brigada de obreros;
tarea en la cual todos pusimos el mayor interés, no obstante lo difícil y peligrosa que
era.

Tots els objectes recuperats de la Prioral es van guardar als magatzems
del Museu, instal·lats als baixos de l’antiga casa de Joan Gay i Borràs (la
núm. 9 del carrer de Prat de la Riba, amb dos locals annexos que donaven al
carrer i/o la travessia de Sant Pau). Dissortadament, aquests magatzems es
van veure molt greument afectats pels bombardejos realitzats per l’aviació
feixista al començament de 1938, en el curs dels quals –i dels incendis con-
següents– es va perdre o malmetre una important quantitat de materials artís-
tics i arqueològics. Una fotografia publicada en la pàgina 32 del llibre
Consecuencias de la guerra en la propiedad urbana de Reus, de Josep M. Guix
i Sugrañes (1941), permet fer-se una idea de l’estat en què quedà cal Gay. La
Memoria de Francesc Magrinyà ho explica d’aquesta manera:
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Cabe citar que tres siniestros ocurrieron [la redacció original era: «unas bombas explosivas
que en tres veces cayeron»] en la casa del Sr. Gay Borràs, destruyeron buena parte del
edificio, mobiliario y otras muchas cosas de valor, así como el cubierto del patio, donde
se guardaban materiales de altares de San Pedro, de Reus y de otros pueblos.

El Govern de la Generalitat, arran de l’increment dels bombardejos
sobre Catalunya, dictà un decret que prohibia l’exposició pública dels «ob-
jectes del Patrimoni Històric i Artístic reunits en diverses localitats catala-
nes» i que obligava els seus curadors a cooperar «a l’obra de reunió, custòdia
i protecció» dels dits objectes «servats en les concentracions establertes»
(Diari Oficial de 26 de febrer de 1938). En el cas del Museu de Reus, es va
traslladar immediatament (el mateix febrer) en una casa llogada de Vilaplana
el bo i millor dels seus fons, però no tots. De fet, encara va romandre a Reus
bona part dels elements arquitectònics de l’altar major i del del Roser, de la
prioral, i allí es van perdre a causa d’un dels incendis esmentats.

Poc abans de l’estiu hom va decidir de traslladar encara més lluny els
objectes més importants o valuosos, ben embalats i convenientment identifi-
cats i inventariats, amb destí als grans dipòsits patrimonials disposats per la
Generalitat. Entre els documents procedents de l’arxiu particular de S. Vilaseca
hi ha una còpia mecanoscrita, signada per Pere Rius, a Vilaplana, el 12 de
juny de 1938, amb l’Inventari dels materials del Museu Comarcal de Reus,
corresponents a la classificació A, dels quals es fa càrrec temporalment, la
Direcció General del Patrimoni H[istòric], A[rtístic] i C[ientífic] de
Catalunya. En aquest inventari consten, és clar, diverses peces d’art proce-
dents de la prioral.

Els dipòsits patrimonials que van rebre els materials dels museus de
Reus i Tarragona eren, a part del general del barceloní monestir de Pedralbes,
els instal·lats als municipis de Bescanó (Gironès, a prop de la capital) i Darnius
(Alt Empordà, molt a prop de la frontera). Allí van romandre perfectament
protegits fins que van ser lliurats a les «noves autoritats» pel febrer de 1939,
en un gest de gran responsabilitat que sembla insòlit enmig d’una guerra
civil.

Pel que fa a l’arxiu parroquial de Sant Pere, es va dipositar a Poblet, a
cura del reusenc Eduard Toda. Ens consta que encara es van portar al mones-
tir de la Conca de Barberà «algunes caixes més de documental» per l’octubre
de 1938 (segons una carta del regidor de Cultura, Antoni Llauradó, al mateix
Toda, datada el dia 19 i conservada a l’Arxiu Històric de Reus)2 .

2. Vegeu el capítol 6.
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L’administració franquista es va fer càrrec, pel febrer de 1939, dels
dipòsits artístics, arqueològics i documentals creats i endegats per la Genera-
litat durant els últims mesos de la guerra a Catalunya. Els nous alcaldes i
ajuntaments van voler «recuperar», de seguida, el «seu» patrimoni. És clar
que no podien reconèixer els mèrits dels adversaris ja vençuts, i per això –en
el millor dels casos– imposaven el silenci o manipulaven la veritat, de mane-
ra que no hi pogués haver cap dubte sobre quins havien de ser oficialment els
«salvadors» del patrimoni.

Titulars de premsa com «Lo que dejan abandonado» (Diario Español
de l’11 de març de 1939) o pamflets com Rojos en Tarragona y su provincia,
de Lluís Climent (1942) són bona prova d’aquella intoxicació informativa.
Una versió prou diferent dels fets, exactament la contrària, la podem trobar
en llibres com El salvament del patrimoni artístic català durant la guerra
civil, de Miquel Joseph i Mayol (1971), o La Guerra 1936-1939. Memòries,
de Carles Pi Sunyer (1986).

De tota manera, i un cop «localitzades» les caixes amb objectes del
Museu de Reus, les diverses gestions –burocràtiques i polítiques– portades a
terme per les noves autoritats locals en van aconseguir el retorn a la nostra
ciutat. Deixem que sigui un dels personatges més interessants d’aquell mo-
ment, el primer alcalde franquista efectiu de Reus, Enric Aguadé Parés (de
qui cal recordar que durant molts anys va ser president del Patronat o Junta
del Museu Municipal), qui ens en parli:

A los cuatro días de haber sido liberada Cataluña, con el Ingeniero Municipal D. Juan
Sans y mi sobrino Pedro Aguadé, en calidad de Secretario particular, me trasladé a
Montesquiu en busca de mi entrañable amigo Dr. Don Salvador Vilaseca, que en el
Castillo señorial que lleva el nombre del pueblo en cuyo término está enclavado, cuidaba
de los enfermos mentales que a la fuerza tuvieron que evacuar el Instituto Pedro Mata.
Un cordial abrazo inició nuestra entrevista y a la mañana siguiente salimos en busca
de las 55 cajas que se habían llevado de Vilaplana. Estuvimos en Olot, donde había
lotes importantes de objetos pertenecientes a los Museos de Barcelona. Fuimos a
Darnius y Agullana y llegamos a Bescanó (a 7 Km. de Gerona) donde hallamos gran
parte de lo nuestro y en el mismo edificio estaba también una buena parte del tesoro
de la Catedral de Tarragona. / Tuvimos noticia de que en el Monasterio de Pedralbes
existía un gran depósito de objetos de valor y allí nos personamos, completando en
esta visita el hallazgo total de las cajas, que estaban todas intactas y perfectamente
embaladas, tal como lo habían sido antes de salir de Vilaplana. / El júbilo que reinó
entre nosotros fué inmenso. Muy pronto nos habría de permitir, de acuerdo con el
Servicio de recuperación de Levante, montar una exposición (en los locales de la
Escuela de Trabajo y adyacentes) en la cual todo el mundo pudo examinar lo expuesto
y previa declaración jurada y solicitud correspondiente, pedir la devolución de los que
eran de su propiedad. Labor fácil fué para nosotros el comprobar la fidelidad de las
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declaraciones puesto que en Bescanó tuvimos la suerte [sic] de hallar el fichero de
todo lo que el Museo contenía, con su fecha de entrada, descripción fiel del objeto,
numeración del mismo y nombre del propietario. / Fueron días de gloria aquellos en
que pudimos devolver a cada uno lo suyo. En la Exposición había las piezas de más
valor de las Iglesias Parroquiales de Reus y de su comarca, valiosos cuadros de
particulares, tapices, dibujos de Fortuny, etc., etc.».3

A l’arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus es conserva un
significatiu nombre de documents sobre aquesta qüestió, com per exemple
un dels tres exemplars de l’acta mecanoscrita de devolució a la ciutat de bona
part dels fons dipositats a Darnius i a Pedralbes, a càrrec del delegat de la
«Comisaría de Levante del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional», Pius Fransoy i Torres, el 3 de juny de 1939.

Un parell de dies després es va poder portar a terme l’acte de
«devolución solemne de los objetos de arte cristiano que al principio del
Movimiento fueron robados por los rojos». El Diario Español del 6 de juny
de 1939 explicava que «en el salón de la Alcaldía» s’havien reunit «las
Autoridades locales y las Jerarquías del Movimiento con el fin de posesionarse
el señor Arcipreste de esta ciudad de los objetos que, ultrajados y robados
por los rojos, han podido ser recuperados gracias al celo desempeñado [sic]
por varios camaradas que les fué encargada esta misión». En el discurs de
l’aleshores alcalde accidental es van recordar «algunos datos relativos a los
objetos que se entregaron, épocas, autores y donadores», a més d’esmentar
«las hordas rojas que destruyeron y robaron dichos objetos», per bé que
«gracias a la victoria fulminante [sic] de nuestro Caudillo no pudieron
destrozar nuestra fe en Dios y en España». En el mateix acte, «el señor Prior
Arcipreste de San Pedro contestó el discurso del señor Alcalde con unas
palabras llenas de emoción y de agradecimiento hacia todas las personas que
se han desvelado para llegar a este momento de la devolución de todos estos
objetos, especialmente a la Junta de Museos, terminando con una invocación
al Altísimo para que bendiga y premie sus buenas voluntades y su acendrado
patriotismo.»

Tan «solemne» acte va acabar amb un «fin de fiesta» consistent en un
«vermouth de honor». No era per a menys.

Per a cloure aquestes Notes, reproduiré a continuació dues versions
–molt similars però no idèntiques (en pot ser útil la confrontació)– sobre les
vicissituds del patrimoni artístic de la Prioral, extretes –respectivament– d’un

3. Revista del Centro de Lectura (Reus), número de desembre de 1954. Vegeu el capí-
tol 9.
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dels fascicles de l’obra Monumentos sacros de lo que fué España roja, edita-
da pel director del Museu Diocesà de Barcelona, Manuel Trens i Ribas (1940),
i del llibre Los monumentos arqueológicos y tesoro artístico en Tarragona y
su provincia durante los años 1936-39. Memoria de la Real Sociedad
Arqueológica Tarraconense, a cura del director del Museu Diocesà de
Tarragona, Pere Batlle i Huguet (1943). Val a dir que en la segona versió
consta que la informació original era de Salvador Vilaseca.

A l’apartat dedicat per Monumentos sacros a la «Iglesia parroquial de
San Pedro Apóstol» només transcric la part que tracta de la destrucció i del
salvament:

Las turbas asaltaron la iglesia el día 21 de julio de 1936, rompiendo y destrozando el
mobiliario litúrgico, mutilando imágenes y derribando otras más fácilmente accesibles,
que echaron al fuego. Destrozaron el órgano y mutilaron el púlpito y una pila de agua
bendita, ambas obras de piedra con relieves y ejemplares de gran interés del primer
renacimiento. También hicieron objeto de su vandalismo a los grupos escultórios de
los mausoleos de los Tamarit. / El templo fué convertido en mercado público, y durante
mucho tiempo continuaron en sus capillas los retablos que no habían sido destrozados
en los primeros momentos. Más tarde fueron desmontados para trasladar sus materiales
al Museo Municipal. / Del retablo mayor se pudo conservar la parte arquitectónica,
las tablas pintadas y más de la mitad de sus esculturas, entre las cuales no se contaban
ya las principales de San Pedro y de la Virgen. Se guardaron además los elementos
arquitectónicos de los retablos de Jesús, del Sacramento y del Rosario y varias imágenes
de los mismos, a saber, una imagen de la Virgen y varios relieves del altar de Jesús, los
Santos Cosme y Damián y Santos Reyes con algunos relieves del altar del Rosario y el
antepecho de la tribuna del órgano, con bustos de santos en relieve y dos imágenes
yacentes de la Virgen de la Litera, una de las cuales era del siglo XVI. Posteriormente
los elementos arquitectónicos salvados perecieron en un incendio de los almacenes
del Museo, provocado por una bomba de aviación. / Del tesoro litúrgico de la iglesia
se han conservado la mayor parte de las piezas, que se guardaron en el Museo: una
custodia gótica de plata dorada, un busto-relicario de San Pedro, de plata repujada y
cincelada, una arquilla de plata repujada, del siglo XVI, que sirve de urna para el
Monumento de Jueves Santo, y varios relicarios platerescos y barrocos. El juego com-
pleto del servicio funerario de la familia de los Cardona, procedente de Poblet, fué
llevado durante el período rojo a dicho Monasterio, donde actualmente se guarda.
También se conservaron unos cantorales manuscritos sobre pergamino, con miniaturas
del siglo XVI, y las colgaduras de damascos. Pero hay que deplorar la pérdida de un
formidable crucifijo de marfil, delicada obra del siglo XVII o XVIII, que se había
conservado en los primeros momentos. Se han conservado los archivos parroquial y
de la Comunidad de Presbíteros, ambos de interés histórico. Quitaron casi todas las
campanas, entre las cuales había dos del siglo XVI.

Per la seva banda, el text corresponent de la Memoria de l’Arqueolò-
gica diu així:
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Iglesia parroquial de San Pedro.- Fué asaltada e incautada y se destinó a mercado
público, permaneciendo, de momento, en su lugar los retablos, muchas de cuyas
imágenes fueron echadas por el suelo y destruídas o mutiladas ya en los primeros
momentos, prosiguiendo luego la obra de destrucción durante los meses que se tardó
en poder retirar de la iglesia las obras de arte para ser llevadas al Museo. / El retablo
mayor, importante monumento renacentista, obrado entre los años 1549 y 1583, y en
cuya construcción se aprovecharon algunas imágenes más antiguas, e intervinieron
como escultores Perris Austris y el Maestro Huguet, y como pintor Pedro Guitart,
sufrió mucho de los primeros furores del asalto. Fueron derribadas de sus hornacinas
todas las imágenes que estuvieron al alcance de las turbas y echadas al fuego.
Desmontado más tarde y llevado al Museo, se pudieron salvar más de la mitad de las
esculturas, entre ellas algunas de las antiguas y todas las grandes tablas pintadas, en
bastante buen estado, las cuales se han conservado. Los elementos arquitectónicos,
salvados en su mayor parte, perecieron en uno de los incendios ocurridos en los
almacenes del Museo juntamente con otro diverso material que allí se guardaba. / De
los demás retablos se conservan solamente algunos relieves y las imágenes de los
Santos Médicos y de los Santos Reyes, obras de Bonifás, del magnífico retablo barroco
de la Virgen del Rosario, aunque muy mutiladas, y otros relieves del retablo de Jesús,
del siglo XVII. El retablo de la Capilla del Sacramento, de estilo barroco, quedó casi
completamente destruído y los notables relieves de las sepulturas de los Tamarit, en
los cruceros de la misma capilla, fueron lamentablemente mutilados. / También se han
conservado los cantorales con miniaturas, del siglo XVI, el juego del servicio funerario
de los Cardona, procedente de Poblet, que fueron llevados a dicho Monasterio en
1937 y en donde se guardan actualmente; el Archivo de la Comunidad de Presbíteros,
el archivo parroquial, dos imágenes yacentes de la Virgen, de los siglos XVI y XVII,
y las mejores piezas de orfebrería, algunas de ellas de estilo gótico. / Entre los objetos
y monumentos desaparecidos o destruídos, son dignos de ser recordados el retablo barroco
de San Isidro, del siglo XVII, un precioso crucifijo de marfil de delicada factura, el
púlpito, del que queda una pequeña parte, y una pila de agua bendita, obras de piedra del
primer renacimiento, y las campanas, dos de las cuales eran del siglo XVI.
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Fig. 3. Còpia de l'acta del retorn a Reus, el 3 de juny de 1939, de vint-i-dues caixes amb obres
d'art procedents dels dipòsits patrimonials de Darnius i Pedralbes. Arxiu de l'Institut Munici-
pal de Museus de Reus.
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4. SOBRE L’INCENDI DEL
SANTUARI DE MISERICÒRDIA (REUS, 1936)

El dia 25 de setembre de 2001, el Diari de Tarragona va publicar –a
les pàgines especials «Misericòrdia 2001»– un article del senyor Antoni
Zaragoza Mercadé sobre l’incendi del santuari de Misericòrdia al comença-
ment de la guerra civil. A part d’un seguit de consideracions que no he acabat
de comprendre, el senyor Zaragoza transcriu uns paràgrafs d’un llibre de
Joan Bertran Borràs que volen descriure aquell lamentable episodi. L’obra
escollida no és –al meu entendre– una de les millors de la col·lecció «Rosa
de Reus» i tampoc no és un dels millors llibres publicats sobre la història del
santuari. Estic segur que el senyor Zaragoza coneix a bastament la bibliogra-
fia antiga i recent sobre Misericòrdia i, per tant, suposo que la seva opinió
sobre el llibre suara esmentat és –per les raons que sigui– molt millor que la
meva.

Jo conec diverses versions sobre l’incendi en qüestió, publicades al
llarg dels últims seixanta anys (entre 1940 i 2000), i sens dubte la de Bertran
Borràs és la més apologètica i –per dir-ho d’alguna manera– més
antirepublicana de totes, fins i tot si la comparem amb la que va donar el
sagristà del santuari, Jaume Jassans Fort, en un article de Josefina Ferrater
publicat al setmanari Reus l’any 1961 (núm. 484, de 22 de juliol, p. 8 i 13).
La versió de Bertran és l’única, per exemple, que diu que un dels cotxes en
què anaven els incendiaris  tenia «todos los signos de “oficial”» i que el foc
es va encendre «mediante bombas de mano arrojadas desde el exterior».

Pel que fa a l’actuació dels bombers, el sagristà explicava que van
arribar al santuari pels volts de dos quarts de nou del vespre, aproximada-
ment mitja hora després de començar l’incendi, i que es van dedicar
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1. Sobre els rumors consegüents a la desaparició de la imatge mariana, recomano la
lectura de les pàgines 76 i 77 del llibre d’Ezequiel GORT, Notícia històrica del santuari de la
Mare de Déu de Misericòrdia, Reus 2000.

«inmediatamente a sofocar el fuego, enchufando una de las mangeras en la
balsa del Mas de Montagut». Segons el sagristà, el cap del Cos de Bombers
de Reus, «el Arquitecto Municipal señor Sardá, ordenó a grandes voces, en
presencia de la muchedumbre, que se buscara la imagen de la Virgen, pero
todo fue inútil, como es sabido, y solamente se encontraron porciones de
alabastro procedentes de unos vasos decoradores». El testimoni del sagristà
hauria de ser, aparentment, més fiable que les descripcions posteriors de per-
sones que no hi eren presents, sobretot quan diu que cap a les set de la tarda
ell mateix (el sagristà) va entrar a l’interior de l’església i va comprovar «que
la sagrada imagen ya había desaparecido, pero no supe quien se la llevó.
Después circuló por Reus un rumor referente a un coche pequeño que había
llegado después de los camiones y en el cual colocaron la imagen, mas puedo
afirmar que no vi dicho vehículo. Se habló también de que en realidad se
trataba del cepillo de donativos que figuraba en el Camaril».1

El senyor Zaragoza, en un altre paràgraf del seu article, diu que «des-
prés de la guerra, a partir del 1939, alguns dels objectes es van recuperar
gràcies a l’Ajuntament franquista i a la Junta de Museus, presidida pel Dr.
Salvador Vilaseca, que va tenir un paper molt destacat en aquest sentit». D’en-
trada, cal dir que Salvador Vilaseca no va presidir mai oficialment la Junta de
Museus de Reus: el president –des de 1939 i durant molts anys– era el senyor
Enric Aguadé Parés. Pel que fa als objectes procedents de Misericòrdia, van
ser recuperats per l’Ajuntament republicà i es van dipositar al Museu de Reus,
a cura del seu conservador, Pere Rius. A partir de 1938, arran dels bombardeigs
de l’aviació feixista i abans de l’ocupació franquista, les peces més destacades
del Museu de Reus es van traslladar a determinats dipòsits patrimonials esta-
blerts per la Generalitat a les comarques septentrionals de Catalunya. Allí les va
trobar –ben protegides i identificades– l’esmentat senyor Aguadé, quan era «al-
calde accidental de Reus», tal com ell mateix explicava en una entrevista publi-
cada al Diario Español del dia 11 de març de 1939 (p. 4). L’únic mèrit de
l’Ajuntament franquista i de la nova Junta de Museus de Reus va ser portar-
les altre cop a la nostra ciutat.

Per acabar, declaro que tot això que acabeu de llegir ho he escrit sense
tenir cap mena de doctrina a la mà. I, per la meva experiència professional,
us puc assegurar que a totes les èpoques s’han trencat molts plats.
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5. L’ESTÀTUA DEL GENERAL PRIM, EN PERILL (REUS, 1936)

Després de la commemoració de l’Any Gaudí, gairebé abassegadora,
sembla que Prim i Fortuny comencen a recuperar el lloc de privilegi com a
referents il·lustres de Reus. A les llibreries podeu trobar dos recents i gruixuts
llibres sobre el general Prim i s’ha portat a terme una gran exposició sobre
Fortuny al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Al meu entendre, l’únic reu-
senc del segle XX que se’ls pot aproximar, si més no per la quantitat de bi-
bliografia que ha generat en els darrers temps, és Gabriel Ferrater. Bona part
dels altres fills il·lustres de Reus són encara a una distància prou considera-
ble, però sens dubte n’hi ha uns quants que també assoliran, temps a venir, els
seus períodes de glòria. L’excel·lent biografia publicada recentment pel Dr.
Pere Anguera ha posat a l’abast de tots els interessats les dades contrastades
i les referències històriques suficients perquè cadascú pugui opinar amb prou
coneixement de causa sobre la importància política i fins i tot sobre la quali-
tat humana del general Prim. No cal dir que el Dr. Anguera ha portat a terme
un treball rigorós i no gens hagiogràfic, acomplint amb escreix l’encàrrec que
li va fer una coneguda editorial. Si no vaig errat, la primera relació pública en-
tre Prim i Anguera es va produir fa més de trenta-dos anys, el 8 de març de
1971, quan aquest últim (aleshores encara estudiant de Preu) va parlar sobre
les «Dues etapes americanes de Prim» en el decurs d’un acte portat a terme
a la sala d’actes de l’antic Institut Gaudí de Reus. La lectura del llibre del Dr.
Anguera m’ha ajudat a entendre millor la vessant monàrquica del personat-
ge i m’ha fet conèixer amb força detall algunes de les seves facetes política-
ment incorrectes (com, per exemple, les seves opinions racistes). De fet, po-
dem considerar normal que un personatge distingit amb diversos títols de
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noblesa (amb Grandesa d’Espanya inclosa) no fos partidari de la república
com a sistema polític. Aquest, diguem-ne, antirepublicanisme del nostre ge-
neral pot explicar, d’altra banda, perquè Joaquim Santasusagna va escriure
–l’any 1926, a la Revista del Centre de Lectura– que, d’entre els fills il·lustres
de Reus, «Prim és la figura on la crítica pot recolzar més». La de
Santasusagna, de crítica, és especialment contundent.1  Només en transcric
uns fragments:

La seva clara visió de les coses, la seva energia –¿recordeu la seva frase famosa de
saltar per damunt la Constitució per tal de salvar Espanya?– i la seva actuació
activíssima en un període que hauria pogut ésser interessant, el feren sobressortir. No
demostrà, però, posseir un talent genial. [...] El seu nom no ocupa cap lloc vistent en
les planes de la Història universal contemporània. [...] Militarment, tampoc és una fi-
gura rellevant. Aconseguí les més elevades jerarquies a pols, però enlloc no es pot veure
la tasca de l’organitzador o l’estratega genial. Si tenia aquestes qualitats, mai no les po-
gué demostrar. Mai no es trobà enfront d’un exèrcit regular i disciplinadament fort ni
mai no tingué el seu país seriosament en peu de guerra. De fet, aquelles qualitats ro-
mandrien inèdites. Era, però, un home coratjós i vibrant; el seu braó suggestionava.
Però aquesta qualitat, per si sola, no fa una eminència militar.

L’antirepublicanisme de Prim també podria explicar per què les Joven-
tuts Llibertàries de Gràcia van enderrocar i malmetre la seva estàtua de bronze
del parc de la Ciutadella de Barcelona, el 20 de desembre de 1936,2  i per què
uns quants anarquistes van voler fer el mateix amb la que hi ha a la plaça més
coneguda de la nostra ciutat. Val a dir que les dues estàtues eqüestres, de 1887
i de 1891 (respectivament), eren força semblants i obra del mateix escultor,
Lluís Puiggener (la que hi ha ara al parc de la Ciutadella és una reproducció
de l’original, posada de nou als anys quaranta). L’acció iconoclasta contra el
monument reusenc, d’acord amb les escasses fonts bibliogràfiques que conec,
va poder ser frustada a l’últim moment. Marian Roca ho descriu així: 3

Ja tenien lligada la figura del general i del cavall on anava muntat, i feien forces per a
enderrocar-lo, quan algú [...] els cridà l’atenció per la barbaritat que anaven a come-
tre: ¿No veieu que es tracta d’un home lliberal de la seva època i tan revolucionari com
pogueu ésser vosaltres?

1. Reproduïda al llibre Contra els tòpics, Reus 1985, p. 18-19.
2. El diari barceloní El Día Gráfico va publicar, el 22 de desembre de 1936, dues fo-

tografies de l’enderrocament. Vegeu també J. RENART, Diari 1918-1961, volum VI (1936-1939),
Barcelona 2003, p. 111-112.

3. Records de la meva vida, Reus 1979, p. 40-41.
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Francesc Pàmies, que ens fa saber que el sabre de l’escultura havia estat
tallat «arran de la cassoleta» per ordre del «Comissari “Oliva” als inicis de la
revolta», també explica que l’atemptat reusenc –probablement coetani i rela-
cionat amb el de Barcelona– es va evitar gràcies a la decidida intervenció del
seu amic Josep Rosers, qui «amb un revòlver de l’onze, que tenia un canó com
el d’un trabuc, s’encarà al “Macarrillo” i altres de la “Fai” quan anaven a
enderrocar l’estàtua de Prim per dedicar aquell bronze a la fabricació de per-
trets!».4  Prim i el seu cavall, gràcies als arguments (i al revòlver) del citat
Rosers i al suport dels reusencs que li van fer costat en aquell greu tràngol,
es van poder salvar de la ignomínia. Afortunadament per al patrimoni i per a
la iconografia urbana de Reus5.

4. Garbuix, Reus 1980, p. 261-262.
5. D’altra banda, els objectes del general Prim guardats al Museu de Reus (des de

1933) també es van veure afectats per la guerra; el seu ros, per exemple, va patir les conseqüèn-
cies d’un dels bombardeigs de l’aviació feixista sobre la ciutat, l’any 1938.
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Fig. 4. Fotografia de l’enderrocament de l’estàtua del general Prim a la Ciutadella de Barcelona,
publicada a El Día Gráfico el 22 de desembre de 1936.

Fig. 5. El ros del general Prim, malmès arran d’un bombardeig feixista que afectà el Museu de
Reus, l’any 1938. Arxiu fotogràfic de l’Institut Municipal de Museus de Reus / F. Fernàndez.
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6. SOBRE EL SALVAMENT DELS ARXIUS REUSENCS
DURANT LA GUERRA CIVIL

És prou sabut que els fons documentals pertanyents a l’Església catò-
lica van ser els que van patir les conseqüències més negatives de la revolució
provocada per la rebel·lió militar de mitjan juliol de 1936. La destrucció dels
arxius eclesiàstics va ser una de les activitats preferides dels nombrosos es-
camots d’incontrolats dispersos arreu del país. El foc i les fàbriques de paper
van malmetre una part considerable del llegat documental català, tot i que a
molts indrets es van poder salvaguardar els documents gràcies a la interven-
ció de funcionaris o representants de les autoritats republicanes o a l’actuació
decidida –i sovint arriscada– de persones particulars convençudes del valor
patrimonial d’aquells menyspreats papers vells.1

L’acció legislativa de la Generalitat

El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya (BOGC) del dia 25
de juliol de 1936 (tot just una setmana després del començament de la guerra

1. Vegeu A. DURAN I SANPERE, “Els arxius documentals de Catalunya durant la guerra
dels anys 1936-1939”, Barcelona i la seva història, volum 3 (L’art i la cultura), Barcelona
1975, p. 622-639 (també a Serra d’Or (Barcelona), any IX, núm. 7, 15 de juliol de 1967, p. 25-
27); J. E. ZAMORA I ESCALA, “El salvament dels arxius catalans durant la Guerra Civil espanyo-
la (1936-1939)”, Lligall  (Barcelona), núm. 16 (2000), p. 85-151; C. ESTRADA I CAMPMANY , “La
salvaguarda dels arxius catalans durant la guerra civil”, Serra d’Or, núm. 498 (2001), p. 461-
467; J. M. T. GRAU PUJOL & M. GÜELL, “La crònica negra de la destrucció d’arxius a la demar-
cació de Tarragona”, Lligall  (Barcelona), núm. 18 (2001), p. 65-120, i –d’aquests dos matei-
xos autors– “Un capítol oblidat de la revolució i la guerra civil espanyola a Catalunya. La
destrucció del patrimoni documental”, Serra d’Or (Barcelona), núm. 521, maig de 2003, p.
33-37.
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civil) va publicar un decret del Departament de Cultura, signat pel president
Lluís Companys i pel conseller Ventura Gassol, per mitjà del qual la Genera-
litat

s’incauta de tots els materials i objectes d’interès pedagògic, científic, artístic, histò-
ric, arqueològic, bibliogràfic i documental, que es trobin situats en els edificis o locals
d’institucions públiques del territori de Catalunya afectats pels actuals esdeveniments,
o que a judici dels senyors Comissaris de la Generalitat, Alcaldes i altres Autoritats
legals podessin esser-ho.

Al mateix temps, el decret designava els Comitès Antifeixistes perquè
posessin

sota la salvaguarda de les Milícies ciutadanes i altres forces a les ordres de les autori-
tats constituïdes, tots els susdits materials i objectes, en els locals on es trobin o en
altres de les localitats respectives, si les condicions d’aquells no oferissin les degudes
garanties de seguretat per a llur conservació o custòdia,

tot assenyalant que

els Alcaldes, com a tals i en llur condició de Presidents dels Comitès esmentats, dona-
ran compte del compliment d’aquesta disposició al Conseller de Cultura de la Gene-
ralitat, pels mitjans de comunicació més ràpids que tinguin a llur abast.2

El 7 d’agost, el BOGC va publicar un decret del Departament de Jus-
tícia i Dret, signat per Companys i pel conseller J. Quero i Molares, en què
–entre altres coses– es deia que

els béns de l’Església i de les Ordres i Congregacions Religioses seran confiscats per
la Generalitat, i es dedicaran, d’una manera especial, a obres de caràcter sindical i
social, així com al compliment dels serveis administratius de la Generalitat. Resten
exceptuats els béns comunals i les cases parroquials, de les esmentades Corporacions,
els quals passaran en plena propietat als Ajuntaments respectius.3

El 9 d’agost va aparèixer un altre decret de Cultura, datat el dia 4,
referent a la protecció de «la riquesa documental de Catalunya» i en el qual
es decretava que «tota documentació anterior al segle XIX i procedent d’Ins-
titucions públiques, Corporacions i Comunitats de tota mena i patrimonis

2. BOGC, núm. 207, 25-VII-36, p. 708.
3. BOGC, núm. 220, 7-VIII-36, p. 946.
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familiars de l’antiga noblesa», quedava «a disposició de la Generalitat de
Catalunya», compresos «els Arxius Municipals, Notarials, Judicials, Parroqui-
als, Episcopals, Conventuals, Capitulars i altres de similars». El mateix decret
encarregava a la Secció d’Arxius del Servei del Patrimoni Artístic, Històric i
Científic de Catalunya la «cura del compliment de les disposicions del present
Decret amb la urgència que les presents circumstàncies imposen».4

El salvament documental, a Reus

Pel que fa a Reus, la primera notícia coetània –relativa al salvament
d’arxius de la ciutat– la trobem en una nota publicada el 24 de novembre del
mateix 1936 al Diari de Reus:

Pel personal del Museu Municipal s’està procedint a la classificació per anys i con-
ceptes [de] l’arxiu de l’ex Parròquia de Sant Pere. Els volums corresponents als anys
del 1836 al 1871 passaran al Registre Civil del Jutjat Municipal, per al servei del
públic, tota vegada que en aquells anys no es realitzaven altres registres de moviment
de població que els parroquials. Cal fer constar que aquesta tasca del nostre Museu i
les altres molt diverses que realitza actualment el seu personal, són d’una gran utilitat,
de la qual Reus en un temps no llunyà en gaudirà els seus resultats.5

Val a dir que el responsable d’aquestes tasques de classificació era el
conservador del Museu de Reus (a més de delegat local dels diferents serveis
patrimonials de la Generalitat), Pere Rius i Gatell.6  Uns quants anys més
tard, ja a la postguerra, el director del mateix Museu, Salvador Vilaseca, re-
cordava –entre altres mèrits del seu antic col·laborador– que Rius

con una temeridad digna del mayor elogio, pudo salvar el Archivo Histórico dela Real
Congregación de la P. Sangre, con su importante documentación, que data del siglo
XVI, [así como] gran cantidad de objetos pertenecientes a la misma y especialmente
dos notables armaduras de dicho siglo que la Congregación guarda desde tiempo
inmemorial [y figuran en la procesión del Santo Entierro]. La conservación de todo
ello se debió a la feliz casualidad de no haberse propagado el fuego a unas habitaciones
altas, donde se guardaban el Archivo y dichos objetos, hecho que pasó desapercibido
a los rojos. / También se debe principalmente a su intervención la salvación del
valiosísimo Archivo Prioral, que contiene una enorme cantidad de documentos de los
siglos XIII a XVIII, cuidadosamente recogido después de ser [sacado, por la horda,]
echado a la calle desde la Casa Prioral [con el fin de convertirlo en pasta de papel].7

4. BOGC, núm. 222, 9-VIII-36, p. 988-989.
5. Vegeu el capítol 3.
6. Vegeu els capítols 1 i 32.
7. Document mecanoscrit, sense data, conservat a l’arxiu de l’Institut Municipal de
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Pel que sabem, els arxius municipals i la majoria de fons civils reu-
sencs (inclosos els notarials) van romandre incòlumes durant el primer any
de guerra. En la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Consell Mu-
nicipal corresponent al dia 31 d’agost de 1937, el regidor de Cultura Antoni
Llauradó (representant de la CNT) va llegir «una exposició […] sobre cata-
logació de l’Arxiu Municipal, tasca que té assignada en la competència de la
seva Conselleria, trobant molt estrany s’hagi procedit al trasllat de local de
l’Arxiu Municipal, sense abans haver-ho avisat del moment de portar-lo a
cap». L’alcalde, Ramir Ortega, reconegué que «en efecte el Conseller-Regi-
dor de Cultura té la competència de la catalogació de l’Arxiu municipal»,
però tot seguit explicà «que si aquest [arxiu] ha estat traslladat de local, és
degut a acord pres per aquesta mateixa Comissió».

A la sessió del dia 7 de setembre, el regidor Llauradó va explicar al
Consell Municipal el detall d’un «dictamen de Cultura sobre reorganització
de l’Arxiu Municipal». El Consell acordà deixar sobre la taula el text, tot
donant temps «per a que el Conseller de Cultura faci unes gestions prop del
Comissari d’Arxius de la Generalitat Rius, el metge Vilaseca i de l’Arxiver i
cronista». Una setmana després, el dia 14, es llegeix un nou dictamen sobre
el tema, dictamen que aquesta vegada fou aprovat.8

Aquell mateix setembre de 1937, i segurament relacionat amb el dic-
tamen suara esmentat, Pere Rius redactava un molt interessant Informe refe-
rent a l’antic Museu Municipal de Reus, i possibilitats de creació del nou
Museu Comarcal, que presenta al conseller de Cultura de l’Ajuntament de
Reus, N’Antoni Llauradó Muntanyola, el conservador del Museu Municipal
i delegat de la Comissaria General de Museus de Catalunya. En aquest in-
forme, i entre moltes altres coses, Rius detallava els diversos «treballs de
salvament i classificació» que havia endegat fins aleshores:

[…] Des del Juliol de l’any passat ençà, primerament com a Conservador del Museu
Municipal i molt aviat com a Delegat de la Comissaria General de Museus a la Regió
IV, ens ha calgut tenir cura de salvar, tant a Reus com a la comarca i àdhuc a la resta de
l’ex-província (en aquest cas darrer en companyia dels Srs. Mallol i Rebull),
nombrosíssims objectes de valor històrica i artística, la destrucció o pèrdua dels quals
hauria estat, altrament, segura. / Aquesta labor ha estat sovint difícil i, a vegades,

Museus de Reus (IMMR). Els mots transcrits entre claudàtors van ser ratllats (suprimits o
substituïts) pel mateix autor.

8. Segons les transcripcions mecanoscrites –de vegades incompletes– de les sessions,
conservades a l’Arxiu Històric de Reus.
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perillosa. A Reus, han estat salvades, entre altres moltes coses […], tots els arxius
eclesiàstics, i alguns de particulars. D’aquests arxius, cal remarcar el Prioral o Comu-
nal, comprenent tots els manuals de l’escrivania pública a partir del segle XIII; el de la
Comunitat de Preveres de Sant Pere; el de la Congregació de la Sang, des del segle
XVI, tots recollits en moments veritablement crítics […].9

A aquests fons hem d’afegir un important lot cedit –pocs mesos enre-
re– a l’Ajuntament de Reus per un regidor del municipi de Vallfogona de
Riucorb, de cognom Tudó. D’aquesta cessió en donen compte una carta
d’agraïment, signada el 22 de juny de 1937 per l’aleshores president del
Consell Municipal de Reus, Antoni Llauradó, i un inventari sumari dels do-
cuments lliurats pel «camarada Tudó», entre els quals podem esmentar di-
versos pergamins i volums manuscrits relatius a la parròquia de Vallfogona i
al famós literat Francesc Vicenç Garcia (inclòs un quadret amb el seu «testa-
ment autèntic […], tacat d’oli»).10

El 2 d’octubre, el Diari de Reus informava que

Per personal adient s’estan efectuant els treballs de classificació del material que en-
cara existeix als baixos de l’Hospital, on hi havia instal·lat l’Arxiu Municipal, el qual
ha estat traslladat al nou edifici de l’Ajuntament.

En la sessió municipal del 12 d’octubre, es va donar compte que «les
obres impreses de l’Arxiu» es traspassaven «a les estanteries de l’Escola de
Treball, en caràcter de dipòsit, previ inventari».11

La raó d’aquests trasllats cal cercar-la en el fet que s’havia d’instal·lar,
als baixos de l’Hospital, el Cos de Bombers de la ciutat.12

El projecte d’Arxiu Històric

El 31 d’octubre de 1937, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) publicava un decret, datat el dia 26, que retornava als ajuntaments
la facultat de vetllar pel «Patrimoni Històric, Artístic i Científic que es trobi

9. Mecanoscrit conservat a l’arxiu de l’IMMR; transcrit al capítol 2.
10. La carta i l’inventari citats es conserven a l’Arxiu Històric de Reus, juntament

amb els documents del Rector de Vallfogona. Vegeu L. VILASECA BORRÀS, “Nota sobre el
Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Reus”, Biblioteconomia (Barcelona), núm. 14
(1947), p. 66-67.

11. Segons la transcripció mecanoscrita de l’acta corresponent.
12. Vegeu el Diari de Reus, núm. 266, 19-XI-37.
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en llur terme municipal», per bé que

Els objectes arqueològics, artístics, documentals i bibliogràfics, com són obres de
pintura i escultura, exemplars de ceràmica, mobiliari, orfebreria, indumentària, llibres
i documents procedents d’esglésies, d’associacions religioses i civils o de particulars,
que hagin estat apropiats per Municipis, Sindicats, Centres polítics, Comitès i particu-
lars, són considerats Patrimoni nacional, i en conseqüència prohibida llur cessió o
alienació, per tant, hauran de tenir-los en les millors condicions de conservació i segu-
retat i en trametran inventari al Departament de Cultura de la Generalitat.

El decret, a més, especificava que

La Generalitat, per mitjà del Servei de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i
Científic de Catalunya, proveirà en la forma més convenient i segons les circumstàn-
cies de cada cas a la salvaguarda i utilització cultural dels objectes esmentats.13

Totes aquestes disposicions legislatives, dictades en plena guerra ci-
vil, són exemples evidents de la decidida voluntat oficial de protegir el patri-
moni cultural. Ateses –doncs– les especials circumstàncies del moment, hom
va intentar d’aprofitar-les per crear, a Reus, un Arxiu Històric amb tots els ets
i uts. Sembla que de fer les gestions amb Barcelona se’n va encarregar Salva-
dor Vilaseca, director honorari del Museu Municipal i bon amic d’Agustí
Duran i Sanpere, cap de la Secció d’Arxius de la Generalitat. El 19 de no-
vembre de 1937, Duran i Sanpere va trametre a Vilaseca un ofici en què
parlava de la qüestió:

Li envio l’esborrall convingut. Vostè el repassa, el millora i el cursa si li sembla bé. Ja
me’n tindrà al corrent. / La qüestió del personal no podrà tenir estat fins després que
l’Ajuntament haurà comunicat la seva decisió. Estic mirant de poder-li enviar uns
pocs diners per a les despeses inicials de recollida, ordenació, etc., però m’estimaria
més que prèviament hagués rebut la relació sumària dels Arxius recollits.

L’esborrany annex era aquest:

L’Ajuntament de Reus, té actualment sota la seva protecció un conjunt documental
històric format pels Arxius que durant el període revolucionari de 1936 foren salvats
per la intervenció oficial o per l’esforç i abnegació particular. Pel Decret del dia 4
d’agost de 1936,14 els Arxius Històrics foren incautats per la Generalitat, i per Decret

13. DOGC, núm. 304, 31-X-37, p. 470-471.
14. Es refereix al BOGC citat a la nostra nota 4.
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del 26 d’octubre de 1937 la responsabilitat de llur conservació recau damunt dels
Ajuntaments.15 / I com sigui que la Generalitat té un Servei dedicat especialment a la
conservació del Patrimoni Històric, Artístic i Científic amb una Secció d’Arxius que
pren cura d’organitzar i regir els Arxius Històrics que la Generalitat crea en diverses
localitats. L’Ajuntament de Reus, atesos aquests antecedents ha pres els següents acords:
/ 1r.- Que, per tal de donar compliment als Decrets de la Generalitat de 4 d’agost de
1936 i de 26 de setembre de 1937, sol·licita de la Generalitat que per mitjà de la
Secció d’Arxius del Servei de Conservació del Patrimoni Històric, Artístic i Científic,
vulgui fer-se càrrec dels diversos Arxius antics que actualment estan posats sota la
protecció municipal per a que pugui crear l’Arxiu Històric de Reus a semblança dels
que ja han estat creats en altres poblacions de Catalunya. / 2n.- Que a tal finalitat
destina a la futura instal·lació de l’Arxiu Històric de Reus l’edifici …, amb els corres-
ponents serveis d’aigua i llum. / 3r.- Que la Generalitat i en la seva representació la
Secció d’Arxius prendrà aquelles mesures de protecció dels Arxius que les circums-
tàncies aconsellin.16

Tot comparant aquest text amb el d’un altre document, una còpia
mecanoscrita adreçada al «Sr. Cap dels Serveis d’Arxius Històrics de
Catalunya» i procedent de l’antic arxiu particular de Salvador Vilaseca, hem
vist que aquest –pràcticament– només hi va modificar la frase «per la interven-
ció oficial o per l’esforç i abnegació particular», canviant-la per «la intervenció
del Delegat de la Comissaria General de Museus a Reus ajudat per alguns ciuta-
dans de bona voluntat»,17 i que hi va afegir el nom de l’edifici en què es
podia instal·lar l’Arxiu, és a dir, «l’edifici gòtic de la plaça del Castell».18

El 28 de gener de 1938, el DOGC va publicar un decret de Cultura en
què es reorganitzava la Secció d’Arxius de la Generalitat. El seu preàmbul
explicava, entre altres coses, que

En aquesta organització es preveu l’existència a Barcelona de l’Arxiu Històric Gene-
ral de Catalunya, la dels Arxius a les ciutats Caps de Vegueria i els d’altres poblacions
on s’hagin produït de temps concentracions documentals.

I també deia, al seu article primer, que la Secció d’Arxius compren-
dria, a més de l’Arxiu Històric General de Catalunya,

15. Vegeu la nota 13.
16. L’ofici i l’esborrany, ambdós mecanoscrits, es conserven a l’arxiu de l’IMMR.
17. El delegat esmentat era Pere Rius.
18. Val a dir que la proposta de Vilaseca (mort el 1975) no es va portar a terme fins pel

novembre de 1986 (quaranta-nou anys després!).
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b) Els Arxius Històrics instal·lats a les ciutats Caps de Vegueria, integrats per la docu-
mentació que ja de fet hi estés concentrada i la de les poblacions de la mateixa Vegue-
ria que no tinguin Arxiu Històric de la Generalitat. / c) Els Arxius Històrics d’aquelles
poblacions on s’han produït de temps concentracions documentals i que podran ésser
creats per la Generalitat si ho creu necessari i li són ofertes pels respectius Ajunta-
ments les degudes facilitats i garanties. Podran també tenir el caràcter d’Arxiu Histò-
ric, sense dependre directament de la Generalitat, aquells Arxius ja existents o en
període de formació deguts a la iniciativa d’alguna corporació local o particular i que
sigui convenient de mantenir i de relacionar amb l’organització oficial dels Arxius
Històrics.19

El desenvolupament de la guerra, cada cop més desfavorable a la Re-
pública, va impedir –és clar– la consecució de tots aquests importants pro-
jectes.

El trasllat a llocs segurs

El 24 de gener de 1938, un bombardeig de l’aviació feixista sobre
Reus va afectar greument la casa Gay-Borràs (situada a l’actual avinguda de
Prat de la Riba), aleshores ocupada per diverses dependències i pels magat-
zems generals del Museu. La destrucció patrimonial fou considerable i va
alertar les autoritats republicanes, tant les locals com les nacionals.

Tres dies després, el 27, Duran i Sanpere va escriure al seu amic
Vilaseca:

Després de la vostra lletra del dia 3 vaig parlar telefònicament amb l’amic Pere Rius i
vam convenir el dia que de Poblet estant haurien d’anar a Reus a recollir les caixes
que contenen una part dels Arxius. Vaig intentar de comunicar per telèfon amb el Sr.
Toda però la línia no tenia servei; vaig escriure-li immediatamenti suposo que l’ope-
ració de trasllat deu haver-se fet o s’està fent. Notícies directes no en tinc, però sembla
que aquesta qüestió està encarrilada. / Respecte de la Srta. Òdena,20 tal com us deia en
alguna conversa anterior, jo hauria preferit que prèviament l’Ajuntament hagués pres
algun acord concret sobre l’Arxiu Històric en el sentit de l’esborrall que us vaig fer a
mans o en altre de similar. De totes maneres mirarem d’arreglar la situació d’aquesta
Srta. en la millor forma que podrem. Us prego que li digueu que m’escrigui donant-
me noms, edat, domicili, estudis fets, etc. i al mateix temps que obri a nom seu una

19. DOGC, núm. 28, 28-I-38, p. 375.
20. Es tracta de Maria Lluïsa Òdena i Florentí (1912-1992), llicenciada en Filosofia i

Lletres (va ser molts anys professora de l’Institut de Reus). Vegeu J. MASSÓ CARBALLIDO,
“Maria Lluïsa Òdena i l’arqueologia”, Revista del Centre de Lectura (Reus), èp. V, núm. 41,
febrer de 1992, p. 12.
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Llibreta a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis (no a la Caixa d’Estalvis de
la Generalitat) per a que hi poguem fer les imposicions sense necessitats de girs ni
recaders. És així com ho fem per tot, I que m’enviï el n.º de Llibreta que li hagin
donat. / D’aquesta manera podré veure d’encarregar-li un treball concret amb relació
als Arxius que hauran quedat a Reus. / La qüestió de l’edifici és millor de deixar-la
resolta però no té pressa. Ara el que cal que ens preocupi és la salvació dels Arxius i el
llur condicionament per a que no s’hi produeixin barreges. / Acabo de parlar amb el
Sr. Toda. Diu que havia suspès el viatge del camió a Reus per causa de les desgràcies
que hi havia ocorregut, però que es posarà d’acord telefònicament amb l’Ajuntament
i amb l’amic Pere Rius per fer-lo com més aviat millor.21

El mes de febrer, després dels importants bombardejos del gener (que
van causar prop d’un centenar de morts), el Museu de Reus va llogar una
casa a Vilaplana del Camp, un poble que no havia estat objectiu dels avions
feixistes. S’hi van traslladar els magatzems del Museu, s’hi va instal·lar el
mateix Pere Rius i des d’allí es coordinaven els moviments dels béns patri-
monials reusencs. El 12 de juny, per exemple, Rius va enllestir l’inventari
dels objectes d’art que contenien les quaranta caixes que va lliurar a la Direc-
ció General del Patrimoni per ser traslladades als dipòsits patrimonials esta-
blerts per la Generalitat a les comarques septentrionals de Catalunya.

Bona part dels arxius documentals de Reus va ser traslladada al vell
monestir de Poblet (també respectat per l’aviació rebel), on va romandre sota
la custòdia del seu comissari (delegat de la Generalitat), el també reusenc
Eduard Toda.22 El primer trasllat massiu, però, sembla que no es va fer fins el
30 de setembre.23 El 16 d’aquell mateix mes, un tal Borràs (funcionari muni-
cipal, segurament) enviava a Pere Rius una carta que fa al·lusió a la salva-
guarda de diversos béns:

Per encàrrec del nostre Conseller, t’escric per a pregar-te que a la que vagis a Reus,
procuris entrevistar-te amb ell. Es tracta de traslladar i guardar en lloc segur l’aparell
de RAJOS X del nostre Hospital i alguna cosa d’importància artística del nostre també
ARXIU MUNICIPAL. / T’ho anticipo perquè comencis a mirar si a aqueixa tindràs lloc
adient.24

21. L’original es conserva a l’arxiu de l’IMMR.
22. Vegeu el capítol 33  i –molt especialment– J. E. ZAMORA I ESCALA, “El monestir de

Poblet i el salvament dels arxius a la Conca de Barberà durant la guerra civil espanyola (1936-
1939)”, Aplec de Treballs (Montblanc), núm. 21 (2003), p. 279-308.

23. Segons A. DURAN I SANPERE, “Els arxius documentals de Catalunya”, obra citada,
p. 633-634.

24. L’original es conserva a l’Arxiu Històric de Reus.
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El 19 d’octubre, Antoni Llauradó va escriure a Toda:

El suposo a Vtè. bé de salut, qual cosa celebro, i també atrafegat cuidant el nostre
històric Monestir, quina lloable i patriòtica tasca li agrairà la posteritat, encara que
mai prou. / Ara bé, guiat per aquest patriotisme que parlàvem, li prego que volgués
destinar-nos un lloc en aquest Monestir, per tal de guardar-hi algunes caixes més de
documents del nostre Arxiu Municipal, en part ja evacuat i tramès, per a lliurar-lo
de la possible destrucció, i per mentres duri el perill encara no desaparegut per agres-
sions contra la nostra ciutat.25

Pocs dies abans, el 10 d’octubre, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya havia publicat un decret de Cultura pel qual es destinava el mo-
nestir de Pedralbes «a la instal·lació de l’Arxiu Històric General de Catalunya
i Serveis de la Secció d’Arxius de la Generalitat».26

Als primers dies del gener de 1939, a causa del ràpid avenç de les
tropes rebels, el Departament de Cultura va endegar la recollida de la docu-
mentació servada al monestir de Poblet per tal de traslladar-la al de Pedralbes.

El dia 5, Toda –des de Poblet– va escriure a Duran i Sanpere:

En degut compliment de l’ordre de Cultura i de vostres instruccions, que seran segui-
des al peu de la lletra, ahir enviàrem el primer camió amb part de les caixes de l’arxiu
de Reus. Ara carrega de nou i penso sortirà de seguit després de dinar.27

Un ofici del comissari franquista José María Muguruza y Otaño, datat
a Saragossa el 15 de gener de 1939 i adreçat al «Ilmo. Sr. Jefe de los Servicios
de Archivos y Bibliotecas», informava sobre l’ocupació de Poblet i feia un
breu inventari del que hom havia «recuperat» allí, és a dir, de tot el que Toda
–amb una actuació que algú, a primera vista, podria considerar deslleial i
obstruccionista– no havia volgut lliurar als representants de la Generalitat.
La col·laboració de Toda amb el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional va arribar fins al punt d’explicar els detalls de la recollida feta uns
quants dies abans. Això es desprèn d’aquest paràgraf de l’ofici de Muguruza:

25. L’original també es conserva a l’Arxiu Històric de Reus.
26. DOGC, núm. 283, 10-X-38, p. 115.
27. La carta sencera, sense les meves correccions ortogràfiques, és transcrita per G.

GONZALVO I BOU, Cartes d’Escornalbou i Poblet. Un epistolari d’Eduard Toda a Agustí Duran
i Sanpere (1922-1940), Poblet-Tàrrega 2001, p. 90, núm. 76.
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Por oficio de la Generalidad del 3 de enero, el Departamento de Cultura ordenaba la
entrega de los Archivos y documentos existentes en Poblet. El día 5 fueron dos camiones
de la Generalidad y el 7 cinco de carabineros con el encargo todos ellos de «buidar»
[sic] el Monasterio. Se les dirigió a los Archivos de menos importancia […].28

A partir d’aquell moment, i després de l’entrada de les tropes fran-
quistes a Reus, les noves autoritats locals van iniciar les gestions encamina-
des al retorn dels arxius a la nostra ciutat.

28. Document reproduït per A. ALTED, Política del Nuevo Estado sobre el patrimonio
cultural y la educación durante la guerra civil española, Madrid 1984, làms. 46-47.
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Fig. 6. Còpia de la carta d’Antoni Llauradó a Eduard Toda (19 d’octubre de 1938). Arxiu
Històric de Reus (ref. 1063-A).
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7. ELS FONS NOTARIALS DE REUS, RECLAMATS L’ANY 1939

La premsa ha informat, durant les primeres setmanes de 2004, sobre la
devolució als llocs d’origen dels fons notarials de Tortosa i de la Conca de
Barberà per part de la Generalitat de Catalunya.1  En un article publicat al
Diari de Tarragona el 5 de novembre de 1997, Joan Josep Carot recordava
que l’Ajuntament d’aquella ciutat havia aprovat el 12 de maig de 1961 «una
moció que sol·licitava la devolució dels fons notarials». El Sr. Carot també
feia referència a les vicissituds per les quals havia passat aquesta important
documentació històrica des que va ser traslladada, durant la guerra civil, pri-
mer a Poblet i després a Barcelona, abans del seu ingrés a l’Arxiu Històric de
Tarragona.2

Una part molt considerable de l’arxiu de protocols de Reus va seguir
el mateix camí que el del districte de Tortosa. Si no vaig errat, a l’Arxiu
Històric de Tarragona es conserven més de mil tres-centes unitats procedents
de Reus, majoritàriament dels segles XVII, XVIII i XIX. Val a dir que en
diferents fonts he trobat dades contradictòries sobre les dates extremes

1. Vegeu “Tortosa recupera el seu fons notarial dels segles XIV  a XIX ”, Diari de
Tarragona, 8 de gener de 2004, i “Tornen a la Conca els arxius de protocols notarials de
l’antic districte de Montblanc”, El Punt (ed. Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre), 22 de
gener de 2004.

2. El trasllat de l’arxiu de protocols de Tortosa es va fer a causa de la proximitat del
front i no –com es va dir en una informació apareguda al Diari de Tarragona el 12 de setembre
de 1999– “con el pretexto [?] de protegerlo de su posible destrucción por parte de sectores de
incontrolados”, tret que hom suposi que els “incontrolats” eren els soldats i aviadors de l’exèr-
cit franquista.
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3. Segons A. DURAN I SANPERE, Barcelona i la seva història, vol. 3, Barcelona 1975, p.
633-634.

d’aquesta documentació (1607-1881, 1574-1887 i 1606-1912) i ara mateix
no sé dir quines són les reals.

Durant la guerra, com deia, bona part dels arxius documentals de Reus
va ser traslladada a Poblet, on va romandre sota la custòdia del seu comissari,
el també reusenc Eduard Toda. El primer trasllat massiu es va fer el 30 de
setembre de 1938.3  El 19 d’octubre, el regidor de Cultura de l’Ajuntament
de Reus, A. Llauradó, va demanar a Toda «que volgués destinar-nos un lloc
en aquest Monestir, per tal de guardar-hi algunes caixes més de documents
del nostre Arxiu Municipal, en part ja evacuat i tramès, per a lliurar-lo de la
possible destrucció, i per mentres duri el perill encara no desaparegut per
agressions contra la nostra ciutat» (esborrany conservat a l’Arxiu Històric de
Reus). Els protocols notarials, abans del trasllat, s’havien conservat en un
edifici municipal de la plaça de la Farinera.

Pocs dies abans, el 10 d’octubre, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya havia publicat un decret de Cultura pel qual es destinava el Mo-
nestir de Pedralbes «a la instal·lació de l’Arxiu Històric General de Catalunya
i Serveis de la Secció d’Arxius de la Generalitat». Als primers dies del gener
de 1939, a causa del ràpid avenç de les tropes rebels, el Departament de
Cultura va endegar la recollida de la documentació servada a Poblet i el seu
trasllat a Pedralbes. Un ofici del comissari franquista J. M. Muguruza y Otaño,
datat a Saragossa el 15 de gener de 1939 i adreçat al «Ilmo. Sr. Jefe de los
Servicios de Archivos y Bibliotecas», etc., informava sobre l’ocupació de
Poblet i feia un breu inventari del que hom havia «recuperat» allí, és a dir,
de tot el que Toda no havia lliurat a la Generalitat.

Toda, entre altres coses, havia aconseguit mantenir a Poblet els docu-
ments procedents de l’Arxiu Municipal i de les esglésies de Sant Pere i de la
Puríssima Sang de Reus. La nova Junta del Patronat del Museu Municipal de
Reus, en la reunió del 25 de febrer de 1939, va aprovar «pedir a D. Luis
Plandiura, como presidente de aquel Patronato, día y hora para poder
entrevistarnos en Poblet con el fin de recuperarlos» (llibre d’actes conservat
a l’arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus). Plandiura era aleshores
el president del Patronat de Poblet reconstituït per una ordre publicada en el
Boletín Oficial del Estado el 22 de gener (Toda, curiosament, no figura en la
llista de membres d’aquest primer Patronat franquista).

Reus va poder recuperar ben aviat els seus arxius, a excepció dels
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volums de protocols notarials que havien anat a parar al dipòsit general de
Pedralbes, també ocupat i reconvertit pels funcionaris franquistes. El 24
de novembre de 1939, Salvador Vilaseca, en qualitat de director del Museu
Municipal de Reus, va sol·licitar al «M. Iltre. Sr. Delegado del Servicio de
Recuperación Bibliográfica» poder retirar de Pedralbes «una colección
de documentos históricos procedentes de nuestro Archivo Municipal». Li va
respondre J. M. Font i Rius, «Agente del Depósito de Pedralbes», per mitjà d’un
ofici manuscrit i sense data (conservat, com l’anterior, a l’arxiu de l’Institut
Municipal de Museus de Reus), redactat amb un llenguatge estrictament ad-
ministratiu:

De las «Instrucciones para la devolución de Archivos y documentos» dictadas por el
Ministerio de Educación Nacional, en 10-agosto-1939: «No podrá ser objeto de
devolución: los Archivos de protocolos, para cumplir el Decreto de 12 de Enero
de 1939, y los documentos respecto de los cuales se adquiera la seguridad de proceder de
Archivos del Estado». Por ello, permanecen en este Depósito de Pedralbes los Archivos
de protocolos de Reus, toda vez que son en absoluto anteriores a 1840, a partir de cuya
fecha, quedaron en la notaría, sin recoger.

El decret esmentat (signat per Francisco Franco i Tomás Domínguez
Arévalo, el seu ministre de Justícia) havia estat publicat en el BOE el día 21 de
gener i restablia –amb molt poques modificacions– el de 12 de novembre
de 1931, de la Segona República (signat per Manuel Azaña, Fernando de los
Ríos i Marcel·lí Domingo), que havia incorporat els protocols notarials de
més de cent anys d’antiguitat «al servicio del Cuerpo facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos para reorganizarlos como Archivos históricos».4

Aquest curiós restabliment legal va impedir el retorn dels protocols a Reus el
1939 però va facilitar-ne, cinc anys després, el trasllat (definitiu?) a Tarragona.

4. Gaceta de Madrid, 13 de novembre de 1931.
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Fig. 7. Còpia de la instància de Salvador Vilaseca adreçada al delegat a Barcelona del Servicio
de Recuperación Bibliográfica (24 de novembre de 1939). Arxiu de l’Institut Municipal de
Museus de Reus.
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8. UNA VERSIÓ OFICIAL, FRANQUISTA,
DE LA GUERRA CIVIL A REUS (1939)

D’aquí a dos anys, en farà setanta que va començar la guerra civil. Els
que la van viure directament són cada vegada més pocs. Dues obvietats, és
clar, que no amaguen que la gran majoria de la pobació encara en sap massa
poc, fora de quatre dades descontextualitzades, del que va passar realment. A
grans trets (i ja se sap que totes les generalitzacions són falses, inclosa aques-
ta), hi ha dues versions contraposades: la dels vencedors i la dels vençuts.
Vegem-ne una de redactada, des de l’Ajuntament franquista de Reus, poques
setmanes després de l’ocupació de la ciutat. Cal tenir present que es tracta
d’un informe reservat, demanat des de dalt, que havia de signar un alcalde
nomenat de feia poc (José Ramón de Amézaga). El document original (una
còpia mecanoscrita) que transcric tot seguit (sense els apèndixs que s’hi ci-
ten) es conserva a l’Arxiu Històric de Reus.

En cumplimiento de lo interesado por V.S. en su escrito de fecha 4 del actual, paso a
relacionar suscintamente los hechos ocurridos en esta Ciudad, desde el día 18 de Julio
de 1936, hasta la triunfal entrada de las tropas nacionales, el día 15 de Enero del
presente año. / En los días 18 y 19 de Julio, primeros del Glorioso Movimiento Na-
cional, nada extraordinario ocurrió en esta Ciudad. La población estaba completamente
tranquila y los vecinos afiliados a partidos de derechas, confiando en la actuación de
la fuerza pública, Guardia Civil y Carabineros, tenía la confianza de que el Glorioso
Movimiento Nacional sería secundado en Reus, como en las demás poblaciones de
Cataluña. Pero en el siguiente día 20, cambió por completo el aspecto del asunto. La
fuerza pública no secundó el movimiento, al contrario, siguiendo instrucciones de sus
superiores, permaneció adicta al Gobierno de la República, lo que fue causa de que
los promovedores de la revolución social que en la tarde de aquel día se desencadenó,
no encontraran resistencia alguna para llevar a cabo su obra destructora. / En el mismo
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día 20, todos los partidos políticos que integraban el Frente Popular constituyeron un
Comité que titularon Comité Antifascista, que fue el verdadero director de la
revolución social que en aquel día se inició. Las turbas se echaron a la calle a
media tarde, asaltando las armerías y depósitos de dinamita, distribuyendo entre el
elemento revolucionario las armas de todas clases que en aquéllas encontraron. En la
mañana del día siguiente, día 21, fueron asaltadas algunas casas particulares de
significados elementos de derecha, e incendiando [sic] el Colegio de P.P. de la Sagra-
da Familia, y por la tarde, incendiadas también, dos Iglesias Parroquiales. En los
siguientes días continuó el saqueo de los Conventos de Religiosas, a las que se había
obligó [sic] a salir de sus casas, y el [de los domicilios] de muchos particulares, cuyos
dueños, ante el peligro que corrían sus vidas, habían abandonado la Ciudad. / El día
22 por la noche fueron asesinados el Teniente de Intendencia Don Fermín Cuervo
Blázquez y el Jefe de Acción Ciudadana Don Alfonso Navarro Miró. Posteriormente
a dicha fecha se reprodujeron los luctuosos hechos iniciados en días anteriores, siendo
asesinados en diversos días las personas que constan en la relación que se adjunta
señalada de número 1. Como podrá observar, todos los que integran dicha relación
son vecinos de esta Ciudad. Además de los asesinatos que constan en la misma, en las
cercanías de Reus se cometieron delitos análogos con personas de otros vecindarios,
la mayoría de las cuales no pudieron ser identificadas. Señalada de número dos, se
adjunta otra relación expresiva de los hechos que se mencionan. Simultánea a la cri-
minal tarea que las hordas marxistas realizaban, asesinando a cuantas personas creían
contrarias a su actuación, era la que realizaban agentes del Comité Antifascista,
apoderándose de bienes y fincas de vecinos de significación derechistas. [sic] Al mismo
tiempo, el propio Comité obligó a un sinnúmero de vecinos a satisfacer crecidas sumas
como contribución de guerra, sumas que recaudaba el Comité y que invirtió en la
forma que quiso, sin que haya sido posible encontrar ningún documento justificativo
del destino que se dio a aquellas cantidades. / El Comité Antifascista siguió actuando
como autoridad máxima de la Ciudad, hasta que cumpliendo órdenes dictadas por el
Gobierno de la Generalidad se procedió a la reorganización de los Ayuntamientos.
Éstos fueron constituidos por representantes de las organizaciones sindicales y partidos
izquierdistas, con la particularidad de que los elementos que formaron el Comité
antedicho, responsable máximo de cuantos crímenes y atropellos ocurrieron en la
Ciudad, continuaron actuando dentro del Ayuntamiento ocupando los puestos que les
fueron asignados por los partidos izquierdistas y organizaciones sindicales a que
pertenecían. / La actuación del Ayuntamiento que se constituyó cumpliendo las órdenes
dictadas por la Generalidad no ha podido ser conocida en detalle, debido a que los
libros de actas, documentación de contabilidad y demás antecedentes que podían faci-
litar su conocimiento, fueron sustraídos de las Oficinas municipales el día que el
Ayuntamiento y demás dirigentes del movimiento rojo evacuó la población. A pesar
de esta dificultad, puede afirmarse categóricamente que la actuación muncipal fue en
extremo desacertada, sin orientación fundamental en ninguno de los ramos de la
administración pública, quedando los servicios completamente desatendidos. El
presupuesto municipal, ley económica que ha de regir el desarrollo de la vida de los
Ayuntamientos, era una completa ficción, en forma que tanto su estructuración orgánica
como su desarrollo no estaba ni inspirado ni regido por las prescripciones del Estatuto
Municipal, que en el aspecto financiero de la actuación de las municipalidades era la
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única norma rectora a la que debían estrictamente atenerse. / Del presente informe,
como claramente se desprende, no existen cargos concretos contra personas
determinadas, los que no es posible formular por esta Alcaldía, por no existir elementos
de información y de juicio que para ello son indispensables, pero sí que de lo expuesto
puede deducirse la clase y lógica consecuencia de lo funesto que ha sido para nuestra
Ciudad todo el periodo de la dominación roja, que gracias a el [sic] Glorioso Ejército
Español podemos dar definitivamente terminado. / Reus 28 de Febrero de 1939.

La guerra, de fet, encara no s’havia acabat.
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Fig. 8. Primera plana de la còpia de l’informe municipal franquista sobre la guerra civil a Reus
(1939). Arxiu Històric de Reus (ref. 1140-G).
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9. L’EXPOSICIÓ DE «RECUPERACIÓN ARTÍSTICA»
A REUS (1939 - 1940)

A partir dels primers mesos de l’any 1938, amb les tropes franquistes
ocupant ja una part del nostre territori i amb l’augment dels bombardeigs
feixistes sobre les principals poblacions,1  es va iniciar el trasllat dels béns
culturals mobles més valuosos vers els grans dipòsits establerts a diferents
localitats catalanes, sobretot a Barcelona i el seu entorn i en uns quants in-
drets de les comarques septentrionals del Principat. Aquests trasllats es van
fer amb tota la cura i les màximes garanties possibles, de manera que els
objectes desplaçats estiguessin sempre sota el control de tècnics especialit-
zats i perfectament protegits, identificats i fitxats. Cal destacar que aquests
dipòsits es van lliurar pacíficament, de manera racional i civilitzada, a les
noves autoritats.2

Es pot assegurar que les pèrdues sofertes pel patrimoni cultural català
durant la guerra es van produir bàsicament per tres causes: per l’actuació de

1.  A Reus, per exemple, un atac aeri realitzat el 24 de gener de 1938 va afectar
greument el magatzem del Museu de Reus instal·lat a l’antiga casa Gai-Borràs (situada a la
cruïlla dels actuals carrers de Prat de la Riba i Sant Pau). A causa de les bombes i de l’incendi
subsegüent, es van perdre aleshores diverses i importants peces paleontològiques, arqueològi-
ques i artístiques. Vegeu-ne la versió –tendenciosament retocada per tal d’amagar l’autèntica
responsabilitat de la destrucció– que en dóna el llibre Los Monumentos Arqueológicos y Tesoro
Artístico de Tarragona y su Provincia durante los años 1936-39. Memoria de la Real Sociedad
Arqueológica Tarraconense, Poblet 1942, p. 65-67.

2. Vegeu, per exemple, C. PI SUNYER, La Guerra. 1936-1939. Memòries, Barcelona
1986, p. 155-161 i 218-222.
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diferents escamots «revolucionaris» en les primeres setmanes del conflicte,
per les accions pràcticament ineludibles del combat i pels bombargeigs in-
discriminats o intencionats. No cal dir que l’origen d’aquestes tres causes és
el mateix: la rebel·lió dels militars «nacionals». El Govern de la Generalitat
va intentar sempre d’evitar o aturar aquestes pèrdues i l’anàlisi de la seva
activitat legislativa, administrativa i factual ho demostra clarament.

És clar que els vencedors de la guerra no podien admetre, sobretot
públicament, que els de l’altre bàndol havien endegat una tasca patrimonial
prou eficaç i meritòria. El que sí que podien fer, és clar, era aprofitar-se’n. I
no van dubtar a fer-ho. La gran exposició que es va realitzar a Ginebra l’estiu
de 1939 va servir de model.3  A Reus, després d’un primer assaig amb força
èxit (la celebració del «centenari» del naixement de Fortuny),4  es va repre-
sentar un nou acte de propaganda politicocultural: la gran mostra organitza-
da a l’ensems pel Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacio-
nal i la Junta de Museus de Reus entre mitjan novembre de 1939 i els primers
dies de 1940. Es va instal·lar a l’antiga Escola del Treball, rere l’hospital de
Sant Joan, en un indret on hi havia hagut un dels objectius de l’aviació feixis-
ta: els tallers de fabricació dels avions anomenats «Xatos».5

A l’exposició s’hi van recollir, segons explica la premsa de l’època,
«todas las obras de arte de nuestras comarcas en sus diversas manifestaciones
de pintura y escultura que han podido ser recuperadas por la Junta de Museos
en colaboración con el Servicio de Recuperación Artística»,6  a més de docu-
ments d’arxiu i d’una selecció de «las mejores piezas de la notabilísima
colección de Prehistoria propiedad del Director del Museo Municipal D.
Salvador Vilaseca».7  Es va inaugurar el dimecres 15 de novembre, amb l’as-
sistència de “las Autoridades locales, Jerarquías del Movimiento y numerosas
representaciones de las entidades de Reus”.8  El nou president de la Junta de

3. Vegeu, per exemple, J. ÁLVAREZ LOPERA, La política de bienes culturales del gobierno
republicano durante la guerra civil española, Madrid 1982, volum II, p. 35-37, i A. ALTED

VIGIL, Política del Nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la guer-
ra civil española, Madrid 1984, p. 99-107.

4. Vegeu-ne el resum acrític de S. SEDÓ LLAGOSTERA, «De com Reus commemorà el
primer centenari del naixement de Fortuny», Reus. Semanario de la Ciudad, núm. 1159, 29 de
juny de 1974, p. 27.

5.  Vegeu, sobre aquest últim tema, el recent estudi publicat per F. J. de MADARIAGA

FERNÁNDEZ, Reus: epicentre de la força aèria de la República (1936-1939), Tarragona 2000.
6. Diario Español (Tarragona), núm. 249, 8 de novembre de 1939, p. 3.
7. Diario Español (Tarragona), núm. 256, 16 de novembre de 1939, p. 5.
8. Diario Español (Tarragona), núm. 256, 16 de novembre de 1939, p. 5. Aquell

mateix dia, el president de la Junta de Museus de Reus i el delegat local del Servicio de
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Museus, Enric Aguadé Parés, va fer un parlament molt significatiu en què,
segons el Diario Español, «subrayó la parte importante que ha tenido el
Ejército en la obra de salvación [sic] de nuestro patrimonio artístico Nacio-
nal». També va fer «notar que no se han recuperado todos los objetos artísticos
que fueron sustraídos [sic] del Museo de Reus, pues una de las cajas que
contenía dos valiosas tablas puede darse ya por perdida».9

El gruix de l’exposició es dividia en diferents espais temàtics («Salas
de pintura de temas Religiosos, Escultura Sacra, Tablas y Retablos, Figura y
Paisaje») i contenia moltes obres «desconocidas de los reusenses a pesar de
pertenecer a colecciones particulares y a templos de nuestra ciudad y de los
pueblos de la comarca, formando un conjunto que difícilmente volverá a
reunirse jamás».10 L’assistència de públic va ser molt notable, no només per
la quantitat i qualitat del material exposat sinó també perquè els assistents hi
podien cercar, reconèixer i reclamar antigues possessions. Val a dir, però,
que algunes de les peces exposades ja havien estat sol·licitades i àdhuc torna-
des –si més no provisionalment– a diversos propietaris.

La Junta de Museus i el Servicio de Recuperación van fer imprimir el
mateix 1939, «Año de la Victoria», uns formularis per a regularitzar les ins-
tàncies de reclamació d’objectes. En aquests fulls, el propietari o represen-
tant de torn havia de signar que «declaro y juro  por mi honor que son
propiedad de [...] los objetos que detallo a continuación, los cuales fueron
sustraídos por los rojos [sic] y recuperados posteriormente por la Junta de
Museos de Reus, figurando en la Exposición que ésta tiene instalada
actualmente».11 També havien de signar el full, en una part oficial reservada
–una vegada «comprobados los extremos de la precedente demanda» i si
hom acordava «la devolución de los objetos reseñados»–, el delegat del
Servicio de Recuperación (primer Pius Fransoy, després Juan Fatta), el pre-
sident de la Junta de Museus (Enric Aguadé) i el director del Museu Munici-

Recuperación van trametre a José María Muguruza, comissari de la Zona de Levante [sic] del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, un telegrama en què li donaven comp-
te de la inauguració i li agraïen la col·laboració (resguard conservat a l’arxiu de l’Institut
Municipal de Museus de Reus.

9. Diario Español (Tarragona), núm. 256, 16 de novembre de 1939, p. 5. Segons el
llibre Los Monumentos Arqueológicos y Tesoro Artístico de Tarragona y su Provincia durante
los años 1936-39. Memoria de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, Poblet 1942, p.
67, a la caixa perduda hi havia «dos tablas renacentistas, propiedad de don Pablo Font de
Rubinat».

10. Diario Español (Tarragona), núm. 262, 23 de novembre de 1939, p. 5.
11. Els mots en negreta figuren així de destacats en l’imprès original.
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pal (Salvador Vilaseca). Finalment, al peu de l’imprès, es feia constar –si
esqueia– que «el infrascrito, obrando en la calidad al principio alegada, de-
claro haber recibido en esta fecha de la Junta de Museos de Reus, los objetos
que en mi instancia se detallan, entregando como donativo voluntario para
coadyuvar a los gastos que importó su recuperación, la cantidad de [...]».

Els formularis es van utilitzar durant uns quants anys, des del 1939 al
1951, per bé que cap al final es van haver de fer servir còpies fetes amb
màquina d’escriure perquè els impresos originals ja s’havien acabat. En total
es van formalitzar noranta-una instàncies (més una sol·licitud per carta), que
actualment es conserven i es poden consultar a l’Arxiu Històric de Reus.12

Gairebé tothom, és clar, donava una quantitat de diners d’acord amb
les seves possibilitats (entre una i sis-centes pessetes), però n’hi va haver uns
quants que no van fer cap donatiu. La quantitat de diners recaptats per la
Junta de Museus va ser força important. L’any en què es van fer més devolu-
cions, el 1940, es van ingressar per aquest concepte més de tres mil pessetes.
En el resum de fons del Museu Municipal corresponent al període comprès
entre l’1 de gener de 1940 i el 7 de juny de 1941, hi ha una entrada de 3198’10
pessetes, «producto de la Exposición de Recuperación, Donativos voluntarios
y venta de trapos y formularios de instancias».13

El 13 de gener de 1940, el Boletín Oficial del Estado va publicar una
ordre ministerial «fijando normas para que en plazo no lejano pueda liquidarse
el Servicio de Recuperación Artística, reintegrando al de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional a las funciones únicas que le son propias».14

L’oficina del comissari de la Zona de Levante del Servicio de Defensa va
trametre una còpia de l’ordre al delegat de Reus, tot assenyalant que «a tenor
de ella, es preciso activar la devolución de objetos, por lo que le ruego que
con la mayor urgencia me informe del estado actual de los depósitos de esa
ciudad, así como de aquellas circunstancias especiales que pudieran suscitar
dudas en la aplicación de la disposición citada».15

Per absència temporal del delegat (P. Fransoy Torres), va respondre
Enric Aguadé:

12.  Núm. de Reg. 1063-B.
13. «Resumen de fondos del Museo Municipal de Reus. Desde 1º Enero 1940 hasta

la fecha», document mecanoscrit (signat pel tresorer Cèsar Ferrater i el president Enric Aguadé)
conservat a l’arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus (IMMR).

14. Ordre signada l’11 de gener de 1940 pel ministre Ibáñez Martín, Boletín Oficial
del Estado (Madrid), any V, núm. 13, 13 de gener de 1940, p. 286-287.

15. Ofici mecanoscrit datat el dia 17 i signat, per ordre, per Luis Monreal y Tejada
(arxiu de l’IMMR).
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[...] Don Pío Fransoy, Delegado en esta Ciudad del Servicio de su digno cargo, hace
cuatro días que ha salido para Baleares para atender asuntos de la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros, de la que ostenta el cargo de Director en Reus. En su
ausencia, su familia me entrega el oficio de V. de fecha 17, al que gustoso correspondo
como Presidente de la Junta de Museos, manifestándole que, tal como les anunciamos,
hemos tenido abierta la Exposición de objetos artísticos recuperados, hasta el día 2 de
enero corriente. Desde aquel día que se procede a la devolución a sus propietarios
de todo lo recuperado. El interesado suscribe una instancia, modelo adjunto, comprueba
su veracidad la Junta de Museos con el Delegado del Servicio y se acuerda la devolución,
si procede. / Como V. sabe, se recuperó el fichero, lo que ha permitido avisar a los
derecho-habientes que no habían desfilado por la Exposición. / Llevamos muy
adelantada la devolución, que alcanza ya hoy más de un noventa por ciento del total.
/ Me será muy grato oportunamente, si el amigo Fransoy no hubiese regresado aún,
darle cuenta de la total distribución. / La semana última hemos comenzado a retirar
los archivos de Reus que había en Pedralbes [...].16

Força anys més tard, pel desembre de 1954, el mateix Aguadé va do-
nar –a les planes de la Revista del Centro de Lectura– una versió més com-
pleta i matisada de les circumstàncies de la «recuperació» del nostre patri-
moni i de l’exposició subsegüent. Són interessants les referències a la tasca
realitzada pels responsables del Museu durant la guerra, tot i silenciar-ne els
noms: «De julio de 1936 a enero de 1939, Reus vivió días aciagos. El Museo
sirvió de buen refugio, puesto que a él llegaban las más valiosas prendas para
su custodia. Unos empleados fieles supieron cuidar celosamente y catalogar
a su entrada el tesoro que allí se iba acumulando y que las turbas respetaron».
Més endavant, explica que

en Bescanó tuvimos la suerte [sic] de hallar el fichero de todo lo que el Museo contenía,
con su fecha de entrada, descripción fiel del objeto, numeración del mismo y nombre
del propietario. / Fueron días de gloria aquellos en que pudimos devolver a cada uno
lo suyo. En la Exposición había las piezas de más valor de las Iglesias Parroquiales de
Reus y de su comarca, valiosos cuadros de particulares, tapices, dibujos de Fortuny,
etc., etc..17

Si comparem aquestes paraules amb les que figuren en l’entrevista
que li van fer els primers dies de març de 1939, aparegudes al Diario
Español,18 o les que va dir en l’acte d’inauguració de l’esmentada exposició,

16. Còpia del mecanoscrit, de 25 de gener de 1940, conservada a l’arxiu de l’IMMR.
17. E. AGUADÉ, «El Museo de la Ciudad», Revista del Centro de Lectura (Reus), IV

època, núm. 30, desembre de 1954, p. 141-142.
18. «Lo que dejan abandonado. Han sido encontradas 32 cajas conteniendo diversos
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veurem com desapareixen amb el temps l’esment laudatori a l’exèrcit, mots
com «sustraídos» o expresions com «los objetos que los rojos sacaron de
nuestro Museo Municipal». Fins i tot hi podríem detectar una mica de res-
pecte.

Per acabar, vegem –amb un cert detall– un exemple del procés de de-
volució. La instància número 1 la va presentar, el 20 de novembre de 1939, el
rector de la parròquia de Vallmoll, Ramon Piñas Morlà.19 La seva reclamació
era doble: «un retablo, estilo plateresco, que se denomina del Rosario y que
obraba en la Ermita de dicho pueblo, es del siglo 16» i «un cáliz de plata,
dorado, estilo barroco, rococó, [que] en Tarragona figura con la ficha Nº 26».

El retaule, renaixentista, procedent de l’altar major de l’ermita del
Roser, va ser realitzat l’any 1580 pel mestre Jaume Bas i tenia –d’acord amb
la fitxa núm. 2282 del Museu de Reus, redactada per Pere Rius– 6 metres
d’altura i 3,3 metres d’amplada.20 Havia estat cedit per l’Ajuntament de
Vallmoll i va ser traslladat a Reus en un moment encara no determinat del
segon semestre de 1936. L’any 1938 fou desmuntat i les seves vint-i-dues
peces van ser distribuïdes en quatre caixes, identificades amb els números B-
17, 18, 19 i 25. La B-17 va romandre, segons sembla, al dipòsit establert pel
Museu de Reus a Vilaplana del Camp; la B-18 fou traslladada a Bescanó, i
les B-19 i B-25 van anar fins al monestir barceloní de Pedralbes. Em consta
que les dues últimes van tornar a Reus el 3 de juny de 1939, juntament amb
vint caixes més.21 Pel que fa al calze, havia estat lliurat al Museu de Reus
–per la Comissaria de Museus de Tarragona (dirigida per Ignasi Mallol i
Joan Rebull)– l’any 1937.22

La sol·licitud de mossèn Piñas va ser aprovada pel tercet Aguadé-
Vilaseca-Fransoy el 3 de gener de 1940 i les peces van ser lliurades i recolli-
des finalment el dia 8, després de fer un donatiu de cinquanta pessetes. Es

objetos, entre ellos, el busto de plata de San Pedro, Patrón de Reus. La venerada cabeza de
Santa Úrsula, de Valls, se la llevó un capitán rojo. Conversando con el Alcalde accidental,
señor Aguadé Parés», Diario Español (Tarragona), núm. 46, 11 de març de 1939, p. 4.

19.  Mossèn Piñas (Valls, 1877-1944), rector de Vallmoll, havia publicat –amb el
cognom normalitzat Pinyes–, l’any 1933, el llibre de poesies Tarragonines i, el 1935, la Mo-
nografia de la Ermita de la Mare de Déu del Roser, de Vallmoll (reimpresa en offset, a Valls,
l’any 1982).

20. Rius segurament coneixia el llibre de Pinyes, sobre l’ermita, esmentat en la nota
anterior.

21. N’hi ha una acta mecanoscrita a l’arxiu de l’IMMR.
22. D’acord amb un document mecanoscrit, de 1939, conservat a l’Arxiu Històric de

Reus (vegeu el capítol 1).
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van fer càrrec de les peces el vicari Vicenç Serra i l’alcalde Pau Campanera
Salas.23

 23. Ambdós personatges són citats en el llibre d’A. FUSTÉ I GAVALDÀ , Recull mono-
gràfic i històric de Vallmoll, Vallmoll (imprès a Reus) 1984. De la recuperació del retaule (i,
entre altres coses, de la pèrdua de la imatge de la Verge) en va donar compte, el mateix any,
l’obra Monumentos sacros de lo que fué España roja, Barcelona 1940, tom I, fascicle V, p. 34.
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Fig. 9. Croquis de Pere Rius del frontal del retaule de Vallmoll (24 de gener de 1937). Arxiu de
l’Institut Municipal de Museus de Reus.
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10. SOBRE LA RECUPERACIÓ DE TRES PINTURES
D’EL CÍRCOL (REUS, 1940 - 1946)

A la gran exposició de «Recuperación artística» coorganitzada a Reus
pel Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional i per la Junta
de Museus municipals es van poder veure, entre el 15 de novembre de 1939
i els primers dies de 1940, un bon nombre d’obres d’art procedents de col-
leccions privades. Molts dels propietaris de les peces en qüestió van poder
recuperar-les tot seguit de closa la mostra, mitjançant la corresponent sol·li-
citud formal i el pagament d’una determinada quantitat de diners –d’acord
amb el valor, la qualitat o el volum de les obres– «como donativo volunta-
rio».1

Algunes de les obres aleshores exposades, però, no van ser tornades als
seus antics propietaris o posseïdors fins uns quants mesos o fins i tot uns
quants anys després, i mentrestant van romandre dipositades al Museu Mu-
nicipal. De vegades, com en el cas que veurem tot seguit, es va haver
d’ajornar el pagament del citat «donativo». L’estiu de 1945, el president de
la societat El Círculo va trametre a la Junta de Museus una carta, mecanogra-
fiada i amb la capaçalera impresa de l’entitat, en aquests termes:

Reus, 11 de Julio de 1945 / Junta de Museos de Reus / CIUDAD .- / Muy Sres. nuestros:
Dada la precaria situación que atraviesa en estos momentos esta Sociedad, no nos es
posible, como sería nuestro deseo, poder ofrecer ningún donativo para la recuperación
de los cuadros depositados en ese Museo y que son de nuestra propiedad, si bien nos
hacemos cargo, y por éllo les estamos muy agradecidos, que algo les costaría el lograr

1. Vegeu el capítol 9.
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2.  Carta mecanoscrita annexa a la instància núm. 85, signada per Josep Salvat Ba-
renys. Sobre la situació delicada per la qual passava aleshores aquesta entitat, vegeu P. ANGUE-
RA, “El Círcol”. 125 anys d’una societat, Reus 1977, p. 70-72.

3. Instància núm. 87, signada per Cuadrada.

su recuperación y el haberlos tenido guardados durante tanto tiempo. / No obstante, y
como sea que en la actualidad solo nos interesa momentáneamente recuperar el cua-
dro de Galofre, mucho les estimaremos se sirvan indicarnos el día que podemos pasar
a recojerlo dejando para más adelante o sea cuando interese recuperar los dos Llove-
ras, el volver sobre esta cuestión. / En consecuencia, sírvanse considerar la presente
com recibo de cuadro indicado de Galofre, y adjunto les devolvemos la instancia con
el acuerdo de devolución firmado por esa Junta. / Repitiéndole nuestras más expresi-
vas gracias, les saludamos muy atentamente, / Por la Junta Directiva / El Presidente:
/ José Salvat Barenys [signat].2

Vint dies després, el 31 de juliol, el delegat Fatta, el president Aguadé
i el director Vilaseca van aprovar la devolució a El Círcol del quadre de Ga-
lofre, el qual va poder ser retirat al dia següent. El 4 de gener de 1946, Fatta
i Aguadé (manca la signatura de Vilaseca) van aprovar la devolució dels dos
cuadros al óleo del pintor reusense José Llovera. La vigília de Reis, final-
ment, el nou president d’aquesta societat reusenca, Ramon Cuadrada Gibert,
va poder emportar-se els dos Llovera, després –és clar– de lliurar cinc-cen-
tes pessetes com a donativo voluntario.3

Antecedents
A l’arxiu de correspondència de l’antic Museu Municipal de Reus hi

ha diversos escrits, datats al 1940, sobre la mateixa qüestió. El primer docu-
ment és un ofici mecanoscrit adreçat a Aguadé:

Nombrado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia para el cargo de Pre-
sidente de la Junta Liquidadora de la Sociedad «El Círculo» y teniendo noticia de que
en ese Museo de su digna Dirección se encuentran algunos de los cuadros propiedad
de la referida Entidad, le reseño al dorso todos los que poseía la misma al iniciarse el
Movimiento Nacional, con el fin de que se sirva indicarme los que aquí se encuentran,
mientras quedan guardados en depósito en ese Museo Municipal. / Dios guarde a Vd.
muchos años. / Reus, 24 de Abril de 1.940 / EL PRESIDENTE, / [signatura] / Firmado: Juan
Juderías / Sr. Presidente de a Junta de Museos / CIUDAD.

DORSO QUE SE CITA / RELACIÓN DE CUADROS PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD «EL

CÍRCULO»
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Botellería  de Llovera
Costumbres de Galicia de Galofre
Indolencia de Llovera
La Vía Appia
Dos cuadros de Fuster
Dos cuadros de Soler

Al mateix dors del full, a mà i amb llapis de color vermell, hi ha aques-
tes anotacions (afegides per Aguadé):

«Les suspects pendant le terreur»
«Le triomphe d’Ariane» (1)
«La Via Appia»

(1) sin enmarcar 4

Aguadé va contestar pocs dies després, també per mitjà d’un escrit
mecanoscrit (transcric la còpia arxivada):

En respuesta a su atento oficio [de] 24 del actual, me complazco en manifestarle que
en este Museo constan depositados como de procedencia de la Sociedad «El Círculo»,
de esta ciudad, los cuadros «Botellería» e «Indolencia», de Llovera, y «Costumbres de
Galicia», de Galofre, citados en su aludido escrito; y además, las litografías «La Via
Appia», «Les Suspects pendant le terreur», ambas enmarcadas, y «Le triomphe d’Ari-
ane», sin enmarcar./ Dios guarde a Vd. muchos años. / Reus, 30 de abril de 1.940. / El
Presidente de la Junta de Museos, / [en blanc] / Sr. Presidente de la Junta Liquidado-
ra de la Sociedad «El Círculo»...… C I U D A D.  5

Al seu torn, Juderias va trametre un nou ofici mecanoscrit, encapaça-
lat amb l’empremta d’un segell de goma –circular, és clar– amb la llegenda
COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA DISUELTA SOCIEDAD «EL CÍRCULO» - REUS:

Acuso recibo de su atto. escrito de fecha 30 de Abril ppdo., por el que me detalla los
cuadros que propiedad de la extinguida Sociedad «El Círculo» se hallan en depósito
en el Museo Municipal de esta Ciudad. / Ruégole tambien me indiquen si figuran en
el mismo, los cuadros / BAILARINA  del pintor Llovera y / Un cuadro del pintor Brul / los
dos propiedad tambien de la mentada Sociedad y que se encontraban en el Teatro

4. Lligall de correspondència, 1939-1945. Arxiu de l’Institut Municipal de Museus
de Reus (IMMR).

5. Lligall de correspondència, 1939-1945, sortida 103 (arxiu de l’IMMR).
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Fortuny de esta Ciudad. En caso afirmativo sírvase dar las órdenes oportunas con el fin
de que queden tambien en depósito en ese Museo de su digna Dirección. / Dios guarde
a Vd. muchos años./ Reus, 8 de Mayo de 1.940. / EL PRESIDENTE, / Juan Juderias [sig-
nat] / Señor Presidente de la Junta de Museos / CIUDAD  6

La consegüent resposta d’Aguadé (de les mateixes característiques que
la ja esmentada) és força aclaridora:

Con referencia a su atenta comunicación [de] fecha 8 del mes actual, debo informar-
le que, en efecto, constan también depositadas en este Museo las obras que cita, o sea:
/ Bailarina, del pintor Llovera; y / Un cuadro del pintor Brull, cuyas obras, según
nuestro fichero, pertenecían a ciertos Sres. abonados a palco del Teatro Fortuny, y no
a la Sociedad «El Círculo» como se indica en la citada comunicación. / Dios guarde
a V. muchos años. / Reus 20 de mayo de 1940. / Por la Junta de Museos / El Presidente,
/ [en blanc] / Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de la Sociedad «El Círculo».
/ CIUDAD 7

No cal dir que aquesta Comissió Liquidadora no va reeixir, afortuna-
dament, i que El Círcol va poder sobreviure i recuperar el seu patrimoni.

6. Lligall de correspondència, 1939-1945 (arxiu de l’IMMR).
7. Lligall de correspondència, 1939-1945, sortida 104 (arxiu de l’IMMR).
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11. ARC DE BERÀ, 1936: UNA AGRESSIÓ AL PATRIMONI

Pot ser interessant recordar el moment de major perill (conegut) pel
qual ha passat l’arc romà de Berà (situat al municipi de Roda de Barà) al llarg
dels seus dos mil anys d’existència. Ens referim, és clar, a l’absurd atemptat
que va patir al començament de la darrera guerra civil. Els recents treballs de
restauració, a més de recuperar diversos elements compositius del monument
i de mostrar una imatge més pròxima a la que va tenir originalment, han fet
pràcticament oblidar els greus estralls que va patir l’any 1936.

Cosme Oliva, en el Diari de Tarragona del 30 d’octubre del mateix
1936, explicava

l’intent de destrucció que en uns moments de pànic uns ciutadans gelosos de les lli-
bertats pàtries executaren tantost va ésser oït el toc d’alarma donat per les emissores
catalanes, tot anunciant la sortida de forces armades de Catalunya. A un quart de deu
de la nit del 20 al 21 de juliol, varen trencar el silenci camperol dues explosions, una
més forta que l’altra, les quals explosions llançaren rebles fins a 180 metres lluny del
lloc d’origen [...]. Tot l’estrep de la banda de migjorn quedà malmès, enderrocats uns
trenta carreus, deixant l’arcada en situació compromesa, extremadament perillosa d’un
complet ensulciament.

Cal tenir en compte que la carretera passava aleshores per sota mateix
de l’Arc, i que la intenció dels inconscients i confusos autors de la voladura
era posar entrebancs a un suposat avanç de columnes rebels cap a la capital
catalana. Oliva explicava, a continuació, que
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tant les autoritats de Barcelona com les tarragonines es varen apressar a disposar un
immedia apuntalament, que cuità d’executar amb la major cura el personal d’Obres
Públiques de la Generalitat, amb la urgència requerida, per a eviar el temut desastre de
la caiguda de l’Arc i per la necessitat de restablir el trànsit.

El 7 d’agost, el comissari de la Generalitat a Tarragona, Lluís Mestres,
va trametre al conseller de Cultura, Ventura Gassol, un «pressupost de recons-
trucció de l’Arc de Barà» (segons la còpia mecanoscrita conservada a l’Ar-
xiu Històric de la Diputació de Tarragona, lloc del qual procedeixen també els
altres documents que citaré). El dia 14, per mitjà de l’article editorial «Pel
salvament de l’Arc de Barà» (segurament redactat per Lluís de Salvador), el
Diari de Tarragona reclamava l’execució del desdoblament de la carretera,
un projecte que havia quedat frustat per l’oposició d’un dels propietaris dels
terrenys immediats al monument:

En previsió [...] de contingències futures i àdhuc com a mesura imprescindible per tal
de facilitar els treballs de reconstrucció de l’Arc de Barà, ara és el moment propici
d’incautar-se, sense contemplacions de cap mena, d’aquella zona de terreny que sigui
necessària per tal de dur a efectivitat el projecte de referència.

L’11 d’agost, el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya va pu-
blicar un Decret pel qual quedaven incorporats «al Patrimoni del Poble», entre
altres coses, tots els monuments arqueològics «que pertanyin o hagin pertan-
gut a l’Estat, als municipis o Corporacions públiques o privades o a particu-
lars». Pel mateix decret, la Generalitat declarava «incautades, especialment,
la zona arqueològica de Tarragona, els seus museus i col·leccions arqueolò-
giques, la Necròpolis i el Museu de la Fàbrica de Tabacs».

El 29 d’agost, per mitjà d’una Ordre, Lluís Mestres posava fil a l’agu-
lla:

Primer.- Són incautades per la Generalitat de Catalunya les porcions de finques que
calgui ocupar per a la construcció de les obres del projecte de desviament de la carre-
tera de València a Molins de Rei, entre els punts quilomètrics 299’895 al 300’104 (Arc
de Barà), formulat pel Circuit de Ferms Especials amb data 20 de novembre del 1930.
/ Segon.- Els treballs de construcció de les esmentades obres començaran seguidament,
a qual efecte es comunicarà aquesta Ordre a l’Alcaldia de Roda de Barà per tal que ho
posi en coneixement dels propietaris dels terrenys afectats.

Les còpies de tres oficis que acompanyaven la tramesa al conseller de
Treball i Obres Públiques de la Generalitat de sengles relacions «dels jornals
esmerçats a les obres de desviament de la carretera» —amb les dates de 2 de
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novembre i 1 de desembre de 1936 i 2 de gener de 1937— donen constància
del desenvolupament de la tasca. Paral·lelament, el Servei de Monuments del
Departament de Cultura va procedir als treballs de restauració de l’Arc.

L’agressió soferta pel monument, és clar, va ser utilitzada pel bàndol
nacional per atacar la República. Però no només formà part del discurs ha-
bitualment insidiós dels departaments laics de la propaganda franquista, sinó
que fins i tot apareix en el famós document signat per la majoria dels bisbes
espanyols en suport de l’Alzamiento. El 13 d’agost de 1937, l’edició sevilla-
na del diari ABC publicava –sota l’encapçalament «La altísima significación
de la Cruzada Nacional»– un lliurament de la Carta colectiva de los obispos
españoles, en què es deia, entre altres coses:

La revolución fué «bárbara», en cuanto destruyó la obra de civilización de siglos.
Destruyó millares de obras de arte, muchas de ellas de fama universal [...]. Podemos
decir que el caudal de arte, sobre todo religioso, acumulado en siglos, ha sido estúpi-
damente destrozado por los comunistas. Hasta el Arco de Bará, en Tarragona, obra
romana que había visto veinte siglos, llevó la dinamita su acción destructora.

L’Arc de Berà no havia estat destruït, com dóna a entendre el pretèrit
del verb haver (i tampoc sembla que l’atemptat fos culpa dels comunistes),
però almenys podem dir que el cardenal Gomà (nascut a la Riba) quasi va
encertar en la cronologia... força abans dels estudis del Dr. Xavier Dupré, que
situen la construcció de l’Arc de Berà al voltant dels anys 15-5 abans de Crist
(i no a l’època de Trajà, com es creia aleshores)1. El Vaticà, davant de tanta
erudició, va reconèixer poc després el govern de Franco. L’Arc, la Creu i l’Es-
pasa es confonien.

1. Vegeu el catàleg de l’exposició L’Arc de Berà, editat pel Museu Nacional Arqueo-
lògic de Tarragona l’any 1999.
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Fig. 10. Làmina del llibre Los Monumentos Arqueológicos y Tesoro Artístico de Tarragona y
su Provincia durante los años 1936-39, editat per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense
(1942).
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12. L’AMFITEATRE I EL TEATRE ROMANS
DE TARRAGONA DURANT LA GUERRA CIVIL

L’exploració de l’amfiteatre
Com ja és sabut, durant la guerra civil es va realitzar una intervenció

arqueològica a la zona de l’amfiteatre romà (sobre aquest tema, podeu con-
sultar el capítol corresponent del llibre L’amfiteatre romà de Tarragona, la
basílica visigòtica i l’església romànica, publicat l’any 1990 pel Taller Esco-
la d’Arqueologia). Aquella intervenció venia obligada per la projectada ur-
banització del Parc del Miracle. El 3 de juliol de 1936, la secció «Els dies i
els fets» del Diari de Tarragona (redactada per Lluís de Salvador), comenta-
va –entre altres coses– aquesta necessitat:

Per a la Tarragona turística, arqueológico-monumental, i per a la Tarragona d’esperit
modern i lliure de la República, aquell panorama que ofereixen als visitants del Balcó
de la Mediterrània les ruïnes de l’ex–presidi i de Santa Maria i els terrenys que els
envolten, és –diem-ho francament– denigrant. Ho és per si mateix. Ho serà ara, però,
molt més encara, en tenir a la vora mateix l’Escola Normal de Mestres i el grup esco-
lar anexe. / No hauríem de permetre que aquesta dualitat depressiva sigui consumada.
I el remei no és altre que resoldre d’un cop allò que calgui fer amb aquelles ruïnes i
aquells terrenys. / Nosaltres no som, ni de molt, partidaris de la seva urbanització,
sense que siguin prèviament i curosament excavats sota la direcció dels arqueòlegs.
Una cosa, però, no obstaculitza pas l’altra. Ben al contrari, la realització de les exca-
vacions podria solucionar i facilitar, en forma extraordinària, l’assumpte de la urba-
nització. I és ben clar que les obres d’excavació no han d’anar, exclusivament, a càrrec
de l’Ajuntament. Són els alts organismes arqueològics de Catalunya els cridats a inte-
ressar-s’hi.

Tot i que ja es van fer diversos treballs a partir de l’estiu de 1936, tot
començant per l’enderrocament –per a evitar accidents– del que quedava de
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la malmesa coberta de l’església romànica (vegeu el diari Llibertat, de 2
d’octubre, i el Diari de Tarragona, de 20 d’octubre), l’excavació pròpiament
dita –amb una mínima metodologia arqueològica– no es va iniciar fins l’any
següent. El 3 de març de 1937, el Dr. Pere Bosch Gimpera, cap de la Secció
d’Excavacions i Arqueologia de la Generalitat, va adreçar al «Sr. Ignasi Ma-
llol, Comissari delegat del Servei del Patrimoni Artístic, Històric i Científic,
a Tarragona Ciutat», aquesta comunicació:

Volgueu com a Delegat del Servei dirigir les excavacions que calgui practicar a l’am-
fiteatre romà d’aqueixa ciutat amb motiu dels desmunts que s’hi realitzen per tal de
què no es perdi cap reste arqueològic i siguin anotades totes les particularitats interes-
sants científicament, així com intervenir amb el mateix objecte en totes les obres,
remoció de terres que es facin en la vostra demarcació pel qual teniu totes les atribu-
cions de la legislació vigent referent al Patrimoni Artístic, Històric i Científic.

El mateix Bosch, a la Memòria 1936-1937 de l’esmentada Secció,
editada a Barcelona l’any 1937, diu –en present– que a Tarragona «s’excava
l’amfiteatre» (p. 48). Molt més endavant, a les seves Memòries personals
(publicades pòstumament, l’any 1980), Bosch atribuirà (p. 207) al seu col·-
laborador Josep Colomines Roca, «cap d’excavacions» de la Secció, la di-
recció de la recerca: «També a Tarragona, aprofitant l’ocasió que molts obrers
estaven parats, amb l’ajuda del comissari de la Generalitat, senyor Mestres,
Colomines féu treballs de neteja i d’excavació a l’amfiteatre romà» (el co-
missari citat era Lluís Mestres i Capdevila).

De totes maneres, qui s’encarregà –a la pràctica– dels treballs d’exca-
vació fou l’arquitecte de la Comissaria de la Generalitat a Tarragona, Salva-
dor Ripoll i Sahagún (1906-1976), germà de dos dels alumnes del Taller Escola
de Pintura i Escultura que codirigien Ignasi Mallol i Joan Rebull. Salvador Ripoll
és qui signa, l’abril de 1937, els plànols de l’amfiteatre que apareixen a l’esmen-
tada Memòria de la Secció d’Excavacions i Arqueologia.

Per a portar endavant els treballs, l’arquitecte Ripoll i Sahagún va comp-
tar amb l’ajut de diferents persones, entre les quals hi havia –aparentment– el
conegut publicista (i vell funcionari de la Diputació, a més de secretari de la
Reial Societat Arqueològica Tarraconense) Antoni Nogués i Ferré (1879-
1955). Després de la guerra, Nogués col·laborà eficaçment amb el nou direc-
tor del Museu Arqueològic, Samuel Ventura, a qui facilità moltes notícies
referents a l’arqueologia tarragonina anterior a 1939. Ventura, en justa cor-
respondència, li va donar l’oportunitat d’incloure a la revista Memorias de



103

los Museos Arqueológicos Provinciales l’article «Notas sobre descubrimientos
en la calle de Reding y en el anfiteatro de Tarragona» (publicat el 1942).
Entre la documentació conservada al Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona, hi ha (a més de la comunicació de Bosch Gimpera transcrita a la
primera part d’aquest article) un informe mecanoscrit sobre les excavacions
«republicanes» a l’amfiteatre, sense data ni signatura, que potser va ser re-
dactat per Nogués pels volts de 1940:

Ya por octubre de 1936 se empezó a pensar en la urbanización de toda la zona del
Anfiteatro. El arquitecto hizo un plano de estos trabajos y como la urbanización había
de supeditarse al nivel de las excavaciones de las ruinas del anfiteatro, se hizo una cata
transversal y otra longitudinal, [las] dos coordinadas. La cata transversal llevó al
descubrimiento del podium bien conservado, con restos de revestimiento de planchas
de mármol, y en la arena se llegó más o menos al nivel de la misma, encontrándose
muy confusamente los indicios de la misma. Me parece que por aquí salió este ara
adjunta, algunas monedas que pudieran estar o en el museito de la Diputación o en
poder de la familia del arquitecto Sr. Ripoll???  [sic] y algún otro objeto, como un
fragmento de lápida visigótica con inscripción gótica muy borrosa y quizá otros de
poco interés, todo encontrado entre escombros. / La otra cata, la que sigue al eje más
largo, no dio resultados tan claros y como el que dirigía las excavaciones, Sr. Ripoll,
se sintió halagado por la cata anterior y en vez de continuar ésta se fue a seguir la línea
del podium, que descubrió en un trecho bastante largo, unos diez metros. /
Simultáneamente se limpiaron de escombros y suciedades y de tierra acumulada por
las lluvias las bóvedas de contención de la gradería en la parte que da al mar, la parte
visible de siempre, llegando la exploración a descubrir parajes interesantes y no
conocidos. Posteriormente estas bóvedas se utilizaron con fines de defensa militar y
refugio contra bombardeos. / En la zona del anfiteatro había la Iglesia del Milagro, de
la que quedaban en pie las bóvedas de los brazos menores del crucero. Después de
muchas disputas, se acordó quitar todo aquello y lo derribaron, quedando en la situación
que lo vemos hoy. Algunas cornisas y un sillar con fragmento de inscripción romana
se apartó a un lado y está todavía in situ. / Esto ocurrió desde julio 1936 a todo el
1937. / Durante la segunda mitad del 1937 se continuaron las obras de urbanización,
haciendo las curvas de descenso, y al efecto se echaron allí tierras y escombros de
diversos puntos de la ciudad, cubriendo con ellos algunas partes interesantes y
excavables del anfiteatro. / En las bóvedas del anfiteatro, de la gradería, desde hace
mucho tiempo había arregladas unas viviendas, de las que se pueden ver aun las puertas

en la parte contra el mar, es decir, en la parte de la ciudad, de que fueron desalojados
los habitantes durante la revolución.

El full té afegida una quartilla, reaprofitada (amb el segell imprès de la
«Secretaría de Cámara y Gobierno del Arzobispado de Tarragona»), amb un
dibuix a llapis de l’ara citada, actualment conservada al Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona (MNAT 12355, RIT 572). La versió que en donà
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mossèn Pere Batlle, en el llibre Los monumentos arqueológicos y tesoro
artístico de Tarragona y su provincia durante los años 1936-39 (Poblet 1942),
és gairebé un resum fidel del text que acabo de transcriure. El paràgraf final
(p. 30), però, ja té l’estil –poc considerat– habitual:

Como tantas otras obras emprendidas durante la dominación marxista, tampoco ésta
pasó de sus comienzos. Ante el temor de un desembarco de las tropas nacionales, fue
invadida esta zona por los trabajos de fortificación de costas; las bóvedas de las graderías
fueron convertidas en refugios y los trabajos de urbanización abandonados, quedando
sin ninguna protección las partes excavadas, con el consiguiente daño de las ruinas
descubiertas, habiéndose desprendido y perdido por completo las placas de mármol
que aun quedaban adheridas al muro del “podium” y llenado de escombros y basuras
las catas abiertas.

L’excavació de l’any 1937 en el teatre

Tot i les circumstàncies del  moment, durant la guerra civil es van
realitzar a Tarragona diverses intervencions arqueològiques en diferents
monuments i sectors de la ciutat. Al començament de 1937 es va inciar una
excavació en un solar de l’àrea corresponent al teatre romà, concretament en
uns terrenys situats rere la parròquia de Sant Joan. El Diari de Tarragona del
28 de febrer en donà coetàniament una breu informació:

En unes cates efectuades per ordre de l’arquitecte municipal company Ripoll, als ter-
renys immediats on existien les restes del teatre romà, vora el carrer de Caputxins, han
estat descobertes unes interessants construccions romanes de les quals formen part
diverses banyeres amb les conduccions d’aigua, de tuberia de plom, segons sembla.
També han estat trobats importants fragments de ceràmica i part d’una «mascarilla»
de fang cuit, de les que eren utilitzades pels actors a l’escena. Per l’emplaçament de
les petites piscines i la troballa esmentada, és lògic suposar que es tractaria d’instal-
lacions de banys destinades als artistes que actuaven al teatre de Tàrraco.

L’arquitecte municipal (suplent) esmentat era Salvador Ripoll, que va
intervenir també en les excavacions que es van fer durant la guerra a l’amfi-
teatre, com acabem d’explicar. De la intervenció en el teatre es conserven a
l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona les còpies de dos pe-
tits plànols (una planta i un alçat) –realitzats per Antoni Nogués– i dues foto-
grafies –d’Hermenegild Vallvé–, tots ells inèdits. Es troben en una carpeta
que conté còpies d’altres plànols i dibuixos tramesos a la revista oficial
Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales i, per tant, sembla que
la intenció de Ventura era publicar-los-hi. Aquests documents gràfics mos-
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tren unes restes arquitectòniques aparentment poc destacades que no sem-
blen directament relacionades amb el teatre pròpiament dit, però que podien
formar part del seu entorn immediat (val a dir que la hipòtesi esmentada al
final de la notícia de 1937 era purament especulativa.). De les informacions
que Antoni Nogués facilità després de la guerra al nou director del Museu
Arqueològic, Samuel Ventura, aquest en publicà successivament –a les
Memorias corresponents als anys 1941 i 1942 (Madrid 1942 i 1943, pàgines
134 i 202)– dues referències resumides i en part complementàries:

Se hizo solamente un tanteo de excavación y aparecieron restos de pequeñas estancias,
probables dependencias del teatro como quieren algunos, o de las termas como otros
quieren, y de cerámica, alguno, especialmente interesante, de máscara escénica. Se
levantaron planos de las obras por los técnicos que las dirigieron.

La parte excavada fue la situada en la parte superior derecha de la cávea, ya fuera del
trazado de ésta, y las construcciones que afloraron deben de referirse seguramente a
dependencias secundarias del teatro o bien a las termas o a las casas edificadas en
tiempo romano contiguas a la calle que llevaba al foro de la plaza Corsini.

Pel que fa als materials arqueològics recuperats en aquest indret, el
mateix Ventura explicà (a Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales.
1941 (Extractos), Madrid 1942, p. 135) que s’havien conservat

[...] en la oficina de Arquitectura de la Excelentísima Diputación Provincial y me han
sido entregados por el señor Nogués Ferré. Son los siguientes: 247 fragmentos de
cerámica romana corriente y sigillata sin adornos ni marcas; 26 de terra sigillata
decorada; 1 de sigillata con la marca ANNI; 1 de máscara de personaje, de barro
cocido; un patito en barro cocido, 11 fragmentos de estuco; 17 de vasos de vidrio; 2
clavos; 1 colmillo de jabalí.

Tots aquests objectes s’havien dipositat ja al Museu Arqueològic, pels
volts de 1939 o 1940, i el mateix Ventura els va donar d’alta en el seu llibre
oficial de Registre.
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Fig. 11. Làmina de la Memòria 1936-1937 de la Secció d’Excavacions i Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya (1937).
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13. LA CATEDRAL DE TARRAGONA
DURANT LA GUERRA CIVIL

No queda gaire clar, a partir de les escasses i de vegades contradictòri-
es referències que he pogut recollir, qui(ns) va(n) ser el(s) veritable(s)
salvador(s) de la Catedral de Tarragona el juliol de 1936. Potser el comissari
de la Generalitat Lluís Mestres i Capdevila, potser l’artista Ignasi Mallol i
Casanovas, potser el cenetista Josep Maria Alomà Sanabras... El cas és que
la Catedral va romandre tancada i no va patir –com sí la gran majoria d’es-
glésies catalanes– les conseqüències de la revolució provocada per la rebel-
lió d’una part de l’exèrcit espanyol.

El 28 de juliol, el Diari de Tarragona informava que l’Ajuntament
havia decidit el dia anterior «constituir un Comitè de Defensa d’Edificis pú-
blics», presidit per l’alcalde, i també que s’havia constituït oficialment a la
ciutat un «Comitè d’Incautacions d’Obres Culturals». Aquest Comitè era
format per l’alcalde Joaquim Fort (president); el regidor de Cultura Estanislau
Salvador (vicepresident), els codirectors del Taller-Escola de Pintura i Es-
cultura, Ignasi Mallol i Joan Rebull (vocals); el director accidental de l’Insti-
tut de Segon Ensenyament, Bartomeu Darder (vocal); la directora de l’Esco-
la Normal de Tarragona, Montserrat Bertran (vocal), i dos vocals més «del
Front Popular, que els nomenarà oportunament» (un d’aquests últims seria el
ja esmentat Alomà). No cal dir que un dels primers edificis intervinguts va
ser el de la Catedral, que –de tota manera– va passar de seguida a formar part
del patrimoni de la Generalitat i va quedar sota el control efectiu de la Co-
missaria General de Museus.

L’escriptor Maurici Serrahima recordà en el primer volum de les seves
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Memòries, publicat el 1978, que havia visitat Tarragona el 12 de juny de
1937, convidat pel Taller-Escola de Pintura i Escultura. Aquí el van rebre
–entre altres– els dos codirectors, Mallol i Rebull, i el secretari del Taller-
Escola, Josep M. Capdevila. Serrahima ens explica això:

Recordo molt especialment en Recasens, un xicot jove molt interessant de qui mai
més no he sabut res1. Ell, i també –perfectament situat com a arqueòleg oficial– mos-
sèn Batlle em van fer visitar tota la zona de la catedral, intacta. Vaig saber aleshores la
traça amb què, en els moments crítics del juliol del 1936, en Mallol, ajudat per en
Recasens i altres amics i jugant-se el que va caldre, havia engrescat les multituds
armades a «defensar la catedral» contra els «feixistes» que l’havien volguda
suposasament destruir. M’agradaria recordar els detalls plens d’interès que em van
contar. De casos anàlegs, se’n van produir bastants en diversos indrets de Catalunya i
van permetre, al preu d’unes concessions ben tolerables, salvar moltes coses.

Pel març de 1937 (segons Pere Batlle), quan la Catedral ja era formal-
ment la seu protegida d’un ambiciós Museu d’Art Medieval, un escamot de
les Juventuts Llibertàries va intentar entrar-hi. Cinc anys i mig després, el 27
d’octubre de 1942, Josep Maria Alomà va signar una declaració jurada (pu-
blicada per l’Ateneu de Tarragona el 1992) en què exposava (en tercera per-
sona) com va afrontar la situació (aleshores era regidor de Cultura):

Pero donde había de culminar su gestión fue en salvar a la Catedral del saqueo,
destrucción y robo de objetos de culto y obras de arte que gracias a su decidida y
valiente intervención pudieron ser conservados incólumes al igual que el edificio. En
cierta ocasión se opuso enérgica y rotundamente a que penetrasen en el sagrado recinto
elementos de las JJ.LL. que pretextando un registro intentaron destruir las imágenes y
altares que no querían fuesen conservados, puesto que todo lo que se refiriese a religión,
decían que tenía de ser destruido y quemado. Como no atendían a razones les propuso
que delegaran a dos o tres miembros para que en su unión y de la del conservador de
aquella [és a dir, amb el mateix Alomà i amb Pere Batlle] comprobasen que si se
guardaban era porque constituían cosas artísticas e históricas y que por otra parte
tenían que tener presente que aquello se destinaba a Museo. Aceptada la proposición
se les permitió la entrada, retirándose completamente decepcionados y contrariados.

La Catedral s’havia salvat de nou, però no va ser cap miracle.

1. Es tracta de Josep Recasens i Tuset, fundador de l’associació «Amics de les Arts» i
actiu col·laborador de Mallol i Rebull en el salvament del patrimoni.
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L’entorn de la catedral

L’any 1936, la Generalitat de Catalunya, a part de la Catedral i el Pa-
lau Arquebisbal, es va apropiar també els edificis pròxims (i altres cases no-
bles de la ciutat), els destinà a diversos serveis socials i culturals –d’acord
amb les necessitats del moment– i n’evità una utilització perjudicial. A me-
sura que avançava la guerra, és clar, el projecte de convertir tot aquell sector
en una mena d’illa cultural es va anar complicant.

L’11 de juny de 1937, Ignasi Mallol, en qualitat de delegat local de
Museus i Biblioteques, va trametre a Joaquim Fort, comissari de la Generali-
tat a Tarragona, un full mecanoscrit amb la Relació dels edificis incautats per
la Generalitat de Catalunya i destinats a institucions culturals del Poble,
perquè fes «una comunicació a l’Ajuntament sobre l’administració directa
de la Generalitat sobre aquestes edificis». En el document figuren el Palau
Arquebisbal, «destinat a Museu Arqueològic»; la Catedral, «destinada a Museu
Medieval»; les Cases dels Canonges, «destinades a ampliació del Mu-
seu Medieval»; el Seminari, «cedit temporalment per caserna, per necessi-
tats de guerra»; la Casa rectoral de la Catedral, «destinada a Residència de
Museus»; la Casa Balcells, «destinada a Arxiu»; la Casa Pou de Foxà (Cava-
llers, 11), «destinada a Museu d’Arts Decoratives», i la Casa Gasset (Anselm
Clavé, 1), «destinada a Museu Vuitcentista». S’hi feia constar, però, que a les
Cases dels Canonges «són habitats tots els pisos de la casa n. 5 de la Plaça
del Palau, dos pisos del n. 1 de la mateixa plaça i la casa n. 5 del carrer de s.
Pau»; que la Rectoria del Pla de la Seu estava «habitada per particulars»; que
la Casa Balcells estava «habitada per l’antiga propietària»; que la Casa Pou
de Foxà era aleshores un «magatzem de mobles antics», i que els magatzems de
la Casa Gasset estaven «ocupats per R. Barbier, Vins» (còpia conservada a
l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona).

La situació va empitjorar el 1938. El 22 de febrer, el mateix Mallol,
aleshores «comissari delegat del Servei del Patrimoni Artístic, Històric i Ci-
entífic de la Generalitat de Catalunya a Tarragona» (els noms canviaven, la
funció no), va trametre al «president de la Comissió de l’Administració de
l’Estatge» un escrit (conservat al mateix arxiu) que transcric parcialment:

Després d’ésser incautats pel Govern de la Generalitat de Catalunya tots aquells edi-
ficis [...], fou destinada la Catedral de Tarragona i els seus anexes a Museu Medieval
i als Arxius Històrics de Tarragona. Les cases [...] nn. 1 i 3 del carrer de s. Pau, les
quals estan situades dessobre l’antic Museu Diocesà, són precisament destinades a
ampliació del Museu Medieval, i les altres, que foren destinades a Arxius, són actual-
ment ocupades, en part, per serveis auxiliars del Museu Arqueològic i serveixen de



110

dipòsit de Biblioteques i d’Arxius. / En un primer moment, atesa la necessitat de
vivendes i el problema de l’allotjament dels Refugiats, aquesta Comissaria Delegada
permeté la destinació dels pisos de la casa n. 5 de la plaça del Palau a habitació tempo-
ral de particulars. Més tard, per facilitar la solució de dificultats de l’antiga Conselle-
ria d’Incautacions, s’obriren dos pisos [...] per a magatzems de mobles. I d’aquests
pisos, per necessitats sobrevingudes posteriorment, foren ocupats, independentment
d’aquesta Comissaria Delegada, per a habitacions de particulars, cosa que fou tolera-
da, no obstant les complicacions que això suposava, sobretot per la fàcil comunicació
d’algunes d’aquestes habitacions amb les galeries dels claustres de la Catedral i altres
dependències de la mateixa. / Aquestes complicacions s’han agreujat quan els veïns
que ocupen les esmentades cases s’han introduït en dependències de la Catedral i amb
llur incúria les han omplertes d’escombraries [...]. / Per les raons exposades, i obeint
ordres de la Conselleria de Cultura [...], aquesta Comissaria Delegada demana a aqueixa
Junta: / A) que procuri regularitzar la situació de les cases dels canonges, preocupant-
se de deixar-les lliures, quan sigui possible, per tal que puguin ésser ocupades pels
serveis del Patrimoni [...] així que sigui necessari. / B) que procedeixi a desallotjar
immediatament la casa n. 5 del carrer de s. Pau, casa que, per la seva situació i comu-
nicació fàcil amb la Catedral, no haurà d’ésser ocupada per cap més particular. / C)
que procedeixi, el més aviat possible, a retirar els mobles amagatzemats al pis 1, porta
2 del n. 3 de la plaça del Palau [...]. / i D) que avisi severament els veïns, que, per les
necessitats del moment, hagin de seguir ocupant alguns dels pisos de les cases dels
Canonges, que s’abstinguin d’introduir-se, per cap pretext, a la galeria dels claustres
de la Catedral o a cap altra dependència de la mateixa i que no llencin escombraries
als patis i jardins que hi comuniquen.

La guerra no acostuma a portar bons veïns.

La protecció de la façana

El cruel bombardeig del dia 19 de juliol de 1937 (quan es complia el
primer any de guerra civil a Catalunya), amb un resultat de més de cinquanta
morts i cent ferits, va fer veure als ciutadans de Tarragona fins a quin punt de
destrucció indiscriminada podia arribar l’agressió aèria. A les planes del  Diari
de Tarragona del 2 d’agost, l’excel·lent periodista Lluís de Salvador va pu-
blicar, amb el títol «Cal protegir, també, els nostres valors artístics i arqueo-
lògics», un article en què deia –entre altres coses– això:

Ja hem pogut veure com actuen els pirates de l’aire quant a la precisió i selecció dels
seus objectius. Res no permet dubtar, per tant, que els nostres tresors artístics i arque-
ològics corren un veritable perill. / Ens consta que la Comissaria de Museus, no d’ara,
ans de fa temps, que ha previst aquestes contingències i ha pres les mesures que ha
tingut al seu abast per tal de contrarestar, arribat el moment, l’acció destructora dels
feixistes. Dubtem, però, que amb tot i la seva bona voluntat, hagi pogut disposar els
elements necessaris per tal que l’acció protectora i defensiva s’hagi pogut estendre a
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tot allò que la necessita [...]. / No són, però, els que tenim als museus, els únics valors
que hauríem de protegir i defensar contra el perill. N’hi ha d’altres en situació potser
més perillosa encara, perquè es troben en plena via pública. És el cas, per exemple, de
la façana de la catedral, avui Museu del poble. Façana que té un mèrit artístic extraor-
dinari, i mereixedora, per tant, que hom la salvi de possibles perills, cobrint-la amb un
parapet de sacs terrers, almenys fins a l’alçada de les més valuoses escultures.

Paral·lelament a l’article suara esmentat (o potser com a conseqüència
de la seva publicació), el delegat de Museus de la Generalitat a Tarragona,
Ignasi Mallol, es va adreçar a la Secció de Monuments Històrics per solu-
cionar aquesta qüestió. No he trobat la comunicació de Mallol, però sí a
l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona la resposta que va
rebre des de Barcelona. Es tracta d’un breu ofici mecanoscrit, amb data 10
d’agost, signat pel cap de la Secció, l’arquitecte Jeroni Martorell:

Trobant conforme la vostra proposta de protegir les escultures de la fatxada de la Seu,
ho comunico així al Sr. Conseller, per si li sembla bé que la quantitat de què disposa el
Comissari de la Generalitat a Tarragona, sigui emprada, amb preferència, al fi esmen-
tat. / Com que la quantitat és ja lliurada, els treballs es podran executar tot seguit.

A l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona («Governació», caixa
21) es conserva un full amb un pressupost incomplet (i sense data) de les
«Obres de protecció de la façana i del retaule de l’altar major de la Catedral
de Tarragona», on es diu que la protecció de la façana «serà a base d’un
doble mur de blocs de formigó, amb lligades de l’un a l’altre, els quals tin-
dran 0’50 i 0’25 metres de gruix respectivament, deixant un espai de 0’25
metres que s’omplenarà de capes de terra». El pressupost era de 32.760 pes-
setes, per «4.680 blocs i col·locació a 7’- ptes». Pel que fa al retaule de l’altar
major, el full només diu «sols protegim la part devantera, degut» (i aquí s’aca-
ba). Afortunadament, he trobat al mateix arxiu dos fulls més amb el detall de
les despeses (de materials, transports i jornals) fetes –només per a la façana–
entre el 25 de maig i el 3 de setembre de 1938, amb un total de 21.823’80
pessetes. Aquesta quantitat superava (en 1.934 pessetes) la suma dels dos
ingressos que hi consten, de 20 de desembre de 1937 (9.880 pessetes) i 30 de
juny de 1938 (10.000 pessetes).

La versió que en donà Mn. Pere Batlle després de la guerra (a Los
monumentos arqueológicos y tesoro artístico de Tarragona y su provincia
durante los años 1936-39, Poblet 1942) és força lamentable:
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Bajo el pretexto de la amenaza de los bombardeos aéreos, pero en realidad con miras
a la propaganda internacional, hacia el mes de Julio de 1937 se proyectaron grandes
obras de protección del retablo mayor y de la fachada, a base de muros formados con
bloques de cemento armado; nada se hizo en el altar mayor, y las obras de protección
de la fachada no empezaron sino hasta muy entrado el año 1938 y se llevaron con
tanta lentitud, que al comenzar el año siguiente apenas si empezaban a cubrirse las
estatuas de los Apóstoles, que tantas mutilaciones habían sufrido ya por las pedradas
de la chiquillería. Al entrar en Tarragona las victoriosas tropas nacionales se deshizo
rápidamente este muro y, reconciliado el templo, fue devuelto al culto, que se restableció
solemnemente el día 21 de enero, festividad de San Fructuoso.

El temple no havia estat profanat, però l’acte solemne de
«Reconciliación Litúrgica» es va portar a terme amb tota la teatralitat de
l’època, tal com explica el Diario Español del mateix dia 21 de gener de
1939. El que no reprodueix són les frases insultants de la prèdica de l’eclesi-
àstic de Salamanca José Artero, que van sorprendre el jove acòlit (i futur
canonge) Salvador Ramon i Vinyes: «¡Perros catalanes! ¡No sois dignos del
sol que os alumbra!».

Sense comentaris.
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14. DADES SOBRE EL SALVAMENT DEL PATRIMONI ARTÍSTIC
DE L’ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ, DE TARRAGONA,

DURANT LA GUERRA CIVIL

A partir del 19 de juliol de 1936, la revolució provocada per la rebel·lió
militar contra la República va comportar, entre molts altres fets tràgics, un
seguit d’agressions contra la majoria dels edificis i les propietats de l’Esglé-
sia o de les entitats catòliques més destacades. A Catalunya, el Govern de la
Generalitat va intentar salvar el patrimoni històric i artístic de caràcter religi-
ós que s’havia lliurat de la destrucció indiscriminada portada a terme durant
els primers dies de la guerra civil. Els seus mitjans van ser escassos i no va
poder evitar, és clar, els incendis i les actuacions «revolucionàries» inicials,
però a poc a poc aconseguí protegir i recuperar una part molt important
d’aquest patrimoni.1

El Dr. Jordi Piqué, en el programa del Gremi de Pagesos corresponent
a la Setmana Santa de l’any 1988, ja va recollir i publicar diverses dades
referents a la destrucció i al salvament dels béns mobles de l’església de Sant
Llorenç,2  a les quals s’han d’afegir les informacions personals de dos desta-
cats testimonis coetanis. La primera, publicada l’any 1963, és la de mossèn
Salvador Ramon i Vinyes:

«L’endemà al matí [22 de juliol de 1936] l’església de Sant Llorenç, saquejada durant
la nit, oferia un asepcte desolador, pertot arreu s’hi veien restes de destrucció. Arram-
bada a la part forana, la imatge del Crist de la «Pietat» jeia llençada sobre un munt

1. Per a conèixer sintèticament l’activitat realitzada per la Generalitat en aquest àmbit
cultural, vegeu les referències que citem al capítol 1.

2. J. PIQUÉ I PADRÓ, “Aproximació a l’estudi del Gremi de Llauradors de Sant Isidre
durant la Guerra Civil i la Postguerra (1936-1945)”, Setmana Santa 1988, Gremi de Pagesos
de Sant Isidre, p. 16-18.
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d’ornaments i fustam d’altars. D’entre els pocs, que en aquella hora corpresos i amb
llàgrimes als ulls ho contemplaven, sortí una dona, devota velleta, qui agenollant-se
va abraçar i besar aquella imatge. Un home barroerament le’n va apartar mentre li
deia: «Això ja s’ha acabat!». Unes hores després tot era abrandat en la gran foguera,
que feren davant l’església de l’Ensenyança. D’aquesta manera van desaparèixer els
Misteris que es guardaven a l’església de Sant Llorenç».3

La segona, datada el 27 d’octubre de 1942 (tot i que publicada cin-
quanta anys després), és la del cenetista Josep Maria Alomà i Sanabras, que
va donar una versió una mica diferent dels fets, escrita en tercera persona:

Apercibido [Alomà] de que en la iglesia de San Lorenzo se procedía a la quema de
imágenes por un grupo de incontrolados, trasladóse con la mayor rapidez en auxilio
de los elementos que intentaban rescatar del saqueo y destrucción un retablo de valor
incalculable sin poderlo conseguir por la actitud hostil de la masa, que amenazaba
tomar un mal cariz. Afortunadamente su personación oportuna [la del mateix Alomà]
y decidido gesto permitió recuperar el retablo mentado, siendo inmediatamente
trasladado, bajo su custodia, a la E. T. de P. y E. de la G. para su conservación y
reparación.4

Les sigles que cita Alomà corresponen al Taller-Escola de Pintura i
Escultura, i la seva declaració ens documenta significativament la important
tasca de salvament patrimonial portada a terme pels professors i alumnes
d’aquest centre educatiu fundat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Tarragona.5  El retaule salvat in extremis és, evidentment, el de Santa
Maria Magdalena, del final del segle XV, que pràcticament només va patir la
destrucció de l’escultura central.6

Les quatre peces del retaule (les tres taules i la predel·la) de Santa
Magdalena, primer dipositades a les dependències del Taller-Escola al carrer
del Gasòmetre, van passar poc després al Museu Arqueològic, aleshores
instal·lat als baixos de la Diputació, a la plaça de la Font (a l’actual seu de
l’Ajuntament). Més endavant, Pere Batlle i Huguet (conservador del Museu
Arqueològic a partir del mes d’agost de 1937) va redactar les seves correspo-

3. S. RAMON, “Recordant...”, Semana Santa MCMLXIII, Confraria de Sant Magí de
Barcelona, s. p.

4. Declaració jurada de Josep Maria Alomà Sanabras, Ateneu de Tarragona, Tarragona
1992, p. 20 (per a fer el text més entenedor, hi hem modificat la situació de les comes).

5. Vegeu els capítols 1 i 16.
6. Sobre la imatge i el retaule de Santa Magdalena, vegeu el Diari de Tarragona dels

dies 2 d’agost i 14 d’octubre de 1999 i El Punt del 19 de febrer de 2003.
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nents fitxes d’inventari.7  A les mateixes fitxes consten les referències a les
caixes en què van ser col·locades les esmentades peces quan van ser traslla-
dades, l’any 1938, al dipòsit patrimonial establert per la Generalitat al poble
de Montfullà (municipi de Bescanó, al Gironès), lloc on van romandre fins al
seu retorn a Tarragona al començament de 1940.8

A part del retaule, pel juliol de 1936 també es va salvar de l’església
de Sant Llorenç un calze gòtic. La primera referència que en tenim és una
nota mecanoscrita que figura en un document inèdit, procedent de la delega-
ció tarragonina de la Comissió del Patrimoni Artístic de la Generalitat, que
es conserva actualment a l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona. La transcrivim tot respectant-ne els errors ortogràfics:

A nom d’Albert Oliva Adenton cal fer un rebut del calçe de St Llorens que ens fou
entregat i es troba actualment dipositat al Banc d’Espanya. Es Director d’Assistencia
Social.9

Al mateix arxiu, hem localitzat una còpia del rebut, molt senzill però
perfectament legal, que es reclamava:

COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC / DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA / TARRAGONA / Hem rebut del Sr. Albert Oliva / Director General
d’Assistència / Social, un calze gòtic procedent / de l’ex església de St. Llorens. /
Tarragona 28 d’agost de 1936

Hi hem trobat, així mateix, sengles notes sobre Sant Llorenç correspo-
nents a l’activitat dels membres del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional a la immediata postguerra. Una, inclosa en un full manus-
crit, ens descriu molt succintament l’estat de l’església i dels seus béns mo-
bles poc després de l’ocupació franquista:

7. Vegeu el capítol 35.
8. Les fitxes, fetes a mà, es conserven actualment a l’arxiu del Museu Nacional

Aqueològic de Tarragona. Les peces, embalades en caixes de fusta numerades (amb els núme-
ros 26 i 30), van ser recollides a Montfullà pel Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional el 2 de gener de 1940, segons una relació mecanoscrita signada pel delegat Samuel
Ventura Solsona, que també dirigia el Museu Arqueològic de Tarragona (n’hi ha una còpia a
l’arxiu d’aquesta institució).

9. Els responsables de la Comissió a Tarragona eren el pintor Ignasi Mallol i l’escul-
tor Joan Rebull, codirectors del Taller-Escola de Pintura i Escultura.



116

Casa de la Abadesa - Un Cristo yacente, la covana [?] de S. Isidro de la Iglesia de S.
Lorenzo perteneciente al gremio de labradores y otros objetos de culto (un copón, dos
cálices etc) todo ello salvado por D. Ramon Giverd [sic]. / Iglesia de S. Lorenzo -
Queda el retablo de S. Cristóbal y está llena de trastos viejos, en la sala de ornamentos
no queda nada.

L’altra, encara més breu, figura en un full mecanoscrit amb la relació
de les diverses tasques encarregades a l’apoderat de l’esmentat Servicio a
Tarragona, l’antiquari Fernando de Castellarnau:

Resolver sobre el Cristo yacente de San Lorenzo.

El Crist de la Pietat, que –com ja és sabut– havia estat salvat per Ramon
Gibert amb la col·laboració d’Andreu Dasca i Marcel·lí Ferré, va poder sortir
finalment del seu amagatall.10

10. R. FONT I PLANA , “El Sant Sepulcre i Ramon Gibert”, Setmana Santa 1994, Gremi
de Pagesos de Sant Isidre, p. 37-41.
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15. DADES SOBRE EL TRASLLAT, L’ANY 1936, DELS EXVOTS
DE SANT MAGÍ (TARRAGONA)

Amb motiu del cinquantè aniversari del retorn a Tarragona de sis exvots
de l’esglesiola de Sant Magí, el senyor Antoni Panadès recordava en un arti-
cle –publicat al Diari de Tarragona– que s’havien conservat, fins al 17 d’agost
de 1949, en el Museu Marítim de Barcelona.1  El Sr. Panadès hi deia que
aquells exvots «havien desaparegut per culpa de la guerra incivil». Gràcies a
un document que es conserva a l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona (MNAT), em sembla que podré aclarir una mica quines van ser les
circumstàncies reals d’aquella «desaparició».

Es tracta de l’acta del lliurament de vint-i-dues maquetes de vaixells
(divuit de Tarragona i quatre d’Altafulla) que va fer el delegat de la Comissa-
ria General de Museus a Tarragona, Ignasi Mallol i Casanoves, al responsa-
ble de l’aleshores anomenat Museu Marítim de Catalunya, Fernando Arranz.
Es va fer servir com a suport un full d’ofici de la Comissaria de Tarragona de
la Generalitat de Catalunya (amb l’escut oficial corresponent) i es va signar
el 9 de novembre de 1936. A l’angle superior dret hi ha una anotació, feta
amb llapis, que diu «objectes Museu Marítim». A continuació transcric el
text mecanoscrit d’aquest document, en el qual he respectat les errades orto-
gràfiques i només he afegit o modificat els accents gràfics i les comes (cal
dir, a més, que en els paràgrafs segon i tercer he corregit «Arrauz» per Arranz):

1. A. PANADÈS, “Avui, mig segle del retorn dels exvots de sant Magí”, Diari de
Tarragona, 17 d’agost de 1999.
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COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA / A la ciutat de Tarragona, a nou de novembre de mil nou cents trenta
sis, el Sr. Ferran Arranz, Delegat del Sr. Conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya al Museu Marítim de Catalunya, es fa càrrec, en compliment de lo disposat
pel Sr. Conseller per Ordre de 23 d’octubre de 1936, de les maquetes de vaixells
existents en l’actualitat a Tarragona: Un lot de 18, procedents de l’ermita de St. Magí,
i un altre lot de quatre, procedents del poble d’Altafulla. / El Sr. Ignasi Mallol, com a
Delegat de la Comissaria de Museus de la Generalitat de Catalunya a Tarragona i tenint
sota la seva custòdia els vaixells anteriorment especificats, en fa entrega al Sr. Ferran
Arranz, de les maquetes, per a què figurin al Museu Marítim de Catalunya. / El Sr.
Ferran Arranz, en calitat de Delegat del Conseller de Cultura de la Generalitat al Museu
Marítim de Catalunya, s’obliga per aquesta a entregar un màxim de vuit peçes vuitcen-
tistes degudament restaurades per a ésser instalades al Museu vuitcentista de Tarragona.
/ I, perquè consti, s’extén per duplicat la present acta. / El Delegat del Museu Marítim
de la Generalitat de Catalunya. [a sota, signat:] Fernando Arranz / El Comissari Dele-
gat de Museus de la Generalitat de Catalunya / Tarragona / I. Mallol [signat]

El Museu Marítim de Catalunya (MMC), com a tal, va ser creat per la
Generalitat com a conseqüència de la dissolució, decretada pel Departament
de Cultura, l’agost de 1936, de la Junta del Patronat de l’Institut Nàutic de la
Mediterrània. L’esmentat Departament es va fer càrrec de les institucions
que depenien d’aquest Patronat, entre les quals hi havia el Museu Marítim
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 22-VIII-36). Tot seguit, la
Generalitat va nomenar Fernando Arranz Casaus (nascut a Saragossa l’any
1895 i capità de la marina mercant des de 1926) delegat seu a l’Institut Nàu-
tic (DOGC, 26-IX-36) i va disposar la instal·lació del nou MMC a l’edifici
de les Drassanes (DOGC, 22-X-36). L’ordre del 23 d’octubre, citada en el
document i publicada al DOGC del dia 26, obligava el lliurament al MMC de
«les maquetes de vaixells, ex-vots, llibres, gravats, pintures, documents i tota
mena d’objectes d’aspecte marítim, que existeixen en ermites, santuaris, etc.,
així com els que han estat requisats, del lloc que sigui, per entitats o particu-
lars o bé que resten en edificis apropiats o controlats».2  El lliurament que va
fer Mallol era, doncs, totalment legal i ineludible.

2. Al mateix arxiu del MNAT hi ha un ofici, datat a Olot el 23 de març de 1937 i
signat per Joaquim Borralleras, aleshores comissari general de Museus de la Generalitat, en
què es demanava a Ignasi Mallol que l’informés “si en els museus d’aqueixa localitat o entre
els materials recollits en ocasió dels darrers esdeveniments, hi ha o no objectes d’aquesta
naturalesa”. D’acord amb una còpia annexa al document suara esmentat, Mallol respongué el
5 d’abril, tot dient que “no hi han objectes adients per a formar part del Museu Marítim de
Catalunya, llevat dels dos lots de 18 i 4 maquetes de vaixells entregats al Sr. Arranz, Delegat
de la Generalitat al Museu Marítim de Barcelona, en data del 9 de novembre de 1936, com
consta en acta extesa en aquella ocasió i conservada en el nostre Arxiu”.
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Com ja és sabut, el 14 d’agost de 1946 va tornar un primer lot de dotze
vaixells. Quan Pere Batlle Huguet es va fer càrrec, l’any 1948, de l’adminis-
tració de Sant Magí, va reclamar els sis que faltaven (cal tenir en compte que
Batlle havia col·laborat amb Ignasi Mallol i Joan Rebull –i altres persones–
en els treballs de salvament i recuperació del patrimoni cultural de les nos-
tres contrades durant la guerra civil i coneixia perfectament els detalls del
lliurament fet  aleshores).3

A més a més dels exvots, es van salvar altres objectes de Sant Magí,
entre els quals una custòdia i un calze que van ser retornats a l’encarregada
de la petita església, Maria Josefina Calbet, el 7 de març de 1939.4

Pel que fa al «Museu vuitcentista de Tarragona», era un projecte que
no va reeixir. Pocs dies abans de signar el document que he transcrit, Mallol
va aconseguir –amb aquesta finalitat– la «incautació» de la casa Gasset del
carrer d’Anselm Clavé (núm. 1). La conversió de la casa Gasset en Museu
Vuitcentista va ser confirmada per un decret signat pel conseller interí de
Cultura, Josep Tarradellas, i publicat en el DOGC l’1 de desembre de 1936.
Les vicissituds de la guerra van fer impossible la realització d’aquesta inte-
ressant idea. Finalment, no tinc constància que s’arribés a portar a terme
l’obligada compensació que figura al final del document signat entre Mallol
i Arranz.5

3. Vegeu J. MORANT I CLANXET, Història i tradició del copatró de Tarragona sant
Magí. Estudi històric, popular, devocional i costumista dedicat al sant, Tarragona 1997, p.
54-71, i L. M. MEZQUIDA GENÉ, J. M. SABATÉ I BOSCH & N. TORRELL I CAMPS, Art i devoció
popular a sant Magí del Portal del Carro, Tarragona 2001, pàssim.

4. D’acord amb el rebut que també hi ha a l’arxiu del MNAT.
5. A l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona es conserven diversos documents,

datats entre 1940 i 1949, sobre la reclamació i la devolució dels exvots procedents de Sant
Magí, documents que he pogut conèixer gràcies a les amables gestions fetes per Olga López
Miguel, cap de Recerca del Museu Marítim de Barcelona.
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Fig. 12. Acta del lliurament dels exvots de la capella de Sant Magí, de Tarragona, al Museu
Marítim de Catalunya (9 de novembre de 1936). Arxiu del Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona.
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16. EL FINAL DEL TALLER-ESCOLA DE PINTURA
I ESCULTURA DE TARRAGONA

Una de les moltes conseqüències negatives de la guerra civil en el món
cultural de les nostres contrades és la desaparició (àdhuc física) del Taller-
Escola de Pintura i Escultura, fundat l’any 1934 per la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona i establert als pavellons remodelats
de l’antic Gasòmetre. Era regit per un Patronat presidit per Eduard Toda i
format per Francesc Martorell, de l’Institut d’Estudis Catalans, Josep Yxart,
en representació de l’Ajuntament, i pels dos codirectors Ignasi Mallol i Joan
Rebull.

Segons el programa imprès del curs 1935-1936, el claustre de profes-
sors era format per Ignasi Mallol i Casanovas, cap de taller de Pintura; Joan
Rebull i Torroja, cap de taller d’Escultura; Josep Maria Capdevila i Balanzó,
secretari i professor de Cultura general i Geometria; Enric Cristòfol Ricart i
Nin, professor de Dibuix, Nocions de perspectiva i Gravat, i Salvador
Martorell i Oller, professor de Treballs Manuals i Escultura (tenim entès que
també s’hi incorporà el pintor Rafael Benet i Vancells, com a professor d’His-
tòria de l’Art). El Taller-Escola s’obrí pel desembre de 1934 i desenvolupà
amb normalitat els dos primers cursos (1934-1935 i 1935-1936). Amb el ter-
cer, és clar, començaren els problemes.

El primer dia de la guerra civil a Catalunya, el 19 de juliol de 1936, el
Diari de Tarragona homenatjava l’exalcalde Pere Lloret i Ordeix, un dels
principals impulsors del Taller-Escola, i el mateix Lloret hi publicava dos
documents sobre el procés de creació d’aquesta institució cultural. Durant les
primeres setmanes de la guerra, diversos alumnes del Taller-Escola (a més de
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Mallol i Rebull) participaren activament en el salvament del patrimoni artís-
tic de la ciutat i de la demarcació.

Un cop superada mínimament la situació revolucionària provocada per
la subversió militar, el Taller-Escola va reprendre les seves activitats docents:
el 15 d’octubre es va portar a terme l’obertura del curs 1936-1937. Tot i les
dificultats del moment, el curs es portà a terme prou satisfactòriament, i fins
i tot es va organitzar qualque acte cultural complementari, com la conferèn-
cia que va donar (és un dir) Maurici Serrahima sobre la novel·la moderna, el
12 de juny de 1937 (anys més tard, a les seves Memòries, Serrahima n’explicà
les circumstàncies).

El 14 de juliol de 1937, el Diari Oficial de la Generalitat publicà una
ordre de Cultura per la qual era «aprovat el projecte d’obres a realitzar a l’Es-
cola-Taller [sic] de Pintura i Escultura de la Generalitat a Tarragona per tal de
deixar-ne enllestida la construcció, segons els plans realitzats per l’arquitecte
municipal d’aquella ciutat», tot destinant-hi «la quantitat de 50.000 ptes. dels
crèdits extraordinaris de què disposa el Departament de Cultura per a les aten-
cions de creació de noves escoles i serveis».

El curs 1937-1938 es va iniciar encara amb una certa normalitat, tot i
que –com és natural– el nombre d’alumnes devia ser menor per culpa de la
guerra (uns quants dels estudiants masculins es van incorporar a l’exèrcit). Els
atacs criminals de l’aviació feixista sobre la ciutat van afectar greument les
instal·lacions del Taller-Escola. Com recordava cinquanta anys després
l’exalumne Josep M. Prats i Biarnès (Memòries d’un tarragoní absent), «el
Taller Escola de Pintura i Escultura fou arrasat pels bombardeigs de l’any
1938. No era un objectiu militar, era un objectiu d’alta cultura, que Tarragona
no veurà mai més». Francisco J. González Huix, en el seu llibre El asedio
aéreo de Tarragona, 1937-1939, recull una nota de Defensa Passiva sobre el
bombardeig del dia 8 d’octubre de 1938, en la qual s’informava sobre els
estralls patits pel Taller-Escola del carrer del Gasòmetre: «en un bombardeo
anterior quedó un pabellón en pie que ha sido destruido por este bombardeo».
En el catàleg M. Teresa Ripoll, escultora, editat pel Museu d’Art Modern de
Tarragona, es van publicar l’any 1993 tres fotografies dels pavellons del Ta-
ller-Escola que mostren com eren abans i després dels bombardeigs. No tot
es va perdre, però.

Arran del desastre, Mallol i Rebull van habilitar algunes dependènci-
es del palau arquebisbal, aleshores convertit en Museu Arqueològic, per tal
de continuar —ni que fos precàriament— la tasca del Taller-Escola, gairebé
fins al final de la guerra. Quan Tarragona va ser ocupada per les tropes fran-
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quistes, els representants de l’anomenat Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional van inventariar sumàriament el contingut de l’edifici su-
ara esmentat. En una còpia d’aquest inventari, conservada a l’arxiu del Mu-
seu Nacional Arqueològic de Tarragona, s’esmenten —entre moltes altres
coses— un «vestíbulo utilizado como depósito; con gran cantidad de muebles,
libros, cuadros, bustos, etc. casi todos ellos al parecer pertenecientes al escul-
tor Rebull», un «desván con [...] libros y muebles propiedad del antiguo
conserje de la Escuela de Bellas Artes» (vol dir del Taller-Escola), un «patio
con estatua de Apolo, procedente de la Escuela de Bellas Artes», una «ala de
la planta baja del claustro, [amb] copia de Apolo procedente de la Escuela.
Del mismo origen, trabajos de escultura de los alumnos», en un altre lloc hi
havia «reproducciones y trabajos de los alumnos de la Escuela de B.A.», un
«cuarto de trabajo del escultor Rebull. Material y enseres», un «gran salón con
enorme depósito de variada clase de efectos procedentes de la Escuela de B.A.
Material de pintura, bibliotecas, etc. etc», un «despacho utilizado por el pintor
Mallol», un «estudio de Rebull», una «antesala del estudio de los alumnos de
la Escuela de B.A. Muebles. Vestuario», a més d’una referència a diversos
«efectos de la Escuela de B.A.» i a un «estudio de pintura».

Al mateix arxiu encara es guarda una carpeta (reaprofitada) de cartró
del citat Josep M. Prats (amb el número 44), corresponent al curs 1935-1936,
així com uns quants fulls (un amb dibuixos) reciclats pels nous ocupants i una
interessant documentació referent al final del Taller-Escola.

Aquesta última documentació ens permet conèixer què va passar amb
els mobles, les eines i diverses obres artístiques del Taller-Escola (quasi sem-
pre anomenat «Escuela de Bellas Artes»). El 8 de març de 1939, el cap pro-
vincial de Propaganda del Estado, J. Tejero, va signar un rebut per «un
armario, dos mesas graduables para dibujo, dos caballetes, dos sillones, cuatro
taburetes [i] tres pantallas» procedents «de la E. de B.A. de Tarragona», ce-
dits pel «Servicio de Defensa del P.A.N.». Entre els dies 11 de març i 8 de
maig de 1940, «los Sres. don Agustín Sandoval Panasachs, don Salvador
Ripoll Tusquellas y don Pedro Andreu, Director, Maestro de Taller y
Secretario respectivamente de la Escuela Elemental del Trabajo de esta capi-
tal» aconsegueixen, «en calidad de depósito a reserva de lo que ulteriormente
pueda diponer [...] la Superioridad», un lot molt nombrós i variat de mobles,
eines i materials didàctics també procedent «de la Escuela de Pintura y Es-
cultura que funcionó en esta ciudad hasta el dominio rojo».

El 5 de novembre de 1940 també s’interessà per les diguem-ne despu-
lles del Taller-Escola el delegat sindical provincial de la «Central Nacional
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Sindicalista», tot sol·licitant al director del Museu Arqueològic, Samuel Ven-
tura, un «inventario de todo el material de la antigua Escuela de Arte que se
encuentra depositado en el Palacio Arzobispal», ja que volia «reorganizar
próximamente la antigua Escuela de Arte». Ventura informà immediatament
sobre la intenció d’aquest delegat el director general de Belles Arts i a aquell
li contestà que esperava intruccions sobre el tema. En l’ofici tramès a Madrid,
Ventura explicava que «algún material de esta procedencia se ha prestado,
bajo recibo, a la Escuela del Trabajo, con la advertencia de que lo posee a
título de depósito mientras no disponga otra cosa la Superioridad, así como
a la Jefatura de Propaganda del Estado, y fué utilizado en gran parte por la
Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S. en los locales donde se celebró
el cursillo para Sanitarias rurales durante la primavera última». No tinc cons-
tància que s’arribés a lliurar aleshores aquest material, però sí que es va ce-
dir més endavant –com veurem– a l’Escola-Taller d’Art de la Diputació.

El Palau Arquebisbal s’havia de retornar, lliure de tot l’embalum afe-
git durant la guerra civil, als representants territorials de l’Església. De fet, tot
i les seves insistents reclamacions, el vicari general de l’Arxidiòcesi, Salva-
dor Rial, no va poder prendre possessió completa de l’edifici fins l’últim dia
de 1940.

Això, i el precedent citat de l’Escola del Treball, va facilitar la devo-
lució d’objectes i d’obres a antics alumnes del Taller-Escola. Entre els primers
a reclamar hi havia dos fills del ja esmentat Salvador Ripoll Tusquellas. Maria
Teresa Ripoll Sahagún va signar, el 28 de juliol de 1939, un rebut per «un
caballete-plataforma giratoria, para trabajos de escultura, y once cinceles y
otras piezas para este arte». El seu germà Josep va rebre, el 27 de novembre
de 1939, «diez herramientas para esculpir (cinceles, etc.) y un caracol
esculturado en yeso». Maria del Claustre Panadès Barberà, el 28 de juliol de
1939, va obtenir «un caballete para pintura». Josep Busquets va recuperar, el
19 de setembre de 1939, «un tablero de dibujo y una figura de yeso». A M.
Juncà li van tornar, el 25 de setembre de 1939, «un busto de yeso de 0’34 m.
de altura y dos bajorelieves en yeso de 0’46 por 0’33 m. y un envoltorio con
dibujos de estudio». Matilde Simó, el 26 d’octubre de 1939, retirà del Palau
Arquebisbal «una carpeta con dibujos [i] varios estudios al óleo». Marià
Bofarull Ferrer, el 27 de novembre de 1939, va recollir «una escultura en yeso
de niño, un tablero para dibujar (1 por 1 y medio metros), doce herramientas
de esculpir (cinceles, etc.), tres palillos para modelar, un mazo para picar
piedra y una regla para dibujar». Rosa Llauradó, el 28 de desembre de 1939,
va obtenir la devolució de «tres telas con pintura al óleo (estudios), un
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bajorelieve (estudio) en yeso y un dibujo-ampliación sobre papel». Salvador
Martorell, el 3 de febrer de 1940, a petició i en nom del seu exalumne Jaume
Batlles Padrós, va anar a buscar a Palau «tres paquetes y una carpeta con
dibujos». El pare de Josep Guinovart Rull, el mateix 3 de febrer, va aconse-
guir per al seu fill «dos paquetes de dibujos». Ramon Vives Ferrater, el 9 de
febrer, va aconseguir emportar-se «un paquete con dibujos y un rollo también
con dibujos, una escultura, cabeza de niño, en yeso, un tablero de 1 metro por
1 y medio y varias herramientas para trabajo de escultor». Josep Calaf Geno-
vès, l’11 de juny, va recuperar «una caja de pintura con paleta aceitera y doce
pinceles, un dibujo estudio ampliación en papel [i] un armazón con pastelina».
Josep Sarobé Castelló, en data indeterminada, va rebre «cuatro bastidores, con
estudios al óleo; dos tablas con estudios al óleo; una paleta de pintor; un
paquete de dibujos al lápiz; dos estudios al óleo sin bastidor; dos rollos de
papel con dibujos, [i] un rollo de tela de pintar».

A més a més, el 22 de setembre de 1939, l’exprofessor del Taller-Es-
cola Enric C. Ricart va signar un rebut pel qual declarava «haber recibido de
la Delegación en Tarragona del Servicio Militar de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional la documentación del coche OPEL, Nº 28828 cambiado
después en 51558, de 10 HP., que fué requisado por la extinguida Generalidad
de Cataluña en 9 de Noviembre de 1937, y que fué destinado al Servicio de
la Comisión del Patrimonio Artístico de Tarragona durante el tiempo rojo».

Molt més endavant, el 10 de febrer de 1947, el vicepresident de la
Diputació i president del Patronat de la nova Escola-Taller d’Art va trametre
dos oficis a Samuel Ventura: en un li agraïa «las facilidades otorgadas por Vd.,
[...] entregando gran parte del material de enseñanza procedente de la
extinguida Escuela de la Generalidad de Cataluña»; a l’altre li demanava si
li semblava bé publicar un anunci al Diario Español dient que s’agrairia «a
todas aquellas personas que, poseyendo muebles u objetos artísticos de esa
procedencia, voluntariamente quisieran hacer entrega de esos objetos o
mobiliario escolar al Patronato que me honro en presidir». I és que l’Escola-
Taller d’Art volia ser, en definitiva, l’hereva universal del Taller-Escola de
Pintura i Escultura (l’únic professor que va poder repetir l’experiència, però,
va ser Salvador Martorell).
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Fig. 13. Primera plana de la còpia de l’informe sobre el Palau Arquebisbal de Tarragona
(1939). Arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.



127

17. SOBRE L’OCUPACIÓ DEL PALAU ARQUEBISBAL,
DE TARRAGONA, PELS SERVEIS FRANQUISTES DE

PATRIMONI ARTÍSTIC (1939 - 1940)

En el Recull de l’Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental Mar-
galló del Balcó de l’any 1999 es va publicar l’article «Relaciones Iglesia -
Nuevo Régimen durante el primer franquismo: inéditos del Dr. Rial», de
mossèn Salvador Ramon Vinyes. El nostre benvolgut Mn. Ramon hi transcri-
via un manuscrit inèdit, dictat pel Dr. Salvador Rial Lloberas (1877-1953)
l’any 1946, que forma part d’unes memòries de qui fou vicari general de l’Ar-
xidiòcesi.1

Aconsello de llegir molt atentament el text del Dr. Rial, Principales
dificultades y conflictos inmediatos por parte de las autoridades desde 1939
a 1944. No només ha d’interessar als historiadors i estudiosos: l’apartat de-
dicat a «El problema de la predicación en Catalán» hauria de fer reflexionar
a més d’un desmemoriat. I no va ser un «problema» només de l’Arxidiòcesi
tarraconense. El comportament –descrit pel Dr. Rial– d’alguns representants
del Régimen, en aquesta i en altres qüestions, era perfectament aplicable a
molts altres indrets de Catalunya.

Ara i aquí, però, em centraré en un dels altres temes tractats pel vicari
Rial: el de la recuperació de l’edifici del Palau Arquebisbal. Com ja és sabut,
aquest Palau havia estat expropiat per la Generalitat republicana en els pri-
mers dies de la guerra civil i, una mica més endavant, va ser destinat a seu del
Museu Arqueològic.2  Quan, a mitjan gener de 1939, les tropes franquistes van
entrar en la ciutat, el Palau va ser ocupat per personal del Servicio Militar de

1.  Recull Josep Maria Jujol i Gibert (1879-1949), Tarragona 1999, p. 239-252.
2. Vegeu els capítols 1, 13 i 16.
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Vanguardia de Recuperación Artística, amb un cos de guàrdia inclòs.3  Entre
les persones que van entrar a l’edifici, en aquells primers moments, hi havia
l’antiquari tarragoní Fernando de Castellarnau, a qui –com veurem després–
havia nomenat «apoderado» un dels oficials de l’esmentat Servicio.

Val a dir que el vicari general no tenia una opinió gaire bona de la pre-
sència a Palau dels elements que formaren part del centre de recuperació ar-
tística franquista:

En resumen, el Palacio Arzobispal estuvo en manos profanas cuatro años, cinco me-
ses y nueve días; dos años, menos quince días, en poder de la Jefatura de Recuperación
Artística Nacional. El tiempo restante en poder de «los rojos». Pero es triste y
vergonzoso decir, que más desorden causaron en las oficinas y archivos los de
Recuperación que «Los Rojos», éstos destrozaron algunas habitaciones habilitándolas
para salas espaciosas de bibliotecas y museos, pero dejaron casi intactos los archivos
y oficinas, limitándose a amontonar en estas dependencias libros y legajos procedentes
de notarios y abogados.4

En una nota afegida a aquest text del Dr. Rial, Mn. Salvador Ramon
recordava –entre altres coses– un episodi diguem-ne irregular que va succeir
a Palau:

En Palacio había preparado todo el «parquet» para embaldosar las dependencias ya

3. Els edificis pertanyents a la Generalitat republicana (inclosos els apropiats durant
la guerra) van ser immediatament ocupats pels representants del nou règim a mesura que les
seves tropes avançaven per Catalunya. Podem citar, per exemple, una ordre (signada per Ramón
Serrano Suñer el 15 de gener de 1939 i publicada el dia següent al Boletín Oficial del Estado)
que disposava –entre altres coses– que “los edificios, instalaciones y establecimientos que se
hallasen en poder de la Generalidad  y que estuvieran dedicados a servicios que en las demás
provincias forman parte de la organización del Estado y dependen del Ministerio de la
Gobernación, serán ocupados por éste y destinados a los fines del mismo. [...] En los traspa-
sos a que se refieren los artículos precedentes queda comprendida la documentación de cada
servicio y todo su material”. Uns quants dies després, el 27 de gener, el Boletín Oficial publi-
cava una ordre del ministre d’Educación Nacional, Pedro Sainz Rodríguez, per la qual la
Jefatura de Archivos y Bibliotecas s’havia de fer càrrec “de los Archivos, Bibliotecas y Museos
Arqueológicos servidos por el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, con
anterioridad a la concesión de la autonomía a Cataluña, así como de los Archivos, Bibliotecas
y Museos Arqueológicos dependientes de la Generalidad que, al suprimirse la autonomía [el
1938], revierten al Estado, y especialmente los siguientes: [...] Museo Arqueológico de
Tarragona, Museo de la Fábrica de Tabacos de Tarragona [...] y demás Establecimientos
de naturaleza y carácter análogos”.

4. Recull Josep Maria Jujol, p. 243-244.
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preparadas y antes de entregar las llaves, el director del Museo Provincial, otro de los
gerifaltes que mangoneaban por la mansión, se lo vendió.5

Samuel Ventura Solsona (1896-1972), funcionari de carrera, havia ar-
ribat a la ciutat el 6 de febrer i es va encarregar interinament de la direcció del
Museu Arqueològic, del Museu Paleocristià, de la Biblioteca Pública i de
l’Arxiu de la Delegació d’Hisenda.6  Orgànicament, Ventura depenia de la
Inspección General de Museos del Ministerio de Educación Nacional, però
també era delegat del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
Potser val la pena recordar, en aquest context (per allò de les predisposicions
o prejudicis), que Ventura havia tingut un germà capellà, que havia mort a
mans dels «revolucionaris» durant els primers dies de la guerra.

Potser per qüestions de caràcter, Samuel Ventura i Fernando de
Castellarnau no van mantenir d’entrada unes relacions gaire cordials i, pre-
cisament per la qüestió de les ja esmentades fustes del parquet, fins i tot van
tenir alguna topada considerable. El 7 de desembre de 1939, Castellarnau va
escriure al comissari de la Zona de Levante, José María Muguruza y Otaño,
una carta en què esmentava aquest tema:

[...] Por correo separado le remito por giro postal la cantidad de ptas. 201,60 importe
de 6 tableros de los que estaban en el Palacio Arzobispal y que previa autorización de
Vd. he retirado creyendo que no son de utilidad por el momento. / Le mando a Vd.
dicho importe por haberse negado a admitirlo el Sr. Ventura, alegando que él
desconocía la autorización de Vd. / Al mismo tiempo y aprovechando esta oportunidad,
respetuosamente suplico a Vd. que con el fin de ahorrar violencias con mi compañero
Sr. Ventura, siempre involuntarias por mi parte, me diga Vd. qué significo yo en el
Servicio, toda vez que me dice que yo no debo llevar el registro de la correspondencia
y debo dar cuenta a él de todo cuanto ocurre. / Vd. no ignora que se me nombró
apoderado de dicho Servicio por el alférez Mataró y que hasta la fecha no se me ha
dado orden de transmitir mis atribuciones a ninguna persona. / Yo estoy dispuesto a
acatar siempre sus órdenes en beneficio del Servicio y en favor del Patrimonio Artístico
Nacional. Espero pues de su amabilidad, que se servirá Vd. contestar de manera

5. Recull Josep Maria Jujol, p. 244, nota 5.
6. Vegeu el nostre article “Samuel Ventura Solsona, director del Museu Arqueològic

de Tarragona (1939-1967)”, Diari de Tarragona, 17 d’agost de 1999, p. 53. Entre el juny de
1937 i el febrer de 1938, Ventura havia estat vocal i secretari de la Junta Delegada de
Incautación, Protección y Salvamento [o Conservación] del Tesoro Artístico de Castellón y su
provincia (vegeu el llibre Un documento oficial de la destrucción del arte en la zona roja. El
libro de actas de la Junta republicana del Tesoro Artístico de Castellón, editat pel Servicio
Nacional de Propaganda, Bilbao 1938).
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categórica a mi pregunta. / Lamentando infinito estas incidencias, le saluda
afectuosamente su amigo [...].7

Ventura se’n va assabentar i també va escriure, el dia 9, al comissari
Muguruza:

[...] La cuestión con el Sr. Castellarnau, la de siempre, la considero de tan pequeña
entidad que sólo porque él ha escrito sobre ella a Vd. voy a dedicarle estas líneas. / Este
señor no viene nunca a ayudarme, y no me quejo pues yo puedo y debo entregarme a
nuestro Servicio más asíduamente. No deseo, ni remotamente, tenerle como
subordinado y sí como colaborador, con igualdad de atribuciones y responsabilidades
si ello no es inconveniente. Pero la colaboración exige un mínimum de inteligencia,
de cambio de impresiones, de mútua comunicación de actividades en el Servicio que
nunca he logrado; y cuando digo al Sr. Castellarnau que no haga asientos en el Registro
de la correspondencia sin preguntarme no le pido nada irregular, me parece, pues es
un desorden que él, sin preocuparse de los demás papeles archivables, asiente las cartas
a esa Superioridad sin tener en cuenta las que deben ser intercaladas aunque él no las
haya tramitado. / El asunto de los tableros contrachapados es típico en la manera
independiente, por ende desconsiderada, de producirse el Sr. Castellarnau. Sin decirme
nada recaba de Vd. una autorización, que Vd. concede sabiamente condicionada, y
cuando le parece llegado el momento de llevárselas lo hace enviándome un sobre con
unas pesetas y una nota que dice que los retira porque está autorizado para ello. Yo
acuso la descortesía, se lo echo en cara y no me hago cargo del dinero como protesta.
/ Esos tableros, y alguno más que se llevó en otra ocasión, no sé si con autorización,
se adquirieron por los rojos para la instalación del Museo Arqueológico, quien sufrió
los despojos y quebrantos que Vd. conoce y es justo que tenga prioridad en la
utilización futura de los materiales que aquéllos dejaron. Podrían servir más adelante,
por ejemplo, para nuevos pedestales. Simplificando, me parece que, como la carta-
autorización de Vd. prevé, el Sr. Castellarnau debía haber indagado del Director del
Museo Arqueológico, su compañero en el Servicio de D. del P.A.N., si entraba en sus
futuros planes el utilizar los tableros en cuestión. Probablemente el asunto hubiera
podido resolverse amigable y adecuadamente. / En lo demás que plantea el Sr.
Castellarnau no entro sino para significar a Vd. la seguridad de que acepto gustoso la
colaboración con ese Sr. como Vd. la trace, que no me importa que se me pida que sea
en forma subalterna, y que acataría la total exclusión si se creyera oportuna esta
medida. Usted Sr. Comisario disponga de mí como crea que mejor conviene al Servicio
pues contará siempre con la misma devoción y el mismo entusiasmo que hasta aquí he
querido poner en el desempeño de la misión de confianza que me encomendaron. /
Siempre de Vd., Sr. Muguruza, agradecido amigo [...].8

No conec la resposta de Muguruza ni tinc més dades sobre aquest con-

7. Esborrany-còpia manuscrit, conservat a l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona (MNAT), entre els documents del Servicio de Recuperación.

8. Còpia mecanoscrita conservada a l’arxiu del MNAT.
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flicte, però tot fa pensar que la seva resolució no va ser precisament favora-
ble a Castellarnau. En tot cas, em sembla que queda clara la responsabilitat
de cadascú en el tema del parquet.

Al començament de 1939, el Palau Arquebisbal era ple d’objectes ar-
queològics, lligalls de documents, llibres i mobles que calia ordenar i retor-
nar al seus llocs d’origen. L’anterior seu del Museu Arqueològic, a la plaça
de la Font, no es podia recuperar perquè estava ocupada per les noves admi-
nistracions local i provincial. L’ocupació del Palau Arquebisbal era evident-
ment provisional per a Ventura i els seus superiors, i per a resoldre la qües-
tió es van suggerir i descartar diversos edificis com a dipòsits temporals o per
a una nova instal·lació del Museu: la «Casa Blanca», l’Escola Normal, l’an-
tiga Duana, etc.9  Ben aviat es van retornar al Museu Diocesà els sarcòfags,
els fragments arquitectònics i les inscripcions que havien estat apropiades per
la Generalitat, així com diverses peces pertanyents a particulars. El Dr. Rial
va poder recuperar i ocupar a poc a poc algunes dependències del Palau Ar-
quebisbal, tot i que les considerà lògicament insuficients i sol·licità de manera
persistent la cessió completa de l’edifici:

Inmediatamente después de liberada esta ciudad por las tropas nacionales, el
gobernador militar Sr. Aymat, se incautó del Palacio Arzobispal y de sus oficinas y
archivos, estableciendo allí el centro de recuperación artística, sin dejar a la autoridad
eclesiástica ni un centímetro de lugar, por lo cual se vio obligada a instalar la Curia en
una pequeña habitación del piso donde una buena mujer me había dado albergue al salir
de la cárcel [...]. Mis quejas y reclamaciones, hechas con toda cortesía, fueron del todo
inútiles [...]. Después de insistir mucho tiempo ante las autoridades de la capital y el
jefe de recuperación artística de la zona respectiva, pude conseguir, al cabo de siete
meses, dos habitaciones de la Curia, pero sin la secretaría ni la administración, ni
ninguno de los archivos.10

En un full mecanoscrit, sense data, que indica i ordena succintament les
primeres tasques que havia de portar a terme el personal del Servicio de
Recuperación a Tarragona, un dels epígrafs fa avinent que calia «ponerse al
habla con el Sr. Vicario para resolver las oficinas de la Curia».11 Poques set-
manes després d’arribar a Tarragona, Samuel Ventura consultà  per escrit aquesta
qüestió amb el comissari de la Zona. El 29 de març de 1939, des de Barcelona,

9. Segons diferents documents conservats a l’arxiu del MNAT.
10. Vegeu el text íntegre del Dr. Rial sobre aquesta qüestió, al citat Recull Josep Maria

Jujol, p. 242-244.
11. En el document és uns quants dies anterior a l’arribada a Tarragona de Samuel

Ventura, que hom cita com a “Director nombrado del Museo”. Arxiu del MNAT.
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Muguruza li respongué de manera favorable als interessos eclesiàstics:

[...] Respecto a la instalación de unas oficinas de la Curia en la planta baja del Palacio,
no existe tampoco inconveniente en ello, dejando a su criterio la resolución que para
todos convenga.12

El vicari estava convençut que l’Estat volia retenir per sempre el Palau
Arquebisbal,13 però aquesta hipòtesi no es pot deduir –en absolut– de la di-
versa documentació coetània que he pogut consultar. Ventura, en tots els do-
cuments que conec en què esmenta el tema, reconegué sempre –respectuosa-
ment– els drets eclesiàstics sobre el Palau i la urgència de retornar-lo als seus
legítims propietaris al més aviat possible, tot i tenir en compte (és clar) que
no podia negligir els interessos de la institució que ell mateix dirigia. Aquest
conflicte de prioritats queda perfectament reflectit en un paràgraf de la Me-
mòria correspondiente al año 1939, signada el 22 de maig de 1940, que va
trametre tot seguit a l’inspector general:

El problema del local del Museo, ya muy grave antes del Movimiento por las
deficiencias de la antigua instalación, se halla ahora agudizado por el traslado hecho
en período rojo. / Es en extremo urgente la pronta devolución a las Autoridades
eclesiásticas del Palacio arzobispal, y, por otra parte, es imposible volver a los antiguos
locales del Palacio de la Diputación y Ayuntamiento, pues están ocupados por oficinas
de dichas Corporaciones.14

Pocs dies abans, el 3 de maig de 1940, el Dr. Rial –en qualitat de
Gobernador Eclesiástico– havia adreçat un escrit al ministre d’Educación
Nacional, José Ibáñez Martín, per reclamar la devolució del Palau Arquebis-
bal, tot exposant-li clarament la qüestió amb expressions que alguna vegada

12.  Carta mecanoscrita conservada a l’arxiu del MNAT (expedient “Devolución de
libros”).

13. Ell mateix ho explica al text Principales dificultades y conflictos: “Supe,
confidencialmente, que el propósito de aquellas autoridades era retener para siempre aquel
edificio. Por esta causa redoblé laboriosamente mis esfuerzos para reivindicar los derechos de
la Iglesia” (Recull Josep Maria Jujol, p. 243). L’actitud de Rial era comprensible, ateses les
extraordinàries circumstàncies per les quals passava l’Arxidiòcesi, amb el titular (el cardenal
Vidal i Barraquer) a l’exili.

14.  Còpia mecanoscrita a l’arxiu del MNAT. En el mateix document, i entre altres
coses, Ventura esmenta la solució (proposada ja l’any 1929) d’aprofitar l’anomenat Pretori
(aleshores habilitat com a presó) i de bastir al seu costat un nou edifici per al Museu Arqueo-
lògic (val a dir que l’actual seu de la plaça del Rei no es va inaugurar fins el 1960).
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tenen un ressò clàssic:

[...] ¿Hasta cuándo, Sr. Ministro, ha de prolongarse esta situación? Después de 16
meses de liberación, y en un Estado católico, saturado de edificante espíritu católico
en las alturas del Poder [...], aún estamos en Tarragona sin Palacio Arzobispal, sin libre
funcionamiento de las oficinas eclesiásticas, sin la posesión de documentos
absolutamente indispensables para el normal ejercicio de esta jurisdicción, y expuestos
a la curiosidad de ojos totalmente profanos, aún en asuntos de conciencia sujetos al más
sagrado de los secretos; y esto, no por urgentes necesidades de guerra que sabríamos
respetar y comprender, sino por motivos de exponer unos libros, venidos de fuera, y
pertenecientes a particulares,15 muchos de ellos desconocidos; por guardar muebles;
porque se acaricia un proyecto, muy laudable si se quiere, pero que jamás puede pre-
ponderar a necesidades graves, públicas y urgentes como son el libre funcionamiento de
una Curia Arzobispal, que en algunos asuntos afecta a ocho Diócesis con un censo
de tres millones y medio de habitantes, causándose así gravísimos perjuicios de todas
clases [...].16

Des del gener de 1940 ja hi havia ordres superiors per a iniciar la liqui-
dació a tot l’Estat del Servicio de Recuperación Artística,17 però el problema
concret de Tarragona només es va començar a resoldre quan la Diputació
autoritzà el retorn transitori del Museu Arqueològic a les seves antigues
instal·lacions, després d’una llarga i profitosa visita de l’inspector general de
Museus, que va romandre a Tarragona del 14 al 26 de juny. El trasllat dels
objectes d’un palau a l’altre es va fer durant els mesos de l’estiu de 1940, grà-
cies sobretot a una valuosa col·laboració municipal, tal com anota Ventura en
la Memoria correspondiente al año 1940:

Con obreros y material de transporte prestados por el Excmo. Ayuntamiento de la
ciudad se empezó en 12 de julio al traslado de las colecciones que estaban

15. Val a dir que Ventura, com a responsable interí de la Biblioteca Pública de
Tarragona, va haver d’identificar i retornar als seus propietaris (particulars, institucions reli-
gioses, etc) milers i milers de llibres emmagatzemats durant la guerra civil a diferents depen-
dències del Palau Arquebisbal. A l’arxiu del MNAT es conserva una gruixuda carpeta amb la
documentació corresponent a aquestes devolucions (Relaciones de libros recuperados por
particulares), realitzades entre els mesos d’abril de 1939 i agost de 1940.

16. El text íntegre d’aquesta carta va ser publicat fa uns quants anys per H.RAGUER,
Salvador Rial, vicari del Cardenal de la Pau, Abadia de Montserrat 1993, p. 306-309.

17. “Orden de 11 de enero de 1940 fijando normas para que en plazo no lejano pueda
liquidarse el Servicio de Recuperación Artística, reintegrando al de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional a las funciones únicas que le son propias”, Boletín Oficial del Estado, any
V, núm. 13, 13 de gener de 1940, p. 286-287.
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amontonadas en el patio y en otras dependencias del Palacio Arzobispal y este trabajo
se prolongó hasta fines de agosto.18

En el mateix document, Ventura explica com es va portar a terme la
devolució definitiva del Palau:

Aunque prácticamente no quedaban en él objetos del Museo pues sólo por excepción
se pueden citar algunas tablas medioevales y algunos libros, terminado el traslado de
las colecciones a sus locales provisionales a últimos del mes de agosto porque restaba
lo antedicho y porque el Director del Museo continuaba ocupando el Palacio por tener
acumulados todos los servicios del Cuerpo más el de Recuperación artística y
bibliográfica y documental se consigna aquí que el día último de año, con las
formalidades convenientes, se ha ultimado la evacuación de todos los objetos que el
Estado tenía depositados en el Palacio Arzobispal y devuelto éste a los representantes
designados por el Ilmo. Sr. Vicario General de la Archidiócesis.19

Cal aclarir que els llibres i documents de la Biblioteca Pública no ha-
vien pogut ser traslladats a la nova seu (la Casa Castellarnau del carrer dels
Cavallers) fins l’últim trimestre de 1940.20

18. Còpia mecanoscrita a l’arxiu del MNAT.
19. Aquest paràgraf original va quedar sensiblement reduït en la versió publicada a

l’anuari oficial: Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales 1940 (Extractos), Madrid
1941, p. 89.

20. La nova instal·lació de la Biblioteca Pública a la Casa Castellarnau es va comen-
çar a gestionar a la darreria de 1939, però la seva execució va patir successius retards al llarg
de l’any 1940 i, de fet, és més ajustat dir que va ser un trasllat que no pròpiament una instal-
lació, ja que la infraestructura (començant per les prestatgeries) va ser molt precària i defici-
ent durant uns quants anys. Al llibre d’actes del Patronato provincial para el fomento de los
Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos (1939-1945), conservat a l’arxiu del MNAT, hi
ha constants referències a les mancances de la Biblioteca Pública durant tota l’etapa interina
de Samuel Ventura (del febrer de 1939 al febrer de 1942), però també durant els primers anys
–si més no– de Jesús Domínguez y Sánchez-Bordona com a director d’aquesta institució.
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18. UN INTENT FEIXISTA D’ESPOLIACIÓ
(TARRAGONA, JULIOL DE 1939)

El Diccionari ens diu que espoliar és desposseir algú d’allò que li per-
tany i que l’espoliació és l’acció o l’efecte d’espoliar. A la premsa de l’any
2001 hem llegit diverses informacions sobre diferents casos d’espoliació, com
el del rector d’una parròquia de la província de Conca –que ha estat acusat de
ser el cap d’una petita xarxa que traficava amb milers d’objectes extrets
il·legalment d’un important jaciment arqueològic– o el dels talibans de
l’Afganistan –els quals, a més de destruir les imatges anteriors a la conquesta
musulmana del país, han dispersat i venut les extraordinàries col·leccions dels
seus antics museus.

De vegades, una espoliació es pot dissimular com un obsequi o una
compensació i fer-se de manera legal. Molts museus occidentals exposen o
conserven peces d’origen oriental que, en el seu moment, es van aconseguir
pactant els probables beneficis d’una determinada excavació arqueològica.
Però no només s’han importat béns patrimonials mobles: el temple de Debod,
desmuntat al començament de la dècada de 1960 per salvar-lo de les aigües
de la gran presa d’Assuan, va ser demanat l’any 1964 pel govern espanyol a
l’egipci i aquest va cedir-lo el 1968 (des de 1972, aquest temple es pot veu-
re i visitar al bell mig d’un parc de Madrid).

L’abast més reduït de l’espoliació pot fer, fins i tot, que passi desaperce-
buda. Ha passat més d’una vegada que un gestor polític ha caigut en la tempta-
ció de regalar a visitants més o menys distingits objectes que en realitat eren del
patrimoni públic i, per tant, teòricament inalienables. No cal dir que una situa-
ció política no democràtica pot facilitar l’execució d’espoliacions d’aquesta
mena. En donaré un exemple que, afortunadament, no va reeixir.
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Com és sabut, l’11 de juliol de 1939 va visitar Tarragona i les seves
rodalies el tristament famós comte Ciano, gendre de Mussolini i ministre
d’Afers Estrangers del govern feixista italià. Les autoritats franquistes, és clar,
es van mobilitzar per donar una bona rebuda al comte i van omplir la ciutat
de banderes, monuments, torres i arcs triomfals. El cap provincial de Propa-
ganda del Estado, J. Tejero (sic), autoritzat pel governador civil, va comen-
çar a donar les ordres oportunes uns quants dies abans de l’anunciada visita
oficial. Entre altres disposicions, Tejero va fer retirar temporalment del Mu-
seu Arqueològic seixanta-nou peces romanes: seixanta-set per a decorar tres
trams del passeig Arqueològic i dues per a guarnir la finca Mare Internum (on
es faria el dinar de gala). El director del Museu, Samuel Ventura, no s’hi va
poder oposar, d’entrada, però poc després ho va comunicar als seus superi-
ors. Per consell de l’inspector general de Museus Arqueològics, Blas Tarace-
na, i atès que encara no li havien tornat les peces traslladades al passeig Ar-
queològic, Ventura trameté al cap de la Secció d’Arxius, Biblioteques i Mu-
seus del Ministeri d’Educació Nacional, el dia 29 de juliol, un succint infor-
me dels fets. En transcriuré només un paràgraf:

Se me ordenó además la busca en los depósitos catalanes del Servicio de Recupera-
ción de los bustos de emperadores romanos gala de este establecimiento, que se que-
ría que figuraran en el comedor y del monetario romano de este Museo con intención
de desglosar del mismo una o dos monedas para entregarlas como presente al Conde
Ciano. No fueron habidos estos objetos, que creo que están en los depósitos madrileños
de la riqueza artística recuperada en Ginebra, y por consiguiente no pudo llevarse a
efecto el regalo proyectado por las autoridades.

El cap de la Secció, per mitjà d’un ofici datat el dia 17 d’agost, va de-
manar al governador civil que ordenés el retorn dels objectes, tot informant-
lo

que el Reglamento de nuestros Museos  en su artículo 55 prohibe terminantemente que
salgan de aquéllos los objetos que allí se custodian y aún determina que cuando por
orden superior estos Centros concurran a exposiciones o Certámenes públicos, lo harán
por medio de reproducciones o copias de los objetos, por lo cual la salida de los de
Tarragona para instalarse en el Paseo Arqueológico constituye por parte de las Auto-
riades locales una infracción de nuestro Reglamento siquiera ello tenga la disculpa de
la destacadísima personalidad del visitante, merecedora de toda clase de atenciones y
la situación actual del Museo, sin instalar y almacenado de precario en el Palacio Ar-
zobispal de aquella ciudad.

Val a dir que no es fa cap referència a l’intent de desglossar graciosa-
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ment una o dues monedes del monetari del Museu. Com que, de fet, els ob-
jectes desplaçats irregularment es van recuperar unes quantes setmanes des-
prés, no es va remoure més aquell espinós tema. Les circumstàncies, doncs,
van ajudar a passar per alt un greu intent d’espoliació.

Ens podem imaginar què passaria avui dia si algun polític, funciona-
ri, tècnic o gestor cultural volgués “distreure” alguna peça patrimonial “per
quedar bé” amb un conegut o per compensar o afalagar un determinat inver-
sor o industrial. Hi hauria un escàndol. O potser no?
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Fig. 14. Còpia de l’ofici tramès per Samuel Ventura el 29 de juliol de 1939. Arxiu del Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona.



139

19. SOBRE EL SALVAMENT DEL PATRIMONI ARTÍSTIC
RELIGIÓS D’ALCOVER DURANT LA GUERRA CIVIL

Una gran parte de los templos, en Cataluña
con carácter de normalidad, se incendiaron.

Manuel de Irujo (gener de 1937).1

La destrucció del patrimoni artístic és una de les conseqüències més
lamentables de qualsevol guerra i, molt especialment, d’una guerra com la de
1936-1939. S’ha parlat a bastament sobre a qui s’ha d’atribuir la responsabi-
litat dels estralls portats a terme aleshores, però ha de quedar clar que va ser
la rebel·lió militar la que va provocar la situació revolucionària a la rereguarda
republicana. A Catalunya, totes les actuacions contra el patrimoni es van fer
sempre –i des del primer moment– contra la voluntat expressa del Govern de
la Generalitat. Pel que fa als Ajuntaments o als Comitès Antifeixistes locals
que els van substituir temporalment, cal dir que van actuar d’acord amb la
seva peculiar composició humana, política o politicosindical i segons les di-
ferents circumstàncies particulars de cada població: hi va haver municipis
que van poder o saber salvaguardar íntegrament el seu patrimoni artístic reli-
giós i uns altres que el van perdre gairebé del tot, amb pràcticament totes les
gradacions possibles entre aquests dos casos extrems. En tot cas, i pel que fa
al conjunt de Catalunya, és evident que la major part de les obres i objectes
de mèrit o de qualitat artística remarcable es van poder protegir, per bé que

1. M. de IRUJO, Un vasco en el Ministerio de Justicia. La cuestión religiosa. Memorias
II y III , Buenos Aires 1979, doc. 4 [citat per A. MANENT & J. RAVENTÓS, L’església clandestina
a Catalunya durant la guerra civil (1936-1939), Barcelona 1984, p. 23].
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se’n van perdre força i de molt valuosos.2  El mateix Govern de la Generalitat
va calcular que en els primers mesos de la guerra s’havia perdut una tercera
part del patrimoni artístic moble, d’època medieval, pertanyent a les esglési-
es parroquials i rurals del país.3

Pel que fa a Alcover –tot esperant l’edició d’un estudi monogràfic ampli
sobre el període de la guerra civil–, he hagut de recórrer a les escasses refe-
rències aparegudes fins ara en diverses publicacions del Centre d’Estudis
Alcoverencs (CEA). La primera aproximació històrica a què puc referir-me
és la de l’article d’Andreu Barbarà i Josep M. Roig, publicat fa vint-i-un
anys al butlletí del CEA. En la part que ara ens interessa, Barbarà i Roig ens
explicaven que

El secular anticlericalisme del país i d’Espanya es va manifestar també en aquesta
ocasió, no solament contra les persones sinó també contra els edificis i contra els
objectes d’art i de culte d’una manera indiscriminada. Així, l’església parroquial fou
incendiada en el seu interior, quedant aquest completament destruït el 22 de juliol. Un
notable retaule barroc de l’altar major desaparegué totalment. L’arxiu parroquial es
traslladà en part al jutjat: els llibres de baptismes, matrimonis i defuncions..., altres,
com els de confirmacions, foren destruïts. / També fou destruïda l’església vella, mo-
nument històrico-artístic nacional de finals del segle XII o principis del XIII. De l’er-
mita del Remei es van salvar les parets, i igual dissort van seguir les capelles de Grà-
cia, Mas Roig, Monravà, Sant Miquel del Fossar i les nombroses capelletes que hi
havia pels carrers. La Capella de la Concepció del Portal de la Saura fou arrasada per
tal d’eixamplar la carretera Reus-Montblanc. / Es manà que tots els objectes de culte,
o simplement religiosos, que hi havia per les cases fossin cremats al pati de l’Església
nova. Consta que, ja ben entrat l’any 1938, en un registre efectuat al Mas Roig, en
trobar-hi robes de culte que havien pertangut al bisbe Barberà foren cremades al da-
vant de la masia.4

2. No entren en aquesta categoria les imatges o objectes del culte que no tenien un
valor artístic o històric prou destacable. Val a dir que la propaganda franquista i nacionalcatòlica
no ha distingit –si més no normalment– les peces religioses destruïdes o malmeses per la seva
qualitat patrimonial sinó que s’hi ha referit sobretot per la seva significació religiosa (“sacri-
legi”, “profanació”, “martiri de les coses” etcètera). Sense entrar en disquisicions morals, no
podem posar al mateix nivell una imatge moderna de guix que una romànica de fusta policro-
mada, o una peça d’orfebreria del segle XVIII que una de llautó del XX.

3. Le sauvetage du patrimoine historique et artistique de la Catalogne, Comissariat
de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, s.l. 1937, sense paginar. Hi és publicada una
llista de “les monuments essentiels de l’art médiéval catalan”, entre els quals hi ha l’“Église
de ‘La Sang’, XIIIème siècle.- Retable de Jaume Ferrer, XVème siècle”, d’Alcover.

4. A. BARBARÀ & J.M. ROIG, “La guerra civil a Alcover i la repressió de postguerra”,
Centre d’Estudis Alcoverencs, núm. 11, juliol-setembre de 1980, p. 21-22.
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La data del 22 de juliol és –si més no, aparentment– contradictòria
amb la que més endavant donaran –ensems amb altres detalls– Xavi Sánchez
i Pere Miró:

El 19 de juliol de 1936, que era diumenge, es va cremar l’església Nova. Van caldre
dos intents per tal de dur a terme amb èxit aquest deplorable fet. Així Barbarà destaca
que el primer intent va consistir en cremar la capella del Santíssim. Afortunadament,
l’acció del rector i de quatre individus més va propiciar que s’apagués el foc amb
galledes. D’aquests alcoverencs únicament en resta viu un. Els altres van ser assassi-
nats. / Hores més tard es va fer el darrer intent, que va acabar amb èxit: es va ruixar
amb gasolina l’altar major, una meravellosa mostra del barroc català que ara única-
ment podem recordar mitjançant fotografies. Afortunadament, l’arquebisbat de
Tarragona5  va poder salvar de la crema diversos objectes de culte de l’església i que
hem tingut l’oportunitat de tornar a veure a la nostra vila gràcies a una exposició que
va organitzar el Centre d’Estudis Alcoverencs l’hivern de 1994.6  / Els actes vandàlics
contra els edificis religiosos de la població no acaben, però, aquí. Entre el 20 i el 25 de
juliol, segons Barbarà, es va cremar l’església de Gràcia. El 26 de juliol es va procedir
a la crema de l’ermita del Remei i, l’endemà, va ser objecte de la irracionalitat la
capella del Sagrat Cor del Mas Roig.7

El repetidament esmentat Andreu Barbarà ha publicat, més recentment,
una nova i succinta memòria testimonial dels fets, tot situant l’incendi de
l’església parroquial el dilluns 20 de juliol:

El dilluns el meu germà s’arriba fins al mas Roig a preguntar què passava; la contesta
fou: “Han posat foc a l’església”, des del mas se sentia la flaire del foc dels altars i es
veia el fum i les flames d’una vintena de pobles. Pasturant el ramat a la vista de
l’ermita del Remei, vaig veure pujar un cotxe per la carretera, i en arribar a l’ermita
començà el foc. Quasi sempre treien els objectes al carrer i els cremaven; a l’església
parroquial d’Alcover ruixaren el retaule major amb gasolina i hi calaren foc. També
cremaren les capelles del mas Roig i mas de Monravà; els objectes religiosos que hi
havia a les cases manaren de portar-los al pati de l’església Nova, per tirar-los en una

5. Com després veurem, no va ser precisament l’Arquebisbat qui va tenir cura de fer
el salvament de què es parla.

6. L’exposició es va fer l’hivern de 1992, concretament al mes de desembre. Vegeu
“Artistes del segle XX i art medieval”, Butlletí CEA, núm. 60, octubre-desembre de 1992, p.
32.

7. X. SÁNCHEZ MESA & P. MIRÓ SOLÉ, “Alcover al segle XX”, Alcover. Una història,
CEA, Alcover 1997, p. 267-268. Aquests autors fan constar, a la pàg. 285, que “les aportaci-
ons que ens ha fet l’Andreu Barbarà a través de tot un seguit d’entrevistes realitzades al vol-
tant de la guerra civil també han estat cabdals en la realització d’aquest capítol” i citen el
treball inèdit de P. MIRÓ, “La guerra civil a Alcover”, guanyador del V premi-beca d’Alcover
(1996).
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foguera preparada. Penso que els revolucionaris d’aquell temps es pensaven de fer
una bona obra, i els anarquistes tenien per lema ni Déu, ni Pàtria, ni Govern.8  / [...]
Les col·lectivitats es posaren en marxa. Els pagesos s’apoderaren de les terres, ani-
mals, magatzems, de les persones que havien mort a les cunetes o havien fugit; els
paletes s’apoderaren de l’església parroquial, on posaren els magatzems; els fusters
de ca la Xena al pati de l’església vella.9

Com veiem, s’ha dit que l’església parroquial s’havia cremat el diu-
menge 19, el dilluns 20 o fins i tot el dimecres 22. Sense una prova irrefuta-
ble, semblen més lògiques –atesa la situació general del país, que romania
atent a tot el que succeïa aleshores a Barcelona– les dates del dilluns 20 o el
dimarts 21.

La Generalitat, aquell mateix 21 de juliol de 1936, va fer radiar repeti-
dament un comunicat oficial que deia:

El Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha incautat de tots els edificis religiosos i,
per tant, prega tothom que siguin respectats.10

Uns quants dies després, el 7 d’agost, el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya (DOGC) feia públic un decret en què –entre altres coses– es
dictaminava l’apropiació dels béns eclesiàstics:

8. Bona part de la bibliografia existent sobre la guerra civil fa responsables dels actes
anticlericals i iconoclastes els militants més exaltats i incontrolats de la FAI i del POUM. Val
a dir, però, que diversos dirigents de la CNT van col·laborar eficaçment amb els tècnics de la
Generalitat en el salvament del patrimoni cultural (inclòs el religiós). Un dels elements més
destacats d’aquest sindicat anarquista, Joan Peiró, va criticar públicament –sense embuts– els
assassinats i actes vandàlics portats a terme pels falsos revolucionaris: “Per absurdes que
siguin, les coses de l’esperit no es desarrelen per la força [...]. Una cosa és la justícia, la raó, la
veritat, i altra cosa és la persecució [...], no justifico el mal gust dels qui ara, quan hi ha tant per
fer, esmercen llurs energies perseguint les pintures i les obres cisellades pel sol fet de llur
caràcter religiós. És un joc infantívol que res no té de just, que res no té d’útil a la causa de la
revolució” (J. PEIRÓ, “Justícia i persecució”, Llibertat, Mataró, 5 de setembre de 1936). Peiró,
que va arribar a ser ministre durant la guerra, fou afusellat pels franquistes l’any 1942.

9. A. BARBARÀ, Memòries d’un alcoverenc d’avui, Alcover 2000, p. 15-17.
10. M. JOSEPH I MAYOL, El salvament del Patrimoni artístic català durant la guerra

civil, Barcelona 1971, p. 19. Per contra, l’apologètica obra del sacerdot V. GARCÍA CÁRCEL, La
gran persecución. España, 1931-1939, Barcelona 2000, p. 54-55, afirma (dues vegades en
poques línies) que des de Ràdio Barcelona es va difondre aquest inversemblant missatge:
“Hay que destruir la Iglesia y todo lo que tenga rastro de ella. ¿Qué importa que las iglesias
sean monumentos del arte? El buen miliciano no se detendrá ante ellos. Hay que destruir la
Iglesia” (tot seguint el pamflet del també eclesiàstic L. CARRERAS, Grandeza cristiana de
España. Notas sobre la persecución religiosa, Toulouse 1938, p. 42).
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Art. 3r. Els béns de l’Església i de les Ordres i Congregacions Religioses seran confis-
cats per la Generalitat, i es dedicaran, d’una manera especial, a obres de caràcter
sindical i social, així com al compliment dels serveis administratius de la Generalitat.
Resten exceptuats els béns comunals i les cases parroquials, de les esmentades Corpo-
racions, els quals passaran en plena propietat als Ajuntaments respectius. / Es consi-
deraran béns de l’Església i de les Ordres i Congregacions Religioses, aquelles que el
dia 19 de juliol corrent es trobaven en possessió de les esmentades Corporacions.11

Es van editar immediatament uns formularis oficials que es van trame-
tre als ajuntaments de Catalunya perquè es redactessin de manera
administrativament correcta les actes d’ocupació dels immobles afectats pel
decret suara esmentat. És possible que a l’arxiu municipal d’Alcover hi hagi
documentació sobre aquesta qüestió, però ho desconec.

Paral·lelament, el conseller de Cultura, el poeta selvatà Ventura Gassol,
va crear una sèrie de delegacions territorials per al salvament i la conservació
dels béns culturals en perill, relacionades amb les diverses Comissaries de la
Generalitat o amb determinats museus o monuments. A Tarragona es va
crear una Comissió del Patrimoni Artístic (CPA) que va ser coordinada pels
dos codirectors del Taller-Escola de Pintura i Escultura de la Generalitat, el
pintor tarragoní Ignasi Mallol i l’escultor reusenc Joan Rebull.

A diferents arxius públics i privats hi ha documentació referent a les
activitats portades a terme per aquesta Comissió al llarg de tota la guerra. Un
d’aquests documents és una mena de dietari mecanoscrit on es fa una relació
sumària dels viatges realitzats a diferents poblacions de la demarcació pels
membres o delegats de la CPA. El dilluns 10 d’agost de 1936 van visitar la
Selva del Camp, Alcover, Capafonts i Margalef. La nota referent a la nostra
vila diu:

ALCOVER / Església romànica, salvada a l’igual que els interessantíssims retaules
gòtics primitius i la imatge gòtica de la Verge; es tracta del més remarcable seguit
aquests dies.12

Aquell mateix 10 d’agost, precisament, el metge barceloní Joaquim
Guitert, molt relacionat familiarment i culturalment amb la Selva del Camp,
va enllestir un informe mecanoscrit intitulat “Informació del resultat de les

11. Decret de Justícia i Dret, datat el dia 5 d’agost. DOGC núm. 220, de 7 d’agost de
1936, p. 946.

12. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), fons Pere Batlle Huguet. Hi he
corregit les errades i mancances ortogràfiques (per exemple, “Alcobè”).
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visites verificades pel que sotaescriu als pobles de Morell, Alcover i Selva
del Camp per delegació del cap de Serveis [sic] de Monuments de la Genera-
litat de Catalunya”. A la part que ara ens interessa, Guitert explica que

A ALCOVER, amb els delegats de l’Ajuntament i del Comitè [Antifeixista], hem
visitat l’església vella o MESQUITA, en la qual hem pogut comprovar que s’ha res-
pectat totalment l’altar major amb els seus valuosos retaules i pintures; el chor i les
cartel·les o caps de bigues esculpturades i policromades; la imatge gòtica de la verge
de l’Esperança i els retaules del mateix estil que representen la crucifixió de Crist i la
mort de la Verge, de valor artístic remarcable. El Crist de tamany natural que hi havia
al Sagrari, pertanyent a la Confraria de la Sang, ha sigut destruït pel foc. L’edifici no
ha sofert cap desperfecte. / El Comitè d’aquest poble guarda bon nombre de joies
litúrgiques de plata i or, qual inventari té fet, i dos dels seus membres acudiran a
Barcelona per a posar-se en contacte amb la Conselleria de Cultura o amb el cap del
Servei, per a tractar del que se n’ha de fer i de la seva valoració. / Sembla que tant
l’Ajuntament com el Comitè estan fermament disposats a enderrocar la MESQUITA,
per a deixar en son lloc una plaça. Aquesta església va ésser declarada Monument histò-
ric-artístic en data 3 de novembre de 1931 per drecret signat pel ministre Sr. Marcel·lí
Domingo.13 / Al temps de fer-se la Memòria per a la declaració de Monument artístic
pertanyien a aquesta església una magnífica custòdia de plata, de mitjan segle XV, una
arqueta bizantina i alguns reliquiaris, que guardava el rector de la Parròquia.14

Tornant a la documentació de la CPA, hi he trobat també una mena de
rebut signat per un dels representants de l’Oficina de Recepció i Recompte
de Metalls del Servei Central d’Estadística de la Generalitat, Enric Ciurana:

Relació dels objectes de metall entregats a l’oficina de Recuperació i Recompte de
Metalls de la Generalitat de Catalunya controlada, [sic] pel Comité de Milicies Anti-
feixistes i pel Comitè Antifeixista d’Alcover. / 16 armes llargues diferents calibres / 6
pistoles antigues / 6 sabres diferents tamanys / D’aquesta nota se n’enviarà una d’ori-
ginal de l’oficina [?]. / Rebo avui 6 octubre 1936. / E. Ciurana15

13. Sobre aquesta declaració monumental i la memòria o informe corresponent, ve-
geu A. BARBARÀ, “Declaración de monumento histórico-artístico de la iglesia románica de
Alcover”, Centre d’Estudis Alcoverencs, núm. 6, abril-juny de 1979, p. 29-30.

14. Hi he corregit els errors ortogràfics (poso en cursiva els mots no normatius que he
respectat). Còpia mecanoscrita conservada a l’arxiu de Joaquim Masdeu i Guitert, de la Selva
del Camp, a qui agraeixo les facilitats atorgades per a la consulta de la interessant documenta-
ció del seu avi matern.

15. Manuscrit conservat a l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
(MNAT). Hi he corregit les errades ortogràfiques (però hi he mantingut “tamanys”).
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Al mateix full i en un altre annex hi ha diverses notes, també manus-
crites, que transcric (en suprimeixo els mots ratllats) tot seguit:

Dijous setmana entrant – Alcover / de la Selva i Alcover / el Sr. Enric Ciurana ha
recollit objectes, tenien l’ordre donada per Gispert de “requisar” els objectes de me-
tall de Valls i Montblanc / aquest informe és donat per Dr. Guitert / L’ordre fou donada
pel Sr. Sabater (L’ofici de Barcelona) / Tenien un comunicat per Valls i Montblanc i un
altre per tot Catalunya.

Els d’Alcover junt amb [el] Sr. Guitert varen venir a [en blanc] i varen demanar a
canvi de diners les imatges. / Gudiol ha parlat amb ells. / Dijous s’anirà a recollir. / El
Comitè d’Alcover deu donar-nos l’inventari per fer la reclamació a Barcelona. / Gispert
ha dit al Dr. Guitert que ja està dipositat i inventariat a Museus.

Tot i que la redacció és confusa, entenc que els alcoverencs de què
parla aquest segon paràgraf van demanar diners a canvi del lliurament de les
imatges.16

Molt més entenedors són els dos documents mecanoscrits següents.
El primer és un original, en paper d’ofici:

GENERALITAT DE CATALUNYA / SERVEI CENTRAL D’ESTADÍSTICA / Ofi-
cina de Recepció i / Recompte de Metalls. / Per indicació del company en Rubert [sic]
Sabaté encarregat de l’Oficina de Recepció i Recompte de Metalls, em plau adjuntar-
vos relació dels pobles de l’ex–provincia de Tarragona que han fet entrega, els Comi-
tès respectius, dels objectes de Metall que tenien en son poder. / De tot lo entregat
obra en poder del Comitè el corresponent rebut lliurat per aquesta oficina. / Visqueu
molts anys. / Barcelona 14 d’Octubre de 1936 / E. CIURANA [amb la signatura] /
[empremta del segell del Servei Central d’Estadística] / Sr. Ignasi Mallol.- Tarragona.17

El segon és una còpia, sobre un full no imprès:

COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA TARRAGONA / Hem rebut del Comitè Antifeixista d’Alcover una

16. Això explicaria que P. BATLLE, “Los Monumentos, Museos, Iglesias y objetos
artísticos de la Provincia y Archidiócesis de Tarragona, excepto Tortosa y su comarca”, dins
del llibre Los Monumentos Arqueológicos y Tesoro Artístico de Tarragona y su Provincia
durante los años 1936-39, Poblet 1942, p. 50, digués –en parlar del retaule de Jaume Ferrer–
que “el Ayuntamiento rojo [...] pretendía negociar con este tesoro”.

17. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), fons documental de P. Batlle.
En un full annex hi ha la relació nominal que se cita  i que inclou Alcover i vint pobles més.
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imatge gòtica de fusta en mal estat de conservació. / El Comissari / [en blanc] / Alcover
a 15 d’octubre de 1936.18

Una altra nota mecanoscrita resumeix succintament totes aquestes ac-
tivitats i informacions:

ALCOVER / Han passat els de Barcelona, però sols han recollit armes. / Hem recollit
una imatge gòtica de fusta en mal estat de conservació. Queden encara els objectes de
metall i els retaules gòtics per recollir.19

No hi ha dubte que aquesta malmesa imatge era la de la Mare de Déu
de la Magrana (o de l’Esperança), actualment restaurada i conservada al Museu
Diocesà de Tarragona.20

Les altres peces no van ser lliurades fins vuit mesos i mig després,
d’acord amb l’acta que transcric a continuació, mecanoscrita sobre un full
que porta impresos el senyal oficial i la capçalera “Generalitat de Catalunya
/ Oficines de Museus / Tarragona”:

COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA / Aquestes Oficines de Museus han rebut, amb data de 3 de juliol del
1937, els següents objectes, entregats per l’Ajuntament d’Alcover, per [a] ésser desti-
nats als Museus corresponents. / Són: / 9 bigues enteixinat gòtic / 1 taula pintada
gòtica / 3 taules amb estofats daurats / 1 taula amb estofats daurats / 1 fragment estofat
daurat / 2 agulles gòtiques / 5 columnetes gòtiques / 1 taula gòtica estofat daurat / 23
caps de cabiró / 1 plat gòtic / 9 taules pintades gòtiques d’un mateix retaule / Aquests
objectes han estat traslladats per elements de la Comissió del Patrimoni Artístic de la
Generalitat de Catalunya a Tarragona. / Per la C del P.A. / [signatura de Josep
Recasens]21 / Alcover a tres de juliol del mil nou-cents trenta-set.

A sota, a mà, hi ha la signatura del regidor de Cultura, (S.?) Gumà.22

Dos dies després es va ampliar aquest lliurament:

18. AHAT, fons P. Batlle.
19. AHAT, fons P. Batlle. Hi ha, a més, una nota manuscrita (prèvia) amb pràctica-

ment les mateixes dues primeres frases suara transcrites (la diferència més important: on el
mecanoscrit diu “han recollit armes”, el manuscrit diu “s’han endut armes”).

20. Confronteu P. BATLLE, “Los Monumentos, Museos, Iglesias y objetos artísticos de
la Provincia y Archidiócesis de Tarragona, excepto Tortosa y su comarca”, op. cit., p. 50 +
làmina sense paginar, i X. COMPANY & I. PUIG, “Mare de Déu de la Magrana”, dins del catàleg
Pallium. Exposició d’Art i Documentació, Tarragona 1992, p. 153.

21. El jove Recasens i Tuset va ser un dels col·laboradors més eficients de la Comis-
sió tarragonina.

22. AHAT, fons P. Batlle. Còpia feta amb paper carbó, però amb les signatures origi-
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COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA / Aquestes Oficines de Museus han rebut de l’Ajuntament d’Alcover
els següents objectes per a ésser traslladats als Museus corresponents. / SÓN: / 3
imatges barroques / 1 testa barroca / Uns fragments d’un fris gòtic /1 agulla gòtica de
retaule / 1 nimbe gòtic / 4 peces de sobre nimbe / I bona quantitat de papers proce-
dents dels arxius parroquials / Aquests objectes han estat traslladats per elements de la
Comissió del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya, a Tarragona. / Alcover
a 5 de juliol del 1937 / Per la C. del P. A. / [signatura de Josep Recasens]

També hi ha, és clar, el vist-i-plau del regidor Gumà.23

Les obres d’art es van destinar al Museu d’Art Medieval que la Gene-
ralitat va començar a instal·lar a la Catedral de Tarragona. En un dels inven-
taris d’una memòria mecanoscrita sobre la Catedral i el Museu Medieval,
redactada per l’aleshores exdirector del Museu Diocesà de Tarragona, Pere
Batlle, i datada el 20 de setembre de 1937, hi figuren les peces alcoverenques
més interessants:

INVENTARI N. 2. / DELS OBJECTES D’ART MEDIEVAL I DEL RENAIXEMENT
QUE HAN ESTAT DIPOSITATS EN DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA CATE-
DRAL, AMB INDICACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA. // A) Capella del Santíssim. / 1)
retaule de la Verge de la Magrana, de l’església de Nazaret [sic] d’Alcover, s. XV: /
consta de vuit taules grans: / Anunciació / Epifania / Presentació / Calvari / Resurrec-
ció / Ascensió / Pentecosta / Assumpta, / de quatre peces de la predel·la, amb sants / i
de dues peces de fons, pintades de blau i estrelles. / A més hi ha dossers, dosserets,
pinacles, agulles, guardapols, etc. / Nota: La imatge de la Verge de la Magrana, d’aquest
retaule, es guarda al Museu Diocesà. / 2) retaulet de St. Joan i Sta. Eulària [sic],24 de
nou compartiments, s. XIV. / [...] // A) Sagristia de la Capella del Santíssim. / 1)
dosser del retaule de la Verge de la Magrana, d’Alcover. / [...] // E) Sala primera del
Museu Diocesà. / [...] // 7) 18 caps de biga d’enteixinat, amb restes de decoració, de
l’església de Natzaret d’Alcover. / [...] / 9) 8 bigues d’enteixinat, amb restes de poli-
cromia, de l’església d’Alcover. / 10) 5 caps de biga, amb restes de policromia, de
l’església de Natzaret d’Alcover. / 11) imatge de la Verge, de fusta, mutilada de la
cara: és la Verge de la Magrana, del retaule de l’església de Natzaret d’Alcover.25

A l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona es conser-
ven, escrites amb lletra del mateix Pere Batlle, les fitxes de cartolina corres-

nals. Hi he corregit les errades ortogràfiques. Val a dir que –com és habitual– en lloc de regi-
dor hi diu “Conseller”.

23. AHAT, fons P. Batlle. Document de les mateixes característiques que l’anterior.
24. La Dra. Emma Liaño els identifica, però, com sant Joan Baptista i santa Margari-

da d’Antioquia (catàleg Pallium. Exposició d’Art i Documentació, Tarragona 1992, p. 98).
25. Document (còpia feta amb paper carbó) conservat a l’arxiu del MNAT. El mot

Natzaret sempre és escrit “Nazaret”.
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ponents a les diferents peces dels dos retaules suara esmentats.26 Més enda-
vant, l’any 1938, ensems amb moltes altres obres artístiques i arqueològi-
ques i per tal de protegir-les dels bombardejos feixistes i de la proximitat del
front de guerra, van ser embalades i traslladades en un dels dipòsits patrimonials
establerts per la Generalitat al nord-est de Catalunya. Les d’Alcover, concreta-
ment, es van portar fins al dipòsit situat al poble de Montfullà, dins del municipi
de Bescanó, al Gironès, on van romandre fins al començament de 1940.

El primer director del Museu Arqueològic de Tarragona després de la
guerra civil, Samuel Ventura, va tenir cura –en qualitat de delegat del Servicio
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional franquista– d’endegar el re-
torn dels béns refugiats a Montfullà (i en altres dipòsits).27 Les peces
d’Alcover, que s’havien distribuït en diferents caixes, van tornar a Tarragona
en els viatges portats a terme els dies 2 i 30 i 31 de gener de 1940.28

Actualment, com és prou sabut, es conserven al Museu Diocesà de
Tarragona.29

26 És molt probable que allí les veiessin els dos distingits museòlegs britànics, F.
Kenyon i J.G. Mann, que –convidats pels governs de la República i la Generalitat– van visitar
la Catedral de Tarragona l’agost de 1937 (vegeu M. AZAÑA, Memorias políticas y de guerra,
volum II, Madrid 1978, p. 220). Mossèn Batlle, malgrat la seva col·laboració amb la Genera-
litat, o potser per això mateix, va publicar després de la guerra una versió no gens favorable de
la meritòria tasca que havien realitzat els seus antics companys. Pel que fa al cas d’Alcover,
vegeu P. BATLLE, “Los Monumentos, Museos, Iglesias y objetos artísticos de la Provincia y
Archidiócesis de Tarragona, excepto Tortosa y su comarca”, op. cit., p. 49-50 + 3 làms. Ve-
gem, per exemple, com explica l’ensorrament de l’església vella: “No fue tocado por las
turbas en sus primeros momentos de terror iconoclasta, pero empezó a caer bajo la fría pique-
ta de la urbanización revolucionaria, que se propuso abrir una plaza en el sitio que ocupaba tan
venerable monumento. Iniciado ya el derribo, con grave daño de la bóveda, las gestiones de la
Comisaría de Monumentos [sic] de la Generalidad en Tarragona obtuvieron que fuese
suspendido. Más tarde, entrado el año 1937, el Ayuntamiento de Alcover, mal aconsejado por
un técnico de la Generalidad, que se permitió opinar, sin examinar de cerca el edificio, determinó
derribar una vieja casa [l’antic hospital-escola] que le estaba adosada, la cual afeaba ciertamente
el monumento, pero que servía de contrafuerte al empuje de sus castigadas bóvedas. Al ser
privado de este sostén, el edificio se derrumbó casi por completo, quedando en pie solamente
un muro lateral y parte del ábside” (p. 49).

27. Vegeu el meu article “Samuel Ventura Solsona, director del Museu Arqueològic
de Tarragona (1939-1967)”, Diari de Tarragona, 17 d’agost de 1999, p. 53.

28. D’acord amb els diversos inventaris mecanoscrits, signats per Ventura, que es
conserven a l’arxiu del MNAT.

29. Vegeu, per exemple, l’article de R. TELL, “L’església vella d’Alcover”, Centre
d’Estudis Alcoverencs, núm. 2, abril-juny de 1978, p. 34-36, i les diferents fitxes de diversos
autors publicades en el catàleg Pallium. Exposició d’Art i Documentació, Tarragona 1992, p.
106, 149, 150, 244 i les ja esmentades p. 98 i 153.
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20. DADES SOBRE LA GUERRA CIVIL A BOTARELL

Conec molt poques dades sobre la guerra civil referents a aquest petit
poble del Baix Camp: gairebé estrictament les que apareixen a la Guia de
Botarell de Carles Maristany, publicada l’any 1981, i les que conté el
mecanoscrit intitulat «Botarell al 1936», anònim i sense data, que es conser-
va a l’Arxiu Històric de Tarragona, entre la documentació del Fons Personal
d’Eufemià Fort i Cogul. Tot seguit transcric íntegrament el text d’aquest in-
teressant mecanoscrit, centrat en les activitats del Comitè Antifeixista i de
l’Ajuntament del poble, tot fent-hi diverses esmenes per facilitar-ne la lectura
(hi he mantingut, però, uns quants castellanismes i expressions col-loquials).
Segur que des de Botarell em podran confirmar si –com suposo– el va redactar
Josep Roca i Gran, l’autor del Llibre de Botarell (1984).

A mitjan juliol ens assabentem que a l’Àfrica part de l’exèrcit s’aixeca contra el Go-
vern de la República. Molt prompte ens arriba aquí. Uns feixistes, [els] altres antifei-
xistes i ja hi som: la Guerra Civil i a matar gent. El meu cunyat Josep em ve a casa molt
esverat i em diu: –Saps el que ha passat a Reus? Han mort el capellà de cal Mariné i
han cremat el convent dels «padres» del passeig. Decidírem posar-ho en coneixement
de l’alcalde, ja que ens semblà un cas greu i que podria tenir repercussions als pobles
rurals. L’alcalde ens pregà que junt amb ell féssim un canvi d’impressions, es féu un
ban cridant a tots els caps de família i dintre d’una hora estàvem tots reunits acordant
per unaminitat nomenar una comissió de sis, que recaigué en els veïns següents, per
edats: Josep Roigé Llaberia, que fou president; Antoni Nogués Aimeric, vocal; Pere
Roca Capella, vocal; Josep Ferraté Aragonès, vocal; Josep Roca Gran, secretari, i
Pere Ambrós Hortoneda, vocal. Seria anomenat Comitè Antifeixista de Botarell i
s’acordà que la tasca a realitzar per dit Comité seria vetllar per la tranquil·litat i segu-
retat de tots els veïns, continuar la marxa ordinària i normal de l’administració del
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poble, reunint-se l’alcalde amb el nomenat Comitè, sent així com es començà. Vist el
mal caire que prenien els esdeveniments a tot el país i la persecució, per part d’alguns
revolucionaris, preferentment a sacerdots i esglésies, el primer acord del Comitè fou
nomenar dos membres del mateix Comitè per a entrevistar-se amb el senyor rector i
exposar-li la crítica situació en què es trobava el seu ministeri: un dels membres li oferí
la seva casa i dit senyor exposà que, sent fill de Riudoms i tenint la família a dit po-
ble, pensava vestir-se de paisà i anar-se’n amb la família. El secretari del Comitè li
lliurà un passi perquè pogués anar segur fins a casa seva.1  En marxar, digué dit senyor
als dos delegats del Comitè que deixava a la casa Rectoral una quantitat de patates i
altres articles de consum domèstic i que els pregava que volguessin repartir-ho entre
els més necessitats de la població; dits senyors agraïren el gest. El mateix dia, el Co-
mitè acordà realitzar dit repartiment. També un dels primers acords fou anar a la casa
Rectoral i traslladar cap a l’Ajuntament tots els llibres de l’arxiu, així com també l’en-
ciclopèdia Espasa propietat del senyor rector. Aquest acord era una previsió, en cas que
les coses anessin malament, per a evitar en el possible el malmetre arxius o llibres de
la casa Rectoral. També foren traslladats al mateix lloc ornaments de l’església, com
calzes, custòdia i altres coses de valor, calculant que en aquest lloc estarien més segurs.
Els primers dies d’actuar el Comitè, es veié la necessitat de no deixar ni de dia ni de
nit la casa Ajuntament, amb les patrulles que venien del cap de la comarca molt sovint,
no era aconsellable deixar-ho gens. Així fou com el Comitè es repartí la feina i les hores
i sempre hi havia algú per a fer front a totes les vicissituds que es presentaven. Vingue-
ren diverses denúncies de l’exterior amb la finalitat de fer registres domicilaris; mai no
va consentir el Comitè que aquests registres els fessin solament els forasters i sempre
eren acompanyats d’algun membre del Comitè, per a evitar malifetes i donar una
tranquil·litat als denunciats, ja que la majoria [de denúncies] resultaren falses. També
per a evitar la [repetició] d’aquests registres, es va traslladar a Reus un membre del
Comitè i va poder aclarir qui era el denunciant, quedant l’assumpte arreglat i deixant
tranquil·les aquelles famílies. Per a fer efectives les despeses dels membres del Comitè,
s’hagué de confeccionar un repartiment proporcial sobre la riquesa rústica i urbana per
als veïns del poble i un altre repartiment de la meitat del tant per cent per als terrati-
nents forasters. En passar les paperetes de cobrament als terratinents de Riudecols, en
tornaren impagades les de dos terratinents, amb una cèlebre nota que textualment deia
així: Retornem impagades les paperetes d’aquests dos individus per estar declarats
obertament feixistes, per tant no hi ha res a fer, doncs el nostre Comitè ens hem incautat
de tots els seus béns. Creient el Comitè de Botarell que abans d’incautar-se de les pro-
pietats d’un terratinent del seu terme n’hauria de ser sabedor [el terratinent], sense
pensar-s’hi ni un instant es personaren [els del Comitè] en dites propietats posant les
senyalitzacions d’incautat pel Comitè de Botarell. Això portà enrenou i per fi quedà
arreglat donant la raó i les propietats incautades a Botarell des del departament de la
U.G.T, que en aquell temps es cuidava d’aquests afers per a tota la comarca. També el

1. Gràcies a l’opuscle Vicaris i beneficiats de Riudoms (Rivoulmorum, núm. 1, separata
de la revista L’Om, agost de 2001, p. 10-u), puc aclarir ara que el capellà regent de Botarell el
qual van avisar de seguida els membres del Comitè Antifeixista local era Marc Salvadó Gispert,
que –de tota manera– només va poder sobreviure uns quants mesos a fora del poble (va ser afu-
sellat a Barcelona el 26 de novembre d’aquell mateix 1936).



151

Comitè s’hagué d’incautar de la finca Mas Rabassa; aqueixes finques incautades va-
ren ésser més ben –diria jo– administrades, ja que es portava un compte a part i que,
deduïdes les despeses, la resta es féu efectiva als seus propietaris. El Comitè anava fent
front i solucionant tots els problemes que anaven sorgint; per exigències de la superi-
oritat, haguérem de fer una guàrdia a l’estació del ferrocarril i una altra al poble, per
a seguretat i tranquil·litat dels veïns. Es féu de la següent manera: tots els residents al
poble, dels divuit anys fins als vuitanta, férem una llista i començant pel primer fins
a l’últim tots feien guàrdies. El secretari de l’Ajuntament, que era el mateix secretari
administratiu del Comitè, era de Montbrió, com també era secretari del Jutjat del seu
poble, per una denúncia d’aquest poble el vingueren a agafar; també agafaren un ca-
pellà que accidentalment es trobava a Botarell. Dos membres del Comitè i el jutge
anaren a acompanyar-los a Reus i dits acompanyants aconseguiren tornar-los a pujar.
Es cuidà el Comitè d’avisar molt seriosament la família de l’eclesiàstic, com també
avisà el secretari que no tornés a Montbrió, tota vegada que si al seu poble li podien
tenir mania, quant menys el veurien, menys perill. No passà molt de temps quan tor-
naren a detenir el secretari, aleshores [va ser] la policia. No es pogué evitar i el porta-
ren a la presó de Reus. Després de fer tot el possible per a treure’l aviat, hagué de
passar-hi uns dies i el tornen a portar a Botarell sense abans recomanar-li que sobre-
tot no es deixés veure al seu poble, ja que es demostrava que aquells que el van denun-
ciar una i altra vegada no l’havien perdonat. No obstant, ell seguí el sistema de sem-
pre, continuant anant a Montbrió. Aqueixa vegada passà més temps, però quan ja no
hi havia Comitè sinó l’Ajuntament i cadascú anava a treballar i de dia a l’Ajuntament
només hi havia el secretari, un dia a la tarda vénen uns senyors en un cotxe de
Tarragona i el prenen. El van trobar ben mansoi: era completament sol. Tots els dies
per la nit es reunia l’Ajuntament i aquell dia es troben amb la falta del secretari. Era
la tercera vegada que el detenien, de casualitat va poder dir en marxar que el portaven
a Tarragona. Dos del dit Ajuntament, a la nit, es traslladen a la capital de la província.
Tot va ésser inútil, deixant-ho per al dia següent els mateixos [de l’Ajuntament], però
carregats de papers i avals de bona conducta. Continuant la recerca, saben que ha sigut
portat al barco que servia de presó per a aqueixa classe de presos, tingueren un parla-
ment amb el fiscal i el secretari del Comitè, donaren una solució a aquest assumpte tan
llarg i molt engorrós. Crec que es pogué sortir –jo diria– molt airós, tota vegada que
en sortir en llibertat del barco, es pogué traslladar al pobe del Catllar, on una filla exer-
cia de mestra nacional. A aqueix poble estaven sense secretari i el mateix secretari del
Comitè de Botarell fa totes les gestions pertinents (no molt fàcils), però aconseguí que
fos el secretari del Catllar, que ho va ser fins que es retirà de vell. El cas del tant ano-
menat secretari, com veiem, ens ocupa molt d’espai, no és altre que intentar demos-
trar l’interès que el Comitè en tot moment posà en defensa seva i que de no ser així
aqueix home no hauria tingut un final com va tenir. / A Botarell, com la majoria dels
pobles rurals, no podem dir que no hi hagués caciquisme. Aquest assumpte el Comi-
tè el tractà amb força seny: cridà els veïns que sabia que pagaven interessos d’usura,
convidant-los a que diguessin les quantitats que devien i l’interès que pagaven, amb
la finalitat de fer el compte del que havien pagat de més i els que havien cobrat aquests
diners de més que bonament els tornessin als interessats, sense cap recàrrec; pels afers
de la terra, com parcers, arrendataris i conflictes que es poguessin presentar, es formà
una junta que s’anomenava Junta Municipal Agrària. Fou molt efectiva. Moltes vega-
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des vingueren delegats del Govern a cercar menesters per a la guerra, com foren ani-
mals, oli, vi, fruites seques i altres. Va haver sempre el Comitè, o els Ajuntaments que
el succeïren, de nomenar comissions; pels que tenien animals i podien ésser incautats
per la guerra, [es nomenà] una comissió en què, acompanyats de l’alcalde i secretari,
eren els propis interessats qui ho defensava, així es feia igual amb l’oli, amb el vi, amb
les fruites seques i amb tot el demés. Això va donar bon resultat. Vingué també el temps
de la gana; es pogué comprar a bon preu 150 sacs [?] de farina, que racionant el pa i
barrejant la farina amb la que adquirien de «cupo», feia que el pa allargués més. També
l’Ajuntament formà una comissió que en deien d’abastaments. Una de les primeres
coses comercials que va fer dita comissió fou adquirir a preu oficial una caixa de
«pataquilles», on n’hi havia mil i costaren tres-centes cinquanta pessetes. Amb un
poble de la província de Lleida feren un intercanvi d’una pataquilla per deu quilos de
fesols. Això no va ser un cas aïllat, també portaren camions de vi canviant amb cami-
ons d’arròs, el tabac fou molt efectiu per a l’intercanvi d’altres mercaderies com fo-
ren patates, cigrons i altres, vull dir que [Botarell] no va ésser dels llocs on es va pa-
tir allò que es diu gana. Una de les coses que no teníem gaire bé era l’assumpte de l’ai-
gua: doncs es construí un dipòsit per a aigua, es construiren unes fonts repartides per
tots els carrers de la població, alimentant-les d’aigua d’una mina molt bona i cabalo-
sa, quedant aqueix assumpte arreglat. Hi hagué interès màxim en no quedar-se sense
mestre a les escoles, i entre interins i habilitats es pogué assolir, canviant durant tot
aquell temps disset mestres. També es feren obres a les escoles i als patis de recreo per
als petits. La guerra s’anava acostant i es féu obligada la construcció de refugis per a
resguardar-se en el possible de l’aviació, ja que algunes vegades deixaren caure bom-
bes, i bastant grosses, a molt pocs metres de la població. L’alta direcció de l’Exèrcit
cregué a bé posar una base en el terme de Botarell, sent convenient a prop del poble.
S’instal·là en un mas anomenat Mas del Gerro, començant a haver-hi bastants soldats.
També acollírem al nostre poble el primer cop uns refugiats del Nord, més tard d’Aragó
i del Baix Aragó. Mentre, segons les edats, s’anaven incorporant els homes del nos-
tre poble a la guerra, i cada dia menys personal a treballar, rebent no molt bones no-
ves del front i anant quedant el poble amb dones, petits i els pobres avis. Tot fa olor
de pólvora i sang, sentint els canons, veure passar avions, sentir les sirenes de Reus i
més fort petar les bombes, molts de soldats, més misèria i, per què no dir-ho?, molts
polls. Això que dic és part de la guerra: tristesa, destrucció, desolació i moltes més
coses més. Una guerra tan cruenta, una guerra entre germans, on es trobaren a tirar-
se pares contra fills i al revés, una guerra en què n’hi havia prou en ésser català i in-
tentar-ho demostrar per assassinar-te per l’esquena. A Botarell teníem un disbarat
d’emboscats, se sabia de tots, i la heroïcitat de la majoria no va ésser altra que estar
amagats com a conills, no obstant alguns van intentar de voler-se fer passar per
excombatents i en acabar-se la guerra fins [i tot] alguns es cregueren màrtirs, fent al-
gunes tonteries com a alguns presentar-los-hi el pacte de la gana. Acabo dient que la
precaució d’alguns sense cap dubte pogué evitar mals majors.

La lluita quotidiana contra les dificultats de la guerra. El seny contra
la destrucció. I, al final, uns falsos màrtirs «por Dios y por España» i la re-
pressió.
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El salvament de béns religiosos

D’altra banda, gràcies a diversos documents conservats a l’Arxiu His-
tòric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT) i al Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona (MNAT), puc informar sobre les gestions fetes per la Comissió del
Patrimoni Artístic (després Delegació de Museus) de la Generalitat a
Tarragona per al salvament d’una part del patrimoni religiós de Botarell. En
una data indeterminada, però durant les primeres setmanes de la guerra, un
dels col·laboradors de l’esmentada Comissió (Sadurní Garcia) va anar a
Botarell i es va entrevistar amb un dels membres del Comitè Antifeixista. Una
nota mecanoscrita conservada a l’AHAT dóna compte d’aquesta visita: «Per-
sonats a l’esmentat poble poguérem parlar amb un dels consellers, el qual ens
manifestà que el secretari del poble estava tancat a la presó i que ell manifes-
taria al batlle la nostra presència i una vegada reunits acordarien entregar tots
els objectes d’art». Després d’un punt i a part, el text conclou amb la frase
«Tenim que retornar-hi» (sic). Una nota manuscrita annexa descriu succinta-
ment els objectes que havia recollit el Comitè de Botarell: dos calzes d’argent
amb sengles patenes, un copó d’argent gòtic amb peu romànic, (ratllat: un
copó cisellat d’argent,) una custòdia d’argent sense peu, un reliquiari d’argent
amb peu que utilitza la custòdia i un portapau d’argent. Les tres primeres
peces i la penúltima tenien, a més, marques d’orfebreria. Aquesta mena d’in-
ventari es repeteix –amb algunes diferències– en una fitxa mecanoscrita con-
servada a l’arxiu del MNAT:

1 hostiers [sic], 1 calze d’argent (amb la marca REUS AGFO), 1 reliquiari, 1 calze
d’argent (amb la marca FO - TO), 1 copó gòtic argent, que té la forma d’arqueta, amb
la marca + BA / RDK, 1 custòdia d’argent amb la marca R /. A+R PSAT [aquestes
quatre lletres, invertides], 1 portapau d’argent.

Al peu, també mecanoscrit: «Aquestes peces marcades ens interessen
molt. Informar del que pugui restar a l’església». Encara hi ha una acotació,
a mà: «No hi havia ningú; vaig parlar amb un conseller, teniu que anar [sic]
a recollir-ho».

Més endavant, el comissari de la Delegació tarragonina de Museus, el
benemèrit pintor Ignasi Mallol i Casanovas, va contactar amb l’Ajuntament
de Botarell perquè aquestes peces tan interessants li fossin lliurades per a la
seva salvaguarda, però sembla que no se’n va sortir. A l’AHAT es conserva
un ofici amb la capçalera impresa «ALCALDIA  de BOTARELL» i aquest text ma-
nuscrit:
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Company Comissari Delegat de Museus de la Generalitat de Catalunya / Tarragona /
L’acord pres per la Conselleria de la meva presidència sobre els objectes procedents
de l’església, ha sigut: que no estem disposats a entregar-vos dits objectes, per consi-
derar-los ben nostres. / Vos saluda afectuosament / El 1er Conseller / Llorens Roca [sig-
nat] / Botarell 17 de N[ovem]bre 1936.

Al costat de la signatura hi ha l’empremta del segell de l’Alcaldia.
No sé si aquesta decisió va ser encertada o no (ignoro si les peces d’or-

febreria en qüestió s’han conservat o es van perdre). Cal reconèixer, però, que
els regidors de Botarell tenien raó en una cosa: aquells objectes eren del po-
ble.
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21. EL SALVAMENT DELS RETAULES DE CABASSERS (PRIORAT)

Un nombre considerable de Comitès Antifeixistes locals van tenir cura
de conservar (primer) i de lliurar (després) a la Generalitat de Catalunya molts
objectes i obres d’art procedents de les esglésies i centres religiosos dels seus
respectius municipis. Vegem el cas de Cabassers.1  Transcric tot seguit les
còpies de sis documents que es conserven actualment a l’Arxiu Històric Ar-
xidiocesà (AHAT) i/o al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT).
Només hi corregeixo els accents i les majúscules:

[1.] Relació dels objectes trobats a l’iglésia i casa rectoral / tres calses / unes relíqui-
es / una veracreu / set pots-sants-olis / un estoig amb crucifixs i un objecte / sis plats
plans petits / una custòdia / un crucifixs mitjà / uns encens-sers / cuatre objectes vari-
ats / catorçe retaules. Cuadres pintura antiga. / un copó. / Comitè Antifeixista de
Cabassers a 2 d’agost de 1936 / El Comitè / [en blanc] / [empremta del segell de les]
Milícies Antifeixistes – CABACÉS.2

[2.] COMITÈ ANTIFEIXISTA DE CABACÉS / El Comitè Antifeixista de Cabacés autoritza el
trasllat d’unes peces de retaule que estaven sota la seva salvaguarda, perquè siguin
traslladades per elements de la COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA GENERALITAT DE

1. Sobre les circumstàncies de guerra civil en aquest municipi, vegeu J. SABATÉ I
ALENTORN, Víctimes d’una guerra al Priorat (1936-19..), Barcelona 2002, p. 39-44. Quant al
discutit topònim, vegeu C. PRATS, “Cabacés o Cabassers? Quin embolic!”, El Punt (ed. Comar-
ques Meridionals), 13 de juny de 2002, p. 21.

2. D’aquest document hi ha dues còpies mecanoscrites, amb algunes petites diferèn-
cies: una al fons Pere Batlle de l’AHAT (la que he transcrit; porta al dors, afegit a mà les re-
ferències “Taller-Escola de Pintura i Escultura / Tarragona / Comissió del Patrimoni Artístic
de la Generalitat de Catalunya”) i l’altra al MNAT.
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CATALUNYA  a lloc segur. / Les peçes traslladades figuren en el rebut que obra en poder
nostre i del qual es queda còpia l’esmentada Comissió. / Pel Comitè / August Vilalta
[signat] / Cabacés a 5 de setembre de 1936 / [empremtes dels segells de:] SOCIETAT

OBRERA D’OFICIS VARIS – U.G.T. – CABACÉS / Milícies Antifeixistes – CABACÉS / Comitè
d’Esquerre Català Republicà – CABACÉS.3

[3.] REBUT DELS OBJECTES (PECES DE RETAULE) ENTREGATS PEL COMITÈ ANTIFEIXISTA DE

CABACÉS A LA COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  /
TARRAGONA / Una taula central gran amb imatge de la Verge [d’estil] gòtic / Una taula
central superior amb representació de la pasió [d’estil] gòtic / Dues taules llargues
laterals 4 quadres [d’estil] gòtic / Una pradel·la dividida en dos troços [d’estil] gòtic /
Tot això forma part d’un altar gòtic. / Altar renaixament. / Una taula amb tela pintada
datada 1622 / Una lateral dividida en dos quadres / [cometes que senyalen repetició:
Una lateral dividida en dos quadres] / Una taula central [mots ratllats] datada 1622 / Una
taula central trencada amb un sant / Una taula amb la crucificxió / Cinc taules de la
pradel·la / Totes aquestes són pintades sobre tela. / Cabacés 7 de setembre de 1936 /
V. P. / August Vilalta [signat] / [empremtes de segells:] SOCIETAT OBRERA D’OFICIS VA-
RIS – U.G.T – CABACÉS / Milícies Antifeixistes – CABACÉS / Comitè d’Esquerre Català
Republicà – CABACÉS.4

[4.] Ingressat en el dia de la data al Museu Municipal de Reus, procedent de: / Cabacés
/ 11 taules pintades / De la Vilella Alta / un altar complert i dues taules laterals / una
pica beneitera [de] pedra / Reus a 7 de setembre de 1936 / Pere Rius [signat] / [emprem-
ta de segell:] MUSEU MUNICIPAL PRIM-RULL REUS.5

[5.] COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  / TARRAGONA /
Hem rebut del Comitè Antifeixista de Cabacés els objectes que a continuació es de-
tallen: / 1 custòdia de plata daurada [d’estil] barroc. / 1 calçe gòtic plata daurada. / 1
creu metall blanc. / 1 calçe plata daurada [d’estil] barroc ? [sic] / 1 reliquiari barroc plata
repujada. / 1 copó renaixement-barroc plata repujada. / 1 vera-creu plata daurada. / 1 calçe
metall daurat. / 1 incensari de plata. / 1 tros de calçe de plata. / 2 portapaus de plata. / 1
naveta de plata. / 6 patenes. / 1 hostiari de plata. / 7 ampolles dels sants oli. / 1 aiguamà
[de] plata. / Cabassers 7 de setembre de 1936 / V. P / August Vilalta / [empremtes de se-
gells:] SOCIETAT OBRERA D’OFICIS VARIS – U.G.T – CABACÉS / Milícies Antifeixistes –
CABACÉS / Comitè d’Esquerre Català Republicà – CABACÉS / És còpia.6

3. D’aquest document també hi ha dues còpies mecanoscrites, amb algunes petites
diferències: una, amb la signatura de Vilalta, al fons Pere Batlle de l’AHAT (la que he trans-
crit), i l’altra, sense la signatura, al MNAT.

4. AHAT, fons Pere Batlle (les cursives senyalen les parts manuscrites); també n’hi ha
una còpia, sense la signatura de Vilalta (que és anomenat, per error, Agustí), a l’arxiu del
MNAT.

5. AHAT, fons Pere Batlle (les cursives senyalen les parts manuscrites); també n’hi ha
una còpia, sense la signatura de Rius, a l’arxiu del MNAT.

6. AHAT, fons Pere Batlle (les cursives senyalen les parts manuscrites) ); també n’hi
ha una còpia, sense la signatura de Vilalta (que és anomenat, per error, Agustí), a l’arxiu del
MNAT.
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[6.] RELACIÓ DE DESPESES OCASIONADES PER DIVERSOS SERVEIS DE LA DELEGACIÓ DEL PATRI-
MONI ARTÍSTIC, HISTÒRIC I CULTURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  A TARRAGONA: /
7 - setembre - 1936 - despeses de trasllat d’objectes artístics de diverses esglésies del
Priorat...... 39’00 pts. / [...] Tarragona, 24 d’abril de 1937.7

Dels documents números 3 i 5 em consta que se’n conserven sengles
exemplars originals a Cabassers, tot i que signats –per delegació de la Comis-
sió del Patrimoni Artístic de Tarragona– per Josep Recasens. Es tracta, sens dubte,
del jove Recasens i Tuset, cofundador i primer secretari de l’associació Amics de
les Arts, de Tarragona, i (sobretot als primers mesos) un actiu i eficaç col-
laborador d’Ignasi Mallol i Joan Rebull en la més que meritòria tasca de sal-
vament patrimonial endegat per la Generalitat durant la guerra civil.

En l’esmentat viatge del 7 de setembre de 1936 es van recollir objec-
tes cedits pels Comitès de Cabassers i de la Vilella Alta. De tornada cap a
Tarragona, i d’acord amb el que diu el document número 4, es van deixar al
Museu de Reus les taules renaixentistes cabasseroles, mentre que al dipòsit
tarragoní hi van anar a parar les del retaule gòtic i una part –si més no– del lot
d’orfebreria religiosa. Les taules guardades a Tarragona van ser catalogades allí
per Pere Batlle (les fitxes també es conserven a l’arxiu del Museu Nacional Ar-
queològic). L’any 1938 van ser traslladades al dipòsit establert per la Generali-
tat a Montfullà (Bescanó, Gironès), d’on van tornar a Tarragona pel gener de
1940.8 Poc després, van ser retornades a Cabassers pel “Servicio de Recuperación
Artística” franquista.9 Les taules renaixentistes romanen encara a Reus, a la sala
de reserva del Museu d’Art i Història. Segons em va comunicar l’aleshores di-
rectora d’aquest museu, Anna Figueras, les identificades com a procedents de
Cabassers porten els números d’inventari 2032, 2033, 2034 i 2036 (aquest últim
correspon a un total de sis peces, dues de les quals són dobles).

7. Arxiu del MNAT.
8. A l’arxiu del MNAT també es conserva un ofici mecanoscrit, datat el 15 d’abril de

1939 i signat per l’aleshores alcalde de Cabassers, Francesc Gibert, en què ja es reclamaven
“los objetos artísticos y de culto que las hordas marxistas se llevaron de la Iglesia de este
pueblo”.

9. Vegeu P. BATLLE (dir.), “Los Monumentos, Museos, Iglesias y objetos artísticos de
la Provincia y Archidiócesis de Tarragona, excepto Tortosa y su comarca”, dins Los
Monumentos Arqueológicos y Tesoro Artístico de Tarragona y su Provincia durante los años
1936-39, Poblet 1942, p. 53-54, i C. PRATS I FERRÉ, “Sobre els retaules de Cabassers (1936),
notes al marge”, El Punt (ed. Reus i Tarragona), 15 d’octubre de 2000, p. 32, així com la no-
tícia publicada per N. BORBONÈS, “El retaule gòtic de Cabacés torna a lluir tota la seva esplendor
original”, El Punt (ed. Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre), núm. 2679, 4 de febrer de 2004,
p. 37.
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Fig. 15. Còpies mecanoscrites dels documents relatius al lliurament dels retaules de Cabassers
a la Comissió del Patrimoni Artístic de Tarragona (5 i 7 de setembre de 1936). Arxiu del
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
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22. SOBRE EL SALVAMENT DEL PATRIMONI
ARTÍSTIC RELIGIÓS DE CONSTANTÍ (1936 - 1939)

El patrimoni cultural i la guerra civil

Durant la guerra civil iniciada ara fa seixanta-cinc anys es va produir
una destrucció quantitativament important del nostre patrimoni cultural més
immediat. Si ens limitem a Catalunya, cal reconèixer que a la zona republi-
cana es van cremar, destruir o malmetre molts edificis i objectes (especialment
els religiosos) durant les primeres setmanes de la guerra. Els autors d’aquests
atemptats indiscriminats van ser –majoritàriament– petits grups aïllats, d’ideo-
logia més o menys «anarquista» (falsament o erròniament anarquista), que
van actuar sempre de manera il·legal des del punt de vista institucional. Cal
dir, però, que els militars rebels de l’altre bàndol no van tenir cap escrúpol a
destruir o malmetre, sobretot per mitjà dels bombardejos i al llarg de tota la
guerra, molts altres edificis i objectes de caràcter monumental o artístic (es-
glésies, museus i biblioteques inclosos) i que, en definitiva, van provocar
amb el seu «glorioso alzamiento» l’esclat «revolucionari» (falsament o errò-
niament revolucionari) de la rereguarda republicana.

Un dels arguments més utilitzats per la propaganda de guerra és el de
la protecció (pels uns) i la destrucció (pels altres) del patrimoni cultural.
Durant la Segona Guerra Mundial es va produir a mitja Europa un saqueig
patrimonial a gran escala, de conseqüències encara no superades. Els jerar-
ques de l’Alemanya nacionalsocialista van apropiar-se una quantitat ingent
d’obres d’art procedents dels països ocupats, moltes de les quals van anar a

1 Vegeu L. H. NICHOLAS, El saqueo de Europa. El destino de los tesoros de Europa en
el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial, Barcelona 1996.
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parar a mans dels aliats quan es va acabar la guerra.1  Els mateixos nazis, que
sense cap mena de remordiment havien bombardejat i espoliat a bastament
molts altres països durant quatre o cinc anys, van utilitzar com a eina de
propaganda internacional la tasca de protecció dels monuments, esglésies i
museus que estaven en perill o que ja havien sofert danys per culpa dels
bombardejos de l’aviació aliada.2

L’art (la protecció o la destrucció de l’art) es pot utilitzar, doncs, com
a arma de guerra. I això va passar, també, a la guerra civil espanyola. La
història d’aquesta guerra la van escriure primer els vencedors, com és habi-
tual, i van imposar la seva versió dels fets durant molts anys. Era (és) una
versió manipulada, tergiversada i en part falsificada, que carrega les tintes
quan comenta les malifetes dels «rojos» (oblidant, és clar, les pròpies) i que
–sobretot– oculta intencionadament (o, en el millor dels casos, menysprea)
la important tasca de salvament i recuperació del patrimoni cultural portada
a terme en el territori republicà.

Un altre dels elements a tenir en compte és l’Església catòlica i el seu
paper en el conflicte civil. La versió oficial (clarament dualista) de les més
altes instàncies eclesiàstiques espanyoles encara defensa, amb poques fissu-
res, la passió martirial d’una Església perseguida, víctima del tot innocent de
l’anticlericalisme més exaltat.3  Per contra, una interpretació més crítica i
documentada exposa de manera més realista els esdeveniments i les dife-
rents tendències, actituds i actuacions de l’Església espanyola en aquells anys.4

M’ha semblat adient reproduir uns fragments de dos textos gairebé
coetanis, que considero força representatius de les dues visions antagòniques
sobre la qüestió de la destrucció del patrimoni cultural durant la guerra civil.
Per ordre cronològic, els primers corresponen a un article publicat en un
diari republicà barceloní l’any 1937, molt poc després dels Fets de Maig:

Fue inevitable, a raíz de la traición de los militares, la destrucción de algunos edificios
que merecían ser conservados, unos por su valor artístico y todos porque podían ser
habilitados para cumplir funciones docentes o para ser convertidos en hospitales, en

2. H. KOHLHAUSEN, La labor del Servicio Alemán de Protección Artística en pro de la
conservación de los valores culturales europeos (Medidas contra el terror aéreo anglosajón),
s.l. 1944.

3. Vegeu, per exemple, V. CÁRCEL ORTÍ, La gran persecución. España, 1931-1939,
Barcelona 2000. Com es pot veure pel títol, l’autor d’aquesta obra apologètica inclou en la
“gran persecució” tots els anys de la II República Espanyola.

4. Vegeu, per exemple, H. RAGUER, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra
Civil española (1936-1939), Barcelona 2001.
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refugios o en talleres. No pudo impedirse tampoco que el fuego consumiera obras de
arte o que la ignorancia no guardara el respeto debido a cuadros, esculturas y objetos
del culto católico que merecían ser legados a las futuras generaciones. Y, no obstante,
el haber artístico de Cataluña se ha acrecentado porque el «vandalismo» revolucionario
ha resguardado de la destrucción y del robo a que se habían entregado los incontrolados,
infinidad de obras de arte y ha recuperado para la colectividad centenares de cuadros
y objetos artísticos, de valor inapreciado por indivíduos y organizaciones religiosas,
condenados a no ser incorporados a la riqueza artística del pueblo. / En toda época ha
querido cargarse sobre los revolucionarios el sambenito de vándalos. [...] El mundo
sabe que Guernica ha sido destruída por la Aviación alemana. Y es del género idiota
negarlo y pretender cargar el crimen en la cuenta de los antifascistas[...].5 El
«vandalismo» de los revolucionarios se viene explotando desde la Revolución france-
sa. No debía librarse la República española de la acusación. Pero así como la
Convención nacional se preocupó de reintegrar al dominio público multitud de obras
de arte diseminadas en las colecciones privadas, aseguró una selección estricta, dió a
las colecciones un máximo de brillantez y convirtió las obras cumbres en patrimonio
nacional, la República española ofrecerá en París, durante la Exposición Universal, a
la admiración del mundo, su riqueza pictórica del Museo del Prado, que ha logrado
librar del vandalismo de los aviadores enviados por Hitler y Mussolini a Madrid para
que el Museo fuera volado y destruído por las bombas incendiarias que han convertido
en escombros iglesias, escuelas, hospitales, teatros, segando la vida de centenares de
mujeres y niños.6  / Francia, merced a la revolución, pudo constituir Museos y
bibliotecas. España y Cataluña, inspirándose en este ejemplo, habrán acrecentado,
merced al «vandalismo» de los revolucionarios, su riqueza artística.7

Els segons formen part de la famosa Carta colectiva signada per la
majoria de bisbes de l’Església espanyola (tret d’honorables excepcions).
Els copio directament d’una de les lliurances publicades, l’estiu de 1937, a
l’edició facciosa d’un conegut diari espanyol:

La revolución fué «bárbara», en cuanto destruyó la obra de civilización de siglos.
Destruyó millares de obras de arte, muchas de ellas de fama universal. Saqueó o
incendió los archivos, imposibilitando la rebusca histórica y la prueba instrumental de
los hechos de orden jurídico y social. Quedan centenares de telas pictóricas acuchilladas,
de esculturas mutiladas, de maravillas arquitectónicas para siempre deshechas. Podemos
decir que el caudal de arte, sobre todo religioso, acumulado en siglos, ha sido
estúpidamente destrozado por los comunistas. Hasta el Arco de Bará, en Tarragona,

5. Vegeu H. R. SOUTHWORTH, “La destrucción de Guernica. Prensa, propaganda y
diplomacia en torno al bombardeo”, Historia 16 (Madrid), núm. 12, abril de 1977, p. 39-48.

6. Vegeu A. COLORADO CASTELLARY, “¡Salvad el Prado!”, Historia 16 (Madrid), núm.
163, novembre de 1989, p. 35-54.

7. AGUIRRE, “El «vandalismo revolucionario». Ha acrecentado la riqueza artística de
Catalunya”, El Día Gráfico (Barcelona), 22 de maig de 1937, p. 7. Vegeu també Ch. ZERVOS,
“Les prétendus vandalismes en Catalogne”, L’Art de la Catalogne, de la seconde moitié du
neuvième siècle à la fin du quinzième siècle (catàleg de l’exposició), París 1937, p. 9-16.
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obra romana que había visto veinte siglos, llevó la dinamita su acción destructora.8

Las famosas colecciones de arte de la Catedral de Toledo, del Palacio de Liria, del
Museo del Prado, han sido torpemente expoliadas. Numerosas bibliotecas han
desaparecido. Ninguna guerra, ninguna invasión bárbara, ninguna conmoción social,
en ningún siglo, ha causado en España ruina semejante a la actual,9  juntándose para
ello factores de que no se dispuso en ningún tiempo: una organización sabia puesta al
servicio de un terrible propósito de aniquilamiento, concentrado contra las cosas de
Dios, y los modernos medios de locomoción y destrucción, al alcance de toda mano
criminal. [...] Ha sido espantosa la profanación de las sagradas reliquias; han sido
destrozados o quemados los cuerpos de San Narciso, San Pascual Bailón, la beata
Beatriz de Silva, San Bernardo Calvó y otros. Las formas de profanación son
inverosímiles, y casi no se conciben sin sugestión diabólica. Las campanas han sido
destrozadas y fundidas. [...] Gran número de templos, entre ellos verdaderas joyas de
arte, han sido totalmente arrasados: en esta obra inicua se ha obligado a trabajar a
pobres sacerdotes. Famosas imágenes de veneración secular han desaparecido para
siempre, destruídas o quemadas. En muchas localidades la autoridad ha obligado a los
ciudadanos a entregar todos los objetos religiosos de su pertenencia para destruírlos
públicamente: pondérese lo que esto representa en el orden del derecho natural, de los
vínculos de familia y de la violencia hecha a la conciencia cristiana.10

És clar que les conseqüències negatives de l’esclat revolucionari pro-
vocat per la rebel·lió militar no van ser les mateixes a tot el territori català.
Uns quants nuclis de població van veure desaparèixer gairebé tot el seu patri-
moni històric o artístic i uns altres no van patir gairebé cap pèrdua significa-
tiva. Només analitzant les circumstàncies particulars de cada ciutat, vila o
poble podrem fer-nos una idea real del que va comportar la guerra en aquest
aspecte concret. Pel que fa a Constantí i a les seves particulars circumstànci-
es bèl·liques, cal consultar –d’entrada– l’interessant i molt ben documentat
treball de Montserrat Duch i Anna M. Ginés publicat l’any 1987,11 així com
el llibre de Jordi Piqué sobre la rereguarda tarragonina durant el mateix perí-
ode, que fa diverses referències a la comarca del Tarragonès.12

8. Vegeu, sobre aquesta exageració, el capítol 11.
9. Luis Monreal y Tejada, antic i destacat membre del Servicio de Recuperación

Artísica franquista i autor del llibre Arte y Guerra Civil (1999), en una entrevista publicada al
diari La Vanguardia el 6 de desembre de 1998, p. 57-58, va respondre així a la pregunta “¿Se
perdió mucho patrimonio?” (durant la guerra civil): “Sí, mucho. Pero se perdió más en la
Guerra de la Independencia.”

10. “La altísima significación de la Cruzada Nacional. Carta colectiva de los obispos
españoles”, ABC (Sevilla), 13 d’agost de 1937, p. 11.

11. M. DUCH & A. M. GINÉ, “Constantí durant la guerra civil”, Estudis de Constantí,
núm. 3 (1987), p. 95-127. Relacionat secundàriament amb el tema que ara ens ocupa, en el
mateix volum suara esmentat hi ha (p. 7-31) un article sobre “Les capelletes votives dels
carrers de Constantí”, de M. A. CERDÀ, E.-M. OUTEDA, J. M. ROCA i J. M. SABATÉ.

12. J. PIQUÉ I PADRÓ, La crisi de la rereguarda. Revolució i guerra civil a Tarragona
(1936-1939), Barcelona 1998, pàssim.
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L’església de Constantí i la guerra civil 13

El veí o foraster que visita l’església parroquial Sant Feliu hi pot tro-
bar un díptic, editat per l’Ajuntament i la Parròquia de Constantí, que explica
les principals característiques arquitectòniques i artístiques del temple. En
aquest díptic pot llegir, entre altres coses, que

L’any 1936 desaparegueren tots els retaules que contenia [l’església], sobretot vol-
dríem fer menció al de l’altar major i al de la Mare de Déu del Roser, aquest darrer
considerat un dels més formosos de Catalunya. Malgrat tot se salvaren bona part de
les imatges i avui en dia es pot contemplar al nostre temple una important col·lecció
d’aquestes, amb un [alt] nivell artístic i d’execució i amb una acurada policromia [...].
Dintre del temple s’hi troba un petit museu amb el grup d’imatges que formaven part
d’aquests antics altars [...].14

Hom es pot preguntar com es va produir, «malgrat tot», el salvament
d’aquests béns mobles, un salvament que –a partir del que acabem de llegir–
podríem creure anònim i casual. Rere d’aquest silenci s’amaga, en realitat, la
molt meritòria tasca de salvament i recuperació patrimonial portada a terme
per la Comissió del Patrimoni Artístic (CPA) –després també Comissaria
Delegada del Patrimoni Artístic, Històric i Científic i Delegació de la Comis-
saria General de Museus– de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.

D’aquesta delegació oficial van ser responsables els dos codirectors
del Taller-Escola de Pintura i Escultura, el pintor tarragoní Ignasi Mallol
(1892-1940)15 i l’escultor reusenc Joan Rebull (1899-1981),16 els quals van
comptar des dels primers moments (els més difícils i complicats) amb diver-
sos col·laboradors voluntaris17 i amb el valuós suport del regidor del Comitè
Antifeixista –després Ajuntament– de Tarragona, el cenetista Josep Maria
Alomà (1909-1993).18

13. Sobre aquesta església i el seu patrimoni artístic s’han publicat diferents articles
en els números 2, 5, 7, 12 i 13 dels Estudis de Constantí. Vegeu també la descripció que en fan
M. DUCH & A. M. GINÉ, Constantí, Valls 2001, p. 69-75.

14. Parròquia de Sant Feliu. Constantí, Lleida 2000, p. 2.
15. Vegeu el catàleg de l’exposició Ignasi Mallol i Casanovas (1892-1940), Museu

d’Art Modern, Tarragona 1991.
16. Vegeu J. MASSÓ CARBALLIDO, “Joan Rebull i la Guerra Civil”, Nou Diari (Reus), 5

de març de 1997, p. 2, i el capítol 34.
17. Cal destacar especialment el jove Josep Recasens i Tuset, cofundador i primer

secretari de l’associació Amics de les Arts, de Tarragona, el qual va recollir –en nom de la
Comissió del Patrimoni Artístic– un bon nombre d’objectes artístics a diverses localitats de
la demarcació.

18. Vegeu l’opuscle Declaración jurada de Josep Maria Alomà Sanabras [1942],
Ateneu de Tarragona, Tarragona 1992.
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A l’Arxiu Històric Arxidiocesà (AHAT) i a l’arxiu del Museu Nacio-
nal Arqueològic de Tarragona (MNAT) es conserven diversos documents re-
ferents a l’activitat –continuada fins al final de la guerra a Catalunya– de
l’esmentada delegació tarragonina de la Generalitat. Val a dir, però, que tam-
bé a l’Arxiu Municipal de Constantí (AMC) s’han guardat diversos docu-
ments coetanis que complementen prou bé els suara esmentats.19

No em consta la data en què es va produir la primera visita a Constantí
de membres de la CPA. El nom del poble és citat, de tota manera, en dues
llistes mecanografiades que havien format part de l’arxiu de l’esmentada
Comissió i que es poden datar, grosso modo, a les primeres setmanes de la
guerra. En una, Constantí hi figura –sense cap comentari– ensems amb altres
deu «Pobles que cal retornar-hi» (sic); en l’altra, intitulada «N[otes] d’inte-
rès. Pobles», l’esment és només una mica més ampli: «Constantí. Cal seguir-
lo».20

El 27 de juliol, el conseller de Cultura, Ventura Gassol, va fer trametre
a molts ajuntaments de Catalunya una mena de carta circular, amb paper
oficial, en què demanava als responsables municipals que salvaguardessin
–per mitjà de l’apropiació– els seus principals elements patrimonials:

GENERALITAT DE CATALUNYA / Com sigui que en la totalitat de la vostra juris-
dicció, existeixen, segons les nostres notícies, els objectes del Patrimoni Artístic del
Poble, relacionats a continuació, la importància dels quals és evident, us preguem que
vulgueu incautar-vos-en nom del Poble i del Govern de la Generalitat a fi que al seu
dia hom pugui donar-los la destinació que es cregui ésser més útil a la cultura del
poble. / Al mateix temps us preguem que ens indiqueu, amb la major urgència, l’estat
en què actualment es troben els esmentats objectes per tal que poguem prendre les
mesures necessàries a llur conservació. / Barcelona, 27 de juliol del 1936. / EL CON-
SELLER DE CULTURA DE / LA GENERALITAT DE CATALUNYA, / Ventura
Gassol [signatura segellada] / CIUTADÀ ALCALDE DE CONSTANTÍ

Al peu hi ha l’emprenta del segell de la Conselleria. Al dors, a màqui-
na, hi ha l’esment «Runes de Centcelles».21

Pocs dies després, el 7 d’agost, el Diari Oficial de la Generalitat de

19. Agraeixo a la regidora Tomasa Molina les facilitats atorgades per a la consulta de
la documentació conservada a l’AMC.

20. Arxiu del MNAT.
21. AMC, lligall núm. 1401, “Incautacions”. He mantingut la redacció original. Do-

cument citat per M. DUCH & A. M. GINÉ, “Constantí durant la guerra civil”, Estudis de Constantí,
núm. 3 (1987), p. 99.
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Catalunya (DOGC) feia públic un decret en què, entre altres coses, es dicta-
minava l’apropiació dels béns eclesiàstics:

Art. 3r. Els béns de l’Església i de les Ordres i Congregacions Religioses seran confis-
cats per la Generalitat, i es dedicaran, d’una manera especial, a obres de caràcter
sindical i social, així com al compliment dels serveis administratius de la Generalitat.
Resten exceptuats els béns comunals i les cases parroquials, de les esmentades Corpo-
racions, els quals passaran en plena propietat als Ajuntaments respectius. / Es consi-
deraran béns de l’Església i de les Ordres i Congregacions Religioses, aquelles que el
dia 19 de juliol corrent es trobaven en possessió de les esmentades Corporacions.22

Es van editar immediatament uns formularis oficials que es van trame-
tre als ajuntaments de Catalunya perquè es redactessin de manera
administrativament correcta les actes d’ocupació dels immobles afectats pel
decret suara esmentat. Pel que fa a Constantí, al seu Arxiu Municipal es con-
serven els impresos de les actes corresponents a l’ocupació legal que, el 10
d’agost, van fer els representants de l’Ajuntament dels edificis de l’església i
la rectoria. L’església, segons aquest document, seria destinada a «magatzem
general dels fruits agrícols del Sindicat i, prèvies les obres necessàries d’adap-
tació, a celler cooperatiu».23

De manera paral·lela a aquesta ocupació, es va fer un inventari dels
objectes de culte trobats a la rectoria. Aquest inventari, manuscrit, també es
conserva a l’AMC:

Objectes religiosos existents a la rectoria, propietat de l’Església de la pre-
sent vila.

Una custòdia, de metall
Un copó, de id.
Un reliquiari, id. – Vera-creu
Un id., id. – S. Feliu

22. Decret de Justícia i Dret, datat el dia 5 d’agost. DOGC núm. 220, de 7 d’agost de
1936, p. 946.

23. AMC, lligall núm. 1401, “Incautacions”. Ambdós documents van ser signats pel
regidor Pau Gil Rivalt i pel secretari municipal Ramon Falcó. En una primera versió de l’im-
près –no reeixida perquè és datada anacrònicament el 31 de juliol–, hom destinava l’immoble
de l’església a “magatzem general del Sindicat agrícola que en son dia es creï, per a la qual
cosa es procedirà a la neteja del local esmentat treient-se del mateix tots els signes que denotin
el fi a què abans estava destinat”. Citada per M. DUCH & A. M. GINÉ, “Constantí durant la
guerra civil”, Estudis de Constantí, núm. 3 (1987), p. 102 i 104.
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Un id., id. – S. drap
Un id., id. – Sta. Llúcia
Dos calzes, id.
Un reliquiari, de fusta – S. Ramon
Un id., id. – S. Vicens
Un id., id. – amb diferents relíquies
Unes canadelles, de metall, amb plat
Unes id., de cristall, amb plat de metall
Dos paus, de metall
Joies de la imatge – Mare de Déu de Pasqua
8 fiadors de seda: 4 morats – 2 negres / 1 vermell – 1 blanc
Un crucifix, amb creu i peu de fusta
Una cullera, de metall, per a aigua beneïda
Un salomó, de metall, amb 4 brocs
Una imatge de fusta – S. Josep
Una id. id. – Jesús infant, de peu
Una id. id. –Jesús al bresol
Una corona d’espines
Tres draps pintats – amb la creu al mig
Una cortina de drap negre.

Propietat particular
Un calze, de metall
Unes canadelles de cristall, amb plat
Una casulla blanca

Constantí 3 Agost 1936.24

 S’hi ha conservat, així mateix, una relació –escrita amb llapis– dels
«Objectes de l’Església»:

5 pendons
1 vestit de la Puríssima
2 mantells
1 corona fusta
1     »      metall
1 cortina
2 estovalles
1 candeler fusta
1       »       metall
2 imatges
3 reclinatoris

24. AMC, lligall núm. 1401, “Incautacions”. Hi he corregit uns quants errors ortogrà-
fics. Les cursives són meves.
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1 sillon
1 bastó i cera

Al final, afegit amb tinta: «llibres».25

D’altra banda, l’Ajuntament procurà conèixer també la situació dels
objectes relacionats amb el culte catòlic que diverses persones o famílies
guardaven a casa seva. A l’AMC es conserven diversos documents manus-
crits amb els noms d’aquests posseïdors i la relació de les peces que tenien,
moltes de les quals procedien de l’església parroquial. Per exemple, «al ma-
gatzem de casa Marinera» hi havia –entre moltes altres coses– dues o tres
imatges (una d’un Natzarè), dos bancs, onze casulles, setze estoles, un can-
deler i la corneta dels armats, i la senyora Joaquima Sans –d’acord amb el
que cita en una nota autògrafa– guardava a casa seva una imatge de sant
Lluís, un sant Crist petit, quatre candelers i altres objectes procedents d’un
altar del qual ella mateixa havia tingut cura. Cal destacar que moltes de les
persones que s’hi esmenten posseïen imatges de sants o marededéus, peces
d’orfebreria i robes d’ús litúrgic.26

A mitjan mes d’octubre, es van lliurar a la CPA de Tarragona diversos
objectes procedents de l’església parroquial de Constantí, tal com consta en
aquesta acta oficial:

COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA –
TARRAGONA

1 custòdia de fusta
2 vinagreres
5 creus de metall
1 calze barroc plata
1 calze plata daurada
1    »    metall
1    »    argent daurat
1    »    metall groc
1    »    metall groc
1 reliquiari argent
2 reliquiaris barrocs
1 calze metall

25. AMC, lligall núm. 1401, “Incautacions”. Hi he corregit els errors ortogràfics,
però he mantingut el castellanisme sillon (per cadira de braços).

26. AMC, lligall núm. 1401, “Incautacions”. Vegeu M. DUCH & A. M. GINÉ, “Constantí
durant la guerra civil”, Estudis de Constantí, núm. 3 (1987), p. 104, nota 23.
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1 safata
1 veracreu argent
1 aiguamà
2 portapaus
1 palmatòria
1 corona
82 objectes de metall per fondre

Aquests objectes han estat recollits per elements de la Comissió del Patrimoni Artístic
de la Generalitat de Catalunya per a ésser traslladats a lloc adient. / Per la C P A /
Josep Recasens [signat] / Constantí a 19 d’octubre de 1936.27

A l’Arxiu Municipal de Constantí es conserva un document que ve a
complementar aquest primer lliurament. Es tracta d’un rebut, mecanoscrit
sobre una quartilla oficial que porta el senyal imprès de la Secció de Monu-
ments Històrics de la Generalitat de Catalunya:

Hem rebut de l’Ajuntament de Constantí, amb destí als Museus del Poble: / 1 custòdia
de plata daurada gòtica moderna. / Barcelona, 6 d’abril del 1937. / PER LA COMIS-
SIÓ DEL / PATRIMONI ARTÍSTIC,

No hi ha signatura, però sí l’empremta del segell de goma del Servei
del Patrimoni Artístic, Històric i Científic de la Generalitat.28 Suposo que
aquesta valuosa custòdia era la que apareix fotografiada en un número de
Fulla Parroquial de Constantí de l’any 1918.29

A mitjan mes d’agost de 1937, el jutge de Primera Instància de
Tarragona va adreçar un ofici al comissari Ignasi Mallol en els següents termes:

Dando cumplimiento a lo interesado por la Fiscalía de la Audiencia de esta ciudad, en
virtud de telegrama circular que ha recibido de la Superioridad, dirijo a V. el presente

27. Full d’ofici amb el senyal imprès de la Comissaria de Tarragona de la Generalitat
de Catalunya. Hi he corregit diverses errades ortogràfiques i/o mecàniques. AMC, lligall núm.
1401, “Incautacions”; document àmpliament citat per M. DUCH & A. M. GINÉ, “Constantí
durant la guerra civil”, Estudis de Constantí, núm. 3 (1987), p. 104, nota 24. Al fons docu-
mental de Pere Batlle i Huguet de l’AHAT hi ha la còpia o duplicat [sense la signatura] d’aquesta
mateixa acta.

28. AMC, lligall núm. 785, “Correspondència 1936-37”; document citat per M. DUCH

& A. M. GINÉ, “Constantí durant la guerra civil”, Estudis de Constantí, núm. 3 (1987), p. 104,
nota 25.

29. Vegeu l’edició facsímil: Full Parroquial (1916-1924), Centre Cultural, Recreatiu
i Esportiu, Constantí 1983, núm. 38-39 (maig-juny de 1918), p. 3. A la p. 7 d’aquest mateix
número hi ha una fotografia del sagrari obert, amb un calze a l’interior.
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rogándole que a la mayor brevedad posible se sirva disponer se remita a este Juzgado
una relación de los objetos de Culto propiedad de Congregaciones y Confesiones que
no se acredite de modo concreto ser de dominio privado, especificando el detalle del
estado de conservación, destino, utilización actual y autoridad u organismo en cuyo
poder estén los referentes a esta capital y partido. / Viva V. muchos años. / Tarragona
19 de Agosto de 1937 / El Juez / [signatura il·legible] / Sr. Comisario Delegado del
Patrimonio artístico, Histórico y Científico de la Generalidad de Cataluña en Tarragona.

Al marge, per si de cas, l’ofici inclou la relació dels «Pueblos del
partido», és a dir: «Canonja, Vilaseca, Constantí, Pobla de Mafumet, Morell,
Rourell, Secuita, Perafort, Pallaresos, Renau, Catllar, Tamarit».30

Mallol va respondre quatre dies després:

Amb la present acompanyo la relació dels objectes de Culte, procedents de Congregaci-
ons i Confessions i recollits per aquestes Oficines, amb els altres detalls que em demaneu
en el vostre ofici del 19 corrent. / Visqueu molts anys. / Tarragona, 23 d’agost de 1937. /
El Comissari Delegat del Patrimoni / Artístic, Històric i Científic de / la Generalitat de
Catalunya a Tarragona, / [en blanc] / Sr. Jutge de 1ª Instància i Instrucció de Tarragona.31

A la relació suara esmentada hi ha, és clar, la referència als objectes
constantinencs:

Procedents de Constantí:
5 calzes de plata, d’estil barroc.
1 copó    »     »           »       »
4 reliquiaris de plata, estil barroc.
1 vera-creu    »     »       »      »
1 crucifix de plata, gòtic.
1        »            »   , estil renaixement.
1        »     de coure, estil gòtic.
1 canadelles de plata, estil barroc.

Tots els precedents objectes, destinats al Museu Medieval i Modern (secció d’orfebre-
ria), són conservats als dipòsits d’aquestes Oficines.32 / Foren recollits, a més:

2 calzes de metall baix.
2 creus de coure.
1 canadelles.

30. AHAT, fons Pere Batlle. A la signatura m’ha semblat llegir el cognom Penagos.
Al document també hi ha les empremtes de dos segells del Jutjat de 1ª Instància i Instrucció de
Tarragona (un de general i l’altre de Secretaria).

31. AHAT, fons Pere Batlle.
32. Vegeu el capítol 13.
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1 aiguamà.
2 portapaus.
1 espelmatòria.
1 corona,

els quals objectes, sense valor artístic, foren entregats a la Conselleria de Finances de
la Generalitat de Catalunya, Secció de Recepció i Classificació de Metalls.33

Al mateix fons de l’AHAT hi ha tres documents que confirmen tres
lliuraments successius d’objectes al Servei de Recepció i Classificació de
Metalls de la Conselleria de Finances, datats a Barcelona el 10 de desembre
de 1936, el 26 de febrer de 1937 i el 2 de juliol de 1937. La descripció que
s’hi fa dels objectes lliurats és telegràfica, del tot insuficient per a intentar
identificar una peça determinada.

Per necessitats pròpies de la indústria de guerra, la fosa de metalls més
o menys valuosos es va practicar amb assiduïtat, però sempre sota el control
oficial.34 Els encarregats locals de la recollida d’aquesta mena de metalls
eren, habitualment, els Comitès Antifeixistes o els Ajuntaments correspo-
nents.35

D’altra banda, Mallol va lliurar al Museu de Reus una selecció de
peces d’orfebreria antigues, aparentment obrades per argenters d’aquesta ciu-
tat. El lliurament es va fer arran d’una petició del conservador del museu
reusenc, Pere Rius i Gatell:

Avui dijous 28 d’Octubre de 1937 / Amic Mallol: Per causa del mal temps hem suspès
l’envio de material fins demà. Així és que, de no haver-hi contraordre, demà a les 3 i

33. AHAT, fons Pere Batlle.
34. La quantitat de peces d’orfebreria religiosa recollides arreu del país durant les

primeres setmanes de la guerra civil va ser realment extraordinària. El diari barceloní El Día
Gráfico informava, el dia 11 d’octubre de 1936, que “la orfebrería litúrgica era tan abundante
en Cataluña, que hasta Barcelona llegaron seis grandes camiones repletos de objetos de plata.
Fue necesario montar una oficina especial para clasificarla. Separadas las escasas piezas de
valor artístico, se fundió la plata restante y se convirtió en lingotes” (“En Defensa del Patrimonio
Artístico de Cataluña. Los Museos del pueblo han sido enriquecidos en más de 50.000 obras
artísticas y el Museo de Cataluña en un cien por cien. A la Oficina de Defensa llegaron un día
hasta seis camiones repletos de orfebrería litúrgica”, p. 5).

35. Els atresoraments irregulars van ser estrictament perseguits i penalitzats. Conec
un cas en què s’hi van veure implicats els membres d’un Comitè local: “Importante hallazgo
de joyas y metales preciosos retenidos por el Comité Antifascista de Vich”, El Día Gráfico
(Barcelona), 17 de juliol de 1937, pàg. 8 (en l’edició del dia 20, p. 10, fins i tot es va publicar
una fotografia, de “las joyas y metales preciosos de que se incautó la Policía en Vich”, en la
qual es veu un nombre considerable de petits lingots de fabricació artesanal).
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1/2 de la tarda vindrem amb el camió a portar-vos els mosaics.36 / Feu de manera de
tenir-nos preparat quelcom de material; m’interessa molt de moment orfebreria, car
estic fent el catàleg de la de Reus i podria aplegar-ho tot dins un sol ordre de numera-
ció. / Maneu de vostre afm. / Pere Rius / [signat]

Al peu de l’escrit hi ha l’empremta del segell del «Museu Municipal
Prim-Rull – Reus».37

Pocs dies després, el 5 de novembre, Pere Rius va redactar i signar el
rebut corresponent a les peces d’orfebreria, «obrades a Reus (segons pun-
xó)», que li van ser lliurades, entre les quals hi havia –numerada amb el núm.
57– un calze procedent de Constantí.38

L’any 1938, arran de la intensificació dels bombardeigs de l’aviació
feixista sobre Catalunya, el Govern de la Generalitat va ordenar l’evacuació
dels objectes d’interès històric i artístic més destacats vers diferents dipòsits
patrimonials establerts als voltants de Barcelona i en altres indrets situats al
nord-est del país. Aquests objectes van ser degudament inventariats i emba-
lats pels responsables tècnics de cada museu o arxiu abans del seu transport,
per tal d’evitar confusions o pèrdues.

El calze procedent de Constantí, inventariat al Museu de Reus amb el
número 2187, figura en un document mecanoscrit signat per Pere Rius el 12
de juny de 1938. Va ser embalat i col·locat, amb altres peces d’orfebreria
religiosa, dins la caixa «A 6 RES». Aquesta caixa, i moltes altres de similars,
van ser lliurades pel Museu de Reus a la Direcció General del Patrimoni
Històric, Artístic i Científic de la Generalitat.39 Gràcies a la documentació
conservada a l’arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus (IMMR),

36. Es refereix als fragments de mosaic procedents de la vil·la romana de Parets-
delgades, de la Selva del Camp, actualment conservats al Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona. Vegeu els meus articles “Notes per a l’estudi del poblament d’època romana en el
terme de la Selva del Camp”, Butlletí del Centre d’Estudis Selvatà, núm. 1, maig de 1990, p.
23-28 i 34-37, i el capítol 1.

37. Document manuscrit. Arxiu del MNAT. Vegeu també L. VILASECA & S. VILASECA,
El Reial Col·legi d’Argenters de Reus i els seus antecedents, Reus 1970, p. 14.

38. El mecanoscrit original es conserva a l’AHAT, fons Pere Batlle. Val a dir que en
aquest rebut no s’especifiquen les procedències de les peces, però la documentació poste-rior
ens permet assegurar-la –si més no– en el cas del calze constantinenc.

39. Document mecanoscrit conservat a l’arxiu de l’Institut Municipal de Museus de
Reus. El document va ser enllestit a Vilaplana del Camp, on el Museu de Reus havia llogat una
casa després que el seu magatzem principal s’hagués vist molt afectat pel bombardeig aeri del
24 de gener de 1938. Vegeu el meu article “El Museu de Reus durant la guerra civil (1936-
1939)”, Del Museu (Reus), núm. 2, desembre de 1989, p. 46-47.
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sabem que la caixa suara esmentada va ser transportada aleshores vers el
dipòsit patrimonial situat a l’antic monestir de Pedralbes.40

Els materials salvaguardats per la Generalitat, custodiats per tècnics i
mossos d’esquadra, van ser civilitzadament traspassats –el gener i el febrer
de 1939– als responsables de les forces d’ocupació franquista. Tots aquests
béns culturals van tornar als seus punts d’origen a partir del final de la guerra a
Catalunya, a mesura que van ser reclamats pels seus antics posseïdors. Com era
d’esperar, aquests retorns –que normalment eren controlats pel Servicio de
Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional– es van aprofitar
propagandísticament per la jerarquia franquista i les noves autoritats locals.41

La postguerra

Un cop acabada oficialment la guerra, Constantí va anar recuperant a
poc a poc el patrimoni religiós que s’havia salvat. Podríem dir que la primera
recuperació es va fer a partir d’una casualitat. El bon amic Josep Maria Sabaté,
fa pocs anys, ho va explicar d’aquesta manera:

Després esclatà l’última guerra i en un moment indeterminat són traslladades a
Tarragona tot un conjunt d’imatges de l’església de Constantí, entre elles s’hi troba
aquest Sant Crist [dels Segadors], i són dipositades al Palau Arquebisbal, allí roman-
dran fins al final de l’enfrontament. / L’any 1939 la imatgeria religiosa estava molt
minvada degut a les destrosses que es produïren l’estiu del 1936, tant que per poder
fer la processó [a Tarragona] van haver d’improvisar els misteris amb imatges d’altres
llocs. Una d’aquestes era la Creu dels Segadors de Constantí. Quan desfilà la processó
s’hi trobaven presents un grup de constantinencs, els quals la reconegueren i s’endegà
la petició del seu retorn a la vila. [...] A partir d’aquí es feren els passos pertinents
perquè les imatges tornessin a la vila, els quals sembla que no trobaren cap oposició i
el tema es solucionà amb gran rapidesa. / Per tal de dur a terme el trasllat, Pau Golorons,
«Pau Cirera» del carrer de la Peixateria, deixà el carro, el qual fou preparat amb uns
forts i alts empostissats. També es buscaren un bon braçat de mantes gruixudes i cor-
des. / Curiosament el trasllat d’aquest important patrimoni religiós i artístic s’encarre-
gà a una sola persona i a més a més molt jove. Fou en Josep Pedret i Pascual, de 18
anys, el qual es traslladà a la capital i un cop arribà al Palau Arquebisbal fou ajudat a
cobrir les imatges i carregar-les per un altre constantinenc, en Josep Novell Plana de
«Ca la Felisa», al carrer de la Font, que havia entrat a treballar com a paleta de la

40. La situació de cadascuna de les caixes figura en una relació manuscrita, redactada
en català, que va poder utilitzar la Junta de Museus de Reus reorganitzada després de l’ocupa-
ció franquista de la ciutat.

41. Vegeu, per exemple, “Reus / Devolución solemne de los objetos de arte cristiano
que al principio del Movimiento fueron robados por los rojos” (sic), Diario Español (Tarragona),
6 de juny de 1939, p. 4.
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Catedral per encàrrec de l’Ajuntament de Tarragona. / Un cop arribà la preciosa càrre-
ga a la vila, sembla que fou dipositada sense més a les escoles i començaren els prepa-
ratoris per dur a terme els actes pertinents per fer una digna entrada de les imatges a
Constantí. [...] Finalment el 14 de maig de 1939, la Creu petita i altres sants foren
rebuts en solemne processó a l’entrada del poble i conduïdes fins a l’església.42

Una inspirada crònica, publicada al diari de la capital de la província,
explicava uns quants dies després com s’havia desenvolupat aquest retorn
solemne de les imatges:

El domingo día 14 tuvo lugar la nueva bendición de veinticuatro imágenes, entre las
que se encuentran la de la Virgen del Santo Rosario de gran veneración, la de San
Antonio de Pádua, San Blas, San Roque, San Cristóbal, Santa Lucía y la de un Crucifijo
muy antiguo del que la tradición nos dice que ya en la famosa guerra «d’Els Sega-
dors» tuvo que estar escondido para salvarse de manos impías. [...] No hubo nadie que
no se emocionara ante tal espectáculo. ¡Mi San Antonio!, decían unos, ¡Oh el Santo
Cristo Pequeño! [sic], decían otros, y al llegar al templo [...], la totalidad de los feli-
greses que llenaban la amplia nave del mismo, unos tras otros con la mayor reverencia
fueron desfilando ante el «Santo Cristo Pequeño» para adorarle y besarle los pies. /
Así ha sabido el pueblo de Constantí reparar en parte las ofensas y sacrilegio cometidos
por los Sin Dios [sic] contra todo lo Sagrado.43

Unes quantes setmanes després, l’apoderat a Tarragona del Servicio
de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional a Tarragona, Fernando
de Castellarnau, va demanar al delegat reusenc del mateix organisme
franquista informació sobre les peces d’orfebreria religiosa que –com ja
hem vist– havien estat dipositades al Museu de Reus l’any 1937, «a fin
de comprobar exactamente el paradero de dichos objetos y poder atender
las reclamaciones».44  Entre aquestes peces hi havia, és clar, el «cáliz,
barroco, de plata dorada» procedent de Constantí.  No he localitzat la

42. J. M. SABATÉ I SANS, “La Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang, Constantí.
Notes històriques”, dins de l’opuscle VI Trobada d’Armats de les comarques tarragonines,
Constantí 1998, p. 26. Sobre la identificació del Sant Crist durant la processó tarragonina,
Sabaté cita l’article de S. RAMON, “Recordant...”, Semana Santa MCMLXIII, Confraria de
Sant Magí de Barcelona, s.p. No he sabut trobar cap rebut o document similar ni del lliura-
ment (durant la guerra) ni de la devolució d’aquestes peces.

43. P. y P. S. F., “Constantí. Acto de afirmación católica”, Diario Español, 31 de maig
de 1939, p. 8 (el text va ser reproduït íntegrament, en facsímil, dins l’article de SABATÉ I SANS

citat a la nota precedent, p. 27).
44. Mecanoscrit datat el 17 d’agost de 1939. La còpia de l’ofici que he utilitzat es

conserva a l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
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resposta, si n’hi va haver.45

El 28 de novembre del mateix 1939, mossèn Josep Aragonès Font, en
qualitat de «Cura-Ecónomo de Constantí», va reclamar a la Junta de Museus
de Reus –per mitjà d’un formulari imprès– diversos objectes procedents de
la seva parròquia, concretament quinze peces d’orfebreria «que figuran en el
fichero de Tarragona» (amb els números 47 a 61) i «además tres imágenes de
medio cuerpo que son S. Juan, Nicodemus y José de Arimatea».46 Al Museu
de Reus només es conservaven, però, el calze amb el número 57 (ja esmen-
tat) i les tres imatges. Aquestes quatre peces es van retornar a mossèn Arago-
nès el 19 de gener de 1940, després de fer un «donativo voluntario» de 10
pessetes, «para coadyuvar a los gastos que importó su recuperación».47

Per acabar, reprodueixo dues mostres de la versió oficial
nacionalcatòlica sobre la destrucció i el salvament del patrimoni religiós
constantinenc. La primera correspon a l’obra apologètica Monumentos sacros
de lo que fué España roja, impresa a Barcelona l’any 1940:

CONSTANTÍ.— Antes de quemar los retablos fueron retiradas y guardadas muchas
de las imágenes, que luego el Comité local puso a disposición de la Comisaría del
Patrimonio Artístico de Tarragona, siendo trasladadas al Museo; algunas quedaron
escondidas en el mismo pueblo. El monumental retablo mayor, el del Rosario y el de
San Isidro eran ejemplares notables del barroco del siglo XVII. Se han recuperado las
imágenes guardadas, casi todas las joyas del culto y el archivo parroquial.48

La segona figura en el llibre Los monumentos arqueológicos y tesoro
artístico de Tarragona y su provincia durante los años 1936-39, imprès a

45. En el meu article “Notes sobre el salvament del patrimoni artístic religiós a Reus
i Tarragona (1936-1937)”, Guerra civil a les comarques tarragonines (1936-1939), Tarragona
1999 [2000], p. 266, ja vaig reproduir en facsímil el mecanoscrit –amb la relació de peces
d’orfebreria– que acompanyava l’ofici de Castellarnau esmentat a la nota anterior. L’original
es conserva a l’Arxiu Històric de Reus. Vegeu el capítol 1.

46. Aquestes tres últimes peces s’exposen actualment en el petit museu instal·lat a les
sales superiors de l’església parroquial. Es poden veure en el centre de la fotografia que va
publicar J. M. SABATÉ I SANS, “La Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang, Constantí.
Notes històriques”, VI Trobada d’Armats de les comarques tarragonines, Constantí 1998, p.
28.

47. Arxiu Històric de Reus, Reg. 1063-B. L’acord de devolució, que figura en el ma-
teix formulari, va ser pres el 5 de gener de 1940. També hi consta que el calze amb el núm. 57
“corresponde al 2187, ficha del Museo”. Sobre el procés de devolució de peces dipositades a
Reus, vegeu el capítol 9.

48. M. TRENS, Monumentos sacros de lo que fué España roja, Barcelona 1940, tom I,
fascicle IV, p. 17.
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Poblet el 1942:

CONSTANTÍ / Fueron destruídos todos los retablos de la iglesia parroquial, notables
dentro del estilo barroco, en particular el monumental retablo mayor, y los de San
Isidro y del Rosario; pero se pudieron conservar muchas esculturas de los mismos. Se
han recuperado también los objetos de orfebrería litúrgica, con bellos ejemplares de
los siglos XVII y XVIII.49

49. P. BATLLE, “Los Monumentos, Museos, Iglesias y objetos artísticos de la Provincia
y Archidiócesis de Tarragona, excepto Tortosa y su comarca”, dins Los Monumentos
Arqueológicos y Tesoro Artístico de Tarragona y su Provincia durante los años 1936-39,
Poblet 1942, p. 56. Mossèn Pere Batlle i Huguet (1907-1990) va ser –a partir de mitjan mes de
setembre de 1936, quan ja s’havien superat els moments més perillosos– un dels principals
elements de la delegació de Museus de la Generalitat a Tarragona i, per tant, coneixia prou bé
quina havia estat l’activitat benefactora dels comissaris Mallol i Rebull i de la resta de com-
panys i col·laboradors en el salvament del patrimoni. Vegeu el capítol 35.
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Fig. 16. Acta mecanoscrita del lliurament d’objectes religiosos de Constantí a la Comissió del
Patrimoni Artístic de Tarragona (19 d’octubre de 1936). Arxiu Municipal de Constantí (reg.
1401).
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23. EL SALVAMENT DEL PATRIMONI ARTÍSTIC
RELIGIÓS A LA POBLA DE MAFUMET (1936-1942)

Durant la darrera guerra civil, el major nombre de destruccions del
patrimoni artístic religiós a les nostres contrades es va portar a terme durant
els últims deu dies del mes de juliol de 1936. Tot i que els estudis detallats són
encara massa escassos, les informacions que he anat recollint sobre aquesta
qüestió s’adiuen prou bé amb les dades que sobre algunes de les comarques
meridionals han estat publicades als darrers anys.1

És evident, d’altra banda, que a cada ciutat, vila o poble les circums-
tàncies van ser diferents. Hi ha llocs en què pràcticament es va salvar tot (com
a Siurana o l’Aleixar), i d’altres en què fou destruït gairebé tot allò que estava
relacionat amb la religió catòlica. La majoria de localitats, és clar, va quedar
entre els dos extrems. Tot i que hi ha força exemples ben coneguts i contras-
tats, l’estudiós d’aquest tema ha d’enfrontar-se sovint amb un buit d’informa-
ció més que considerable (quan no amb el silenci absolut) o amb una versió
confusa –i de vegades manipulada, interessada o tergiversada– dels fets.

Vegem el cas de la Pobla de Mafumet. D’entrada, cal dir que desconec
si, a part de la Història de la Pobla de Mafumet del Dr. Francesc Cortiella, hi
ha altres publicacions locals que hagin tractat més o menys a bastament la
qüestió de la guerra civil i, més concretament, els efectes de la revolució so-
bre el seu patrimoni cultural. El malaguanyat professor Cortiella, en el llibre
suara esmentat, ens diu que

1. Vegeu, per exemple, A. GAVALDÀ , “Jo delato, tu inculpes, ell denuncia...” (Repres-
sió franquista a Valls i comarca), Valls 1997, i J. SABATÉ, Víctimes d’una guerra al Priorat
(1936-19..), Barcelona 2002.
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Els fets més dissortats del període seran la destrucció de tots els documents que es
custodiaven a l’Arxiu Parroquial i la crema de l’església de Sant Joan, amb l’excep-
ció de la imatge de la Verge del Lledó que es va poder salvar gràcies a l’actuació dels
senyors Mir que, segons la seva pròpia manifestació personal, foren prèviament avi-
sats dels fets, que anaven a produir-se, per ordre del mateix Vallverdú.2

Cortiella ens explica que aquest Vallverdú (Pere Vallverdú i Nin), que
va fer les funcions d’alcalde en els primers dies o setmanes de la guerra, va
ser «l’encarregat de controlar completament la vida política de la Pobla amb
la seva designació com a comissari de l’ordre públic». Quant als «senyors
Mir», sembla que eren membres d’una coneguda família local, de la qual
formava part Daniel Mir i Rovira (alcalde entre 1930 i 1931).

El Dr. Jordi Piqué, en el seu llibre La crisi de la rereguarda. Revolu-
ció i guerra civil a Tarragona (1936-1939), ens informa que el Partit Obrer
d’Unificació Marxista (POUM) va aconseguir ocupar l’alcaldia de la Pobla,
tot i només tenir un regidor,3  i –tot citant a peu de plana el llibre del Dr. Cor-
tiella (amb una errata en el número de la pàgina)– afirma que

la imatge de la Verge del Lledó del s. XIII  fou salvada de la crema pel dirigent del Co-
mitè Antifeixista, Pere Vallverdú Nin (POUM).4

Entre la documentació –corresponent a la guerra civil– de l’antiga
Comissió del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya a Tarragona,
conservada actualment a l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona i a l’Arxiu Històric Arxidiocesà, hi ha diverses referències a la
Pobla de Mafumet. La primera és la còpia mecanoscrita del document –da-
tat a Tarragona el 7 d’agost de 1936– que va lliurar aquesta Comissió, diri-
gida pel pintor Ignasi Mallol i l’escultor Joan Rebull, per a justificar que

Hem rebut del Comitè Antifeixista de la Pobla de Mafumet, una Verge de fusta romà-
nica.5

2. F. CORTIELLA, Història de la Pobla de Mafumet, la Pobla de Mafumet [Tarragona]
1986, p. 83-84. A l’edició del Camp de Tarragona del diari El Punt corresponent al dia 26 de
maig de 2002, p. 23, s’anunciava la pròxima edició –a càrrec de l’Ajuntament de la Pobla
de Mafumet– d’un llibre “que recull la història de la imatge de la Mare de Déu del Lledó, [...]
redactat i coordinat [per] Antoni Moreno i Garcia”. Si ja ha estat publicat, no n’he tingut més
notícies.

3. J. PIQUÉ I PADRÓ, La crisi de la rereguarda. Revolució i guerra civil a Tarragona
(1936-1939), Barcelona 1998, p. 53.

4. J. PIQUÉ I PADRÓ, La crisi de la rereguarda, obra citada, p. 129.
5. Es tractava –sens dubte– de l’escultura romanicogòtica de la Mare de Déu del Lledó,
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 La segona és una altra còpia, d’un altre document –molt semblant a
l’anterior però sense data– que fa referència a un segon lliurament:

Hem rebut del Comitè Antifeixista de Pobla de Mafumet una taula renaixement [sic]
en bon estat i un reliquiari de metall fos barroc.

 Al peu del mateix full van ser afegides a mà dues acotacions: «És cò-
pia» i «resta un crist».6

Entre la mateixa documentació hi ha unes fitxes mecanoscrites (molt
sumàries) de les peces que van ser dipositades provisionalment a la seu del Ta-
ller-Escola de Pintura i Escultura (que codirigien també Mallol i Rebull), al car-
rer del Gasòmetre de Tarragona. La número 25 correspon a l’esmentada

Taula procedent de Pobla de Mafumet. Central d’un altar renaixement de darreries.7

A sota mateix, a mà, es fa saber que aquest element de retaule va ser
posteriorment «portat a Reus».8

En un full mecanoscrit que porta com a títol «Encàrrecs i notes d’in-
terès», al costat del nom de la Pobla, hi ha anotat «És necessari recollir un
crist renaixement d’interès», un epígraf que va ser posteriorment ratllat (com
altres del mateix full). Una tercera còpia d’un rebut ens fa saber que aquesta
última imatge, juntament amb altres objectes, va ser lliurada pel Comitè de
la Pobla el 19 d’octubre de 1936:

Hem rebut del Comitè Antifeixista de Pobla de Mafumet una imatge de crist i una taula
pintada a més de 7 llibres. / Aquestos objectes estan traslladats per elements de la
Comissió del Patrimoni Artístic de la Generalitat a lloc adient.

El 19 d’agost de 1937, el jutge de primera instància de Tarragona va
escriure un ofici al «Sr. Comisario Delegado del Patrimonio Artístico,
Histórico y Científico de la Generalidad de Cataluña en Tarragona», en què

de fusta policromada i datada al segon terç del segle XIV . Sobre aquesta imatge, vegeu la fitxa
de Carme Farré publicada al catàleg de l’exposició Pallium, Tarragona 1992, p. 104, núm. 52.

6. En les transcripcions dels documents, per a fer més entenedors el textos, hi he afegit
(o corregit) només els accents gràfics.

7. Hi manca, com és evident, la datació o cronologia de la peça.
8. Per acord entre els delegats de les comissions de Patrimoni Artístic de Tarragona

(Ignasi Mallol) i de Reus (Pere Rius), les peces artístiques d’època renaixentista eren normal-
ment dipositades al Museu de Reus. Vegeu el capítol 2.
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Dando cumplimiento a lo interesado por la Fiscalía de la Audiencia de esta ciudad, en
virtud de telegrama circular que ha recibido de la Superioridad, dirijo a V. el presente
rogándole que a la mayor brevedad posible se sirva disponer se remita a este Juzgado
una relación de los objetos de Culto propiedad de Congregaciones y Confesiones que
no se acredite de modo concreto ser de dominio privado, especificando el detalle del
estado de conservación, destino, utilización actual y autoridad u organismo en cuyo
poder estén los referentes a esta capital y partido.

Ignasi Mallol va respondre amb un altre ofici, datat el 23 d’agost, al
qual acompanyava la relació sol·licitada pel jutge. Pel que fa a la Pobla de
Mafumet, hi són esmentats dos objectes de culte:

1 imatge de fusta, de la Mare de Déu, estil romànic. Conservada en aquestes oficines,
destinada al Museu Medieval.9  / 1 reliquiari de metall. Entregat a la C[onselleria] de
Finances de la G[eneralitat] de Catalunya, S[ervei de] R[ecepció i] C[lassificació de]
M[etalls].10

La bibliografia nacionalcatòlica de la postguerra va imposar una nova
versió sobre el salvament de la Verge o Mare de Déu del Lledó. Mossèn
Manuel Trens, a Monumentos sacros de lo que fué España roja, explica que,
a la Pobla de Mafumet,

Los retablos fueron quemados delante de la iglesia. Entre ellos había uno de la segunda
mitad del siglo XV, dedicado a San Juan Bautista, con escenas de la vida del santo ti-
tular pintadas sobre tablas. Parte de este retablo o de otro de la misma época, estaba
aprovechado en la composición de otro, construído a principios del siglo XVII , que tenía
una interesante escultura, representando a San Ramón, tallada en madera, dorada y
policromada. / Se salvó una interesantísima imagen de la Virgen sentada a la que
faltaba ya el Niño [sic], obrada en madera y policromada, de tipo muy arcaico, datable
de los buenos tiempos del siglo XIII , y de factura delicada. Había sido enterrada para
librarla de la destrucción, pero descubierto el escondite, fué recogida por la Comisaría
del Patrimonio Artístico y llevada al Museo de Tarragona. Ha sido recuperada y
devuelta al culto. No queda nada del archivo.11

9. Aquest museu es volia instal·lar a la catedral de Tarragona. Vegeu el capítol 13.
10. He localitzat tres documents referents a sengles lliuraments d’objectes religiosos

de metall lliurats pel comissari Mallol al Servei esmentat entre els mesos de desembre de 1936
i juliol de 1937; hi he comptat un total de vint-i-sis reliquiaris, un dels quals ha de ser el de la
Pobla de Mafumet.

11. M. TRENS (director), Monumentos sacros de lo que fué España roja, Barcelona
1940, tom I, p. 23. El to marcadament apologètic de la immediata postguerra encara té segui-
dors abrandats molts anys després: vegeu J. BASSEGODA NONELL, La arquitectura profanada.
La destrucción sistemática [sic] del patrimonio arquitectónico religioso catalán (1936-1939),
Barcelona 1990. L’arquitecte Joan Bassegoda, a més de resumir el que havia publicat mossèn
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Mossèn Pere Batlle, a Los Monumentos Arqueológicos y Tesoro
Artístico de Tarragona y su Provincia durante los años 1936-39, en dóna
–aparentment a partir de la mateixa font– una notícia molt més sintètica:

Pereció en el incendio de un retablo pintado, del último tercio del siglo XV, con escenas
de la vida de San Juan Bautista; otros elementos de retablos antiguos, aprovechados
en una composición del siglo XVI , con una imagen del Santo, tallada en madera, de esta
misma época, fueron también quemados. Una bellísima imagen de la Virgen, del tipo
de las sentadas, tallada en madera y policromada, del siglo XIII , fué escondida y se
conservó enterrada por algún tiempo, escapando así de la destrucción. Más tarde fué
recogida y llevada a los Museos de Tarragona. Ha sido recuperada y restituída al
culto.12

Val a dir que Trens i Batlle no diuen res del crist, de la taula renaixen-
tista (segurament una de les que ells mateixos citen sense detallar) i dels set
llibres (probablement de l’arxiu parroquial) que també havien estat posats en
lloc segur l’any 1936 (el reliquiari, d’acord amb el que hem vist, degué ser fos
el 1937 per aprofitar-ne el metall).

Faig unes quantes preguntes al lector. Si la imatge de la Mare de Déu
del Lledó va ser lliurada a la Generalitat, pel Comitè Antifeixista de la Pobla,
el dia 7 d’agost, ¿qui va tenir l’oportunitat de treure l’escultura –que té 56,5
cm d’alçada– de l’església i enterrar-la? ¿Quants dies hi va romandre, sota
terra? On era, l’amagatall? ¿Qui la va posar de nou al descobert? A qui cal
atribuir el salvament final de la imatge? ¿Als «senyors Mir», a Pere Vallverdú,
als membres del Comitè local o als responsables de la Comissió del Patrimoni
Artístic?

A partir del gener de 1939, els representants de les noves autoritats
franquistes van retornar aquesta marededéu al seu lloc d’origen, tal com van
fer amb molts altres elements (escultures, pintures, objectes d’orfebreria,
documents, llibres, etc.) religiosos salvats pels republicans durant els mo-
ments més difícils de la revolució provocada per la rebel·lió militar. Entre la
documentació conservada actualment a l’arxiu del Museu Nacional Arqueo-
lògic de Tarragona he trobat un rebut relatiu a la devolució d’una de les po-

Trens sobre l’església de la Pobla de Mafumet (inclosa la curiosa i errònia referència a la manca
de la figura del nen en la imatge de la Mare de Déu del Lledó), hi afegeix que “las imágenes
y los enseres de la iglesia fueron sacados e incendiadas [sic], así como el mobiliario de la
vivienda del párroco” (p. 187).

12. P. BATLLE (director), Los Monumentos Arqueológicos y Tesoro Artístico de
Tarragona y su Provincia durante los años 1936-39, Poblet 1942, p. 62-63.
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ques peces de l’església parroquial de Sant Joan Baptista que no es van per-
dre arran dels actes «revolucionaris». Es tracta d’un senzill full mecanoscrit,
amb aquest text:

Hemos recibido de este Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional una
imagen del Crucificado propiedad de la Parroquia de Pobla de Mafumet con carácter
provisional mientras no venga la orden general de entrega. / por el Párroco / [?]
Meseguer [signat] / Tarragona 29 de Marzo de 1939  III Año Triumfal [sic].

No sé qui era aquest Meseguer (si he entès bé la signatura), però el cas
és que tenia l’autoritat o la representivitat suficient per a poder rebre –ni que
fos de manera provisional– aquesta imatge de culte, que quasi amb tota se-
guretat era el crist que havia recollit l’octubre de 1936 la Comissió del Patri-
moni Artístic de la Generalitat de Catalunya.

Un altre document, conservat a l’Arxiu Històric de la Diputació de
Tarragona, ens informa sobre l’avaluació dels danys soferts pels edificis
de la Pobla de Mafumet entre 1936 i 1939, segons la resposta a un qüestio-
nari imprès, tramès als municipis per la Sub-Comisión de la Provincia de
Tarragona del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones del
Ministerio de la Gobernación. Al final de l’imprès, que no porta data, hi ha
la signatura d’Agustí Piñol i Olivé, que va ser alcalde entre 1940 i 1942.13

Piñol hi fa constar que la Pobla de Mafumet tenia al començament de
la guerra un cens de 527 habitants, una quantitat que va baixar fins als 515 del
«censo actual» (és a dir, pels volts de 1941). El nombre d’edificis «con arre-
glo al padrón de 1936» era de 150, dels quals només dos van ser «destruídos
parcialmente». Són l’església parroquial, amb unes pèrdues valorades en
375.000 pessetes, i un edifici particular, amb una pèrdua de 4.000 pessetes.
En total, doncs, l’avaluació pujà a 379.000 pessetes.

Pel que fa a l’edifici de l’església, l’alcalde Piñol hi explica que és
propietat de la parròquia, que va patir la «destrucción total de los altares e
imágenes y [del] enlosado, como también de los cristales de los ventanales»,
que va ser a causa d’un incendi, i que «se inició una suscripción que no se ha
llevado a cabo, recaudándose por un total de unas mil quinientas pesetas que
fueron invertidas en reparar las puertas, ventanales y enlosado en parte».

Finalment, el Dr. Jordi Piqué m’ha facilitat una fotocòpia de la succinta
resposta que va redactar el Comandante de Puesto de la Comandancia Rural
de la Guardia Civil del Morell, Rogelio Ibáñez Gómez, a un qüestionari de

13. Vegeu F. CORTIELLA, Història de la Pobla de Mafumet, obra citada, p. 217.
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la Fiscalía General corresponent a la tristament famosa Causa General. El
document original, datat el 9 de març de 1942, es conserva a l’Archivo
Histórico Nacional, de Madrid.14 A la part que ara m’interessa, Ibáñez Gómez
informà:

En relación con la persecución de la Iglesia y órdenes religiosas. Destrucción de la
Iglesia y profanación de sus imágenes y persecución constante del Sr. Párroco. / En
relación con el patrimonio artístico y cultural. No existía.

Cal aclarir que el cap local de la Guàrdia Civil volia dir que a la Pobla
de Mafumet no hi havia, declarat oficialment, cap «Monumento Nacional o
artístico».15

14. NP 231, caixa 1449-1450. Agraeixo les informacions cedides per l’amic Jordi Pi-
qué.

15. En la seva resposta sobre “la huída de elementos rojos”, Ibáñez explica que “los
elementos del comité y demás ralea marxista huyó ante la aproximación del Glorioso Ejército
liberador”; tot seguit, quan ha de citar “los elementos huidos más destacados”, no cal dir qui
encapçala la llista: “Pedro Vallverdú”. El mateix Vallverdú, en la relació annexa sobre les per-
sones del terme “que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o
desaparecieron y se cree fueron asesinadas”, també és assenyalat com a sospitós de participar
en l’assassinat de Joan Padrell i Navarro, trobat mort a l’Arrabassada de Barcelona pel setembre
de 1936. Tot i que en aquest document Joan Padrell és considerat “labrador”, F. CORTIELLA,
Història de la Pobla de Mafumet, obra citada, p. 84, diu que era sacerdot i que havia estat
executat a Vilalba dels Arcs; Joan era un dels tres germans de l’exalcalde Lluís Padrell que van
morir durant la guerra i que apareixen a la relació esmentada: els altres dos es deien Antoni,
pagès, executat a Tarrés, i Josep, també sacerdot, mort a Barcelona.
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Fig. 17. Còpies mecanoscrites dels documents relatius al lliurament d’obres d’art religiós de
la Pobla de Mafumet a la Comissió del Patrimoni Artístic de Tarragona (agost de 1936). Arxiu
del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
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24. DUES CARTES D’EDUARD TODA,
COMISSARI DE POBLET (1936 I 1937)

Eduard Toda i Güell és, sens dubte, un dels personatges més interes-
sants del món cultural català de la seva època. Gràcies a un excel·lent llibre
publicat l’any 1975 pel malaguanyat estudiós selvatà Eufemià Fort i Cogul,1

coneixem força detalladament la variada i dilatada vida d’un dels reusencs
més polifacètics dels segles XIX i XX.

Com ja és sabut, Toda presidia el Patronat de Poblet quan va comen-
çar la guerra civil. L’arribada del cardenal Vidal i Barraquer al monestir, la
matinada del dia 22 de juliol, sorprengué Toda i el preocupà extraordinària-
ment. Ens podem imaginar com va rebre, gairebé simultàniament, les notícies
sobre incendis i destruccions d’edificis i objectes religiosos arreu de
Catalunya. No cal dir que l’episodi de la detenció del cardenal (amb les con-
seqüències que se’n derivarien) és un dels més galdosos de la vida de Toda,
que sempre va anteposar els interessos i la seguretat de Poblet a qualsevol altra
circumstància (el fet, però, és que va saber mantenir el monestir fora dels
perills de la guerra i àdhuc en millorà el patrimoni moble i immoble).

Pocs dies després, el conseller Ventura Gassol nomenà Toda

delegat especial per a la incautació dels edificis i els seus continguts artístic-arqueo-
lògics de la comarca de la Conca de Barberà i els seus contorns i especialment el
Monestir de Vallbona de les Monges, filial del de Poblet [...], quedant facultat per a
prendre totes les mesures i donar les ordres que cregui oportunes a aquest objecte.

1. Eduard Toda, tal com l’he conegut, Barcelona 1975.
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Aquest nomenament d’urgència li fou comunicat pel comissari de la
Generalitat a Tarragona, Lluís Mestres, per mitjà d’un ofici datat el 27 de
juliol (n’hi ha una còpia a l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona), amb aquest paràgraf final: «Per tant ordeno a tots els alcaldes
i prego als militants del Front Popular de dita comarca li donin totes les fa-
cilitats que li sien necessàries».

El 28 de juliol, Toda va trametre al comissari Mestres un escrit –amb
paper oficial del Patronat de Poblet– en què acceptava el nomenament però
sol·licitava ajuda immediata:

Honorable Sr. / El Govern de la Generalitat, i en son nom l’Honorable Conseller de
Cultura, acaba d’enviar-me una ordre telegràfica per efectuar el més ràpidament pos-
sible la incautació dels edificis i contingut artístic-històric i cultural que radiquin a la
Conca de Barberà i els seus voltants, fent especialment menció del Monestir de
Vallbona de les Monges, filial del de Poblet, que tanca veritables tresors culturals i
segons notícies d’avui està encara intacte. / Per a procedir amb la diligència requeri-
da, reclamo vostre auxili pregant-vos poseu a la meva disposició el Comitè
d’Incautacions d’obres culturals de Tarragona, particularment els Srs. Mallol i Rebull,
quals serveis poden ésser de major utilitat donats llurs coneixements de les obres que
es tracta de salvar.2

El Comitè suara esmentat s’havia constituït el dia 27 i estava presidit
per l’alcalde Joaquim Fort i Gibert. Entre altres, n’eren vocals els dos
codirectors del Taller Escola de Pintura i Escultura de Tarragona, el tarrago-
ní Ignasi Mallol i el reusenc Joan Rebull, que ben aviat serien designats de-
legats de la Comissió del Patrimoni Artístic de la Generalitat. Toda coneixia
prou bé els mèrits i la capacitat de Mallol i Rebull i per això en demanava la
col·laboració per a portar a terme una tasca que preveia urgent, feixuga i molt
probablement perillosa. Un cop superats els moments més difícils, Toda fou
nomenat «comissari de la restauració de Poblet», per mitjà d’un decret que
alhora dissolia el Patronat.3  Toda, molt conseqüent, va fer imprimir ràpida-
ment nous fulls d’ofici amb el segell «Monestir de Poblet - Comissaria».

2.  Segons la còpia conservada en el mateix arxiu del Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona (MNAT). Vegeu també la carta de Toda, tramesa el 27 de juliol al conseller
Gassol, reproduïda en el document núm. 4 del col·leccionable Els papers confiscats de
Salamanca, encartat en el núm. 2 de la revista Sàpiens (Barcelona), pel desembre de 2002, i
l’article de G. GONZALVO & J. MASSÓ, “Eduard Toda, manipulat”, Diari de Tarragona, 16 de
setembre de 2003, p. 7.

3. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 14 d’agost de 1936.
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Potser a l’arxiu de Poblet hi ha més documentació sobre el tema, però
sembla prou significativa la carta autògrafa que va trametre el comissari Toda
al seu col·lega Mallol el 7 de juliol de 1937, poc després dels tristament fa-
mosos fets de maig i de la derrota de l’exèrcit basc:

Estimat amic: sembla que la pròxima arribada de refugiats de les Vascongades dóna
que pensar en els llocs on seran acollits. / Aquí, diuen que en porten a Riudabella, a
Vallbona i al castell de Biure. Respecte Riudabella, mirarem primer si hi queda res que
es puga fer malbé per a retirar-lo, entenent que els de Vimbodí hi deixaren efectes que
abans pensaven retirar. / De Vallbona demano autorització a Lleida per a anar-hi i crec
trobarem molts papers i llibres, i alguns efectes, que quedaren al poble. Se n’havia
incautat la Poum de Targa, que no existeix. / Biure és un castell distant d’aquí uns tres
quarts d’hora, ben restaurat i sembla que no s’ha tocat res. / Respecte a això, penso que
l’amic Eroles, que ara és cap d’ordre públic de Montblanc, ha escrit al Sr. Rodríguez
i ens donarà l’ajut que li demanem. Jo puc fer sol per a Riudabella i Vallbona, però
hauríeu de vindre vós per a Biure. Si veniu a Poblet a dormir, sortiríem amb auto al
matí següent, acabant aviat la feina, i si realment lo d’allà val la pena, es podria dipo-
sitar aquí o a Tarragona, doncs no sent coses de Poblet, m’és igual. / Responeu-me
aviat, i quedo sempre vostre affm. / E. Toda.4

Només dos aclariments: «la Poum de Targa», pel que sembla, és una
referència al POUM de Tàrrega, i el «Sr. Rodríguez» era, és clar, el dirigent
comunista Eusebi Rodríguez i Salas, nomenat comissari d’Ordre Públic de la
Generalitat pel desembre de 1936.

Els resultats del salvament patrimonial durant la guerra civil van ser
força positius, tal com recordaria el mateix Toda pocs anys després:

[...] el nostre monestir començà una vida de relativa calma, servint de custòdia a les
imatges sagrades i objectes del culte de les capelles veïnes de Girona, Soler, Masia de
la Capella, Santa Engràcia, i algunes altres, i els mobles de la granja de Riudabella, del
monestir de Vallbona, del castell de Biure, i de dues o tres cases particulars. Aquests
mobles i efectes foren salvats i oportunament retornats a llurs amos. / A més a més, el
Govern de Barcelona disposà la concentració a Poblet dels arxius històrics, religiosos
i municipals de Reus, Tortosa, la Selva del Camp, Verdú, Anglesola, Vilagrassa,
Vinaixa, Santes Creus i Vallfogona, vinguts a unir-se a l’arxiu pobletà, portat ací des
de la formació del Patronat el 1930.5

4. L’original d’aquesta carta també es conserva a l’arxiu esmentat a la nota 2.
5.  Faig servir la traducció d’E. FORT, Eduard Toda, tal com l’he conegut, Barcelona

1975, p. 307-308. Sobre els arxius de Reus, vegeu els capítols 6 i 7 del llibre que teniu a les
mans.
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La relació de Toda amb els delegats de Tarragona, sobretot amb Ma-
llol, va continuar al llarg de la guerra. Els seus noms, però, no apareixen a la
memòria parcial que Toda va redactar sobre aquell període i que es va publicar
pòstumament a Poblet, l’any 1942 (editada per la Reial Societat Arqueològica
Tarraconense). Tampoc no hi és citat un dels seus col·laboradors més pròxims,
assidus i fidels, el barceloní-selvatà Joaquim Guitert i Fontserè, que també era
el seu metge de capçalera. Potser, però, més que un defecte de memòria, era
un acte de prudència dictat per la seva antiga experiència diplomàtica.6

6. Vegeu, però, G. GONZALVO i BOU, Cartes d’Escornalbou i Poblet. Un epistolari
d’Eduard Toda a Agustí Duran i Sanpere (1922-1940), Poblet - Tàrrega 2001, p. 87-89.
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25. EL MARQUÈS DE LOZOYA, POBLET I EL DUC DE WARTHON

Samuel Ventura Solsona, director del Museu Arqueològic de Tarragona
des del 6 de febrer de 1939, va compaginar durant força temps aquest càrrec
amb altres responsabilitats tècniques i administratives,1  entre les quals la de
delegat del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Això vo-
lia dir, entre altres coses, que tenia diversos superiors jeràrquics que li podi-
en (de)manar informes sobre qüestions més o menys relacionades amb el
patrimoni cultural.

Un dia va rebre una carta del senyor Juan de Contreras, més conegut
com el marquès de Lozoya. Aquesta carta, mecanoscrita sobre una quartilla
d’ofici amb la capçalera impresa El Director General de Bellas Artes (amb
l’àliga franquista inclosa), deia això:

Madrid 23 de septiembre de 1940. / Sr. D. Samuel Ventura Solsona / Apoderado del
Servicio de Defensa del P.A.N. / TARRAGONA / Mi querido amigo: / Le agradecería
infinito que tomando los asesoramientos convenientes, me informe sobre lo siguiente:
/ Circula en este Ministerio una vaga noticia que dice que fué enterrado en la Iglesia
del Monasterio de Poblet un Duque inglés que resulta ser Gran Oriente de la
Masonería. Como su compañía no es la más propia para nuestros gloriosos Reyes de
Aragón, a quienes quisiera llevar algún día al Monasterio populetano, le ruego me diga
si esto es cierto y si es así ordenar que reservadamente y con el debido respeto a los
muertos [sic], sea trasladado a otra parte. / Le saluda afectuosamente / [signatura] /
Firmado: El Marqués de Lozoya [segellat].

1.  Vegeu J. MASSÓ, “Samuel Ventura Solsona, director del Museu Arqueològic de
Tarragona (1939-1967)”, Diari de Tarragona, 17 d’agost de 1999, p. 53.
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A la part superior, amb llapis, Ventura hi anotà «Cont[estado] 28-IX-
1940». L’original d’aquest document forma part –des de fa molt poc– de l’ar-
xiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Desgraciadament, no he
pogut trobar cap còpia de la resposta, que suposo tan assenyada i documen-
tada com altres que sí que s’han conservat a l’arxiu suara esmentat.

El marquès de Lozoya, parent del tarragoní Josep M. de Castellarnau,
va expressar repetidament la seva intenció de retornar les restes reials al
monestir de Poblet. En una conferència dictada a Tarragona el 1947, va dir
«acaso dentro de pocos meses podamos asistir a la ceremonia del traslado de
los restos de los Reyes de Aragón al sitio en el cual quisieron dormir su sueño
hasta la resurrección universal» (text publicat al Boletín Arqueológico
d’aquell any). Hi van tornar –com és prou sabut– l’any 1952, després d’un
primer intent frustat el 1943.

El duc anglès citat a la carta era Philippus de Warthon, mort (atenció!)
«in fide Ecclesiae Catholicae Romanae Populeti die 31 maii 1731», d’acord
amb la inscripció que figura a la seva làpida sepulcral, originalment situada
a la capella del Sant Sepulcre. La «vaga notícia» que havia interessat el mar-
quès de Lozoya tenia la seva part de veritat: Warthon havia estat el fundador
de la primera i efímera lògia maçònica espanyola, formada per uns quants
nobles i cavallers anglesos residents a Madrid i en altres ciutats de l’Estat. Per
mitjà d’un escrit datat el 15 de febrer de 1728, el duc de Warthon va comu-
nicar la creació d’aquesta nova lògia al Gran Mestre Mr. Chocke, diputat de
la Grand Lodge of England. Segons l’investigador José Antonio Ferrer
Benimeli, la lògia de Madrid es va titular primer French Arms, per bé que
després es va registrar amb el número 50 i el nom híbrid de Three Flower de
Luces, que en realitat volia dir «Les Tres Flors de Lis».2  El mateix Ferrer
Benimeli ha explicat a bastament i en diferents llocs l’obstinada persecució
franquista contra els maçons, inclòs aquest lamentable episodi:

Cuando Franco visitó Poblet, el 4 de junio de 1952 [...], solicitó y exigió al Abad Ge-
neral de la Orden Cisterciense, allí presente, don Mateo Quatember, el traslado de la
tumba de Warthon [...]; traslado que se llevó a cabo pocos días después, siendo prior
de Poblet el P. Gregorio Jordana. En realidad tan sólo pudo ser trasladada la lápida,
pues todas las sepulturas existentes en el Monasterio de Poblet habían sido profanadas
y se encontraban vacías. En esta ocasión fue colocada no en el cementerio, sino fuera
de la muralla y al pie de la misma. Posteriormente, en 1955, aprovechando la

2. J. A. FERRER BENIMELI, “Masonería española: mito o realidad”, Tiempo de Historia
(Madrid), núm. 2, gener de 1975, p. 28-29.
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circunstancia de haberse rebajado el nivel del cementerio, se volvió a trasladar la lápida
al lugar actual, en la parte exterior de la girola de la iglesia.3

A la vista de la carta que he transcrit al començament, em sembla que
puc suggerir de qui va partir la idea de retirar la tomba del duc de Warthon:
precisament d’un altre noble –però espanyol, és clar– de qui es va dir –quan
va morir– que tenia «la estatura moral de un verdadero Grande de España».
Una dignitat, aquesta última, que –per cert– va ser la primera a ser concedi-
da pel rei Joan Carles.4  No cal fer, em sembla, més comentaris.

3.  J. A. FERRER BENIMELI, “Franco contra la masonería”, Historia 16 (Madrid), núm.
15, juliol de 1977, p. 39.

4. Vegeu A. BALCELLS GORINA, “Hidalguía de la sangre y del espíritu. El marqués de
Lozoya, un noble intelectual”, La Vanguardia, 19 de maig de 1978.
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Fig. 18. Ofici del marquès de Lozoya tramès a Samuel Ventura (23 de setembre de 1940).
Arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.



193

26. NOTES SOBRE EL SALVAMENT DEL RETAULE DE
SANTA MARINA, DE PRATDIP (SETEMBRE DE 1936)

L’esclat revolucionari provocat per la rebel·lió militar del juliol de 1936
va comportar, entre altres coses, la destrucció total o parcial d’un bon nom-
bre d’edificis i d’objectes religiosos. Val a dir, però, que la propaganda del
bàndol rebel (durant la guerra) i pràcticament totes les publicacions franquis-
tes (durant la llarga postguerra) van exagerar l’abast i la importància de les
pèrdues i agressions sofertes pel patrimoni cultural «durante el período rojo».
La manipulació i falsificació de moltes de les dades reals sobre aquesta qües-
tió es pot qualificar, si més no, de tergiversació i intoxicació intencionada i
interessada, però va tenir força èxit. Encara ara, moltes persones creuen que
a la zona republicana les autoritats fomentaven o facilitaven habitualment
–de manera bàrbara– l’incendi dels convents i les esglésies i l’agressió indis-
criminada a tota mena de documents, imatges i símbols religiosos. Si hagués
estat així, a Catalunya –per exemple– hi hauria molt pocs edificis, obres d’art
o elements patrimonials d’aquesta mena anteriors a 1939. Qualsevol inven-
tari que es faci amb un mínim de rigor demostra que, afortunadament, durant
la guerra es van salvar i protegir moltes més coses (en termes de quantitat,
però sobretot de qualitat artística) que no es van perdre o malmetre.

En el meu article «Notes sobre el salvament del patrimoni artístic re-
ligiós a Reus i Tarragona (1936-1937)», publicat al volum Guerra civil a les
comarques tarragonines, explico a bastament quina va ser l’activitat legisla-
tiva i pràctica del Govern de la Generalitat en aquest tema.1  Els de vegades
injuriats Comitès Antifeixistes sovint van col·laborar activament amb els

1. Vegeu el capítol 1.
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delegats tècnics de la Generalitat en la protecció del patrimoni de les seves
respectives localitats. A l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
es conserven tres còpies mecanoscrites, coetànies, de sengles documents re-
lacionats amb la salvaguarda patrimonial de l’ermita de Santa Marina, del
municipi de Pratdip (Baix Camp). Les transcric íntegrament a continuació, tot
corregint els errors de teclista, els accents gràfics i uns quants signes de pun-
tuació:

[1.] (comunicat) / COMITÈ ANTIFEIXISTA DE PRATDIP / El Comitè Antifeixista
de Pratdip autoritza el trasllat d’unes peces de retaule que estaven sota la seva custò-
dia, i obres d’art, perquè siguin traslladades per elements de la Comissió del Patrimoni
Artístic de la Generalitat de Catalunya a lloc segur. / Les peces traslladades figuren en
el rebut que obra en poder nostre i del qual es queda còpia l’esmentada Comissió. /
Pratdip a 8 de setembre de 1936 / Pel Comitè / A. Sabaté (signat) / segell del Comitè
Antifeixista de Pratdip.

[2.] COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA / Tarragona / Hem rebut del Comitè Antifeixista de Pratdip els objec-
tes que a continuació es detallen: / 1 calze barroc repujat plata / 1 reliquiari plata bar-
roc repujat / 1 naveta de plata / 1 custòdia plata repujada amb pedres / 1 reliquiari de
plata repujada amb pedres / 1 retaule petit gòtic català / 1 sagrari / Procedent de San-
ta Marina: peces d’un retaule renaixement i un marc de quadre. / Pratdip a 8 de setem-
bre de 1936 / Conforme / Pel Comitè / A. Sabaté (signat)  i segell de Comitè.

[3.] Còpia dels rebuts signats per Pere Rius conservador del Museu de Reus, dels ob-
jectes dipositats en aquell Museu. // diu.... Ingressat en el dia de la data al Museu Mu-
nicipal de Reus, procedent de: / Cabacés / 11 taules pintades.2  / De la Vilella Alta / un
altar complert i dues taules laterals / una pica beneitera pedra. / Reus a 7 de setembre
de 1936 / Pere Rius (signat) I segell del Museu // altre..... Entrat al Museu Municipal
de Reus en el dia de la data, procedent de Sta. Marina de Pratdip: / vint-i-una peces
diverses d’altar. / Reus a 8 de setembre de 1936 / Pere Rius (signat i segellat amb tim-
bre del Museu).

Pere Rius i Gatell (Reus, 1898-1973) va ser conservador del Museu de
Reus entre 1933 i 1939. L’estiu de 1936 va ser nomenat delegat a Reus (i a
la seva àrea d’influència, especialment el Baix Camp i el Priorat) de la Co-
missió del Patrimoni Artístic de la Generalitat, una important responsabilitat
que va compaginar amb el càrrec municipal suara esmentat fins al final del
conflicte.3  A l’arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus es conserva

2. Sobre aquestes taules prioratines, vegeu el capítol 21.
3. Vegeu el capítol 32.
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un dibuix, fet pel mateix Rius, que representa de manera esquemàtica però en-
tenedora l’estructura i la composició dels elements que conformaven el retau-
le de Santa Marina, així com la data que hi consta («Any 1602»). Al peu
d’aquest dibuix anotà això (hi corregeixo les errades ortogràfiques): «Retaule
Sta. Marina de Pratdip, desmuntat en deu peces numerades (1/10) en vermell.
/ Escala 5 %, col·locat en les caixes B 13 / 14 / 15 i 16». Aquesta última re-
ferència vol dir que les peces del retaule (fitxa número 2281) van ser emba-
lades i transportades en quatre caixes fins en uns dels dipòsits patrimonials es-
tablerts per la Generalitat, l’any 1938, a diverses localitats de les comarques
septentrionals de Catalunya. Quasi totes les caixes del Museu de Reus van
anar al poble de Montfullà (Bescanó, Gironès).4

Un cop acabada la guerra, les caixes amb materials de Reus van tornar
al Museu. Molts dels objectes així salvaguardats es van reintegrar als propie-
taris particulars o institucionals que els van reclamar, sobretot arran de la gran
exposició d’objectes «recuperats» que es va portar a terme entre mitjan no-
vembre de 1939 i els primers dies de 1940 a les naus de l’antiga Escola del
Treball de Reus (una mostra organitzada pel mateix Museu de Reus i el
Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional),5  però una part
prou considerable es va incorporar al fons d’art del museu reusenc. Pel que
fa a les peces del retaule renaixentista de Santa Marina, ningú no les va recla-
mar aleshores.6

El retaule de Santa Marina va formar part, durant molts anys, de l’ex-
posició permanent del Museu de Reus,7  fins que a la dècada de 1980 va passar
a l’espai de reserva de l’actual Museu d’Art i Història, amb el número d’in-
ventari 2051. Gràcies a un conveni de col·laboració entre els ajuntaments de
Reus i Pratdip, el retaule va ser restaurat i posteriorment dipositat en l’església
parroquial d’aquesta última població, lloc en què es pot veure des del mes
d’octubre de 2003.8

4. Vegeu el capítol 2 (s’hi transcriu íntegrament un informe de Pere Rius, datat pel se-
tembre de 1937, en què s’esmenta el salvament del retaule renaixentista de Pratdip).

5. Vegeu el capítol 9.
6. Recordem que el retaule barroc (de 1730) i la primitiva imatge de Santa Marina

s’havien cremat el 1936.
7. Als anys quaranta i cinquanta es va exposar a l’edifici del carrer de Sant Joan i

després, a partir de 1960, al de la plaça de la Llibertat. Una fotografia del retaule muntat, quan
encara s’exposava a la segona planta de l’aleshores Museu Comarcal Salvador Vilaseca, es pot
veure a la pàgina 15 de l’article de J. MASSÓ CARBALLIDO, “El Museu de Reus i el salvament
del patrimoni (1936-1937)”, Informatiu Museu (Reus), núm. 19, octubre de 2000.

8. Vegeu Informatiu Museus (Reus), núm. 25, gener de 2004, p. 30.
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Fig. 19. Croquis de Pere Rius del retaule renaixentista de Santa Marina (1936-1938). Arxiu de
l’Institut Municipal de Museus de Reus.
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27. SOBRE EL SALVAMENT DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
DE BELL-LLOC (SANTA COLOMA DE QUERALT, 1936 - 1937)

Tot i les successives i reiterades disposicions de la Generalitat de
Catalunya sobre la preservació dels edificis històrics i monumentals,1  el san-
tuari de Santa Maria de Bell-lloc, de Santa Coloma de Queralt, es va veure
greument afectat –com tantes altres construcccions religioses– per la revolu-
ció provocada per la rebel·lió militar del juliol de 1936. L’incendi de l’edifici
va fer caure la coberta i alguns trossos de paret.2

Roman Ramon i Seuma, en un article publicat l’any 1979, exposà
–d’una manera succinta però força confusa (amb diverses imprecisions)– les
circumstàncies per les quals havia passat aleshores el patrimoni artístic de
Santa Coloma de Queralt:

El 28-VII-36, incendiaren l’església parroquial: el 8-IX-36 cremava malgrat tot, el
temple de Bell-lloc. Avisat el Servei de Recuperació de la Generalitat,3  venien i des-
muntaven el citat sarcòfag de Queralt Rocabertí (1348). Al Museu [d’Art] de Catalunya
ingressava amb el núm. 128, obra de Pere Aguilar, de Lleida i de Pere Ciroll de Santa
Coloma. El Servei disposà que es tapiessin el retaule de Sant Llorenç (1374), a la
parroquial, i la imatge titular obra de Jordi de Déu i de Guillem Ginebrer (1337),
artista colomí, obrada en alabastre policromat i que conserva encara el daurat. És al

1. Vegeu els capítols 1 i 24.
2. Segons S. PALAU  RAFECAS, “Apunts per a la història de la guerra civil al municipi de

Santa Coloma de Queralt”, Segarra, 1981, p. 12 (citat per À. BERGADÀ I ESCRIVÀ, Martirologi
de la Conca. La persecució religiosa a la Conca de Barberà durant la revolta 1936-39, 2ª
edició, Montblanc 1991, p. 30), l’incendi es va portar a terme la nit del 24 de juliol.

3. Es tracta d’una confusió (de nom i funcions) amb el Servicio de Recuperación del
Patrimonio Artístico Nacional franquista.
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timpà i procedeix del primer retaule major gòtic. Per l’obertura d’un nou carrer, la
brigada municipal desmuntà la paret de tanca d’un jardí particular, ho abandonaren i
la destrucció fou empresa al temple de Bell-lloc. Dels enderrocs esmicolats, pavimen-
taren un carrer, després construïren una font a la plaça. Tot fou suspès. Un inspector4

oficial disposà que es tanqués la porta del monument, obeïren i obriren accessos fora-
dant a l’exterior. Per fi en octubre del 1937 ho paredaren.5

Entre la documentació conservada a l’Arxiu Històric Arxidiocesà
(AHAT) i al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), referent a
la tasca portada a terme per la Comissió del Patrimoni Artístic de la Genera-
litat a Tarragona durant la guerra civil, hi he localitzat diversos documents
que permeten aclarir una mica la successió dels fets. Com ja és sabut, la
Comissió tarragonina suara esmentada estava codirigida pel pintor Ignasi
Mallol i Casanovas (Tarragona, 1892 – Bogotà, 1940) i per l’escultor Joan
Rebull i Torroja (Reus, 1899 – Barcelona, 1981), que també eren codirectors
del Taller Escola de Pintura i Escultura de Tarragona. En dues notes molt
breus, datables grosso modo durant les primeres setmanes de la guerra, és
esmentada Santa Coloma. Una, en forma de fitxa, diu:

Santa Coloma de Queralt / Recollits tots els objectes. / Sols resta un retaule a l’esglé-
sia.

L’altra l’he trobat en un full mecanoscrit intitulat «Notes d’interès»:

SANTA COLOMA DE QUERALT. El fotògraf que ha vingut amb nosaltres ha vist a
Barcelona algunes sepultures que han estat traslladades a aquella ciutat per individus
del CPA.6

Aquest esment a «algunes sepultures» s’ha de relacionar, és clar, amb
el sarcòfag medieval citat per Ramon i Seuma. Això ho podem veure més
clar en dues altres anotacions mecanoscrites, una mica més detallades (so-
bretot la segona), conservades a l’AHAT:

4. Es refereix, com després veurem, a un comissari de la Generalitat.
5. R. RAMON I SEUMA, “Per la defensa del patrimoni artístic colomí”, XVII Assemblea

Intercomarcal d’Estudiosos, Santa Coloma de Queralt 1979, p. 138. Cf. Amb P. BATLLE (dir.),
“Los Monumentos, Museos, Iglesias y objetos artísticos de la Provincia y Archidiócesis de
Tarragona, excepto Tortosa y su comarca”, dins Los Monumentos Arqueológicos y Tesoro
Artístico de Tarragona y su Provincia durante los años 1936-39, Poblet 1942, p. 72-73.

6. Evidentment, CPA són les sigles de la Comissió del Patrimoni Artístic, en aquest
cas la de Barcelona.
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SANTA COLOMA DE QUERALT / Recollits tots els objectes, sols resta un retaule
tapiat que es deu traslladar tot seguit. Caldria avisar al Sr. Martorell perquè es traslla-
dés a dirigir les obres.7

SANTA COLOMA DE QUERALT / Damunt del llindar [sic] de la porta de l’església
hi ha [una] escultura gòtica de pedra policromada (a la façana interior); aquestes faça-
nes són superposades i formen una espècie d’atri. També un sant crist que, segons
sembla, ara l’hi varen asserrar el cap i que es tractava d’una interessant producció del
1700. Una creu de terme (la de la «font de les Canalles») va ésser trencada i les peces
dipositades ? [sic] al Museu de Barcelona, farà uns tres anys que va ser trencada i el
Museu de Barcelona pretenia enviar una reproducció i quedar-se l’original. NOTA:
per quan es munti el retaule cal tenir en compte, per a la numeració, que tampoc està
ben muntat. La peça del sarcòfag que traslladaren a Barcelona és solament la meitat,
car amb anterioritat era una sola peça i va ésser partida en dues al treure-la del convent
de sta. Maria de Bell-lloc, que és on estava emplaçat el sarcòfag anterior.8

No són aquestes les úniques referències a l’activitat d’elements proce-
dents de la capital catalana a les comarques de la nostra demarcació. Al ma-
teix arxiu hi ha una relació manuscrita en què apareixen (de manera no ex-
haustiva) les localitats on hi havia patrimoni «Recollit per Barcelona»:
Alió, Bràfim, l’Espluga de Francolí, Figuerola, Fontscaldes, la Masó,
Montblanc, Montferri, Nulles, Picamoixons, el Pla de Cabra, el Pont d’Ar-
mentera, Puigpelat, la Riba, Roda de Berà, Rodonyà, la Selva del Camp,
Vilabella i Vila-rodona. De tota manera, aquesta actuació barcelonina no va
ser única ni exclusiva, car hi ha constància que Mallol i Rebull van organitzar
nombroses expedicions de recollida patrimonial a diferents municipis de les
comarques meridionals, inclosa la Conca de Barberà. A més a més, Eduard
Toda, des de Poblet, s’encarregà també de «recollir» els béns mobles de
Riudabella;9  Pere Lloret, des de Santes Creus, tingué cura del patrimoni del
municipi d’Aiguamúrcia,10 i Pere Rius, des del Museu de Reus, coordinà la
seva activitat amb la Comissió de Tarragona, amb especial incidència en les
comarques del Baix Camp i el Priorat.

7. Es tracta, és clar, de l’arquitecte Jeroni Martorell i Terrats (Barcelona 1877-1951),
aleshores director de la Secció de Monuments Històrics de la Generalitat.

8. AHAT, fons documental de Pere Batlle Huguet. Agraeixo al Dr. Manuel Fuentes la
seva amable col·laboració. En el text d’aquesta última anotació hi he corregit –entre altres
coses– les formes errònies dels topònims “Querald” i “Benlloc”.

9. Vegeu el capítol 33.
10. Vegeu P. LLORET I ORDEIX, El Patronat i la Comissaria de la Restauració de San-

tes Creus (1932-1938), Santes Creus 1978, pàssim.
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La Comissió del Patrimoni Artístic de Tarragona posseïa una relació
detallada dels objectes d’interès de la parròquia i del santuari de Santa Colo-
ma. La llista s’inclou en un full, mecanoscrit, que porta al final l’acotació
(feta amb llapis) «Aquest informe és procedent del Sr. Riera»:

Santa Coloma de Queralt
Retaule de S. Llorenç, d’alabastre. 1390, atribuït a Jordi de Déu.
Altar del Roser, 1632 (fragments interessants).
S. Crist gros, barroc.
Reliquiari de Sta. Coloma, bust gòtic amb aplicacions de plata i corona barroca. 1409.
Nen Jesús de plata d’uns 50 ctres.
Vera-Creu, reliquiari gòtic amb un pectoral.
Creu processional de plata, amb esmalts. Gòtic.
Creu processional de plata. Gran. Antoni Gabarró 1628.
Dos bordons de plata amb el fust salomònic.
Dos bordons de plata amb el fust llis.
Dos calzes barrocs.
Una naveta de plata.
Uns encensers.
Llibres.
Una imatge de pedra policromada al damunt de la llinda de la porta de l’església.

Al Convent
Portalada romànica-bizantina.
Un sarcòfag desmuntat i adossat a la paret.
Un fragment de retaule dels Sts. Metges, gòtic.11

Finalment, la Comissió tarragonina es va fer càrrec de més de cent
peces d’orfebreria guardades a Santa Coloma,12 tal com consta en aquest
document:

COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA / Hem rebut de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt els següents
objectes:

1 figura reliquiari argent repussat barroc
2 porres gòtiques
2 renaixement argent

11. AHAT, fons Pere Batlle. Les cursives són meves.
12. El Comitè Antifeixista de Santa Coloma havia recollit també un nombre indeter-

minat de peces d’aquesta mena del municipi de Santa Perpètua de Gaià, segons explicava
l’alcalde d’aquesta última població, Joan Vallès, en una carta adreçada a Ignasi Mallol el 17
de desembre de 1936. AHAT, fons Pere Batlle.
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1 creu processional gòtica
1 peu de creu processional argent
1 creu processional gòtica amb esmalts
1 custòdia barroca argent daurat
1 custòdia moderna metall blanc
1 custòdia moderna metall groc
1 portapau d’argent daurat
1 custòdia argent daurat
1 encenser metall blanc
1 naveta moderna metall blanc
1 creu processional
1 coroneta d’argent
1 figura d’argent repussat
1 plat de coure
1 safata d’argent
1 calze barroc argent daurat
1 calze barroc argent
1 calze renaixement argent
1 calze d’argent
1 calze d’argent amb inscripció
1 copó argent modern
1 calze barroc trencat
1 calze d’argent daurat
1 calze metall blanc
1 calze barroc argent daurat
1 calze barroc argent
1 calze renaixement d’argent
1 calze d’argent
1 calze barroc deteriorat
1 copó metall blanc
1 encensers
1 hostiari de metall
1 calze d’argent amb inscripció
1 copó de metall groc
1 calze metall blanc
1 calze de metall blanc
1 calze d’argent
1 copó d’argent
1 encensers barrocs
1 calze metall blanc
1 caixa sants olis
1 reliquiari gòtic argent daurat
1 veracreu d’argent
1 aiguamà d’argent
1 palmatòria
1 ceptre d’argent
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17 patenes
17 culleretes de calze
1 salpasser d’argent
1 caixeta sants olis
1 naveta d’argent
1 portapau de metall
1 hostiari petit
1 hostiari d’argent
1 hostiari de metall
1 safata d’argent
8 objectes de metall petits
1 copó d’argent
1 calze d’argent modern
1 calze modern d’argent

Aquests objectes han estat recollits per elements de la Comissió del Patrimoni Artístic
de la Generalitat, per a ésser traslladats als Museus on corresponguin. / Per la C del
PA / [en blanc] / SANTA COLOMA DE QUERALT a 28 d’octubre de 1936.13

Mallol i altres elements de la Comissió de Tarragona, com he dit, visi-
taren –de manera puntual o planificada– diverses localitats de la Conca a la
recerca i recuperació d’objectes de caràcter historicoartístic. No estic en con-
dicions de fer –ara i aquí– un estudi detallat del tema, però sí que en puc
avançar algunes dades. A tall d’exemple, una nota sobre Forès diu «Han pas-
sat [els de] Barcelona. Hem rebut 15 peces de pedra procedents dels retaules
de l’església»; una sobre Sarral, «Veure de recollir unes interessants rajoles
que es trobaven a l’església, que segons noves ha estat enderrocada»; una
altra indica que «A Montblanch hi ha els següents objectes: una creu parro-
quial, amb treballs repujats; un calze mitjà, el qual porta una data del 1611;
un calze petit amb tapa, els dos. Dits objectes sembla que tinguin un bany de
plata i a l’interior del[s] calzes, bany d’or»; una altra constata un viatge rea-
litzat el 23 de desembre de 1936 per a traslladar «un lot de pintures de Martí
Alsina, Vayreda, etc, procedents d’Espluga de Francolí», i una altra –per
acabar– informa que en el viatge fet el 5 de març de 1937 s’havien portat una
quants «objectes d’orfebreria, proc. de Savallà del Comptat» (sic).14

13. AHAT, fons Pere Batlle. Hi he corregit, entre altres coses, el topònim “Querald”
(dues vegades).

14. Val a dir que encara és per fer, també, l’inventari o catàleg del patrimoni de la
Conca perdut durant la guerra civil que reclamava F. BADIA  I BATALLA , “Els monuments i
objectes d’interès artístic o històric desapareguts o destruïts l’any 1936 a Montblanc”, Aplec
de Treballs, núm. 9, Montblanc 1989, p. 122.



203

Pel que fa a l’orfebreria eclesiàstica, se sap que el bust-reliquiari de
Santa Coloma va ser dipositat més endavant al Museu de Reus. Aquest reli-
quiari, catalogat amb el número 368, consta en un rebut de «51 peces d’orfe-
breria, obrades a Reus (segons punxó), procedents de diversos pobles de les
comarques III i IV», signat pel conservador del Museu de Reus, Pere Rius, el
5 de novembre de 1937.15

Poc després d’acabada la guerra, l’apoderat a Tarragona del Servicio
de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional a Tarragona va demanar
al delegat reusenc del mateix organisme franquista informació sobre les pe-
ces d’orfebreria religiosa que havien estat dipositades al Museu de Reus, «a
fin de comprobar exactamente el paradero de dichos objetos y poder atender
las reclamaciones».16 Entre aquestes peces hi havia, és clar, el bust-reliquiari
procedent de Santa Coloma de Queralt.17

El salvament de les restes del «Convent»

Pel que sabem, l’enderrocament de les restes del santuari de Santa
Maria de Bell-lloc va començar per les dependències del convent annexes a
l’església romànica. Les notícies de la demolició van arribar fins a l’associa-
ció «Amics de l’Art Vell» (A.A.V.), domiciliada a Barcelona (en el número
658 de l’avinguda de les Corts Catalanes).18 El seu secretari, l’arqueòleg
Josep de Calassanç Serra i Ràfols (Maó, 1902 – Barcelona, 1971), col-
laborador directe de Pere Bosch Gimpera,19 es va adreçar a l’aleshores co-

15. Les peces li van ser lliurades per “la Delegació de la Comissaria General de
Museus a Tarragona, [...] en virtud d’acord [...] refrendat pel Sr. Comissari General en data 23
d’Agost de 1936”. Mecanoscrit conservat a l’AHAT, fons Pere Batlle.

16. Mecanoscrit datat el 17 d’agost de 1939, signat per Fernando Castellarnau. La
còpia de l’ofici que he utilitzat es conserva a l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona (MNAT).

17. En el meu treball “Notes sobre el salvament del patrimoni artístic religiós a Reus
i Tarragona (1936-1937)”, Guerra civil a les comarques tarragonines (1936-1939), Tarragona
1999 [2000], p. 266, reprodueixo en facsímil el mecanoscrit –amb la relació de peces d’orfe-
breria– que acompanyava l’ofici de Castellarnau esmentat a la nota anterior. L’original es
conserva a l’Arxiu Històric de Reus. Vegeu també A. MARTÍNEZ SUBÍAS, La platería gótica en
Tarragona y provincia. Tipología, catálogo y punzones, Tarragona 1988, p. 109-113 i figs. 94-
103.

18. Vegeu C. MARTINELL, Amics de l’Art Vell. Els sis primers anys, 1929-1935. Memòria
de l’obra realitzada per l’entitat des de la seva fundació fins avui, Barcelona 1935, pàssim.

19. Vegeu A. DURAN I SANPERE, “Josep de C. Serra i Ràfols, un arqueòleg de l’escola
de Barcelona”, dins del llibre Barcelona i la seva història, volum 3, Barcelona 1975, p. 596-
599.
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missari delegat de Museus i Monuments de la Generalitat a Tarragona, Ignasi
Mallol, per mitjà d’una carta datada a Barcelona el 14 de març de 1937:

Amic Mayol [sic]: / He estat assabentat que s’està procedint a l’enderroc de la mera-
vellosa església romànica de Sta. Coloma de Queralt coneguda per «El Convent» en la
que existeixen, ultra la magnífica portalada, els sepulcres gòtics dels comtes de Queralt.
Us restaria vivament agraït si poguéssiu fer alguna gestió per a impedir-ho prop del
Comitè o Ajuntament del poble (en la major part C.N.T.). La cosa té molta urgència
perquè l’enderroc va de pressa. / També m’han dit que el gran retaule gòtic de pedra
dedicat a St. Llorenç i que hi havia a l’església parroquial de Sta. Coloma ha estat
aparedat i que en realitat no se sap el que li ha passat. També això, encara que menys
urgent, s’hauria de comprovar i si és possible traslladar-lo a Tarragona. Si econòmica-
ment cal aportar algunes pessetes (un parell de centes màxim) els A.A.V. podríem
facilitar-les. / Us repeteixo l’urgència, encara que coneguda la vostra activitat i la de
l’amic Rebull 20 no calgui fer-ho. / Cordialment vostre / Serra Ràfols [signat] / P.S.
També parlaré d’això als del Patrimoni Artístic però no hi tinc massa fe. Directament
he escrit a l’Ajuntament. En cas d’anar-hi no mencioneu els A.A.V. per a donar la
sensació d’ésser les nostres gestions independents.

D’acord amb una relació de despeses de la Delegació de Museus a
Tarragona, Ignasi Mallol viatjà a Santa Coloma els dies 30 de març (amb un
cost de 45 pessetes) i 7 d’abril (44 pessetes) d’aquell mateix any.21 Fetes les
gestions a la vila comtal, Mallol trameté des de Tarragona una sol·licitud a la
Secció de Monuments Històrics de la Generalitat, aleshores dirigida per l’ar-
quitecte Martorell.22 La resposta li arribà des de Barcelona per mitjà d’un
ofici signat per un funcionari de la Secció, Pere Pujol i Casadevant, amb data
28 d’abril de 1937:

Amic Mallol: / El Sr. Martorell, que s’hagut d’absentar, m’encarrega de dir-vos que
troba molt encertada la vostra idea de fer tapiar la porta de l’església de Bell-lloc
(Santa Coloma de Queralt) i que ho feu quant abans millor, sempre i quan aquesta
reparació no sobrepassi de gaire l’import de dues-centes pessetes, de les quals oportu-
nament es farà càrrec aquesta Secció. / Maneu al vostre affm. / Pere Pujol [signat].

L’aparedament de la porta de l’església colomina va evitar, segura-

20. El Rebull citat és –sens dubte– Joan Rebull i Torroja, company de Mallol en les
tasques de salvament del patrimoni. Vegeu  J. MASSÓ CARBALLIDO, “Joan Rebull i la Guerra
Civil”, Nou Diari (Reus), 5 de març de 1997, pàg. 2, i el capítol 34.

21. Full mecanoscrit, datat el 24 d’abril de 1937, conservat a l’arxiu del MNAT.
22. A l’arxiu del MNAT, on es conserven tots els documents que ara cito, no he pogut

trobar –però– la còpia d’aquesta sol·licitud.
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ment, la seva desaparició. Sense l’oportuna intervenció de Serra i Ràfols i de
Mallol, segurament ja no hauria estat possible la restauració-reconstrucció
que es va realitzar set anys després i que va salvar definitivament aquesta joia
monumental.23

23. La situació “revolucionària” no era, evidentment, la mateixa que la de l’estiu de
1936. En altres indrets de Catalunya es van fer gestions similars a l’endegada per Serra i
Ràfols: vegeu, per exemple, la notícia “Seo de Urgel. No debe ser derribada la Iglesia de San
Miguel, valiosa obra romànica del siglo IX”, publicada a El Día Gráfico. Diario republicano
(Barcelona), 16 d’abril de 1937, p. 7. Cal recordar –d’altra banda– que el Govern català orga-
nitzà per aquelles dates, a prop de París, una magna exposició d’art medieval, amb la intenció
de mostrar al món civilitzat la important tasca de salvament que ja s’havia portat a terme.
Vegeu Le sauvetage du patrimoine historique et artistique de la Catalogne, Comissariat de
Propaganda de la Generalitat de Catalunya, s. l., 1937, pàssim, i Ch. ZERVOS, “Les prétendus
vandalismes en Catalogne”, L’Art de la Catalogne, de la seconde moitié du neuvième siècle à
la fin du quinzième siècle (catàleg de l’exposició), París 1937, p. 9-16. Poc després, arran dels
Fets de Maig, van acabar –pràcticament– les actuacions indiscriminades contra el patrimoni
artístic religiós.
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Fig. 20. Relació de despeses de la Delegació del Patrimoni Artístic, Històric i Cultural de la
Generalitat de Catalunya a Tarragona (1936-1937). Arxiu del Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona.
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28. SOBRE EL SALVAMENT, L’ANY 1936, DE LA IMATGE
DE LA MARE DE DÉU DE SIURANA

Contràriament a molts altres llocs, i com ja és sabut, l’església de
Siurana va poder passar el tràngol de la guerra civil sense lamentar pèrdues
de consideració. El malaguanyat Eufemià Fort ho va resumir quasi telegràfi-
cament en la seva Notícia de Siurana de Prades: «Mossèn Emili [Sánchez, el
rector,] fou salvat: ell, les seves coses i les de la parròquia».1  Mossèn Jaume
Ciurana, però, ha recordat més recentment que durant la guerra desaparegué
l’armari on es guardaven els vestits de la marededéu.2

La imatge que presidia l’església de Siurana, coneguda popularment
com la Mare de Déu de l’aigua,3  d’uns noranta centímetres d’altura i de talla
policromada, és una bella mostra de les imatges marianes medievals i ha
estat datada al segle XIII,4  per bé que hi ha autors que pensen que és del XII
o del XIV.

El Dr. Ezequiel Gort ja va explicar fa uns quants anys, també força
succintament, el salvament d’aquesta i altres imatges de l’actual terme de
Cornudella de Montsant, però a partir de dades i referències no prou concretes.5

1. E. FORT I COGUL, Notícia de Siurana de Prades, Santes Creus 1975, p. 116.
2. J. CIURANA I SANS, Aportació a la història. Ciurana. Als 40 anys del VIIIè centenari

de la Reconquesta, Reus 1993, p. 59.
3. Vegeu el tríptic de l’exposició Deu-nos aigua, si ens convé. Religiositat popular a

l’entorn de Santa Maria de Siurana, Reus 1997.
4. F. BLASI VALLESPINOSA, “Santuari de la Verge de Ciurana”, Revista del Centre de

Lectura (Reus), núm. 210, octubre de 1930, p. 266.
5. E. GORT JUANPERE, Història de Cornudella de Montsant. Una vila del Comtat de

Prades, Reus 1994, p. 359.
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Poc abans, mossèn Ciurana va ressenyar semblantment el retorn de la imatge
mariana després de la guerra.6

A l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) i a
l’Arxiu Històric Arxidiocesà (AHAT) es conserva força documentació rela-
tiva al salvament i la recuperació de béns culturals durant la guerra civil.
Entre els documents que he pogut consultar al MNAT hi ha la còpia meca-
noscrita d’un escrit que fa referència al salvament de la imatge que ara ens
interessa, juntament amb la de la Verge del Patrocini de Cornudella. El trans-
cric tot seguit, afegint o rectificant només els accents gràfics:

COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC / DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA / TARRAGONA / Hem rebut del Comitè Antifeixista de Cornudella,
una imatge gòtica procedent de l’església del poble i una romànica procedent de l’es-
glésia de Ciurana, per [a] ésser traslladades per la Comissió del Patrimoni Artístic a
lloc adient. / Cornudella a 9 de setembre de 1936 / Vº P El president del Comitè
Antifeixista 7  / Ramon Olivella [sic] 8  (signat) / I segell del Comitè.

Com podem veure, qui va fer oficialment el lliurament, Ramon Clivi-
llé, sembla que –en aquell moment– era qui presidia el Comitè Antifeixista
de Cornudella.9  Les dues imatges es van cedir a l’aleshores anomenada De-
legació de Tarragona del Servei del Patrimoni Artístic de la Generalitat de
Catalunya, comandada pel pintor tarragoní Ignasi Mallol i Casanoves (1892-
1940) i per l’escultor reusenc Joan Rebull i Torroja (1899-1981). La tasca
portada a terme per ambdós delegats (sobretot per part de Mallol) va ser
realment extraordinària, tot i que pràcticament hagi passat desapercebuda.

Haig de recordar, d’altra banda, que Mallol i Rebull eren també codi-
rectors i professors del Taller-Escola de Pintura i Escultura de Tarragona

6. CIURANA I SANS, Aportació a la història. Ciurana. Als 40 anys del VIIIè centenari
de la Reconquesta, Reus 1993, p. 60.

7. Pel que sembla, les lletres “Vº P” volen dir “Vist i Plau”.
8. Es tracta, sens dubte, d’un error de lectura o transcripció, ja que el cognom correc-

te és Clivillé. En un altre document mecanoscrit, datat a Cornudella el 4 de setembre de 1936
i que transcriu la “incautación de la propiedad denominada Mas d’en Lluch” (feta tres dies
abans), hi ha –sota l’epígraf “El Comité Antifascista”– la firma autògrafa de Ramon Clivillé
(amb una C molt tancada que pot semblar una O; a més, dins del text mecanoscrit també hi
apareix el mateix Ramon Clivillé. Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona, “Governació”,
caixa 23).

9. No trobem Ramon Clivillé a la llista d’alcaldes de Cornudella publicada per E.
GORT JUANPERE, Història de Cornudella de Montsant. Una vila del Comtat de Prades, Reus
1994, p. 403.



209

(1935-1938) i que Ignasi Mallol va mantenir una relació significativa amb
Cornudella i Siurana. Si el Dr. Ezequiel Gort ens aporta que Mallol «als
estius ensenyava de pintar als aficionats de Cornudella»,10 Francesc Roig
ens explica que a partir de 1938 «Ignasi Mallol s’emporta els alumnes més
avantatjats [del Taller-Escola de Pintura i Escultura de Tarragona] a una casa
que havia llogat a Siurana i allí continua com pot les seves classes fins que la
situació es fa realment difícil i delicada i s’ha d’exiliar».11

A l’AHAT hi ha dues còpies mecanoscrites d’un inventari exhaustiu,
que ocupa dues planes i mitja a un sol espai, dels béns mobles de l’església
de Siurana, concretament dels altars, retaules, pintures, joies, utensilis, robes
i ornaments pertanyents al culte. Al marge del primer full d’una de les còpies
hi ha aquesta acotació manuscrita (només hi corregeixo els accents):

Còpia inventari Ciurana. / És tret del original més extens que hi havia a l’abadia
i responen perfectament als objectes, escultures, etc, que es troben a l’Església.
(L’original antic, obra en poder del Comitè de Cornudella).

A l’altra còpia es va grapar un full en què figuren diverses anotacions
manuscrites –fetes amb llapis– sobre els objectes d’interès conservats a l’es-
mentada església, entre els quals «2 retaules (tríptics) provinents d’Escaladei
segle XVI», la «Imatge de la Verge Romànica darrers del XIII al altar major»
i una «Verge amb el nen talla policromada del XVIII».

A l’arxiu del MNAT també hi ha una carta manuscrita que fa referèn-
cia a l’església de Siurana (també hi corregeixo només els accents):

Company Ignasi Mallol / Aprofito aquesta avinentessa per saludarlo y oferirme en tot
cuant pugui ser útil. / Li envio el rebut de la neteja de la Iglesia, y si i troba alguna
dificultat pot remetrel dien lo que i falte. / Moltes salutasions y disposi en lo que pugui
ser útil su atento S. S. / Adolf Bodro [signat] / Ciurana 2-11-37.

La imatge de Siurana –com tantes altres peces destacades de caràcter
historicoartístic– va ser traslladada posteriorment per la Generalitat en un
dipòsit patrimonial allunyat del front. Al final del conflicte bèl·lic, la peça va
poder tornar al lloc d’origen. Els mèrits d’aquest retorn se’ls va atribuir uni-

10 E. GORT JUANPERE, Història de Cornudella de Montsant. Una vila del Comtat de
Prades, Reus 1994, p. 359.

11 F. ROIG I QUERALT, Salvador Martorell. Escultor (1895-1968), s.l. (Tarragona?)
1988, p. 25.
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lateralment, és clar, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacio-
nal del bàndol victoriós.12

La propaganda franquista i les publicaccions de la postguerra, a part
de menystenir conscientment la important tasca de salvament realitzada per
la Generalitat, van manipular habitualment la informació patrimonial per posar
més èmfasi en el tema de les destruccions portades a terme pels rojo-separa-
tistas. El cas de Siurana no va quedar al marge, tot i que amb matisacions,
com veurem de seguida.

En un dels fascicles, aparegut l’any 1940, de l’obra Monumentos sa-
cros de lo que fué España roja, el conservador del Museu Diocesà de
Barcelona, mossèn Manuel Trens, deia:

[...] Al estallar la revolución fueron sacados y quemados fuera de la iglesia los bancos
y confesionarios, y se trasladó la imagen de la Virgen al Museo de Tarragona. Todos
los retablos fueron dejados en la iglesia y durante la dominación roja, la Comisaría del
Patrimonio Artístico de Tarragona invirtió incluso algunas cantidades en su conser-
vación y limpieza. En los últimos meses de la guerra en Cataluña fué puesto de observa-
ción del ejército republicano y los soldados destruyeron casi todos los retablos, que
pertenecían al período plateresco y tenían tablas pintadas. El retablo mayor, constru-
ído en el siglo XVII y en el que se aprovecharon elementos más antiguos, se ha con-
servado con muchas mutilaciones. La imagen de la Virgen, sentada en un trono y con
el Niño en su regazo, tallada en madera y con policromía antigua, aunque no la primi-
tiva, y que puede datarse del siglo XIII, se ha podido recuperar recientemente [...].13

Dos anys després, el director del Museu Diocesà de Tarragona, mos-
sèn Pere Batlle –tot i que havia col·laborat amb Mallol i Rebull des de mitjan
setembre de 1936–, en donava aquesta versió més restrictiva:

[...] Todos los retablos, el mayor con tablas de últimos del siglo XV o principios del
siguiente, aprovechadas en una recomposición del siglo XVII, y los laterales barro-
cos, se conservaron hasta 1938; los soldados rojos en retirada los destruyeron y que-
maron, excepto el mayor que se libró de la destrucción con algunas mutilaciones.
También fueron destruídos en la misma ocasión los vestidos de la Virgen, con telas del

12. A l’arxiu del MNAT hi ha un document, datat el 7 de març de 1939 i signat per
l’aleshores rector de Siurana, Emilio Sánchez, en què es fa constar que aquest havia rebut “de
la Comisaría de la primera zona de Levante [del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional], del depósito del Palacio Arzobispal de Tarragona, una casulla morada y otra negra,
para uso del culto de las parroquias de Ciurana y Arbolí”.

13. M. TRENS (director), Monumentos sacros de lo que fué España roja. Dedicado a
Su Santidad Pío XII, Ediciones del Fomento de la Producción Española, Barcelona 1940, tom
I, fasc. IV, p. 16.
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siglo XVIII. Se salvó la venerada imagen de la Virgen, bellísimo ejemplar tallado en
madera y con policromía antigua, del tipo de las sentadas, con el Niño en el regazo, de
la segunda mitad del siglo XIII; fué llevada a Tarragona y ha sido recuperada [...].14

El 1993, en canvi, mossèn Jaume Ciurana ens dóna una descripció
molt més objectiva:

[...] És interessant assenyalar que aquesta església no fou cremada ni saquejada durant
la Guerra Civil. Per això conserva tres retaules a l’absis prou interessants. El central,
barroc del 1682, i els dos laterals, renaixentistes de l’entorn del 1600. Cal assenyalar
que a l’interior del temple es conserven uns bancs de fusta rebaixada també interes-
sants, ben conservats, de l’època del retaule [...].15

Malauradament, la marededéu salvada l’any 1936 va ser robada el 1979,
juntament amb els dos retaules laterals i tres dels quarters que emmarcaven
la fornícula on hi havia la imatge.16

14. P. BATLLE HUGUET , “Los monumentos, museos, iglesias y objetos artísticos de la
provincia i archidiócesis de Tarragona, excepto Tortosa y sus comarcas”, Los Monumentos
Arqueológicos y Tesoro Artístico de Tarragona y su Provincia durante los años 1936-39.
Memoria de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, Poblet 1942, p. 55. L’expressió
“soldados rojos en retirada” va ser reiteradament utilitzada pel bàndol franquista per justificar
diverses destruccions i assassinats poc clars durant la campanya de Catalunya (vegeu J. M.
SOLÉ I SABATÉ & J. VILLAROYA , L’ocupació militar de Catalunya, març 1938 - febrer 1939,
Barcelona 1987, p. 93-108).

15. CIURANA I SANS, Aportació a la història. Ciurana. Als 40 anys del VIIIè centenari
de la Reconquesta, Reus 1993, p. 58. De la imatge en parla a les p. 59 i 60.

16. T. CAROT, “Robatori d’imatges a Siurana. Feina de professionals”, Mestral (Reus),
núm. 28, 23-29 de març de 1979, p. 5-6 (vegeu també les puntualitzacions de l’aleshores
delegat provincial del Ministerio de Cultura, Francesc Guirado Pagès, en el núm. 31, 20-26
d’abril de 1979, p. 4).
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Fig. 21. Carta d’Adolf Bodro a Ignasi Mallol (2 de novembre de 1937) i rebut signat pel rector
Emilio Sánchez (7 de març de 1939). Arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
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29. NOTES SOBRE EL SALVAMENT DEL PATRIMONI ARTÍSTIC
DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA VILELLA ALTA

 DURANT LA GUERRA CIVIL

És evident que a Catalunya, durant la guerra civil, es va destruir i mal-
metre una part considerable del nostre patrimoni cultural. Val a dir, nogens-
menys, que la intervenció decidida de la Generalitat i d’un bon nombre de
persones benemèrites va permetre salvar i recuperar la major part del conjunt
patrimonial en perill. Els nous dirigents franquistes, però, no ho van voler reco-
nèixer de manera pública durant el conflicte, ni tampoc després. Al contrari, van
posar en circulació una versió manipulada, tendenciosa i tergiversada del que
realment havia succeït a la rereguarda catalana –i a la resta de la República– a
partir del 19 de juliol de 1936 i van procurar silenciar o menystenir les acti-
vitats realitzades en defensa del patrimoni pels rojo-separatistas.

És clar que les conseqüències negatives de l’esclat revolucionari pro-
vocat per la rebel·lió militar no van ser les mateixes a tot el territori. Uns
quants nuclis de població van veure desaparèixer gairebé tot el seu patrimo-
ni històric o artístic i uns altres no van patir gairebé cap pèrdua significativa.
Només analitzant les circumstàncies particulars de cada ciutat, vila o poble
podrem fer-nos una idea real del que va comportar la guerra en aquest aspecte
concret. Pel que fa a la Vilella Alta, sembla que les circumstàncies van ser més
aviat favorables. Ramon Escoda, en les seves memòries, ens diu que

Durant tot el període de la guerra, no hi hagué cap problema en el poble mateix, cosa
de la qual s’estranyà el tinent coronel de les forces nacionals quan entraren en el po-
ble l’any 1939.1

1. R. ESCODA I BONET, Memòries d’un poble: la Vilella d’Amunt -Priorat-, Tarragona
1996, p. 43.
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L’església parroquial de Santa Llúcia, bastida a la segona meitat del
segle XVIII , conserva encara «part dels seus antics elements decoratius, coe-
tanis a la seva construcció, sobretot diversos plafons amb pintures murals»,
a més d’un «retaule pintat de caire renaixentista».2

A l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), a l’arxiu del
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), a l’Arxiu Històric de
Reus i a l’Institut Municipal de Museus de la mateixa ciutat (IMMR) es con-
serven diversos documents referents al salvament i la recuperació del retau-
le suara esmentat. Tot seguit els transcric (amb les mínimes correccions or-
tomecanogràfiques) i els comento succintament (si escau), per ordre crono-
lògic.

El primer és un full mecanoscrit, datat el 23 de juliol de 1936:

INVENTARI DELS OBJECTES RECOLLITS I CUSTODIATS PEL COMITÈ AN-
TIFEIXISTA DE LA VILELLA ALTA

1 creu de 0’55 de llarg per 0’35 alt. Plata
1 creu de 0’38 x 0’20 de metall groc
Una custòdia sense peu, de plata
1 calze 0’37 alt
1 copó
1 copó
1 reliquiari
1 encenser i naveta de plata
1 campaneta
1 canadelles
2 patenes de plata

Aquests objectes resten sota la custòdia del Comitè Antifeixista, que es fa responsa-
ble de la seva salvaguarda. / Vilella Alta 23 de juliol de 1936

Al peu hi ha l’empremta del segell del Front Popular Antifeixista de la
Vilella Alta.3

2. P. ANGUERA, “La Vilella Alta”, dins del volum El Priorat de la Cartoixa d’Escala-
dei, Santes Creus, 1985, p. 120. També explica, tot seguit, que “d’altres peces provinents
d’aquest temple es troben ara al museu diocesà de Tarragona”.

3. AHAT, documentació procedent del fons de Pere Batlle Huguet. Agraeixo molt sin-
cerament la col·laboració prestada pel Dr. Manuel Fuentes.
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El segon és una nota molt breu, inclosa en un plec de quartilles meca-
noscrites que formen un «Diari [dels] viatges» fets per membres de la Comis-
sió del Patrimoni Artístic de la Generalitat el mes d’agost de 1936, en el qual
s’esmenten telegràficament els objectes susceptibles de ser recuperats a diver-
sos municipis de la demarcació:

Dissabte 8. [...] / VILELLA ALTA / Un tríptic de començos gòtics, interes[s]ants, com-
post d’una taula central dividida en tríptic i dues peces soltes, manca la predel·la.4

El tercer és un full mecanoscrit, datat el 5 de setembre de 1936:

COMITÈ ANTIFEIXISTA DE VILELLA ALTA / El Comitè Antifeixista de Vilella
Alta autoritza el trasllat d’unes peces de retaule que estaven sota la seva salvaguarda
perquè siguin traslladades per elements de la COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍS-
TIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a lloc segur. / Les peces traslladades
figuren en el rebut que obra en poder nostre i del qual es queda còpia l’esmentada
Comissió. / Pel Comitè / P.O. / Josep Masip [signat] / [empremta de segell: Front Po-
pular - Antifeixista - Vilella Alta] / Vilella Alta 5 de setembre de 1936.5

El quart és de les mateixes característiques que l’anterior, però no porta
data:

COMISSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA    TARRAGONA / Hem rebut del Comitè Antifeixista de Vilella Alta tres
peces de retaule per anar destinades a lloc adient, a més d’una creu de plata i un reli-
quiari de metall daurat. / Per la C. del P. A. / [repetit, a mà: Per la C del PA] / Josep Re-
casens [signat] /[empremta de segell: Front Popular – Antifeixista – Vilella Alta] / P.O.
/ Josep Masip [signat] 6

El cinquè és força similar als dos anteriors:

Còpia dels rebuts signats per Pere Rius conservador del Museu de Reus, dels objec-
tes dipositats en aquell Museu.7  / diu... Ingressat en el dia de la data al Museu Mu-

4. AHAT, fons Pere Batlle. Aquell mateix dia hom va visitar també Poboleda i
Cabassers.

5. AHAT, fons Pere Batlle. A l’arxiu del MNAT hi ha una còpia, també mecanoscri-
ta, d’aquest document.

6. AHAT, fons Pere Batlle. A l’arxiu del MNAT hi ha una còpia, també mecanoscri-
ta, d’aquest document.

7. Aquest document ha estat reproduït íntegrament, en facsímil, a l’opuscle El retau-
le de Santa Marina (1602), Patronat de Santa Marina, Pratdip 2001, p. 11.
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nicipal de Reus, procedent de: / Cabacés / 11 taules pintades.8  / De la Vilella Alta / un
altar complert i dues taules laterals / una pica beneitera [de] pedra. / Reus a 7 de se-
tembre de 1936 / Pere Rius (signat). I segell del Museu 9

Del sisè, un original mecanoscrit que conté diverses acotacions poste-
riors, en transcric només la part que ara m’interessa. A la part superior i a la
part inferior del document hi ha sengles emprentes del segell circular oficial
de «MVSEVS·TARRAGONA», amb els quatre pals al bell mig.

Relació de despeses ocasionades per diversos serveis de la Delegació del Patrimoni
Artístic, Històric i Cultural de la Generalitat de Catalunya a Tarragona: / 7-setembre-
1936- despeses de trasllat d’objectes / artístics de diverses esglésies del Priorat . . . . . .
39’00 pts. / [...] / Tarragona, 24 d’abril de 1937.10

El setè és una còpia mecanoscrita que forma part de la documentació
procedent de l’arxiu particular del metge i prehistoriador reusenc Salvador
Vilaseca Anguera (1896-1975), fundador del Museu que avui porta el seu
nom. Es tracta d’un informe presentat pel setembre de 1937 per l’aleshores
conservador del Museu de Reus, Pere Rius i Gatell, al regidor de Cultura de
l’Ajuntament reusenc, Antoni Llauradó Muntanyola. Atès que ja l’he publi-
cat in extenso en un article anterior, en transcric ara només un paràgraf:

De fora de Reus hem pogut recollir el retaule renaixentista de Vallmoll, de Jaume Bas,
el de Vinyols, el de Pratdip, el de Vilaplana, etc; talles [sic] de les Vilelles, Almoster,
Vilaplana, Argentera, etc, pintures nombroses, tapissos, mobles i molts altres materials.11

El vuitè és una còpia mecanoscrita de l’inventari dels objectes del
Museu de Reus que van ser lliurats a la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat, el 12 de juny de 1938, per a traslladar-los als dipòsits de seguretat
establerts a prop de la frontera amb França. A la caixa A 37 RES anaven:

nº 2253 - Santa Tecla, taula renaixentista.
[nº] 2254 - les onze mil verges, taula renaixentista.12

8. Vegeu el capítol 26 i l’article de C. PRATS I FERRÉ, “Sobre els retaules de Cabassers
(1936), notes al marge”, El Punt (ed. Reus i Tarragona), 15 d’octubre de 2000, p. 32.

9. Arxiu del MNAT. Al fons Pere Batlle de l’AHAT es conserva un duplicat del do-
cument original, signat per Rius.

10. Arxiu del MNAT.
11. Vegeu el capítol 2.
12. D’acord amb els números d’inventari i la descripció sumària, es tractava de les dues

taules laterals de la Vilella Alta. Arxiu de l’IMMR.
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El novè, i últim, és un document original –en part mecanoscrit i en part
manuscrit– que forma part dels expedients de la devolució d’objectes coor-
dinada pel Servicio de Recuperación franquista i la Junta de Museus de Reus
poc després d’acabada la guerra. És, de fet, un formulari escrit a màquina, que
imita –amb espais en blanc i tot– uns impresos que s’havien editat el 1939 i
que –segons sembla– ja s’havien exhaurit o amortitzat pocs anys després.
Porta les signatures de l’alcalde de la Vilella Alta, Josep Vernet; de l’antic
delegat del Servei de Recuperació, Juan Fatta; del president de la Junta de
Museus de Reus, Enric Aguadé, i del director del Museu, Salvador Vilaseca:

SERVICIO DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO NACIONAL. /
JUNTA DE MUSEOS DE REUS. / El abajo firmado José Vernet Masip, mayor de
edad, de profesión Alcalde, vecino de Vilella Alta, obrando en calidad de representante,
declaro y JURO por mi honor que son de propiedad de la Iglesia de Vilella Alta los ob-
jetos que detallo a continuación, los cuales fueron sustraídos durante la guerra y recu-
perados luego por la “JUNTA DE MUSEOS DE REUS”, constando actualmente de-
positados en el Museo “Prim-Rull”: / Un retablo en tres piezas del siglo XVII. / Reus,
16 de Marzo de 1948. / José Vernet [signat] / [empremta d’un segell oval amb l’escut
oficial franquista: “ALCALDÍA NACIONAL – VILELLA ALTA”.] / - - - - - - / Com-
probados los extremos de la precedente demanda, se acuerda la devolución de los
objetos señalado en la misma. / Reus, . . . de . . . . . . . . . . de 194 . / Por la “Junta de
Museos de Reus” / P. El Delegado del Servicio de Recuperación / Juan Fatta [signat]
/ EL PRESIDENTE / [Aguadé, signat] / EL DIRECTOR / [Vilaseca, signat] / - - - - - - /
El infrascrito, obrando en la calidad al principio alegada, declaro haber recibido en esta
fecha de la Junta de Museos de Reus, los objetos que en mi instancia se detallan, en-
tregando como donativo voluntario para coadyuvar a los gastos que importó su recu-
peración la cantidad de Pesetas Quinientas. / REUS, . . . de . . . . . . . . . . de 194 . / José
Vernet [signat] / 4-5-48.13

La data és força avançada, sobretot si tenim en compte que els tràmits
de devolució d’objectes als seus antics propietaris es van començar a fer efec-
tius pel gener de 1940, immediatament després de cloure una gran mostra
–oberta a les antigues instal·lacions de l’Escola del Treball– dels béns mobles
que s’havien dipositat al Museu de Reus durant la guerra civil. No cal dir que
aquella “Exposición de Recuperación Artística” fou un exercici de capitalit-
zació i d’usurpació dels mèrits dels veritables recuperadors patrimonials.14

13. Arxiu Històric de Reus, Reg. 1063-B, doc. núm. 89 (l’antepenúltim). He posat en
cursiva totes les dades escrites a mà. La data final va ser afegida amb llapis (segurament per
Aguadé).

14. Vegeu el capítol 9.
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Una devolució tan tardana permet explicar per què en un primer mo-
ment es van considerar perdudes les taules de l’església de la Vilella Alta que
s’havien salvat, com hem vist, l’any 1936. Efectivament, en dues publicaci-
ons nacionalcatòliques (sobre l’anomenat “martiri de les coses”) aparegudes
al començament de la dècada dels quaranta hi trobem aquesta confusió (i al-
tres imprecisions). La primera referència és de l’obra Monumentos sacros de
lo que fué España roja, editada per Fomento de la Producción Española l’any
1940:

VILELLA ALTA.— De la destrucción de los objetos de culto de la iglesia, se salva-
ron dos retablos del siglo XVI, con pinturas sobre tabla, que no ha sido posible encon-
trar una vez terminada la guerra. Se han restituído a la parroquia algunas joyas litúr-
gicas. El archivo se ha conservado.15

L’altra és del llibre Los monumentos arqueológicos y tesoro artístico
de Tarragona y su provincia durante los años 1936-39, editat per la Reial
Societat Arqueològica Tarraconense el 1942:

VILELLA ALTA / Se conservaron, y fueron llevados a los Museos, dos retablos pin-
tados del siglo XVI, que no se han recuperado; tampoco lo ha sido un relicario de la-
tón cincelado.16

La Vilella Alta va haver d’esperar uns quants anys, però va poder re-
cuperar una part important del seu patrimoni.17 Espero haver contribuït que
recuperi, ara, una part de la seva memòria històrica.

15. M. TRENS (director), Monumentos sacros de lo que fue España roja, Barcelona
1940, tom I, fascicle V, p. 42.

16. P. BATLLE, “Los Monumentos, Museos, Iglesias y objetos artísticos de la Provin-
cia y Archidiócesis de Tarragona, excepto Tortosa y su comarca”, dins Los Monumentos Ar-
queológicos y Tesoro Artístico de Tarragona y su Provincia durante los años 1936-39, Poblet:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, 1942, p. 81-82. Vegeu el capítol 35.

17. Gràcies a la informació facilitada pel meu col·lega Marc Ferran, director del
Museu d’Art i Història de Reus, constato que es conserven a Reus les dues taules laterals de
la Vilella Alta: una amb la representació de santa Úrsula i les Onze Mil Verges (núm. d’inv.
2050) i l’altra amb la de santa Tecla (2053). Ambdues peces es poden veure a l’extrem dret
d’una fotografia publicada a l’opuscle El retaule de Santa Marina (1602), Pratdip 2001, p. 26.
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Fig. 22. Última plana de la còpia mecanoscrita de la primera relació d’objectes del Museu de
Reus lliurats a la Direcció General del Patrimoni Històric, Artístic i Científic de la Generalitat
de Catalunya (12 de juny de 1938). Arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus.
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Fig. 23. Instància de reclamació del retaule de la Vilella Alta, signada per l’alcalde Josep
Vernet Masip (16 de març de 1948). Arxiu Històric de Reus (reg. 1063-B).
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30. EL SALVAMENT DEL PATRIMONI ARTÍSTIC RELIGIÓS
DE VINYOLS I ELS ARCS (1936 - 1943)

El fons de la guerra civil és social i no religiós; l’espanyol és a la seva
manera catòlic, àdhuc quan crema les esglésies a manera de protes-
ta, com ho fa el carreter blasfemador, carregant-se Déu perquè el seu

cavall és recalcitrant.— LUIGI STURZO (1937)1

Introducció

Com és ben sabut, arran de l’esclat revolucionari provocat per la re-
bel·lió militar i feixista, a partir del 19 de juliol de 1936 hom va començar a
destruir i malmetre una part important del patrimoni religiós d’arreu del país.2

Des dels primers moments, el Govern de la Generalitat (especialment la Con-
selleria de Cultura) va procurar –sovint infructuosament– evitar, aturar o alleu-
gerir els assalts, els incendis i les agressions a les propietats que l’Església
catòlica posseïa arreu de Catalunya.3

El municipi de Vinyols i els Arcs va ser un dels municipis del Camp de
Tarragona menys afectats per la guerra civil de 1936-1939. No hi hagué, per
exemple, cap vinyolenc mort de manera violenta ni a la rereguarda, ni a cau-
sa de la repressió posterior, però sí al front, en concret sis –tots ells a les files

1. R. SUGRANYES DE FRANCH, Militant per la justícia. Memòries dialogades amb el
pare Hilari Raguer, Barcelona 1998, p. 61.

2. L’objecte primordial de les escomeses anticlericals i iconoclastes foren els temples
catòlics, tot i que també –per error o confusió– es van veure afectades algunes capelles evan-
gelistes (vegeu J. GONZÀLEZ I PASTOR, Un segle de protestantisme a Catalunya, Barcelona
1970, p. 88-92).

3. Vegeu la bibliografia citada al capítol 1.
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4. Vegeu L. PAGAROLAS, Guia de Vinyols i els Arcs (Baix Camp), Tarragona 1982, p.
44-51, i M. Ferran, “Notes sobre les esglésies del segle XVIII  al Baix Camp”, Del Museu
(Reus), núm. 3, març de 1990, p. 34-39 (Vinyols, p. 35 i 37).

5. Vegeu L. PAGAROLAS, Guia de Vinyols, obra citada, p. 51-53.
6. Mn. Serra i Vilaró (1879-1969), canonge de Tarragona des de 1940 i comissari

local d’Excavacions Arqueològiques entre 1941 i 1947, havia estat director del Museu Dioce-
sà de Solsona, però no ho va ser mai –si més no oficialment– del de Tarragona; vegeu Revelar
el passat. Homenatge a Joan Serra i Vilaró en el XXV aniversari de la seva mort (catàleg de
l’exposició), Tarragona 1994, pàssim. Cal recordar que el director del Museu Diocesà de
Tarragona era, des de 1933, el prevere reusenc Pere Batlle i Huguet (1907-1990). A partir de
mitjan setembre de 1936, Mn. Batlle va participar activament en la tasca de salvament del
patrimoni cultural endegada per les autoritats republicanes; a partir del gener de 1939, va
col·laborar amb les franquistes. Vegeu P. BATLLE (dir.), Los Monumentos Arqueológicos y
Tesoro Artístico de Tarragona y su Provincia durante los años 1936-39. Memoria de la Real
Sociedad Arqueológica Tarraconense, Poblet 1942, pàssim, i el capítol 35.

7. Vegeu L. PAGAROLAS, “Guerra civil”, El Replà (Vinyols i els Arcs), núm. 100, se-
tembre-octubre de 2002, p. 19.

republicanes–, entre els quals l’alcalde Ignasi Mas i Chancho. En acabar el
conflicte, l’església parroquial, dedicada a santa Caterina,4  fou novament
oberta al culte i s’hi feren diverses obres de millora i manteniment. Com
veurem, la peça més destacada del patrimoni artístic moble de la parròquia,
el retaule del Roser (del segle XVI ),5  va ser salvat –primer– per les autoritats
republicanes locals i –posteriorment– per les de la Generalitat. Val a dir, però,
que les vicissituds per les quals va passar aquest retaule són força descone-
gudes i això ha donat peu a diversos malentesos i confusions que intentarem
aclarir al llarg d’aquest treball.

Segons l’historiador i arxiver vinyolenc Laureà Pagarolas:

Quant als béns materials, cal dir que l’edifici de l’església no sofrí danys de
consideració, per bé que en alguna ocasió s’hi calà foc en part. El seu interior s’ade-
quà com a magatzem per als serveis de repartiment i intendència en general. Moltes
imatges es cremaren, però algunes pogueren ésser salvades per vinyolencs pietosos.
Esment especial mereix el retaule del Roser, d’un gran valor artístic, que fou traslla-
dat a Reus i, segons opinió no confirmada, a França. Fou retornat a la vila, mercès al
constant esforç del canonge de la Seu tarragonina Joan Serra i Vilaró, aleshores
director del Museu diocesà.6  D’altra banda, l’arxiu parroquial, servat a la mateixa
casa parroquial, no fou cremat, mentre que el municipal restà en part –principal-
ment la col·lecció de pergamins– amagat o abandonat a la torre de defensa, fins que
fou recuperat per qui subscriu aquestes pàgines [Pagarolas] al final dels anys setan-
ta.7

Vint anys abans, el mateix autor havia escrit, sobre l’esmentat retaule:
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En arribar la darrera guerra civil es guardà a la Casa de la vila d’on fou sostret en el
curs de la conflagració. Un cop acabada aquesta, el Retaule del Roser es trobava al
Museu de Reus, el qual es negava a tornar-lo, ja que deia que l’havia recuperat a
França. / Passat un temps, el Dr. J. Serra i Vilaró, aleshores Director del Museu Dioce-
sà de Tarragona i canonge de la Seu,8  obtingué el Retaule en virtut d’un pacte esta-
blert amb el Museu de Reus de lliurament respectiu d’objectes de valor artístic, i el
donà tot seguit a la parròquia de Vinyols i els Arcs.9

La història va ser, però, sensiblement diferent. En primer lloc, el re-
taule en qüestió no va ser «sostret» de l’ajuntament, sinó que va ser lliurat
voluntàriament –a les autoritats patrimonials pertinents– per garantir-ne la
conservació, tal com va passar en altres municipis amb molts objectes simi-
lars d’art religiós.

El salvament i la salvaguarda del patrimoni (1936-1938)

La Generalitat de Catalunya va crear, en diferents indrets del territori,
unes delegacions o comissions de Patrimoni Artístic dedicades a salvaguar-
dar els béns culturals dels perills de la guerra. Al territori que ens interessa, la
comissió principal es va establir a la capital provincial, sota la coordinació
del pintor tarragoní Ignasi Mallol i Casanovas (1892-1940) i de l’escultor
reusenc Joan Rebull i Torroja (1899-1981), alhora codirectors de l’Escola de
Pintura i Escultura de Tarragona.10 Bona part de la documentació originada
per la comissió tarragonina ha arribat fins a nosaltres i es conserva, actual-
ment, a l’Arxiu Històric Arxidiocesà i a l’arxiu del Museu Nacional Arqueo-
lògic de Tarragona. Un d’aquests documents és una fitxa mecanoscrita, cor-
responent al poble de Vinyols, en què s’assenyala, textualment:

8. Vegeu la nota 6.
9. L. PAGAROLAS, Guia de Vinyols, obra citada, p. 51.
10. Mallol i Rebull havien col·laborat activament en les tasques de salvament patri-

monial que la Conselleria de Cultura havia endegat a Barcelona els primers dies de la revolta
(vegeu P. BOSCH GIMPERA, Memòries, Barcelona 1980, p. 192). D’acord amb un decret publi-
cat al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 24 de juliol, el dia 27 es va cons-
tituir a l’Ajuntament de Tarragona un Comitè de Defensa d’Edificis Públics, presidit per l’al-
calde Joaquim Fort, del qual van formar part –entre altres i en qualitat de vocals– els codirectors
de l’Escola de Pintura i Escultura (Diari de Tarragona, 28 de juliol de 1936; vegeu també F.
BONAMUSA, Política i finances republicanes (1931-1939). Lluís Mestres i Capdevila, comissa-
ri conseller a Tarragona (1936-37) i director general de finances de la Generalitat de Catalunya
(1937-39), Tarragona 1997, p. 199-205).
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En aquest poble l’alguacil ens manifesta que el Secretari i el Batlle es troben a
Barcelona. / Tenim que pas[s]ar-hi un altre dia a recollir-ho.

Rere la fitxa es fa constar, a mà, que la informació havia estat recollida
per [Sadurní] Garcia, un dels col·laboradors d’aquesta comissió.

Els responsables o representants de la comissió tarragonina es van
desplaçar –des dels darrers dies del mes de juliol–11 a un bon nombre de
pobles i viles de la província, tot seguint uns itineraris o rutes prèviament
establerts en funció de l’interès dels béns que s’hi conservaven i de les vies
de comunicació més adequades. Una d’aquestes rutes, d’acord amb un cro-
quis fet a mà en una quartilla, sortia de Tarragona i hi tornava després de
passar per Reus (d’anada), Riudoms, Montbrió (d’anada), Botarell, Vilanova
d’Escornalbou, Mont-roig (d’anada), Colldejou, Mont-roig (de tornada),
Montbrió (de tornada), Vinyols i Reus (de tornada).

El desembre de 1936, el comissari delegat de Museus Ignasi Mallol va
trametre una circular –mecanoscrita i multicopiada– a diversos municipis de
la zona per tal de recollir els béns religiosos mobles que encara no haguessin
estat traslladats a lloc segur. La circular, que portava –amb lletres majúscu-
les– l’encapçalament «Oficines de Museus / Comissió del Patrimoni Artístic
de la Generalitat de Catalunya / Tarragona», deia –entre altres coses:

Aquesta Comissió ha portat a terme la recollida dels objectes procedents de les esglé-
sies incautades, que pel seu valor artístic o material puguin servir a la causa que tots

11. Sembla que algun espavilat va voler aprofitar-se de les difícils circumstàncies del
moment. El comissari de la Generalitat a Tarragona, Lluís Mestres, va fer radiar una nota en
què comunicava que “s’ha assabentat que recorre les nostres comarques un camió que, usant
el nom de la Generalitat, es dedica a la recollida d’objectes artístic-arqueològics i com sia que
no es té notícia oficial d’haver-se establert aquest servei, fa avinent a tots els Alcaldes i presi-
dents dels Comitès del Front Popular que no tenen de lliurar res absolutament a ningú, sinó
que els objectes reunits deuen guardar-los degudament. / També fa avinent a dits Srs. que ha
estat nomenada una Comissió per a les comarques, integrada pels Srs. Ignasi Mallol i Joan
Rebull, professors de l’Escola d’Art de Tarragona, que des d’ahir està recorrent els pobles per
tal de fer els aclariments i assessoraments necessaris. Únicament aquests Srs. estan facultats
per recollir objectes, en casos necessaris”. Tot i que aquesta nota (mecanoscrita) no porta data,
ha de ser gairebé coetània a la informació que va publicar el Diari de Tarragona el dia 29 de
juliol de 1936, en què es donava compte que “els senyors Rebull i Mallol han visitat molts
pobles de les nostres comarques per tal de recollir objectes d’art”.
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defensem. En la impossibilitat, però, d’acabar les seves tasques en el breu temps que
exigeixen les circumstàncies actual[s], es veu obligada a demanar l’ajut de tots els
Ajuntaments dels pobles per on encara no s’ha passat, pregant-los que en el termini de
deu dies a comptar des de la data d’avui, es traslladin i dipositin a les nostres Oficines
de Tarragona (edifici del Museu Arqueològic – ex-palau de l’Arquebisbe) els objectes
recollits. / […]. Fins avui tots els pobles de les comarques Tarragonines han
col·laborat a aquesta obra antifeixista. Esperem que tothom voldrà sumar-se al nostre
moviment i que cap Ajuntament, per negligència o per interès egoista, ajudarà equivo-
cadament a la causa facciosa. / […].

L’aleshores alcalde de Vinyols va contestar pocs dies després, de manera
molt assenyada, per mitjà d’un ofici mecanoscrit amb la capçalera impresa amb
l’escut de la vila i l’epígraf «Alcaldia Constitucional de Vinyols (Tarragona)»:

Complimentant la vostra circular del 14 del actual 12 he de fer-vos avinent que ens és
materialment impo[s]sible depositar en les vostres Oficines de Tarragona els objectes
artístics recollits, per estar mancats de mitjans de tracció mecànica. Ademés entenem
que tindria de personar-se en aquesta localitat un component de la Comissió per tal de
seleccionar entre els objectes incautats els que siguin dignes de figurar en els nostres
Museus. / També hem de fer constar que de temps immemorial no existeix cap agregat
en aquesta localitat, per més que algunes vegades l’emprin els organismes oficials,
però que ja ha caigut molt en desús degut a que el passat del poble d’Arcs queda avui
concretat al nom d’una partida termenal de Vinyols. / Esperem les vostres instruc-
cions les quals estem disposat a complir sempre en bé de Catalunya i de la nostra
cultura. / Visqueu molt anys. / Vinyols 18 de Desembre del 1936 / L’Alcalde / Ignasi
Más [signatura].

Des de Tarragona es va respondre pocs dies després, també per mitjà
d’un ofici mecanoscrit (transcric la còpia feta amb paper carbó, en què hi
podem veure unes quantes errades ortogràfiques i de redacció):

Alcaldia de Vinyols / Sr. Conceller primer de l’Ajuntament: / Contestant a la vostre
circular. Tant aviat com es pugui aquestes Oficines desplaçaran un dels seus membres
per efectuar la tria, i procurarem que a la vegada es recullin els objectes. / Visqueu
molts anys. / Per a la Comició del patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya a
Tarragona / [espai per a la signatura] / Tarragona 22 de Desembre de 1936

No sé quan es va portar a terme aquesta visita i la corresponent recolli-
da d’objectes, però sí que aquests es van dipositar al Museu de Reus i que ja
hi eren abans del setembre de l’any següent. Per tal de no dispersar

12. La circular va ser tramesa, finalment, el dia 14. Vegeu el capítol 1.
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temàticament els objectes salvaguardats, la Comissaria General de Museus
de la Generalitat havia decidit dipositar les peces d’època moderna (renai-
xentistes i barroques) a Reus, mentre que les de cronologia anterior anaven a
Tarragona. Un informe presentat al regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Reus pel conservador del Museu de Reus, Pere Rius i Gatell,13 pel setembre
de 1937, fa constar que s’havien «pogut recollir» diversos retaules «de fora
de Reus», entre els quals figurava el de Vinyols.14

A l’arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus (IMMR) es con-
serva un croquis acotat del retaule vinyolenc, probablement dibuixat per Pere
Rius, amb l’epígraf «Retaule de Vinyols dedicat a sant Isidre (imatge cen-
tral) amb escenes de la Passió i vides de sants» i la identificació –més o
menys encertada– de cadascuna de les escenes que s’hi representen. A la
fitxa d’inventari, núm. 2283, hi ha anotades (pel mateix Rius) les dades prin-
cipals del retaule, com l’època («S. XVI  1520»), l’estil («Renaixentista»), les
dimensions («alt 3’65 x 2’28 amp»), la procedència («de Vinyols») o la refe-
rència al dipositari («Consell [Municipal]»).

Al començament de 1938, la intensificació dels bombardejos aeris sobre
la rereguarda catalana va obligar les autoritats republicanes a ordenar el di-
pòsit dels fons més importants dels museus en refugis més segurs. El mateix
Museu de Reus, aleshores instal·lat a la casa Gai-Borràs (a l’antic camí de
l’Aleixar), es va veure greument afectat per les bombes llançades pels avions
feixistes, amb incendis en què es van perdre –entre d’altres– diverses peces
del retaule major de la prioral reusenca.15 Pel mes de febrer, molts dels ob-
jectes del Museu de Reus van ser embalats i traslladats en una casa llogada a
la veïna Vilaplana, una població que no havia estat bombardejada. Poc abans
de l’estiu, però, els més importants o valuosos van ser tramesos –ben prote-
gits i convenientment inventariats– cap en uns altres dipòsits patrimonials
disposats per la Generalitat a les comarques septentrionals de Catalunya.

Pel que fa al retaule de Vinyols, i d’acord amb les notes i les referènci-
es contingudes a la seva fitxa i al croquis abans esmentat, sabem que va ser
desmuntat en deu peces, les quals van ser col·locades en cinc caixes dife-
rents. Aquestes cinc caixes van formar part de les vint-i-cinc que van confor-
mar la sèrie B de les procedents de Reus (retolades o identificades amb les
lletres RES), concretament les números B 20, B 21, B 22, B 23 i B 24. No

13. Vegeu el capítol 32.
14. Vegeu el capítol 2.
15. Vegeu el capítol 3.
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hem pogut trobar l’inventari detallat ni el document de lliurament de les cai-
xes de la sèrie B, segurament posterior al de la sèrie A, el qual és datat el 12
de juny de 1938. Tanmateix, a l’arxiu de l’IMMR es conserva un full, sense
data, en què s’especifica molt succintament la «Situació de les caixes del
Museu». Les caixes B 20, B 21 i B 22 hi són situades a «Pedralbes» i les B 23
i B 24 a «V Reus». D’acord amb això, tres caixes van anar a parar al monestir
barceloní de Pedralbes (on es guardaven majoritàriament documents d’ar-
xius catalans), mentre que les altres dues –si és correcta la nostra interpreta-
ció– van romandre al magatzem del Museu de Reus a Vilaplana. És possible
que aquelles tres caixes vinyolenques, abans de ser traslladades a Barcelona,
haguessin anat primer al dipòsit establert per la Generalitat al mas Descals,
al municipi de Darnius (Alt Empordà), o al de can Pol, al poble de Montfullà
(municipi de Bescanó, al Gironès), igual que altres caixes de les sèries A i
B.16 En tot cas, no hi ha cap indici que sortissin mai de l’Estat espanyol.17

El retorn dels objectes (1939-1943)

Tots els dipòsits patrimonials catalans van ser lliurats de manera pací-
fica i assenyada, per funcionaris de la Generalitat, als oficials de l’exèrcit
d’ocupació. No cal dir que les noves autoritats franquistes es van afanyar a
atribuir-se exclusivament i injustament el mèrit del salvament, tot obviant o
menystenint la intervenció de les autoritats republicanes. En el cas del Mu-
seu de Reus, el seu conservador Pere Rius va haver d’exiliar-se i mai no va
poder recuperar el lloc de treball. El seu director, el metge i prehistoriador
Salvador Vilaseca Anguera,18 va ser més afortunat, atès el caràcter honorari
del seu càrrec i atesa la seva amistat amb Enric Aguadé Parés, un dels homes
forts del nou règim a la ciutat. Aguadé, que va ser alcalde i regidor de Cultura
en els primers ajuntaments franquistes de Reus, va reorganitzar i presidir la
Junta municipal de Museus i va fer personalment diverses gestions encami-

16. A can Pol hom va dipositar un gran nombre de peces arqueològiques i obres d’art
procedents de les comarques meridionals del Principat, sota la cura del comissari Ignasi Ma-
llol. Vegeu, per exemple, X. BENGUEREL, Memòries 1905-1940, Barcelona 1971, p. 291, i M.
JOSEPH I MAYOL, Opus IV. Èxode 1939. De retorn a Catalunya, Barcelona 1974, p. 35.

17. Sobre els diferents dipòsits i la política patrimonial de la Generalitat als darrers
mesos de la guerra civil, vegeu C. PI SUNYER, La guerra. 1936-1939. Memòries, Barcelona
1986, esp. p. 155-161.

18. Vegeu J. MASSÓ CARBALLIDO, “Salvador Vilaseca Anguera (1896-1975) i la recer-
ca prehistòrica a les comarques meridionals de Catalunya”, L’arqueologia a Catalunya du-
rant la República i el franquisme (1931-1975), Mataró 2003, p. 155-173.
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nades a aconseguir el retorn dels objectes desplaçats arran dels bombardejos.
L’1 de juny de 1939, al monestir de Pedralbes, l’aleshores alcalde Aguadé va
signar un document pel qual es feia càrrec de vint-i-dues caixes procedents
de Reus, les quals havien estat «recuperadas en Darnius y Pedralbes y traídas
al depósito del Monasterio de Pedralbes por el Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional».19 Entre aquestes caixes hi havia les senyala-
des amb els epígrafs «B 20 RES», «B 21 RES» i «B 22 RES», que contenien
«parte de un retablo del siglo XVI».20

Entre mitjan novembre de 1939 i els primers dies de 1940, a les naus
de l’Escola de Treball de Reus, es va fer una gran mostra en què es van
exposar «todas las obras de arte de nuestras comarcas en sus diversas
manifestaciones de pintura y escultura que han podido ser recuperadas por la
Junta de Museos en colaboración con el Servicio de Recuperación Artísti-
ca».21 Tot seguit, els antics propietaris o posseïdors dels objectes exposats
van poder reclamar-los per mitjà d’una instància i l’abonament d’un «donativo
voluntario» (que, per cert, sovint variava d’acord amb el valor o el nombre de
les peces). La veracitat de la instància, que incloïa una declaració jurada
de l’interessat, era comprovada pels membres de la Junta de Museus i pel
delegat del Servicio de Recuperación, els quals aprovaven o denegaven el
lliurament dels objectes reclamats.22

Entre la documentació de la Junta de Museus de la postguerra i entre
la correspondència de Salvador Vilaseca (ambdues conservades a l’arxiu de
l’IMMR), hi ha un bon nombre d’escrits relacionats amb la qüestió de la
devolució d’objectes del patrimoni artístic religiós. El 12 de desembre de
1939, Mn. Serra i Vilaró va trametre a Vilaseca una carta mecanoscrita en
què li deia:

Mi querido amigo:23 Le ruego que, cuando termine la exposición del tesoro artístico

19. El document va ser transcrit en el llibre d’actes de la Junta de Museus (1933-
1942), concretament en el foli 22 (reunió del 3 de juny de 1939). Les caixes van ser lliurades
a Aguadé, “en nombre de la Comisaría de Levante del citado Servicio”, per l’agent Benito
Paricio Barril.

20. A l’arxiu de l’IMMR es conserva una còpia de l’inventari mecanoscrit del contin-
gut de les vint-i-dues caixes, datat el 3 de juny de 1939 i signat pel mateix Aguadé, per Pius
Fransoy Torres (aleshores delegat de la Comisaría de Levante del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional) i per Salvador Vilaseca (director del Museu Municipal), Pau
Font de Rubinat (vocal de la Junta de Museus de Reus) i Cèsar Ferrater Pons (secretari de la
mateixa Junta).

21. Diario Español (Tarragona), 8 de novembre de 1939, p. 3.
22. Vegeu el capítol 9.
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salvado de la destrucción roja, que tuve el honor de visitar acompañado de V., me
informe sobre cómo debo proceder y a quién debo dirigirme para recuperar los vasos
sagrados y demás piezas del culto pertenecientes a esta diócesis, descontando,
naturalmente, las de las iglesias de esa ciudad y aquella que los párrocos respectivos
hayan recuperado por su cuenta. Me mueve a hacerle este ruego el que el Sr. Gobernador
Eclesiástico S. P. me ha delegado para la recuperación de los mismos. / Dándole las
gracias anticipadamente, se le ofrece para análogos y mayores servicios su amigo,
que brazo en alto le saluda / Juan Serra y Vilaró [signatura].

Vilaseca va anotar –en un retall de paper annex a la carta– el text de la
seva resposta, de la qual només transcrivim el començament:

Mi muy apreciado Mn. Serra: El Presidente [Aguadé] está en Madrid y el Delegado
[Fransoy] enfermo. Tan pronto como se reúna la Comisión daré cuenta de su carta.
Espero podrá ser dentro de breves días.

El 13 de gener de 1940, el Boletín Oficial del Estado publicava una
ordre del Ministerio de Educación Nacional, referent a l’activació de la de-
volució dels objectes que encara romanien en els dipòsits patrimonials,
«fijando normas para que en plazo no lejano pueda liquidarse el Servicio de
Recuperación Artística». Aquell mateix dia, Aguadé va fer trametre una cir-
cular mecanoscrita a diversos rectors de parròquies de l’arxidiòcesi en què
els comunicava que «en el local de la Exposición que acaba de celebrar esta
Junta, de los objetos que le cupo el honor de recuperar», hi havia una o més
peces «pertenecientes a la Parroquia de su digna regencia», tot demanant-los
que anessin al més aviat possible a l’esmentat local «a fin de formalizar la
petición». Entre la quinzena de parròquies relacionades no s’esmentava, però,
la de Vinyols.

De tota manera, i gràcies a una llista manuscrita de peticionaris, sa-
bem que unes quantes setmanes després –probablement, al mes de març– el
rector de Vinyols, Mn. Joan Figuerola Farré, va presentar una instància per a
recuperar les obres de la seva parròquia. Val a dir que l’original d’aquella
instància (la número 62) no s’ha conservat, tot i que el lliurament dels objec-
tes va ser aprovat per la Junta de Museus en la seva reunió del dia 4 de maig
de 1940. És evident que Mn. Figuerola no va fer el «donatiu voluntari» que
esqueia.

23. Serra i Vilaró i Vilaseca, dos destacats arqueòlegs i prehistoriadors, es coneixien
des de 1926 i van mantenir sempre una cordial amistat. A l’arxiu de l’IMMR es conserven
prop de cinquanta cartes i postals de Mn. Serra al seu amic reusenc, la majoria en català.
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El 13 d’abril de 1942 (dos anys després!), Serra i Vilaró va escriure
novament a Vilaseca:

Amigo Vilaseca: [...] El Sr. Cura de Viñols me escribe que tiene un retablo y dos
imágenes en el museo de ésa y que, al ir a buscarlo, se le negó la entrega si antes no
pagaba quinientas pesetas. Como no sé comprender estas exigencias del Museo de
Reus, le estimaré me informe sobre el particular. / Dándole las gracias anticipadamente,
se le ofrece para análogos y mayores servicios su amigo / Juan Serra y Vilaró [signa-
tura]. / Le ruego ofrezca mis respetos a su Sra. e Hija.

No coneixem la resposta de Vilaseca, però sens dubte va procurar re-
soldre la qüestió. Les gestions van semblar fructificar quan, el 26 de març de
1943, Mn. Figuerola va presentar una nova instància (la número 80) a la
Junta de Museus de Reus, tot sol·licitant la devolució d’un «altar retablo de
Nuestra Señora del Rosario». El lliurament, aprovat per la Junta de Museus
(el 3 d’abril) i pel delegat del Servicio de Recuperación (el 8 d’abril), es va
portar a terme el 12 d’abril, sense que fos necessari cap «donativo». Però
encara quedaven «pendents» les dues imatges.

Dos dies després, el 14 d’abril de 1943, Mn. Serra s’adreçà altre cop a
Vilaseca:

Muy querido amigo: Me escribe el párroco de Viñols que tiene en su poder el retablo
que, en depósito, estaba en el Museo de su dirección. Me dice, además, que el encargado
no quiso entregarle las imágenes, por no haber recibido instrucción alguna sobre este
particular. / Supongo que se trata de un descuido y espero me escribirá V. qué día
puede pasar a recogerlas el mencionado párroco. / Su affmo. amigo / Juan Serra y
Vilaró [signatura].

Reblant el clau, el vicari general de l’arxidiòcesi va trametre a Vilaseca,
el 28 de juny, dues quartilles manuscrites (amb la capçalera impresa
Arzobispado de Tarragona) en què manifestava clarament la posició eclesi-
àstica sobre el tema:

Muy respetable y distinguido Sr. mío: En vista de que las gestiones del M. I. Sr. Serra
Vilaró, Delegado mío para recuperar objetos artísticos pertenecientes a nuestras iglesias,
no han dado todo el resultado apetecido a pesar de sus esfuerzos, véome obligado a
dirigirme personalmente a V. para expresarle lo siguiente: / Durante el dominio rojo,
los directores del Museo Municipal, o Prim-Rull, de esa ciudad, requisaron objetos
artísticos de las iglesias, según han manifestado las autoridades del pueblo de Viñols,
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y según yo mismo oí explicar un día, en viaje desde Barcelona, y de boca de uno de
los principales que en aquellos hechos intervinieron.24 Posteriormente, en 1939,
hicieron una exposición de arte recuperado, de gran importancia por cierto. Muchos
de los objetos expuestos fueron devueltos a sus dueños, pero continuan poseyendo
otros, cuya restitución, según noticias fidedignas, se dificulta más de lo conveniente. /
De la mencionada parroquia de Viñols guardan dos esculturas cuya devolución ha
sido solicitada repetidas veces. / Poseen una imagen de la Virgen, gótica, procedente
de la iglesia parroquial de Almusara. Tengo fotografía comprobante.25 / También dos
tablas góticas de Vilella Alta, cuya fotografía obra en mi poder.26 / Tienen expuesta
una Vera Cruz que aún conserva el Lignum Crucis, a pesar de que esta reliquia
lícitamente no puede estar en un Museo, sino que debe guardarse en la iglesia; y
cuando está al descubierto, debe tener iluminación y se le debe culto de adoración:
por lo tanto, el estar en un Museo constituye una profanación que no puedo dejar sin
protesta, aunque no la formulo, limitándome a la respetuosa súplica de devolución. /
Yo le ruego, muy respetable Sr. mío, ponga el máximo interés para que los referidos
objetos sean restituidos debidamente, relevándome del penoso deber de proceder a
ulteriores gestiones en este asunto. / La reconocida honorabilidad de V. es para mí
garantía suficiente de confiar seré atendido. / de V. afmo. r. y a. c. / Salvador Rial
Vicario General [signatura]

No cal dir que la solució, si més no per a la qüestió vinyolenca, arribà
de seguida. El 20 de juliol, Mn. Figuerola presentà una tercera instància (la
número 81), ara reclamant «una imagen de Sn. Juan y otra de S. Isidro», que
fou aprovada per la Junta i el delegat del Servicio només tres dies després.
Finalment, el 24 de juliol de 1943, li van ser lliurades les dues imatges. Sense
donar –és clar– res a canvi.

24. Ignorem a qui fa referència.
25. Aquesta imatge s’exposa actualment al Museu d’Art i Història de Reus. Vegeu A.

MIRALLES, “La restauració de la Mare de Déu del Patrocini de la Mussara”, Informatiu Museu
(Reus), núm. 19, octubre de 2000, p. 12-13.

26. Aquestes dues taules es conserven també al Museu d’Art i Història de Reus. Vegeu
el capítol 29.



232

Fig. 24. Croquis de Pere Rius del retaule de la parròquia de Vinyols i els Arcs (1936-1938).
Arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus.
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31. FRANCESC ABELLÓ PASCUAL, IMPULSOR DEL MUSEU
DE REUS I DELEGAT DE LA GENERALITAT A

L’INSTITUT PERE MATA (1933 - 1938)

Si agafeu el Diccionari Biogràfic de Reusencs del senyor Josep Oles-
ti Trilles (editat per l’Ajuntament de Reus l’any 1991), hi trobareu dos distin-
gits germans del metge del qual us parlaré tot seguit, també relacionats amb
el món de la medicina, però no el mateix Francesc Abelló Pascual.1  Ara bé,
el bon i admirat amic Enric Aguadé i Sans inicia –precisament– amb una sín-
tesi biogràfica de F. Abelló el seu article sobre els «Metges en exercici a Reus
entre 1900 i 1966», publicat en el llibre Col·legi Oficial de Metges de
Tarragona. Una història de cent anys (1898-1998). Així podem saber –entre
altres coses– que el nostre personatge va néixer l’any 1892, que el 1922 fou
contractat com a metge psiquiatre per l’Institut Pere Mata (IPM), que el 1936
ja hi exercia el càrrec de subdirector, que en va ser delegat de la Generalitat
durant la guerra civil, que fou detingut i suspès professionalment durant la
primera postguerra, que no va reingressar a l’IPM fins el 1955, que s’hi va
jubilar i que –finalment– va morir el 1973.

El regidor Abelló, impulsor del Museu

Francesc Abelló va tenir una activitat política força interessant durant
els primers anys de la Segona República. Em centraré, en aquesta ocasió, en
la seva intervenció en la fundació del Museu Municipal mentre era regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Reus. Abelló, del Foment Nacionalista Republicà,

1. Pel que fa a la grafia del segon cognom del metge Abelló, he respectat la que ell
mateix utilitzava, Pascual (amb c), tot i que en alguns documents que reprodueixo hi apareix
la forma normativa, Pasqual (amb q).
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va ser elegit regidor –per la coalició de l’Entesa Republicana– en les elecci-
ons municipals del mes d’abril de 1931. Va ser un dels que va obtenir més
suport dels electors reusencs (860 vots) en aquelles eleccions tan transcenden-
tals i, de fet, fou el guanyador del Districte Tercer (Institut). El 23 de març de
1933, quan Abelló era president de la Comissió municipal de Cultura, va pre-
sentar a la sessió ordinària de l’Ajuntament un dictamen «sobre la creació
d’un Museu Municipal» que havia elaborat amb el també regidor Amadeu
Ferraté Gili (d’Acció Catalana). Pel seu evident interès, el transcric íntegra-
ment del llibre d’actes municipals, tot respectant (tret dels accents) la irregular
ortografia de l’original:

Senyor = En casi totes les ciutats catalanes existeix un Museu Municipal. No cal pon-
derar la molta importància que per a la vida cultural dels pobles tenen aquestes insti-
tucions ja que les mateixes serven tots els records de generacions passades, palesant
el grau de cultura que tenien i són a la vegada un poderós estímul que anima l’actua-
ció dels veïns per a conèixer l’història, les institucions i tot quan fa referència a la seva
ciutat. Per a aquesta raó és justificadíssim el que l’Ajuntament de Reus es preocupi de
crear un Museu Municipal, on si reuneixin tots els materials i documents històrics que
avui es troben dispersats en poder de particulars. La nostra ciutat, als ulls d’un obser-
vador superficial, sembla una ciutat moderna; però, si es tenen en compte les gestes
dels seus avant-passats i els records que d’elles ens han quedat, veurem que té un passat
històric molt considerable i que deu haver-se de conèixer amb la major perfecció. = Per
a l’instal·lació del Museu de què es tracta, es pot aprofitar l’edifici llegat pel Sr. Pere
Rull als Hospitals Municipals de Reus i Falset, el qual té dret d’utilitzar aquest Ajun-
tament amb la precisa condició de que es destini el mateix a Museu que ha de titular-
se Prim-Rull. = El Museu Municipal, per tant, per a complir aquesta prescripció for-
mulària consignada en el testament d’aquell senyor, es veu en la precisió de pendre dita
denominació. En aquest edifici, s’hi trobaria degudament instal·lat el Museu, ja que és
un local ben a propòsit per a aquest objecte i amb molt escasses despesses es posa en
condicions de tenir la major utilitat. Al mateix temps cal tenir en compte que el fet
d’instal·lar en aquest local el Museu, millora notablement l’edifici que, actualment,
degut a que no s’utilitza per a res, no es troba en les degudes condicions de conserva-
ció. Com abans ja s’ha insinuat, en aquesta ciutat fóra molt fàcil el poguer inaugurar-
se immediatament el Museu, per quan es podrien obtenir molts restes històrics i artís-
tics, utillatge de les antigues indústries locals, per exemple: velers, corders, escudellers,
etc; els impresos, gravats i altres gràfics; documents històrics de l’Arxiu Municipal,
entre els quals hi ha la col·lecció de pergamins, que, segons judici dels tècnics, és la
més completa que hi ha en tota la província; les moltes obres dels pintors reusencs;
records del General Prim i tantes altres coses d’un estimable valor històric local que
avui es troben dispersades en poder de particulars i que col·leccionades i ben ordena-
des poden nodrir un Museu digne de la nostra ciutat. = Com compendrà perfectament
V.S., per a l’organització i conservació del Museu en projecte, cal disposar de perso-
nal necessari. El més indicat per aquests treballs és el que constitueix el Cos d’Arxi-
vers, Bibliotecaris i Arqueòlecs, però l’adoptar el mateix resultaria molt costós al
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Municipi, i tractant-se d’una obra que comença també s’en pot prescindir. El que convé
és disposar de moment de personal d’acreditada afició i que amb entusiasme vulgui
treballar en tan patriòtica tasca. En nostra ciutat hi ha el veí Sr. Pere Rius Gatell, al qual
va acordar l’Ajuntament estudiar la forma de concedir-li una subvenció, degut a que so-
frí un accident fent uns treballs per a la recerca d’uns objectes prehistòrics. Aquest Sr.
podria de moment, fer els treballs preliminars per a aplegar, catalogar, instal·lar els ob-
jectes, en una paraula, tot el que sigui precís per a començar una obra que tan bon nom i
prestigi pot donar a nostra ciutat en l’aspecte cultural de la seva actuació. Per tot el que
acaba d’exposar-se, aquesta Comissió es complau en proposar al Consistori l’adopció dels
següents acords: Primer = Que es procedeixi a la creació d’un Museu Municipal, el qual
s’establirà en el titolat Prim Rull, que ocupa la casa que fou propietat del Sr. Pere Rull en
el carrer S. Joan, nº 27, d’aquesta ciutat. = Segon: Facultar a aquesta Comissió per a que
disposi l’execució dels treballs necessaris per a la deguda instal·lació del Museu en la casa
esmentada. = Tercer: Encarregar interinament al veí d’aquesta ciutat Sr. Pere Rius i Ga-
tell, els treballs necessaris per a l’ordenació del Museu, acoplament, catalogació, instal-
lació d’objectes, etc, la retribució del qual oportunament serà determinada. Cases Con-
sistorials, 22 de Març de 1933 = Francesc Abelló = A. Ferraté.2

D’acord amb la mateixa acta, un cop llegit el dictamen d’Abelló i Fer-
raté sobre la creació del Museu Municipal, el regidor C. Òdena demanà la
paraula i digué «que dóna la seva conformitat al dictamen llegit, però creu que
hauria estat preferible que per la Comissió d’Hisenda s’informés respecte de
l’aspecte econòmic de l’assumpte de què es tracta en el mateix». Abelló li
respongué «que es consultà a la Comissió d’Hisenda, si es podia fer el dispen-
di que representa l’execució de l’obra de què es tracta, havent-se obtingut
resposta afirmativa; fent constar a la vegada que les despeses que les obres a
fer importaran, seran de molt poca importància». Tot seguit, el secretari mu-
nicipal fa constar que «Queda aprovat el dictamen per unaminitat».

L’aprovació municipal era –tot i que ineludible– només un tràmit: uns
quants dies abans, el 18 de març, Pere Rius ja havia començat a fer gestions
amb diversos propietaris d’objectes d’interès per al futur museu. Però no va
ser fins el 25 d’abril que l’alcalde Enric Cavallé va trametre a Rius una au-
torització «per a retirar de varis edificis de propietat municipal uns objectes
que han de passar al Museu Municipal Prim-Rull», i encara fins el 10 de maig
no se li va comunicar oficialment l’encàrrec acordat el dia 23 de març. Tots
els documents relacionats amb la primera captació de materials museables van
ser exposats a la mostra En record de Pere Rius (1898-1973), conservador del

2.  Llibre d’actes municipals de 1933, Arxiu Històric de Reus. Vegeu J. MASSÓ CAR-
BALLIDO, “La fundació del Museu de Reus (1933-1934)”, Informatiu Museus (Reus), núm. 26,
abril de 2004 (en premsa).
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Museu de Reus, a l’aleshores Museu Comarcal Salvador Vilaseca.3

Abelló, però, no va limitar a la redacció i la defensa d’aquell dictamen
la seva relació amb el Museu de Reus. L’11 d’agost del mateix 1933, va con-
vocar al Saló de Sessions de l’Ajuntament unes quantes personalitats locals
per estudiar la formació de la primera Junta del Patronat del Museu. Hi van
concórrer Eudald Mercader i Josep Monné, regidors de la Comissió de Cul-
tura; Pere Totosaus, president del Centre de Lectura; Cèsar Ferrater (pintor i
escriptor); Salvador Vilaseca (metge i prehistoriador); Pere Rius, que actuà de
secretari, i el mateix Francesc Abelló, que va presidir la reunió. D’entrada,
Abelló –segons l’acta mecanoscrita que es conserva a l’arxiu de l’Institut
Municipal de Museus de Reus– exposà les expectatives obertes i els resultats
obtinguts a partir del dictamen aprovat el 23 de març i explicà que

com sia [que] estan ja avui molt avensats els treballs de referència i tenim dipositats
al nostre Museu, objectes de vàlua històrica, creu arribat el moment de recabar dels
presents, que per aquest fi ha convocat, la cooperació necessària per a crear un Patronat
del Museu que porti a terme la tasca iniciada per la Comissió de Cultura, i proposa que
entre tots confeccionin una llista de noms de les persones que per les seves condicions
puguin integrar el Patronat que tingui cura de l’organització i sosteniment del naixent
Museu Municipal i d’aquest Patronat, formar la junta que el representi i administri.

Després de la deliberació corresponent, es va aprovar una relació de
noms i càrrecs. Sota la presidència –lògica– de l’alcalde de Reus, la Junta es
compondria d’una primera vicepresidència, que correspondria al president de
la Comissió de Cultura de l’Ajuntament; d’una segona vicepresidència, per
a un delegat o representant de la Junta de Museus de Barcelona; de quatre
vocals nats: el president o delegat del Centre de Lectura, una representant de
Cultura de la Dona, el director de l’Escola del Treball i un regidor (a desig-
nar) de la Comissió de Cultura, i de quatre vocals tècnics: Salvador Vilase-
ca, Cèsar Ferrater, Josep Simó (arquitecte) i Pau Font de Rubinat (bibliòfil i
col·leccionista). Com a secretari actuaria el conservador del Museu. L’acta re-
cull l’acord dels reunits de considerar Constituent la Junta suara esmentada
i que aquesta Junta Constituent s’encarregaria de nomenar els membres del
Patronat del Museu, de redactar el Reglament i d’elevar «per mitjà de la Co-
missió de Cultura al Consistori, per [a] la seva aprovació, les conclusions
d’aquesta i successives reunions».

El 7 de setembre, Abelló i el seu company Monné van presentar a la
sessió ordinària de l’Ajuntament un dictamen que proposava comprar a un veí
quatre campanes «del Convent de Jesús, procedents d’unes excavacions fe-

3. Vegeu l’Informatiu Museu (Reus), núm. 16, març de 1999, p. 13-15.
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tes en uns terrenys de la seva propietat», per un total de vuit-centes pessetes.
El 13 d’octubre, Abelló i Mercadé proposen traslladar al Museu diversos
objectes històrics propietat de l’Ajuntament, entre els quals hi havia dos di-
buixos de Galofre, sis aiguaforts de Fortuny, una espasa i altres records del
general Prim, el Llibre de la Cadena, un Missal gòtic, el Llibre de Privilegis,
el Llibre Verd, etc. Tot seguit, a la mateixa sessió, ambdós regidors van pro-
posar l’aprovació d’un altre dictamen sobre el «Patronat del Museu Munici-
pal», que venia a demanar la confirmació oficial dels acords emanats de la
reunió de l’11 d’agost. Totes les propostes van ser aprovades.

La primera reunió de la Junta del Patronat del Museu de Reus va ser
presidida per Francesc Abelló i es va portar a terme el dia 23 de desembre de
1933. Hi van assistir també Josep Caixés, Josep Simó, Cèsar Ferrater, Salva-
dor Vilaseca i Pere Rius (en qualitat de secretari).  Segons consta al llibre
oficial d’actes del Patronat (conservat al Museu Comarcal), en aquella prime-
ra sessió es van prendre –entre altres– els acords referents als recursos humans
i econòmics amb què havia de comptar la nova institució:

A instàncies del senyor Abelló es procedeix a nomenar Director provisional del Mu-
seu i com a delegat de la Junta al Dr. Salvador Vilaseca, el qual accepta la designació a
precs de la Junta i a condició d’ésser el càrrec no retribuït i sense fixació d’hores per
a desempenyar-lo. / [...] Provisionalment, tenint en compte els treballs realitzats pel Sr.
Pere Rius Gatell en l’organització del Museu, s’acorda nomenar-lo Conservador. / En
la mateixa forma es nomena Conserge el Sr. Francesc Magriñà Solé. / Podran ésser
confirmats en llurs càrrecs tan aviat com l’Ajuntament aprovi el pressupost del Mu-
seu, que la Junta confeccionarà oportunament; també es deixa per aquella ocasió la
fixació de sous. / [...] El Dr. Abelló parla de les despeses generals del Museu i s’acor-
da a proposta del senyor Caixés oficiar a l’Ajuntament demanant inclogui en el pres-
supost que està elaborant, la consignació de deu mil pessetes anyals, pel sosteniment
del Museu, i que aquestes siguin fetes efectives per trimestres a la bestreta, habilitant
al Conservador del Museu senyor Pere Rius per a cobrar-les de comptaduria.

Cal recordar, és clar, que Abelló i Vilaseca es coneixien de feia molt de
temps i que, entre altres coses, eren col·legues i companys de treball a l’Ins-
titut Pere Mata. De tota manera, s’ha de dir que el nomenament de Vilaseca
com a director honorari del Museu responia al prestigi que havia assolit com
a prehistoriador i, especialment, al ressò que havia obtingut a la ciutat i a tot
Catalunya l’exposició que havia fet l’any anterior –al Centre de Lectura– de
la seva important col·lecció arqueològica.

El dia 28 de desembre, Abelló i dos dels seus companys de la Comis-
sió de Cultura, Monné i Mercader, van presentar a la sessió ordinària de
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l’Ajuntament un dictamen que proposava donar a Pere Rius dues mil pesse-
tes per a retribuir-li «tots els treballs per ell verificats des dels seus inicis fins
el 31 del mes que som». A petició del regidor Virgili, el dictamen va quedar
«per vuit dies damunt la taula». Afortunadament per a Rius, el dictamen va
ser «aprovat per unaminitat» a la sessió del dia 4 de gener. D’altra banda,
Abelló també va col·laborar amb al Museu en qualitat de dipositari d’objec-
tes. El seu dipòsit estava format per «dos sillons de frare, de fusta de nogue-
ra i cuiros negres llavorats», del segle XVIII , que van passar a ser les peces
números 153 i 154 del fons del Museu Municipal (segons la fitxa correspo-
nent de l’inventari antic).

Les circumstàncies polítiques van fer que el Govern de la Generalitat
convoqués per al dia 14 de gener de 1934 unes noves eleccions municipals.
Abelló ja no va formar part del nou Ajuntament, que va començar a funcio-
nar oficialment el dia 3 de febrer. El dia 25 de gener, però, mentre estava en
funcions, encara va tenir temps de convocar personalment –per mitjà d’un
saluda– tots els regidors del Consistori «a visitar el Museu Municipal, en curs
d’organització, per tal que pugui tenir coneixement dels treballs realitzats fins
a la data; fent-li evident que l’hora de la mateixa serà a les set de la tarda del
proper dissabte dia 27» (segons una còpia conservada a l’Arxiu Històric de
Reus). Va ser, segurament, l’últim acte que va poder fer com a president
de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament (el Museu es va inaugurar el 14
d’abril següent).

Quan es va organitzar el nou cartipàs municipal, el nou responsable de
Cultura va ser Josep Cabré Borrell, el qual de seguida (a mitjan mes de febrer)
va delegar en el regidor Joan Marimon Pedret la vicepresidència de la Junta
del Patronat del Museu. A la primera reunió d’aquesta Junta que va presidir
Marimon, el 17 de març de 1934, hom va reconèixer la tasca realitzada pel seu
antecessor: «A proposta del senyor Vilaseca s’acorda que consti la satisfac-
ció de la Junta per la gestió a favor del Museu del Dr. Abelló, que ha cessat
de President de la Comissió de Cultura i de Vice-president de la Junta de
Museus, per renovació de l’Ajuntament.»

Més endavant, la Junta va pensar crear un Patronat d’honor, amb caràc-
ter de «Junta consultiva», format –d’acord amb el Reglament– per persones
que «per les seves activitats o càrrecs públics, puguin aportar un ajut o una
orientació a les finalitats del Museu». A la reunió del 23 de juny de 1934, la
Junta va nomenar Francesc Abelló membre número 1 d’aquest Patronat (en
total van ser nou noms; el número 2 era Eduard Toda). Salvador Vilaseca,
trenta-cinc anys després, en un article sobre els orígens del Museu de Reus
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publicat a la Revista del Centre de Lectura (octubre de 1969) explicava que
«la cooperació del doctor Francesc Abelló, delegat de Cultura de l’Ajunta-
ment, i del conservador del Museu, Pere Rius Gatell, van ésser molt valuo-
ses.»

El metge Abelló, delegat de la Generalitat republicana

Poc després de l’esclat de la guerra civil a Catalunya, quan la situació
començava a normalitzar-se, el Govern de la Generalitat decidí apropiar-se les
principals institucions socials i culturals del país per tal de controlar-ne
les activitats i evitar els previsibles excessos revolucionaris. L’Institut Pere
Mata (IPM), com és sabut, fou una de les institucions privades que aleshores
van passar a dependre de la Generalitat. Entre la documentació de Salvador
Vilaseca (1896-1975) conservada actualment a l’arxiu de l’Institut Munici-
pal de Museus hi ha –entre moltes altres coses– fins a tres còpies de l’ofici que
originà aquella confiscació. En transcric una textualment (però hi corregei-
xo el nom de la secretària citada):

Generalitat de Catalunya / El ciutadà Francesc Abelló i Pasqual és nomenat Delegat de
la Generalitat per tal de que procedeixi a la incautació de l’Institut «Pere Mata» de Reus,
i per a que resolgui totes les contingències que es derivin de l’esmentada incautació. /
Barcelona, 4 d’agost del 1936. / La Secretària del Director General d’Assistència Soci-
al, / (Signat) Elàdia F. Puigdollers / Segell de la Direcció General d’Assistència Social de
Catalunya i segell del Comitè Antifeixista de Reus. /  Sr. Francesc Abelló Pasqual.

A més, hi ha dues anotaciones fetes amb llapis. Una, a la part superi-
or del full, dóna la referència «B[utlletí] O[ficial] 29 [i] 30 – 7 – 36» i l’al-
tra, al peu, diu «Sugerido desde Reus».

Exactament un mes després, Abelló presentà la seva dimissió per es-
crit, d’acord amb la còpia feta amb paper carbó que hi ha al mateix arxiu (la
transcripció també és textual):

Malgrat trobar-me en un estat de veritable esgotament, vaig creure, en rebre el vostre
ofici del 4 d’agost proppassat, que calia prescindir de tot interès personal i no escati-
mar cap mena de sacrifici per tal de solucionar els problemes urgents del moment.
Animat d’aquest esperit, vaig procedir immediatament a incautar-me, en nom de la
Generalitat, d’aquest Sanatori psiquiàtric i, des d’aquell dia he procurat endagar amb
la millor voluntat la nova organització de l’Establiment; però, avui, que tot sembla ja
en camí de franca normalització, i encara més esgotat pel treball intens d’aquesta
mesada, em sento precisat de prendre’m el repòs que ja necessitava, i a demanar-vos
que volgueu rellevar-me del càrrec de Delegat de la Generalitat a l’«Institut Pere
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Mata», amb el qual m’havíeu honorat. / Reus, 4 de setembre de 1936. / El Delegat de
la Generalitat, / [en blanc] / Sr. Director General d’Assistència Social de la Generali-
tat / Barcelona.

Val a dir que la renúncia no li fou acceptada i que, de fet, va continu-
ar com a delegat pràcticament fins al final de la guerra.

Salvador Vilaseca conservà, a més de diferents cartes escrites o adre-
çades a Abelló (entre 1932 i 1938) i de diverses convocatòries de reunions i
altres documents relatius a l’IPM, l’original del «Llibre d’Actes de les sessi-
ons del Comitè de Control Obrer amb la Junta [de la] Societat [d’]Oficis Varis,
després amb els delegats dins el Comitè [de] Control de l’Institut Pere Mata»,
redactat per Francesc Torrents, en qualitat de secretari de l’esmentat Comitè
de Control Obrer. La primera acta correspon al dia 25 d’agost de 1936 i l’úl-
tima registrada és del 3 de març de 1937. Segons aquest llibre d’actes, la pri-
mera «Sessió de Control» en què intervé Francesc Abelló, com a delegat o
representant de la «part tècnica» de l’IPM, és la del 17 de novembre de 1936.
Aquell dia, excepcionalment, Francesc Abelló va presidir la reunió; la seva
primera intervenció fou prou conciliatòria (corregeixo les errades ortogràfi-
ques de l’acta):

[El] Doctor Abelló dóna la benvinguda i espera [que] sabrem complir en tot moment
amb el nostre deure, com fins ara venim fent. / Dóna orientacions sobre la marxa de
la casa. Explica el mòbil de les guàrdies amb armes a la porta.

Un parell de vegades (el 23 i el 30 de desembre), Abelló va ser repre-
sentat a les reunions del Comitè de Control pel seu company Vilaseca. El
mateix Vilaseca va ser l’encarregat de substituir temporalment Abelló quan
aquest es va haver de desplaçar per ordres superiors, tal com fa saber un al-
tre document posterior (amb registre de sortida núm. 1740 de la Direcció
General d’Assistència Social):

Amb aquesta data ha estat atorgada al Sub-Director d’aqueix Institut, Dr. Francesc
Abelló i Pasqual, una llicència de quinze dies, en atenció i per facilitar el compliment
d’una missió que li ha estat confiada pel Ministeri de Treball i Assistència Social del
Govern de la República. Sou pregat d’assumir les funcions inherents a la Sub-Direc-
ció d’aqueix Establiment, durant l’expressada absència del Dr. Abelló i Pasqual. /
Barcelona, 29 d’abril del 1938. / El Director General d’Assistència Social, / [signatura
i segell corresponents] / Dr. Salvador Vilaseca Anguera – Metge de l’Institut «Pere
Mata», de Reus.-

Al marge d’aquest ofici a ell adreçat, Vilaseca va anotar –amb llapis–
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les absències successives del seu company Abelló: «va marxar el dia 8-V-38
/ va tornar el dia 15-VI», «una altra setmana durant el VII» i «després, 6 set-
manes fins el 11-IX».

Probablement aquest últim desplaçament d’Abelló va ser motivat per
la necessitat de trobar llocs segurs als quals poder portar el contingent humà
de l’IPM, ja que una de les moltes conseqüències de la sagnant batalla de
l’Ebre fou el seu trasllat obligatori cap al nord de Catalunya. Durant la pri-
mera quinzena de setembre de 1938, els malats de l’IPM són evacuats; la ma-
joria va anar a Sant Boi de Llobregat (el nom oficial era, aleshores, Vilaboi). Les
gestions fetes per Abelló aconseguiren del Departament de Governació i Assis-
tència Social de la Generalitat la cessió del castell de Montesquiu, tal com consta
en l’ofici següent (amb registre de sortida núm. 949):

Pel present quedeu autoritzat per a visitar el Castell de Montesquiu incautat per aquest
Departament, procedint al montatge dels Serveis Mèdics i Psiquiàtrics, que cregueu
més adients i instal·lació baix la vostra direcció de l’Institut Pere Mata, de Reus. /
Barcelona, 26 d’octubre del 1938. / El Secretari General, / [signatura i segell corres-
ponents] / Dr. Francesc Abelló i Pascual.

Cap al Ripollès, doncs, es dirigiren a poc a poc –a partir del 29 d’oc-
tubre– bona part dels metges, del personal i dels malalts que restaven a l’IPM.
Tot i l’evacuació ja iniciada de l’IPM, Salvador Vilaseca va romandre enca-
ra unes quantes setmanes a Reus, fent tasques més aviat burocràtiques i en-
llestint diversos i variats assumptes familars i personals (tenia altres compro-
misos professionals). Abelló, lògicament, el reclamà ben aviat perquè a
Montesquiu la situació ja era prou difícil i necessitava tota la col·laboració
possible. Vilaseca s’excusà per escrit (transcripció parcial, però textual):

Amic Abelló: No et sàpiga greu que continuï a Reus. Ací, fem feina treballant en els
documents de trasllat amb les històries clíniques corresponents, oficis, lletres, consul-
tes, certificats, etc., etc. Cada vegada es veu més precisa la necessitat de diposar d’un
petit vehicle per a mantenir la relació Barcelona-Reus-Montesquiu. / Mentre gestio-
nava, dissabte passat, a Barcelona l’obtenció de gasolina (ací ens van dir que corres-
ponia a la Conselleria d’Assistència Social el donar-nos-en) i m’informava de com
aconseguiríem la llibreta d’assignació i el permís especial de circulació, com després
et deuria explicar el Sr. Colomer, a Reus van aconseguir gasolina suficient per a arri-
bar a Barcelona i van poguer posar en marxa la camioneta, que, com quasi en cada
viatge llarg que fa, va tenir avaria. / [...] / Si tu et quedes aquí, o te’n vas i queda el Dr.
Höhr, que vaig trobar a Barcelona i s’interessa ara per Montesquiu, tot s’arranjaria
satisfactòriament. Per tant, tant per interès de la casa com per raons humanes i inel-
ludibles crec que necessitem un mitjà segur i a tothora disponible, de moviment. / [...]
/ Teu molt afm. / S. Vilaseca [signat] / 2-XI-38.
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Dos dies després, Vilaseca va rebre d’Abelló una nova requisitòria. El
dia 5, Vilaseca li tramet una altra carta de justificació, amb qualque mostra de
susceptibilitat:

Amic Abelló: La teva carta, entregada ahir (4) per en Bover [majordom de l’IPM], a
l’Administració, es deuria creuar amb la que et vaig trametre fa quatre o cinc dies [sic].
/ Estic disposat a venir i tinc ganes de venir. De tarannà (paraula que segons el Dic-
cionari vol dir ‘manera de procedir’) cadascú té el seu. Comprenc que et sents una mica
isolat i que els dies són més llargs a Montesquiu que a Reus, la qual cosa no vol dir
que siguin, ací, més agradables. Patim un moviment terrible. Treballo cinc hores dià-
ries per la casa i, entre moltes coses que van presentant-se i resolem, portem fetes i tra-
meses més de seixanta històries clíniques. Crec que convenia fer-ho així per a treure
o desvirtuà allò d’haver enviat «borregos». És clar que aquestes històries (algunes cal
fer-les noves per manca de dades) caldrà continuar-les a Montesquiu. Espero tenir una
petita facilitat per a venir. D’aquí estant fes el que puguis i jo seguiré parlant-ne amb
el Sr. Gausset. / Afectuoses salutacions del teu bon amic / S. Vilaseca [signat].

Vilaseca no arribà a Montesquiu fins a les darreries del mes. En una
còpia –feta amb paper carbó– d’una carta escrita per Francesc Abelló al seu
germà Pau, el 24 de novembre, llegim que

Per fi estem definitivament instal·lats al castell, i avui tinc l’anunci de l’envio de 30
malalts, per continuar en els dies successius. Els tenim instal·lats de moment entre
Vilaboi i el Sanatori de Sant Andreu. Avui té que arribar el Dr. Vilaseca, que com sem-
pre arriba tard, amb mi està el Sr. Bover, que a la vegada és Jutge d’Olot, que de mo-
ment atendrà els dos càrrecs, fins poguer-lo instal·lar a Vic. L’Administració amb el
demés personal queda de moment a Reus. Ja tinc la Presen i algun malalt que anava
lliure per aquests mons de Déu i que voluntariament s’ha recuperat. / El Dr. Höhr per
la poca quantitat de malalts que podré absorvir no vindrà ací, i es queda de metge a
Vilaboi a on hi tenim un bon contingent de malaltes noves [...].

Com explicà el malaguanyat Joan Sardà Martí en una carta publicada
en el setmanari Reus el 3 de maig de 1975,

quan el Dr. Abelló va anar a França, a primers de l’any 1939, va fer-se càrrec de l’es-
tabliment el Dr. Vilaseca, havent de fer front a totes les contrarietats, principalment la
retirada d’un exèrcit i l’entrada de l’altre [...]. Sense la voluntat de ferro del Dr. Abe-
lló Pasqual, en els moments més difícils [el de la confiscació i el de l’evacuació] per
a l’establiment, aquest només hauria existit damunt el paper. Pràcticament, zero.
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32. EN RECORD DE PERE RIUS (1898 - 1973),
CONSERVADOR DEL MUSEU DE REUS

Pere Rius i Gatell va néixer a Reus el 25 d’abril de 1898. El seu pare,
Joan Rius, nascut a Maspujols, era rajoler d’ofici. La mare, Josepa Gatell,
reusenca però també d’ascendència maspujolenca, era oficiala d’una empre-
sa de Barcelona que fabricava i venia gorres. Establerts a Reus, els pares van
obrir (primer al carrer de les Galanes i deprés al de Vallroquetes) un taller de
gorres que portava el mateix nom que la fàbrica barcelonina, «La Violeta».
Pere va fer els estudis elementals i secundaris al col·legi de Francesc Cros,
on va conèixer Salvador Vilaseca Anguera (que era dos anys més gran), i a
l’Institut General i Tècnic de Reus. Encara adolescent, s’inicià en el món de
l’excursionisme i encetà la seva vida laboral tot fent de viatjant de comerç.
Per influència del seu padrí, Isidre Llauradó, soci majoritari d’una empresa
exportadora de vins, Pere va rebre classes pràctiques de Química enològica a
l’Escola de Viticultura i Enologia de l’Estació Enològica de Reus (anys 1914
i 1917-1918). Cridat a files, va participar en la guerra del Marroc com a
soldat motorista del Batallón Expedicionario del Regimiento de Almansa Nº
25 (1921-1922). Va resultar greument ferit (i donat inicialment per mort)
però va poder recuperar-se i tornar a casa, i passà tot seguit a treballar en el
negoci de vins. Es va casar, el 7 de novembre de 1925, amb una neboda del
seu padrí, Rosa Sendrós i Carbonell, nascuda a Sants l’any 1907. Van tenir
quatre fills: Pere (1926), Maria Rosa (1928), Joan (1932) i Isidre (1934).1

1. Agraeixo al bon amic Peter Rius i May les informacions i els aclariments que
m’han facilitat la realització d’aquestes breus notes biogràfiques sobre el seu avi.
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2. S. VILASECA, “Les coves d’Arbolí (Camp de Tarragona)”, Butlletí Arqueològic, èp.
III, núm. 48 (1934), p. 341. La notícia suara citada de La Cruz (anònima però molt probable-
ment redactada per mossèn Serra i Vilaró) també informava que Mata havia estat lleugera-
ment ferit pel despreniment de la mateixa roca. Vegeu també les “Notas de Sociedad” de
l’ Heraldo de Reus del 15 de març de 1930.

3. Entre la correspondència de S. Vilaseca, actualment dipositada al nostre Museu
Comarcal, hi ha diverses cartes que comenten el succés. A més de les de Salvador Estrem i Fa
(Marçà, 25 de febrer) i Abdó Barceló (Capçanes, 21 de març), en destaquem la de l’arqueòleg
Josep de C. Serra i Ràfols (Barcelona, 28 de febrer). Aquest últim, després de constatar que
“és el primer accident d’aquesta natura que es produeix en treballs de prehistòria a Catalunya”,
i de palesar que “el tràgic és que aquesta experiència dolorosa hagi estat obtinguda a un preu
tan alt i tan irreparable. Una ferida encara que hagués tardat a curar-se i hagués originat des-
peses i dolors no seria tan lamentable com una mutilació”, acaba dient que “d’aquí endevant
caldrà anar amb peus de plom. Almenys que aquesta desgràcia pugui evitar-ne de noves. I
felicitem-nos que no fos pitjor, doncs una ensulsiada pot, com dieu, tenir encara conseqüèn-
cies més greus.”

Pere Rius va ser, amb Manuel Mata, un dels principals col·laboradors
reusencs del metge i prehistoriador Salvador Vilaseca (1896-1975) en les
seves primeres exploracions i prospeccions arqueològiques. El 23 de febrer
de 1930, durant l’excavació de l’anomenada cova C d’Arbolí, es va produir
el despreniment d’una roca que ocasionà l’amputació de la mà i part del braç
esquerre de Rius. Així ho explicava pocs anys després el mateix Vilaseca,
que va tenir prou presència d’ànim per a atendre el ferit in situ:

Un tràgic accident, l’únic ocorregut en l’exploració d’un centenar d’estacions prehis-
tòriques tarragonines que ja portem feta, es va produir durant l’excavació de la sala
principal de la cova per haver-se volcat un bloc d’aproximadament un metre cúbic
assentat damunt una capa de terra poc compacta, que s’esllavissà. Degut a aquest
accident resultà gravíssimament lesionat el nostre bon amic i company Pere Rius i
Gatell, actual Conservador del Museu Municipal de Reus. A més d’ell, ens acompa-
nyaven aquell dia els bons amics Manuel Mata i Ferrer, Pau Clotet i Pere Borràs, de
Reus, i Abdó Barceló, de Capsanes, gràcies als quals i a l’admirable resistència del
lesionat, aquest va poder ésser extret de la cova, salvant totes les dificultats, i socorre-
gut a temps. La premsa, singularment la tarragonina, en donà compte; veure La Cruz
del 26 de febrer de 1930.2

Aquest fet desgraciat tingué força repercussió en el món arqueològic
català.3  Val a dir, però, que també facilità indirectament la realització d’un
projecte que aleshores semblava encallat: la creació del Museu de Reus. Els
contactes entre l’Ajuntament de Reus i S. Vilaseca per a la cessió de la seva
col·lecció particular de prehistòria (exposada amb molt d’èxit l’any 1932 al
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Centre de Lectura) no acabaven de reeixir. El tema va ser reconduït vers un
projecte més ampli, de caràcter municipal, i de seguida va quedar clar que en
qualsevol cas hom havia de tenir en compte la situació especial de Pere Rius.

L’Ajuntament acordà finalment, el 23 de març de 1933, la creació d’un
Museu Municipal. Entre altres coses, hom decidí:

Encarregar interinament al veí d’aquesta ciutat Sr. Pere Rius i Gatell els treballs ne-
cessaris per a l’ordenació del Museu, acoplament, catalogació, instal·lació d’objectes,
etc., la retribució del qual oportunament serà determinada.4

El 25 d’abril següent, precisament el dia que Rius complia trenta-cinc
anys, l’alcalde va autoritzar-lo «a retirar de varis edificis de propietat muni-
cipal uns objectes que han de passar al Museu Municipal Prim-Rull».5  Des
d’aquell mateix moment, Rius va portar a terme –en qualitat de conservador
interí del Museu– una eficaç i infatigable tasca de recerca i recollida de ma-
terials «museables», a dins i a fora de Reus, tal com demostren la llibreta i les
diverses i successives anotacions manuscrites que es conserven a l’arxiu de
l’Institut Municipal de Museus de Reus.

L’11 d’agost de 1933 es va formalitzar la creació del primer Patronat
del Museu de Reus. En la primera reunió oficial del Patronat, el 23 de desem-
bre, Vilaseca va ser nomenat director honorari del Museu, mentre que Rius
era confirmat en el càrrec efectiu de conservador, alhora que era designat
secretari del mateix Patronat. Tot i que el 14 d’abril de 1934 es va inaugurar
el nou Museu, Rius no va deixar mai –sota la supervisió tècnica de Vilaseca–
de fer gestions per a ampliar-ne el fons d’objectes. Rius tampoc no es limità,
d’altra banda, a fer funcions estrictament subordinades o administratives i
mantingué contactes amb destacats representants de la museologia catalana
de l’època, com Joaquim Folch i Torres, i àdhuc col·laborà en el prestigiós
Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona.6

Tot i el seu handicap físic i la feina que realitzava diàriament en el
Museu de Reus, durant els anys i els mesos immediatament anteriors a la
guerra civil va encarregar-se de diferents treballs d’excavació en alguns dels

4. Sessió ordinària del 23 de març de 1933, presidida per Enric Cavallé Muixí. Llibre
d’actes municipals de 1933, foli 149 v. (Arxiu Històric de Reus). Vegeu el capítol 31.

5. Val a dir que la comunicació oficial de nomenament interí, feta pel mateix alcalde,
porta la data de 10 de maig. Ambdós documents es conserven a l’Arxiu Històric de Reus.

6. Vegeu P. RIUS, “Un document per a la biografia de Fortuny”, Butlletí dels Museus
d’Art de Barcelona, núm. 70, març de 1937, p. 92-95. L’article està signat fent constar el seu
càrrec de “conservador del Museu Comarcal de Reus”.
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jaciments més interessants de la comarca, així com de la tasca de documen-
tació de diverses troballes arqueològiques. D’aquelles excavacions es con-
serven els diaris manuscrits, els dibuixos i les fotografies dels treballs portats
a terme al poblat ibèric de Santa Anna (Castellvell del Camp) i a les vil·les
romanes del Mas de Valls (Reus) i Parets-delgades (la Selva del Camp). Els
diaris d’excavació de Rius (en preparem una edició contextualitzada) tenen
poques coses a envejar als que redactaven els arqueòlegs catalans coetanis i
contenen una informació inèdita encara ara especialment interessant.

La intervenció directa de Pere Rius en el salvament del patrimoni reu-
senc durant la guerra civil va ser més que meritòria i fins i tot va posar en
perill la seva vida en l’acompliment generós del que ell creia que era el seu
deure. En això va demostrar una valentia i una responsabilitat que altres no
podien o no volien evidenciar. No hi ha dubte que la ciutat de Reus li deu –si
més no– un reconeixement públic i notori, ni que només fos per la seva actu-
ació en unes circumstàncies tan extraordinàries.

Salvador Vilaseca ho recordava així uns quants anys més tard, en ple-
na postguerra i en un informe que va haver de redactar en la lengua del
Imperio per raons òbvies:

Hasta el advenimiento del G[lorioso] M[ovimiento] N[acional], el Sr. Rius desempeñó
su cargo con suficiencia y moralidad intachable y a plena satisfacción de la Junta [del
Museu de Reus]. Durante el Movimiento y por quedar disuelta la Junta y ser suprimi-
da esta Dirección, el Sr. Rius tuvo que encargarse de la custodia de los fondos del
Museo y de la vigilancia del mismo, pasando en él noches de guardia solo y sin ayuda
de los rojos. Fue amenazado repetidas veces con «ir a quemar todos los Santos» que
figuraban en las salas de pintura y escultura del Museo. Y no tan solo cuidó de la
conservación de todo lo existente en el mismo, sí que también dedicó sus esfuerzos,
en la medida que le fue posible, a la salvación de las iglesias de Reus y de sus riquezas
artísticas y objetos de culto. Consta de una manera absolutamente cierta que uno de
los delegados anarco-marxistas que ocuparon y establecieron un mercado en la Iglesia
Prioral, le encaró varias veces su fusil a quema ropa para alejarlo del templo durante
la destrucción lenta y sistemática de que fueron objeto sus altares. Sin embargo,
valiéndose de ingeniosos medios y de alguno de los obreros encargados del raspado
de los mismos para la extracción del oro, con los que se reunía clandestinamente
algunas noches, pudo conseguir la salvación de gran número de imágenes, los cantorales
y objetos de valor artístico y del culto.

A continuació, ratllat:

Se ha comprobado que el magnífico relicario barroco de S. Bernardo Calbó, de plata,
que pesa [en blanc] kgr., lo tuvieron que esconder en el mismo templo durante varios
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meses, hasta hallar la forma de salvarlo. Uno de los colaboradores del Sr. Rius (el
escultor Sr. Bofarull) fue descubierto y encarcelado durante algunos días en el cuartel
de las milicias rojas.7

Entre moltes altres coses, Rius va aplegar a Reus –d’acord amb el
pintor Ignasi Mallol, aleshores delegat de la Comissaria de Museus de la
Generalitat a Tarragona– un gran nombre d’objectes d’argent i va catalogar i
fitxar moltes peces d’orfebreria originals de mestres del Reial Col·legi d’Ar-
genters de Reus.8  D’acord amb les ordres donades per la Generalitat, Rius va
fer-se càrrec del trasllat dels materials més valuosos i delicats del Museu,
perfectament embalats, catalogats i fitxats, cap a dipòsits més segurs a prop
de la frontera amb França (1938).9  Tots aquests materials van ser lliurats
civilitzadament, als primers mesos de 1939, a les autoritats franquistes i, de
fet, només es van perdre els que havien estat destruïts durant els primers
moments revolucionaris o arran dels criminals bombardejos de l’aviació fei-
xista.

Al final de la guerra civil deixà la família a Catalunya i s’exilià a França,
on va treballar com a mitger en una explotació agropecuària a prop de Tolosa
de Llenguadoc i va tornar a posar en pràctica els seus coneixements d’enolo-
gia. Retornà el 1942 i s’instal·là temporalment a Barcelona, on fou detingut
per la policia i acusat injustament d’haver-se emportat «varios lingotes de
oro del Museo Arqueológico de Reus» (sic), una acusació que va poder reba-
tre sense gaires problemes. Tot i això, no va poder recuperar el seu càrrec al
Museu de Reus i es dedicà des d’aleshores a diverses ocupacions de caràcter
comercial o tècnic, com assalariat o per compte propi.

Rius, tanmateix, mantingué l’amistat i el contacte sovintejat amb el
director del Museu d’abans i de després de la guerra, Salvador Vilaseca. A
l’arxiu particular d’aquest últim van a anar a parar molts dels documents que
sobre el mateix Museu de Reus i sobre troballes i excavacions havia redactat

7. Esborrany en part mecanoscrit i en part manuscrit, sense data, que es conserva
entre la documentació personal de S. Vilaseca conservada a l’Institut Municipal de Museus de
Reus.

8. Així ho reconeixerien Lluïsa i Salvador Vilaseca en el seu llibre sobre El Reial
Col·legi d’Argenters de Reus i els seus antecedents, Reus 1970, p. 14.

9. La major part d’aquests fons reusencs es va guardar en el dipòsit patrimonial de la
Generalitat situat a la masia de Can Pol, a Montfullà (Bescanó, Gironès). Les circumstàncies
de la guerra van portar Pere Rius molt a prop del seu germà Joan, aleshores director de la
presó de Girona.
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o conservat el primer entre 1933 i 1939.10 També podem trobar qualque inte-
ressant referència arqueològica a les poques cartes de Rius que es conserven
entre l’abundant correspondència del seu vell amic.

A causa d’una greu malaltia, Pere Rius va morir a la seva ciutat nadiua
el 10 de setembre de 1973. La seva mort va passar pràcticament desaperce-
buda en el gris món cultural reusenc d’aleshores. Al llibre d’actes del Patro-
nat dels Museus Municipals n’hi ha només una mínima referència:

També es fa constar el sentiment per la mort del Sr. Pere Rius i Gatell, que va exercir
durant alguns anys el càrrec de Conservador del Museu des de la seva fundació, càrrec
al què va renunciar [sic] més tard.11

10. Vegeu, per exemple, J. MASSÓ, “Notes sobre la vil·la romana del Mas del Ganso
(Reus)”, Estudis de Constantí, 13 (1997), p. 7-17.

11. Acta de la reunió ordinària del dia 12 de novembre de 1973. Llibre d’actes del
Patronat, p. 23 (arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus).
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33. EDUARD TODA I EL MUSEU DE REUS (1933-1939)

El dia 26 d’abril de 2001 es van complir seixanta anys de la mort, a
Poblet, del gran patrici reusenc Eduard Toda i Güell (1855-1941). Malgrat
els seus viatges i les seves successives residències a fora de Reus, Toda va
sentir sempre per la seva ciutat nadiua un gran afecte i ho va demostrar repe-
tidament i amb generositat al llarg de la seva vida.1

La seva relació amb el món dels museus també va ser llarga i esplèndi-
da. Molts museus catalans (i àdhuc algun d’espanyol) compten en els seus
fons amb obres d’art i objectes arqueològics (i de tota altra mena) que
prèviament havien estat propietat de Toda. Si les col·leccions todianes no
s’haguessin distribuït com ho van fer i s’haguessin mantingut unides, ben
segur que formarien un museu molt destacable per la diversitat i la qualitat
del contingut. De fet, el mateix Toda va fundar i impulsar un museu pròpia-
ment dit: un museu destinat a recuperar el nombrós, dispers i malmès patri-
moni cultural –artístic, històric i documental– del monestir de Poblet (tot i
que avui, oficialment, se’l consideri només una «col·lecció oberta al públic»).

Ara, però, ens centrarem en els contactes que va mantenir Toda amb el
Museu de Reus, a la dècada dels anys trenta del segle passat, per bé que
també esmentarem –ni que sigui de passada– la connexió todiana amb l’antic
museu del Centre de Lectura.2

1. La millor biografia d’aquest interessant personatge és encara la d’E. FORT I COGUL,
Eduard Toda, tal com l’he conegut, Montserrat 1975.

2. Tot i que no és una relació desconeguda, encara no ha estat estudiada amb prou
detall i les referències que podem trobar a la bibliografia són massa breus (vegeu, però, el
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L’element ineludible del lligam de Toda amb el Museu de Reus era, és
clar, el seu amic Salvador Vilaseca (1896-1975). A l’arxiu particular de
Vilaseca, avui conservat a l’Institut Municipal de Museus de Reus, hi ha una
trentena de cartes que li havia tramès Toda entre 1926 i 1937. Com és natu-
ral, en aquesta correspondència (de la qual ens falten les cartes escrites per
Vilaseca) s’esmenten temes molt diversos, des dels de caràcter més personal
fins a qüestions derivades dels càrrecs o les responsabilitats que s’exercei-
xen. A tall d’exemple, podem dir que les primeres cartes de Toda (gairebé
totes escrites a la seva residència d’Escornalbou) tenen relació amb els arti-
cles de temàtica històrica que publicava a la Revista del Centre de Lectura,
aleshores dirigida pel mateix Vilaseca,3  però més endavant (en l’etapa po-
bletana, podríem dir) els papers s’intercanviarien i Toda esdevingué, com a
màxim responsable del Butlletí Arqueològic, l’editor d’uns quants articles
sobre troballes prehistòriques de Vilaseca.

En una carta datada el 5 de setembre de 1926, Toda s’excusa que no
havia tramès «las cosas del Museo perquè fa dias que’l carro no va a Reus, y
ahir se’m va morir una de las mulas».4  Es tracta, evidentment, d’una referèn-
cia a les peces que Toda havia promès donar al museu del Centre de Lectura:
tant ell com Vilaseca eren membres (des de 1924) de la Junta de Museus
d’aquesta entitat.5

Un dels ingressos importants assolits durant el procés de formació del
Museu Municipal de Reus fou la donació de diferents objectes del general
Prim que figuraven al Museu de les Arts Decoratives de Pedralbes, després
de diverses gestions realitzades a nivell municipal amb la Junta de Museus
de Barcelona (i personalment pel conservador del Museu de Reus, Pere Rius,
amb el director dels Museus de Barcelona, Joaquim Folch i Torres). El 21 de
juliol de 1933 es va procedir al seu lliurament definitiu, en un acte celebrat a
l’Ajuntament de Reus: Eduard Toda va formalitzar la cessió en representació
del president efectiu de la Junta de Museus de Barcelona, Josep Llimona i
Bruguera.6

llibre de P. ANGUERA, El Centre de Lectura de Reus. Una institució ciutadana, Barcelona
1977, pàssim).

3. Vegeu J. MASSÓ “Vilaseca, Santasusagna i la Revista del Centre”, Revista del Cen-
tre de Lectura, èp. VI, núm. 28, octubre de 1996, p. 17.

4. Transcripció textual. Només hi corregeixo els accents gràfics.
5. Vegeu el nostre article “Salvador Vilaseca. Notes per a un centenari (1896-1996)”,

Revista del Centre de Lectura, èp. VI, núm. 26, maig de 1996, p. 14-15.
6. Vegeu l’article “Uns records del general Prim al Museu de Reus”, Butlletí dels

Museus d’Art de Barcelona, núm. 29, p. 314-316 (curiosament, Toda no apareix a la fotogra-
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En una carta datada el 18 d’abril de 1934, Toda addueix causes cir-
cumstancials per no haver donat encara, al seu amic Vilaseca, unes
«blandoneres reusencas» que guardava a Escornalbou, però li diu que les
aniria «a buscar aviat, doncs necessito també treure d’allà dalt molts llibres
que aniré a buscar personalment». I segueix: «Com teniu el museo? El meu
avansa ràpidament i demà espero aquí a Gassol per a tractar de sa inaugura-
ció oficial».7  Pel que explica Toda en una carta del 6 de juny següent, sembla
que encara no havia anat a Escornalbou (era a Poblet), però tenia previst de
pujar-hi uns quants dies després:

Si no veniu aviat per aquí, potser vos veuré aquest mes a Reus, doncs penso anar per
St. Joan a Escornalbou. Ja vos avisaré i podreu recollir coses d’allà dalt pel Museu de
Reus.

Si repassem les primeres actes de la Junta del Museu Municipal, po-
drem deduir que Toda –president del Patronat de Poblet– volia realitzar una
mena de bescanvi de peces. A la reunió feta el 31 de març de 1934, la Junta
acordà autoritzar «el canvi amb el Patronat de Poblet, d’un llibre imprès po-
bletà per una caixa ferrada, antigament de propietat del nostre Ajuntament i
avui en poder de l’esmentat organisme, si el canvi val la pena». A la reunió
següent, el 9 d’abril de 1934,

es parla del possible canvi d’uns objectes, amb el Patronat de Poblet; el senyor Simó,
creu es té que procedir amb molta cautela en lo que es refereix a canvis, i deixa a la
bona discreció del Delegat-director el realitzar-ho procurant que no en surti perjudicat
el Museu; el senyor Vilaseca diu que avants de formalitzar cap canvi, es donarà comp-
te detallat de tot.8

fia oficial de l’acte). Toda era vocal d’aquesta Junta en qualitat de president de l’Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona. Vegeu també J. MASSÓ, “Els records del general Prim, al Museu
de Reus (1933)”, El Punt (Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre), núm. 2484, 22 de juliol de
2003, p. 29.

7. El Museu Municipal de Reus, que Vilaseca dirigia, s’havia inaugurat oficialment
només feia quatre dies. Com veiem, Toda volia concretar amb Ventura Gassol, conseller de
Cultura de la Generalitat, la data d’inauguració –i els detalls protocol·laris, segurament– del
seu Museu de Poblet.

8. Llibre d’actes conservat a l’arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus
(IMMR), folis 5 i 5 v. (el secretari era Pere Rius). El citat “senyor Simó” era un dels més
destacats protectors del Museu: l’arquitecte i exalcalde reusenc Josep Simó i Bofarull (1889-
1966).
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Val a dir que al Museu de Reus, uns quants mesos abans de la seva
inauguració, ja hi havia «una caixa de cabals de gran vàlua arqueològica
procedent de l’Ajuntament» 9  i que no sabem quines eren exactament les
peces reusenques i pobletanes que hom volia bescanviar. El cert, però, és que
Toda va lliurar en aquella època al Museu de Reus almenys dues peces per-
sonals (un nomenament de cònsol «de la república Ligura a Reus i Salou» i
una espasa «amb funda viatge») i que –per acord de la Junta portada a terme
el 23 de juny de 1934– Toda va ser nomenat (amb el número 2) membre del
Patronat del Museu Municipal de Reus.10 A la reunió del 25 d’agost, Vilaseca
donà compte a la Junta «dels donatius fets a aquest Museu» per «D. Eduard
Toda» i altres benefactors, «de diversos objectes, alguns d’ells ben impor-
tants».11 Potser eren els que Toda citava en una carta tramesa al seu amic el
30 de juliol, el dia abans de marxar d’Escornalbou:

Regirant coses aquí dalt, n’he trobat algunes pròpies pel Museu municipal, principal-
ment dos ventalls dels que s’usaven a les festes de barri de comensaments del segle
XIX, a Reus. / També he trobat impresos relatius a nostre poble que no sé si ja hauran
coleccionat. / Crec de totes maneres que al tornar jo aquí, que serà a final del mes vinent,
convindrà que vostè pujés. Això naturalment sens perjudici de que abans vaja a Poblet.

En una carta tramesa el 15 de gener de 1935 des de Poblet, Toda de-
mana novament una visita de Vilaseca:

Sento que no haje vingut per aquí, al menys unes hores. Ho deuria fer a sa primera
oportunitat, doncs sa visita fins podria ser útil pera’l museo Prim [sic, per Prim-Rull],
ja que jo tinc are alguns fondos de Monuments sens atribució concreta i podríam
veure la forma de donarli una subvenció de mil (o potser més) pessetes. / Fassi un
esfors [...]. Fassi per vindre a dinar. Are estic completament sol.

9. Vegeu els articles de S. S. [Joaquim Santasusagna?], “El Museu Municipal”, Les
Circumstàncies (Reus), 26 d’agost de 1933, i de Francesc Magrinyà Soler, “El Museu Muni-
cipal de Reus”, Avui (Reus), 8 de juliol de 1936. Aquesta peça ha de ser la “taula-caixa del
concell” que apareix amb el número d’ordre 289 –pels volts de 1933– en el Registre borrador,
manuscrit, de Pere Rius, que es conserva a l’Arxiu Històric de Reus (n’hi ha una fotocòpia a
l’arxiu de l’IMMR), p. 12. Considerem que és la que actualment té el número de registre 2214
[les dimensions que dóna Rius (“1’44 x 96-81”) són molt similars a les que figuren ara a la
fitxa de la núm. 2214 (83 x 144,5 x 84 cm)]. Vegeu també la nota 23.

10. Per al nomenament de cònsol i l’espasa , vegeu el Registre borrador esmentat en
la nota anterior, p. 2 i 17 (a la p. 5 s’esmenta “una rajola majòlica amb l’escut de l’Abat Porta
de Poblet”, donada per Pere Caselles). L’espasa porta ara el número de registre 7764. Quant al
càrrec del Patronat, vegeu el llibre d’actes citat a la nota 8, foli 7.

11. Llibre d’actes citat, foli 7 v.
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El reclam va ser prou bo: el dia 16 de febrer, a la següent reunió de la
Junta del Museu [Prim-Rull] de Reus, Vilaseca va donar compte «del dona-
tiu de 1250 pts. que la Comissió de Monuments, a proposta de D. Eduard
Toda, ha fet a aquesta Junta, per treballs d’investigació arqueològica i en
particular per a les excavacions del poblat ibèric de Castellvell».12

El 8 d’abril, Toda comenta a Vilaseca un tema que el preocupava: la
cessió a Poblet d’uns objectes que hi havia al museu del Centre de Lectura.
Toda s’havia entrevistat –entre altres– amb el president de l’entitat, Jaume
Roig i Padró, però no acabava d’obtenir el que volia i deixa entreveure el seu
neguit personal:

Me creya que al Centre’s conservaba un xic de memòria de les persones i les coses,
però anava errat. Cap dels presidents citats sabrà que al fer-se l’actual edifici vaig
donar deu mil pessetes pera fer la sala d’exposicions, i dos mil llibres a la Biblioteca:
ni que casi tot el museo del 2n pis, amb molts mobles, són meus i no n’he fet cap
donació definitiva, de manera que si vull, puc endurme’ls vestits, els vanos, bronzes,
coures, vidres i tantes altres coses.13

Hem de creure que Vilaseca coneixia prou bé les pretensions de Toda,
car a l’acta de la reunió de la Junta del Museu de Reus del dia 16 de febrer
d’aquell any, portada a terme a la presidència del Centre de Lectura i a la
qual també va assistir l’esmentat Jaume Roig, el mateix Vilaseca va proposar
«que les peces pobletanes que té actualment el Centre i que són d’un valor
molt relatiu, siguin reintegrades a Poblet». L’acta fa constar, tot seguit, que
«el senyor Roig promet parlar-ne a la Junta del Centre de Lectura». No cal
dir que Toda va poder assolir pocs mesos després el seu objectiu.

El 27 d’abril del mateix 1935, Toda exposa a Vilaseca una qüestió
prou interessant, lligada a una visita que acabava de fer «al vell Banc de
Reus», aleshores en període de liquidació:

M’han parlat del desitj d’obtenir els quadros de’n Llovera per a vostre museu, i lla-
vors jo he dit al Director, que és amic: –Que jo vaig donar al Banc de Reus tres quadros:

12. Les excavacions s’havien fet a la darreria de 1934, a càrrec de Pere Rius. Vegeu
Jaume MASSÓ & Ester RAMÓN, “Noticia del poblado ibérico de Santa Anna, Castellvell del
Camp (Tarragona)”, XIX Congreso Nacional de Arqueología, volum I, Saragossa 1989, p.
565-572, i Jaume MASSÓ, “L’oblidat poblat ibèric de Santa Anna (Castellvell del Camp)”, El
Punt (Reus-Tarragona), 5 d’agost de 1999, p. 29.

13. A la carta diu que les peces desitjades eren “un escut de Poblet, en pedra calissa,
procedent de la casa que’l monestir tenia a Tarragona” i “set fragments d’alabastre, proce-
dents de les escultures de l’Iglésia”.
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un del Galofre Oller, altre del Soberano i altre del Fortuny. Mon objecte i mon desitj
fou contribuir a la idea que’l Laporta [sic] tenia de reunir al Banc obres de pintors fills
de Reus. –Que jo no reclamo res, però veuré amb gust que’ls dits quadros meus, com
donació o dipòsit del Banc actual, vagin al museu. / Lo que no he dit és que en
regoneixement de mon donatiu, el Banc donà mil pessetes a Poblet, però vos ho dic a
vós per cas que aparegués alguna cosa als llibres de comptes. / Però jo mai vaig ven-
dre’ls quadros.14

En aquesta ocasió, dissortadament, la gestió de Toda no va reeixir.

L’esclat de la guerra civil va fer, entre altres coses, que Toda no es
mogués gaire de Poblet. Des d’allí, però, va seguir i fins i tot va activar la
seva tasca de recuperació de l’antic monestir, gràcies al seu nomenament
com a comissari-delegat de la Generalitat.15 L’1 de febrer de 1937, Toda
explica a Vilaseca que «darrerament he tingut aquí fortes entrades d’objectes
i llibres pobletans» i suggereix possibles intercanvis amb el Museu de Reus:
«Sé d’altres coses i papers que hi ha a Montblanc i altres llocs, i’m convin-
dria que l’amic Rius de vostre museu vingués un dia pròxim a Poblet per a
parlar. I de pas se’n podria endur lo que tinc per a Reus, i portarme si haveu
recollit algun objecte petit o llibre pobletà. Arregleu aquest viatje, pel que
vos en quedaré agraït». En un post scriptum, Toda encara insisteix: «Em
vindria molt bé, per a estar sols, la vinguda entre’l dimars i’l dissapte, i si li
convingués a Rius, se podria quedar aquí una nit o les que volgués».

Em consta que Toda i Rius es van veure, aquell mateix any, però en
desconec la data concreta i si va ser més d’una vegada. El 5 de setembre de
1939, la nova Junta del Museu de Reus –tot atenent una sol·licitud del prior
de Sant Pere– va reclamar a Toda alguns dels objectes bescanviats durant la
guerra, concretament «el servicio de candeleros de ébano y bronce y otros
objetos auxiliares, como bordones ciriales, facistoles y un Cristo, que según
noticias adquiridas por esta Junta, fueron recogidos por Vd. durante el
expresado período».16 Toda, que aleshores encara no havia recuperat el càr-

14. El citat “Laporta” era sens dubte l’administratiu de banca Sebastià Laporte i Vilà,
pare del conegut metge i polític reusenc Josep Laporte i Salas.

15. Vegeu la memòria pòstuma d’E. TODA, “Los grandes monasterios tarraconenses:
Poblet, Santas Creus, Vallbona de las Monjas y Escornalbou”, dins Los monumentos
arqueológicos y objetos artísticos e históricos de Tarragona, de su provincia y de su
arhidiócesis, Poblet 1942, p. 85-93, i el capítol 24.

16. Còpia de la carta mecanoscrita tramesa pel nou president de la Junta, Enric Aguadé
Parés. Arxiu de l’IMMR.
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rec de president del Patronat de Poblet, però ja n’era un vocal «amb especial
jurisdicció», va respondre tres dies després, amb educació però amb ferme-
sa:

En contestación a su atento oficio del 5 corriente me cumple manifestarle que daré
cuenta de su contenido en la reunión que este Patronato debe tener dentro pocos días.
/ En tanto le rogaré informe al Red. Prior de San Pedro que el servicio funerario que
reclama, actualmente aquí custodiado, es de pertenencia de Poblet, de donde fue
sustraido hace años por el vecino de Reus Jacinto Pla, alias Xafarruchs».17

La resposta evasiva de Toda no va complaure, és clar, la Junta reusen-
ca. La rèplica, signada pel president Aguadé el dia 14, és contingudament
dura però poc hàbil:

He de observarle que los candelabros y servicio de que se trata, se los llevó Vd. y no el
Patronato, que en aquellos días, parece que no existía. / He dado cuenta al Revdo. Sr.
Prior Arcipreste de San Pedro, de que el servicio de que se trata, es de pertenencia de
Poblet, de donde fue sustraido por el vecino de Reus, Jacinto Plá (a) Chafarruchs. A lo
cual observa el Sr. Prior que la Iglesia de San Pedro lo tiene adquirido por la posesión
de 101 años; más, mucho más de lo necesario en Cataluña, para adquirir la propiedad.
/ Por mi parte he de hacerle observar que el Real Convento de Sta. María de Poblet de
Monjes Benedictinos, que fueron en otro tiempo los propietarios del servicio de que
se trata, hace 102 años que no existe y sólo subsiste la Venerable y grandiosa ruina del
edificio en que dicha Comunidad estaba instalada, para cuya conservación y
consolidación, ha destinado el Gobierno importantes subvenciones y el país otras
cantidades por suscripción. / Además, de una información que la Junta ha practicado,
resulta que Vd. se hizo cargo del servicio que el Sr. Prior reclama, dando en cambio
algunos objetos, que ahora el que parece ser su dueño, nos viene a reclamar».18

Aquest últim «dueño» era J. Pedro Gil Moreno de Mora y Plana, pro-
pietari de Riudabella, vell amic de Toda i futur membre del Patronat de Po-
blet. Gil Moreno de Mora –efectivament– havia reclamat per carta, datada el
28 d’agost del mateix 1939, diferents mobles «que gracias al Museo de Reus
han podido salvarse de la aventura roja».19 La resposta que li va fer Aguadé
és datada (significativament) el 14 de setembre:

Sin poner en duda la afirmación de Vd. sobre los objetos de su propiedad, he de

17. Original mecanoscrit. Arxiu de l’IMMR.
18. Còpia mecanoscrita. Arxiu de l’IMMR. Vegeu el capítol 3.
19. Original manuscrit. Arxiu de l’IMMR.
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decirle que dichos objetos fueron dados al Museo Municipal de esta ciudad, por D.
Eduardo Toda, a cambio de un servicio de candeleros y otras piezas para grandes
solemnidades religiosas, pertenecientes a la Prioral de San Pedro de esta ciudad, donde
estaban desde hace 101 años y que pudieron salvarse del furor rojo, gracias a buenas
personas. / No le digo esto para poner obstáculos a que Vd. recobre lo suyo, porque
esta permuta no tiene –a mi juicio– ningún valor, sino para que Vd. ayude al Revdo.
Prior de San Pedro, a que recobre la tenencia de lo que es de su indiscutible propiedad.20

Toda va contrareplicar Aguadé el dia 27, amb un escrit molt ponderat,
propi d’un antic diplomàtic:

Se enteró este Patronato de sus cartas de V. relativas al servicio funerario traido desde
Reus hace dos años, acordando ratificar su acuerdo de conservar los objetos pobletanos
aquí restituidos, en importante cantidad, de varias procedencias. / Ahora cumpliré el
deber de cortesía de contestar su atenta carta del 14 corriente, empezando por decirle
que yo no me llevé como V. dice, el servicio que nos ocupa. Estaba entonces encargado
del monasterio, y se me dijo de palabra haberse recogido el servicio en muy mal
estado, por lo cual se arreglaría en esa y sería devuelto a Poblet. Así se hizo algún
tiempo después, presentándose sin previo aviso un camión que no traía el servicio
completo.

Toda especifica, a continuació, quines van ser les peces que li van ser
lliurades i quines no, i segueix:

He de rogar a V. que al transmitir al Rdo. Prior los anteriores datos, le añada que la
posesión de los objetos muebles se convierte en propiedad al cabo de un año de posesión,
si a ésta le acompaña un justo título y la buena fe. La posesión de 101 por sí sola no
determina derecho alguno. También suplicaré le informe, por si lo ignora, que la
devolución a Poblet del servicio funerario de S. Pedro se venía negociando hace cinco
años con las autoridades competentes.

Toda aprofita l’avinentesa per recordar a Aguadé «que Poblet nunca
fue benedictino» i que «las tres cuartas partes de los edificios arruinados ya
han sido reconstruidos», tot esmentant l’existència del museu, de les tres
biblioteques, de l’arxiu, de l’església i una capella obertes al culte, etc. Toda
rebutja amb contundència les afirmacions d’Aguadé:

Estraño la noticia de la información de esa Junta, que yo me hice cargo del servicio

20. Còpia mecanoscrita, arxiu de l’IMMR. Més endavant, el 4 de desembre, Gil Mo-
reno de Mora va tornar a reclamar els seus mobles –per mitjà d’un formulari imprès editat pel
“Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional” i la “Junta de Museos de Reus”–
i li van ser retornats el 3 de gener de 1940 (l’imprès original es conserva a l’Arxiu Històric de
Reus).
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funerario dando en cambio algunos objetos ahora reclamados por su dueño. Esta
enormidad carece de sentido, pues ni yo ni el encargado del museo de Reus podíamos
cambiar objetos que no eran nuestros. / El Señor que vino con el camión, me pidió
efectos míos para no regresar de vacío; en anteriores ocasiones había hecho donativos
a ese museo,21 y esta vez entregué dos vitrinas, dos cajas de novia, un banco labrado,
una caja de tres llaves vendida por ese Ayuntamiento y un gran mortero de bronce
hecho en 1774 por Beltran, fundidor del camino de Riudoms.22 / Entonces el encargado
de ese museo me dijo que se había incautado de la casa Borrás, en cuyo salón princi-
pal proyectaba hacer una instalación de estilo Luis XV, pero le faltaban muebles y le
servirían mucho algunos aquí depositados, que eran una arpa, dos bargueños, dos
sillas catalanas y dos arquitas de cuero, debidamente inventariados como propiedad
de Riudabella; ofreciendo su devolución en cuanto fuesen reclamados por su dueño.
Sólo a este título fueron llevados a Reus, dejando aquí por falta de espacio en el
camión y sus prisas de salir, una vitrina, la caja de caudales 23 y el mortero. / Cuando
el propietario de Riudabella recogió sus muebles depositados en Poblet, le señalé los
guardados en ese museo, ofreciéndole recojerlos yo mismo si fuese necesario. / Por lo
tanto, la información de esa Junta no tiene base jurídica ni responde a la verdad de lo
ocurrido. / Perdone la extensión de esta carta, necesaria para esclarecer los hechos
señalados en la suya [...].24

No hi ha més correspondència. La mort de Toda, dinou mesos després,
va tallar definitivament la seva benemèrita connexió –estroncada arran de
l’intercanvi d’oficis suara esmentat– amb el Museu de Reus.

21. A més de tots els objectes que ja hem esmentat (i els que després esmentarem), a
l’actual Museu d’Art i Història de Reus (MAHR) també es conserva –com a donació de Toda–
una pintura setcentista amb la representació de la Fugida a Egipte (número de registre 2046).
Agraeixo als col·legues Anna Figueras i Marc Ferran la seva col·laboració en la identificació
de les diferents peces lliurades per Toda al Museu de Reus.

22. El banc treballat era segurament el que figura actualment al MAHR amb el núme-
ro de registre 1494. Una de les caixes de núvia s’identificaria, probablement, amb la que té el
número de registre 996.

23. Aquesta caixa, que –com diu Toda– es va quedar a Poblet, sembla una bessona de
la que ara té el número de registre 2214. Vegeu la nota 9.

24. Original mecanoscrit (curiosament sense la firma de Toda). Arxiu de l’IMMR.
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Fig. 25. Primera plana de la carta d’Eduard Toda a Enric Aguadé, de 27 de setembre de 1939.
Arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus.
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34. NOTES SOBRE IGNASI MALLOL, JOAN REBULL I EL
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (1936)

Els codirectors del Taller-Escola de Pintura i Escultura de Tarragona,
Ignasi Mallol i Joan Rebull –ensems amb altres persones, és clar– van portar
a terme durant la guerra civil una tasca importantíssima de salvament del
patrimoni cultural. L’esclat revolucionari que provocà la rebel·lió militar va
afectar molt especialment els edificis i objectes de caràcter religiós (que eren
propietat, majoritàriament, de l’Església catòlica) i, en conseqüència, la seva
protecció i salvaguarda van ser prioritàries per als tècnics i responsables de
la Generalitat. Quan les circumstàncies ho van permetre, però, el Departament
de Cultura va aprofitar l’avinentesa per a recuperar també els monuments i
materials patrimonials no eclesiàstics, entre els quals m’interessa destacar
–en aquesta ocasió– els arqueològics.

Atesa l’eficàcia demostrada per Mallol i Rebull en les primeres setma-
nes de la guerra, el conseller Gassol i els seus col·laboradors els van mante-
nir al front de la circumstancial Comissió del Patrimoni Artístic a Tarragona
(d’àmbit supracomarcal) i en van ampliar les competències. Així, el comis-
sari general de Museus Pere Coromines va nomenar de seguida Mallol i Re-
bull delegats de la seva Comissaria a la ciutat, i el mateix va fer el comissari
dels Museus Arqueològics, Pere Bosch Gimpera, poc després de la publica-
ció al Butlletí Oficial de la Generalitat (BOGC) d’un decret de Cultura, de 8
d’agost, que declava «incautades, especialment, la zona arqueològica de
Tarragona, els seus museus i col·leccions arqueològiques, la Necròpolis i el
Museu de la Fàbrica de Tabacs».1  Bosch, en efecte, va signar –el 28 d’agost–

1. BOGC, 11 d’agost de 1936.
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un document pel qual nomenava

els Srs. Ignasi Mallol Casanoves i Joan Rebull Torroja, Delegats d’aquesta Comissa-
ria a la ciutat de Tarragona per tal de què en compliment del Decret de 8 d’agost
s’incautin de la zona arqueològica de Tarragona, dels seus Museus i col·leccions ar-
queològiques, ruïnes, monuments i excavacions [que] pertanyin o hagin pertanyut a
l’Estat, als Municipis o Corporacions públiques o privades, així com a particulars, que
l’esmentat Decret incorpora al Patrimoni del poble i posa sota la salvaguarda de la
Generalitat.

A més, Bosch n’especificava també els deures i els drets:

Entre les coses que han d’ésser objecte d’incautació es consideren compreses
especialment l’antic Museu arqueològic provincial i el Museu i excavacions de la
Necròpolis de la fàbrica de tabacs. / Els Delegats d’aquesta Comissaria aquí nomenats
tenen com a principal encàrrec vetllar per a que sia resolta la instal·lació en un edifici
adient del Museu arqueològic de Tarragona. / El personal procedent dels Serveis de
l’Estat o qualsevol altre que estés afecte als Museus, Monuments o Excavacions de
Tarragona queda depenent dels Delegats d’aquesta Comissaria. / Aquests Delegats pro-
posaran a la Comissaria dels Museus arqueològics el que estimin pertinent per al mi-
llor cumpliment del seu comès prenent les mesures que calgui i comunicant-les des-
prés a la Comissaria.

Ambdós delegats van tenir molt clar quin era l’edifici adient com a
nova seu del Museu Arqueològic. La premsa se’n va fer ressò ben aviat:
«Sembla que prevaldrà el criteri dels artistes Mallol i Rebull d’instal·lar el
Museu arqueològic en el que fou Palau Arquebisbal».2  En una carta datada
el 10 d’octubre, un Bosch sempre optimista informava Rebull sobre les ges-
tions que havia fet a Barcelona:

Ahir he parlat amb en Gassol, qui m’ha promès que sortirà el Decret destinant els
edificis de Tarragona per Museu. Així doncs ja es pot tirar al dret: sobre la qüestió dels
diners podreu disposar de cinc o sis mil pessetes amb destinació al Palau Episcopal.
Quan s’acabin ja procurarem trobar-ne més.

El decret, efectivament, es va publicar set dies després al Diari Ofi-
cial de la Generalitat (DOGC) i, entre altres coses, confirmava que «el Mu-
seu Arqueològic de Tarragona serà instal·lat en l’ex-Palau Arquebisbal» i que
en tindrien cura «els delegats del Servei del Patrimoni del Poble de Tarragona,

2. Diari de Reus, 3 de setembre de 1936.
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Ignasi Mallol i Joan Rebull».3

Poques setmanes després es va fer efectiva l’apropiació del Museu
Arqueològic per part de la Generalitat. L’acta corresponent diu així:

Els senyors Ignasi Mallol i Joan Rebull, Delegats de la Comissaria de Museus de la
Generalitat de Catalunya a Tarragona, Pere Batlle, Assessor tècnic d’Arqueologia de
la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona i Andreu Herrera, Director
interí del Museu Arqueològic Provincial de Tarragona, en compliment de les disposi-
cions vigents procedeixen a l’entrega de l’esmentat Museu Arqueològic Provincial per
part del Senyor Andreu Herrera a la Delegació de Museus de la Generalitat de
Catalunya. / I per als efectes consequents es signa la present acta a Tarragona i a tret-
ze de novembre de mil noucents trenta sis.

Al peu d’aquest document, conservat –com els altres que he citat– a
l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, hi ha les signatures
dels esmentats Mallol, Rebull, Batlle i Herrera. Pel davant encara hi havia
més de dos anys de guerra.

3. DOGC, 17 d’octubre de 1936.
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Fig. 26. Acta del lliurament del Museu Arqueològic de Tarragona a la Generalitat republicana
(13 de novembre de 1936). Arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
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35. PERE BATLLE I HUGUET, CONSERVADOR DEL MUSEU
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA DURANT LA GUERRA CIVIL

(1936 - 1939)

Pere Batlle i Huguet (Reus, 1907 – Tarragona, 1990) és un dels perso-
natges més interessants del panorama cultural tarragoní del segle XX. Sacer-
dot des de l’any 1930, estudià fins al 1934 arqueologia paleocristiana, epi-
grafia, paleografia i diplomàtica a Roma. Fou nomenat director del Museu
Diocesà de Tarragona el 1933.

El 26 de juliol de 1936 fou detingut per un escamot a casa seva. Tal
com explicà força detalladament el malaguanyat Xavier Ricomà a la nota
biogràfica del Dr. Batlle publicada al Butlletí Arqueològic (núm. 12, 1990),
la intervenció del cenetista Josep M. Alomà va salvar-lo d’una mort proba-
ble. El cas és que Batlle ingressà a la presó de Pilats i hi estigué unes quantes
setmanes, mentre al carrer es desfermava la revolució provocada per la rebel·lió
militar. El Diari de Reus del 18 de setembre informà sobre el seu allibera-
ment: «Ha estat posat en llibertat el director del Museu Diocesà de Tarragona,
Pere Batlle, el qual ha passat a col·laborar a la Conselleria del C. A.». La
col·laboració de Batlle consistia a ser l’assessor tècnic de la Conselleria de
Cultura del Comitè Antifeixista de Tarragona (després convertida en Regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament), presidida pel mateix Alomà. Batlle va exer-
cir immediatament el seu nou càrrec d’assessor, tal com demostra un docu-
ment signat el dia anterior, el 17 de setembre, referent a la immobilització
d’uns objectes valuosos de Josep de Suelves dipositats a la sucursal del Banc
d’Espanya (els documents que cito són a l’arxiu del Museu Nacional Arque-
ològic de Tarragona).

Des de mitjan setembre de 1936, doncs, Batlle va col·laborar activa-



264

ment en el salvament i la recuperació del patrimoni cultural, tot reforçant la
tasca ja realitzada –des del primer moment– per l’esmentat Alomà i, sobre-
tot, pels dos responsables de la Comissió del Patrimoni Artístic de la Genera-
litat a Tarragona, Ignasi Mallol i Joan Rebull. La relació de Batlle amb Ma-
llol i Rebull es va anar fent cada cop més estreta i, a la pràctica, formaven un
veritable equip tècnic: Mallol era l’especialista en pintura, Rebull en escultu-
ra i Batlle en arqueologia i art medieval i modern. El 13 de novembre, quan
es portà a terme el lliurament del Museu Arqueològic de Tarragona a la Ge-
neralitat, Batlle signà l’acta oficial juntament amb el director interí Andreu
Herrera i els delegats Mallol i Rebull. El 4 de gener de 1937, a l’escrit que
acompanya el pressupost anual per al Museu Arqueològic i el Museu de la
Necròpolis, Mallol proposa als seus superiors el nomenament de Batlle com
a director d’ambdós museus, amb un sou de sis-cents pessetes al mes, perquè
–com explica, després d’esmentar els seus «estudis d’arqueologia romana i
paleocristiana en un Institut de Roma, durant quatre cursos»– «el creiem
preparat per a ocupar aquest lloc amb la competència necessària».

Pocs mesos després, el 22 de maig, es redacta un nou document a
favor del nomenament de Batlle com a director del Museu Arqueològic de
Tarragona (amb el de la Necròpolis annex). Els redactors hi exposen els mè-
rits científics de Batlle, tot esmentant especialment «el premi de Museus del
Concurs de l’any 1936 de l’Institut d’E[studis] Catalans». Al peu del docu-
ment, adreçat al conseller de Cultura de la Generalitat, hi ha les signatures
del comissari de la Generalitat a Tarragona (Joaquim Fort), del regidor pri-
mer i del regidor de Cultura de l’Ajuntament (Boronat i Alomà) i dels dele-
gats de Museus (Mallol i Rebull).

A l’edició del dia 14 d’agost de 1937, el Diari de Reus informava que
havia estat «nomenat conservador del Museu Arqueològic de Tarragona el
nostre distingit paisà i reputat arqueològic [sic] Pere Batlle Huguet, al qual
felicitem cordialment». A la pràctica, aquest càrrec de conservador significa-
va que Batlle s’encarregava de les tasques internes, de caràcter tècnic, del
Museu Arqueològic i del de la Necròpolis Paleocristiana, mentre que queda-
ven reservades al comissari delegat Mallol (i, subsidiàriament, al seu com-
pany Rebull) les de direcció general. A l’organigrama del Servei d’Excavaci-
ons i Arqueologia de Catalunya, dirigit per Pere Bosch-Gimpera, Mallol i Re-
bull eren els inspectors de la zona arqueològica de «Tarragona, ciutat i voltants»
(Salvador Vilaseca ho era de les «comarques tarragonines»), mentre que Batlle
era el conservador dels «Museus Arqueològics de Tarragona» (Memòria 1936-
1937, Secció d’Excavacions i Arqueologia, Barcelona 1937, p. 54).
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Pel gener de 1938, el Servei suara esmentat va ser reorganitzat i –com
a Secció d’Excavacions i Arqueologia del Servei del Patrimoni Històric, Ar-
tístic i Científic– es va dotar d’una plantilla administrativament més estruc-
turada (DOGC del 28 de gener). El 23 de febrer, una ordre del conseller de
Cultura, Carles Pi i Sunyer, especificava els noms i càrrecs de les persones
adscrites a la Secció, «amb efectes a partir del dia 1r. del mes corrent, quant
als drets que els atorga la nova categoria que els és assignada» (DOGC del 10
de març). En aquesta relació, Pere Batlle –a l’ensems amb Albert del Castillo–
és assignat «a la categoria d’Oficial primer, amb l’haver anual de 7.000 pes-
setes».

Els bombardeigs feixistes

Francisco J. González Huix ha explicat i exposat molt bé, en el seu
llibre El asedio aéreo de Tarragona, 1937-1939 (Tarragona 1990, p. 50-56),
les dramàtiques i espectaculars conseqüències del bombardeig portat a terme
per cinc avions legionaris italians sobre la ciutat i el port de Tarragona el dia
30 de desembre de 1937. En el plànol i les fotografies publicades pel senyor
González Huix es poden apreciar molt clarament els impactes obtinguts pels
aviadors feixistes, que centraren el seu atac en la factoria de CAMPSA tot
llençant una part de les bombes en diferents llocs de la ciutat, des de la Part
Alta fins a les rodalies de la Fàbrica de Tabacs. Una d’aquestes bombes va
caure dins l’àrea arqueològica de la Necròpolis Paleocristiana, molt a prop
del Museu monogràfic.

Els atacs van continuar, és clar, i el 5 de febrer de 1938 –poques set-
manes després del bombardeig que he esmentat– tres avions feixistes van deixar
caure quinze bombes a la zona del Francolí, tres de les quals van impactar
directament a les instal·lacions de la Tabacalera (GONZÁLEZ HUIX, op. cit., p.
66). Aquests fets, com és natural, van alarmar els responsables del patri-
moni arqueològic català. El 8 de febrer, el principal col·laborador de Pere
Bosch-Gimpera (1891-1974) –tant a la Secció d’Excavacions i Arqueologia del
Departament de Cultura de la Generalitat com al Museu d’Arqueologia de
Catalunya–, Josep de Calassanç Serra i Ràfols (1902-1971), va trametre una
carta –escrita a mà– al conservador del Museu Arqueològic de Tarragona,
Pere Batlle, en la qual li demanava més informació (de la meva transcripció,
parcial, suprimeixo també l’encapçalament):

Estimat amic: Hem llegit que han bombat novament la part S. de Tarragona amb danys
majors o menors a la fàbrica de tabacs. Això ens fa tèmer per la sort del Museu (més
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pensant amb els efectes produïts en el de Reus). Us prego ens trameteu notícia de
l’estat dels treballs de protecció que quedaren acordats en la nostra darrera visita ja
que a Conselleria ens ho reclamen urgentment. [...] També ens caldria saber si s’han
fet les fotografies de l’estat del Museu de la Necròpolis (porta esbotzada, vidres tren-
cats, sot de la bomba al jardí etc.) En tot cas enviaríem el fotògraf a fer-ho, perquè no
sé com esteu de material (En Mallol i Rebull digueren que molt malament) (nosaltres
en tenim molt poc i caríssim, però anem fent les coses més urgents). Cordialment
vostre, Serra Ràfols [signat].

Batlle li va contestar per mitjà d’un ofici mecanoscrit, datat el 15 de
febrer (transcripció també parcial, de la còpia):

Estimat amic: Rebuda la vostra atta. del 8 proppassat. Del darrer bombardeig a què us
referiu, caigueren certament algunes bombes als edificis de la Fàbrica de tabac, sorto-
sament, però, prou lluny del Museu de la Necròpolis perquè no hi causessin cap dany
als objectes. Els treballs de protecció del Museu han estat inexplicablement retardats;
és desesperant haver de dependre d’altres i de posseir tan pocs mitjans pròpris. No
s’han fet les fotografies del jardí ni de l’interior del Museu, no obstant no he cregut
convenient d’esperar que aquestes es fessin per començar a embalar els objectes de
les vitrines i retirar-los, per ara, al subterrani. Si jo pogués obtenir material fotogràfic
(film per Leica i paper), amb el meu aparell hauria pogut suplir, en part, aquestes
deficiències; de la mateixa manera, que si poguéssim disposar de mitjans de transport,
no ens caldria passar lamentablement els dies esperant l’ajut que ens pugui prestar
l’Ajuntament. No és pas que en Ripoll se’n desentengui, però té massa coses per
poguer fer-ho tot com cal. [...] Us saluden els amics Mallol i Rebull. Saludeu els Srs.
Bosch i Colomines. Vostre afectíssim amic i servidor.

Abans de continuar, cal recordar qui són les persones esmentades. Els
artistes Ignasi Mallol (1892-1940) i Joan Rebull (1899-1981) eren els dele-
gats a Tarragona del Servei del Patrimoni Artístic, Històric i Científic de
la Generalitat. Salvador Ripoll i Sahagún (1906-1976) era l’arquitecte de la
Comissaria de la Generalitat a Tarragona i havia participat activament (els
anys 1936 i 1937) en les excavacions realitzades a l’amfiteatre i en altres
indrets de la ciutat. Josep Colominas i Roca (1884-1959) era company de
Serra i Ràfols a la Secció d’Excavacions i Arqueologia dirigida per Bosch-
Gimpera.

Batlle va trametre tot seguit a Barcelona la «notícia» que li havia de-
manat Serra i Ràfols. Es tracta d’un text intitulat «Memòria dels treballs
de preservació dels objectes del Museu de la Necròpolis romana-cristiana de
Tarragona, contra els perills de bombardeigs aeris», en cinc fulls mecanoscrits,
datat i signat a Tarragona el gener de 1938. En transcric només el primer
paràgraf:
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Donada la persistència dels atacs aeris sobre Tarragona i la proximitat del Museu de la
Necròpolis romana-cristiana a possibles objectius d’aquests atacs, hom es preocupà
seriosament i de bona hora de la preservació dels perills de destrucció que poguessin
sobrevenir als objectes que s’hi conserven. Encara, per altres atacs posteriors, durant
els quals foren llençades algunes bombes ben a prop del Museu i en llurs jardins,
destruint alguns sarcòfags i altres pedres i produint trencadissa de vidres; i, finalment,
per la destrucció de la Campsa, que amb les explosions dels dipòsits de gasolina s’in-
utilitzaren totes les portes i finestres del Museu, hom procedí immediatament als tre-
balls planejats.

Si comparem la informació que ofereixen aquests documents coetanis
sobre les vicissituds del Museu Paleocristià durant la guerra civil amb la
versió que el mateix Batlle en donaria després en el llibre Los Monumentos
Arqueológicos y Tesoro Artístico de Tarragona y su Provincia durante los
años 1936-39 (Poblet 1942), veurem com els efectes dels bombardeigs fei-
xistes desapareixen com per encanteri («también este Museo hubo de sufrir
los perjuicios de los traslados y evacuaciones», p. 28) i només s’hi fa, de
passada, un esment brevíssim a «los daños sufridos en la Guerra» per l’edifi-
ci del Museu (p. 29). Amb l’entrada de les tropes franquistes, Batlle va per-
dre els seus càrrecs republicans però recuperà l’ús de la sotana i salvà la
direcció del Museu Diocesà. Calia dissimular –ni que fos tergiversant-los o
menystenint-los– els «vastos y fantásticos planes de valorización de la Cul-
tura» (p. 27) d’una Generalitat amb la qual ell havia col·laborat –de grat o per
força– destacadament. Aquell exercici d’amnèsia –obligada per les circums-
tàncies– no li va impedir més endavant, l’any 1989, rebre de mans del presi-
dent Pujol la Creu de Sant Jordi. Els mèrits acumulats durant la guerra supe-
raven, segurament, els possibles demèrits de la postguerra.
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Fig. 27. Pàgina 54 de la Memòria 1936-1937 de la Secció d’Excavacions i Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya, amb la relació del seu personal.
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Patrimoni en perill,
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