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ART, CIÈNCIA I LITERATURA
A LES FAÇANES 
DE LA BIBLIOTECA MUSEU
BALAGUER
Àngel Olivé Gatell

En contemplar encuriosits  el monument balaguerià emplaçat al bell mig del parc
que va dirigir  el jardiner Joan Piera, encerclat per la robusta reixa construïda 
als antics tallers de la Maquinista Terrestre i Marítima de Barcelona, ens fixem en els
esgrafiats que encara resten al descobert.

En un principi eren divuit i en l’actualitat només són visibles: vuit a la façana princi-
pal, una a cada façana nord i sud i tres a les façanes posteriors de la zona sud.

Farem una succinta descripció de les escenes, les imatges de les quals són repro-
duïdes al voltant d’aquest escrit, gravats litogràfics  o esgrafiats que foren dibuixats i
esculpits  per  l’artista  barceloní  Josep  Mirabent  i Gatell -els seus ascendents eren
sitgetans i passà la seva infantesa  a Sitges-  segons la idea i el pla del director de
l’edifici, l’arquitecte també barceloní, Jeroni Granell.
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COS NORD-OEST. FAÇANA ANTERIOR

Composició 1
Immediata a la porta principal

ART EGIPCI
Un sacerdot està esculpint un colós.  
Representa  l’escultura

Un jove elabora un capitell.                
Significa l’arquitectura

Un altre que dibuixa.
Vol comunicar la pintura

Composició 2
ART PAGÀ

Fidias està esculpint  la cèlebre Minerva 
Partènia i un jove treballa en  un fragment  
del pòrtic.

Composició 3
ART CRISTIÀ

Fra Angèlico de Fièsole pinta una verge 
i un jove modela un capitell de l’època i 
una escultura.

HISTÒRIA DEL GRAN ART

Composició 4
ART DEL RENAIXEMENT

Miquel Àngel  amb la seva estàtua de Moisés i
un escultor mentre treballa en un capitell.



43Composició 1
ART EGIPCI

Uns egipcis pinten una caixa de mòmia i
decoren una gerra.

Composició 2
ART GREC

Alguns artífex elaboren objectes de ceràmica,
armadures i mobles.

Composició 3
ART CRISTIÀ

Es veuen algunes persones com treballen amb
objectes de litúrgia i armes.

Composició 4
ART DEL RENAIXEMENT

Uns àrabs decoren  rajoles i mosaics. Cellini
està gravant  armadures.

FAÇANA POSTERIOR COMENÇANT PEL CENTRE DE L’EDIFICI

HISTÒRIA DE L’ART APLICAT A LA INDÚSTRIA O ART SUNTUARI



Composició 1
Immediata a la porta principal

EGIPTE
Uns personatges egipcis tracen signes per ser regularment
una de les ciències més antigues d’aquell país:
Un porta un compàs per fer càlculs i obtenir una imatge
del mapa celest,  junt amb l’escaire, signes clars de  
caràcter maçònic. El sol i la lluna presideixen 
la lògia o temple  maçònic.

Composició 2
GRÈCIA

Un orador grec dóna lliçons al poble.

COS DEL SUD-EST. FAÇANA ANTERIOR

HISTÒRIA DE LES CIÈNCIES
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Composició 4
HISTÒRIA MODERNA

Els invents de l’època.
Com que són molts és condensen alguns deter-
minats, escollits per considerar-los  més repre-
sentatius o de més interès.
Així trobem que en lloc de microscopi s’ha
posat el  telescopi, en el que s’hi involucra la
ciència de l’observació, mitjançant lents, i per
ser més aplicable a una representació pictòrica.
Situat en lloc preferent hi ha Gutenberg  per
haver descobert la impremta la que ha con-
tribuït a difondre els coneixements.
La mecànica està representada per:
· La màquina de vapor, per Watt
· La navegació, per Fulton
· El ferrocarril, per Stephenson
· El teler i la fabricació de teixits, per Jacquard                                                       
· La navegació aèria, per Montgolfier
· Les lleis físiques, per Pascal i Herschel
· Fixació d’imatges per mitjà de la llum, 
Daguerre i Niepce.

Com a darrers invents de l’època,  apareixen els
parallamps, la bombeta d’Edisson i la pila
galvànica.

Composició 3
RENAIXEMENT

Cristòfor Colom discuteix amb el savis teòlegs
de Salamanca.
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Composició 3
El Dant recita a Florència els seus cants a la
multitud.

Composició 4
En homenatge a Cervantes, Calderón i Shake-
speare com a representants de la literatura i
poesia modernes.

FAÇANA POSTERIOR 

HISTÒRIA DE LA LITERATURA I LA POESIA

Composició 1
EGIPTE

Sesostris
Un sacerdot fa la presentació d’un plànol d’un 
edifici per les moltes construccions   que es van
fer al seu temps.
Un altre sacerdot escriu les memòries 
del seu regnat.
Un músic canta les glòries de l’època 
esplendorosa dels egipcis.

Composició 2
GRÈCIA

Homer canta els seus versos al poble.
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AL COSTAT SUD
La mesura del temps com es feia antigament
portant per limb la clepsidra amb   dos genis al
costat, de caràcter egipci l’un, de caràcter pagà
l’altre.

A LES TESTERES DE L’EDIFICI

EL TEMPS

AL COSTAT NORD
La mateixa figura del temps portant per nimb,
l’horari modern que  mana  distribuir a altres
dos genis de caràcter cristià i del renaixement;
els palmons, les palmes i corones als distingits,
premiats o venerats.
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La plasmació de tot aquest conjunt representatiu i simbòlic pot haver estat suscitat suposadament
per dues obres de José de Manjarrés: Teoría estética de las artes del dibujo o per Las Bellas Artes.




