
COL.LECCIONS.
LLECiATS.
DONACIONS

Ricard Belascoain

Moltes vegades, ens referim als termes
lIegat i donació amb la mateixa
idea, els hi atribuim una
consideració homogenia, si bé
tenen característiques
diferents.

terme lIegat té una accepció jurídi-
mporta una "disposició per

e mort que implica una adqui-
éns a títol particular". En el

sen I més figurat o popular, el ter-
me s'entén com alió que estramet de
generació en generació.

Ladonació implica un acte qraturt, un
acté per al qual una persona, el do-
nant, disposa d'una cosa a favor
d'una aJtra, el donatario La donació
es pot feren vida.

D'altra banda, en molts casos asso-
ciem lIegat a un conjunt i donació a
una unitat, aspecte que no té parque
ser exactament així.

Sigui el casque sigui, el que ens inte-
ressa destacar és que en ambdós ca-
soshi ha quelcom a llegar o donar, és
a dir, que previarnent hi ha hagut una
acció de recollid~ o acumulació, del
tipus de material o materials que si-
guin, realJtzada per una o diverses
persones, 'en un moment concreto al
lIarg d'un període (le temps. . ,

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

dedica part del seu temps i deis seus
recursos. Finsa cert punt, la col-lecció

no deixa de ser una obra d'autor.
Previarnent a I'acte de llegar hi ha la
funció de la seva construcció.

Sobre el cbl·leccionisme i els
col·leccionistes s'ha escrit forca des
d'árnbits tan diferents com la psico-
logia, I'antropologia o la literatura.

Per tant, i referint-nosa-l'árnbit de.
béns culturals, que ésel que ens inte-
ressatractar, E+f.onsd'aquest acte de, ,
provisió equival a una col-lecsió de .
béns recollida per algú interessat.en
un determinat -tipus .de fet, al qua~~

..•

Si ho abordem des d'una perspecti-
va histórica, i retrocedint en el temps,

) ,
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ens trobem que a Italia, per exemple,
ja en el segle XV existeixen col·leccions
particulars, algunes matinerament
obertes a disposició del públic. Con-
cretament, al 1471, Sixt IVva inaugu-
rar a Roma una galeria d'estatues an-
tigues. Aquesta, com les col·leccions
principesques del passat, és utilitzada
per a prestigi del fundador, pero, al-
hora, coincideix amb el primer intent
de protecció del patrimoni local.
D'altra banda, la col·lecció no és un
tresor del temple, encara que hagi
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estat reunit a iniciativa del cap de la

cristiandat. La galeria s'obre al públic,

fet que permet reconeixer en aques-

ta institució un deis primers museus,

en el sentit modern de la paraula. És

igualment antecedent de les galeries

d'antiguitats i de pintura de l'epoca

classica, cread es pels sobirans per aco-

lIir els seus hostes d'honor i els artis-

tes de renom.

A. d'aquest moment es multipli-Oper Europa les "cambres de

meravelles" i els "gabinets de curio-

sitats", uns més artístics, altres més

naturalistes i etnogratics, pero tots

desvetllant, sota un aparent garbuix,

el pensament sintetic i humanista deis

seus realitzadors: els sobirans, els ciu-

tadans rics, siguin burgesos, erudits

o artistes, manifesten així la fam de.,
coneixements, la seva necessitat pren-

ciclopédica de compra i explicar.

Aquestes col·leccions, sovint sense

l'existencia d'una clara frontera, pas-

saran de I'estatus privat a I'estatus

públic i d'un accés molt limitat a un

accés cada cop més ampli.

Hi ha hagut altres paises, Franca prin-

cipalment, on l'art, tant I'antic com

l'art en desenvolupament, els monu-

ments histories o científics, han estat

un assumpte d'Estat i, en conseqüen-

cia, el mecenatge estatal ha tingut

des del segle XVI un pes molt supe-

rior que el rnecenatqe particular, i les

col·leccions reals, que després de

l'Ancien Régime van passar a l'Estat,

han adquirit en la cultura francesa

una posició amb la qual les

col·leccions particulars no poden de

cap manera competir.

La tendencia al col·leccionisme par-

ticular es consolida a Europa al s. XIX.

Sovint és originat per un desig de la

burgesia d'assolir un prestigi social,

imitant el gust de l'aristocrácia i tam-

bé pel fet de disposar d'una nova

font d'especulació.

És a partir deis darrers decennis del

s. XIX que la iniciativa privada ha co-

rnencat a enriquir els museus nacio-

nals i omplir lIacunes oferint-Ios

obres d'autors que no van tenir la

sort de rebre encarrecs de l'Estat.

Tanmateix, és a partir d'aquests anys

que moltes col-Ieccions particulars,

principalment després de la mort

deis seus creadors, van passar a ser

propietat pública, tendencia que ha
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estat reforcada per importants dis-

posicions fiscals.

Per tant, podem veure com a través

deis anys i del model cultural de dife-

rents paises,hi ha hagut formes igual-

ment diferenciades d'entendre la fi-

gura del col·leccionista i la seva

relació amb el que és públic, pero, en

tots és present la funció del

col·leccionisme.

Altres paisos, com els Estats Units

d'Arnerica, on la consciencia que el

col·leccionista és el personatge cen-

tral del món de les arts, és amplia-

ment estesa, tothom sap que els mu-

seus, des deis més petits als més

grans, deuen la seva existencia a ini-

ciatives privades (un exemple el po-

dem trabar al Gugemheim, ara de

moda per la inauguració de la nova

seu a la ciutat de Bilbao), i els seus

fons a col·leccions i a compres fi-

nancades per particulars o empreses.

Als Pa"isos Catalans hi ha també una

extensa tradició en aquest sentit. Tro-

bem fins i tot algun precedent remot

conegut, com la col-lecció barceloni-

na de Miquel Mai (inventariada el

1584) d'escultures classiques i que

avui es troben al Museu Arqueolóqic
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de Barcelona i al Museu d'Art de Ca-

talunya, i la d'arqueologia i bibliogra-

fia del cardenal Despuig, de finals de

segle XVIII, conservada a Mallorca. Així

mateix, la generalització del

col·leccionisme també es va produir

com a la resta d'occident, al segle XIX.

Cortada o de Manuel Girona; la sego-

na generació cornenca amb l'epoca

modernista i continua amb el noucen-

tisme, i sobresurten, a Barcelona, les

col-leccions de Josep Sala, Josep Bar-

bey, Santiago Julia, Josep Mullor o, a

Tarragona, la de Joan Molas; les més

significades són les de Lluís Plandiure,

de caire general, la Muntades, de pin-

tura medieval, avui part important

deis museus d'art de Barcelona, la de

Francesc Cambó i Batlle, al Museu Na-

cional d'Art de Catalunya, la de Fre-

deric Mares, d'escultura, les textils de

Biosca i Viñas, Museu Textil de Terras-

sa, etc.; la tercera generació coincideix

Els especialistes assenyalen a Catalun-

ya tres árnplies generacions de

col·leccionistes: la primera coincideix

amb la Renaixenc;a de l'art catala a

mitjans del s. XIX, i és representada

per les col·leccions de Víctor Balaguer,

de Francesc Miquel i Badia -després in-

tegrada a la d'Emili Cabot-, de Joan
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amb I'avantguardisme i sobresurten

les de Joan Prat, Víctor Ymbert, Juli

Muñoz o Josep Gudiol.

Aquestes han estat grans col·leccions

particulars, que, com es pot veure, en

molts casos han passat a formar part

deis fons de museus públics o han es-

tat el seu origen. Pero, paral·lelament,

hi han hagut molts altres

col·leccionistes no tan famosos ni tan

importants, que s'han dedicat a reco-

lIir en col·leccions petites aquells fons

que els interessaven, sent en molts

casos donats o lIegats a institucions pú-
bliques.

m quelcom més que una curiositat,

t assenyalar que alllarg de la se-

gona meitat d'aquest segle, la funció

del col·leccionista privat potent, repre-

sentada per la burgesia adinerada, ha

estat substituida per les entitats finan-

ceres i grans empreses, en molts casos

públiques.

A Vilanova i la Geltrú, la figura de Víc-

tor Balaguer té un gran relleu pel fet

d'impulsar la institució que porta el

seu no m, com una mostra de reco-

neixement a la ciutat per la qual va

ser elegit diputat a Corts en manta

vegades.

Pero la Biblioteca Museu que crea Víc-

tor Balaguer té dues peculiaritats

d'origen, d'una banda és I'introductor

a l'Estat d'un model científic i modern

en la museologia i biblioteconomia;

d'altra, tenint present com hem assen-

yalat anteriorment que Balaguer va

ser un important representant del pri-

mer moviment col·leccionista a Cata-

lunya, el museu va recollir la majoria

del fons de la seva col·lecció particu-

lar, i engrandida, en part, per

.col-leccions d'altres amics. Ésaixí com

es configura un fons heterodox en les

col-Ieccions, atenent el gust i interés

deis homes i dones que marquen el

període rornántic.

Aquesta actitud sembla que genera

escola entre els vilatans, el que ha per-

mes, al lIarg d'aquest segle, que els

fons patrimonials de la Biblioteca Mu-

seu, així com el d'altres organismes de

la ciutat, com l'Arxiu Historie, s'hagin

anat enriquint amb un plugim de do-

nacions diverses, augmentant i millo-

rant un conjunt de fons d'accés públic

que faciliten una informació més com-

pleta per I'estudi i coneixement de la
historia de la ciutat. _
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Víctor Balaguer

"Con el caudal que mis pa-
Eires me legaron, y con las
economías que, honrada-
ment adquiridas y laborio-
samente acumuladas, he
podicló recoger durante mi

" atareada vjda, levanté este
edi.ficio, que quiero sea
propiedad perpétua de Vi-
lIanueva y Geltrú, para or-
nato, recreo y utilidad de
la villa, y para cultura, ins-
trucción y enseñanza de
sus hijos". .

Víctor Balaguer,
26 de novembre de 1884

L
FUNDACIONAL

Com a mostra d'agrai"ment per la fidelitat deis vilanovins en
elegir-Io diputat a Corts per aquesta ciutat en diverses
ocasions, el polític i escriptor de la Renaixen~a

va voler dotar a Vilanova i la Cieltrú d'un museu
que recollís tota la seva col.lecció particular que, al lIarg

deis anys, havia anat reunint.
,
E'com I'any 1884, es fundava la

. teca Museu Balaguer.

Una col·lecció de lIibres, quadres, es-
tatues, col·leccions nurnisrnátiques,
objectes arqueológics del propi Ba-
laguer formaren part deis primers
elements que integraren aquesta
nova institució. Finsi tot I'edifici, que
va ser construrt entre els anys 1882-
1884per I'arquitecte Jeroni Granell,
ja va ser concebut per complir les
funcions de biblioteca i museu.
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Els fons artístics del Museu estan
formats per més de 5.000 objectes,
d'entre elsquals destaca la col·lecció
de pintura del segle XIX. A part, cal
comptar-hi altres col·leccions com la
d'arts decoratives, arqueologia i et-
nologia o la de monedes i medalles.
La col·lecció inicial que va donar el
mateix Víctor Balaguer s'ha vist aug-
mentada amb els anys amb noves
col·leccions que nombroses perso-
nes han donat al Museu. A la vega-
da, el Museu compta des deis seus
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inicis amb un dipósit irnportant
d'obres del Museo del Prado de Ma-
drid.

Pel que fa a la Biblioteca, que tarn-
bé va comptar amb la donació ini-
cial de lIibres i revistes del propi Ba-
laguer, aquesta reuneix una de les
col·leccions bibliografiques del se-
gle XIX més riques de Catalunya, a
part de manuscrits, gravats, mapes,
fullets, fotografies o menús, entre
d'altres .•
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COL.LECCIO

D' ARQUEOLOCiIA
~

EGIPCIA
La col.lecció egípcia del Museu Víctor
Balaguer és la primera que es va fo •...
mar a Catalunya i fou donada I'any
1886 per Eduard Toda i GÜell.

lisiódiplornatic, Eduard Toda
c ixer a Víctor Balaguer quan

adrid estudiant la carrera de

Dret. Va ingressa com a agregat di-

plornatic al Ministerio de Estado i

anys més tard va anar com a vicecon-

sol a Macao, Hong-Kong i Shangai.

L'any 1884 va anar, ja com a cónsol, a

Egipte. Durant la seva estada en

aquest país va recopilar una interes-

sant col-lecció d'antiguitats egípcies

que va repartir entre el Museo Ar-

queológico de Madrid i el Museu
,.Víctor Balaguer de Vilanova i la
Geltrú.

Els objectes de la col·lecció que va

portar Toda a Vilanova procedien de

l'excavació que va fer ell mateix, se-

guint leS'i(,lstruccions de Gastón Mas-

pero, de la tomba de Sennedjem a

Deir-el Medina, que acabava de ser

descoberta prop de Tebes. Era la pri-

Col·lecció egipcia
(catalogació de Trinidad
Montero - 1987-)

Grup 1: mom)ficació i objectes

usats en la momificació

Grup 11:figures de divinitats

Grup 11I:amulets (43 peces)

Grup lv. cons fúnerarls'

Grup V: uixebtrs ' -.

Grup VI: objectes d.ús funerari
i ofrenes ' • '

Grup VII~obje~tes d'adorn i al-

tres (collaréts i monedes)

Grup VIII: cerárniques ').

.,

mera vegada que es trobava a Egip-

te una tomba inviolada. La cambra

funeraria es va conservar intacta du-

rant més de 3.000 anys. Toda va en-

carregar-se de I'excavació de la tom-

ba i en va fer I'inventari. Pero el

dipósit funerari de la tomba de Sen-

nedjem fou dispersat per tot el món

i només en roman a Egipte una part.

Potser I'objecte que destaca més

d'aquesta donació és la momia d'un
infant de cinc anys procedent

d'aquesta excavació de Tebes. Altres

objectes de diferents regions d'Egipte

completen la col·lecció: restes d'altres

rnórnies, les imatges deis seus deus,

els utensilis de culte, peces d'ús quo-

tidia, elements d'escriptura, etz. _

Eduard Toda i Güell
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Dionis Baixeras
Retrat d'un boter de la Barceloneta

ida per un col·leccionista

al lIarg de molts anys qra-

seva amistat amb els artistes

temps i amb els marxants i

an Iquaris de l'epoca. Abans de mo-

rir, desitjós que la seva col-lecció no

es dispersés i pogués ser contempla-

da pel públic, va entrar en tractes

amb la Biblioteca-Museu Balaguer

per fer la donació, amb la condició

que els quadres fossin exhibits en un

local adequat. Al morir de cop el

col·leccionista I'any 1956, va haver de

ser la família la que formalitzés I'acta

de constitució del que es va anome-

nar Llegat 1956, nom escollit per

conservar I'anonimat deis donants.

Les persones de Vilanova i la Geltrú

que van tramitar la do nació del Lle-

gat, i que després es van encarregar

de la instal·lació, van ser els mem-
bres de la Junta Alexandre de
Cabanyes, E.e. Ricart i I'aleshores

alcalde Antoni Ferrer Pi. Amb ells

van intervenir la directora técnica de

la institució Teresa Basora i Gusta-
vo Camps, col·leccionista d'art. Des-

prés, el Sr. Camps (que havia estat un

bon amic del col·leccionista) va voler

continuar la seva obra i va anar enri-

quint el Llegat amb successives entre-

gues. També la vídua de Xavier No~

24

La col.lecció
pictorica que
constitueix el ' .
Llegat 1956 es
componia en el
moment de la

seva donació de
153 olis i 16

gravats.

, (

LLEGAT
1956

gués va donar posteriorment una

serie de gravats originals del seu ma-

rit, que enriqueixen i completen la
colleccíó.

La majoria d'obres que formen

aquest Ilegat són de petit formato

Quan es parla de petit format es fa

referencia (tal i com deia E.e. Ricart

en el primer cataleq de 1957, en el

qual va fer una petita introducció)

d'esbossos, notes, apunts i petites

obres, amb un gran valor artístic, de

lIibertat, i d'intimitat creadora. Les

obres van ser creades com a estudis

preparatoris o com a expansió de

I'artista. L'esbós és apreciat per

I'artista i pel coneixedor, que el pre-

fereixen a vega des al mateix quadre,

que sovint acaba essent massa perfec-

te o massa acabat.

Deis 63 pintors que formen la

col·lecció el més antic és Lluís Rigalt,

nascut el 1814, i el més modern és

Mallol Suazo, nascutel1910. Pertant,

tot el període de producció de les

obres compren gairebé tota la sego-

na meitat del segle XIX i la part del

segle XX que acaba amb la guerra ci-

vil. Amb Lluís Rigalt neix el paisatgis-

me realista catala i amb Mallol Sua-

zo tenim un representant del
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paisatgisme i del retratisme postim-

pressionista, del que no és I'últim rec

presentant. Entre aquests dos extre-

ms -realisme i postimpresionisme-

giraran els estils deis pintors que for-

men el lIegat. •

Llegat 1956

Rigalt, Martí Alsina, B. Mercadé,

Berga, Caba, Fortuny, Tusquets,

M. Urgell, Vayreda S. Gómez i

B.Galofre, Miralles, R. Ribera,

Cusachs, Mas i Fontdevila, Roig

Soler, Gimeno, R. Lorenzale, Lli-

mona, Rusiñol, Baixeras, Matilla,

Brull, Galwey, S. Junyent, Casas,

Domenge, Raurich, Anglada,

Nonell, Mir, Nogués, R. Urgell,

Sunyer, Canals, O. Junyent, Ca-

banyes, Cardona, Pidelaserra,

Xiró, Martínez Padilla, Colom,

Torné Esquis, Galí, Picasso, La-

barta, 1. Pascual, Puig Perucho,

Caries, Mompou, Benet, J. Mer-

cadé, Humbert, Llavanera, Du-

rancamps, Mallol (l.), Togres

Créixams, Mombrú, Domingo,

Bosch Roger, Serra, Capmany,

Victoria González, Sisquella,

Amat, Pruna i Mallol Suazo.



MUSEU D'ART
CONTEMPORANI ,

DE VILANOVA I LA CiELTRU

Els antecedents del Museu d' Art Contemporani de Vilanova i la
Cieltrú cal buscar-Ios en un grup de barcelonins que I'any 1956

formaven l' Associació d' Artistes Actuals i que tenien la voluntat
de crear un museu que trenqués amb el concepte de museu tradi-

cional, i reunir-hi en ell el major nombre possible d'obres
d'artistes contemporanis del seu temps

etenia agrupar lesdi-
ions artístiques més
ra i I'escultura (com

oieria, la fotografia,
les sevesexpressio-

inematografia, etc.),
ompanyada de con-
uis, concessióde pre-

s
s

joves, intel-lectuals, col-Ieccionistes i
persones amants de l'art contempo-
rani. Per fá'Ólitar la creació del Mu-.

seu d'Art Contemporani de Barcelo-
na es van entregar les obres en
dipósit. De fet, hi van haver dos sis-
temes d'adquisició diferents. Per una
banda els artistes eren pregats a ce-
dir les obres o oferir-Ies al Museu, o
senzillament dipositar-Ies-hi. Alguns
artistes, tot i optar pel sistema de di-
pósit, finalment les van regalar. Un
altre sistema d'adquisició foren els
donatius deis artistes que havien rea-
litzat exposicions als espais del Mu-
seu.

Davant de les dificultals que anaren
sorgint, el projecte es va veure atu--
rat definitivament i els orgárilizadors
del Museu d'Art Contemporani de

. Barcelona van óferirals artistes la
devolució de lesobres que havierrce-
dit a aquest projecte. Alguns d'ells, .
pero, van deixar les obres al Museu

esperant una solució favorable a la
iniciativa. Esva buscar una fórmula
per salvar el dipósit cultural i artístic
que s'havia aconseguit i es van iniciar
una serie de gestions. Finalment esva
aconseguir que el Patronat del Mu-
seu Balaguer de Vilanova i la Geltrú
oferís els locals del Castell de la Gel-
trú per instal-Iar-hi l'obra del Museu
de Barcelona. Enel moment de la dis-
solució I'any 1963el Museu d'Art Con-
temporani de Barcelona comptava
amb una col-lecció de 126 obres, que
passaren a formar part de la Bibliote-
ca Museu .Balaguer. L'any 1969 es va
inauqurar com a Museu d'Art Con-
temporani de Vilanova i la Geltrú.
Malqrat la 'importancia del dipósit iñi-
cial, aquest va anar auqrnentant a
partir de la installació i de la iniciació
deis actes culturals que al seu voltant
es van anar realitzant.

Malgrat el carácter heterogeni que
presenten les obres que integren
aquesta col-lecció, aquestes tenen una
significació global d'un gran intereso
Reflecteixen la intenció que havia por-
tat a fundar el Museu I'any 1959a Bar-
celona, de combatre l'absencia de l'art
actual als museus de Catalunya. La
voluntat deis seus promotors era fer
present I'actualitat als museus i reflec-
tir la totalitat deis corrents creadors en
'~lIs,deixant a part l'art conformista de
les galeries tradicionals, que tancaven
els ulls a les avantguardes. _
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Una pinzellada d'alguns deis
artistes del MAC de Vilanova

Noucentisme
Sunyer
Jaume Mercadé
Rafael Benet

Informalisme
Bechtold
Hsiao Chin
Guinovart
Asensio
Orellana
RMoIs Casamada
Teresa Lázaro
J.J.Tharrats
Nadia Werba
Antoni Saora
Will Faber

Altres tendencíes
Cardona Torrandell
Zarraluqui
Ripollés
De Sucre
Fluvia
Zabaleta
Curós l.lucia
Maria Girona
Esther Boix

Escultura
Angel Ferrant
Subirachs
Marcel Martí
Tarragó
Andreu Alfaro
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Donar un passeig per la historia
sempre és apassionant. Coneixer
altres civilitzacions, altres cultures,
altres races i costums ha estat un
deis motius que han mogut a I'home
a estudiar i a investigar al lIarg de
tots els segles.

uest passeigper la historia enspot
par als avantpassats que vivien a\
ostra vila fa dos-cents anys, no
és sera un passeiq apassionant,

sinó que pot ser tota una aventura.
L'Arxiu Historie Comarcal de Vilano-
va i la Geltrú ens convida a fer un volt
pels seus arxius on podrem trobar el
Ilegat, tant públic com privat, que ens
van deixar els vilanovins des del se-
gleXVI.

Si traiem la pols deis segles a una de
les caixes, podem veure unes Iletres
daurades que diuen "La Cort del Ba-
tlle". Llegim lesprimeres línies i veiem
que es tracta de documents on han
quedat inscrits els judicis deis anys
1502al 1700,epoca a la quall'alcalde
actuava com a jutge. Tota aquesta
serie documental, i la resta d'arxius,
ha estat classificada i catalogada, i
sera conservada a l'Arxiu Historie Co-
marcal. L'Arxiu és un espai dotat
d'armaris compactats i amb unes op-
times condicions climatiques que vol
posar a l'abast de tots els ciutadans
la historia de la nostra ciutat.

Pero continuem el nostre passeig. En-
cenem la lampadeta de la sala de con-
sulta de l'Arxiu i fullegem altres do-
cuments. Són fotografies del vilanoví
Jordi Mas. 368 imatges de la Vilano-
va deis anys 50 i 80. L'altre Ilibre és
un recull de documents de I'arxiu de
la Fabrica de la Rambla, una de les
empreses textils més importants de
Catalunya. Podem veure els seus Ili-
bres de comptabilitat, les seves acti-
vitats d'importació i exportació, ...
També podem coneixer l'Arxiu Nota-
rial de Vilanova i la Geltrú amb docu-
ments que daten des de 1720 fins als
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1) Fons de l' Administració Local:
Arxiu Municipal de Vilanova i la Geltrú
Arxiu Municipal de Cubelles
Arxiu Municipal de Canyelles
Arxiu Municipal d'Olivella ..
(1ens i organismes que en depenen)
Arxiu del Consell Comarcal del Garraf

2) Fons de l' Administració Autonómica:
Arxius de les Delegacions i Oficines Territorials deis Departa-
ments de a Generalitat de Catalunya al Garraf: Benestar
Social, Cambres Aqraries Locals, Centres Públics
d'Ensenyament, Centres Públics Sanitaris i Hospitalaris, etc.

3) Fons Notarials:
Arxiu Notarial del Districte notarial de Vilanova i la Geltrú.

4) Fons Judicials:
Arxius Judicials deis sisJutjats de 1a Instancia i Instrucció de VNG

S) Fons Registrals:
Arxiu del Registre de la Propietat de VNG i de l'Antiga Compta-
doria d'Hipoteques.

6) Fons d' Associacions i Fundacions:
Arxiu d'associacions culturals, esportives i lúdiques locals. Ar-
xius d' Associacions de Vetns, de Partits Polítics, d' Associacions
Empresarials i Sindicals, ...

7) Fons d'Empreses:
Arxius de fabriques i indústries arrelades a la ciutat.

8) Fons Personal i Patrimonials:
Arxius aplegats pels personatges locals alllarg de I'exercici de la
seva activitat professional, económica o intellectual, que pel seu
interés historie i social calgui conservar i difondre.

9) Col·leccions:
Conjunt de documents relacionats sovint pel tipus de suport:
pergamins, gravats, fotografies, cartells, planols, manuscrits, mi-
erefilms, microfitxes, discs optics, cintes rnaqnetiques, ...
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nostres dies i on podem trobar testa-
ments, donacions i escriptures deis ciu-
tadans de Vilanova i Sitges. També
podem coneixer la gestió diaria de
l'Ajuntament de Vilanova a través de
l'arxiu historie municipal on destaquen
els expedients d'obres, el cens, els pa-
drons, la seguretat pública i elsserveis
militars.1 aixó no éstot. Enpoc temps,
podrem consultar al' Arxiu documents

de l'Administració local de tota la co-
marca del Garraf, el fons de
l'Administració autonómica i arxius
d'associacions culturals i esportives.
També s'incorporará el fons docu-
mental de I'Hospital de Sant Antoni,
que des del segle XVIII actuava com
a residencia deis mésnecessitatsi com
acentre sanitarioEnelsseuslIibres po-
dem veure els ingressos deis malalts,

LLEGAT
D,ENRIC
C. RICART
A les portes del segle XX, les arts
experimentaren una transformació tan
profunda que la figura va desapareixer,
donant pas a I'abstracció.

nova perspectiva, els ar-
d'inventar un nou lIen-

poder expressar el món
., ascut després de la Prime-

ra Gran Guerra, a principis de seqle.
Pero mentre es desenvolupaven les
noves tendencies avantguardistes -
fauvisme, cubisme, expressionisme,
surrealisme ...- el pintor vilanoví Enric
C. Ricart preferia apropar-se més a la
claredat, la concreció i la simplicitat,
i no es deixava influir gaire per
aquests corrents artístics. Eldibuix pie
de naturalitat i versernblanca. els re-
trats d'estructures qeornetriques, un
món pie de natures mortes, així com
els seus escrits a la revista "Thernis"
són alquns deis seus lIegats a la ciu-
tat de Vilanova i la Geltrú. •

r

la part bibliografica i documental,
que es troba dipositada a la Biblio-
teca Balaguer. Aquest és un Ilegat
que amb els anys ha anat creixent,
ja que a la donació inicial s'hi han
anat afegint altres donacions deis
propis nebots o, fins i tot, de dona-
cions particulars, com la que esva fer
I'any 1993 d'un quadre datat entre
el 1919 i el 1920. Una data clau va
ser I'any 1993,any en que esva c'ele-
brar el centenari del seu naixement.
Fou aleshores quan els hereu de Ri-
cart van cedir els drets de la propie-
tat intel·lectual de l'obra de Ricart a
la Fundació Balaguer.

Elllegat de Ricart, en la seva part ar-
tística esta formada per pintures, olis,
gravats, dibuixos, retalls de premsa,

Van ser els nebots d'en I\icart els qui, borins, albums amb proves d'assaig -
I'any 1960,van fer el dipóstt a la Fun- - com a gravador- i maquetes. D'altra
dació Balaquej del Ileqat de I'artista banda, cal fer esment de la col-Iecció

vilanoví. Aquestlleqat es divideix en . ~de lIibres illustrats per ell mateix. A
dues parts ~olt' importants. d'una banda d'aquesta secció, el lIegat de
banda hi ha tota la part plástica. di- Ricart esta format per una important
positada al Museu, i per l'altra hi ha. ~ part de documentació de l'artista, en

/ . ~:~
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elscertificats de defunció i tota la part
administrativa de I'Hospital.

I aixó no és tot. A l'Arxiu Historie Co-
marcal tindrem molta mésdocumen-
tació, que no només ens donaran a
coneixer el passat de la nostra ciutat,
sinó que ens ajudaran a entendre
l'avui i el derná de Vilanova i la Gel-
trú. _
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a Vilanova com a fora de la nostra

ciutat. L'exposició del centenari va

aconseguir reunir una part molt im-

portant de I'obra de Ricart, obra que

en moltes ocasions ha viatjat a dife-

rents ciutats per formar par.t d'altres

exposicions. D'altra banda: durant

any 1993 es porta a terme la microfil-

mació de tot el fons manuscrit de'llIe-

gat de Ricart, que en aquests mo-

ments es troben a la Biblioteca

Balaguer a l'abast de qualsevol inves- ¡

tigador que els vulgui consultar. •

SERENAR AL CAMP. E.e. Ricart Olí sobre tela. Any 1925

la que cal destacar I'epistolari que va

rebre d'artistes i personatqes coetanis

(més de 2.500 cartes), entre les que cal

destacar les de Joan Prats o F.Rafols, i

d'una manera molt especial les més de

70 cartes que va rebre de Joan Miró

(cartes que pertanyen a l'epoca inicial

del pintor, amb qui eren molt amics, i

en la que es defineixen els seus crite-

ris pictórics), Una altra part molt im-

portant són les seves mernóries, que

recentment han estat publicades, des-

prés d'haver estat restaurades junta-
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.,,
ment amb les notes que Caries Riba li

enviava mentre preparava I'edició de

l'Odissea, de la qual Ricart en va fer

els gravats. luna altra part documen-

tal que té molta relleváncia són els

quaderns Kodak, els seus diaris perso-

nals on hi anotava els seus pensaments

i les experiencies viscudes a París i a

Horencia,

L'any 1993, any del centenari, ha su-

posat un punt clau pel que fa al re-

llancarnent de la figura de Ricart, tant

asia Cabanyes fou cedida a

ment de Vilanova i la Geltrú

I'any 1975 pels hereus de la fami-
lia Cabanyes. Aquesta contempla

una finca de més de 4.500 m2 on se

situen el bosc, un jardí rornantic, els

camps de conreu i un seguit de de-

pendencias on destaca I'edifici prin-

cipal, un gran casal del s.Xlx.

Aquesta vivenda fou seu de la fami-
lia Cabanyes alllarg de diverses ge-

neracions i hi visqueren, entre

d'altres, el poeta rornántic Manuel
de Cabanyes i posteriorment el pin-

tor Alexandre de Cabanyes.

La planta noble de I'edificació con-

serva I'estil i les caracterísques del

període rornántic per rnitja d'un fons

integrat principalment per mobiliari,

quadres i objectes, distribu"its en di-

ferentssales tan indicatives com la

cambra del poeta, on hi ha un lIit amb
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cortinatges de final del s.xVIII i un

braser oriental amb tapadora aborn-

bada; la sala rotonda, amb una taula

de caoba amb peu tornejat d'estil isa-

belí, un piano d'epoca de la marca

Clementi, una arpa Pleyel de doble

cordadura, un violoncel, a més de

cadires i sofás: el menjador, amb un

aparador i un trinxat de roure, una

llar de foc revestida de roure amb

quatre escuts de família; la saleta,

amb una llar de foc revestida de fus-

ta amb dos caps de lIop de ferro, un

piano Steinway i diversos quadres; la

sala russa, amb una taula central de

fusta de roure esculturada estil

s.xVIII, quatre cadires, dos tresillos i

un mirall a joc amb la taula; la cape-

lIa, amb un altar complet amb tres ca-

laixos laterals, a més de diversos ob-

jectes de culte.

Dins de I'harmonia del conjunt és

important la Biblioteca, on destaca el



FONS DE LA MASIA NOVA,

GERMANS MAG
1988 els germans Joan i Isi-
riña oferiren a l'Ajuntament

va i la Geltrú la finca deno-

asia Nova amb les seves

col-leccions.i mobiliari, a canvi d'una

renda vitalícia de setanta-cinc mil pes-

setes a cadascun d'ells.

La finca té una superfície de 4.702 m2,

deis quals uns 2.000 estan ocupats per

I'edificació, amb un jardí rornantic

que I'envolta.

El lIegat incloia les col·leccions rela-

tives a l'art de la dansa recollides al

lIarg de la seva vida per Joan Magri-
ña, professional que destaca interna-

cionalment en aquest ámbit i que fOL¡
•el primerballarí del Liceu. Les

col·leccions i objectes que la confiqu-,

ren són d'un estimable valor artístie,
cultural i documental pel món de la

dansa i per la nostra ciutat,

Espot distingir en el conjunt duesjpar-

~ ts, una formada pels elements que in:

tegren la vivenda i entre els que es

pot destacar mobiliari d'estillsabelí,

dues escultures en bronze de Ramon
Cuello, olis i dibuixos d'autors locals

com Ricart, Martí Torrents, Pau
Roig o Alexandre de Cabanyes, un

piano de mitja cua, Baldu, vitrines

amblaques, plata i cristall, porcella-

na xinesa, cerámica, etc. Una altra

formada per elements relatius a la

dansa on es pot trobar una extensa

quantitat de documents que formen

I'arxiu personal d'lsidre Magriña,
correspondencia, fotografies, lIibre-

tes d'estudi, alburns homenatge, pro-

grames del Liceu, revistes especialit-

zades i un quantiós nombre de

partitures.

La col·lecció inclou tanmateix vestits

propis, figurins (dibuixos acolorits so-

bre paper), projectes de decorats, pla-

.ques d'homenatge i de record

d'actuacions, una biblioteca mono-

grafica sobre dansa i dibuixos, teles i

. gravats de Pere Pruna, Lola Angla-
da, E.e. Ricart, Alexandre de Ca-
banyes, Martí Torrents, etc .•
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mobiliari integrat per una taula cen-

tral extensible, de forma ovalada i de

fusta de caoba clara i xipre, una Ili-

breria de tres cosos d'estil neoclássic
amb remat de quatre gerrets Imperi

i un medalló central, un «bureau»

escriptori amb lIibreria sobreposada

de la mateixa fusta, dues cadires de

fumar, un globus terraqui i un del sis-

tema solar de l'epoca, així com una

maqueta a escala de la casa. La bi-

blioteca, a més del mobiliari, compte

amb una important col·lecció forma-

da per 1.407 publicacions, la major

part d'edicions datades entre finals

del segle XVIII i el XIX .•
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