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Els Esgrafiats de l'Edifici Centenari. de

La Biblioteca-Museu Balaguer
~

Cada dia que passa més s'acosta el del 26 d' octubre,
quan s' acomplírá enguany el centenari de la inauguració
d' aquest edifici.

En contemplar avui el monument, emplacat al mig

del pare que dirigí el jardiner Joan Piera, i que es troba

encerclat per la robusta reixa, construida als tallers de la

Maquinista, que tot just ara és repíntada, ja que bona

falta li fa, ens fixem, una vegada més, amb els esgrafiats

que encara resten al descobert en les facanes que les fan
visibles.

Amb aquest motiu, reproduim el siqnífícat de tots

ells i la d' alguns gravats, que foren dibuixats i esculpits

per l'artista barceloní JosepMirabent, segonsla idea i el

pla del director de l' edifici, l' arquitecte, també barcelo-

ní, Geroni Granell.

Veiem-ne el significat:

Cos del Nord-oest: Facana anterior.

HISTORIA DEL GRAN ART
Composici61..

Immediata a la porta principal: ART EGIPCI.- Un

Sacerdotesculpint un colós, representant l'escultura;
un jove elaborant un capitell,representant l' arquitec-

te; un altre díbuixant, com a representació de la pin-

tura.
Composici62a.

ART PAGA.- Fidies, esculpint la celebre Minerva
Parténía, i un jove, treballant en un fragment del

pórtico

Composici63o.

ART CRISTIA.- Fra Angelico de Fiésole, pintant una
Verge, un jove, modelant un capitell de l'época i una

escultura.
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Composici64a.

ART DEL RENAIXEMENT.- Miquel Angel, amb la

seva estatua de Moisés, i un escultor, treballant en
un capitell.

Facana posterior:

HISTÓRIA DE L 'ART APLICAT A LA INDÚSTRIA O
ART SUNTUARI, COMENC;ANT PEL CENTRE DE

L'EDIFICI
Composició l.

ART EGIPCI.- Egipcis, pintant una caixa de momia i
decorant una gerra.

Composició 2a.

ART GREC.- Alguns artífexs, elaborant objectes de
cerámica, armadures i mobJ.es.

Composició 3a.

ART CRISTIA.- AIguns treballant en objectes de

litúrgia i armes.

Composició ,4a.

ART DEL RENAIXEMENT: Arabs, decorant rajoles,
i Cellini, gravant armadures.

Cos del sud-est: Facana anterior:

HISTORIA DE LES CIENCIES

Composició 1. ..
Immediata a la porta principal. Uns personatges

egipcis, trecant signes astronómícs, per ser regular-

ment una de les ciéncíes més antigues d' aquell país.



Composició 2°. -

Orador grec, donant llicons al poble.

Composició 3°.-

Crístófor Colom, discutint entre els savis teólegs de

Salamanca.

Composició 4a.-

INVENTS MODERNS.- En la imposibilitat de reunir

en una sola composició els múltiples invents dels úl-

tims temps, es traben agrupats o condensats en al-

guns, sensedonar preferencia al que s'hi ha represen-
tat per sobre d' altre que tenen tant o més interés que

els escollits. Per exemple, enlloc del micrascopi s'hi
representa el telescopi, ja que hi va involucrada la

ciencia d' observació, mitjancant lents, i per ser més

aplicable a una representació pictórica. En lloc prefe-

rent s'hi traba Guttenberg, per haver estat la im-

premta la que ha contriburt a generalitzar tots els

coneixements. La mecánica representada per Watt,

,

(máquina vapor), Fulton (navegació), Stephenson

(ferrocarril), Jacquard, en representació de la fabri-

cació de teles. Pascal (lleis físiques). Montgolfier

(navegacióaéria). El parallamps, la lámpara Edisson
i la pila galvánica.
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Facana posterior: , fII'--~

HISTORIA DE LA LITERATURA 1POESf¡{ U

Composició 1

SESOSTRIS.-presentant-li un sacerdot un pláaol de

l' edificio Un altre sacerdot, en actitud di escriure les

memóries del seu regnat. Un músic, cantant les gló-

ries de l' épocanotable dels egipcis.

Composició 2a.-

HOMERO, cantant elsseus versos al poble.

Composició 3a.-

EL DANT, recitant a Floréncia els seus cants a la

multitud.

Composició 4a.-

CERVANTES, CALDERON i SHAKESPEARE, en

representació de la literatura i poesiesmodernes.

A LES TESTERESDE L 'EDIFICI
Costa Sud.-

El Temps, nimbat per la clépsidra, en representació

de la mesura antiga del temps i amb dos genis al cos-

tat, de carácter egipci l'un, de caracter pagá 1'altre.

Costat Nord. -

La mateixa figura simbólica del temps, portant per

nimbe. l'.horari modern i acompanyat per dues repre-
sentacions del geni cristíá i del Renaixement.
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