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TORNAR A L/AMBIENT·DEL
t

SEGLE PASSAT
Roger Marcet i Barbé,

Director del Museu Roméntic Can Papiol

,
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I Museu és una casa pairal senyori-

vola, de la darreria del segle XVIII, la

qual ha estat conservada amb l'objec-

tiu de poder mostrar als visitants una

acurada evocació de l'epoca i de l'arn-

bient del segle passat. En definitiva, de

la vida quotidiana d'una familia benes-

tant del segle XIX.

familia tenia al carrer Major. La casa es

compon de planta baixa, dos pisos i gol-

fe s, més un entresol, A la part del darre-

ra hi ha un jardí espaiós.

Aquesta casa es convertí en museu I'any

1959, quan la Diputació de Barcelona la

va comprar a I'hereu Ignasi Torrents i,

amb la posterior restauració i adaptació

corresponents de I'edifici, dirigides per

Alberto del Castillo, va ser inaugurada

com a Museu Rornántic I'any 1961.

La Casa Papiol fou construida d'acord

amb els canons neoclássics. La decora-

ció de la facana i deis murs es basa prin-

cipalrnent en el joc d'elements arquitec-

tonics pintats. Va iniciar la construcció

de la casa, vers el 1790, en Francesc de

Papiol i Padró, al solar de l'hort que la

Alllarg de la seva historia com a museu

s'han realitzat nombroses millores a fi

de poder-lo conservar més bé, i al ma-
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teix ternps adequar-Io a les novesne-

cessitats que al Ilarg deis anys s'han

anat presentant. Entre aquestes millo-

res cal recordar les que es varen portar

a terme als anys vuitanta, quan es van

fer de nou els forjats de tots els dife-

rents pisos i I'arranjament deis espais

per a la zona d'administració.

Durant el temps que ha estat tancada

la casa en la darrera intervenció s'hi han

fet importants obres de restauració,

adequació i millora de I'edifici i també

de lescol·leccions patrimonials, entre les

quals cal destacar dos aspectes diferen-

ciats: l'un, el que fa referencia a les
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obres de millora i adequació a les nor-

mes vigents de l'edifici, i I'altre a les col-

leccions patrimonials o museístiques de

I'edifici.

Després d'aquesta remodelació, tant des

del punt de vista de I'edifici com de la

gestió de les col-leccions, cal emprendre

un canvi en la presentació deis objectes.

Aquest canvi ha d'anar orientat en la for-

ma de la visita al conjunt i. sobretot, en

la manera d'explicar i d'interpretar la vida

quotidiana d'una familia benestant del

segle XIX, així com fer entendre qué sig-

nifica el romanticisme en general i t con-

cretament, a la comarca del Garraf.

OBRES DE MILLORA DE L'EDIFICI

- Important restauració de les pintures

de la facana del carrer Major i recupera-

ció de les corresponents al carrer de les

Premses. Aquestes últimes no havien es-

tat recuperades en la restauració que es

va realitzar en motiu de la inauguració

com a Museu I'any 1961.

- Recuperació de I'aspecte original deis dos
/

patis interiors de I'edifici, tant del princi-

pal com el del pou. S'hi ha fet un treball

acurat de recuperació de la pintura ..
- Adequació de les lnstal-lacions electri-

ques a lesnorrnes reglamentaries. Cal dir

que fins a'áquest mornent la instal-Iació

encara era de 125w.

- Millora deis sistemes de seguretat, tant

els contra incendis com els contra l'in-

trusisme.

- Adequació de dues sales de l'últim pis,

o golfes, com a sala de reserva de les

col·leccions artístiques del museu.

- Pintat i restauraciÓ de les facanes inte-

riors de I'edifici, concretament de tota

la zona del jardí. També s'han pintat les

diferents estances de I'edifici. •
r

- Restauració i canvi de tota la fuster1a

de I'edifici. ~ \

- Remodet;ació i'cr.eació d'un espai per a , ,

I'atenció al públic, convertint I'a'tltiga .

con~erge~ia en el punt d'informaci6. i

vefidi:l de;publicacions.
,i,
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GESTIÓ I MILLORA DE LES COL·LECCIONS

- Recuperació i restauració de la pin-

tura mural de la galeria del primer pis.

En motiu de I'arranjament general de

I'edifici, i en concret de la zona de la

galeria, van apareixer les restes d'una

pintura mural, de la qual no se'n te-

nia cap referencia. Sembla ser que

aquesta pintura va ser tapada a prin-

cipis del segle passat. Per la tipo logia:.

pel trae i pel tema semblen fetes pel

mateix artista que va pintar les pintu-

res, també ubicades a la galeria, de

Can Llopis de Sitges. Són unes pintu-

res policromades que representen es-

cenes profanes en les que intervé la

música i que responen a un gust neo-

clássic. Estan formades per quatre mu-

rals grans i alguns de més petits.

- Restauració de gran part del mobili-

ari de la planta noble, básicarnent de

les cadires.

- Restauració de la pintura sobre tela

ubicada a la planta noble del Museu.

- Canvi de tots els cortinatges de la

planta noble amb I'objectiu de con-

servar millor els cortinatges originals

de la casa.

- Creació de dues sales de reserva de

les col·leccions del Museu, ubicades

a I'últim pis on, per primera v~gada,

el Mu¿eu té unes dependencias

d'aquesta classe. Er;¡aquestes sales de

reserva es conserven tots els objec-
-:

tes que en aquests moments no es

troben exposats.

- Realització de I'inventari i cataloga-

ció del fons. S'ha passat de prop de

2.000 objectes inventariats I'any 1996

a gairebé 5.000 en I'actualitat.
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ENTRE.LA DIPUTACIÓ I
L'AJUNiAMENT

" .

Des de Pany 1959, quan es va convertir

~n Museu, la Casa Papiol ha estat gesti-

onada per la Diputació de Barcelona.

Ara, pero, hi ha urt acord de voluntats

pel qual es p'reveu que en lJn futur im-

mediat la gestió del Museu Rornántic

Can Papiol passi a mans de l'Ajuntament

de Vilanova i la Geltrú.

El traspas es preveu que es faci de ma-

nera progressiva a partir de finals

d'aquest any. Hi ha dues qüestions im-

portants que determinaran aquest tras-

pás com és la que fa referencja al tema

del personal que treballa en 'la institu-

ció, i per l'altra banda, el punt que fa

referencia a I'execució del pla d'obres

previst per aquest any. En aquest mo-

ments ja s'ha acabat la primera fase de:

rehabilitació. ¡

L'acord es va cornencar a gestar al no-

vembre de I'any 1997 entre el Departa-

ment de Cultura de l'Ajuntament i el

Diputat-President de Cultura de la Dipu-

tació, Joan Francesc Marco Conchillo. El

criteri que s'ha seguit per establir aquest

acord d'intencions ha estat el fet que,

essent el Papiol un museu local, és im-

portant que lagestió es faci des del pro-

pi municipio


