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tracta (le l'obra d ' un escultor rural aferrat a la tradició romàmca (tenint a la vista els monu-
nients del seu país) que es posa a fer una obra gòtica, que ho és més per 1'an' edota dels detalls
UI(luIn(ntaris que per 1 ' ('Sperit, i creiem que pOdriem dir pel tema, si coneguéssim el conjunt iCO-

nogràlic complet . — J . F. i "1' .

MUSEUS

Museu de Barcelona

ADQUISICIONS VARIES DE 1915 A 31 DESEMBRE 192o

A part les adquisicions que vénen estu(liach s particularment en aquesta Crónica, el Museu
ha adquirit, entre altres, els següents objectes:

ANY 1915. — Sis exemplars de ceràmica romana procedents de Mahó.
— Tres àmfores romanes procedents de Mahó.

— Col . lecció de 6o exemplars, entre ells alguns de numismàtica, procedents d'excavacions parti-
culars practicades a Empúries.

— Donatiu de D. Carles Martí : Vuit monedes de la n pública de Cuba, primeres enclu)v'ades per
aquell govern.
Col . lecció numismàtica, composta de 2,156 monedes (45 d'or, 88o d'argent, 1,072 de coure i
159 de diversos metalls).
Pixis romànic amb (smalts, de Limoges (segle xii).
Penjoll d'argent, arracades i anell amb diamants, estil Lluí XVI.
Retaule gòtic, escola catalana, representant l'Adoració dels Reis (segle xv).
Creu processional gòtica, planxa d'argent, procedent de Tortosa (segle xv) .

	

•
Donatiu du D. Lluís Guarro : Brodat en seda policroma i or (segle xviii).
Berta de punt d'Alençon.
Tira (le punt d'Alençon.

Donatiu de D. Lluís Guarro : Setrilleres de vidre, amb laticinis . Vas de vidre pintat (kegle xviii).

ANY 1916. — Encenser de bronze fos (segle xiil), procedent de Solsona.
	 Picaporta de ferro forjat (segle xv), procedent de Tagamanent.

Retaule gòtic procedent de l'esglèsia parroquial d'Arbúcies.
— Petit retaule gòtic del segle xv, procedent del monestir de Santes Creus.
— Frontal o retaule d'altar, amb escenes de la Passió . Escola aragonesa (segle xüi).
— Sis monedes castellanes del segle xvili.

- Vint-i-tres exemplars de numismàtica hispano-aràbiga castellana.

ANY 1917. — Set exemplars cartaginesos procedents de la necròpolis de Puig-des-Molins, a Eivissa.

— col . lecció d'armes de ferro i bronze, i exemplars de ceràmica, procedents (le les necròpolis d'Osma
i Gormaz (provincia de Sòria).
Carota grega, de marbre, procedent d'excavacions particulars d'Empúries.
Col . lecció de 35 exemplars en bronze, d'ídols ibèrics.
Tres fragments de guadamacil dels segles xv i xvi.
Caixa de ferro, guardacabals, dels segles xvii-xviii.
Donatiu de D. Joaquim Folch i Torres : Dotze fragments de teixits procedents de les sepul-
tures reials de Poblet.
Retaules de Granollers.
Col . lecció de 7o bols de ceràmica de Manisses, Terol i Paterna.
Sopera de ceràmica de Savona (segle xviii).
Col . lecció de 258 piquetes beneiteres procedents de les fàbriques de Manisses, Alcora, Talavera,
Paterna, Mallorca i Catalunya.
Donatiu del Cap de la Secció 4 ., de l'Excm . Ajuntament : Dues rajoles de fabricació valen-

ciana trobades a Casa la Ciutat.
	 Dos florins d 'or del regnat del rei Martí.

Cinc monedes hispano-àrabs d'època almoravide .
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ANY 1918. -- Col . lecció d'exemplars prehistòrics i ibèrics procedents

	

.
d'excavacions practicades per D . J. Cabré a Montilla, Castellar

de Santisteban i Calaef it.

Reixa de ferro forjat del segle xv, procedent de la catedral
d' Urgell.
Sis plaques d'esmalt, d'ornamentació d'una creu, obra aragonesa
del segle xiv.
Canelobre de ferro forjat del segle xv procedent d'una església
de Cerdanya.
Retaule de Xixona
Tríptic d'escola aragonesa representant l'Agnus-Dei, Snt Fabià
i Sant Sebastià (darreries del segle xv).
Cinc taules gòtiques del segle xv, procedents de Puigcerdà.
Retaule de Santa Catarina, obra del segle xv, procedent de Cas-
tellbò.
Imatge gòtica de talla policromada (segle xv).
Retaule gòtic, del segle xv, representant Sant Joan, San ta Eulà -

ha i Sant Sebastià, procedent de l'església de Marquet.
Set taules de pintura gòtica del segle xv (escola aragonesa ).

Fronta l brodat, ciel segle xvi, procedent (l'una església de l'alt
Urgell.

-- Col .lecció de 42 vidres esmaltats del segle xvüi, de procedència
alemanya.

- Tres copes de fabricació catalana (segle xvI).
Col .lecció Font i Gumà.

- Quinze exemplars de cerámica de Paterna.
Plat de ceràmica moresca de Manisses, amb reflex metàl.lic (s. xv).

— Noranta tres exemplars de teixits coptes .

	

Fig . 63

— Capa pluvial del segle xüi, de teixit aràbic d'Almeria, coneguda canelobre del segle xv

amb el nom de capa de Sant Fruitós, de la catedral d' Urgell.
— Capa de teixit de seda i or, del segle xvüi, amb sanefes i capilló brodats, del segle xv, proce-

dent de Cerdanya.
— Manteleta de punt d'Alençon (segle xviir).
— Arqueta mallorquina procedent del palau de Raxa, de Mallorca (segle xvii).
-- Donatiu de D. R. Lorenzale : Quatre teles de Viladomat, representant les Estacions.

ANYS 1919-1920 . — Col .lecció d'objectes, principalment cartaginesos, excavats a Eivissa per don
J. Costa i Ferrer.

— Donatiu de D . , Rosa Lorenzale : Testa femenina en marbre, romana, trobada a Múrcia.
- - Donatiu testamentari de D . Joaquim Miret i Sans, membre de l ' INSTITUT 1) ' ESTUDIS CATALANS:

Seixanta set objectes procedents (le Cartago, del Caire i de Tebes.
Una testa, de pedra calcària, d'una estàtua probablement fenícia, procedent d'Alacant.
Una testa d'estàtua romana, de marbre, procedent de Badalona.
Una mola romana, procedent de Menorca.
Tors (l'una estàtua grega, procedent de Tarragona.
Fragment d'una petita testa romana, de marbre, i una cama d'una figurina, també romana,
de terra cuita, procedents de Tarragona.
Donatiu testamentari de D . Frederic Rahola : Un vas grcco-corinti, un vas greco-oriental,
tres vasos de vernís negre, del segle In, i diversos objectes d'etnografia mexicana i filipina.
Col.lecció de materials procedents de les excavacions practicades a Paterna, exhibida en el
pavelló de la Junta de Museus i descrita en la publicació d'aqursta denominada Notícia sobre
la cerámica de Paterna.
Materials ceràmics excavats a Sant Joan de Campos i a Sineu de la illa de Mallorca, i a la cova
de Santa Agnès d'Eivissa.
Pintures murals romàniques de les esglésies de Sant Climent de Tahull, Santa Maria de Talmil,
Pedret, Santa Maria de Bohí, Santa Maria d'Ancu, Sant Miquel de la Seu d'Urgell, Esterri
de Cardós, Ginestarre, Santa Eulàlia d'Estahon i Sant Miquel d'Angulasters.

102 . — Institut d'Estudis Catalans
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Fig. 69o . — Triptic d'escola aragonesa

Retaule de la Verge, procedent de la parròquia de Cervera ; exemplar representatiu de l'escola
de Borrassà.
Retaule de Santa Ursula, procedent de l'església parroquial de Cubells, firmat per Joan Reixach

i datat en 1468.
Frontal romànic i dos fragments de frontals diversos, d'igual època, component una mesa,
procedents de la parròquia d'Encamp, a Andorra (segles xü-xüi).
Fragment de retaule gòtic de la parròquia d'Encamp (principis del segle xv), escola catalana.
Banc romànic de fusta, procedent de l'església de Sant Climent de Tahull ; probablement banc
de presbiteri, d'estil anàleg a les produccions musaràbigues dels segles ix a xi.
Estàtua de la Verge i l'Angel de l'Anunciació que decoraven el timpà d'una antiga església
del Ribagorça.
Dues estàtues gòtiques del segle xv, de pedra policromada, representant Sant Pau i Sant Marc,

procedents ciel portal d'una església de l'alt Aragó.
Bust, fragment d'una imatge de fusta policromada, del segle xiv.
Imatge romànica de la Verge, en talla, obra dels segles xiii-xiv.
Imatge de la Verge, dc fusta policromada (segle xti).
Dues imatges en talla policromada (segle xv), formant un grup de l'Anunciació, obra possi-

blement francesa.
Imatge en talla policromada, representant un sant bisbe (segle xv).
Imatge romànica representant un sant (segle xiii), procedent del Ribagorça.
Imatge de la Verge, de fusta policromada (segle xv).
Dues imatges, de fusta policromada, representant la Verge i Sant Joan (segle xiv).
Imatge, de pedra policromada, representant un sant diaca (segle xvI).

Sio
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— Retaule d'estil plateresc, en talla policromada (se-
gle xvi), procedent d'Aragó.

- .- Crist de ferro forjat dels segles xvii xviir, de 0' 17
per o'39 metres.

— Escultura de fusta policromada, obra de l'artista de
Valls Bonifaç (s(glu xviii), representant l'Infant
Jesús triomfant de la Mort.

Llit de fusta, d'estil Lluís NXI, decorat amb blanc,
blau i or (segle xviii).

- Fragment d'un capitell romànic (segles xiii-xIv), i
un altre fragment escultòric, aràbic, de l'època del
Califat, procedent cle Còrdova.

— Creu de altar, de fusta policromada (segle xiii), pro-
cedent de Ribagorça.
Porta romànica, ferrada, amb picaportes (segle xiü),

procedent del Pireneu català.

- Retaule d'escola aragonesa (segle xv) representant
Santa Bàrbara.

— Miniatura ciel segle xv, d'un llibre de devoció, repre-
sentant la impressió de les llagues de Sant Francesc.
Una creu de coure amb esmalts (segle xiy).

— Una imatge de Crist, (le coure, amb esmalt i gemes;
obra de Limoges (segle xiii).

— Vuit plaques d'esmalt aragonè3.
— Reixa de ferro forjat (segle xvi), procedent del

Camp de Tarragona.
Un penen de campanar d'igual procedència que l'an-
terior adquisició (segle xvii).

— Picaportes de ferro forjat (segle xvii), d'igual pro-
cedència que els anteriors.

— Donatiu de D. Macari G.clferichs : Un capitell romà-

nic procedent del monestir de Sant Pere de Roda.
— Túnica de teixit copte, de tela de lli, i claves a punt

de tapís (segle viii), d'i per 1'68 metres.
Donatiu de N. N . : Restes d'una túnica i un guant
episcopal, compostes de cinc fragments de teixit, trobades entre les runes de les obres de
restauració de la catedral d'Urgell (primera meitat del segle xiii).

— Fragment de teixit de seda, fons verd i ornamentació en blanc, treball espanyol del segle xvi.

- Donatiu de D . Salvador Arpa : Teixit de seda, fons carmí clar, dibuix cn groc (Espanya, se-

gle xvI).
-- Bànova de malla, treball probablement castellà, del segle xvi.

— Donatiu de D. Josep Colominas : Quatre fragments de teixits espanyols dels segles xvii-xviii.

-
Col'lccció de randes (segles xvi al xix) . Tira de punt de Milà (segle xvi) . Randa de punt de

Flandes . Punta du Chantilly. Randa de punt de Flandes, amb trofeus i figures . Capa de randa,

punt de Chantilly . Echarpe de punt de Chantilly. Dos volants de punt d'Alençon . Tira de punt

a l'agulla . Coll de punt de Venècia . Corbata de punt d'Alençon . Tira de punt a l'agulla. Dues

tires de punt (l'Alençon . Mantellina dc punt d'Anglaterra . Echarte Chantilly i punt de Bruges.

Donatiu de 1) . Josep Arnalt WVeissberger : Punta de malla d'or, amb dibuix de lleó rampant

al centre i orla de grosses fulles ; treball castellà del segle xvii (o'48 per o'41 metres).
-- Dos pots de farmàcia, de ceràmica d'Alcora, tipus Moustiers, fons blanc, decoració en blau,

amb inscripció (o'32 metres alt .).
— Dipòsit del Col . legi de Farmacèutics de Barcelona : Col . lecció (le trenta un pots de farmàci,

de ceràmica catalana i valenciana, dels segles xviii i xix.
— Pot d'apotecari, de ceràmica, decoració en blau sobre blanc, fabricació catalana del segle xvii.

-
Dos pots d'apotecari, de ceràmica vernissada, en blau sobre blanc, amb la inscripció (.Se, Sa-

bine>>, fabricació de Savona (Itàlia).
— Col'lecció de vuit pots de farmàcia (segles xv-xvi), de fabricació de Terol .

811

Fig. 691 . — Taula d'escola aragonesa
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Col . lecció de deu pots de farmàcia, de decoració amb figures,
ciels segles xvIi-xvüi.

— Pot de farmàcia, amb decoració blava sobre blanc, del segle xv,
reconstruït.

— Vuit rajoles procedents de Granada, amb decoració a cuerda seca

(segle xvi).
Adquisició d'un fris de rajoles catalanes (segle xviii) procedent
d'una decoració mural.

-- Fragment d'cnteixinat de guix, procedent d'una masia de la
plana de Vich (segle xvi)
Imatge incompleta d'un àngel dalt d cavall, en ceràmica d?
Manisses, de reflex metàl . lic (segle xvii).

- Plat de fruitera, d'Alcora (primera època de fabricació) . Proce-
deix d'una col . lccció particular de Madrid.

– Vuit plafons pintats al tremp, restes del decorat d'una sala se-
nv'orial barcelonina, obra de Francesc Pla (dit el Vigatà), rcpre-
sentant temes bíblics.
Col . lecció de vidres antics, composta de seixanta sis exemplars,
procedents de Mallorca (sigles xvi-xix).

- Col . lecció de cinquanta set exemplars de vidres esmaltats (se-
gles xvIiI-xix), de procedència possiblement alemanya.
Donatiu de l'Excm. Sr. D . Pere Garcia Fària : Copa de vidre
(segle xvi), fabricació catalana.
Donatiu de la Comissió Municipal de Reforma : Dues gerres de
terra cuita que omplien el carcanyol de la volta de la capella
de Sant Cristòfol del carrer més alt d? Sant Pere, enderrocada
(últims del segle xvi) . Càntir de terra cuita, grisa, amb nansa i
broc d'igual procedència.

- . Donatiu de D. Santiago Gras, en nom de scn oncle D . Emili
Tarré i Tarré : Mantó dels anomenats d Manila.
Donatiu de D . B lltasar S,rradell, com a mandatari del testa-
ment de D. Eusebi Valldeperas : Quaranta nou exemplars d 'etno-
grafia i ceràmica, i altres objectes curiosos ; resta escollida per la
Junta de l'antic llegat de D . Eusebi Valldeperas.
Donatiu de D. , Josepa Castellet Dalmau, com a llegat de la

	

1 ;,t ;itua de pedra policromada

seva mare I) . , Dolors Dalmau, vídua de Castellet : ?Moisès fent

sorgir les aigües; escola italiana, segle xvii (1`86 per 2 ' 37 metres).
Donatiu de D . Ermengol Giner de los Rios : Col . lecció de ferros antics ciels segles xv al xvili,
composta de 135 exemplars de claus, claus de pany, c'aus de porta, nanses, escuts, passadors,
trencapinyons, esmocadors, cantoneres, estisores, etc ., etc. Nou ídols mexicans, procedents
de l'Exposició Hispano-Americana . Cinc closques de coco treballades. Cinc tabaqueres per
a rapè. Sis draps brodats a punt de creu . Tres estoles de teixit espanyol dels segles xvu-xviii.
S°t exemplars de ceràmica xinesa i japonesa.
Pintura de Pau Muntanya, representant la Pau firmada a Basilea ; probablement esbós per
a una pintura mural.
Tela a l'oli, del pintor català Pere Coquet (segle xvii), representant un àngel.

Museu Arqueològic Diocessà de Barcelona

Aquest Museu fou inaugurat cl dia 22 d'octubre de 1916 baix la iniciativa de l'Excm . Dr. don
.Enric Reig, bisbe aleshores de Barcelona . L'acte inaugural tingué un gran esplendor, assistint-hi,

a més del Dr. Reig, els senyors bisbes d'Urgell, de Solsona i de Vich i les més altes representacions
de les autoritats i de les institucions culturals i artístiques de Barcelona . Hi llegiren uns bells par-

laments el Dr. Reig i el Conservador del Museu, Mn . Manuel Trens, Pvre.
Al fer-se la inauguració ja hi havia un bon aplec d'exemplars, però durant aquests quatre anys

que han transcorregut s'han augmentat extraordinàriament, sobre tot si es té en compte que el

Fig . 692
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