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Fons d’art

Al llarg del curs 2016-2017, s’han pro-

duït els moviments següents en el fons 

d’art de l’IEC:

•  Retirada dels tapissos flamencs 

del s. xvi, el 27 d’octubre de 2016

La Sala Prat de la Riba de l’IEC, antiga 

Sala d’Exposicions de la Biblioteca de 

Catalunya, hostatjava —aproximadament 

des del 1937/1942— quatre tapissos 

flamencs del segle xvi, adquirits per la 

Generalitat de Catalunya de l’època, els 

quals, quan aquesta institució va desapa-

rèixer pel Decret de Nova Planta, van 

passar a mans de l’Audiència i, posterior-

ment, de la Diputació de Barcelona. Atès 

que actualment els tapissos estan en mal 

estat de conservació, deteriorats per les 

vicissituds històriques, el Centre de Res-

tauració de Béns Mobles de Catalunya hi 

aplicarà una conservació preventiva i els 

custodiarà. Són el tercer tapís de la sèrie 

«Els Triomfs de Petrarca» (triomf de la 

Mort sobre la castedat), i el segon, el 

tercer i el setè de la sèrie «Amors de Mer-

curi i Herse» (Passeig de Mercuri i Herse, 

Mercuri aturat per Aglauros i cambra 

nupcial d’Herse). Un altre exemplar del 

grup, el primer de la seqüència (Mercuri 

enamorat d’Herse), es troba a la Biblio-

teca de Catalunya. 

•  Donació a l’IEC de l’obra original 

titulada Joan Fuster, del pintor 

valencià Sento Masià, el 4 d’abril  

de 2017

Pintat l’any 2009 amb tècnica mixta, el 

quadre forma part d’una sèrie d’obres que 

Sento Masià ha creat com «un homenatge» 

a les persones que li han aportat alguna 

cosa, entre les quals hi ha, a més de Joan 

Fuster, Paco Ibáñez i Ovidi Montllor, 

entre d’altres. L’obra serà exposada a la 

nova seu de la delegació de l’IEC a Cas-

telló, situada a Menador Espai Cultural.
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Llegats

Durant el curs 2016-2017, l’Institut d’Es-

tudis Catalans ha rebut els llegats següents:

•  De la doctora M. Teresa Ferrer i Mallol 

(1940-2017), membre de l’IEC des del 

1992 i presidenta de la Secció Històrico-

Arquelògica durant el període 2006-2010, 

una donació econòmica que incrementa 

el Fons Ferrer Mallol instaurat en vida de 

la doctora Ferrer. 

•  De  la  senyora  Maria  Teresa  Asenjo 

Bernis, vídua del senyor Jordi Cervera 

Pino, que era fill del doctor Leandre Cer-

vera i Astor (1891-1964), metge i veteri-

nari membre de l’IEC des del 1946, un 

immoble situat al Vendrell i una donació 

econòmica.
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