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escenes corresponents de llur llegenda a cada costat . En Juny d 'aquest any se firma ab

el Bisbe de Barcelona l'escriptura entregant al Museu la taula del Mestre Alfonso, de Sant

Cugat del Vallès . El meteix día, l'obra mestra de la pintura catalana es recullida a Sant

Cugat pels vocals de la Junta y trasladada al Mu-
r
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seu, aon se la restaura discretament, no més rejun-

tant les taules v sentant el color.

També 's va adquirir un baix relleu ab l'Anun-

ciació de Maria, gòtich, en pedra de les Borges, y

un quadro a l'oli de Salvator Rosa . D'art sump-

tuari s'han adquirit dugues magnífiques teles arà-

bigues granadines . procedents de Vitoria . Igual-

ment dugues caixetes del sigle xvl, decorades en

pasta policromada, qu'han sortit . corn tantes al-

tres, de la provincia de Lleyda, ab les inscripcions :

Tot be. Tot be 0tß . Es va poguer adquirir també

una fulla de díptich bòtich de marfil, que debía ser-

vir de tapa de llibre (Fig . 22) . Procedeix de Vila-

franca . Ab aquest ja són tres els marfils gòtichs

del Museu.

Ademés se va instalar en un local agradable la g"a

nova Biblioteca municipal de Belles Arts, de con-

sulta pel Museu, junt ab la Biblioteca Musical de

la Diputació, y 's prosseguiren les obres pera aca-

bar les sales interiors y les naus laterals, qu'aven-

cen regularment.

Adquisicions del Museu provincial de Barcelona (Santa Agueda).

Devem a la galantería del conservador del Museu provincial de Barcelona, instalat a

l'iglesia de Santa Agueda, D . A . Elías de Molins, la llista dels objectes adquirits durant

l'any 1907 . que són els següents : Una àmfora romana . Una pica visigòtica molt interesant

procedent d' una iglesia d'aprop de Cardona . Tres capitells romànichs . Tres mensules

gòtiques procedents d'Alcalà de Chisvert . Una impostasostinguda per tres grifos . Un es-

cut en pedra de l'abat Coello de Poblet . Un Cristo de pedra . Un pot de farmacia . Una

caixa de nuvia . Una peça de ceràmica d ' Alcora . Unes grayelles giratories . Y varies mo-

nedes v medalles.

Adquisicions del Museu provincial de Gerona.

El nostre excelent amich D . Manuel Cazurro, conservador d ' aquest Museu, ens envía

la següent nota, referent a l'any 1907:

«Durante el año de 1907, las colecciones del Museo Provincial de Gerona han conti-

nuado aumentando, en la medida que lo consiente el reducido presupuesto . que tiene

consignado, de 2 .300 pesetas, para atender á los gastos de conservación y mejora del edi-

ficio del Museo.

PREI-IISTORIA. Hacha de basalto neolitica, de crio de largo, procedente de San Felío de

Pallarols . Otra de fibrolita, de o"'o7, hallada en Ridaura.

( ► 1 N'hi han dues al Museu episcopal de Lleyda y altres dues al de Çaragoça ; en té una D. J . Pascó y
n ' hi ha una ab llegendes catalanes al tresor de la catedral d ' Orvieto.
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Fig . 22 . — Relleu gùtich en marfil .
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