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Pati de l'Hospici d'O/ot abans d'iniciar-se /es obres de remodelació de l'edifici. 

Del museu d'Olot 
al museu comarcal 

de la Garrotxa 
GABRÍEL ALCALDE 

ímB historia deis museus olotins 
s'inicia el 1 8 de gener de 1 893 amb 
l'acord de TAjuntament d'Olot de 
fundar el Museu-Biblioteca d'Olot, el 
qual obrí per primera vegada les seves 
portes l'any 1905. En aquesta época 
la junta rectora estava formada per 
Nónit Escubós, Josep Berga, Josep 
Saderra, Avel.lí Barnades, Joaquim de 
Trinxeria, Josep Getabert, Alfred Palu-
zie, Manel Fontanella, Lluís Mir i 
Eduard Bassols. 

Ocupava tres sales de l'ala de 
ponent del primer pis de l'edifici 
Hospici. A la primera sala, hi havia 
col.leccions d'escultura i pintura, cién-
cies naturals i arqueología; a la segona 
una col.lecció de productes volcánics 
de la zona d'Olot i d'altres punts de la 
provincia de Girona, acompanyats de 
mapes, dibuixos i fotografíes; la terce
ra sala era ocupada per cartells anun-
ciadors i per dibuixos de Joaquim 
Vayreda''". 
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Els anys 1924-25 el Museu fou 
organitzat i passá a ocupar el costat 
oriental del segon pis de l'Hospici. 
Seguint els conceptes museístics im-
perants a l'época, aquest museu, així 
com el seu precedent muntatge inau-
gurat durant la primera década del 
segle, era mes aviat l'exposició de 
series de col.leccions d'objectes. El 
seu fons estava repartit en onze sales 
d'exposició dedicades a diferents per-
sonalitats olotines (Clara, Blay, Gela-
bert, Saderra i Mata, Berga i Boix, 
Nónit Escubós, M. Malagrida, E- Bat-
lló). 

Durant la passada guerra civil, el 
Museu queda íancat, i les sales servi-
ren per emmagatzemar nombrosos 
objectes i col.leccions particulars, amb 
la finalitat de protegir-los deis inci-
dents d'aquells dies. 

El Dr, Joaquim Danés va ser l'ánima 
del Museu durant tota aquesta etapa. 
EN confecciona, a partir del novembre 
de 1930, el primer inventari deis 
objectes del seu fons. 

Passa la guerra, el Museu no torna a 
obrir-se i es dona accés a les sales 

perqué els particulars recuperessin les 
peces que hi havien portat a gaurdar. 
Segons explica el Dr. Joaquim Da
nés'^', el desordre amb qué es realitzá 
aquesta operació va ser aprofitat per 
alguns particulars per agafar peces 
donades anteriorment per algún fami
liar i fins i tot en algún cas, per 
endur-se objectes propietat del Mu
seu. 

En haver-se convertit el Pare Sureda 
en Pare Nou de la ciutat d'Olot, la 
Torre Castanys, que és l'edifici del seu 
interior, fou lleugerament adaptat i eí 
setembre de 1946 s'hi inaugura el 
Museu d'Art Modern d'Olot. La direc-
ció de la instal.lacio fou confiada al 
pintor Doménec Caries, Hi estaven 
exposats dibuixos, pintures i escultu
res deis artistes locáis mes notables i 
d'algun també de forani (J. Vayreda, 
Berga i Boix, Galwey, Blay, Clara, 
Claret, Amadeu, Casas,,..). 

Entre els anys 1962 i 1963 van 
inaugurar-se les diverses sales del que 
s'anomená Museu Arqueológic Muni
cipal, ubicat a l'ala Est del primer pis 
de l'Hospici, La instal,lacio d'aquestes 



sales es va fer sota la direcció de 
Miguel Oliva Prat, ajudat per Carme 
Sala, que al mateix temps confecciona 
un inventari deis objectes exposats, 
Alexandre Cuéllar, Josep M^ Puig i 
Joan de Malibran, qui seria des de 
1964 el conservador honorífic del 
Museu. 

Un nucli museístic 

L'edifici de rHospici esdevingué el 
nucli museístic de la ciutat, A mes del 
Museu Arqueológic s'hi intal.lá el 
Museu Pessebrístic (1 956); en ei qual 
s'exposava una selecció deis primers 
premis del concurs de pessebres que 
anualment se celebrava a Olot, la Sala 
Miquel Blay (1966), la Sala Josep 
Ciará (1977) i la Sala Lluís Curós 
(1977), Aqüestes tres darreres eren 
exposicions monográfiques dedicades 
a cada un deis tres escultors esmen-
tats. El 1972 el Departament de 
Geomorfolüfia i Tectónica de la Uni-
versitat de Barcelona realitzá un pro-
jecte dirigit per Lluis Solé Sabarís per 
crear el Museu Vulcanológic Olotí, el 
qual pero no arriba a ser realitat, com 
tampoc ho havia aconseguit la idea de 
fináis de la década deis 40 d'instal.lar 
un museu d'aquestes característiques 
en el pavelló de l'entrada del Pare Nou. 

A part potser de la manca d'una 
planif icado museística global, un deis 
problemes mes greus que preseníava 
aquesta realització museo-lógica, era 
la seva distribució en tres plantes 
diferents de l'edifici i l'inconvenient 
que cada sala tenia una entrada propia 
que donava a l'exterior. 

Ei desembre de 1979 l'Ajuntament 
decidí crear de nou el Patronat del 
Museu i convida a formar-ne part a 
tothom que desitgés col.laborar-hi. 

Després de diverses propostes, es 
consolida el projecte de cohesionar 
tot el patrimoni museístic de la ciutat i 
de crear a l'Hospici un museu que 
expliques la historia i la vida de la 
comarca des deis temps reculats deis 
cacadors paleolítics fins a l'actualiat. 
El fons del Museu d'Art Modern 
quedarla integrat a la seqüéncia mu-
seográfica de l'Hospici, i la Torre 
Castany, en quedar Iliure, podría allot-
jar el Museu de Ciéncies Naturals. 

La nit del 6 al 7 d'octubre de 1 980, 
el Museu Arqueológic sofrí un impor-
tant robatori del qual s'emportaren 
una part considerable deis objectes 
exposats. Sortosament molts d'a-
quells objectes han estat recuperáis i 
retornats al Museu alguns anys mes 
tard. Aquest robatori va fer palesa la 
manca total de mesures de seguretat 
deis museus olotins i per aquesta rao 
es tancaren. tot esperant poder-Ios 
dotar de sistemes de protecció contra 
robatoris. 

El projecte del Patronat i de l'Ajunta
ment coincidí amb la política de la 
Generalitat en materia de museus, i 

Revista de Girona 

l'octubre de 1 982 se signa un conveni 
entre la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament d'Olot per mitjá del qual 
acordaren coordinar les seves actua-
cions museístiques a la comarca de la 
Garrotxa i crear el Museu Comarcal de 
la Garrotxa. 

La reestructuració de l'Hospici 

El primer pas que calía fer era 
l'adaptació i reestructuració de l'edifici 
Hospici, el qual es trobava en un estat 
avancat de deteriorament, perqué 
allotgés el Museu Comarcal així com 
també la Biblioteca i l'Arxiu comarcáis. 
Per tractar-se d'un esforg considera-
blement costos, e! financament de les 
obres és compartit per l'Ajuntament 
d'Olot, la Diputació de Girona i la 
Generalitat de Catalunya. S'encarregá 
el projecte de remodelació a l'equip 
format per Jordi Bosch, Joan Tarrús, 
Santiago Vives (arquitectes), Narcís 
Comadira (Ltic. Historia de l'Art) i 
Domingo Iglesias (aparellador) i l'em-
presa Construccions Espigulé S.L. es 
va fer carree de les obres que s'inicia-
ren el mes de marc de 1 983. 

El Museu d'Art Modern amb el seu 
contingut ordenat de manera cronoló
gica i exposant solament pintura, 
dibuix i gravat, tot esperant el trasllat 
del seu fons a l'edifici Hospici, torna a 
obrir-se el mes de marc de 1982, 

després que la Torre Castany i el Pare 
Nou allotgessin Texposició antológiea 
Leonci Quera, organitzada peí Col.lec-
tiu Quera'^*. 

El Patronat obrí a l'Hospici, durant 
el compás d'espera fins a l'aeabament 
de les obres de l'edifici, una sala 
d'exposieions temporals que s'anome-
ná Sala Oberta. Desde l'abríl de 1981 
fins al gener de 1984 s'hi varen 
realitzar 29 exposicions i diverses 
xerrades, taules rodones, presenta-
cions de Ilibres i altres actes, en un 
intent de mostrar bona part del fons 
museístic local, tot cobrint el buit que 
es produía en estar tancat el Museu, i 
presentar també algunes de les expo
sicions itinerants que estaven reco-
rrent Catalunya. Aquesta primera eta
pa de la Sala Oberta podem considerar 
que va teñir una molt bona acollida, si 
jutgem peí nombre de visitants, Entre-

"La Cárrega", o/i de Ramón Casas dipositat en el Museu Comarcal de la 
Garrotxa. 
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Museu d'Olot 
tant, continuaven obertes les sales 
Clara i Blay i el Museu Pesebrístic; e! 
Museu Arqueológic queda definitiva-
ment tancat. 

El gener de 1984, i per exigéncies 
de desenvolupament de les obres, es 
tancaren al públic totes les dependén-
cies de rHospici, tot esperant la 
inaugurado de la primera fase del 
Museu Comarcal. La Torre Castany 
queda tancada també al públic el 
desembre de 1 984 i els objectes d'art 
que allá s'exposaven foren traslladats i 

emmagatzemats a rHospici, lloc de la 
seva ubicació definitiva; d'aquesta ma
nera, s'han pogut iniciar les obres de 
la primera fase d'agengament de la 
torre per a ubicar-hi la Secció de 
Ciéncies naturals. 

Durant aquest període de temps, 
l'órgan rector era el Patronat del 
Museu-Biblioteca, constituít per totes 
aquelles que desitjaven formar-ne part 
i que prenia les seves resolucions per 
l'acord de la majoria en les reunions 
mensuats de tots els membres. 

A proposta del Patronat del Museu-
Biblioteca, la Generalitat encarregá, 

Projecte de les sales d'exposicions de la planta tercera. 
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Projecte de les mateixes sales {angles de l'edifici). 
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Toctubre de 1982, la realització del 
projecte museográfic del Museu Co
marcal a un equip formal per Gabriel 
Alcalde, Josep Ma. Mailarach, Joan 
Nogué i Teresa Planagumá, i ampliat 
mes tard amb la integració d'Eulalia 
Janer i Jordi Padró'*', 

L e s p a r t i c u l a r i t a t s 
d e la G a r r o t x a 

La comarca de la Garrotxa té unes 
particularitats que la diferencien de les 
altres comarques catalanes, i son 
aqüestes peculiaritats les que caldrá 
reflectir especialment en la seqüéncia 
del Museu Comarcal. 

D'una banda, a la Garrotxa s'hi troba 
la zona volcánica de la Península 
Ibérica mes ben conservada, i el tipus 
de sol que aixó determina, juntament 
amb les característiques del relleu de 
la comarca i la seva localització 
geográfica, li donen un particular clima 
i vegetació. 

L'altre fenomen mes notable és la 
interpretació i plasmació del paisatge 
de la comarca en la pintura de 
r"Escola Olotina". El major esplendor 
de la pintura paisatgista olotina es 
dona a fináis del segle XIX de la má 
principalment de Joaquim Vayreda, 
Josep Berga i Marian Vayreda, mercés 
ais quals en aquesta época Olot 
esdevingué un important centre artís-
tic i cultural cátala. El paisatgisme ha 
perdurat a Olot com a tema pictóric 
preponderan! fins ais nostres dies, si 
bé mancat ja deis seus valors iniciáis, 
de tal manera que l'associació Oíot-
pintura paisatgista és immediata. 

El Museu Comarcal es trobará ubi-
cat a la Torre Castany del Pare Nou, la 
qual n'allotjará la Secció de Ciéncies 
Naturals, amb la interpretació científi
ca actual de la natura, i a l'edifici 
Hospici, on s'exposaran les ciéncies 
de l'home. 

La ubicació de la Secció de Ciéncies 
Naturals al Pare Nou, segons el projec
te de Josep Ma. Mailarach i Miguel 
Riera'^', ofereix un doble avantatge. 
D'una banda, l'edifici es troba situat a 
l'interior d'una antiga finca que con
serva una roureda de roure pénol, 
reducte de l'antiga vegetació de les 
planes d'Olot, Bas i Bianya, que podría 
constituir un jardí botánic de vegeta
ció natural, to t seguint un projecte 
concebut el 1980 pels botánics Oriol 
de Bolos i Miquel Riera'^'. D'altra 
banda, l'emplacament del centre urbá 
propicia la instal.lacio d'una mitat de 
presentado museográfica que siguí 
punt deca que siguí punt de partida 
cap ais itinerarís de la natura, nou deis 
quals es troben ja descrits en el llibre 
Els volcans olotins i el seu pa/satge^^l 

A l'Hospíci, el Museu Comarcal 
exposará la síntesí de la historia de 
l'home a la Garrotxa, posant especial 
interés en l'actuació sobre el medí 
natural i en les transformacions que 
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amb la seva má hi ha produít. Des 
d'uns tipus de conreus i oficis artesa-
nals (carboners, artigaires, culleraires) 
Iligats a la térra, passant per unes 
determinades concepcions artístiques 
i intel.lectuals i arribant fíns i tot a la 
implantació de determinades indus
tries, el paisatge ha estat un element 
clau. Es mostrará la diferent visió i 
interpretació que l'home ha tingut de 
la natura, des de la perspectiva con-
temporánia de cada época. 

El Museu ocupará una bona part de 
la primera i segona plantes i la totalitat 
de la tercera planta de l'edifici Hospici, 
un casal de grans dimensions situat al 
centre de la ciutat, comenpat a cons
truir el 1779 i utilitzat en els seus 
dos-cents anys d'existéncia per a les 

funcions mes diverses (escola, caser
na, museu. Casa de la Caritat, ma-
gatzem municipal,...) 

Ei període cronológic que abrapa la 
primera fase del Museu, ocupará la 
tercera planta de l'edifici i iniciará la 
seva seqüéncia a fináis del segle XVIII, 
amb la creació de l'Escola de Dibuix 
d'Olot el 1 783 i l'inici de la profunda 
transformació que es dona en aquesta 
época des d'unes formes de viure i de 
pensar tradicionals cap de les quals 
avui no son imperants. 

La proto-industrialització 

Els oficis artesans tradicionals, com 
els carboners, els terrissaires o els 
culleraires, serán l'inici de la seqüéncia 

Sala del Museu d'Olot inaugurat l'any 1905. 
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museográfica que prosseguirá amb el 
treball a má, la proto-industrialització, 
els culleraires, les indianés i la creació 
de l'Escola de Dibuix d'Olot, de la qual 
Joan Caries Panyó va ser el primer 
director, l'arrencada industrial a mit-
jans XIX, la ideologia tradicionalista, la 
pintura paisatgista amb Joaquim Vay-
reda i Berga i Boix, i també M. Vayreda, 
Galwey, Domenge i Gelabert, obres 
d'artistes que î s relacionaren amb 
Olot durant els segles XIX i XX, els 
treballs d'Estanislau Vayreda, les dife-
rents industries i riiivindicacions obre-
res a fináis del XIX ; comencament del 
XX, obres d'escultors com Blay i Ciará 
i també Claret, Berga i Boada, Devesa, 
Casadevall, Quintana o Ferrarons, i 
l'Escola Superior de Paisatge amb els 
seus professors i la generado d'alum-
nes seus, serán el contingut de les 1 3 
sales d'aquesta tercera pk^nta. 

Acabará la seqüéncia museográfica 
vers l'any 1940. Després d'aquesta 
data ens trobem en anys molt propers 
a nosaltres, molts deis protagonistes 
deis quals viuen encara i per aixó 
aquest període no és encara potser 
temática d'un museu. Alguns aspectes 
recents interessants de tractar, com 
per exemple les actuáis tendéncies o 
moviments artístics, tindran cabuda a 
la sala d'exposicions temperáis, la 
qual peí seu carácter temporal podrá 
ser un reflex más fide! deis temps 
actuáis canviants'^'. 

A la Torre Castany i a l'Hospici, s'hi 
explicará en síntesi la comarca, inicia-
tives que ja comencen a desenvolu-
par-se per tal de crear museus locáis, 
monográfics o sales d'exposició per-
manents (Valí de Bas, Santa Pau, 
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Una altra sala del Museu. 

Museu d'Olot 

Besalú, CastelIfoHit) completaran el 
panorama museístic de la Garrotxa. 
Per tal d'evitar duplicitat d'esforpos, 
caldrá que tots aquests centres es 
creín i s'estructurin seguint una plani-
ficació global i uns principis concep
tuáis comuns, i que els órgans rectors 
de cada un estiguin en contacte 
permanent i s'interrelacionin amb els 
aitres. D'aquesta manera, la síntesi 
comarcal, juntament amb els museus 
monográfics, els museus locáis i sales 
d'exposició permanent, podran consti
tuir en conjunt el Museu Comarcal de 
ta Garrotxa. 

La Secció de Ciéncies Naturals del 
Museu Comarcal, inaugurará la prime
ra de les fases a primers del mes de 
setembre, durant les Pestes del Tura. 
El geóleg Josep Ma. Mallarach ha estat 
el responsable del projecte i l'elabora-
ció de les exposicions que s'hi mostra
ran. 

Les obres de l'Hospici, per causa 
sens dubte de les seves grans propor-
cions, s'han allargat mes del que 
esteva previst. Molt segur pero que la 
primera fase d'aquest museu es podrá 
mostrar al públic a partir de principis 
de l'any vinent. 
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Després d'obrir aqüestes dependen-
cies s'hauran posat les bases perqué 
el Museu comenci a funcionar. Espe-
rem que, en aquest moment, els 
organismes públics que han fet possi-
ble la seva creació, puguin dotar-lo 
amb uns mitjans humans i materials 
que es corresponguin amb la seva 
envergadura i les seves possibilitats 
d'incidir a propiciar l'estudi i el conei-
xement de la Garrotxa, fent-li teñir 
albora un protagonisme en la vida de 
la comarca. 
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