
el museu d'art de girona 

per 
NARCÍS SOLER i MASFERRER 

Durant e!s primers anys de la década deis 70, lo 
societat gironina era conscientdel fet que es feia urgenf 
una renovació deis museus existents a la ciufal, perqué 
aquests no solien reunir les condicions idónies per 
complir, ni que fos mitjanament, amb els fins de 
conservar i divulgar el nostre patrimoni, i educar a 
través de les seves col.leccions. 

D'idees per o posar-hÍ remei en van sortir moltes. 
Al iJarg d'aquests anys, des d'uno o allro instilució, es 
van anor proposant solucions que hovien de reorga
n izar els museus gironins. Pero aquesta renovació 
havia d'ésser íor?osament costosa, i per raons 
económiques molles de les solucions van haver d'ésser 
abandonades. 

El Museu Arqueológic i de Selles Arts de Sant Pere 
de Galligans era el que necessitava mes remodelar-se. 
Era també el museu omb una más llarga tradició. 
Formal per la Comissió Provincial de Monuments, en la 
segona meitot del segle XIX, en els claustres de Sant 
Pere, havio estat obert al públic per les Fires de Sant 
Narcís del 1870. Durant molts anys havia estat un 
magnífic museu pie d'acfivitat. Grácies a les aporta-
cions de particulars i insMtucions i a les excavacions 
orqueológiques, les seves col.leccions havien crescut 
molí, pero el pos deis anys havia malmés també l'edifici 
i les seves instal.lacions. Durant els anys setenta, els 
visitants no podien occedir a les sales del sobredaustre, 
que amenai^aven ruina. Totes les col.leccions que s'hi 
conservaven van ésser,traslladades al Servei d'lnvesti-
gacions Arqueológiques que la Diputació de Girona 
hovia creat, la década anterior, o la Casa de Cultura, 
o bé ais magatzems que aquest Servei posse'ía a 
l'Hospilal d'tnfecciosos de Pedret. Les peces.millors i mes 
ben conservades sexhibien a la Fontana d'Or. A Sant 
Pere només podio visitar-se l'església i els claustres, on 
s'exposaven només sarcófags, escultura en pedra i 
restes arquitectóniques. La Sala d'Empúries í'havia 
convertit en magatzem, on f o d a ony, durant lExposició 
de Flors que es feia o Sant Pere, havien d'acumular-se 
tots els objecles que feien nosa. Ero evident que, encara 
que algún dio socobes de restaurar l'església, els 
claustres i els sobreclauslres, no hi houria prou espai 
com per instol.lar lo totolitat de les col.leccions. 

El Tresor de lo Catedral havia estaf instal.lct a les 
Soles Capitulars el 1951 i 1952. El 1974 es van fer 
obres importonls a la Catedrol, obres que van afectar 
les sales capitulars, els sótans i la sala gótica, situada 
damunt el claustre per tal d'instol.lar-hi el Museu d'Arl 
Religiós de Girona, museu que havia d'agrupor totes 
les col.leccions eclesiostiques del Tresor de lo Catedral 
i del Museu Diocesá, i que es podrió visitar a! mateix 
temps que es visites lo Catedral. Es va destinar una sola 
a col.locar d'uno manera idónia el Topís de la Creació 
i una altra el Hit de la More de Déu. A lestiu del 1975 
ja eren -obertes al públic les sales capitulars remode-
lades, pero el gran museu d'art sagraf que s'havia 
projectot no va poder contÍnuar-se per roons económi
ques. 
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El Museu Diocesó, que s'hovio iniciaf amb les 
col.leccions del Dr. Romon Font i del Rvd. Pere Valls, i 
que duronl un íemps havia esíat emplacat ol Soló del 
Tron del Paiau Episcopal, estova des del 1942 a Casa 
Caries, on hovio estot ben instal.lat peí Rvd. Llambert 
Font i peí Sr, Josep Gudiol. Les seves col.leccions havien 
ougmentat i amb el pos deis anys Casa Caries s'havía 
deteriorat, de fai manera que es feien necessories 
importants obres de restaurado sí s'hi volio monleniar 
el museu. Al 1974 totes les col.leccions del Museu 
Diocesá van ésser retirades de Caso Caries í 
dipositades a\ PaIau Episcopal, des d'on, progres-
sivament, s'hovien d'incorporcr al Museu d'Art Religiós 
de Girona que es volio fer a la Catedral, solució que, 
com ¡a hen vist, es va fer inviable. 

El Museu d'História de la Ciutat havio estol creot 
per un acord de TAjuntoment de 8 de gener de 1 9Ó0. 
En bono part es comenta omb peces cedides en dipósit 
peí Museu Diocesá i peí Museu Provincial, í fou 
inaugural el 28 d'octubre de 1960. Es va instol.lor al 
correr de la For^o, a casa Burgués o Samboío, i allí va 
portar una vida llánguida, Jo el 9 d'abril de 1967 
l'Aiunlamenl sol.licifova la cesstó de l'lnstituf Vell o 
convent de coputxins per intol.lar-hi oquest museu. Li 
íou cedit l'any 1974. La Primera Fase del nou Museu 
d'História de lo Ciutat a l'lnstitut Vell es va obrir al públic 
per les Pires de 1 9 8 1 . 

Els Banys Arobs, que exposen cerámica (robada en 
el mateix edifici des que fou acabado la restaurado, 
abans de lo guerra civil, han restot inalterables fins 
avui. Encoró és l'hora que no compten amb il.luminació 
eléctrica, 

Al 1972 l'Ajuntoment de Girona havia proposct lo 
íormoció d'un gran Museu de Girona que hauria 
d"haver reunit tots els altres museus de lo ciutat. Es 
pensovo fer-lo de nova planto, a l'antiga Universitat 
de Girona o o l'espoi que hi ha entre oquest i Sant 
Doménec, i l'Ajuntament va anunciar que destinoria 16 
milions al nou museu. 

El Museu de Girono només va teñir vida sobre el 
paper i moi no es va fer res en concret per fer-lo 
possible. El Mlnisteri d'Educació i Ciencia el va crear 
oficialment, i es von fer varis projectes per a la sevo 
instal.lació, l'últim deis quals donovo un pressuposf de 
400 milions, que havien desser oportats per l'Estat. 
Aquest, amb necessitats mes peremptóries, mai no va 
aportar els diners necessaris per a aquesl utópic museu, 
el qual és molí dubiós que hoguessin volgut sumor-s'hi 
les col.leccions eclesiástiques. 

La Fontana d'Or, propielat de lo Coixo d'Estalvis 
Provincial, fou, des deis seus inicis, un edifici destinat o 
animar la vida culturol gironina, en el quol podien teñir 
lloc actes culturáis i exposicions. Inougurada el 27 
d'octubre de 1973, després d'una llarga i imporlant 
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reslauració, va representar uno solució momentánio i, 
com es va poder veure en els onys següenls, 
insuficienl, per a poder-hi exposor algunes de les obres 
del Museu Arqueológic ¡ de Belles Arts de la Dipulació 
de Girona. Fins i tot s'hi van instal.lar unes Sales de 
Prehistoria, que ben aviat ven ésser tancades al públic. 
Uevat d'aquestes soles, a la resta les obres d'art hi 
compilen una funció puramenl decorativo. Si bé la 
Fontano ha complert a lo perfecció lo sevo missió 
d'onimor lo vida cultura gironina, no ho volgut o no ha 
pogul convertir-se en un museu de Girona. A mida que 
s'obrien les noves sales del Museu d'Arl, les obres que 
es conservaven o la Fontana han eslat retirados, si bé 
n'hi queden algunes que encara no han lingut cabuda 
en el nou museu, i que cixí son visibles peí púbÜc que 
assisteix ais actes que es fon o la Fontana. 

Al mar^ del 1974 el BIsbe de Girona, Joume 
Camprodon, que hovla preferit viure en un pis de la 
ciutot, vo proposar que el Palou Episcopal tingues un 
destí cultural i fos posat al serve! de lo ciutal. Aquest 
oferiment no vo ésser fet en va. 

Tant lo Diputado com'el Bisbat eren conscienls del 
fet que eolio engegor un ambiciós projecte que 
permetés millorar els seus museus. I, en principi, la idea 
ho era, dambicioso. El President de la Diputacíó, Antoni 
Xucld, imaginava que Sant Pere de Golligans, on des 
de sempre estova ubicat el Museu Arqueológic i de 
Belles Arls de la Dlputoció, es podrió convertir en el 
marc odequat per un museu dedicat al Románic, que 
Tesglésia de Sont Doménec i el seu claustre podrien 
ésser dedlcots a Auditorium i a Museu Arqueológic 
respeclivoment, i que el Paiau Episcopal es podrió 
destinar a Museu de Belles Arls i exposar-hi les obres 
del Museu Provincial i del Diocesa posteriors al període 
románic. 

Ben aviot aquesto idea es matisaria en el sentil de 
destinar Sant Pere de Golligans a Museu Arqueológic 
i el Palou Episcopal a Museu d'Art. Sant Doménec 
quedaría com o Auditorium i Pinacoteca d'obres 
modernes i contemporónies. Es ben sobul que les obres 
de restauració de Sant Doménec no han tingut el bon 
ritme de les deis altres dos edificis i que aquesta tercera 
inslal.loció museística no s'ho concretal en cap realilol. 

El 7 de desembre de 1976 va ésser signot un 
conveni entre el Bisbot i la Diputació per tal de convertir 
el Palou Episcopal en museu. Segons aquest conveni, el 
Bisbat arrendava o la Diputació el Palou Episcopal, 
excepte lo planta boixa, on hi ha ubicodes les offcines 
de lo Curia, i unes estonces a la primera planto, que 
es destinarien o despotx del Bisbe i o lo sevo secretaria 
particular. Es pretenio que el Polau, encara que ora fos 
destina! o museu, continuas exercint les moteixes 
funcions que hovia lingut duran! segles. 

L'orrendament és per 30 onys, i pot ésser resolt per 
la Dipulació codo deu, sempre que odverteixi de lo 
sevo intenció amb sis mesos d'onteloció. L'edifici podio 
ésser destina! per lo Diputació de Girona o Museu 
Provincial, amb la previsió que, o mes de locáis 

destináis a l'exposició, restauració, cotologoció i o "^ 
oficinas, podrió ubicar-hi dependéncies de carácter ^ 
cullurol o soles de conferencies. Encaro que l'edifici es ^ ^ " ^ 
destines en principi a Museu Provincial, menire el Bisbal ^^ 
no disposés d'un lloc adequal per inslal.lor-hi el Museu ^ 
Diocesó, podha disposar d'un 1 5 % de la superficie de Q) 
lo part arrendada per ubicar-hi les obres d'aquest últim t O 
museu. Aquesta instol.lació es forio sola les direclrius ^ 
de la Direcció del Museu Provincial assessorada peí ^ 
Delegot Episcopal del Patrimoni Artístic. 

El moteix dio se signava un oltre conveni peí qual 
la Dipulació arrendava al Bisbat l'esglésio de Sont Pere 
de Golligans, també per 30 onys. 

Al 1977 von comeníjar les obres que havien de fer 
possible comen<;ar a instal.lar el museu al Palou 
Episcopal, que van ésser confiades a l'empresa Caiba 
soto lo direcció deis técnics de lo Diputoció de Girono, 
l'orquitecte Sr. Josep M.° Fino i raporellodor Sr. Ricord 
Masó. El Polau EpiscopaL en lo part orrendada a la 
Diputació, estovo en molt mal estol, o excepció de dues 
eslances de lo planta noble, situades o la torre 
dovontero, que havien estot condicinqdes peí Bisbe 
Narcís Jubany i que es convertirien en les soles n.° 1 i 
2 del Museu. 

El Palou Episcopol está formal básicament per un 
pati central voltot d'edificocions. A l'Oest hi ha la Torre 
Dovantero, que forma bono part de la fai;ana. A l'Est, 
el Saló del Tron, situat sobre una cisterna i dues 
eslances cobertes amb vollo, una de les quols fou uno 
entrado al Palou i lo Torre de la Presó. Al Nord hi ha 
un eos que uneix lo Torre Dovontero amb el Saló del 
Tron i que conté l'escala monumental que dona occés o 
lo planto noble del Palou. Lo Torre de lo Presó esto o 
l'Est del Saló del Tron \, des de l'interior del Palou, 
només s'hi podio occedir des d'aquest. Exceptuonl unes 
estonces del segle XI que hi ha en els ¡ordins, tots 
aquesls edificis son els mes vells del Polau, bósicoment 
d'époco románica i gótico, encaro que modificats en 
repetides ocosions. Les construcccions que tonquen el 
poti central peí Sud i que donen a la Pla^a deis 
Lledoners son d'época mes moderno, proboblemenl 
deis segles XVI i XVII. 

Només a la planto noble d'aquestes edificacions 
que envolten el pati era possible estoblir un circuil 
museístic senzill que comencés i acabes en el veslíbul 
que hi ha al capdemunl de leseólo monumental. Aquesl 
és el circuí! que es comeni;á omb la Primera Fose i que 
s'ocobo omb lo Segono. 

En lo primera actuoció, que mes lord seria 
onomenodo Primera Fose, es consolidaren i reslouraren 
dues estonces que donen o lo fa(;ano del Polau. Una 
d'elles era la copello de Sont Solvodor, que era 
destinada a despatx del Sr. Bisbe, i l'oltra una solo 
gótica que hi ha al costal i que havia estot el veslíbul 
d'entrodo tont a la copello del Salvador com o la de 
Santa Mario. Aquesta última estova situado soto lo 
copello del Salvador, ['estonia gótica que es restauró 
era destinado a lo secretario particulor del Sr. Bisbe. 
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Fóu durant aquesta actuado a la capella románica del 
Salvador que aparegueren, entre la volfa románica i 
uno de mes moderna, restes de pintura gótica del segle 
XIV que foren restaurodes i deixodes m s¡tu. 

Peí que fa al Museu própioment dit, s'actuá en 5 
sales. La solo n.° 1 ¡ lo n.° 2 estoven, com ¡e hem dit, 
en bon estat, i per aixó s'hi va deixor el térro i el sostre 
de fusto que jo tenien. Lo solo n.° 3 té unes antigües 
pintures o lo volta que representen els Apóstols, i per 
aixó és onomenoda lo Salo deis Apóstols. Per tal 
d'obviar el problemo de lo conveniéncío o no de lo 
restouroció d'aquestes pintures, es forra tofo lo solo de 
robo i en el térra s'h¡ posa moqueta. Aqüestes tres sales 
es destinaren o olgunes peces pre-romóniques i, 
sobretot, al romonic. S'hi instal.loren les peces mes 
significotives d'oquest període, tont del Museu Diocesó 
(Mojestots de Cruilles i Sant Joan les Fonts, bigo de 
Cruilles, pintures muráis de Son! Joan de Beilcoire, etc.} 

com del Museu Provincial (copitells de Sont Rere de 
Rodo, More de Déu d'Alp, Verge del Collar, etc.). A lo 
sola n.° 4 s'iniciava el període gótic omb les cinc 
escultures del Colvori proceden! de lo Catedral, i 
l'Angel que porto uno ánimo, obres otribuTdes totes elles 
oí Mestre Bortomeu. 

A mes es van col.locor els principáis retaules gótics 
(el de Sant Miquel de Cruilles de Lluís Borrassá, de lo 
Verge de lo Llet de Conopost, de Sant Cristina de 
Corgá, lo Pietat de Torroello de Montgrí, de Sant 
Miquel de Costelló d'Empúries, etc.) ol Saló del Tron, 
sola que jo hovio estot restaurado peí Bisbe Josep 
Cortoñá. 

Abans de comentar aquesto Primera Fose, lo 
Directora del Museu Provinciol, Srto. Aurora Martín, i 
els técnics que socupaven del projecte d'instol.lació del 
Museu oí Polou Episcopal hovien fet notar que es 
preveía que aquest serio insuficient per ubicar-hi totes 

Museu d'Att. So/o 5, Escultura minanica i góíica. (Folo Sansj 
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les obres que per lo seva qualitat mereixien ésser 
exposades. 

El Delegot Diocesá per la Conservoció del 
Patrimoni ArtísHc informó d'aquest problema al Sr. 
Bisbe, el qucl es va dirigir a la Dipufoció el 19 de 
novembre de 1978 en el sentit que no tindria 
inconvenient o cedir grctuTtament per al Museu, i peí 
temps i segons les clausules estipulodes en el contráete 
del 7 de desembre de 1 976, la caso onnexa al Palou 
onomenodo Con Falló, situoda al correr Sbnt Cristófol 
2, unida al Polau per un pos interior, i que compta amb 
uns 695 m2 de superficie. El Bisbot es reservova uno 
habitació en el pis superior per o mogatzem del Museu 
Diocesá. Aquest oferiment va ésser acceptot unáni-
mament peí Pie de lo Díputoció el dio 24 de novembre 
de 1978. 

Comptant ¡o amb o Con Falló es va fer un projecte 
total per o la instal.lacio del Museu. Un cop enllestida 
lo Primera Fase es pensova emprendre'n una oltra que, 
amb lo primera, completorio el circuTt de la planto 
noble al voltont del poti central, i que consisfiria en la 
restauració i ¡nstol.loció de les sales 5 - 7, destinadas al 
gotic. 

Per a \a Tercera Fose es pensavo de continuar 
aquest circu'/t per leseóla que des del Soló del Tron 
porto ol primer pis de lo Torre de lo Presó, on hi ha el 
Soló de l'Arc. Aquí es pensaven instal.lar les obres deis 
segles XVI i XVII. D'oquí, o troves del pos interior, 
s'fiouria possat o lo primero planto de Con Falló, on 
haurien anot les obres del segle XVIII, i a lo planto 
baixo d'aquest moteix casal, on haurien trobat lloc les 
obres deis segles XIX i XX. A Can Folló s'haurien 
instol.lat també e¡s mogotzems, orxius, soles d'investi-
gació, de projecció, de restaurado i la biblioteca. 

Aquest primer projecte, dominat peí progmotisme, 
intentova aprofitor ol máxim Can Folló, caso que 
estova en molt millor estot que el Palou Episcopal, ja 
que hovia esfat restaurado peí Bisbot al 1965 i 1966 
per tal d'instol.lar-hi uno guorderio. 

S'evitovo lo port mes ruinosa del Palou, que eren 
les estonces de la segono planto que envolten el pati, 
lo port alto de la Torre Davantero i lo Torre de lo 
Presó, on només s'aprofitova lo segona planta. 
L'entrodo ol museu quedavo en el pati, i lo sortida 
hourio estot per l'entrado principal de Con Folló, ol 
correr Sont Crrstófol. 

D'hover seguit aquest projecte s'hauria oconseguit 
una rápido i relativament poc costosa instal.lació, 
olmenys momentániament. Els seus defectes eren oferir 
uno entrada i uno sortida molt distonciades, poc espoi 
per o l'exposició de les obres i, sobrefot, no teñir en 
compte l'estot ruínós de les ultimes plantes de lo Torre 
de lo Presó, que hourio fet invioble l'exposició ol Saló 
de l'Arc i lo unió del Polau amb Can Falló. Aviot es 
veurio que, si s'havia de ocupar alguna estonia de la 
Torre de lo Presó, aquesto hovia d'ésser restaurada de 
cap o peus. 

Les 5 soles de lo Primera Fase es van inaugurar el 
dio 7 d'abril de 1979. En lóete d'oberiuro el Bisbe de 

Girono, Joume Comprodon, va resumir els fefs que 
hovien portot o oquesto reolitot, i el President de lo 
Diputoció, Antoni Xuclá, advertí que lo corporació que 
ell presidia no havio fet sino comeníjar lo tosco, i que 
les següenfs corporocions provinciols decidiren si 
aquesto hovia d'ésser continuada. L'Ajuntament de 
Girono contribuí o aquesta Primera Fose omb lo cessió 
de dues obres ¡mportonts: lo More de Déu de Pontos i 
uno córtelo procedent de lo Plo^a deis Lledoners que 
representa un cap de Domo. Va ésser editado uno 
petíto guio del Museu. 

El juliol de 1979 sonunció en els diaris que lo 
DIrecció Generol del Patrimoni Artístic, Arxius i Museus 
del Ministeri de Cultura coLloboraria en logeníament 
i restauració del Palou Episcopal, pero aquesto ojuda 
moi no orribá a concretor-se. 

El febrer de 1 980 el Bisbot desmentía lafirmació 
publicado en els diaris locáis que ora, omb el Museu 
d'Art instol.lot en el Palou Episcopal, el Museu Diocesá 
havio deixot d'existir com a tal. Aquesta qüestió vo 
quedar també reflectida en el nou conveni que van 
signor, el 17 d'obril de 1980, el Bisbe de Girona i el 
President de la novo Diputoció democrático, Arcodi 
Colzodo. Aquí es parlo ¡a de Museu d'Art de Girona, 
el quol, es diu, no és oltra coso que uno exposicíó 
convinguda d'unes obres d'art deis dos museus, el de 
lo Diputoció i el del Bisbot. 

S'hi deixo també ven explícit que les col.leccíons 
del Museu Diocesá queden de propietot exclusiva del 
Bisbot de Girono, el quol no cedeix cop pei;o d'ort en 
propietot ni en dipósit o la Dipufoció Provincial ni a 
l'orgonisme oficial que la pugui substituir. Aqüestes 
obres s'oniron exposant groduolment en el Museu d'Art 
o criteri deis represenfonts de lo Diputoció i del Bisbot, 
soto les directrius técniques que imposi lo direcció del 
Museu Provincial de lo Diputoció de Girona. El Bisbe 
podro disposar de les obres del Museu Diocesá que no 
siguin exposodes. Per oquelles que ho siguin, haurá 
d'escoltor el porer deis representants de lo Diputoció i 
del Bisbat. 

Lo novo Diputoció vo decidir continuar lo instol-
loció del Museu d'Art en el Palou Episcopal. Tont els 
presidents successius, Srs. Joan Vidal, Arcodi Calzado 
i Solvodor Carrero, com els ponents de cultura. Srs. 
Arcodi Calzado i Joan Saqués han impulsot decidi-
dament lo Segono i lo Tercera Fase del museu. 

Durant tot l'ony 1 981 es trebollá intensoment en les 
obres de lo Segona Fase, que com s'hovio previst, 
ofectoren les estonces de la planto noble situodes oí 
voltont del poti que hovien de permetre lo unió de les 
primeres soles jo obertes omb el Soló del Tron. 
For^osoment hagué d'octuor-se tombé en el pis superior 
d'oquestes estonces, donot el mol estat de sostres i 
teulats. Dirígiren les obres, que foren odjudicades o 
l'empresa Capdeferro, els orquítectes de lo Diputoció 
Srs. Joan M.° Ribot i Josep M.° Fino. 

Lo solo 4 de lo Primera Fose vo ésser convertido 
en un opéndix de lo 5, i el seu número es donó o la 
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sala on s'instal.laren les pintures muráis de Tabsis de 
Pedrinyá, que foren restituTdes a la seva posició 
original, cosa per la qual necessitaren també l'estaníía 
superior, que fou suprimida. Aqüestes pintures s'instal-
laren amb molta curo, dillcnt-se del térra i fent que 
fossin registcbies per darrera. Encaro es dedico al 
romonic lo meitat de la sala 5, on s'instal.lá una selecció 
de copitells. Lo resta de la salo 5, la 6 i la 7 es 
destinaren c l'escultura, l'orfebrerio, els brodots i els 
Ilibres gótics. Tota aquesto part del Palou, de lo sala 4 
o la 7, está en el eos de l'edifici que tonco el poti o 
Migdio, i fou una ampliado deguda proboblement ol 
bisbe Ninot (1664-1667), l'escut del qucl es trobo en 
les portes que hi ha entre les sales 4-5 i 6-7. Ero uno 
construcció forí;a defectuosa que va necessitar una 
consolidoció molt completa. Entre la salo 7 i el Soló 
del Tron va oparéixer la fo^ona exterior del Saló, omb 
dues finestres romoniques, una de les quals conservova 
el copitell i lo columna que la partien. Aquesto fai;ana 
hovio quedot amagado, des del segle XVII, per una 
doble poret. Per tal de deixar-lo vista se separa d'ella 
el sostre que hi hovio entre la sola 7 i Testancja superior, 
que fou també restaurado. 

A la sala 6 es construí una amplia escala que 
condueix al pis superior de les sales 5, 6 i 7, d'on es 
podro accedir a les dues plontes mes elevodes de lo 
Torre Davontero i a les estonces que hi ha sobre la 
copello del Salvador i el seu vestíbul gotic, espais on 
es podrió ubicar uni3 nova fase del museu. A lo salo 7 
hi dona la copello del segle XVIII del Polau, que quedo 
ben visible i que s'ha deixat intocte. 

Es completa aquesto fose ofegirlt algunes peces a 
les primeres tres soles i instol.lont al Saló del Tron les 
sis grans taules que reloten el mortiri de Sont Feliu, 

procedents de l'església de Sont Feliu de Girona, obro 
de Joan de Burgunya o comenf;aments del segle XVI. 
Aqüestes taules foren netejodes per Auroro Velort, 
restauradora del Museu d'Art de Cotolunyo, omb lo 
col.laboroció de Mercé Ferré, del Servei d'lnvestiga-
cions Arqueológiques de la Diputoció. Quedoren oixí 
exposodes 177 obres, de les quals 98 eren del Museu 
Diocesá i 79 del Museu Provincial. De totes elles Mossén 
Josep Calzado i Oliveras, o partir de les fitxes que 
s'havien onot confeccionant, en redacta un cotoleg 
molt complet. 

Lo Segono Fase va ofector també dues soles 
coberles amb volta i situades a sota el Soló del Tron 
que sobren directoment al poti. Uno hovio estat l'antiga 
entrado ol Palou. Té al fons uno escola que permetio 
l'accés o lo planta baixa de la Torre de lo Presó. El 
tram descoles que estovo situat ¡a a la Torre era 
enterrot, i no fou obert fins que es feu la Tercero Fose. 
Aqüestes dues soles s'ho destinot o soles d'exposicions. 
La primer mostró que s'hi presenta, inaugurado el 
mateix dio que eren obertes al públic les soles de lo 
Segono Fase, fou sobre una importont col.lecció de 
cerámica valenciono del segle XV que hovia estot 
trobodo o lo PÍO Almoina de Girona. 

L'oberturo al públic de lo Segono Fose fou feto el 
dio 29 de ¡uny de 1981. L'octe fou presidit per 
l'Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Sr. Max Canher, peí Bisbe de Girona i peí 
President de lo Diputoció. Aquest últim, Sr. Arcodi 
Calzado, recordó l'encert de la injciotiva de la 
corporoció anterior en iniciar aquest museu i expresso 
el desig de completar-lo amb uno Tercera Fase. 

El mateix dio ero signat un conveni entre el 
Deportoment de Culturo de lo Generalitat i la Diputoció 
de Girona. En la clausula siseno d'aquest conveni es 
diu el següent: 

"El Deportoment de Cultura i Mitjons de Comuni-
coció i la Diputoció dé Girona col.loboran en el foment 
i la conservoció de les institucions museístiques que 
depenen de lo Diputoció de Girona i en les que pugui 
creor lo Generalitat, lo gestió de les quals s'odequará 
ais criteris generols del Servei de Museus, sempre de 
comú ocord omb ombdues institucions. En la titulació 
d'aquests museus figurará la indicació "Generolitot de 
Catalunya - Diputoció de Girona", sense que aixó 
signifiqui un canvi en la titulació jurídico deis béns". 

A partir d'aquest conveni, les directrius sobre els 
museus de lo Diputoció corresponen a lo Generalitat, 
com s'ofirma en la primera clausulo del conveni: 

"El Deportoment de Culturo i Mitjons de Comuni
cado de lo Generalitat de Catolunya es foro carree 
de lo plonificació i coordinoció deis Servéis de 
Biblioteques, Arqueología, Patrimoni Arquitectónic i 
Museus de lo Diputoció de Girono, i ossenyolaró les 
línies directrius que houran de regir lo gestió d'aquest 
Servéis". 

El Servei de Museus de la Generolitot considera el 
Museu d'Art, a l'iguol que el Museu Arqueológic de Sont 



Pere de Golligans, com museus comarcáis, i com a 
tois els ha incorporal a la Xarxa de Museus de lo 
Generalitat. 

El Sr. Joan Saqués, Ponent de Culturo de lo 
Diputoció de Girono, estova ton disposot a continuor 
lo ¡nstoi.iació del Museu d'Arf que, l'endemá moteix de 
lo inouguració de lo Segono Fose, jo va convocar lo 
primero reunió per posar en morxa lo Tercera. 

Per ü la Tercera Fose del Museu d'Art eren possibles 
dues actuocions diferents. Uno d'elles ero fer lo 
instol.lacio al pis superior de les estonces que s'hovien 
restourot durant la Segona Fose, o la Torre Davontero 
i o les soles que hi ho o lo fa(;ono entre lo Torre 
Dovontera i lo copella del Solvodor. D'aquesto 
olternotivo se'n vo fer un ocurot projecte que convertía 
lo port mes alto de lo Torre Dovontera en un mirador 
sobre Girono. Per o tota oquesta zona estoven 
previstes soles monográfiques, perqué es tracto d'un cul 
de sac que és visitable només o partir de la solo 6. 

L'oltra alternativo era mes costoso i consistía 
simplement o encaror-se amb lo Torre de lo Presó i 
restauror-la i consolidar-lo per ubicar-hi la continuació 
cronológica del museu. Molts vom pensor que es 
troctovo dol ió de "oro o mai" i vom defensor oquesto 
segona alternativo, que fou lodoptada. Aquesto 
Tercero Fose ero reolment lo mes ambiciosa de totes i 
lo consolldoció definitivo del Museu. Cómprenlo tombé 
importants modificocions o Con Folló per ubicor-hi tots 
els servéis del Museu, que quedorien així netoment 
seporats de les soles d'exposició i olhora units a 
aqüestes peí pos interior. 

Molt obons que no comencessin les obres de la 
Tercero Fose del Museu d'Art, van ocobor les de la 
reinstol.loció del Museu de Sont Pere de Golligons, que 
foren inougurades, i les soles obertes al públic, el 13 
de novembre de 1981. 

Quedovo oro ben delimitot l'ámbit cronológic deis 
dos museus, Arqueológic i d'Art. El primer, en el 
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" ^ sobreclaustre de Sant Pere, exposa, tol com s'havia 
r r previst el 1976, materials orqueológics i obres d'art des 

" del llunyá Paleolític fins al final del Món Antic. Quedo 
'*- ' ¡ustificat així el fet que el Museu d'Art comenci amb les 
—^ obres de l'Alta Edat Medieval ¡ duri fins a l'época 
Q\ contemporánia. El visitant interessat en Arqueologia i 
CO Art podro, amb la visita successiva ais dos museus, 
^ obtenir una visió de conjunt d'aquestes matéries a les 
^ postres comarques, des d'aro fa 500.000 anys fins al 

segle XX. 

Les contradiccions o aquesta linio son només que a 
Sant Pere, que és un notable románic, s'hi fian deixat 
aquells elements que procedeixen del moteix monument 
¡ d'altres que, formont col.leccions d'una certa unitat, 
fian tingut sempre a Sant Pere el seu lloc, i que o mes 
resultarien de difícil trasllat i exposició al Museu. d'Art. 
Així, el claustre de Sant Pere de Galligans, s'hi han 
deixat col.leccions de lapides i sarcófags, tant cristiana 
com ¡ueus. 

El Museu Provincial Arqueológic i de Belles Arts ho 
quedot, dones, repartit entre lo sevo secció arqueoló
gica, que s'exposo a Sant Pere, i la secció de Belles 
Arts que, ¡untament amb el Museu Diocesá, ha trobat 
el seu lloc en el Museu d'Art del Palau Episcopal. 

Les obres de restauració i consolidació del Palau 
Episcopal i d'instol.lació museística per a la Tercera 
Fose han durat tot l'any 1983 i els primers mesos del 
1 984. Foren adjudicades a l'empresa Cayba, S.A., i han 
estot dirigides pels arquítectes de la Generalitat i de la 
Diputació, Srs. Joan M.' ' Ribot i Josep M.° Fina. El 
Bisbat, gracias a una subvenció de la Generalitat, ha 
costejot lo restauració del teulat. La Generalitat s'ha fet 
carree de les publicocions, de la retolació, d'algunes 
instolJacions i de la restauració d'algunes de les obres 
d'ort. La mojor part de la restauració i ¡nstal.loció ha 
anot a carree de la Diputació de Girona. 

A la Torre de lo Presó colgué refer tot el teulot i 
quasi tot el sostre i construir una escolo en tota ralbada 
de les seves 5 plantes, jo que nomég n'existia una, que 
s'ha conservat, que des del Saló del Tron conduTa al 
Saló de l'Arc. Per accedir a lo resto de les plantes 
només hi hovia una estrato escalo de cargol, feto de 
rajols. 

A lo planta baixo de lo Torre, accassibla des del 
Soló del Tron o solo 8, lo última de la Segona Fase, h¡ 
han tingut cobudo dues sales d'exposició. Lo sola 9 s'ho 
destinot a exhibir taules i escultures del retaule de Sant 
Feliu de Girona, del segle XVI. S'hi exposen les 6 taules 
del mortiri dal Sant, obra de Joan da Burgunya, i les 8 
taules de Perris Fontoines, pintor que precedí a Joan 
de Burgunya en l'execució del retaule. Les 8 taules de 
Perris Fontoines, a l'igual que totes les talles que 
s'exhibeixen en aquesta sola han estat restaurodes peí 
Servei de Restouració de lo Generolitat. A la solo 9 es 
desenterró també el trom d'escoles que hi porta des de 
les soles d'exposicions del poti del Palau. 

Amb el trasllat de les toules del retoule de Sant Feliu 
o la salo 9, el Saló del Tron ha quedat destinot només 

a la pintura gótica, quosi toto del segle XV. En aquesto 
solo s'ha col.locat, presidint-la, el retaule de Sant Pere 
de Púbol, obra de Bernat Martorell. 

La salo 10 ha estot destinado o escultura, orfebrerio 
i objectes litúrgics del segle XVI. En la resto de la planto 
baixo han trobot lloc un Saló de Descons, en l'habitació 
anomenado Menjodor Petit, que ha resultat ésser uno 
magnífica solo románico, accassibla des del Soló del 
Tron, i els servéis higiénics del museu, occessibles des 
d'aquest Saló de Descons. D'oquest últim lloc surt un 
ascensor que permet visitor cómodomant les altres 
plantes de lo Torre de la Prasó. 

En el primar pis de lo Torra s'ho aganíjot lo sola 
11 , destinado a pintura i escultura del segle XVl, la salo 
12 o Saló de l'Arc, on s'han exposot grons retoules, 
entre ells els de Pere Mates, del segle XVl (retaule de 
Segueró, de Montogut, de Millars, etc.), i lo sola 1 3, de 
pintura del segle XVII. En aquesto moteixo planta ha 
estot reservado una estan<;a per o Salo d'Audiovisuals 
i Video, opto només per o grups reduTts. A la salo 1 3 
s'hi trobo l'accés a lo presó que dono nom o la torre, 
presó que sha deixat tal com ha arribat oís nostres 
dies. A lo salo 11 es trobo l'occés o pos interior, 
construTt o principis del segle XIX, que porta o Can 
Folló. 

En la segona planta de lo Torre de lo Presó només 
hi han tingut cabuda dues sales, lo 14 i la 15, 
destinadas o l'art deis seglas XVII i XVIII. Lo resto de 
l'espai quedo ocupot per lo presó i peí Saló de l'Arc, 
que té una altura de dues plantes. En lo tercera planto 
s'han condicional tres soles, les que porten els números 
16, 1 7 i 1 8, per a las obres d'ort del segle XIX, les quols 
ocupen tombé la solo 19, ¡o o l'última planto. En la 
resto d'oquesto la sola 20 és ocupada per l'art del segle 
XX fins o l'ony 1940. La solo 21 s'ha destinot, mentre 
no es faci la Quorta Fase del Museu, a la solo 
d'exposicions temporols d'obro contemporánia. Lo 
primara d'aquestes exposicions ha estot titulada "La 
imotge de lo ciutat", ¡ conté obres de dato posterior ol 
1940 que mostren aspectas de lo ciutat de Girona. 
Finolment, en aquesto última planta, ancora han quedat 
uns espois per a magotzems. 

Amb aquesto Tercera Fose el musau ha doblot 
sobradoment lo superficie de les soles d'exposició, pero 
les actuocions no s'han limitot només o lo Torre de lo 
Presó. S'ho restourot el pos que unió lo torre omb Con 
Falló i en aquesto caso s'ho treballat o la primera 
planta. Aquí han trobat lloc la major part deis servéis 
del musau: oficinas, biblioteco, orxius, salo de restou
ració i una solo d'oudiovisuals o conferencies amb uno 
capacitot de mes da 80 personas. Lo resto de lo caso, 
o sigui tota lo planta boixa i tota lo sagono planta, 
conté els magotzems del museu. Can Folló té entrada 
indepandent del museu peí correr de Sant Cristófol, de 
tal manera que per occedir o oquests servéis o per fer 
ús da la solo da conferencies no col possar 
obligotóriomant pal museu. 
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1 encaro la Tercera Fase ha estot mes que tot aixó. 
S'ha ¡nstol.lat uno alarma electrónica anti-robatori amb 
rodars a totes les sales del museu i amb sensors o totes 
les portes i finestres. Totes les sales son controlades per 
un circuít tancot de televisió que transmet les ¡motges 
a quatre monitors situots en el vestíbul, ¡ o totes s'ha ¡ns
tol.lat fil musicol i alarmo onti-incendis. Totes aqüestes 
mÜlores s'hon portal a la Segona i Primera Fose. També 
o Con Falló s'ha insfal.lat alarmo onti-robatori i 
onti-incendi. 

Els mafeixos especialistes en art que ha oconsellot 
la trio de les obres que havien d'exposor-se han 
redoctot una novo gula per a tot el museu. A les soles 
d'exposicions del pati ha esfat instal.lada una exposició 
sobre terrissa gironina, tema sobre el quol també sha 
editat un petit fulletó, a l'igual que sobre l'exposició de 
lo solo 2 1 . També ho estot editot un cortell ol.lusiu al 
museu. Hi figura una toulo que represento la Creoció, 
del retoule de Segueró de Pere Motes. 

Per o aquesto Tercero Fase el Servei de Restauroció 
de lo Generolitat, a más de les obres que s'exposen del 

retaule de Sont Feliu, ho restourot un bon nombre 
d'obres: lo toula de Joon de Burgunya que represento 
Santa Úrsula; uno toulo, també del segle XVI, que 
represento el Noixement; uno tallo amb el Comí del 
Colvari i uno oltro amb lo Pietat, tombé del XVI [salo 
11); un gran retaule de Sont Sebastió, del segle XVII 
(solo 12); uno tollo de Crist Crucificat, del XVI (sola 10); 
diverses falles del segle XVll (salo 14); dues arquetes 
gótiques (solo 7); un quodre d'Espolter, del segle XIX, 
que representa l'Era Cristina (solo 16); etc. 

Tot i aixó, no houria estot possible exposor lentes 
obres en bon estol si la Diputació de Girono, olhora 
que un equip dirigil per Francesc Miralles confec-
cionovo un inventori de les col.leccions de pinturo, no 
hogués emprés lo impressionont tasco de fer restourar 
la mojor part deis seus fons de pintura, els quols, un 
cop restourots, foren presentats ol públic en quatre 
mostres successives, de lotes les quals s'editó un catáleg. 

El 1 2 de mor^ de 1984 l'Honorable Conseller de 
Cultura de lo Generolitat, Sr. Max Canher, el President 
de la Diputació, Sr. Salvador Carrera, i el Bisbe de 
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Girona, Monsenyor Jaume Camprodon, inauguraven la 
Tercera Fase del Museu d'Art, en un acte que finalitzá 
omb un recital de Victoria de los Angeles. El Museu 
d'Art era ja una realitat. Quasi vuít anys han possat des 
de lo signatura del conveni entre el Bisbat i lo Diputació 
i des que van comentar les obres de la Primera Fase, 
pero l'esforc; de tant de temps bé ha volgijt la pena. 

El museu ofereix ara 20 sales permonents, i a mes 
dues sales al pati per a exposicions, la salo 2 1 , també 
per a exposicions, i tots els servéis i condicions de 
seguretot que es demana que tingui un museu d'oquesta 
categoria, i pot oferir també o la ciutat uns espais per 
a actes culturáis i conferencies. El visitant que arriba 
ara al museu trobo nombroses cortes postáis, lo guio 
del museu i de les exposicions i diverses publicocions 
de lo Generalitat i de la Diputació. Ben aviot podrá 
odquirlr-hi també quatre series de diopositives. 

Lo feino no s'ha ocabot ni de bon tros, pero s'hcn 
posot les bases perqué el museu pugui comencor a 
funcionar. Fa falta mes personal per o poder 
emprendre uno tasca de difusió efica?, per a oferir 
visites comentades a grups i escoles, per o organitzar 
noves exposicions, per al manteniment del museu i per 

a ocupar-se de lo restauroció. Ara, inaugurada ¡o la 
Tercera Fase, el museu compta només amb 4 vigilants, 
un deis quals s'ha d'ocupar quasi exclusivoment del 
manteniment. El personal técnic del museu es redueix a 
la col.laborodoro técnica de la Generalitat, Srta. Fina 
Pares, que fa les funcions de Conservador, i al Director 
del museu, que és qu¡ signa aqüestes notes. 

Per completar el museu fa falto uno Quarta Fose. 
Son moltes les obres de quolitat i les col.leccions, tont 
del Museu Diocesá com del Provincial, que encaro no 
han tingut cobuda en el museu. Aquesta Quarta Fase 
recolliria aquell projecte ja contemplat abans 
d'emprendre lo Tercera Fase, de restaurar les estonces 
mes elevades de l'edifici que tonco el pati per migdia 
i que donen també a la plo^o deis Lledoners, la Torre 
Davantero i les altres soles qui hi ha a lo forana. En 
sortirien en total unes 8 sales que es podrien destinar 
a temes monogrófics i d'exposició temporal (obres d'art 
contemporoni, gravat ontic, orfebrerio, lipsonoteques, 
robes, cerámica, vidre, etc.). Es desperar que la 
Generalitat de Catalunya, i el Bisbat i la Diputoció de 
Girono trobin els medis necessoris per emprendre ben 
aviot aquesta Quarta i Ultima Fase. 
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