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La càrrega de les obres que han de figurar a l'Exposició de París

El comissari general de Museus, Pere Coromines, en el moment de la sortida
dels camions que condueixen a París les obres que han de figurar a l'Exposició
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amb les següents paraules del pròleg que
ha escrit per al catàleg de l'Exposició.
«L'Exposició d'Art Català a París, és
el resultat dels esforços que s'estan fent
per a la reconstrucció crítica d'un moviment artístic totalitari, que s'inícia anih
una potència original i característica d'expressió en la segona meitat del segle x,
guanya en esplendor tant com perd en
autonomia en el període nacional de la
història de Catalunya entre els segles
xiv i xv, i, sota la influència de causes polítiques adverses, es reconcentra, s'encongeix i sense haver donat,. per aquesta
gairebé instantània frustació, la flor de
les seves més grans possibilitats, es mor
quan a Itàlia el Renaixement feia el ple.»
Reunits aquests exemplars han estat
degudament condicionats en diversos eamions que varen passar la frontera el
dia 27 del passat mes de febrer, havent
arribat sense novetat a París el dia 4 del
mes següent.
Durant els dies que l'Exposició estarà
oberta al públic hi seran donades conferències a càrrec de Pere Coromines, Joaquim Folch i Torres, Josep M. Gudiol,
Agustí Duran i Sanpere i Ventura
Gassol.

centenar. Assenyalar ara la vàlua d'aquesta part de l'expedició equivaldria a
anticipar el catàleg de l'Exposició. Direm, només, que entre les obres que la
formen hi ha algunes de les pintures
murals romàniques que tant de prestigi
han proporcionat al nostre Museu de
Montjuïc; una sèrie de frontals de la nia
època; un bon nombre de talles-teixa
d'igual període; els retaules del Gremi
de Pellaires, l'obra famosa de Jaume Huguet; la taula de Sant Cugat, atribuïda
al Mestre Alfonso; l'importantissim Sant
Jordi, també de l'esmentat Huguet; el
retaule dit dels Consellers, de Dalmau; la
tela «La Pietat», (le Bermejo; la taula
central del retaule de l'Adoració dels
Reis que hi havia a la capella (le Santa
Àgata; el frontal de Sant Jordi, brodat,
del mestre Sadurní; la custòdia de la
catedral de Barcelona; la cadira del rei
Martí; l'espasa del conestable, etc.
És indubtable que aquest conjunt d'ohres donaran al públic parisenc una idea
completa i clara del que ha estat la creació artística de la nostra terra en els dies
de la seva puixança.
Així ho indica el Comissari General de
Museus de Catalunya, Pere Coromines,

Els camions que condueixen els objectes que hui de figurar a l'Exposició,
en el moment d'empendre el viatge
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L'EXPOSICIÓ D'ART MEDIEVAL
CATALÀ A PARÍS
El dijous, dia 18 del passat mes de
març, a les cinc de la tarda, va tenir lloc
la inauguració de l'Exposició d'Art Medieval Català, que ha organitzat la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels
comitès oportunament designats per ella
i a base de les obres existents al Museu
d'Art de Catalunya que, junt amb una
collecció de les pertanyents a altres localitats catalanes, han estat facilitades per
la Comissaria General de Museus.
De la preparació d'aquesta exhibició
d'art ja n'hem donat compte als nostres
lectors en els números anteriors.
Ara ens cal afegir a aquestes informacions la constitució del Comitè francès,
que va tenir lloc en començar-se a París
els treballs d'installació. Està format com
segueix: Jean Zay, ministre d'Educació
Nacional; Edouard Herriot, president de
la Cambra de Diputats; Lluís Araquistain, ambaixador d'Espanya a París;
Georges Huisman, director general de Belles Arts; Henri Verne; director dels Museus Nacionals; Paul Valéry, membre de
l'Acadèmia Francesa i president del Comitè de les Lletres i les Arts de l'Institut de Cooperació Intellectual; Henri
Bonnet, director de l'Institut de Cooperació Intellectual; Henri Focillon, professor d'Història de l'Art a la Sorbona;
Jean Cassou, inspector de Belles Arts i
encarregat de Missions al Gabinet d'Educació Nacional; Pierre Lavedán, professor d'Història de l'Art a la Universitat
de París; André Dezarrois, conservador
dels Museus Nacionals, com a organitzador i Comissari general de l'Exposició.
Joaquim Folch i Torres, que formava
part del Comitè de l'Exposició, tingué,
a més, el càrrec de Comissari català.
El dia abans de la inauguració, l'Exposició fou visitada privadament pels representants de la premsa parisenca. A
l'acte inaugural hi feren ús de la paraula
M. Dezarrois, Folch i Torres i Ventura
Gassol. Hi estaven presents diverses per-

sonalitats de gran relleu, entre elles el
Comissari General de Museus Pere Coromines i el Conseller de Cultura de la
Generalitat Antoni M. Sbert.
Aquest arribà a Barcelona el dia 20 i
féu als nostres diaris les següents manifestacions:
«És la primera vegada que el Govern
de la Generalitat organitza oficialment,
d'acord ami) el Govern de la República
Francesa, un acte que és una manifestació de l'espiritualitat de l'art català, i ha
sabut enlairar -se per sobre de totes les
lluites i partidismes. Les hores plenes
d'heroisme que viu el nostre poble han
donat a l'Exposició una emoció i un interès que han atret l'atenció del poble de
Paris. Una demostració de les meves afirmacions, són les notícies que durant tota
la setmana ha vingut publicant tota la
premsa francesa, remarcant la importància de la nostra exposició. Hi han dedicat planes senceres i, àdhuc els diaris que
políticament es mostren diametralment
oposats a la causa de Catalunya i d'Espanya, no han pogut per menys que reconèixer la transcendència de la nostra
demostració artística.
L'Exposició ha estat una prova que Catalunya no oblida, ni en els moments més
difícils, els seus ideals de cultura. Una
prova també de la simpatia que la nostra tasca enlairada ha despertat arreu, és
que ha posat de manifest la falsedat d'aquells que diuen o creuen que al nostre
poble hi ha una follia destructora, quan
en realitat hi ha un alt sentit constructiu.
Vull acabar — digué — remarcant que
he rebut vives mostres de simpatia per a
la nostra causa i per al nostre president.
Encara la meva gratitud per a la Comissió Executiva de París, presidida per
l'ex-conseller Ventura Gassol; pel Comissari General de Museus, Pere Coromines;
pel director dels Museus d'Art, Folch i
Torres, que han permès que l'organització fos un èxit. Finalment a la premsa
francesa, que ha sabut superar les lluites
interiors i mirar aquesta exposició com
un esperit autèntic de la cultura eai alaria.>'
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L'edifici

del

«Jeu

de Pauine»

on s'ha celebrat l'Exposició

i el president del Comitè català de l'Exposició ex conseller de Cultura de la Generalitat senyor Ventura Gassol.
El primer féu als invitats la presentació del Comitè català i assenyalà amb
breus paraules la significació i la importància de l'art autòcton de Catalunya
dintre la història general de l'art.
El senyor Folch i Torres anà detallant
aquesta significació i va exposar a més
els treballs que s'havien realitzat a Catalunya per a la formació dels nostres
Museus d'Art i l'orientació que per a
aconseguir aquesta finalitat havien seguit
les corporacions públiques de Barcelona,
representades, en aquest cas, per la Junta
autònoma de Museus.
El senyor Ventura Gassol va pronunciar el següent discurs:
«Permeteu -me, senyores i senyors, que
tot expressant el meu agraïment per les
amables paraules de presentació que m'a-

L'EXPOSICIÓ D'ART MEDIEVAL
CATALÀ A PARÍS
En els nostres números dels mesos de
gener, febrer, març, abril i juny d'aquest
any, hem anat donant als nostres llegidors notícia detallada de tots els preparatius i els treballs d'organització que en
aquells dies s'anaven fent per a la celebració d'aquesta Exposició, i a l'últim, de
la impressió personal que el conseller
de Cultura de la Generalitat senyor Antoni _M." Sbert va donar als periodistes
de l'acte inaugural al qual ell havia assistit, en virtut del seu càrrec, celebrat el
dia 19 del passat mes de març.
En aquest acte inaugural, varen fer
ús de la paraula el conservador dels Museus Nacionals de França M. Andrée Dezarrois, el director general dels nostres
Museus senyor Joaquim Folch i Torres
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tem celebrant aquest acte, d'una evident
simplicitat, però que té tota la grandesa
d'una de les més belles festes de l'esperit,
a l'altra banda dels Pireneus, milers i milers d'estimats gerntans nostres, combaten heroicament i donen la sang per a
la defensa de la llibertat i del mateix
ideal, exactament el mateix ideal que re-

taba de dedicar M. Dezarrois, agraeixi
igualment l'ajut que tan generosament
ens ha atorgat el govern de França, el
qual compta amb M. Dezarrois ami) un
dels Inés actius i més intelligents animadors de l'obra que pot donar major glòria al vostre país: la d'unir, per l'art, a
tots els pobles.

El cartell anunciador

No és pas ami) una joia fàcil i lleugera
que jo em trobo avui entre tots vosaltres
enmig de tantes obres artístiques representatives de l'ànima de Catalunya. Estic
segur que cap de nosaltres deixarà de
comprendre l'emoció que forçosament
m'ha de dominar en aquests instants en
el més profund de mi mateix, en tots els
meus sentimeñts i en tots els meus pensaments.
A la mateixa hora en què nosaltres es-

presenten totes aquestes obres d'art: el
de la civilització.
Els Pireneus, per molt alts que siguin,
no ho són pas prou per a impedir que,
ami) més potència que el brogit de les
armes, ens arribi la veu de l'afirmació
històrica que a l'hora actual, aixequem
tots els pobles d'Espanya. I trobant-me
rodejat de tants periodistes, tinc la
temptació de fondre totes aquestes veus
en un sol crit, que jo voldria que vosal210
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tres, en compliment de la vostra missió,
escampéssiu per tot el món. I si no ho
faig és per a evitar el to polític que podria prendre aquest crit i perquè estic
convençut que encara és més pur i més
patètic si sabeu recollir-lo d'aquestes
imatges de pedra, de fusta i d'orfebreria
i d'aquestes pintures i aquests retaules,

volgut donar, i que no és altre que el
d'afirmar en aquest moment d'angoixa i
de perill pel nostre poble, allò que el
nostre poble té de més racial i més permanent, i que serà més fort que totes les
convulsions i totes les batalles.
En bona part d'aquestes obres no us
serà difícil de trobar-hi elements comuns.

Els anuncis de l'Exposició a la Plaça de Is Concòrdia

Ells ens explicaran les raons més íntimes
i els llaços més indestructibles que en les
hores de glòria resplandiran amb més
claredat, però que en les hores d'angoixa,
cal remarcar-ho, enforteixen i eternitzen.
I ara permeteu -me que pregui al meu
estimat amic Folch i Torres, que us parli
de la nostra Exposició en el seu aspecte
tècnic, car ell ha estat l'ànima dels nostres Museus de Catalunya. Jo l'he vist treballar al Departament de Cultura durant

carn de la nostra carn, esperit del nostre
esperit, que avui es revelen al neón revelant-se ací en . el cor mateix de París,
d'aquesta capital de la cultura, que representa la vostra França, deixeu -me
dir de la nostra França, tan dolça i tan
estimada.
Jo desitjaria que per damunt de totes
les divergències polítiques volguéssiu veure en aquesta Exposició tot el sentit que
nosaltres i el govern de Catalunya li hem
211
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Sala I. Amb el baldaquí de Tosses i la mesa de Vila d'Encamp

Un aspecte de la Sala II
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Sala III

Sala IV. Al fons el tapís de la Creació, de Girona
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Dos aspectes de la Sala V
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l'etapa d'un govern que va tenir la glòria
d'ésser presidit pel pare de les nostres
llibertats, aquell gran amic de França,
Francesc Macià, que féu possible la realització del nostre Museu Nacional. Jo
l'he trobat després en totes les altres etapes polítiques, fins als dies sagnants de
la guerra civil, sense abandonar mai el

nifestació sota la direcció del nostre director Joaquim Folch i Torres.
En la primera prenia especial relleu
el baldaquí de Tosses i l'absis de l'església parroquial d'Andorra la Vella.
A la segona sobressortien les diverses talles de «Davallaments de la Creu» i el
frontal de Sant Sadurní de Tavèrnoles.

La cadira del rei Martí, a la Sala V

Les pintures murals d'Argolell, Sorpe,
Sant Miquel d'Angolasters i Sant Climent
de Taüll, es trobaven reunides anió altres obres no menys importants a la sala
tercera. A la sala següent seguia la manifestació de la nostra pintura mural romànica amb les procedents de les esglésies
parroquials de Sant Pere del Burgal, i
de Planoles; en aquesta sala hi havia,
a niés, el famós tapís de la Creació de
la Catedral de Girona. Entre les obres exposades a la sala cinquena es remarcaven

seu lloc i treballant constantment per a
la recopillació de les obres que constitueixen el nostre patrimoni ártístic.
Que aquesta manifestació de noble espiritualitat, per damunt de la guerra, sia
com el crit de l'ardent desig, de la set
insaciable de pau, de justícia i de llibertat que avui senten amb Catalunya tots
els pobles de l'Espanya republicana.»
L'Exposició ocupava nou sales de l'edifici de les Tulleries conegut per Jeu de
Paume, acondicionades per aquesta ma215
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l'espasa del condestable, la cadira del rei
Martí, el baldaquí de plata de la catedral
de Girona, la creu de Vilabertran, la
taula de la Degollació de Sant Cugat o
Sant Medir i la «Pietat», de Bermejo.
A continuació s'iniciava la pintura del
segle xiv amb una sèrie dels més notables
retaules d'aquest període. A la sala setena
s'hi podien admirar, entre moltes altres
obres el retaule de «Tots els Sants», de
Sant Cugat del Vallès, el retaule del mo-

gut a la capella de Santa Agueda, les
del retaule de Granollers i, per últim,
la de la «Verge dels Consellers », de
Dalmau.
Com es pot deduir per aquesta enumeració de la part sobressortint de les
obres exposades, el conjunt constituïa,
com ja hem dit en anteriors informacions,
una síntesi de la història de l'art català,
representada per les séves produccions
més valuoses i més característiques.

Sala VII

nestir de Xixena, el d'Estopuñan, la cèlehre Verge d'alabastre i l'escultura en
marbre policromat que s'ha dit si era
l'efígie de Carlemany. La sala vuitena
sorprenia per la sumptuositat del frontal brodat de la capella de Sant Jordi
de la Generalitat, els terns litúrgics d'aquesta mateixa capella i la collecció
abundosa de vidres. La darrera sala contenia entre altres importants pintures, la
taula de Sant Jordi, d'Huguet, les taules
del retaule del gremi de pellaires, atribuïdes a Huguet o a Vergós, les del retaule de
Sarrià, la central del que havia pertan-

Un catàleg editat amb pulcritud i bon
gust acabava d'orientar perfectament al
visitant sobre el sentit i la finalitat de
l'Exposició.
Aquest catàleg de més d'un centenar
de pàgines de gran format, contenia la
reproducció fotogràfica de les peces més
importants de l'Exposició. A més, inseria,
en primer lloc, unes paraules proemials
de Ventura Gassol; una extensa nota del
comissari general de Museus de Catalunya senyor Pere Coromines, explicant
com s'han fet els nostres Museus públics
i per què s'havia pensat en celebrar
216
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aquesta Exposició; un pròleg de Joaquim
Folch i Torres sobre el caràcter de la
nostra antiga producció artística i les condicions històriques en les quals va apa
seguit d'un detingut estudi sobre-rèixe,
la pintura romànica i gòtica de Catalunya, que constitueix un veritable resum
de la història de l'art català; i per últim,
una classificació detallada i documentada
de cada una de les obres exhibides.
L'Exposició va estar oberta al públic

collectiva a l'Exposició dels alumnes de
l'Escola del Louvre, als quals va donar
àmplies explicacions davant mateix de les
obres el senyor Folch i Torres.
És innegable que aquesta Exposició va
constituir un veritable esdeveniment a
París, com ho demostra no solament el
fet que va cridar l'atenció de. totes les
persones dedicades a qüestions artístiques
i a història de l'art, sinó a tota la premsa
parisenca que, sense distinció de signi-

3}w-

Sala VII

ficacions polítiques, se'n va ocupar ami)
atenció especial i li va dedicar els llocs
preferents de les seves pàgines.
Entre aquestes informacions n'hem pogut veure algunes que realment reflecten
ami) fidelitat els veritables origens d'aquesta Exposició i assenyalen la seva finalitat, que no era altra que la de donar a
conèixer a l'estranger, precisament en els
moments en què la nostra vida nacional
es troba lamentablement pertorbada, els
valors espirituals que el poder públic de
Catalunya ha recollit i conservat amb singular afany, no solament en els moments

fins el dia 20 d'abril, i durant aquest període fou constant i crescudíssim el nom
visitants que acudien a contem -bred
pot calcular que el nombre-plar.Es
aproximat fou d'unes dues mil persones
diàries.
Pocs dies abans de la inauguració, el
nostre director senyor Joaquim Folch i
Torres va donar a la Sorbona una conferència sobre «La pintura catalana de
l'Edat Mitjana», i mentre estava oberta
en va donar una altra des de la Poste
Ràdio París, sobre l'Exposició.
Un dels actes a remarcar és la visita
217
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Els torns litúrgics de la Capella de Sant Jordi de la Generalitat,
a la Sala VIII

FIU
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Els camions de Barcelona descarreguen al «Jeu de
Paume» les obres que han de figurar a l'Exposició

L'Exposició oberta al públic

P4L']
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El castell de Maisons Laffitte

ordre, sinó l'apreciació del nucli Inés intelligent i sensible, el que coneix la història de l'art tant com té una sensibilitat
desperta davant de les valors positives.
I és aquest públic el que ha pogut apreciar la valor de l'art que es desenvolupà
a Catalunya entre els segles x i xv.
Aquest interés per l'art català antic, té
una explicació ben clara. El conjunt exposat al Jeu de Paunie era el més nom
d'art medieval que pot oferir-se a-brós
l'occident. Per bé que en algunes contrades d'Europa — al Rosselló, a la Itàlia del
Nord o a les vores del Rin — restin testi
d'alt valor de l'art dels segles xii-monis
i xiii, aquests són més aviat en l'ordre de
l'arquitectura, de l'escultura o de l'orfe
tant en l'ordre de la pintura-hreià,no
i, menys encara, en la pintura sobre taula.
Cap Museu del món no pot presentar
cap equivalent de la sèrie considerable
de pintures romàniques del Museu de
Montjuïc, algunes de les quals han estat
ara exposades per primer cop a París, ni
pot dir que guarda les pintures mòbils
més antigues de l'Europa occidental.
Exemplars únics de disposició de haldaquí, com el de Sant Sadurní de Tavèrnoles, o altars d'argent, cona el de Girona,
grups de Davallament de la Creu, com
els trobats a la Vall de Boí o joiells com

L'EXPOSICIÓ D'ART CATALÀ
ANTIC AL CASTELL DE

MAISONS-LAFFITTE
Quan el Govern francès decidí renovar
la invitació feta a la Generalitat de Catalunya per a exposar a París un conjunt
d'obres del vell art català, no sospitàvem
el ressò que podia tenir. Llevat de l'exposició de la pintura clàssica italiana, la
nostra exposició ha superat les altres realitzades en els darrers anys, amb un èxit
que s'ha traduït en el registre d'entrades.
La premsa de totes les tendències se n'o
amb una extensió no gaire acostu--cupà
mada i encara ens arriben publicacions
d'art de diverses ciutats d'Europa que
parlen d'aquesta manifestació d'art com
d'una de les més notables que s'ha reunit
al Jeu de Paunte, aquest Museu de París
destinat a mostrar les obres de l'art estranger.
Algú podrà dir que hi contribuïa la
curiositat del públic — d'aquesta massa
densa i variable de curiosos i amics de
la novetat — per a constatar que les obres
d'art eren respectades i valorades enmig
d'una revolució. Però no ha estat l'afluència del públic anònim la que va donar a
l'exposició catalana un interès de primer
313
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en un altre indret, i oferí de fer-se càrrec
de totes les despeses que comportessin el
trasllat i la nova installació, per tal que
els visitants de l'Exposició Internacional
d'Arts i Tècniques poguessin conèixer un
conjunt artístic tan notable cona el que,
a invitació seva, havia reunit al Jeu de
Paumne. I així és com entre el Govern de
França i la Generalitat s'ha convingut
continuar l'Exposició d'Art Català Antic
per tota la durada que tingués l'Exposició Internacional i que, per a installar-la,

el collar de Carles V, són peces d'art suficients per a atreure l'atenció dels entesos en art antic. La raresa i la qualitat
dels nostres antipendis, on la pintura i
l'escultura hi conflueixen, la bellesa de
les taules gòtiques del segle xiv on hi ha
el senyal viu de tota la cultura de llur
temps, l'exquisidesa dels vidres esmaltats
a la manera de Damasc, i tantes altres sèries de peces, demostren com un poble de
reduïda àrea geogràfica com era la Catalunya medieval, tingué el sentit i la pas-

Sala I, de la Secció d'Art Romànic, annh pintures murals de Sant Joan
de Boi i de Sorpe. Al fons es veu l'absis de Santa Maria de Taüll,
a la sala II

sió de les arts plàstiques amb una extensió i una intensitat incomparables. És tot
això el que féu que l'Exposició del Jeu
de Paunte desvetllés tant d'interès i que
en aconseguir un èxit no sospitat, fes que
el govern de França volgués donar-li una
major durada.
Tot i haver-se previst, d'antuvi, que
l'exposició d'art català es tancaria el primer de maig per deixar lliure l'edifici a
l'Exposició d'art austríac, la Direcció de
Belles Arts significà al Govern de la Generalitat el desig de continuar l'exposició

s'hagi escollit el castell-museu de Maisons
Laffitte, a pocs quilòmetres de la ciutat.

Aquest edifici és una de les més belles
mostres de l'arquitectura del segle xvii.
René de Longueil, president del Parlament de París, home ambiciós i amic de
la fastuositat, protegit de Richelieu, encomanà la construcció d'un castell en
aquest indret de l'Ille-de-France a l'arquitecte més notable del seu temps, a Fran314
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cese Mansart, el qual havia demostrat la
força del seu talent en construccions que
avui són modèliques de tota una època,
com el palau de La Vrillière (ocupat, ara,
pel Banc de França) i en els cossos d'edifici que Gaston d'Orleans féu construir
a Blois. En concepte de molts, el castell
de Maisons Laffitte és l'obra mestra de
Mansart. En un dels seus elogis acadèmies, Perrault — aquell altre gran arquitecte del segle de Lluís XIV — diu que
aquest edifici és «d'una bellesa tan sin-

més que en la riquesa dels detalls, s'escau
en l'harmonia perfecta del seu conjunt.
No és un edifici enorme, com Versailles,
ni massa petit, com el Trianon. Fou concebut per a situar-lo enmig d'una pers
oberta entre les vores del Sena-pectiva
i la profunditat d'un gran pare d'atapeïda
verdor. La façana que s'encara . amb el
parc, flanquejada, llavors, per cossos de
quadres, presenta dues ales que avancen
sobre el cos central. Unes teulades de pissarra blavenca, amb obertures de golfes

Sala IV, de la Secció d'Art Romànic, amb la pintura mural d'Andorra

guiar que no hi ha estranger curiós que
no el vagi a veure com una de les més
belles coses que tenim a França». Sortosament, l'obra de Mansart es conserva
avui dia tal corn fou realitzada a mitjans
del segle xvii. No ha sofert les modificacions i depreciacions d'altres edificis de
la mateixa època. Les ,seves línies han est at respectades a través de les reformes
que a finals del segle xvut s'hi feren fer
1 tois i després,
per ordre del coarte d'a inicis i a mitjans del segle xix, per dos
dels seus propietaris successius, el marescal Lannes i el famós banquer Laffitte.
La bellesa d'aquesta obra arquitectònica,

i xemeneies, d'una alçada pronunciada,
augmenta la majestat senzilla del conjunt,
dins d'un estil neo-clàssic d'una justesa
remarcable. L'arquitecte renuncià a 1'efecte colorit que s'obtenia encara en el
seu temps, a base de combinar els espais
de pedra i els de rajola vermella de l'estil Lluís XIII. Hi ha una fina influència
del Renaixement en el decor, però l'eliminació d'elements ornamentals innecessaris és el que li dóna tot un nou caràcter. En la façana posterior, l'encarada al
riu, formada d'un sol cos i sense cossos
sortints, ami) un pont de pedra sobre la
fossada que per tres costats envolta 1'edi315
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Sala VI, de la Secció d'Art Gòtic, amb l'altar de Girona, al fons,
i els retaules dels germans Serra, a la dreta

fiti, és la de proporcions més justes. Balcons atnb columnes i marcs de finestres
d'una decoració molt sòbria s'harmonitzen en una gràcia incomparable.
L'interior del castell ofereix un bell
exemple d'ordenació, més adequada al
faste d'una residència senyorial, que a la
comoditat d'un estatge. Els ordres dòric,
jònic i corinti es succeeixen en els tres
pisos en una sèrie d'ornamentacions greco-llatines, les pròpies de l'època, però
amb més simplicitat que en altres cons
Poques escultures, frisos poc-trucions.
carregats, cornises gracioses i tots els elements distribuïts ami) un ordre i un sentit profund de la justa proporció.
En les grans sales del primer i del segon pis, l'ornamentació recorda les etapes
successives de reforma interior a què fou
sotmesa l'obra de Mansart, però cap d'elles no altera en res les línies generals
de la primera disposició.
Per aquest castell han passat molts dels
homes representatius de França. Des de
Voltaire, que de poe que hi perd la vida
en un incendi, fins al ministre i historiador Thiers, Laffayette, Benjamin Cons-

tant, Mignet, Beranger, Aragó han estat,
en temporades més o menys llargues, hostes d'aquest castell.
A començaments de segle vingué de poe
que l'obra de Mansart no fos destruïda.
Una societat immobiliària, constituïda el
1904, anava a tirar-lo a terra per a aprofitar-ne el terreny, però una campanya
pública ho pogué aturar, i el castell fou
adquirit per l'Estat, el qual el convertí,
uns anys després, en Museu nacional.
És en aquest edifici on, per generosa
iniciativa del Ministeri d'Educació Nacional, ha estat installada l'exposició que
reuneix algunes de les peces més importants del nostre art antic. La dignitat de
l'edifici és la prova de com és apreciat en
tot el seu valor aquest bell conjunt d'o
Govern francès s'ha en--brescatln.E
carregat del transport i de les despeses
d'installació, la qual és feta amb sòbria
riquesa.
Cal tenir en< ompte que l'ornamentació greco-llatirt de les sales del castell
de Maisons-Laffitte no s'adeia amb el earàcter de les obres romàniques i gòtiques. Ha calgut ajustar-les de bell nou a
316
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Sala VII, de la Secció d'Art Gòtic, amb el retaule dels Consellers
i les taules del Mestre de Sant Jordi

base d'entapissar amb llises cortines de
vellut les parets que havien d'emmarcar
les nostres taules i escultures, i muntar
bastiments de fusta per a sostenir els
grans retaules dels segles xiv i xv.

Lleida, la gran decoració mural de Santa
Maria de Taiill completada amb l'altar
de Sant Martí de Gombreny, la pintura
mòbil més antiga que es coneix a Occident, i la creu de les Confraries de Girona. El tapís brodat del Gènesi, peça
cabdal del nostre patrimoni, l'antipendi
de la Seu d'Urgell, l'estendard de Sant
Ot, escultures en fusta policromada i els
dos magnífics llibres manuscrits de les
Homilies de Beda i de l'Apocalipsi, completen la sala.
A la sala III s'exposa la decoració mural de Sant Climent de Taüll i els fragments de Sant Pere de Burgal i de Sorpe,
que donen idea clara de la monumentalitat de la decoració romànica en les velles esglésies del Pireneu, L'antipendi
procedent de la mateixa església de Sant
Climent, el Crist de Mig-Aran i altres escultures romàniques acaben de formar
l'ambient d'aquest conjunt.
A la sala IV hi ha la pintura al frese
d'Andorra la Vella, taules en relleu de
guix decorat de Planers i de Tavèrnoles,
el políptic dels Reis d'Orient, el banc de
Taiill i imatges de fusta.

En una sèrie de cinc sales, al pis de
baix, estan exposades les peces de la secció d'art romànic. La dimensió de les sales és adequada per a formal uns conjunts perfectament harmonitzats pel caràcter i mida de les figures, tant en les
taules i antipendis cona en els fragments
de decoració mural.
A la sala I s'hi exposen • els fragments
de pintura al frese del castell d'Orcau, de
l'església de Sant Joan de Boí i de Sorpe,
belles mostres de la pintura del segle xii,
completant el conjunt amb els antipendis
en relleu de guix de Ginestarre de Cardós
i d'Encamp, i escultures en fusta de la
mateixa època. El baldaquí de Sant Sadurní de Tavèrnoles, peça única al món,
és també en aquesta sala.
A la saló II hi ha els antipendis de
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