Les guerres tenen, com és obvi, un alt cost humà, social,

econòmic, polític… però també patrimonial, perquè els
arxius, els museus, les biblioteques, el patrimoni arquitectònic i les obres d’art també en poden ser víctimes la
destrucció i saqueig de la Biblioteca Nacional i el Museu
Arqueològic de Bagdad a la guerra de l’Iraq o els budes
destruïts pels talibans a l’Afganistan en són exemples
ben recents.

I no és fàcil recuperar aquesta memòria perquè la història
del patrimoni artístic també està emmascarada per la
complexitat de la Guerra Civil. Malgrat tot, hem volgut
recuperar aquell passat perquè és de justícia reconèixer
la tasca de molts herois anònims que lluitaren en favor
de la cultura. Alguns moriren fent d’escuts humans sota
les bombes o per la bala d’un radical. Obviar aquest fet
seria passar una pàgina en blanc de la nostra història.
Els alumnes de Belles Arts a Madrid feien
cartells per promoure la conservació de les
obres d’art, 1937.
Aurélio Pérez Rioja / Archivo Museo del Prado

Església de Sant Esteve d’Olot condicionada com a magatzem per dipositar les principals obres de l’art català.
Joan Vidal i Ventosa / AFB.

Una vegada més, el present ens retorna al passat i ens
demostra que la història sovint és cíclica.
A casa nostra, la Guerra Civil també va fer estralls en el
nostre patrimoni i sovint els valors artístics estaven
enfrontats amb els valors ideològics. L’any 1936, qui
conservava una imatge religiosa amagada dins a casa,
podia perdre la vida...; poc importava si era una talla
artística.

Escultura de Lope de Vega destruïda per un obús
a Madrid el 20 de juny de 1937.
Archivo Junta de Incautación, IPCE, Ministerio de Cultura.

Amb aquesta exposició, volem retre un homenatge a
tots aquests tècnics i voluntaris, durant molt de temps
injustament oblidats i reflexionar sobre l’origen d’una
part del patrimoni que conservem als museus.

L’exposició està dividia en 6 àmbits:
Les polítiques de salvament organitzades per la Generalitat de Catalunya per preservar el patrimoni artístic durant
la Guerra Civil: la legislació existent i el paper dels voluntaris.

L’evacuació del museu del Prado per salvaguardar les
obres d’art, el seu trasllat primer a València, després a
Catalunya i finalment a Ginebra.
Església del Patriarca, València.
Autor desconegut. Museo del Prado

Condicionament i embalatge de l’obra La familia
de Carlos IV de Goya per al seu trasllat a València,
juliol de 1937.
Autor desconegut. Museo del Prado
Custòdia de documents a l’Arxiu Episcopal de
Barcelona, juliol de 1938.
Desconegut / AFB
Masia de la família Duran cedida a la Generalitat per
salvaguardar el patrimoni artístic de Cervera,
28 de desembre de 1937.
Autor desconegut / AFB

Amb una projecció sobre el trasllat de les obres del
Museu d’art de Catalunya a Olot i després a França per
evitar la destrucció provocada per la Guerra.

Obres del Museu
del Prado al
camió de trasllat
a València, 23 de
juliol de 1937.
Autor desconegut.
Museo del Prado

Transport d’obres dels museus d’Art de
Barcelona al pas pel Coll de Bas.
Joan Vidal i Ventosa / AFB
Església de Sant Esteve d’Olot condicionada
com a magatzem per dipositar les principals
obres de l’art català.
Joan Vidal i Ventosa / AFB

El 22 de juliol de 1936, en un context de desordre, confusió i crisi d’autoritat, a Manresa es desfermà la violència
anticlerical. Al llarg de set dies, el sentiment antireligiós
cristal•litzà en actes de saqueig, pillatge i destrucció
contra edificis de culte, mobiliari i objectes litúrgics.
Sota la pressió d’unes bases sindicals radicalitzades, i amb
la finalitat de lluitar contra l’atur, el Comitè Revolucionari
i Antifeixista, que aleshores tenia el poder efectiu a la
ciutat, inicià una política d’obres públiques. Així es van
formar les anomenades brigades d’atur forçós que van
ocupar més de 600 obrers, que entre setembre de 1936 i
març de 1937 es van dedicar a diverses actuacions urbanístiques entre les quals van incloure l’enderroc de les
esglésies gòtiques de Sant Miquel, el Carme, Sant Pere
Màrtir i l’antic hospital de Santa Llúcia; Sant Bartomeu,
Sant Ignasi, i els convents de les Caputxines i els Caputxins.

Finalitzada la Guerra, moltes obres d’art –custodiades als
museus- es van retornar als seus propietaris; altres, però,
van ser dipositades a diferents museus de l’estat i son
l’origen de moltes de les col·leccions d’art que podem
veure actualment.
Custòdia de documents al
Monestir de Pedralbes de
Barcelona l’any 1938.
Autor desconegut / AFB

Treballs de desmuntatge de la
coberta de l’església de Sant Miquel.
Foto de Josep Rosal i d’Argullol
(Arxiu Comarcal del Bages).

El retorn de les obres del Museu d’art de Catalunya i del
Museu del Prado i es fa una reflexió de com encara actualment, el patrimoni i les obres d’art, son objectes de guerra
(inclou 3 pel·lícules sobre el tema).

Museu Comarcal de Manresa
del 31 d’octubre de 2012
al 25 de novembre de 2012

En aquest context, un grup de persones amb el suport de
l’ajuntament i seguint les directrius de la Generalitat de
Catalunya, inicià accions de protecció dels béns artístics
que des dels primers dies d’agost de 1936 es començaren
a dipositar a l’edifici de la Cova de Sant Ignasi. Al llarg dels
anys de guerra aquesta actuació i aquest centre de dipòsit s’enquadrà en els programes de salvaguarda del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
Amb les exposicions La ciutat ferida. Manresa 1936 –
1937 i Aparèixer / Desaparèixer. Ens ocupem de la transcendència d’aquests fets en l’entorn manresà.

Objectes trobats després de l’entrada de
les tropes franquistes a Barcelona, 1939.
Pérez de Rozas / AFB

Exposició produïda pel Museu de Mataró i presentada a
Ca l’Arenas, centre d’art l’any 2009, comissariada per
Assumpta Montellà, historiadora mataronina experta en
temes relacionats amb la Guerra Civil que ha treballat
amb els fons històrics de l’època i també amb documentació inèdita.
La itinerància de l’exposició ha estat possible gràcies al
suport de la Diputació de Barcelona.

L’església del Carme, amb la coberta
mig derruïda.
Foto de Josep Rosal i d’Argullol (Arxiu
Comarcal del Bages).
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