
MUSEUS DE PORTES ENFORA 0 INTERIORS

Diversos museus del pals seleccionen
per a EL TEMPS una de les seves obres
corn la m6s va|uosa o representativa
dels seus fons.

Obres selectes

I~.vtos de Victoria Bech

0 cERvoLA
MUSEU DE PREHISTORIA DE VALENCIA

la plaqueta de la c~rvola pint aria Es una de les paces
m~s imporlants del Museu de la Prehist~ria de
Valencia. Aquesta plata es va recupa~ar en les
excavacions de Lluis Pericot a la cova del
Parpall6, realitzades entre el 1929 i el 1931,
i prov~ de I’etapa del Paleolitic superior que
tinguE [Ioc fa entre 25.000 i 23 000 anys.
La C~rvofopintado l~ dibuixada a la cara
principal tres figures en su perposicio: una
cErvola en tinta negra plana, un cavall gravat en
el contom de la c#rvola i un animal indeterminat
dibuixat amb un tra~ simple. En la tara posterior es
pot veure un cap o bust de cervola contomejat arab
un gravat. Aquesta pe~a pertany a la gran col.lecci6 de
plaquetes decorades de[ Pa rpallo, que ~s un dels conjunts
m~s amplis d’art paleolitic de tot Europa.
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0 ’POLUTROPON’
MUSEU CAN MARIO, GABRIEL

de Caries d~ustria). Encara que el

peces, I’escultura de Polutropbn de Gabriel, creada el 2007. Aquest item en forma
de cilindre ~s let de fusta lacada de negre amb unes dimensions de170 x 170 x

vestigis d’aquests moviments interiors. Uescultura de Gabriel Sanz Romero (Badalona,
1954) es caracteritza per la sensaci6 d’estar mirant uns fluids congelats en formes
est~tiques. Segons I’autor, "Polutropbn es refereix a la idea de formes mOItiples i

muntants: ~s a dir, que busca crear la sensacib de qu~ el temps s’at urat Gabriel ~s
an escultor que busca allunyar-se de qualsevol convenci6 a par~ir de la rnanipulaci6
de rnaterials tan heterogenis corn ara el vidre, el ferro, el plom, el marbre o el cristall.

consci~ncia de la inter tesa", explica la fundacio Vila Casas.

0 CLAVIORGUE
MUSEU DE LA MOSICA

El director del Museu de la MOsica de
Barcelona, Jaume Ay’at s, destac~ que una
de les peces m~s Tmportants del museu ~s
el claviorgue de Lorenz Hauslaib constru’t
entre 1590 i 1600 a Nuremberg. Es tracta
d’un instrument en el qual s’ajunten el so
d’un orgue i d’un petit davic~mbal dins
d’un rnoble en forma d’arca. AIs calaixos
frontals-interiors es pot liegir la inscripci6
"Este Organo es dei Exrno St. Dn Baltasar
be Zu~iga Marquis de Aguilafuente
Conde de Villa~ba~ que fou I’ambaixador
espanyol a Flandes i a Fran~a durant el
regnat de Felip IV. Aquest daviorgue ~s
un "magnibc exemplar d’un instrument
musical renaixentista". Gr~cies a un precis
de testaurad6 s’ha pogut recuperar la
singularitat del so per assemblar-se el
m~xim a IbriginaL Aquest f~t converteix
el claviorgue en una pe~a Onica al rnbn. EIs claviorgues eren instruments aristocrbtics que demostraven el poder econbmic del
propietari: "En aquella ~poca tenir un claviorgue, era tom tenir ara un Rolls-Royce", compar~ ~1 director Ayats.

0 ESTELA FUNERARIA D’AULUS
CAECILIUS CUBICLARUS

MUSEU DE TORTOSA

del Museu arqueolbgic de Tortosa
~s I’estela funer~ria d’Aulus
Caecilius Cubiclarus. Consisteix
en un g~an bloc de pedra polida

del segle II d.C. La seva funci6 era
la de remembran~a dun home

en la part superior, un fmntO

motius vegetals. A sota hi ha una

tom a corbita -denominaciO tipica
de qualsevol vaixell mercant- i a

la part inferior hi ha una inscBpci6
que es tradueix corn: "AIs d~s
Manes. D’Aulus Caecilias Cubiclarus,
mort rnentre era de viatge. Pbrcia
Eufi-bsine li pos~ e[ mabt bptim’: EIs
details de I’estela demostren que
el difunt pertanyia a una familia
adinerada de Iliberts, que eren una
classe social romana formada per
esclaus alliberats, Aquest home
segurament va set un cambrer que
va set adoptat pel ciutad~ Aulus
Caecilius. La inscrip~i6 es t{obava al
tour del castell de la Suda (Tortosa)
iva set esmentada I’any 1627 per
Francesc Martorell. Uany 1987 fou
substit~ida, sara la direcci6 de
I’arquitecte Josep Bestraten, per
una reproducci6 i despr~s es va
tfaslladar al museu de Tortosa
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0 UENCYCLOPI~DIE’

MUVIM

h[st6ria natural
-orfgens dels
~ssers vius i

hi ha la filosofia,

matem~tiques, etc. En I’apartat d~lmagiaaci6" apareixen
articles relacionats amb la literatura i les arts~ L’Enciclop~die no va
set una obra en la qual nomBs participessin Diderot i D’Alembert,
sin6 que va set fruit de I’ambici6 i del treball de Brans mestres

Montesquieu, etc. L’Encyplop~die ~s considerada una de les obres
m~s importants del s. XVlII i es va convertir en un dels simbols m~s
impor~ants de la IFlustraci6.

0 ’VERD,GRIS I BLAU’
MUSEU ESPAI EXPOSITIU CAN FRAMIS,

ALBERT R~FOLS-CASAMADA

DAIbert R~fols-Casamada, Fobra Verd, gris i blau ks considerada
una de les peces m~s importants de I’espai expositiu Can Framis,

Una tela acrilica creada el 1 B93 i amb unes mides de 180×180,
Uart de R~fols=Casamada constitueix una visi6 po~tica que

[’a bst racci6, fins a ardbar a "la m~xima simplificaci6 del cromatisme
caracterRzada per un predomini dels blancs’: segons Can Framis,

Fan)’ 1967, el prolific pintor cofund~ la mdica escola de Disseny i Art
de Barcelona EINA.
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0 ESCACS’
MUSEU DE LLEIDA: DIOEESA I COMARCAL

EIs Esc(~cs de Sant Pere d’Ager son la joia del Museu de
Lleida. Consisteix en un conjunt de vint peces d’escacs
lets de cristall de roca. Aquesl tipus de manufactures

eren considerades un producte de luxe en el seu
temps, corn a conseqQ~ncia del material arab qu~

estan fets. El conservado( Alberto Velasco explica que
"els escacs procedeixen de I’antic Egipte fatimita, datat

entre els segles X IX, [ s6n un producte
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0 PEDRA EN SEC
MUSEU VALENCIA D’EI"NOLOGIA

Per al Museu Valenci~ d’Etnologia, la pedra en sec representa el paisatge
cultural del sec~ i la muntanya del Pals Valencia, per la qual cosa ~s I’a b~ect e m~s
representatiu del muse~ La pedra en sec, tamb~ coneguda tom a parer seca, is

una t~cnica de construcci5 traditional que es fa a partir d’encaixar pedres entre
sense I~s d’argamassa ~rancesc Tamari~, cap d’exposicions del Museu d’Etnologia,

explica que ’~s6n construccions que s’utilitzen en el mbn de I’agricultura i la
ramaderla per poder crear terraplens o marges que separen els conreus" i que

permeten treballar la terra o el ramat sense el perill que el s~}l s’erosioni En
I’antig uitat, aquest lipus d’arqui[ectura era utilitzat pels pobles per cons~ruir

camins, ca~rers empedrats, molins, ponts, cas~ells, muralles, fins i tot les espones
de les vinyes. A m~s, aquest tipus de conslruccions eren mol~ populars als pa’~sos

catalans, a causa de la gran quan~itat de pedres en el terreny,

0 SEGADORES TREPAT
MUSEU FABRICA ]. TREPAT DE TARREGA (MUSEU CAL TREPAT)

quantitat d’instruments agr[cai~s que suposare~ una revolucl6 en el treball del
camp catai~ i espanyol. Les segadores Trepat -p{oduides a partir de 1914- van ser

Ma~s~, explica que "des de la prehist6ria, els pagesos havien d’anar amb la fals i el
dall fent una gran d’esfor~ f[sic, per~ arnb la coastrucci6 de les segadores Trepat,

de la qualitat de vida dels pagesos, eren mEquines de ~raccio animal que disposaven
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0 ’OES;TJOS CALENTS
MUSEU CAN FRAMIS. JOSEP UCLES

Josep UcI~s va pintar Desi~jos
talents el 1988, deu anys despr~s

que Pontus Hulten el descobris
pr~cticament per casualitat i el

selection,s per participar en
una exposici6 al Pompidou de
Paris, titulada "Seny i Ra uxa’. A
partir d’aquell moment, I’obra

d’Ud~s va anar evolucionant fins
a convertir-se en un dels grans

representants de la neofiguracib
europea, Desitjos c~tents ~s

una pintura sobre tela i oli, arab
una dona despullada sobre un fons
gfis claz El pintor recrea en aquesta
obra un univers onrric que segueix

I’estil dels anys 80:f’guraci6
dib~ixada molt marcada, est~tica

Dunk, on la sensualitat i I’erotisme
tenen un paper predominant.

Encara queen els seus origins
I’obra d’Ucl~s los fosca i arab

colorista i po~tica, per6 on la figura

0 ’DOUBLE’
MUSEU ESPAI VOLART - BARTOLOZZI

Double de Bartolozzi ~s una de les peces que es troben
actualment a ia sala d’exposici6 temporals Volart 1

de la Fundaci6 Vila Casas. Bar~olozzi recrea en la tela
una escena surrealista on les protagonistes s6n dues
dones mutilades, sense caps i cremades, que estan

assegudes sobre un terra negre. Es un quadre fet arab
tela i oil L’autor el va pinta r el t 973, per tam Ibbra se
situa a la tercera etapa pict~rica, que finalitz~ el 1980
quan Bartolozzi va representar Espanya en la Biennal
de Venetia. A partir d’aquest moment, la vida familiar
i I’entorn rural van tenir una gran influ~ncia en la seva

obra, i el port~ cap a I’abstracci6 i la natura.

que ~na de les pres~ncies m~s emblem~tiques del

amb un forat. La fundaci6 Vila Casas explica que
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