
ESTUDIS 

L'equip del Museu de Mataró que va preparar l'exposició dels gravats de Goya va 
continuar la recerca documental sobre aquest important fons que conserva la Institució. La 
investigació ha aportat noves dades, algunes d'elles inèdites, tant sobre l'enrevessat procés editorial 
de la sèrie de 1937 com sobre l'arribada d'aquesta col·lecció a la nostra ciutat. 

ELS GRAVATS DE GOYA 
DEL MUSEU DE MATARÓ 

El mes d'octubre de 1996, coincidint amb el 
250è aniversari del naixement de Francisco de 
Goya (1746-1828), el Museu de Mataró va exhi
bir la col·lecció completa dels gravats del genial 
pintor aragonès que conserva en el seu fons: les 
quatre grans sèries titulades Los Caprichos, Los 
Desastres de la Guerra, La Tauromàquia i Los 
Disparates o Proverbios. 

El procés de documentació dels gravats 
preparatori de la mostra va evidenciar que l'edi
ció que conserva el Museu i que fou exposada, 
impresa entre els anys 1937 i 1938 a la Calcogra-
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fia Nacional de Madrid, la que alguns autors han 
anomenat «sèrie de guerra», corresponia a un ti
ratge molt particular i, alhora, excepcional de les 
planxes de Goya. Més enllà de l'elaboració dels 
simples inventaris, ens vàrem plantejar la realit
zació d'un estudi més aprofundit de la col·lecció, 
que analitzés tant el procés de producció de 
l'edició com les circumstàncies i l'entorn que 
propicià l'arribada d'aquests gravats a la nostra 
ciutat i la seva incorporació al fons de l'alesho
res Museu Municipal de Mataró. La divulgació 
de les dades recollides, algunes inèdites, pensem 
que podran contribuir a conèixer, contextualitzar 

i valorar millor aquesta important i signi
ficativa col·lecció del Museu de Mataró.' 

L'EDICIO DE 1937 DE LA CALCOGRAFIA 
NACIONAL 

Característiques tècniques. 

El tiratge, que fou realitzat en el turbu
lent període de la Guerra Civil, presenta una 
sèrie de característiques i trets propis que 
l'allunyen de la resta d'impressions de les 
planxes de Goya. Tècnicament, l'edició de 
1937 està considerada -en opinió dels experts 
mes notables en l'obra gràfica de Goya- una 
de les de més qualitat d'impressió i d'entin-
tada més rica. 

Portada del programa de mà de Texposic ió organitzada pel 
Museu l 'any 1996. 
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Subratllar, d'entrada, que aquesta fou la pri
mera vegada que es plantejava la realització d'un 
tiratge conjunt de les quatre grans sèries de gra
vats de Goya. Fins llavors s'havien fet tiratges 
més o menys esporàdics i diferents sèries foren 
alguna vegada simultànies en un marc cronològic 
breu. Així, entre 1900 i 1912 es van fer tres 
impressions de Los Caprichos, dues de Los De
sastres de la Guerra, una de La Tauromàquia i 
dues de Los Disparaíes, coincidint el final de la 
impressió d'una sèrie amb l'inici d'una altra. Cal 
destacar que en el període comprès entre 1928 i 
1930, aprofitant l'avinentesa del centenari de la 
mort del pintor aragonès, es van imprimir totes 
quatre sèries (vegeu el quadre amb la relació de 
totes les edicions realitzades dels gravats de Goya). 

El tiratge de l'any 1937 fou el darrer realit
zat de Los Caprichos, de Los Desastres de la 
Guerra i de Los Disparates; de La Tauromàquia 
es féu una última impressió el 1983. L'any se
güent, el 1984, com explica Juan Carrete, s'acor
dà de manera oficial no tomar a estampar les 
planxes de Goya^. Paradoxalment, la sèrie més 
coneguda, Los Desastres, ha estat la menys re
produïda, amb només 7 edicions, mentre que de 
les altres, com a mínim, se n'han fet 8 edicions. 

Inicialment estava previst que de l'edició de 
1937 es fessin un total de 150 exemplars nume

rats i que s'utilitzarien tres tipus de paper. Les 
característiques del tiratge havien de ser les 
següents: 

- 5 col·leccions numerades {de l'I al 5) en 
paper Japó Antic, a un preu de 1.000 pies. cada 
una. 

- 15 col·leccions numerades (del 6 al 20) en 
paper Japó Imperial, a un preu de 700 ptes. cada 
una. 

- 130 col·leccions numerades (de la 21 a la 
150) en paper Arches, a un preu de 300 ptes. 
cada una. 

(Per fer-nos una idea del valor econòmic de 
les col·leccions, una dada referencial: el sou mit
jà d'un treballador als anys 1937-38 oscil·lava 
entre les 300 i les 400 pessetes mensuals). 

De la documentació relativa a aquesta edi
ció només es desprèn que fou completada la 
impressió de ia sèrie de Los Desastres. De les 
altres no hi ha dades segures sobre el total 
d'exemplars impresos, però es calcula, a partir 
del testimoni de l'impressor de la Calcografia 
Nacional Adolfo Rupérez -responsable tècnic 
del tiratge-, que de les col·leccions de Los Ca
prichos i de La Tauromàquia se'n feren una cin
quantena d'exemplars i una quantitat no inferior 
a vint-i-vuit de la sèrie de Los Disparates.^ 

EDICIONS DELS GRAVATS DE GOYA 

CAPRICHOS 

DESASTRES 

TAUROMÀQUIA 

DISPARATES 

1a, 
1799 
300 

la. 
1816 
Indt. 
MC 

2a. 
1855 
Indt. 
MC 

2a. 
1855 
Indt. 

C 

3a. 
1868 
indt. 
MC 

1a. 
1863 
500 

la . 
1864 
300 

4a. 
1878 
65 

3a. 
1876 
Indt. 

C 

2a. 
1875 
EMC 

5a. 
1881-
1886 
210 

6a. 
1890-
1900 
230 

2a. 
1892 
100 

3a. 
1891 
100 

7a. 
1903-
1905 
110 

3a. 
1903 
100 

4a. 
1902 
100 

4a. 
1905 
100 

5a. 
1904 
Indt 

8a. 
1905-
1907 
180 

4a. 
1906 
275 

ga. 
1908-
1912 
180 

10a. 
1918-
1928 
170 

6a. 
1916 
50 

5a. 
1923 
100 

5a. 
1921 
200 

7a. 
1923 
100 

11a. 
1929 
100 

6a. 
1930 
ind. 
Curt 

6a. 
1928 
200 

8a. 
1930 
100 

12a. 
1937 
150 

7a. 
1937 
150 

7a. 
1937 
150 

9a. 
1937 
150 

8a. 
1983 
200 

Les dades que es presenten són el número d'edició, l'any en què es va fer i la quantitat de còpies fetes. Les fonts documentals són 
Harris (1964) i Carrete et alii (1996). Tot i que Glendinning (1996), en un article dins de Caprichos de Franciscà de Goya. Una 
aproximación y tres estudiós, fa una revisió dels tiratges dels Caprichos arribant a la conclusió que moltes de les edicions (de la 5a 
a la 10a) són unificacions d'impressions diferents molt properes en el temps; a més afirma que entre el 1821 i 1836 es va fer una 
edició que ningú recull. En total creu que entre 1799 i 1937 es van fer quaranta-cinc edicions diferents de Los Capríchos\ 

Indi.: quantitat de còpies indeterminada 0: tiratge curt (menys 100) MC: tiratge molt curt (menys 50) 
EMC: tiratge extraordinàriament curt (menys 25) Edicions dels gravats de Goya (1799-1983). 

FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 25 



E S T U D I S 

La complicada història d'una operació de 
prestigi del Govern republicà. 

L'edició conjunta de les sèries dels gravats 
de Goya de l'any 1937 fou una empresa que s'ha 
d'entendre immersa en un context històric molt 
determinant i hem d'interpretar-la com un acte de 
prestigi (de possibles repercussions econòmiques) 
i, sobretot, d'afirmació política del Govern de la 
República. Del redactat del Froycclo de una edi-
ción de tiraje limitada de los aguafueries origi-
nales de Franciscà de Goya transcriu J. Àlvarez 
en el seu estudi: «Espaíía tiene siempre en su poder 
las joyas artísticas que la fortuna le concedió y 
sabé custodiarlas y darlas a conocer en condicio
nes tales como nunca lo fueron»''. Era necessari 
aprofitar qualsevol oportunitat per demostrar la 
falsedat de la imatge d'anarquia, revolució i ve-
sània que donava la premsa favorable a l'aixeca
ment militar, per desmentir la propaganda nega
tiva de la premsa enemiga i per emetre, alhora, 
un clar missatge favorable a la República, preser
vadora i difusora del patrimoni artístic espanyol. 

El Govern de la República tenia, també, un 
interès especial en la promoció de la figura de 
Goya. Com assenyalen J. Àlvarez i M. A. Gamo-
nal a Los republicanos espanoles y Goya (1808-
J936), des d'aquesta particular òptica, el genial 
artista es converteix en un pintor «compromès», 
denunciador de la monarquia, de l'aristocràcia i 
del clergat, en un defensor del poble i de la lli
bertat^. Goya esdevé així un punt de referència i 
una font d'inspiració 
per als artistes grà
fics identificats amb 
la causa republicana: 
els personatges de 
Los Caprichos seran 
recreats en la pell 
dels sublevats i les 
barbaritats mostra
des a Los Desastres 
seran comparades 
amb les accions de 
les forces invasores, 
alemanyes i italia
nes, aliades del go
vern de Burgos''. En 
semblant atmosfera 
no ha d 'es t ranyar 
que la Dirección 
General de Bellas 
Artés del govern 
republicà prioritzcs 
el tiratge de la sèrie 
de Los DesastresJ 

l .OS 

AGUAFUERTES 
ÒlUGINALES 

DE 

FRANCISCO GOYA 
Última cdicitíp que se liaiíl con las phn-

clias auténticas que jfrabó cl genial 

artista aragontís, Uc las colcccioncs 
sifíuiciitcs: 

LOS CAPRICHOS 

LOS DESASTRES DE LA GUERRA 

LAi'TAUROMAQUIA 
y 

L O S P R O V E R B I O S 

Estampados en Madiiili en ios Inllercs de la Calcografia Nacional 
en el atio 1917 

Portada de l'opuscle divulgaliíi sobre l'edició conjunta dels gravats 
de Goya de 1937 edilal per la Calcografia Nacional de Madrid. 

Els bombardeigs a la Calcografia Nacional durant la Guerra Civil. 
Reproducció del plànol adjunta al text de presentació 

de l'edició dels gravats de 1937. 

A buntuL· in.cauíiixria~ 
O àentfolít, 

CROQUIS HE LA RSCUSIÍA 

HE HEL·LÀS ARTJES Y Sl/S 
AL·liEDBDOBRS C(WLA SITUÀ Q 
CiÓN BE LA CAL·qpGRàFIA . 
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Amb l 'edició de l 'obra gràfica de Goya 
s 'afegia una altra denúncia contra els militars 
sublevats, assimilats ara als bàrbars, en tant que 
destructors i no pas defensors del patrimoni ar
tístic. En aquest sentit és molt il·lustratiu el 
comentari del director general de Bellas Artés 
en el text que acompanya l 'edició dels gravats 
amb un mapa dels bombardejos que va patir la 
Calcografia Nacional: 

«Se hace esta edición extraordinària y última de 
toda la obra grabada del inmortal don Francisco 
de Goya y Lucientes en medio de los horrores de 
la guerra. El sitio en que està emplazada la Cal
cografia Nacional, como puede apreciarse en el 
plano adjunto, està rodeado de explosiones de 
bombas de aviación y de proyectiles de canón. Se 
han tornado todas las precauciones posibles para 
salir bien de la empresa; però siempre existia un 
margen de riesgo inevitable. El responsable de la 
Calcografia y los obreros que con él han colabo-
rado pusieron tal entusiasmo en la tarea, que ha 
hecho posible salvar todas las dificultades...»^ 

En consonància amb la política de prestigi 
cultural que va auspiciar la República, entre els 
mesos de juny i setembre de l'any 1938, la Junta 
Central del Tesoro Artíst ico oferta i cedí en 
préstec al Victoria & Albert Museum de Londres 

'•:•[ •l'ii·. l ï ' ; 
TO B£ PR&SERYEO. ?^ 

VICI'OKIA AND ALBERT MUSEÜM. 

I V - U K J 

r frt Oi'f Bto*. folto 

1^' ^ ^ J 'àg-' 
f —A --r-ml,^ I;*-- -h·^··» )-• KKni l4P c»'h ol-iccl HIXI >i»v !••** HI lr< Llu pmlHinB u tfítrl'f·^ •'laiilrl bo iWvi tn'i^ 

l'Ui 

ux- im 

X>. C^u-̂ ». i toĵ w CAI-- TtAtt _ r^^ 

?;iía ;^: 

tres jocs complets de gravats (els núms. 3, 9 i 23 , 
un en cada tipus de paper), quaranta dibuixos 
preparatoris originals*^ i un volum amb reproduc
cions d'obres de Goya per preparar i organitzar 
una exposició i presentar el t iratge reali tzat 
l 'any 1937. 

D'aquesta exposició, oberta a! museu londi
nenc entre els mesos de juliol i setembre de 1938, 
no se'n féu cap mena de publicitat ni de propa
ganda, una circumstància que afectà directament 
la divulgació i coneixença de l 'obra gràfica de 
Goya entre la població de la Gran Bretanya. 
Documents interns conservats a l'arxiu del V&A 
Museum evidencien que el Foreign Office anglès 
va tenir un especial interès en prohibir l'existèn
cia de materials impresos que poguessin ser con
siderats suspectes de fer propaganda en favor de 
qualsevol dels bàndols contendents: «there ougth 
to be nothing printed or issued... which can be 
claimed as pro-Government or anti-Nationalist 
propaganda»'^. Malgrat la prevenció i l 'asèpsia 
de les autoritats angleses, l 'exposició va provo
car la reacció de persones afectes als sublevats 
que acusaren la República de destruir les plan
xes, mal interpretant (per ignorància o mala fe) el 
contingut del text de la portada de l 'opuscle di-
vulgatiu editat per la Calcografia Nacional l'any 
1937 («Última edición que se harà con las planchas 
auténticas que grabó el genial artista aragonès...» 
- l a cursiva és nostra-) , una possibilitat que la 
introducció que acompanya l 'edició dels gravats, 
signada pel responsable de la Calcografia Nacio
nal, desmenteix: 

«...creemos tener el deber ineludible de no vol-
ver a tirar mas pruebas de tan sagradas reliquias, 
pues de lo contrario desaparecerían para siempre 
tan cxquisitas joyas»" 

Tenim poca informació sobre la possible 
intencionalitat econòmica del govern republicà 
respecte a la comercialització de les edicions dels 
gravats a l 'estranger per obtenir ingressos en di
vises. Sabem, com recull Alvarez, que en el seu 
moment alguns responsables republicans consi
deraren que el preu ofertal era massa baix per al 
nivell de vida europeu, especialment per a l'an
glès'^, factor que restaria rendibilitat a l 'opera
ció. Els possibles beneficis crematístics, però, sem
blen quedar en entredit si s'analitza la destinació 
final de la majoria de les col·leccions i, sobretot, 
si es té en compte que les còpies més valuoses 
foren obsequiades a diferents personalitats. 

Full del registre d'entrada del Victoria & Albert Museum de 
Londres amb l'anotació de la recepció dels tres jocs de gravats 
enviats pel govern republicà. 
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Sobre aquesta darrera qüestió planen encara 
moltes incerteses perquè les dades documentals 
són escasses. L'any 1964 T. Harris, Texpert in
ternacional més prestigiós de l'obra gravada de 
Goya. afirmava en el seu estudi -endevinant una 
clara intencionalitat política en cl gest- que tres 
de les col·leccions impreses en paper Japó Antic 
foren regalades d'aquesta manera: una a Josif 
Stalin, el dictador soviètic, una altra a FJeanor 
Roosevelt (muller del president dels Estats Units) 
i la tercera a Manuel Azana, el president de la 
República". Vint anys més tard, Alvarez propor
cionà dades més concretes sobre l 'assumpte: la 
col·lecció niimero 1 fou donada a Manuel Azaíia, 
la número 2 a Roosevelt (no especifica si a Fran-
klin. el president o a Eleanor, la seva esposa), 
una col·lecció en paper Japó Imperial a Juan Negrín 
(llavors president del govern de la República), 
una altra a Jesús Hernàndez (llavors ministre 
d'Instrucció Pública) i, finalment, tres col·leccions 
(possiblement una en cada tipus de paper) que 
foren regalades a les autoritats soviètiques"'. Per
què el llistat fos complet, hi hauríem d'afegir les 
tres col·leccions que foren enviades a Londres 
per a l 'exposició abans esmentada i que retorna
ren al país a finals del mes de setembre o comen
çaments d'octubre de 1938, ignorant-se quin fou 
el lloc concret de la devolució.''^ 

Al marge de les col·leccions referenciades, 
és força difícil d'esbrinar la destinació final de la 
resta de l'edició -no s'ha d'oblidar que existia el 
tiratge íntegre de Los Desastres-. Hem de supo
sar que algunes col·leccions obren en mans de 
particulars però no es té informació oficial al 
respecte. Pel que fa referència als centres públics, 
sobta la migradesa d'exemplars conservats: la 
Biblioteca Nacional, a Madrid, només té de l'edició 
de 1937, una sèrie completa de Los Desastres de 
la Guerra, amb el número 142 i núm. d'inventari 
4569 Iter'" i la Fundación Juan March, també a la 
capital de l'estat, posseeix tan sols un exemplar 
complet de La Tauromàquia de l'edició de 1937, 
de la qual desconeixem la numeració. Podrà sem
blar estrany però a Madrid no es té notícia de 
l'existència de cap joc complet de l'edició de 1937, 
circumstància que sí es dóna a Catalunya, com 
veurem tot seguit. 

GRAVATS DE GOYA A CATALUNYA 

La presència d'obra del pintor aragonès a 
Catalunya, com ens recorda l'eminent historiador 
Santiago Alcolea en el seu estudi titulat Goya i 
els catalans, sempre ha estat molt escassa'^. Alcolea 
ens explica que Goya fou, en vida. un artista 

desconegut al Principat, territori que no va co
nèixer ni trepitjar (va treballar, preferentment, en 
altres punts de la península com Andalusia, Va
lència o Castella), i que ni després de la seva 
mort tampoc la seva obra no fou valorada ni 
adquirida des de Catalunya, llevat de comptades 
excepcions'^ Conseqüentment, si detectar obra 
pictòrica de Goya a Catalunya és ja d'entrada 
difícil, rastrejar l'existència dels seus gravats és 
una empresa tant o més complicada. Malgrat Ics 
dificultats, però, la recerca ens ha permès lo
cal i tzar-ne en diferents inst i tucions culturals 
catalanes: 

Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)'^ 

Una col·lecció completa de Los Desastres, 
edició no identificada^'^ 

Una col·lecció completa de La Tauromàquia, 
5a edició (1921) 

Els gravats núms. 3 i 26 de La Tauromà
quia, edició no identificada 

Diversos gravats de la sèrie de reproduc
cions de Velàzquez 

Biblioteca de Catalunya de Barcelona (BCB) 

Tres col·leccions completes de Los Capri-
chos, edicions lOa, l l a i 12a (1918, 1929 i 1937 
- l a núm. 17-) 

Dues col·leccions completes de Los Desas
tres, edicions 6a i 7a (1930 i 1937 -la núm. 17-) 

Una col·lecció completa de La Tauromàquia, 
7a edició (1937 - la núm. 17-) 

Dues col·leccions completes de Los Dispara-
tes, edicions la i 9a (1864 i 1937 - la núm. 17-) 

Institut Aniatller de Barcelona 

Una col·lecció completa de La Tauromàquia, 
5a edició (1921) 

A més de les sèries esmentades i dins 
l ' àmbi t geogràfic del Països Catalans, la Funda
ció «Sa Nostra» de Palma de Mallorca és propie
tària d'una col·lecció completa de Los Caprichos 
de la 12a edició (1937 - la núm. 14-). 

L'escassetat d 'obra gràfica conservada de 
Francisco de Goya a Catalunya és palpable i evident 
a la llum de l'anterior relació. Davant aquesta 
circumstància, i per això mateix, que el Museu 
de Mataró conservi la col·lecció completa de les 
quatre sèries de gravats impresos en paper Japó 
Imperial de l'edició de 1937 esdevé, certament. 
un fet insòlit. Com és també sorprenent que els 
dos jocs complets de l'edició de 1937 que exis-
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teixen actualment a Catalunya, la de Mataró i la 
de la Biblioteca de Catalunya, tinguin numeració 
correlativa: la número 16 i la número 17. Una 
altra coincidència, per proximitat geogràfica, és 
que la col·lecció de Los Caprichos que custodia 
la Fundació «Sa Nostra» té el número 14 de 
l'edició. Són elements que també caldrà tenir 
presents en la història dels gravats mataronins. 

RAFAEL ESTRANY I ELS GRAVATS DE 
GOYA DE MATARÓ. 

A Mataró corrien i encara corren diverses 
«històries» més o menys rocambolesques sobre 
la font i la forma d'ingrés dels gravats de Fran-
cisco de Goya que es conserven al Museu de 
Mataró. L'excepcionalitat i el valor d'aquesta 
col·lecció, d'una banda, la guerra civil i les seves 
conseqüències, de l'altra, i tot això sumat al fet 
que no és habitual localitzar un conjunt d'aques
tes característiques en el fons d'un museu local, 
ha alimentat la imaginació popular durant molts 
anys. En recollim algunes. 

Una de les més conegudes és la que explica 
que en els mesos finals de la guerra algú indeter
minat, fugitiu de les tropes nacionals i en ple 
èxode, camí de França s'hauria aturat a Mataró a 
prendre un succedani de cafè en un bar de la 
Rambla, on hauria deixat un paquet com a pe
nyora (o en custòdia) assegurant que tornaria més 
endavant a buscar-lo. El temps va passar i el 
propietari del bar, davant l'evidència que aquesta 
persona no tomava i que ningú li reclamava l'em
bolcall, es decidí a obrir-lo i hi trobà uns «papers 
amb ninots». Com que no sabia què fer-ne, conta 
aquesta història, anà a veure Rafael Estrany, lla
vors director del Museu Municipal, qui, en exa
minar-los i adonar-se'n del seu valuós contingut, 
aconseguí que les obres li fossin lliurades per 
ingressar-les, discretament, al fons del Museu. La 
història té, com les totes les rondalles, diverses 
variants: qui explica que el paquet fou simple
ment oblidat al taulell del bar per algú apressat 
per l'avanç de les tropes «nacionals»; qui situa 
l'acció en una impremta en comptes del bar, etc. 

Altres versions considerades més serioses i 
d'aparença més versemblant però, tanmateix, 
també apòcrifes, han plantejat discursos alterna
tius a ringrés dels gravats de Goya al patrimoni 
municipal mataroní. Aquestes suposicions con
templen des de la viabilitat de la compra directa 
del lot per part del consistori a la Calcografia 
Nacional amb destinació al Museu -extrem que 
la documentació conservada no recull-, fins a la 

Rafael Estrany i Ros. 

possibilitat que els gravats fossin un regal de les 
autoritats de Madrid a la ciutat per a la contribu
ció mataronina en la defensa de la capital, una 
opció que estaria relacionada amb la lectura in
teressada i política que abans hem comentat que 
la República féu de l'obra gràfica de Goya. 
També ha estat plantejada la possibilitat que els 
gravats ingressessin en el fons del Museu en plena 
guerra civil quan la institució -amb el nom de 
Museu del Maresme-, serví de dipòsit de les obres 
artístiques procedents de la labor de salvament 
de la Generalitat. Totes aquestes suposicions tin
drien una conclusió similar: la formalització del 
dipòsit dels gravats a favor del Museu de Mataró, 
procés que tot seguit explicarem, hauria legalit
zat i oficialitzat l'ingrés de la col·lecció. 

Aquestes històries pintoresques i les hipòte
sis que des de fa més de quaranta anys circulen 
i es barallen per la ciutat tenen un únic nexe en 
comú: la intervenció de Rafael Estrany i Ros en 
l'arribada dels gravats a Mataró, participació que 
corrobora la documentació històrica conservada 
que proporciona les úniques dades certes i con
trastables sobre l'adquisició -en termes museís-
tics- dels gravats. 

Rafael Estrany i Ros fou nomenat apoderat 
a Mataró del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional pocs dies després de la consti-

FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 29 



nSTUDIS 

tució de la Comisión Gestora Municipal provi
sional, el 18 de febrer de 1939-'. Estrany es féu 
càrrec, a més a més, de les tasques de director del 
Museu Municipal de Mataró des del gener de 
1941^^, amb ampli marge d 'actuació (no hi ha 
constància escrita del seu nomenament malgrat que 
a la documentació pressupostària de 1941 hi hagi 
referències explícites de Tinici del seu treball). 
Rafael Estrany començà els tràmits pertinents amb 
els responsables territorials de l'esmentat Servi
cio amb l'objectiu d'incrementar el fons patrimo
nial del Museu Municipal {el primer llibre d 'Ac
tes del Patronat del Museu proporciona informa
ció sobre l'afer i sobre aquestes negociacions des 
del mes de maig de 1944). Les gestions es con
cretaren aviat segons una acta del 2 d'agost de 
1944 que es conserva als lligalls de Cultura de 
l 'Arxiu Municipal de Mataró i també als antics 
inventaris del Museu. Luis Monreal Tejada, ales
hores comissari de la Cuarta Zona del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, auto
ritzà i féu dipòsit a favor del Museu Municipal 
de Mataró, representat pel seu director, d'un se
guit d'objectes museístics custodiats per l'esmentat 
Servicio a les seves dependències de Barcelona, 
entre els quals figuren els gravats de Goya. 
L'anotació que referència l'objecie 31 a l'inven
tari adjunt de Lacta de dipòsit és prou explícita: 

i:i::iJ 'in'o z>i muGACioii i:A-:orAL 

aiRvnio Ti.: Ti·^F^T.jí DJ: ?Ar.ir:o::io ü r r a r r o r.Ar.i^-.AL 

: :CÍ·I3.I.^!A - I Í LA O:·A°.?A íonA 

3 A l ? C 3 I 0 n A . 

A c t a r e f e r e n t s A 1O3 OS.IO-

toa que es to Serv ic io dapoa l l a en e l 

l'ua-;o l lnn lc lpa l iü I' A ? A ? 0 , oon 

fecha floa c!e a i3 to ÍG all nov.^íianLia 

oi iar tn ta y ouat.-o. . 

A'. A •"• A -. *-

Primera pàgina de l'acta del dipòsit del Servicio de Defensa del 
Pairimonio Anístico Nacional a favor del Museu Municipal de Mataró 
del 2 d'agost de 1944. AMM: C-0044/02. 

«Ejemplar número dieciséis de la edición de 
1937 de los grabados de Francisco de Goya y 
Lucicntcs que comprende las cuatro series. «Ca-
prichos», «Desastres de la guerra», «Tauromàquia» 
y «Proverbios»'^ 

A l'estat de comptes del Museu de l'exercici 
de 1944 presentat a aprovació de l'Ajuntament 
per Benet Fité. llavors concejal delegat de Cultu
ra i secretari del Patronat del Museu Municipal, 
hi foren anotades les 280 pessetes que es destina
ren al pagament de les despeses derivades de les 
tasques d'inventariat del material i del seu poste
rior trasllat des de Barcelona a la nostra ciutat.-'' 

A l'encapçalament de l'acta de dipòsit a favor 
del Museu Municipal de Mataró es dóna notícia 
del marc jurídic que ha permès l 'operació i l 'ha 
fet factible. Es tracta de l 'ordre del Ministerio de 
Educación Nacional de L l i de gener de 1940 
sobre la liquidació del Servicio de Recuperación 
Artística i la seva reintegració al Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional que 
estableix el procediment legal per retornar als seus 
legítims propietaris els objectes artístics recupe
rats. En el cas dels objectes no reclamats, Lordre 
especifica una sèrie de passos legals a seguir i 
s'hi inclou la següent disposició: 

«Los objetos que no hubiesen sido motivo de 
reclamación (...) que ofrezcan suficiente interès, 
seran entregados a los Museos o Centros Oficia
les en que mejor encuadrcn. Todas estàs cntregas 
lo seran en calidad de depósito»^^ 

Les dades documentals conservades, tant a 
l'Arxiu de la ciutat com al de! Museu, demostren 
que els gravats de Goya arriben a Mataró l'estiu 
de 1944^'' gràcies a les positives gestions que 
realitza Rafael Estrany amb les autoritats compe
tents del moment. És dubtós que, objectivament, 
el Museu fos la institució on millor «enquadra
va» la col·lecció de gravats, d'acord amb Lespe-
rit de Lordre de 1941. Per tant, Lingrés dels 
gravats cal explicar-lo en funció de la personali
tat del primer director del Museu Municipal. 

Rafael Estrany fou una persona de prestigi 
reconegut dins Lentorn artístic i cultural de la 
ciutat, valors que li varen permetre mantenir tot
hora bones relacions amb la jerarquia establerta 
malgrat les circumstàncies polítiques. Estrany 
reunia en el seu haver, per custodiar el dipòsit 
del lot negociat amb el Servicio de Defensa del 
Patrimonio i que incloïa els gravats de Goya, 
dues facetes que salvaven les possibles suspicà
cies: ser un artista de sòlida formació i ampli 
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bagatge i, alhora, un expert gravador •̂^ i ser una 
persona destacada per la seva participació activa 
en la protecció del patrimoni cultural de la ciu
tat^". No entrarem en l'anàlisi de la seva trajec
tòria artística per ser prou coneguda i allunyar-se 
de l'objecte d'aquest article, però sí que volem 
comentar alguna qüestió respecte a la segona 
faceta del seu currículum. 

Rafael Estrany va saber col·laborar activa
ment amb el govern de la Generalitat i amb les 
autoritats municipals republicanes en el salva
ment del patrimoni local. El 26 de juliol de 1936, 
l'Ajuntament li encarregà, a ell i al seu equip. 

£i '&utorl t : ;a a ' í(y'í^*-^C^,^<L~'^^i^^Zí^. d e l Pif l ronat Looàl 
enaari-tíü^t *-le v i g i l a r , i n / a u t o r i oalvaijUL·frdar t o t e l t r e a o r a » -
t t s t i o 1 c u l t u r a l de l a C i u t a t , pe r a que j u n t amh l e s persones-
qUe l'QCOtnpímyun, puí^uln f e r l e a v i s i t e s que c r e j u i n coiivenlontB 
o n 'hi poijuor compl i r In aevii c e ü t i ó . 

U ; i t a r í , 26 J e J \ a i o a d a l 1 9 3 ^ . 
Piil Comitfe, 

Autor i lzació a favor lic Rafael Estrany (26 de jul iol de 1936). 

AMMai : Expo-R. Estrany. 19S4. 

EL COMISSARI mAm. DC MUSEUS 

«vigilar, incautar i salvaguardar tot el tresor ar
tístic i cultural de la ciutat»^''. Rafael Estrany fou 
membre del Comitè de Protecció del Patrimoni 
Artístic Nacional de la Generalitat de Catalunya 
a Mataró (el Comitè Local de Patrimoni o, com 
popularment se'l coneixia, la «creu roja de l'art») 
juntament amb Albert Puig, Lluís Montané, 
Francesc Bas, Julià Gual, Joaquim Casas, Lluís 
Pedemonte-^" i amb la decisiva participació de 
Marià Ribas i Bertran i de Lluís Ferrer i Cla
riana. Amb urgència i en condicions de treball 
precàries i, fins i tot, perilloses, aquest equip 
treballà a Mataró en el salvament del patrimoni 
artístic més valuós de la basílica de Santa Maria: 

la capella dels Dolors, les obres de 
Pere Pau Muntaria, el retaule de la 
Mare de Déu del Roser, etc. i in
tervingueren en diverses operacions 
patrimonials en altres llocs de la 
ciutat i de la comarca^'. Estrany fou 
proposat per l'Ajuntament de Mataró 
el 9 de gener de 1937 com a co-
missari-delegat del Departament de 
Cultura de la Generalitat a la co
marca del Maresme^^ i fou nome
nat, a finals del mateix mes, dele
gat de la Comissaria General de 
Museus de la Generalitat de Cata
lunya per a «la conservació, admi
nistració i defensa de les col·leccions 
d'art reunides a Mataró»". Un do
cument posterior, del 5 de març de 
1937, esmenta Rafael Estrany com 
a conservador del Museu del Ma
resme^'' i, des d'aquesta institució, 
dugué a terme durant tota la guerra 
altres importants intervencions de 
salvaguarda patrimonial, tasca que, 
com hem vist, no s'estroncà amb 
l'acabament del conflicte. 

v i s t a l DaOr«t da l a GaDoralltat de CatBlUD7a da data 
15 dal me» d'egoat d a r r e r , r a l o t i u a l a dlsaoluold de t o t e s l e s 
Juntes de Uuaeua i to tas lea a l t r a a e o t l t a t a que tenien oom a 
fubat^ l 'o rdsaacld 1 l 'admlDlatraclii deia Uuaeua da lea dlversaa 
laoeLLtata de Catalunya; 

En in&rlta da l e a f a a u l t a t s <iue correapoL·an e aqueata 
Comlaaarla General de Uuaeua; 

KOUENO al lenyor KlfAZL SSTHANY I ElOS Delegat d ' tquaa-
ta Comissaria Canerel da Uuaaus par a l a oanaariaold.adii i lalatrB- . 
ol^ 1 defensa de lea ao l - lecc ions d ' a r t reunidea a MatarJ.eX qual 
t lndrh oura d ' iaipadlr ,d 'acord amb l'AJuntamantiQua cap de l s objea-
tea qua rarmdn par t da l e s esmentades eo l - l eoa lons algul t r e t de 
l a d i t a Q lu ta t . -

lU.llUICl/]NA,fitt da eener <lal lul)?. 

EL comssAni GENEHII. DK UUBKUS 

Senyor RAFAiX ESTRANY I ROS. 

L'experiència i la trajectòria 
personal, les seves inquietuds en el 
món de l'art i de la cultura, ens fan 
pensar que no li fou difícil a Rafael 
Estrany demostrar i fer valer que 
el Museu de Mataró, amb ell com a 
capdavanter, seria una institució que 
sabria conservar i exposar com es 
mereixien la col·lecció de gravats 
de Goya. 

Rafael Estrany nomenat delegat 
de la Comissar ia General de Museus 
de la Generali tai a Mataró. 

AMMat: Expo-R. Estrany, 1984. 
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Conrorme a lo e s t ab l ec lúo en e l 
r*=re to de 22 de A t r l l u l t imo ( B.O. 
del 23) y s lo que determlnan los F.e-
g l i3 j ín tos y ordenes c omple ce a tnr leB 
E-^:£l£uieDte8, e s t a ConlE&ría ba desig 
na io a Don Ksfael Es t rany Ros, Apodere-
&o £E CBte S e r v i c i o en Ki^tcrtí, f^ t r a a -
I S Í E X B ese Ajuntemlento e s t a n o t i c i a 
rusço a V.E. I c p ropcrc lone cunntas f a -
cl · l l i i sdes l e Eean p r e c i s a s p&ra e l des~ 
enj^ta de cu ccmetldo. 

ClQs £Uarde a V.E. muchos BT.OS 
S e r t e l o n a , IB de Tebrero de 1 9 ' 9 . 

I I I . A . T . 

ZZ. CDLTICAr.IO LC LA ZOKA LE LEVAl̂ TE. 

J- M^ -M-

Excioo. 5 r . ALCAliïr EE KATAKO. 

Notificació a l 'Aicalde de la designació de Rafael Estrany com a 
apoderat del Servicio de Defensa del Patrimonio Artisiico Nacional 
a Mataró. 
AMMal : Expo-R. Estrany, 1984. 

El que no se sap del cert, tanmateix, és si els 
gravats de Goya que es conserven al Museu de 
Mataró arribaren a la nostra ciutat procedents de 
Barcelona en les mateixes condicions en què es 
troben ara, perquè s'hi detecten mancances res
pecte a d 'altres edicions originals que s 'han 
mantingut íntegres: s'observa que hi falten les 
cobertes del joc complet i els fulls introductoris 
on es recullen els comentaris dels responsables 
de l 'edició i el plànol de l'edifici de la Cal
cografia Nacional que ja hem esmentat abans^^. 
És presumible que, atès que aquests fulls que 
falten no eren, al cap i a la fi, res més que 
propaganda de la causa republicana (material 
no gaire aconsellable en aquell temps), possible
ment algú els fes desaparèixer a l 'emplaçament 
d'origen mateix. Actualment el fons de gravats 
de Goya del Museu de Mataró té una sèrie in
completa, la de Los Desastres de la Guerra, a la 
qual li falta el gravat número 16 titulat «Se apro-
vechan», una absència que, com consta en una 
anotació manuscrita a la làmina de la portada 
d'aquesta sèrie, fou detectada cl mes de juliol de 
1966.^^ 

Durant molts anys també ha circulat per la 
ciutat la brama que els gravats, un cop ingressats 
al fons del Museu Municipal de Mataró, foren 

«amagats» per -segons expl iquen- evitar possi
bles reclamacions de legít ims propietaris i/o 
deixar passar el temps suficient perquè caduqués 
el dipòsit (com si una cessió en comodat o dipò
sit, com vulgarment s 'anomena aquesta forma 
d 'adquis ic ió museística, pogués tenir data de 
prescripció!). Aquesta nova «història» inclou, 
s e g o n s els seus n a r r a d o r s , la v e r s i ó que 
l ' amagata l l al Museu fou tan reeixit que, durant 
un temps, ni els seus responsables eren capaços 
de retrobar els gravats fins que un dia aparegue-
ren -com per art de màgia- en el calaix secret 
d'un escriptori de la institució. 

Però contràriament a tot el que s'ha dit, el 
que és objectivament cert és que, només set 
mesos després d'haver signat el dipòsit amb el 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico, el 
març de l'any 1945 s'organitzava al Museu de 
Mataró una primera exposició pública dels gra
vats de Goya, concretament sobre Los Desastres 
de la Guerra, una mostra que Rafael Estrany féu 
coincidir amb la reobertura de la institució, tem
poralment tancada per unes obres d'ampliació i 
reforma, conseqüència de l ' increment de volum 
del fons, ampliats amb els objectes del dipòsit 
ingressat. L'exposició, segons la premsa local, 
va crear força expectació; 

«EXPOSICION DE AGUAFUERTES DE GOYA 
EN EL MUSEO MUNICIPAL.- Después de las 
obras de ampliación realizadas en el Museo 
Municipal, vuelve a reanudar sus actividades con 
la inauguración de la exposición de aguafuertes 
originales de Goya, el genial creador de una nueva 
expresión de arte y de belleza en cuyos grabados 
supo imprimir un impulso ético que aún hoy no 
solo constituyen para nosotros un poderoso en
canto sinó que es factor de humanisme y de 
personalidad creadora...»•'' 

i va tenir un gran èxit de públic: 

«EXPOSICION: Està siendo muy visitada la 
exposición de los notables aguafuertes de Goya 
que se puede admirar en la Sala de Actos del 
Museo Municipal de Mataró, todos los días de 
7,30 a 9 de la noche»^^ 

La col·lecció dels gravats de Goya del Mu
seu de Mataró ha estat objecte d'altres exposi
cions al llarg de la seva història que aquí seria 
sobrer de relacionar i, com hem assenyalat i con
tràriament al que s'ha dit o ha estat escrit, mai se 
n 'ha amagat l ' exis tència , ans el contrari: el 
Museu sempre ha publicitat, amb orgull i satis
facció, que els gravats formen part del seu fons. 
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MUSEO MUMCIPAL 
DE MATARÓ 

E X P O S i e ü Í G N 

AG1JAFUERTES i i G I Í í ^ » 
DE-

(LOS DESASTRES D E l ^ : ^ GUERRA) • 

del 4 al 17 ;,dç"íïïm:arzo 

horas de visita: todos los (lias,'(lç:.̂ ;̂̂ '.̂ mcdia a 9 nochc 

E N T R A D A L I B R E M a t a r ó - 1 ^ 5 

Cartell de propaganda de l'exposició Goya 
al Museu Municipal l'any 1945. 

Amb l'ampliació i la remodelació de l'antic 
Museu Municipal i la signatura del conveni de 
col·laboració amb el Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya l'any 1982, el reba-
tejat Museu Comarcal del Maresme-Mataró mo
dificà la museografia de les seves instal·lacions. 
Entre els diferents àmbits museístics que foren 
plantejats se'n crearen dos de monogràfics i, en 
un d'aquests, des del 1983 s'hi exposà perma
nentment la sèrie Los Desastres de la Guerra en 
una sala de la primera planta de la Institució, al 
costat d'unes vitrines amb armament del fons 
propi del Museu del temps de la Guerra del Fran
cès^*. Aquest espai museístic fou vigent fins a 
l'any 1992 quan es renovaren les dues sales te
màtiques del primer pis per presentar-hi la mo
nografia titulada «pintura realista i naturalista 
catalana de la segona meitat del segle XIX» a 
partir del fons propi del Museu. 

L'octubre de 1996, ho explicàvem a l'en
capçalament de l'article, el Museu Comarcal del 
Maresme-Mataró va organitzar i produí una ex
posició de l'obra gràfica del genial artista con
servada als seus fons, exposant simultàniament 

les quatre sèries de l'edició de 1937. L'exposició 
restà oberta fins al 12 de gener de 1997 i fou 
visitada per prop de deu míl persones. Paral·le
lament a la mostra, el Museu organitzà un cicle 
de conferències sobre la figura i l'obra de Fran-
cisco Goya que comptà amb la participació del 
catedràtic de la Universitat de Barcelona, Santia
go Alcolea, de Francesc Fontbona, historiador de 
l'art, membre de la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi i director de la Unitat 
Gràfica de la Biblioteca de Catalunya i que es 
clausurà amb la intervenció de Juan Carrete, 
l'actual director de la Calcografia Nacional de la 
Real Acadèmia de Bellas Artés de Sant Fernando 
de Madrid. 

Amb l'exposició encara oberta i davant 
l'interès manifestat per diferents centres museís
tics catalans, el Museu de Mataró es va plante
jar i va estudiar la possibilitat de fer-la circular 
per Catalunya. La col·laboració de la Comissió 
de Museus Locals de les comarques de Barcelona 
i el decidit suport de l'Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona han per
mès que fos factible aquesta opció i que l'expo
sició, des del mes de febrer de 1997, itineri pel 
nostre país. A hores d'ara Texposició ha visitat, 
amb gran èxit de públic, els museus de Gavà, 
Capellades, Terrassa, Granollers, Palamós, 
Badalona i THospitalet i està previst que, al llarg 
de 1998, i entre d'altres poblacions que l'han 
sol·licitada, la mostra es presenti a Manresa, a 
Amposta i a Arbúcies. Les peticions d'itineràn-
cia que van arribant fan preveure que aquesta 
continuï, si cap problema tècnic no ho impe
deix, encara un altre any. 

Des del Museu de Mataró hem considerat 
que la producció d'aquesta exposició i la seva 
itinerància per tot Catalunya poden ser el millor 
homenatge que la ciutat pot retre a un dels artis
tes més universals i a les persones que, amb el 
seu esforç i tenacitat, feren possible que Mataró 
tingui avui, en els seus fons patrimonials, una 
obra de semblants característiques. 

Esther Gurri i Costa 
Carles Marfà i Riera 

Joan Banús i Tort 
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NOTES. 

1.- Volem agrair cordialment als Srs, Juan Carrcte i 
Javier Blas. de la Calcografia Nacional, els aclariments i la 
informació de primera mà que ens han proporcionat. 

2.- J. CARRETE; R . CENTELLAS; G . FATÀS, Goya ;Qué 

valor! Caprichos. Desastres. Tauromàquia. Desastres 
(Zaragoza 1996), p . 255. 

3.- J. ALVARHZ LOPERA. «Aportaciones documentales 

sobre la edición de los grabado.s de Gova de 1937», Archi-
vo Espano! de Arte, LVIII, 232 (Madrid 1985), p . 415. 

4.- Ibídem, p. 417. 

5.- Vè Congrés Espanyol d'Història de l'Art (29 
d'octubre - 3 de novembre de 1984). Actes (Barcelona 1984). 

6.- Ibídem. 

7.- ÀLVARhz (1985). p . 416. 

8.- Els «Caprichos» de Gova. Reproducció facsímil. 
Sa Nostra (Palma de Mallorca 1996). 

9.- Dels dibuixos preparatoris deixats només se n 'ut i
litzaren trenta-set i d 'aquests , vini-i-quatre eren de la sèrie 
de Los Desastres de la Guerra (Àlvarez (1985). p. 416. 
informació confirmada pel Sr. Barney Perkins, Reader Ser
vices, National Art Library. Victoria & Albert Museum). 

10.- BARNEY PERKINS. V & A Museum. 

11.- Sa Nostra (1996). 

12.- ÀLVAREZ (1985). nota 16. 

13.- T. HARRTS, Goya, Engravings and liíhographs 
(Oxford 1964). 

14.- Ài.vARiLz (1985). nota 10. 

15.- D 'acord amb el Llibre de registre del V&A 
Museum, entrada mim. 2.870 de 1938, aquests materials 
s 'havien de tornar el 26/28 de setembre del mateix any. 
Barney Perkins, V&A Museum. 

16.- Informació facilitada per M" Luisa Cuenca, de la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 

60. 
17,- Revislu de Catalunya, 106 (Barcelona 1996), p. 

18.- Ibídem, p. 75 . (Pintura de Goya a Catalunya: 
Fons Cambó del MNAC. Dos dibuixos al Museu d'Art de 
Girona i la resta en mans de particulars). 

19.- Dades proporcionades per Anna Roda, del Gabi
net de Dibuixos i Gravats del MNAC i Eva Franquero, de 
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3 1 . - C. MARFÀ i altres, 1984: pp. 23-25. 

32.- AMM: C-0008/41. 

33. - AMMat: Expo-R. Estrany, 1984. 

34.- Ibídem. 
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