1

TAPÍS

FLOIENC. DESPOSOR1S.

(CATEDRAL DE TARRAGONA)

VELÁZQUEZ.
(MUSEr

DE

EL

DRESDE)

COMTE

DUC

D.01
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L. BARRAD

BALL DE TARDA

quadro de la gran série en la qui se desenrrotlla l'assumpto de la Vida de
Verge. El quadro está dividit en 3 parts. La primera ha desaparescut i sois

mer

la

per tradicional

sabem que representava

rumor

partera, després de haver donat

seguint

han reconstruit la escena, i
ou

llum

a

la

Verge

Santa Agna

avui,

en

la moderna

escena

que

pintá la

Buffet,
vells,

deis informes dels

restauració, apareix

passat per aigua que l'hi serveix

No ha esborrat el temps la

Hit de

en son

María. Els germans

llegenda, i valguentse

al peu de la lletra la

Agna prenentse un

a

a

una

má de

Santa

santa dona.

Goya

a

continuació.

vares dones contemplen extasiades la petita figura
Verge allavores mateix nascuda, que una d'elles te a la falda, mentres
Joaquim, dret i somrient am patriarcal felicitat, arrodoneix el quadro. Per

En la estansa inmediata
de la
Sant

sobre els caps deis personatges i aixecantse fins al sostre de la casa's dibuixa

qui seuen cómodament dos angelets qui sostenen un
escut amb el anagrama de María; del escut surt un raig de llum que ilumina
el grupo aont es la Verge. Més enllá, en lo que podríem anomenar tercera
un

núvol argentat

part del

quadro,

en

un

el

confús grupo de persones

se

destaca sobre el fons lluminós

del cel.
La

plácida

se

d'aquesta escena familiar
apareixen influits per aqueixa

senzillesa

Tots els personatges

es

realment emocionant.

mena

d'alé benefactor que

sent entorn el bressol d'un acabat de néixer. La solicitut

lles bones dones
món amb

un

que's desviuen pera cuidar
somriure, impressiona

tendre

a

amorosa

l'hermosa nena,

qui

d'aque

saluda al

vivament. El recort de Geovanni
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de Milano

es

inevitable al apreciar el modo d'entendrer

quadro.

l'assumpto

Hi há en el grupo figures trassades am sobirana maestría. En el
cap d'una vella está construit amb el mateix vigor e idéntica fermesa

podría ferho
els

cossos

el

que

Velázquez. I al costat d'aquesta cara acartronada apareixen
frescals, rosats de les altres dones respirant joventut i alegría. La
un

indumentaria femenina recorda, per

trajos

fons,
am

época

sa

faisó,

randes i

gallardíes

de

colors,

els

Goya. Per sobre de tot aquest conjunt brillant, fruit de
una paleta expontánia i
gallarda, s'extenen suaus i lleugeres les tonalitats
grises del mestre, aquelles que donaven vida i realitat a les seves obres,
ento
nant

de la

de

els més atrevits contrasts de color.

Del neixement de la Verge passa Goya als desposoris, tema desenrrotllat
en el quadro inmediat. Sobre les
escales d'un temple, la Verge María i Sant
Josep s'estrenyen la má, pudorosament; el sacerdot els beneheix i el corteix
assisteix indiferent al acte; parlen les dones, juga la quitxalla
i tot

aquest ambent familiar que ja hem vist anteriorment.
Un bon
havía desaparescut i com no's conservés memoria de

lo que

germans Buffet dibuixaren

tural, desdiuen

a son

plaer

unes

guantes

figures

respira

pintura
representá els

tros de

que,

com es na

complert de lo restant de la composició.
El rubor virginal de María, l'amorós anhel de Sant
Josep, la tranquila
serenitat del sacerdot, la indiferencia deis acompanyants, son
les notes que
.428

per

O

lo4
oo

11.1

Cz7

11
JOAQUIM
DE

M1R.

MALLORCA.

LES ENTRANTES

QUADRO

AL

OLI

SANT

PERE,

GRECO).

PER
COL.

DOMENIKOS THEOTOCOPULOS (EL
RUSINOL.

CAU-FERRAT.

SITIES.

BARCELONA

El.
K

PINTOR

ARMIDA

Y

CHICHARRO,
REINALDO.,

PER

AUTOR

DEL

QUADRO

R. CASAS

caracterisen

en

aquesta

pintura de costums pa
triarcals, feta am la ma
teixa

gracia

e

idéntica

ja
descrites. Se repeteixen
aquí els draps d'época,
desinvoltura que les

els

pentinats a la moda,
randes

les

de

satí

i

aquella brillant

i armó

nica dansa de

colors

que ilusiona els sentits.
En

alguns punts

de

quadro's veuen
irregularitats,
al
certes
gunes petites desvia
aquest

cions que fan pensar
una

en

má extranya al geni

Goya. ?Qui sab si hi
hagué un retocador qui
cobrint esquerdes o ta
de

pant forats, alterá

primitiva

puresa

la
del

original?

L. BARRAD

quadro següent
complert; no hi falta

PESCADORET

El

está

de la Cartoixa.
tan

Es

ni

Representa

una

sola

pinzellada

i

es un

deis més admirables

Senyora i aquest assumpto
pintar altra escena plena de suau repós.

la Visitació de Nostra

simpátich doná motiu a Goya per
possible que algú trobi a faltar en aquesta

obra la exaltació mística que

caracterisa al corresponent passatge de la historia sacra, empró, be pot
gurarse que'n l'afectuós saludo d'Elisabet i María interpretat per Goya
ha rés de

vulgar

ni grosser.

Aquelles dugues dones

qui senten palpitar
goig, s'escolta el cant

el sant anunci de la maternitat
l'avis

d'Isabel, posseída

de

entre totes les dones i beneit

Perque

s'abrassen

es

en

con

asse

hi

no

mogudes

llurs entranyes, i

de lloansa «Beneita

per
en
sou

el fruit de vostre ventre».

aqueixes figures no hi ha afectació ni lírics transports no se
les deu tatxar de prosaísme. Goya busca l'efecte per altres camins més natu
rals, més expontánis, més humans si's vol, pero no per aixó menys lícits en
un artista que sab sentir lo que interpreta. Josep i María arriben d'un liare
viatge; se veu als seus peus un sac de roba i al fons dos servidors se disposen
a arranjarlos allotjament. Zacaríes e Isabel surten a rebrer als viatgers i la
escena plena de pau i de candor se desenrrotlla devant les parets de la casa,
sota d'un cel blau limitat per un núvol blanc demunt del qui's destaca la
verdor pomposa d'alguns arbres.
en
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QUADRO

DE SOTOMAYOR

Iglesia i pintat demunt de tres planos distints,
tríptic, trobém la Circunscició del Senyor. L'as
sumpto's troba íntegrament desenrrotllat en el plano central. Practica el sa
cerdot la operació am la mateixa tranquilitat am que ho faría un metge de
guardia al Hospital. Sant Josep i les dones que l'acompanyen contemplen,
En la

nau

creuada de la

servint de gran i ornamental

mica espantats, la cerimonia. Un fons de

una

quadro

allá,

i

en

les

altures,

paisatge

oriental arrodoneix el

s'exten la neta i clara blavor dels cels

as

siátics.
demunt del grupo iluminantlo sabiament. Se repeteixen
els mateixos carácters que hem fet notar en les anteriors composicions

La llum

aquí

cau

brillantor del colorit, la sincera expressió jamai rebuscada, la
dibuix, l'armoniós contrast de les vigoroses tonalitats.
volgué omplir els planos laterals amb assumptos purament decora

acentuantse la

facilitat del

Goya
lográ

tius i

que

desentonessin de la

escena realista pintada en el plano
perllonga una paret indicada en el mitj de la com
posició, obre un pórtic i allá coloca varíes figures entre les qui sobresurt am
serena magestat la de
la Verge María qui sembla extendrer sa protecció de
no

central. En el de la dreta

munt de tots els

En el

central,

reunits.

plano restant,

per sobre d'uns núvols qui provenen del paisatge
volen dos maravellosos ángels, qui aguanten un escut brillant.

Sense cap dubte, aquest
teix
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a

la

Cartoixa;

un

es

el més hermós

prodigi de frescor,

de

fragment

de pintura que exis
veritat, de calent entonació,

EL

PINTOR

MUNOZ DEGRA1N,

PER

R. CASAS

SANTA

MADALENA,

PER

THEOTOCOPULOS
GOL.

RUSISOL.

CAtl-FERRAT.

DOMEN1KOS
(EL GRECO)
SITGES

(BARCELONA)

PATI BAIX

DE

L'ALHAMBRA

QUADRO

DE SOTOMAYOR

sols pot compararse a lo més gran i a lo més com
plert que sortí de la má de Goya durant sa llarga vida.
Cansada la imaginació del artista, baixa, am mágic vol d'áliga ferida, en
el quadro següent situat al presbiteri. El tema es la Purificació de Nostra
desnú admirable, que

tan

aquell lloc i
els punts de vista molt limitats i deficients influiren en l'autor obligantlo a
dibuixar una composició senzilla en la que tan sois dugues figures sobresurten
am dur relleu, del fons de foscuria. La Verge i el Sacerdot que la purifica,
acusats amb enérgiques taques, constitueixen tot el quadro que no deixa de
vegada

especials condicions

Senyora.

Tal

tenir

detalls de sobirana bellesa.

sos

les

Evangeli sois se conserva
la Adoració deis Reis, que's troba en

Passant al costat del

complert.

Es

de llum que te

quadro del mestre,

un

la

nau

creuada de la

i

no

Igle

planos.
apareixen els Reis Ma
gos seguits del seu brillant corteig i se dirigeixen tots cap el plano de la dreta,
aont la Verge, baix les runes cobertes de neu, d'un pórtic clássic, te al nen
Jesús sobre'ls genolls. Un deis Reis, d'aspecte venerable, s'inclina per adorar
sia, devant
Per el

de la

Circunscició, pintat també

plano central,

com

si

diguessim

demunt tres grans

per el foro,

al enviat deis cels. Els altres dos esperen que arribi

gegantina, perfilada
tres

son

en

la claretat del

company ofereix

un

cel,

torn; l'etíope, figura

son

descobreix

pie

de respecte,

men

ric present.

El gust de lo pintoresc que portaren
Veronés i

se

Tiépolo, lluheix en aquest

a

d'assumptos Rubens,
Goya, empró !'artista

aquesta classe

tros de

pintura de

435

aragonés, en mitj d'a
quell aparato escénic,
pert mai

no

admirable

la

Goya sab fer
Verge presenti
el

fill

seu

seva

naturalitat.

a

que

la

satisfeta

l'adoració

deis grans de la terra,

pode
que'l reverencian,
en
la Verge de

deis forts i deis
rosos

pero

Goya hi

há sempre

una

infinita,

una

humilitat

pietosa i exemplar

mo

destia. Si Rubens i Ve
ronés la presenten pos
seída de

paper de

son

sobirana,

mirant

als Reis que al

més

Nen,

Goya prefereix pintarla
en aqueixa actitut
de
recullida

que's

la

mansuetut

característica

deis elegits de Deu.
Tot aquest quadro
aspecte

te

de fantástica

grandesa. En les figures
CREU

GÓTICA

DE FERRO FORJAT

Reis, en Ilurs ri
ques vestidures, en el
l'imaginació del pintor,
deis

COL.

O. JUNYENT

acompanyament ostentós, se desborda radiant
frenada i continguda en les anteriors escenes, íntimament familiars.
seu

queda d'aquella gran concepció

Goya, l'in
tants espais plens per una insípida pintura
la obra del geni. Menys mal, si lo que resta
te virtut prou gran per obrir els ulls de la crítica
i fer llum sobre la figura de
Don Francisco de Goya, encara en les tenebres.
Aixó

es

lo que

realisada per

signe. L'anim se condol veient
moderna qu'ha vingut a sustituir

J. VALENZUELA LA ROSA.
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Thomas Barca

la

1-r

AUTO-RETRATO,

PER

(VÉGIS L'ARTICLE)

(JOYA. (MUSEO D'AGEN. PRANSA)

EMPAITANT UN

AEROSTAT,

D'AGEN. FRANSA).

PER

GOYA. (rusEu

VÉGIS L'ARTICLE

RETRATO
PER

DEL

GOYA.

INFANT

COLECCIÓ

DON

CARLOS

OROSSEN.

M.

DE

BIARRITZ)

BORRO,

SANT
LA

4RTf.

CAPELLA

QUADRO QUE
DE SANT

FIGURAVA

JOSEPtl,

E

TOLEDO,

LA
PER

DECORACIÓ

DE

EL GRECO

SANTES JUSTA

1 GERTRUDIS

FIGURA VA EN LA
DE sANT

DECORACIÓ

JOSEPII, TOLEDO,

(?)

QUADRO QUE

DE

PER

LA CAPELLA

EL GRECO

11
J. M. SERT,
DE

LA

SEU

PINTOR, QUINES

DE

DURANT LA SEVA
PER

R. CASAS

VIC,

HAN

EBPOSICIÓ

OBRES

MERESCUT
AL

SALÓ

DE

PER LA

DECORACIÓ

SINCERS

TARDOR,

ELOGIS,
DE

PARN,

L'ENTERRO

DEL CHRIST.

GRUPO TALLAT

EN NOGUERA

PERTANY A M.

I DAURAT. ESCOLA DE BRUJAS. SIGLE XV

P. TACHARD

(BARCELONA),

DE

QUI

TAMBÉ

ES

L'ATRIBUCIÓ

UN PINTOR DEL SEU TEMPS

TOTS,

tots els grans artistes, han sigut del seu temps; deu
aixó, en tant qu'haber transmés a la posteritat l'impressió de
la vida deis seus contemporanis, fins tractantse d'escenes i episodis d'altres
etats. Les casseres escul pides en els monuments assiris, tots els treballs des
crits en les pintures murals egipcies, el vestuari, els exercicis, les costums de
grecs i de romans; cada detall i !'arquitectura descrita pels pintors primitius;
els personatjes, els palaus, hostals, tabernes, soldats, nobles, mercaders i pa
gesos deis mestres antics; els estudis, quadros, dispositius i valors de les com
posicions i les modes fixades en l'obra d'un Corot, de Delacroix, de Manet,
tot aixó i molt més, son altres tantes probes de la seva compenetració amb els
sers !les coses del seu temps. Turner, va trobar la bellesa d'un vapor, genre
de navegació nascut sotals seus ulls, mentres Delaroche volía que'ls seus con
temporanis, i encara més, les generacions futures, prenguessin el seu modo
de dir, per grec del més pur.
El nostre Gaya, pera qui tota la naturalesa era color, va saber fixar la
fugitiva taca d'un aerostat ratllant el blau del cel, deixantnos quelcom que
sortía deis petits motllos d'un mer fet anecdótic; per un procediment d'exqui
sida sensibilitat consemblanta, posada al servei d'un temperament pictóric, el

absolutament

enténdrers

Beato

Angélico

1907. 11. N.° 24.

ens

transmetía les faccions deis

seus

amics

aquells

grans tos
447

que fonamentaven

cans

Renaixement,

el

tan

cantlos dins la dau rada
aureola deis sants; per

soldats, els

aixó'Is

jes,
ques

met

figures bíbli
Rembrandt,

i les
de

continuen, ademes,

la

historia viventa de la
Holanda

d'aquella épo

ca, com

el

Tintoret,

Veronés

Ticiá

sugereixen

fins
del

i

seva

Velázquez,

tancantse
seu

ens

la bellesa i

fastuositat de la

Venecia,

el

dintre

aparent ofici de

estricte retratista

deis

magnats i

cortesans de

Felip IV,

cridals mé

rits,

vicis i decadentis

mes

que

tingueren.
Goya, h istoriejant

pinzells
cinquanta
anys, els més agitats i
congoixosos de l'histo
amb els
un

L'ANGEL

DE

L'ANUNCIACIÓ

d'Espanya, extenía
trágicament l'impressió
ria

ESTATUA TALLADA EN NOGUERA I DAURADA. SIGLE XV. PERTANY
AM. P.
DE QUI ES

TACHARD,

TAMBÉ L'ATRIBUCIÓ. (BARCELONA)

deis
dos de

Maig, com

epígrames de

exposava als

caparrons de les dames del

seu

heroicitats gregues, ni cáurer

temps,

seus

cicle de

sense

tots

els temps

recórrer

a

els amaneraments deis

fusellaments del

futurs,

retrocessos

els

gentils

envers

les

pintors

comentaristes
i dolses lluites.
No ho han pas fet sempre els grans pintors i per axó'l talent de David
obtingué la seva propia rehabilitació devant la posteritat, am la Coronació de
Napoleón, i encara més excelsament amb els retratos deis burgesos imperia
listes o restauradors, desprovehits d'aquella arqueología teatral de les
de

en

galanes

Sabines.

El

quadro

Goya

posseeix el museu d'Agen, junt am cinc o sis
me.s, es una advertencia pels pintors que volguent fer nou o modern, cauen
en lo vell, gran manera de disfressar la veritat
i la bellesa vista a través d'in
de

que

fluencies destructores de tota personalitat, que produeix obres d'un art molt
relatiu, que perque no son del seu lemps no son de cap, i sois tindrán la gloria
deis frisos alts deis museus o la fosquetat de les escales o deis soterranis.
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NOVELISTA

ESPANYOL,

PER

R.

CASAS

blants

han

cassos

abandonat

els

temples pels
t'oren

que

concebu

des? L'admira

Catifa

ble

Guadix

de

els

,

ja

citats Grecos de

Valladolid,

el

frontal de Sant

Cugat, i tants al
tres

centenars de

artístiques

coses

son?

aorit

La discussió se

planteija sempre
am

Ileis velles

la má

o am

a

lleis

projec

noves en

te, pero la situa
ció del lloc aont

s'aplica
aplicar

o's vol
la

llei,

es

sempre invaria

blement,

la

nos

tra frontera. Nos
LA

TEMPTACIÓ

EXISTENT

EN

DE SANT

ANTONI,

LA BIBLIOTECA

PER

DEL

MARTÍN

MUSEU

DE

SCHOENGAUER,
BELLES

ARTS

DE UN
DE

DIBUIX

BRUSELAS

altres, també per
ella
riem

adequades

comensa

les

mides

antic, pero se
guint un sistema llógic i per aquest mateix motiu, difícil de planteijar, do
nada la costum de llegislar totom, o qualsevulga, de tot o de lo que's presenti.
Aném a pams: la primera llei que deuría votarse,
segons el parer de
per dificultar la sortida de les nostres obres d'art

—

molts coleccionistes i deis que per els
daders

museus

públics i privats,

quells objectes els
primera
iectes d'art
la

posan

a nova

que

posseeix la

treballs i sacrificis han instalat

negociant

llum i'ls hi donan

Ilei que deuría votarse,
Nació.

s'esplica claríssimament

seus

deis que

es

en
un

ver

la compra i venda d'a
valor venal

desconegut

la de procurar aumentar el número d ob

Aquesta proposició

que sembla

una

estra

per el fet següent: avui, els tapissos, esmalts,
daurats) cerámiques, les joies, les esculptures de mar
bre, fusta, alabastre i de tot altre material, en una paraula: tots els objectes d'art
antic, de producció espanyola o estrangera, vinguin d'aont vinguin i estiguin
en el major mal estat, paguen drets d'entrada, que si no son iguals als deis ob
jectes nous, son en tot cas prou importants per donar lloc a totalisacions de
nyesa,
marcs
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antics

(de

talla i

milers de pesse
tes, segons par
satisfetes

lides

qu'havém

po

gut examinar. I

aquí, es ,inllis
pensable assegu
que contra

rar,

sembla,

lo que
es

cada día

gran

a

mes

Espanya

el mercat d'ob

jectes

quirits

al estran

ja que

ger,

biant
les

d'art ad

de

cam
mans

fortunes,

els

novament enri

quits, si volen
antigüetats ar
tístiques, les han
comprar,

de

i

fentho general
ment d'esma, se
gueixen més els
gustos de Paris,
de Lóndres, de

Viena

o

LA

TEMPTACIÓ

DE SANT

acreditats

en

TAULA

PERTANYENT

A

D.

F. LLORENS I RIU

IGUAL AL ADJUNT DIBUIX

de Mu

nic, qu'están

ANTONI,

tan
art

com en

les demés

coses en

quels espanyols gasten

els

seus

diners al estranger.
Doncs haventi

espanyols

que compren

objectes

d'art

a

l'estranger,

no

es

la
primera mida la d'obrir les portes a
cultura general? No creiem pas que l'honrada classe deis falsificadors, tingués
la pretenció d'invocar un aranzel protector, per més que no deixaría de mou
les mostres d'art que deuen influir

la

rers

en

per assolir aital fí!

obtinguda aquesta lliure importació d'antigüetats verament artís
tiques, baix la garantía d'inspecció, se podría pensar en reglamentarne la sor
tida, no privanto de cop i volta sino comensant per saber lo qu'ara ignorém:
que tenim, quin valor intrínsec probable té i a qui perteneix amb absoluta
seguritat; per establir aquest catálec, deuría procedirse a tants requisits,
práctics com per la direcció d'un gran Museu; el catálec de la riquesa artística
d'un país, no's fá com el catastre, o com les oposicions a una cátedra de les de
vida resignada. I a leshores, vindría l'examen de la famosa Ilei italiana que
Un cop
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publiquem íntegra, acompanyantla del projecte de llei, presentat pe) govern,
als diputats y
a les Corts. Aquesta vegada FORMA dedica'l text del número
senadors.

LLEI

SOBRES LA
TICS. 12 DE

27

DE

CONSERVACIó DELS MONUMENTS 1 OBJECTES ARQUEOLóGICS 1 ARTÍS
JUNY DE 1902. (PUBLICADA EN LA GAZETA OFICIAL DEL REGNE, EL

JUNY

DE

1902, NÚMERO

149).

Víctor Manuel III, per la gracia de Deu i per la voluntat de la nació, Rei
d'Italia. El Senat i la Cambra de Diputats han aprobat; Nosaltres havem
sancionat i promulguem tot quant segueix:
Article t. Les disposicions de la present Llei serán aplicades als monu
ments, als immobles i als objectes, mobles, quins serán considerats com ar
queológics o artístics.
Restan excluits els edificis i'ls objectes d'art deis quins visquen sos au
tors i quina execució no tingui data major de cinquant'anvs.
Article 2. Les colec
cions d'objectes anís
tics i arqueológics, els
monuments i'ls objec
tes d'importancia espe
cial, artística i arqueo

lógica pertanyents a
cofraría, fábrica o ins
titució eclesiástica de
qualsevol classe, i tots

aquells quins
tin iglesies

ornamen

o'ls seus
i'ls demés edifi
cis públics, son inalie
nables.
anexes

Son inalienables, ai
xís mateix, tant les co
leccions com els objec
tes artístics o arqueo

lógics, particularment,
que

no

fent part d'a

quelles, empró que's
trobin compreses en
mitj les quines en el
Catálec, a que fa refe
rencia l'article 23, son

considerades
máxim

valor,

com

del

quan les

coleccions i objectes
pertanyen al Estat, als
SANTA

AGNÉS.

ESTATUA

ART
PERTANY
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A

M. P.

DE

FUSTA DAURADA

HISPANO-FLAMENC,

TACHARD,

DE

QUI

I

POLICROMADA

SIGLE XV
ES

TAMBÉ L'ATRIBUCH5

Municipis, a la provin
cia o qualsevol altre en
titat reconeguda legal

DOMENICO Til EOTOCO PU 1.1 (El,

GRECO). L'ANUNCIACIÓ.
IINA

COLECCIÓ

EXISTENT EN

PARTICULAR,

CATALANA

DOMENICO THEOTOCOPULI (EL GRECO).
DF.

FF.LIP

II.

EXISTENT AL

REAL

SITI

DEL

EL somm

ESCORIAL

ment, i no's trobin in
closes dins el primer
paragraf del present ar
ticle.
Article 3. El Minis
tre d'Instrucció Públi
ca, després del parer de
la Comissió competent,
podrá autorisar la ven
da i la permuta de dites
coleccions, o deis ob

jectes particularment,
baix condició

que

enagenació se realisi

la
en

les entitats a quines
referencia l'article
precedent, o a favor del
Estat.
Contra la prohibició
de venda pot recurrirse
enfront la Secció IV
del Consell d'Estat, qui
decideix també del mé
rit.
Article 4. Els objec
tes artístics i arqueoló
gics no compresos en
tre'ls de preu máxim
que's
en el Catálec a
refereix l'article 23, que
no fassin part integrant
de coleccions i que per
tanyen a les dites enti
tats del article 2, no
tre

fa

podrán

esser

SANT ROC- ESTATUETA DE NOGUERA PINTADA I DACRADA

objecte d'enagenació

ART DEL NORT

ATRIBUCIÓ

sens

DE M. P.

D'ESPANTA,
TACHARD,

A

S1GLE XV

QUI

PERTANY

autorisació del Ministre d'Instrucció

Pública.
disposició del article anterior.
A la prohibició del Ministre s'aplicará la
o a títol de sois posseidor, de
propietari,
com
a
Article 5. Aquell que
el Catálec, a
tenti un monument o un objecte arqueológic o artístic inclós en
inmediatament
qual
denunciar
que's refereix l'article 23, se troba obligat a
sevol contracte d'enagenació o cambi de possessió.
notificació del preu del
Podrá exigirse la mateixa obligació en quant a la
d'Instrucció Pú
d'urgencia,
el
Ministre
raons
objecte o monument, quan per
Comissió
procedeixi
a una aital
corresponent
la
blica, després del dictamen de
el
Catálec.
inscripció
en
notificació abans de la
l'inscrip
L'efecte de dita notificació es temporera i durará fins que's fassi
ció en el mateix Catálec.
advertir al comprador
En l'acte mateix de la enagenació el venedor deurá
inclós en el Catá
troba
artístic
se
que'l monument o l'objecte arqueológic o
anterior;
quina ad
paragraf
referida
en
el
lec, i que ja s'ha fet la notificació
26
i 27, de
deis
articles
la
sanció
comprador,
baix
vertencia deixa obligat al
denuncia.
monument o del objecte sens previa
no poguer disposar del
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PIETAT. GRUPO
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POLICROMAT. ART

CATALÁ. SIGLE XV
ATRIBUCIÓ DE

M. P.

TACHARD,

A

QUI

PERTANY

Article 6. Quan algú intenti vendre un monument o un objecte artístic
arqueológíc,
o
referits en l'article precedent, el Govern tindrá tot dret de
prelació en igualtat de condicions.
Aítal dret deurá exercitarse dintre deis tres mesos després del anunci de
la enagenació. Aquest terme podrá esser prorrogat fins a sis mesos, quan per
l'oferiment simultani de ncmbroses obres arqueológiques o artístiques, el
Govern no disposi, en moment donat, de la quantitat necessaria pera l'ad
quisició.
Quan s'exerciti'l dret de prelació a un objecte moble, segons el preu de
se
oferta feta desde l'extranger, ja sía de propietat privada o d'alguna entitat,
l'import
de
la
tassa
d'exportació
a que's
descomptant
l'oferta
de
fixará'l preu

refereix l'article 8 de la present Llei.
Article 7. El dret de promoure

l'expropiació deis monuments immobles
correspondrá, ademés d'aquells qu'assenyala l'article 83 de la Llei de 25 de
Juny de 1865, número 2,353, a les persones morals legalment reconegudes
quines tinguin per fi especial la conservació deis monuments.
Article 8. Independentment de quant queda establert en la Llei d'Adua
nes, l'exportació de qualsevol objecte artístic o arqueológic, fent exclussió
deis indicats en el primer paragraf del article primer, resta subjecta a una
tarifa progressiva sobre'l valor del objecte en particular, de conformitat a la
taula anexa a la present Llei.
El preu será fixat a discreció del propietari fent el coteig ab la tassació oficial.
En cas de desacort entre les dues tassacions determinará'l preu una co
Mi
missió de périts nomenats, la meitat per l'exportador i l'altra meitat pel

nistre d'Instrucció.
En el cas de resultar empatats, la decissió será portada a terme per un ár
primer
bitre elegit de comú acort; i si no resultés avinensa, será designat pel
president del tribunal d'apelació.
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El Govern tindrá dret d'adquirir l'objecte que's tracti d'exportar al preu
tixat de la dita manera, descomptant del mateix els drets d'exportació.
L'adquisició deurá portarse a terme dintre dels dos mesos després d'ha
verse fixat el preu, a menys de ten ir lloc la excepció esmentada en l'article 6.
Article 9. La tassa d'exportació no s'aplicará als objectes artístics i ar
queológics importats del extranger quan aixís consti en el certificat legal pres
crit en el reglament.
Article to. Ni en els
monuments ni en els
objectes artístics i ar

queológics, continguts
els articles 2, 3 i 4,
menys en els cassos de
en

innegable urgencia, no
podrá ferse obra sens
autorisació del Ministre
d'Instrucció Pública.

permís es solza
necessari
pera'ls
ment
monuments de propie
tat privada quan el pro
pietari tinga intent de
executar obres en la
part d'aquests, exposa
Dit

da al

públic.

Article

it.

prohibit
ment de

despulles

mo

existents

numentals
també

Queda

l'enderroca

propietat pri

en

vada; empró tindrá
el

dret
de que un

propietari

representantdelGovern
les examini a la fi de
veurer si mereixen esser

conservades.
Article 12. El Go
té dret d'execu
tar les obres necessaries
amb el fi d'impedir que
-

vern

se

fassin malbéls

mo

numents.

En el

cas

de que dits

treballs sían de segura
utilitat económica se
fará aplicació del arti
cle 1,144 del Códic Ci
vil.
En els
Article 13.

Municipis que existei
xin monuments perta
nyents a les disposi

SANTA

BÁRBARA.

INDUMENTARIA.

AM SENYALS DE DAURAT EN LA

ESTATUA DE MARBRE
ART

HISPANO-FLAMENC.

DE hl. P. TACHARD A

FI

QUI

DEL S1GLE XV.

ATRIBUCIO

PERTANY
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cions de la present

Llei,

podrá fixarse, pera'Is
cassos

de

nova

construc,

ció, reconstrucció i edi
ficació d'edificis, la dis
tancia i mides necessa
ries, a fi de que la nova
obra no perjudiqui la

perspectiva

o

l'aspecte

convenient a la classe
del edifici,mesamb una

compensació equitativa
segons els cassos pre
vistos pera l'execució
de la present Lid.
Anide 14. Qui vu
Ila empendre excava
cions cercant antigui
tats deurá demanar per.
mis al Ministre d'Ins
trucció Pública, qui
tindrá facultatd'inspec
cionarlo i d'ubligarli a
executar estudis i cál
culs; i de sojornar el co
mensament de les obres
dins el terme de tres
anys, i fins de suspén
drerles quan, per esser
nombroses i simulta
nies les solicituts no sía possible vigilar a un mateix temps les excavacions, o
no's cumpleixin les prescripcions científiques pera la bona marxa de les dites
excavacions.
La entitat o persona extrangera quina, amb autorisació del Govern i sub
jecció a les condicions establertes, en cadascú deis cassos, porti a cap excava
cions arqueológiques deurán fer gratuitament cessió a una colecció pública
del Regne deis objectes trobats.
En tots los demés cassos el Govern tindrá dret a una quarta part deis ob
EL

WALS,

jectes

ESTATUETA

PER SMITH

descoberts o son equivalent valor.
En el reglament d'aplicació de la present Llei se fixará la manera d'exer
citar aquest dret.
Article 15. Qui emprengui qualsevulla excavació deurá donar avis im
mediat del descobriment de qualsevol monument o del objecte artístic o ar
queológic trobat. I la mateixa obligació pesa sobre'l descobridor fortuit.
Abdos están obligats a la conservació deis monuments descoberts i a dei
xarlos intactes fins a tant que l'autoritat competent els visiti. El Govern té la
obligació de visitarlos i estudiarlos dintre d'un terme brevíssim.
En el cas de trobarse monuments com també objectes artístics antics en
qualsevol classe d'excavacions, l'autoritat governativa podrá pendre tot genre
de providencies tutelars i les precaucions qu'estimi necessaries o útils, a la fi
d'assegurar la conservació i privar la substracció i dispersió.
Article 16. Per raons de pública utilitat científica, el Govern podrá exe
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DOMENICO
( EL GRECO).
COLECCIÓ

DEL

L'ESPOLI

DE

CRIST

PRINCEP DRAGO. ROMA

DOMENICO THEOTOCOPUL1 (EL

GRECO). L'ESPOLI

DE

CRIST.

TOLEDO

cutar

excavacions

en

propietat d'altres. El
propietari tindrá dret
compensació pel
una
a

obtingut

i'l per
que les excava
cions Ii hagin produit.
El Ministre d'iris
trucció Pública decla
rará per decret la uti
litat, amb el parer del
Consell d'Estat. Quan
la compensació no pu
gui esser acordada amis
tosament, será determi
nada de conformitat al
article 65 i següents de
la Llei de Juny de 1865,
número 2,359, en tot lo
que sía d'aplicació. Dels
objectes trobats o son

guany

judici

equivalent

en

correspondrá una
ta

part al

diner,
quar

propietari

restant al Govern.

Article 17. Quan si
gan descoberts despu
lles o monuments d'ai
tal importancia que'l
interés general reclami
sa conservació i no sía
possible donar entrada
al públic fins a n'ells, el
Govern podrá expro
piar definitivament el
sol aont se trobin a
quells i'l que sía neces
sari pera aixamplar la
excavació i construir el
camí d'accés.
La declaració d'uti
VIDRE QU'ES CREU CATALÁ
litat pública de dita ex
EXISTENT EN UNA COLECCIO ROMANA
propiació, atés el parer
de la comissió competent, se fará per Reial decret, a proposta del Ministre de
Instrucció de la manera expressada en l'article 12 de la Llei de 25 Juny
de 1865, número 2,353.
Article 18. El Ministre d'Instrucció Pública, previ'l parer de les comis
sions especials i les competents i am les precaucions determinades en el regla
ment, queda autorisat pera fer cambis amb els museus extrangers i aixís ma
teix pera vendrels duplicats dels objectes artístics i arqueológics que no sían
d'interés pera les coleccions del Estat.
Queda també autorisat per posar en venda les publicacions oficials relati
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a les coleccions o
als monuments.
Article tg. La re
producció deis monu
ments i deis objectes
artístics i arqueológics
de la propietat del Go
vern será permesa amb
arreglo a la forma i
condicions establertes,
mitjansant el pac de

ves

una

indemnisació

ajus

tada.
Article 20. Ademés
de les quantitats acor
dades en el pressupost
ordinari de gastos del
Ministeri d'Instrucció
Pública destinades a la
adquisició d'obres de

importancia ar
queológica o artística i
notable

les atencions necessa
ries a la conservació de
les mvteixes, será ins
crita al mateix fi, en un
capítol adicional al ma

a

pressupost una
quantitat igual al total
deis ingressos qu'en el
teix

,

exercici económic ante
rior s'hagin obtingut
per la venda dita en
l'article 18, l'aplicació
del aranzel, les multes,
les indemnisacions es
tablertes en la present
Llei i pels rendiments
eventuals a que's refe
QIJE'S CREU CATALÁ
VI-DRE
reixen els articles 14,
EXISTENT EN
UNA COLECCIÓ ROMANA
16 i 19.
Maig,
Article 21. La quantitat que segons l'article 5 de la Llei de 27 de
Pú
d'Instrucció
Ministeri
s'inclou anyalment en el pressupost de gastos del
de
dit
reservada
als
fins
blica, se dividirá en diles parts, una d'elles, 'será
adquirents
retornará
als
dipósit
únic,
se
l'altra, constituida en un
deis objectes arqueológics i artístics, quins serán assignats als museus i gale
també
ríes de la regió a quina pertanyen per la seva válua histórica o artística i
i galeríes d'altres regions, quan aquestes no posseeixin objectes
correspon
deguts al mateix autor o a la mateixa escola. Aquesta segona part
económic
ab la
exercici
drá a la meitat deis productes obtinguts en l'anterior
tassa d'ingrés als museus i galeríes del Regne.
am les quantitats
A rticle 22. S'autorisa al Govern pera fer adquisicions,

als

museus

-
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ESTATUETA

DE COURE

DAURAT

COLECCIÓ M. VILOMARA

els articles 20
21, sens necessitat de recórrer a lleis especials, sía
sía'l total de gastos de cada adquisició.
Les quantitats que deis fondos anteriors permaneixin disponibles serán
afegides íntegrament al pressupost del exercici següent aumentant les assenya
lades als corresponents capítols.
Article 23. El Ministre d'Instrucció Pública, d'acort am lo disposat en
el reglament, procedirá a la formació deis Catálecs deis monuments i deis ob
jectes artístics i arqueológics.
Els Catálecs se dividirán en dues parts; una d'elles correspondrá als mo
numents i objectes artístics i arqueológics corresponents a les persones le
gals, i l'altra als monuments artístics i arqueológics de propietat privada
qu'estiguin inscrits en el Catálec per dénuncia privada u oficial. En el Ca
tálec deis monuments i objectes artístics i arqueológics de les persones le
gals, se fará constar expressament quins tnonuments i objectes per sa máxima
importancia no son enagenables als particulars, segons les disposicions del
article 3.
Els síndics, els presidents de les Diputacions provincials, els ecónoms,
i'ls rectors de l'Iglesia, i en general, tots els administradors de les persones
legals, presentarán al Ministre d'Instrucció Pública, segons la forma que's de
cretará en el reglament, el Catálec deis monuments immobles i objectes
artístics i arqueológics pertanyents a les persones legals quina administració
tingan confiada.
L'inscripció d'ofici en el Catálec deis objectes artístics i arqueológics de
propietat privada's limitará als objectes arqueológics i artístics de gran valúa
quina exportació fora del Regne constitueixi un perjudici de gravetat pera'l
patrimoni artístic o pera la historia.
Article 24. El Ministre d'Instrucció Pública dintre del mes següent a la
inscripció del objecte artístic o arqueológic de propietat privada, en el Cata
lec, notificará l'inscripció al propietari del objecte pera els resultats del arti
dites

en

quin

cle 5 de la present Llei.
Article 25. Serán railes en absolut les enagenacions fetes en contra de la
prohibició determinada en els articles 2 y 3.
Els empleats governatius, provincials i municipals i'is administradors de
les persones legals de qualsevulla classe que sían, que la contravingan, serán
castigats amb una multa de 5o a 10,000 lires.
Les mateixes disposicions serán aplicades a les violacions del article 4,

excepció

quan se refereixin a la nulitat de la venda.
La multa recaurá solzament sobre'l comprador quan aquest tinga conei
comprés
xensa de que'ls monuments o l'objecte artístic o arqueológic se trobi
en els articles 2, 3 i 4.
Article 26. L'omissió de la declaració exigida per l'article 5, será casti
gada amb una multa de 5oo a to,000 lires.
Article 27. Si a causa de la violació deis articles 2, 3, 4 i 5, l'objecte ar
queológic o artístic no pogués esser trobat, o hagués sigut exportat del Regne,
o, en el cas del article 4, hagués passat a propietat privada, a la multa s'afegi
rá una indemnisació equivalent al valor del objecte.
En el cas dit en l'últim paragraf del article 25, será solidan i amb el vene
fent

el pacte de la indemnisació.
Article 28. Contra la exportació clandestina d'obres artístiques o arqueo
lógiques, serán aplicables les disposicions compreses en el títol IX del texte
únic de la Llei d'Aduanes aprobat per Real decret de 22 de Janer de 1906,
número 20. En aquest cas la confiscació se fará també a favor del Estat i la

dor

en
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•

multa será repartida de manera que s'estableixi en el reglament pera l'aplica
ció de la present Llei.
Anide 29. A les infraccions deis articles io i i i será aplicada la multa
dita en l'anide 26.
Si'l perjudici fas complert o en part irreparable, deurán pagar, els con
traventors, una indemnisació equivalent al valor del monument o del objecte
artístic o arqueológic perdut, o a la disminució del valor sofert.
Article 30. Les infraccions deis articles 14i 15 serán castigades amb una
multa de toa a 2,000 lires, i en cas de perjudici en tot o part irreparable, s'a
plicará el dispost en el primer paragraf del article precedent.
Article 31. L'administrador de la persona legal, qui, dintre deis tres
mesos següents al avis que'! Ministre d'Instrucció Ii dirigeixi, no presenti el
Catálec deis monuments u objectes artístics o arqueológics pertanyents a la
persona legal de qui fos administrador, segons el prescrit en l'article 23, o
presentés una declaració fraudulentament inexacte, será castigat amb una
multa de 5o a io,000 lires.
Article 32. Deis códices, manuscrits antics, immobles, estampes, gra
vats raros i de preu i a les coleccions numismátiques pertanyents a les perso
nes legals abans dites en els articles 2 y 3, s'aplicarán les disposicions de dits
articles i les dels articles 25, 27, 31 y la del segon paragraf del article 23.
Quan aitals objectes pertanyin als particulars, i sían de gran valer indis
cutible i exclussivament históric o artístic, el Govern, podrá requerir als
propietaris a no disposarne d'ells sino en els termes que disposa l'article 5,
baix sanció disposada en els articles 26 i 27, i a reservarli el dret de prelació
de conformitat am tot quant disposa l'article 6. En aital cas serán, aixís ma

teix, aplicables

els articles 8 i 28.
En el cas en que

no tingan lloc les multes establertes en la
s'aplicarán les disposicions del article 19 del Códic penal.
Article 34. Les disposicions i sancions penals d'aquesta Llei no serán
aplicables a les copies, reproduccions o imitacions deis objectes artístics que'n

Article 33.

present Llei,

ella s'aludeixen.

35. Queden abrogades desde'l día de la publicació de la present
disposicions referents a la mateixa materia i vigents en les di
verses regions del Regne, fent excepció del disposat en l'anide 4 de la Llei de
28 de Juny de 1871, número 286 (serie 21, en la de 8 de Juliol de 1883, nú
mero 2,461 (serie 31 i en la de 7 de Febrer de 1892, número 31.
Article

Llei

totes les

Desde la publicació de la Llei continuarán vigents per un any, dintre de
deurá esser del tot compilat el Catálec, les disposicions restrictives de
les Ileis existents relatives a la exportació deis objectes artístics i arqueológics.
Article 36. El reglament, aprobat per Reial decret, amb el parer del
Consell d'Estat, determinará la manera com deu complimentarse la present
Llei. Dit reglament podrá establir, ademés de les comissions ja existents, altres
d'especials i oficials quines dictaminin sobre la materia, objecte de la present

quin

atenguin al compliment de la mateixa.
Article 37. Queda abolida la Tarifa anterior
commutada per la de la taula següent:
Llei i

TARIFA D'EXPORTACIÓ
Lires 5.000
5.000
5.000
5.000
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el
el
el
el

5 per cent.
7 »
»
»
g »
u

»

»

d'exportació, quina

será

i aixís successivament fins a arribar am la tassa total al 20 per cent sobre'l va
lor del objecte.
Ordenem que la present proveida amb el sagell del Estat sía insertada
en la colecció oficial de les lleis i decrets del Regne d'Italia, manant a tots
quants correspongui observarla i feria observar com a Llei del Estat.
VICTOR MANUEL.
Lloc del
Donada a Roma als 12 de Juny de 1902.
segell, V. El guardasegells, F. COCCO OR1U. N. NAst.
-

—

LLEI QUE

-

-

1902, NÚMERO 185, PERA LA CONSERVACIÓ
ARTÍSTICS. 27 DE JUNY DE 1933.
la Gaceta oficial del Regne el 27 de Juny de 1903. Núme

MODIFICA LA DE 12 DE

DELS MONUMENTS I

(Publicada
ro 15o).

en

JUNY

DE

DELS OBJECTES ANTICS I

Víctor Manuel III, per la gracia de Deu i la voluntat de la nació, Rei d'Italia.
El Senat i la Cambra de Diputats han aprobat; Nosaltres havem sancionat
i promulguem lo següent:

primer. Fins després de dos anys de la promulgació de la pre
queda prohibida l'exportació al extranger deis objectes antics proce
dents d'excavacions que tinguin notable importancia arqueológica o artística.
Queda igualment prohibida dintre de dit temps, l'exportació al extranger
Article

sent Llei

deis demés objectes de gran valor pera la historia i l'art, descrits en el Cata
lec, als que's refereix l'article 23 de la Llei de 12 de Juny de 1902, número 185,
i especialment en la part del mateix Catálec relativa als objectes artístics i
antics, de propietat privada. Aquesta part del Catálec deurá ser publicada pel
Ministeri d'Instrucció pública abans del 31 de Desembre de 1993. Entretant
i pera tots els efectes de la Llei, la substituirá la notificació a que l'anide 5 de
la Llei se refereix.
Article segon. A cada reial oficina d'exportació d'objectes artístics i an
tícs s'agregarán dos empleats, que'n designará un, la junta comunal de la ciu
tat, aont l'oficina es trobi instalada, i altre, la comissió conservadora deis
monuments i objectes antics de la provincia.
Cada delegat podrá oposarse a la exportació deis objectes no compresos
arqueológica o artís
en el Catálec als quals s'atribueixi una gran importancia
tica.

D'igual facultat disfrutará la reial oficina d'exportació.
L'apelació contra tal prohibició correspondrá en última

instancia al Mi
comissió
competent
am sub
parer
de
la
nistre d'Instrucció Pública, emés el
de
1902.
de
12
de
Juny
jecció al article 36 de la Llei
La certificació de la llicencia concedida, acompanyada de la nota descrip
tiva será comunicada pel Ministeri d'Instrucció Pública al Parlament cada fi
de trimestre.
Article tercer. Abans de acabar el temps indicat en el primer paragraf
del article primer de la present Llei, se fixará als pressuposts ordinaris d'Ins
trucció Pública, la quantitat necessaria pera l'adquisició eventual deis objec
tes notables.
Article quart. Lo disposat en la present Llei s'aplicará a tots los objectes
artístics i antics perals que's demani llicencia d'exportació, a comptar del

Juny de
Disposem

26 de

19o3.
que la present,

provehida

del

sagell

del Estat

se

publiqui

en

la
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colecció oficial de les lleis i decrets del Regne d'Italia, ordenant a quins se
refereix, complirla i feria complir com Ilei del Estat.
Lloch del sagell.—
VÍCTOR MANUEL.
En Roma a 27 de Juny de 1903.
Guardasagells.
NASI.
—

—

—

REAL DECRET
D'acort amb el Consell de Ministres.
Vinc en autorisar al Ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts pera que
sotmeti a la deliberació de les Corts un projecte de Llei exigint determina
des garantíes pera l'exportació d'obres d'art.
Donat en Palau a vintidós de Janer de mil noucents vuit.
ALFONS.
El Ministre d'Instrucció Pública i Belles
Faustí

Rodriguey San

Arts,

Pedro.

A LES CORTS
Les sensibles desmembracions qu'ha sofert en diverses ocasions la riquesa
artística nacional, sens que l'Estat pogués fer altra cosa que associarse al ge
neral lament de les persones cultes i enteses en la materia, han donat lloc a
diverses disposicions ministerials i projectes de Llei encaminats a la conserva
ció dintre d'Espanya d'aquelles obres que per son alt valor artístic o arqueo
lógic o bé per trobarse de qualque modo entrellassades al recort de gestes his
tóriques memorables, mereixen formar part del patrimoni nacional.
Ni les disposicions publicades en la Gaceta han sigut prou a privar que's
mermin els tresors artístics de quins podém a Espanya envanirnos, ni'ls pro
jectes de Llei encaminats a la mateixa fi, am major amplitut, han obtingut la
eficacia desitjada, donat que per diverses raons no van esser convertides en

precepte.
El Ministre que suscriu, desitjós d'atendre a aquesta evident necessitat,
tingut en compte pera assolir el desitjat fi, axís els precedents del intenten
nostra Patria, entrels quals mereixen esser especialment mencionats els pro
jectes de Llei de 7 de Decembre de 1900 i 23 de Juny de 1994, com les Lleis
que, inspirades en consemblants desitjs, regeixen en altres nacions; empró ha
procurat especialment que l'Estat tinga medis positius i reials d'impedir la
exportació de les obres artístiques i arqueológiques, sens que'n resulti desco
neguda en cap cas la propietat privada, ni menys estimulada la cobdicia, que
podría intentar aprofitarsen, mitjansant exagerades valoracions, del natural i
públic desitj de que no passin la frontera pera enriquir els Museus i coleccions
ha

extrangeres obres d'art que forman part de la gran

riquesa nacional.

En atenció a les breus consideracions esbossades, el Ministre que suscriu
té la honra de sotmetre a la deliberació del Parlament el següent

PROJECTE DE LLEI
L'Estat atendrá cuidadosament a la conservació de les obres
d'interés nacional, procurant que sían exhibides
convenientment i no surtin del territori espanyol.

Article

artístiques
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1.

o

arqueológiques

Article 2. Son obres artístiques i arqueológiques, als efectes
els monuments arquitectónics, esculptures, pintures, gravats,

Llei,

d'aquesta
dibuixos,

cerámiques, vidres, medalles, inscripcions, monedes, tapissos, teles, trajos,
instruments, llibres, códices, manuscrits, i, en general, tots aquells
objectes que perpetuin el recort d'aconteixements gloriosos, sían model d'art,
o quin especial valor artístic o históric els fassin dignes de figurar en els M u
armes,

seus

públics.

Article 3. Els Ajuntaments, Diputacions provincials i establiments pú
blics d'ensenyansa o.beneficencia, academies i demés Centres i Corporacions
de carácter oficial, en quiscun de sos graus que pretenguin transmetre del tot
o en part la propietat de qualque obra artística o arqueológica, o remétrela
fora del territori espanyol, acudirán al Ministre d'Instrucció Pública i Belles
Arts, acreditant, en primer terme, que no's troban obligats a conservar dita
obra i poden disposarne lliurement d'ella, i expressant aprés les causes que
motivan la seva determinació.
Instruit l'oportú expedient, si's reconegués son dret a adoptar semblant
determinació, el Govern, d'acort am la informació de la Reial Academia de la
Historia, de la de Belles Arts de Sant Fernando o de la Junta Superior del
Cos d'Archivers, Bibliotecaris i Arqueólecs, segons els casos, sobres el crédit
de la obra i del interés nacional de sa conservació, acordará o negará l'autori
sació demanada.
Quan per raó de dit interés nacional se negui l'autorisació, el Govern
adquirirá l'obra perals seus Museus, previ'l pac del preu, quin será fixat pel
Ministeri d'Instrucció Pública, tenint en compte pels dits fins la tassació que
fassin les Corporacions nomenades en el paragraf anterior.
Article 4. Els Cabildes catedrals, Colegiates, iglesies, parroquies, con
vents i demés instituts religiosos, acudirán igualment al Estat, en els termes
expressats en l'article precedent, sempre que tractin de trasmetre la propietat
de qualque obra artística o arqueológica, o de portarla fora d'Espanya; empró
se donará intervenció en l'expedient a l'autoritat ecclesiástica, i mai s'otorga
rá la llicencia solicitada sens previ acort entre abdues potestats.
Quan per raó d'interés nacional se negui l'autorisació, l'Estat adquirirá
l'obra pera'Is seus Museus, pagantla si no hi hagués acort entre les parts,
amb arreglo al justipreu que's fassi per medi de périts i tercer en discordia,
com en tot cas d'expropiació forsosa per causa d'utilitat pública.
Article 5. Les Associacions de carácter privat, protegides més o menys
directament per l'Estat am subvencions o en un'altra forma, necessitará
també l'autorisació de que's parla en els articles anteriors, i estarán sotmeses
a la expropiació forsosa en son cas, de la manera prescrita per l'anterior arti
cle, a menys que, renunciant amb anterioritat a la protecció oficial, recupe
rin son carácter purament privat.
Article 6. Els particulars y les Associacions de carácter privat podrán
disposar lliurement de les obres artístiques o arqueológiques a quines se re
fereix aquesta Llei dintre del territori espanyol; empró si volguessin expor
tarles, ho posarán en coneixement del Ministeri d'Instrucció Pública i Belles
Arts, qui, abans de resoldre, demanará informació a aquella de les corpora
cions citades en el paragraf segon del article tercer a quina correspongui
l'assum pte.
No oposant dita informació cap impediment a la exportació, el Ministeri
ho autorisará dintre deis quinze díes primers, si l'obra estigués registrada,
i deis trenta díes, no sentho. Quan la Corporació informant, tenint en compte'l
mérit
preu de l'obra, estimará qu'aquesta no deu sortir d'Espanya, el
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!'adquirirá exercitant a dit efecte'l dret de tanteitj
propiació quan no consti son preu en forma suficient, fent
Govern

o

acudint a la

una

o

altre

ex

cosa

dins el terme de noranta díes.
Tots els termes fixats en el paragraf anterior serán comptats desde la
presentació de la corresponent instancia, fent excepció quan, sens estar ober
tes les Corts, tinga'l Govern que demanar a aquestes el crédit necessari pera
l'adquisició de l'obra, doncs aleshores, els noranta díes s'entendrán prorrogats
per

un

altre

igual

terme.

el temps resultant del conjunt deis termes determinats en
pera
aquest article
cada cas sens realisar els actes que facultin al Govern
pera retenir l'objecte de quin se tracti, quedará autorisada ipso facto la seva

Transcorregut

exportació.
Article 7. Quan l'obra o les obres que tinguin de exportarse no estiguin
ni vulla son propietari portarleshi, podrá el Govern encomenar les
informacions respecte d'elles a les respectives Escoles o Academies provin
cials de Belles Arts, als quefes deis Archíus histórics, Biblioteques i Museus
arqueológics provincials, a les Comissions de Monuments o a una comissió es
pecial d'individuus de la corporació corresponent de les nomenades en Partí
de tercer, segons els casos i circuntancies.
Article 8. Les Corporacions o particulars qu'infringeixin els preceptes
prececients, serán castigats amb el pac del triple valor del objecte a que's re
a

Madrid,

fereixi l'infracció.
Article 9, S'establirá

en el Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts
d'obres artístiques i arqueológiques d'interés nacional, am sucur
sals en totes les provincies.
Aquest Registre será obligatori pera les Corporacions i centres relacio
nats am l'Estat, de quins ne parlan els articles tercer, quart i quint de la
present Llei, i voluntari pera'Is particulars i associacions purament privades.
Tota persona ó colectivitat que consti en ell com a propietari d'una obra,
tindrá en favor seu la presumció de sa propietat mentres no's probi'l contrari.
Article lo. Les Corporacions i Centres relacionats am l'Estat, pera
quins es obligatori el registre de Ilurs obres, formarán !'inventani de les ma
teixes dintre del terme de sis mesos, comptats desde la promulgació de la
present Llei, remetent al Ministre d'Instrucció Pública y Belles Arts un
exemplar, degudament autorisat, tant bon punt l'hagin finit, sens qu'aquesta
formalitat puga sojornarse més de quinze díes després del expressat terme.
Si's deixés de complimentar aquesta obligació, el Ministeri podrá disposar
que's formi aquell inventan i a costes de la corporació o centre que hagués in
corregut en demora.
No obstant el carácter voluntari del Registre pera'Is particulars i Associa
cions privades, expressat en el paragraf segon del article anterior, el Govern
podrá inclourer a n'ell aquelles obres pertanyents als mateixos particulars o
associacions que consideri compreses en la disposició del article segon de la
present Llei, donantne coneixement, dins d'un terme no major de quinze
díes, als propietaris de dites obres, al sol objecte del seu coneixement pera
tot quan pugui convenirloshi.
Article i t. Queden exceptuades de les prescripcions contingudes en
tots els articles precedents les obres deis autors encar vivents, i aquelles altres
quina execució no compti una antiguitat major de cinquant'anys, comptats
desde la seva respectiva terminació.
Article 12. El Govern pendrá les mides necessaries pera garantir als par
ticulars i associacions privades, ja be am guíes, o be en altra forma, el Iliure
un
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registre

tráfec sena cap entorpiment de les obres d'art i antiguitats que no estiguin
compreses en aquesta Llei. Dites mides de garantía serán completament gra
tuítes, i no's podrá per causa d'elles entorpirse l'expedició deis objectes més
de vintiquatre hores.
Article 13. La sortida al extranger de qualque objecte d'art o d'anti
guitat, fent excepció deis inclosos en el precedent article 12, queda sotmés
a un dret d'exportació equivalent al 15 per cent del valor que
resulti de la
declaració o documentació am quina deurá anar acompanyada la seva ex

pedició.
El Govern tindrá'l dret d'adquirir l'objecte que's vulla exportar al preu
d'aquella manera, deduhintne d'ell la quantitat del dret d'exportació.
Article 14. El Ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts podrá autori
sar la exportació temporal d'obres artístiques o arqueológiques pera certá
mens o Exposicions, sens
pac de drets, previa favorable informació de la
corresponent Corporació facultativa, establint les garantíes que sían menester
pera la seva sencera conservació i del retorn segur al territori nacional.
Article 15. Se prohibeix fer excavacions en terrenos de domini públic
o del Estat sens autorisació del Govern, qui solzament la concedirá mitjan
sant la meitat de tot quant se trobi, preses en compte la quantitat i la quali
tat, am destí als Museus públics.
En terrenos de propietat particular podrán practicarse excavacions, em
pró será precís quels seus propietaris ne donguin compte al Govern de que
van a practicarles, i quedin sotmesos a la seva inspecció quan per les inves
tigacions o coneixements científics sobres les mateixes se suposi o resulti la
existencia d'objectes de veritable interés históric.
Si qualque volta resultés necessaria l'expropiació de la finca a favor del
Estat pera practicarhi excavacions per negarse'l propietari a feries, se trami
tará l'oportú expedient pera la previa declaració d'utilitat pública, quina sol
zament podrá decretarse per acort legislatiu.
Deis objectes que tingan d'esser explotats deurá fersen entrega previa
ment de reproducció en enmotllats o en fotografía, segons els cassos.
Article 16. No podrán esser enderrocats, reformats ni repassats a menys
de cassos d'extremada urgencia a la fi d'evitar la sua desaparició, els monu
ments i demés obres compreses en l'article segon, sens formar abans els pro
gectes oportuns i obtenir per aquestos l'aprobació del Ministeri d'Instrucció
Pública i Belles Arts, am l'informació de la Corporació competent de les
enumerades en el paragraf segon del article tercer.
Article 17. Les infraccions a lo disposat en els articles precedents,
comeses per particulars, corporacions o membres d'aquestes, serán castigades
amb una multa de too a 5oo pessetes, si segons altres Lleis no mereixen major
pena.
Article 18. Pera l'aplicació de la present Llei se consignará en els pres
suposts generals del Estat, sens perjudici de la quantitat destinada o que's
destini a la conservació de monuments, la suma de 250.000 pessetes destina
des a l'adquisició d'obres artístiques o arqueológiques d'interés nacional,
excavacions i a la instalació de Museus, sempre que resulti qualque sobrant
de les obres artístiques i de les excavacions.
Ademés de les consignacions en pressupost a que's refereix el paragraf
anterior, se constituirá un fons o credit permanent amb els productes del
dret d'exportació establert per l'article 13, destinat als mateixos fins més
fixat

amunt esmentats.

Article 19.

Queda el

Ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts autori
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sat pera dictar totes

aquelles disposicions reglamentaries, indispensables peral

desenrotllo i compliment deis preceptes d'aquesta Llei.
El Ministre d'Instrucció Pública i Belles
Madrid 22 de Janer de 1908.
Arts, FAUSTINO RODRÍGUEZ SAN PEDRO.
—
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TAULES

GRAVATS PER ORDRE

ALFABÉTIC D'AUTORS

PÁGS.

Alvarez

Sotomayor

Orfeo, quadro
Orfeo, esbós
El rapte d'Europa

264
265

348

André
La tauleta rodonda
Interior. Dona ilegint
Austen Brown

295
338

(Thomas)
336

La Pastoreta

A rnau

L'infantesa, cartela
La joventut, cartela
La vellesa, cartela

21
22

27

Barrau
427

Pescadoret

433

Bartholomé

428

(A.)
381

Lachaisse

387

Toledo desdels

83

Cigarrales.

188

(Gonzalo)

Bilbao

A l'Iglesia

291

Blay
Grupo «La Pau»
Boch (Mademoiselle Ana)

68

Cabanes velles de Flandes.

Buonarotti

349

•

(Miguel Angel)

Dibuix de la colecció A. de Be

198

taverna

(Hammersmith)

L'aniversari del

Buysse (Georges)
Matinada de Septembre.

313

.

naixement del

Rajah

»

Toledo desde'ls molins
Pont de Sant Martí (Toledo)
.

.

Barri de les Covachuelas

.

162

.

.

.

162

(To
167

Toledo

Toledo desde les Covachuelas.
Presa del

Tajo

335

168
170
173
174

297
329

329

(Ramon)

Retrato de
»
de
»
de
de
»

315

(Aureliano de)

a

•
•

La toilette
El prat
Nen malalt

Casas

Brangwin

ledo)
El Tajo

Voreres del Manzanares
Vores
»
»

Canals

Banyista
Fragment del monumeht als
morts, erigit per la Ciutat de
París, en lo cementen del Pare

Beruete

179
8o
181

ruete

Ball de tarde
La mandra

La

PÁGS

El cementen vell de Toledo
La Serra (Madrid)

Jaume Pahissa

3

.

Gustave Violet
Octave Uzanne.
Enric Serra

75

.

.

87
89

.

de Olaguer Junyent
de Aureliano de Beruete.
de Alvarez Sotomayor
.

La Sargantana
Retrato del pintor Chicharro.
»
del pintor Munoz Degrain
»
del pintor J. M. Sert
de Pío Baroja, novelista
»
.

espanyol
»

de Serafín A.

159

163
263
328
432

435
446
449

Quintero

450

