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I. Objectius i metodologia 

L’any 1881 obria les seves portes el Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid al 

Casón del Buen Retiro. Deu anys després, el 1891, el Museu de Reproduccions de 

Barcelona quedava inaugurat al Palau de la Indústria. L’aparició d’aquestes dues noves 

institucions museístiques és deguda al gran èxit que els museus de reproduccions estaven 

tenint a Alemanya, Anglaterra, França i Itàlia durant el segle XIX. 

Amb aquest Treball Final de Grau es vol resseguir l’estela dels museus de reproduccions 

i esbrinar la utilitat de les còpies dins l’esfera artística del segle XIX, així com la seva 

funció pedagògica tant dins com fora del circuit artístic. Les reproduccions –i els museus 

de reproduccions– ajudaven a apropar la Història de l’Art al públic, que al segle XIX no 

podia viatjar amb tanta facilitat com ara, i en un mateix edifici podien fer un recorregut 

visual per les obres que més influència havien tingut en la producció artística de tota la 

Història de la Humanitat. 

Aquest treball investigarà les raons que hi ha al darrere de l’obertura d’aquests dos 

museus al país, explicarà quins arguments es van donar per inaugurar-los i també quins 

van ser els motius de la seva clausura. També explicarà en quin estat es troba ara la qüestió 

de les reproduccions a Espanya, que se n’ha fet de les col·leccions i quina utilitat tenen 

en aquests moments.  

D’aquesta manera, i seguint amb l’objectiu d’aquest treball, s’intenta construir un discurs 

acadèmic que englobi totes les qüestions relatives a aquests museus tan particulars que en 

l’actualitat han perdut l’hegemonia que tenien dins del context vuitcentista. Al llarg de la 

recerca i la investigació s’ha posat de manifest que no existeix un text de referència que 

expliqui aquests museus amb una mirada global i que contempli els precedents, l’estat 

actual i el valor artístic de les reproduccions. Per aquest motiu, aquest treball busca ésser 

un text englobador que reflexioni sobre quina és la funció de les reproduccions en l’esfera 

artística, per què aquests museus tenien un paper tan important en l’àmbit cultural del 

segle XIX i per quina raó ara s’estan tornant a valorar.  

Així doncs, aquest Treball Final de Grau busca unificar tots els punts de vista existents 

entorn d’aquests museus de reproduccions. A més a més, busca anar més enllà construint 

un discurs propi que parli dels personatges més importants que van participar en la gènesi 
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i el desenvolupament d’aquests museus, els models que es van tenir en compte per crear 

aquestes institucions i la utilitat que poden arribar a tenir les reproduccions en la cultura 

contemporània.  

La metodologia que s’ha seguit ha estat marcada per la lectura de diferents fonts 

secundàries que parlen sobre el tema i que es troben llistades en la bibliografia. A partir 

d’aquesta primera lectura, es van establir els eixos principals de l’argumentació i els 

temes centrals que havien d’aparèixer per força al llarg del treball. Un cop feta aquesta 

primera immersió teòrica en el tema, es van buscar fonts primàries com poden ser els 

documents publicats al Boletín Oficial del Estado, articles periodístics sobre el Museu de 

Reproduccions de Barcelona i el Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid i els 

catàlegs dels museus que es van publicar mentre aquests romanien oberts. L’accés a les 

fonts primàries ha donat a la investigació un punt de vista més proper a la realitat que 

envoltava aquests museus en el moment en el qual encara tenien una valoració positiva 

per part de la societat. 

Per acabar, ens agradaria remarcar alguns aspectes del contingut i de l’estructura d’aquest 

treball. En primer lloc, hem posat el focus principalment en l’escultura perquè és en 

aquest àmbit en el qual les reproduccions són més fidels a l’original gràcies a la tècnica 

emprada: el buidatge1. En els dos museus de reproduccions que són objecte de la nostra 

anàlisi també hi tenien cabuda les reproduccions de ceràmica, vidre, esmalt, porcellana i 

ferro, però les còpies d’escultura eren les més importants i notables en ambdós casos.  

En segon lloc, a l’hora de reconstruir l’èxode del Museo de Reproducciones Artísticas, 

hem recorregut a diferents articles i reportatges de l’hemeroteca del diari ABC perquè 

reflectien perfectament la decadència i l’estat en el qual es trobava la col·lecció del museu 

després de ser desallotjada del Casón del Buen Retiro l’any 1961. Així doncs, sempre que 

s’ha pogut, s’ha intentat recórrer a l’hemeroteca d’aquest diari per tal de parlar de les 

diferents localitzacions del Museo de Reproducciones Artísticas i poder aportar punts de 

vista més propers als fets.  

1 Tècnica que consisteix a aconseguir crear un motlle a partir d’un model realitzat amb cera o amb qualsevol 

altre material que sigui fàcilment mal·leable. Si es desitja, es pot conservar el motlle per tal de poder produir 

més còpies de l’obra en qüestió. Aquesta tècnica estava molt estesa per Europa perquè aconsegueix una 

reproducció amb una semblança total al model que es buscava copiar en primer lloc.  
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En tercer lloc, l’apartat dedicat al Museu de Reproduccions de Barcelona és notablement 

més llarg que el dedicat al seu homònim madrileny, però això té diverses raons de ser: la 

complexitat institucional del museu barceloní, el canvi constant de localització, de nom i 

d’estructura, i, sobretot, la situació actual de les reproduccions –que, com s’explicarà, és 

diferent de la del Museo de Reproducciones Artísticas. A tots aquests factors, s’hi pot 

afegir la proximitat que es pot tenir amb les fonts escrites i orals tenint en compte que 

s’ha escrit des de Barcelona i s’han pogut visitar les institucions que actualment exposen 

o guarden una part de la col·lecció de l’antic museu.  

Per últim, a l’hora de redactar les referències bibliogràfiques de les imatges reproduïdes 

a l’annex, s’ha optat per citar la font sencera encara que la referència ja hagi aparegut 

anteriorment. Hem obviat la norma acadèmica per tal de facilitat la comprensió de la 

procedència de les diferents imatges que es poden veure en l’annex i que serveixen de 

suport al discurs que defensa aquest Treball Final de Grau.  
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II. La funció de les còpies i les 
reproduccions 

“Allò que uns homes han fet, sempre ho han pogut tornar a fer uns altres homes”, deia 

Walter Benjamin2, i els museus de reproduccions vuitcentistes són la màxima expressió 

d’aquesta sentència. Aquests museus eren un lloc on el visitant podia contemplar i 

admirar les obres d’art que eren considerades les millors expressions artístiques del seu 

moment històric. Eren uns museus que recollien aquelles obres que la gent havia de 

conèixer, una font de consciència artística a l’abast de tots aquells que estiguessin 

disposats a pagar el preu de l’entrada.  

Hi ha dues idees que apareixen en L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat 

tècnica que es poden aplicar a les reproduccions dels museus que són objecte del nostre 

estudi. D’una banda, el concepte d’aura és central en l’assaig de Walter Benjamin. Ell 

argumenta que les reproduccions trenquen la unicitat de l’obra, perquè la reproducció 

“posa en el lloc d’un esdeveniment únic una sèrie quantitativa d’esdeveniments”3. Els 

museus de reproduccions tenien una finalitat pedagògica, buscaven produir una “sèrie 

quantitativa d’esdeveniments” per apropar el coneixement a la ciutadania, per ajudar-los 

a conèixer les obres més importants de la Història de l’Art. L’aura, el valor de l’original 

si simplifiquem molt la teoria de Benjamin, no era el més important al segle XIX, perquè 

al llarg de la Història la còpia ha tingut un lloc central dins de l’Art i no només en 

l’ensenyament acadèmic, sinó també per construir exposicions o per emplenar buits 

expositius en les col·leccions de determinats museus. 

D’altra banda, Benjamin defensa que “fins i tot en el cas d’una reproducció altament 

perfeccionada, manca un element: l’hic et nunc de l’obra d’art –la seva existència única i 

irrepetible en el lloc on es troba”4. Les reproduccions que exhibien aquests museus no 

podien arribar a trencar la barrera d’aquest hic et nunc de l’obra –de la mateixa manera 

que no ho pot fer cap reproducció de cap tipus–, però tal com defensa Benjamin, la 

2 Benjamin, Walter (2011). L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat tècnica. Tres estudis de 

sociologia de l’art (traducció de Jaume Creus), p. 33. 
3 Ibídem, p. 37. 
4 Ibídem, p. 35. 
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reproducció pot portar l’obra “a situacions que no són ni a l’abast del mateix original”5, i 

aquesta és la distància que volen salvar aquests museus. El que els fa especials és que, 

sense enganyar a ningú i presentant-se com col·leccions formades per còpies, buscaven 

aportar coneixement a un públic que encara no podia viatjar amb la facilitat amb la qual 

viatgem en l’actualitat. 

En el moment en el qual s’inauguren el Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid 

(1881) i el Museu de Reproduccions de Barcelona (1891) les comunicacions no estaven 

tan desenvolupades com ho estan en l’actualitat. Això es traduïa en una major dificultat 

per conèixer els models artístics de l’Antiguitat, perquè si els volies veure i admirar 

t’havies de desplaçar a la institució o a la ciutat corresponent i aquesta opció no era 

assequible econòmicament parlant per la major part de la població. Per tant, els governs 

europeus del segle XIX veuen en les reproduccions una manera vàlida d’ensenyar al poble 

la Història de l’Art i els models estètics i compositius que han seguit els artistes més 

destacats.  

No obstant això, la funció dels museus de reproduccions no era només aconseguir una 

major difusió dels models clàssics, sinó que també buscava culturitzar la societat. Tenint 

això en consideració, podem afirmar que adoctrinaven des del camp de l’estètica, fixant 

aquells models que es consideraven excel·lents i com el súmmum del bon gust del 

moment; des d’un vessant més polític, perquè fonamentava l’orgull per les arrels 

artístiques europees i, en últim terme, nacionals, i també socialment, perquè com exhibien 

escultures de gran bellesa destruïen totes les possibles temptatives de trencar 

definitivament amb el passat artístic6.  

L’èxit d’aquests museus de reproduccions està molt relacionat amb la mentalitat artística 

vuitcentista, perquè el que es valorava era la idea més enllà de la seva materialització en 

forma d’original o de còpia. Per aquest motiu, aquests museus van tenir una gran 

popularitat arreu d’Europa.  

«El siglo XIX, un siglo obsesionado por la Historia, creó un tipo de museo 

expresamente destinado a exhibir copias artísticas, con obras maestras de las 

grandes civilizaciones y de los monumentos nacionales de los países europeos. 

Respondían a un modelo nunca antes probado, pues si en todo museo, sus 

5 Benjamin, Walter (2011). Op. cit., p. 36.  
6 Bolaños, María (2013b).“Bellezas prestadas: La colección nacional de reproducciones artísticas”. 
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colecciones han tenido una vida anterior y han sido desplazadas de su lugar de 

origen, estos son los únicos cuyas obras se fabricaron expresamente como objetos 

museísticos: son, pues, una verdadera rareza institucional».7 

S’ha de tenir en compte que aquesta voluntat d’elaborar peces per construir un relat 

expositiu no apareix al segle XIX, sinó que al llarg de la Història la reproducció s’ha erigit 

en diferents ocasions com l’única manera possible de divulgar l’obra d’un artista o ajudar 

al coneixement del cànon artístic. Tal com apunta María José Almagro, directora del 

Museo de Reproducciones Artísticas en un dels seus moments més complicats, aquesta 

tradició de copiar escultures de l’Antiguitat ve de molt lluny: 

«conocemos por la Historia que tanto los primeros humanistas del período 

helenístico, como después también los grandes señores, los príncipes y los 

emperadores romanos, éstos muchas veces por mero afán de ostentación y por 

seguir las modas, gustaron de coleccionar copias de obras de arte famosas, 

generalmente del clasicismo griego de los siglos V y IV a. de C. Así se formaron las 

primeras colecciones de antigüedades y esculturas clásicas de buena época en las 

renombradas Academias de Alejandría, Pérgamo o en la misma Atenas».8 

De fet, moltes escultures gregues les hem conegut a través de reproduccions d’època 

romana. Això és degut al fet que a Roma van començar a aparèixer tallers d’escultura 

dirigits per artesans grecs que elaboraven còpies en marbre d’obres gregues i fins i tot 

feien servir motlles grecs per produir-les. Perquè “este entusiasmo por lo heleno no 

implicaba para los romanos, la menor exigencia de autenticidad: no hallamos alusiones 

al mérito de una obra por su originalidad, ni se oyen quejas por la monotonía de la 

producción”9. La còpia era una de les formes de creació artística, no era considerat plagi 

com en l’actualitat, sinó que era una manera mitjançant la qual els artistes expandien els 

seus horitzons creadors.  

7 Agüí, E. V., i Bolaños, M. (2011). “La Musa Blanca. Una sede para la colección nacional de 

reproducciones artísticas”, p. 369. 
8 Almagro, María José (1988). “La utilidad de sustitutos y reproducciones en los Museos”, p. 178.  
9 Bolaños, María (2013a). “Una copia de una copia de una copia... los ‘antiguos’ en la Casa del Sol”, p. 20. 

Copia e invención: modelos réplicas, series y citas en la escultura europea. Sota la coordinació d’Ana Gil 

Carazo. 
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Alguns exemples d’escultures gregues que ens han arribat a partir de còpies romanes són 

el Laocoont i els seus fills, el Dorífor de Policlet o el Discòbol de Miró. Totes elles són 

obres de les quals hem perdut l’original grec, però que gràcies a l’afició dels emperadors 

i patricis romans a copiar models grecs ara encara es conserven i segueixen influint en 

l’obra d’altres artistes d’èpoques posteriors.  

Del cas del Discòbol, còpia romana que va ser descoberta l’any 1781 a la Villa 

Palombara10, és interessant apuntar, tal com recull María Bolaños –actual directora del 

Museo Nacional de Escultura–, que encara que l’obra trobada era una còpia, “no empañó 

la admiración y el prestigio que la han acompañado desde entonces”11. Aquest fet ens fa 

reflexionar sobre la validesa de la còpia quan es tracta d’obres de l’Antiguitat, perquè els 

historiadors i crítics d’Art són conscients del fet que la còpia era un fenomen artístic molt 

important en aquell moment, mentre que en l’actualitat és plagi i es considera una 

deshonra per l’artista. Són dos contextos diferents que demanen fets artístics oposats i 

l’element de la còpia demostra la confrontació entre aquests dos moments artístics.  

Una altra de les funcions de les reproduccions és ajudar a la divulgació de les obres que 

es consideren els cims de la creació artística de la Humanitat. Obres com la Venus de 

Mèdici o l’Ares Borghese no sortien mai d’un cercle tancat de propietaris com podien ser 

els grans monarques europeus o el papat i per aquest motiu s’havien de copiar i reproduir 

per obtenir còpies exactes. Això va fer que durant el Renaixement, aparegués una clientela 

que “venía a reproducir las condiciones y mecanismos del mercado latino”12: es van crear 

còpies, models i motlles per tal d’ampliar l’accés a les obres escultòriques més rellevants 

i es feien servir per demostrar poder o per decorar vil·les, palaus, jardins i biblioteques.  

A més a més, els artistes renaixentistes començaven la seva formació imitant els models 

de l’Antiguitat, com és el cas d’Andrea Mantegna. Aquest pintor mantuà es va formar al 

taller de Pàdua de Francesco Squarcione, on va començar a imitar els models clàssics a 

partir de reproduccions en guix de les escultures antigues13. La seva formació al taller de 

Squarcione es va deixar veure en les pintures al fresc de la capella de Sant Cristòfol de 

l’església dels frares ermitans de Sant Agustí, a Pàdua. L’encàrrec l’havia rebut el mestre, 

10 Situada al turó Esquilí de Roma, aquesta vil·la era propietat de la família Massimo. La còpia romana 

trobada l’any 1781 va ser la primera que es va descobrir. 
11 Bolaños, María (2013a). Op. cit., p. 21.
12 Ibídem, p. 20. 
13 Vasari, Giorgio (1957). Vidas de artistas il·lustres (traducció d’Agustín Blánquez, J. Farran i Mayoral, 

E. Molist Pol i Manuel Scholz), p. 285. 
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però el va cedir a Mantegna i, uns anys després, Squarcione va criticar l’obra dient que 

havia imitat massa les escultures antigues, “que no pueden servir de modelo para la 

pintura porque la piedra conserva siempre su rigidez y no expresa aquella morbidez que 

tienen las carnes, y aquella pastosidad de las cosas naturales que se doblan y hacen 

movimientos diversos”14. No obstant això, Mantegna mai va deixar de creure en les obres 

mestres de l’Antiguitat, que segons ell presentaven el model de perfecció de l’anatomia 

humana i decidí prendre tant la naturalesa com l’escultura antiga com a model per les 

seves obres posteriors.  

L’aparició de la còpia com una manera de difondre el cànon de l’Antiguitat i de buscar el 

retorn a un ideal estètic de bellesa absoluta es remunta a la descoberta del Laocoont l’any 

1506 en un camp de vinya on s’estaven excavant les antigues termes de l’emperador Tit. 

L’escultura va ser admirada pels grans artistes del moment i dos d’ells foren Miquel 

Àngel i Giuliano da Sangallo15. El Papa Juli II –el mecenes per excel·lència de Miquel 

Àngel i el comitent de les pintures de la volta de la Capella Sixtina– va comprar l’obra i 

la va portar al seu palau, creant així el Belvedere.  

L’escultura es va descobrir gairebé intacta, però s’havien perdut el braç dret del pare i del 

fill petit, el de l’esquerra del grup escultòric. Donato Bramante, arquitecte encarregat de 

dissenyar el Belvedere, va organitzar el 1510 un concurs i va convidar artistes joves a 

Roma perquè fessin una reproducció en cera del Laocoont que incorporés els dos braços 

perduts. En aquest concurs, Rafael va fer de jutge i va donar el premi a Jacopo Sansovino, 

arquitecte i escultor florentí16. 

Així doncs, la descoberta del Laocoont va causar un gran impacte en la mentalitat dels 

artistes del moment, que tenien el desig d’aconseguir restaurar les parts que s’havien 

perdut de l’escultura. A més a més, el vincle de Rafael amb aquesta obra és doble, perquè 

després que Juli II li encarregués les pintures al fresc de les Estances Vaticanes, l’artista 

14 Vasari, Giorgio (1957). Op. cit., p. 286. 
15 Giuliano da Sangallo va ser un arquitecte i escultor italià que va viure entre el 1445 i el 1516 i era un dels 

artistes protegits per Llorenç de Mèdici –el Magnífic–, per qui va construir la seva residència de Poggio a 

Caiano. 
16 Chapelle Wojciehowski, Hannah (2011). Group Identity in the Renaissance World, p. 42. 
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va deixar-se influir pel Laoocont. Aquest impacte va quedar plasmat en el cap d’Homer 

del Parnàs: la mirada perduda i el tractament de la barba són els dos elements compositius 

que més destaquen quan es busquen connexions entre les dues obres. Tenint en compte 

que el Laoocont es va descobrir el 1506 i que el Parnàs es va pintar l’any 1511, podem 

afirmar que aquest grup escultòric va entrar ràpidament a formar part dels models clàssics 

dels artistes del Cinquecento o Alt Renaixement.  

L’adquisició del Laocoont per part del papat va provocar un fenomen curiós: tots aquells 

que la volguessin tenir o admirar d’una manera més privada havien de recórrer a la còpia 

en bronze o en guix. A partir d’aquell moment, el destí de l’escultura va quedar totalment 

lligat “a sus reflejos, imitaciones, copias y alusiones, haciéndola cada vez más célebre y 

alzándola sobre un pedestal imaginario que la volvía inalcanzable y lejana, sedimentando 

sobre ella interpretaciones y lecturas”17. Alhora, les reproduccions del Laoccont ajudaven 

al seu estudi, perquè es podien traslladar fàcilment i els estudiants i els acadèmics que 

volguessin contemplar-la es podien estalviar el viatge a Roma estudiant-ne una 

reproducció18. La còpia, doncs, va començar a convertir-se en la manera més senzilla 

d’ajudar a difondre els models de l’Antiguitat, una idea que recuperen els museus de 

reproduccions europeus.  

Un dels fenòmens culturals més importants a l’Europa dels segles XVII i XVIII era el 

Grand Tour. Els joves aristòcrates viatjaven al llarg del continent per completar el seu 

període educatiu i ampliar els seus horitzons de saviesa visitant aquells llocs que eren 

focus culturals: París, Venècia, Florència i, sobretot, Roma19. Durant el seu viatge, una 

pràctica habitual era col·leccionar records dels llocs que havien visitat i les reproduccions 

d’obres d’art cèlebres eren un d’aquests records. En aquest sentit, un dels béns més 

preuats pels viatgers eren les vistes de les ciutats i Giovanni Paolo Panini fou un artista 

que va destacar per les seves vistes de Roma, en les quals incloïa els principals 

monuments, edificis i obres d’art de la ciutat i també al jove estudiant. Si ens centrem en 

l’escultura, demanar-ne còpies era una pràctica habitual i hi havia tallers especialitzats 

que després enviaven les reproduccions al lloc d’origen del comitent.  

17 Bolaños, María (2013b). Op. cit. 
18 Luzón Nogué, José María (2003). “Sobre la copia de antigüedades romanas y el caso del Westmorland”, 

p. 20. Actas de los XIII Cursos monográficos sobre el Patrimonio Histórico (Reinosa, julio-agosto 2002). 

Sota la coordinació de J. Iglesias Gil.  
19 Sorabella, Jean (2003). “The Grand Tour”.
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Per posar només un exemple, l’escultor i restaurador Bartolomeo Cavaceppi20 tenia el seu 

mercat més potent en els adinerats anglesos que passaven per Roma i volien comprar 

reproduccions d’escultures romanes. Ell havia estat l’encarregat de restaurar obres molt 

conegudes, com l’Amazona Mattei, la Faustina Minor –trobada en les excavacions de la 

Villa Adriana de la ciutat italiana de Tivoli– o l’Eros i Psique dels Museus Capitolins21. 

Aquestes i moltes altres escultures eren les que Cavaceppi oferia als viatgers, que volien 

tornar a casa tenint a les seves mans les reproduccions de les escultures més importants 

de l’Antiguitat clàssica.  

Però la funció divulgativa de les reproduccions no només es demostra a través d’aquests 

moments històrics i culturals, perquè l’any 1875 es va celebrar a Florència el quart 

centenari del naixement de Miquel Àngel. Aquesta celebració volia trencar les barreres 

geogràfiques de Florència i per aconseguir aquest objectiu, es va demanar als principals 

museus europeus que aportessin reproduccions per l’exposició principal, que es va 

instal·lar a la Galleria dell’Accademia de Florència. L’originalitat d’aquesta exposició 

radica en el fet que es va voler mostrar al públic l’obra creada per Miquel Àngel a partir 

de reproduccions, sense recórrer a obres d’altres artistes creades expressament per 

l’ocasió. D’aquest fet cal remarcar la importància que tenien les reproduccions, perquè 

formaven la major part del corpus d’obres que es podien veure a l’exposició central, fet 

que demostra la validesa que tenia la còpia el 1875, doncs era considerada com si es 

tractés d’un original, perquè el que es valorava –com ja hem dit anteriorment– era la idea 

i el resultat final i no si l’obra era original. L’exposició del quart centenari del naixement 

de Miquel Àngel, doncs, era una manera de glorificar la memòria i la vida d’un artista i 

alhora mostrar la seva obra, fos amb originals o amb reproduccions22.  

Així doncs, la funció que compleixen aquestes reproduccions és bàsicament pedagògica 

i divulgativa, perquè permet apropar el públic a les grans obres de la Història de l’Art 

20 Cavaceppi era un escultor italià que va dedicar gran part de la seva vida artística a restaurar obres 

clàssiques i contemporànies. De les peces més importants que passaven pel seu taller en feia motlles per 

poder crear reproduccions i vendre-les als viatgers. Tal com apunta Luzón Nogué, algunes de les seves 

reproduccions eren tan fidels que haguessin pogut passar per originals.
21 Luzón Nogué, José María (2003). Op. cit., p. 24. 
22 March, Eva (2015). “A mayor gloria de Miguel Ángel: la celebración del IV Centenario de su 

nacimiento”, p. 154.
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universal. Un molt bon exemple de l’ús pedagògic d’aquestes reproduccions són els 

models de guix que es feien servir a les Acadèmies de Belles Arts. Abans de la creació 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que obria les seves portes a Madrid 

l’any 1752, els tallers del Palacio Real disposaven en les gipsoteques23–segons l’inventari 

de l’any 1743– de còpies d’un “gladiador, el Hércules Farnesio, media figura y una cabeza 

del Laoconte, media figura del Apolo de Belvedere, una Flora, una cabeza de Alejandro, 

dos cabezas de las Níobes, un ‘depósito’ de Miguel Ángel, un Mercurio y un Hércules y 

un Anteo de Juan Bolonia, diferentes putti del ‘Flamenco’, un David de Bernini y [...] dos 

manos de Bernini, una anatomía de Becerra y otra de Miguel Ángel”24.  

Quan el 1744 es crea la Junta Preparatoria per anar organitzant la inauguració de 

l’Acadèmia espanyola, els encarregats d’adquirir còpies en guix ampliaran les 

col·leccions per tal de tenir els models més importants de la Història de l’Art. D’aquesta 

manera, els estudiants disposarien de les millors obres per poder-les copiar i aprendre dels 

grans mestres.  

No obstant això, aquesta pràctica de copiar un model a partir d’una altra còpia d’un 

original no era quelcom propi i genuí de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, sinó que més aviat era a l’inrevés, perquè és un exercici que l’Acadèmia 

espanyola pren d’una llarga tradició acadèmica europea: 

«La aplicación de este método a las Bellas Artes comenzó en las bottegas o talleres 

medievales, y se sistematizó desde las primeras Academias renacentistas, como la 

florentina de Delle Arti del Disegno creada por Vasari en 1563, o la boloñesa degli 

Incamminati de los Carracci activa desde 1582, o la romana de S. Lucca fundada por 

Tadeo Zuccari en 1593, tradición que continuó la francesa Académie royale de 

peinture et sculpture creada en 1648 por el pintor Philippe de Champagne y que 

desde 1661 fue controlada por Jean Baptiste Colbert».25 

Tots els models que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando posava a 

disposició dels seus estudiants, més altres que a poc a poc s’aniran incorporant al fons de 

23 La gipsoteca, segons el DIEC, és la “col·lecció de calcs d’escultures, fragments d’arquitectura, terracota, 

monedes, etc., fets en guix per a llur estudi”. 
24 Chocarro Bujanda, C. (2007). “Docencia y coleccionismo en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando”, p. 257. 
25 Bordes, Juan (2013). “Copiar para crear: del grabado al modelado. La colección de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando para formar escultores”, p. 87. Copia e invención: modelos réplicas, series y 

citas en la escultura europea. Sota la coordinació d’Ana Gil Carazo. 
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l’Acadèmia –com per exemple els buidatges de Pompeia, donació de Carles III a 

l’Acadèmia l’any 1776 o els que procedien de la Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, 

que es van incorporar a la col·lecció l’any 1809–, seran la guia que els estudiants seguiran 

per tal de completar la seva formació. Una formació rebuda a partir de còpies d’influents 

escultures grecoromanes i que els directors de l’Acadèmia consideraven que eren els 

models del bon gust neoclàssic i romàntic espanyol de l’època. 

Si ara tornem als museus que són objecte del nostre estudi, aquesta funció pedagògica de 

la còpia és el que allunya els museus de reproduccions dels altres que puguin existir al 

món. Mentre els museus convencionals es dediquen a conservar, restaurar, guardar i 

protegir certes obres artístiques per poder estudiar-les i investigar-les i que passin a ser 

patrimoni cultural, els museus de reproduccions tenen com a objectiu bàsic la pedagogia, 

perquè les obres que allí s’exposaven eren material didàctic mitjançant el qual es volia 

educar al poble tot ensenyant-li les grans obres de la Història de l’Art26.  

26 Almagro, María José (1994). “La función pedagógica y didáctica del Museo Nacional de Reproducciones 

Artísticas”, pp. 223-224. 
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III. Decadència dels museus de 
reproduccions europeus 

A partir del moment en el qual viatjar va ser accessible per gran part de la població 

europea, aquests museus van començar a ser vistos com si fossin les ombres de la caverna 

de Plató, quelcom fals i vulgar perquè eren una imitació d’una obra real a la qual ara es 

podia accedir amb més facilitat. Així doncs, és a partir dels anys trenta del segle XX que 

els museus de reproduccions europeus comencen a perdre popularitat. A part de 

l’abaratiment en els costos del viatge i la seva popularització com una manera d’emplenar 

el temps d’oci, hi ha altres factors que justifiquen aquesta pèrdua de l’hegemonia que 

aquestes institucions havien tingut durant el segle XIX:  

«la extensión de la fotografía, los cambios en las costumbres (pues las clases medias 

comenzaban a visitar los museos europeos gracias a la facilidad de los viajes) y, 

finalmente, la creciente aversión de los artistas jóvenes a la imitación de lo antiguo 

como criterio de excelencia estética. Más o menos todos se sumaban al anatema 

enunciado por Gauguin: “Nuestro error ha sido Grecia”».27 

Però aquesta decadència no era només visible en el Museo de Reproducciones Artísticas 

de Madrid, sinó que era palpable en els altres museus que existien en aquells moments 

arreu d’Europa, perquè l’any 1997 es va celebrar un col·loqui internacional a París on es 

va parlar de la situació de les reproduccions en els museus europeus. Va ser llavors quan 

van veure que la major part de les col·leccions –a excepció de les del Museu del Trocadéro 

de París, que ara es troben al Musée des Monuments Français, el Kongelige 

Afstøbningssamling de Copenhagen i el Victoria and Albert Museum de Londres– havien 

estat abandonades i dipositades en magatzems més o menys en el mateix moment, 

convertides en “bellas durmientes” o en un “no museo” –dues denominacions que 

Bolaños fa servir per parlar de la decadència del Museo de Reproducciones Artísticas de 

Madrid.   

Amb tot aquest decaïment, ha acabat emergint una paradoxa: en els últims anys, i després 

de tots els conflictes bèl·lics del segle XIX i XX, moltes d’aquestes reproduccions són 

27 Bolaños, María (2013a). Op. cit., p. 18. 
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ara l’únic que queda dels originals d’aquestes escultures. Aquest fet és molt rellevant 

perquè els hi dóna un valor afegit a les reproduccions: les obres originals han desaparegut 

i només en resten les seves còpies, les seves ombres, però alhora és l’única manera que 

tenen els investigadors i historiadors de l’art d’accedir a aquestes obres.  

Tal com s’explicarà en el següent apartat, les còpies poden ser vàlides i acceptables 

sempre i quan estiguin justificades. La pèrdua de l’original és un d’aquests casos en els 

quals una reproducció pot arribar a suplantar un original. Per posar un exemple: del 

Discòbol no en conservem l’original grec, sinó una reproducció romana en marbre –que, 

a més a més, modifica una part de l’escultura per culpa del pes del material de la còpia i 

afegeix un suport, com succeeix amb totes les escultures que són còpies en marbre 

d’originals en bronze–, però aquest fet no provoca que es deixi de valorar la seva bellesa 

i harmonia, ans al contrari, perquè és una de les escultures més valorades i apreciades de 

l’art clàssic grec. 

 

És molt important apuntar, encara que pugui resultar obvi, que als museus tal com els 

coneixem i visitem actualment, els agrada treballar i exposar obres autèntiques i originals, 

“bien sean esculturas, cuadros, cerámicas, joyas o cualquier otra pieza de la vida material 

o espiritual de un pueblo o de una cultura”28. Les obres originals són les que es valoren 

actualment, perquè la còpia ha quedat sense valor a causa de totes les innovacions 

tècniques que la modernitat posa a l’abast del gran públic, perquè és l’obra original la que 

ha estat elaborada per la mà de l’artista en un moment de màxima creativitat. El que es 

valora actualment és el geni creador i no l’objecte creat perquè, si fos a l’inrevés, la còpia 

seguiria mantenint l’estatus que tenia al segle XIX.  

L’any 1985, el International Committee for Museology (ICOFOM) va celebrar un simposi 

al Zagreb on es va discutir sobre les institucions museístiques i el treball amb les 

reproduccions. Durant aquestes jornades, Josef Beneš –etnògraf i museògraf txec– va 

explicar que els museus han d’assenyalar sempre quins objectes exposats són 

reproduccions per tal de no dificultar l’estudi i el treball sobre una obra o un autor en 

concret. Tot i així, Beneš considera que hi ha cinc casos en els quals exposar una 

28 Almagro, María José (1988). Op. cit., p. 180. 
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reproducció és la millor opció pel museu, sempre i quan les reproduccions compleixin 

una sèrie de requisits: 

«a/ remplacent –pour les besoins du musée– l’original qui n’existe plus mais qui est 

décrit d’une façon exacte dans la littérature spécialisée et qui peut donc être 

véridiquement reconstruit, dessiné et décrit; 

b/ remplacent la documentation du phénomène qui, vu sa nature, ne peut pas être 

documenter par les moyens matériels mais uniquement par l’enregistrement –

textuel, graphique, photographique, cinématographique, sonore, etc.; 

c/ remplacent un original inaccessible pour le musée en question, existant ailleurs; 

d/ remplacent l’original dans le cas où son emploi serait trop risqué du point de vue 

de sa conservation pour le futur qui est une des fonctions principales du musée; 

e/ représentent un exemple de l’époque d’une falsification provoquée soit par un 

besoin social prétexté –p. ex. les falsifications des manuscrits anciens–, par 

l’ambition des chercheurs peu sérieux –p. ex. les créations figuratives 

archéologiques– ou per d’autres motifs / intérêts du marché des antiquités».29 

Tot i que la conferència de Josef Beneš va ser pronunciada fa més de trenta anys, les seves 

paraules encara tenen total validesa dins el context artístic actual. Si traslladem aquestes 

idees a la situació cultural, museística i expositiva espanyola, veiem que hi ha dos 

exemples molt paradigmàtics de l’ús de substituts en obres molt rellevants per la Història 

de l’Art del nostre país: les pintures romàniques de Taüll i la cova d’Altamira. 

Les pintures al fresc de l’església romànica de Sant Climent de Taüll van ser arrancades 

l’any 1920 per resolució de la Junta de Museus i exposades al Museu de la Ciutadella des 

de l’any 1924 i després traslladades al Palau Nacional de l’Exposició Internacional de 

1929, que s’acabarà convertint en el Museu d’Art de Catalunya, l’actual Museu Nacional 

d’Art de Catalunya (MNAC). Després d’arrencar-les per por que fossin robades i venudes 

al millor postor, les pintures originals van ser reemplaçades per una reproducció elaborada 

29 Beneš, Josef (1985). “Nécessités, possibilités et limites de l'emploi des substituts dans les musées en 

égard à l'éthique de la profession”, pp. 83-84. 
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per Ramon Millet l’any 1959. Així doncs, aquesta còpia venia a cobrir el buit que havien 

deixat a l’absis de l’església després d’arrencar les pintures originals, una reproducció 

que tenia una funció clara: no deixar despullada una de les esglésies que s’estaven 

començant a considerar patrimoni cultural i que l’any 2000 van ser declarades Patrimoni 

de la Humanitat per la UNESCO.  

Més recentment, al llarg del 2013, s’ha retirat la còpia de Millet per poder estudiar millor 

les restes originals i s’ha instal·lat una projecció de mapping que aconsegueix revestir 

l’absis i els arcs triomfants de l’església amb les pintures restaurades del segle XII30. 

Aquesta reproducció uneix les diferents parts de les pintures que es conserven: la 

instal·lació del MNAC amb les pintures arrencades, la part que s’havia quedat a Taüll 

perquè no es va poder arrencar i els fragments que s’han descobert quan s’ha arrencat la 

còpia de Millet.  

Un altre exemple dels casos dels quals parla Beneš és la cova d’Altamira, perquè per 

culpa del deteriorament de les pintures originals pel gran nombre de visites que rebia la 

cova es va decidir crear una reproducció anomenada Neocueva. El projecte va començar 

a gestar-se l’any 1993 i el que es buscava era refer la cova original del Paleolític, 

abandonant totes les modificacions que es van haver de fer per convertir-la en un 

monument31.  

Aquesta còpia és, doncs, encara més original que la cova d’Altamira que ha arribat fins 

als nostres dies, perquè intenta recuperar-ne l’essència primera, la cova tal com era en el 

moment en el qual estava habitada. La Neocueva està totalment integrada en el conjunt 

museístic del  Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira que es va inaugurar 

el mes de juny del 2001, forma part de l’exposició permanent del museu i ajuda a ampliar 

el coneixement sobre l’art del Paleolític a Espanya i a la resta del món.  

Aquestes dues còpies que hem mencionat aconsegueixen atreure milers de visitants cada 

any encara que el públic sap que no són les obres originals. El fet que fa que totes aquestes 

persones es desplacin fins a Taüll o fins a Santillana del Mar és la voluntat d’apropar-se 

a la localització original de dues obres considerades com la màxima expressió de les 

30 Vídeo on es pot veure el mapping que s’ha instal·lat a l’església de Sant Climent de Taüll: 

https://www.youtube.com/watch?v=-lfTMf0shJw.   
31 Lasheras, José Antonio i Villaescusa, Silvia (2013). “La copia y la réplica. El Museo de Altamira y su 

reproducción facsímil: La Neocueva”, p. 625. Copia e invención: modelos réplicas, series y citas en la 

escultura europea (DVD). Sota la coordinació d’Ana Gil Carazo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_y_Centro_de_Investigaci%C3%B3n_de_Altamira
https://www.youtube.com/watch?v=-lfTMf0shJw
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pintures murals romàniques i les pintures parietals prehistòriques, respectivament. Amb 

aquests dos exemples espanyols, queda clar doncs que les reproduccions encara tenen 

alguna utilitat, perquè compleixen una funció pedagògica i divulgativa. A més, en el cas 

de l’església de Sant Climent, la reproducció significa un retorn virtual d’un patrimoni 

cultural que va ser desplaçat a una altra localització.  

El South Kensington Museum, rebatejat l’any 1899 amb el nom de Victoria and Albert 

Museum, fou un dels museus més importants i un dels models de referència per la creació 

del museu de reproduccions de Madrid i de Barcelona. Els Cast Courts del museu anglès 

van obrir al públic a l’octubre de 1873 i actualment estan treballant per recuperar i 

restaurar-ne una part i tornar-li a donar el valor que havia tingut en el seu moment 

d’aparició.  

L’excepcionalitat del Victoria and Albert Museum és que és un dels museus que encara 

segueix mostrant les reproduccions com a part de la seva col·lecció tal com passava 

durant el segle XIX. La major part de les col·leccions dels museus europeus de 

reproduccions han desaparegut o s’han destruït, ja sigui pel pas del temps o bé per la poca 

atenció que se li ha donat a les còpies.  

En l’actualitat, l’element més important i colossal de l’exposició dels Cast Courts del 

Victoria and Albert Museum és la reproducció a mida real de la Columna Trajana, que a 

causa de l’altura s’ha d’exhibir en dues meitats. A més a més, també disposen d’una 

reproducció del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostel·la i del 

David de Miquel Àngel (annex, figures 1, 2 i 3). Tot i la gran varietat d’escultures i 

monuments que estan en exposició, hi ha una gran part del fons original del museu que 

no forma part de l’exposició actual: 

«What we see today on display is a proportion of what used to be on show. A 

number of casts are either in storage, have been transferred in the past to other 

institutions, or were at some stage damaged and so were de-accessioned. Many of 

the casts were gifts or loans from other institutions, but a large number were 

commissioned or bought from several European manufacturers, many of whom 
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established workshops in London. The collection today consists of casts made by 

nearly fifty different workshops and a large number of them are Italian».32 

La reproducció que els anglesos van fer del Pórtico de la Gloria va despertar la curiositat 

dels compostel·lans, que el 1886 tenien por que aquesta obra mestra quedés malmesa pels 

treballs de l’italià Domenico Brucciani. Per aquest motiu, l’artista va decidir transformar 

la catedral en una espècie de galeria on es podia visitar l’original i la còpia perquè 

poguessin veure que tot havia quedat en perfecte estat i que la reproducció era totalment 

fidel a l’obra original. 

Malcolm Baker explica que en el cas del museu anglès, des de la dècada dels vuitanta del 

segle XX, aquestes reproduccions han tornat a tenir la funció pedagògica que havien 

tingut durant el segle XIX. Això és degut al fet que les còpies permeten un apropament 

més directe a l’obra original que no pas les fotografies ni els gravats. El públic, doncs, 

pot tenir una relació directa amb l’escultura o el monument reproduït, perquè la còpia és 

materialment idèntica a l’original i la tècnica del buidatge permet extreure reproduccions 

totalment fidels.  

Així doncs, veiem com al Victoria and Albert Museum estan tornant a posar la mirada 

sobre les reproduccions, que segueixen tenint la mateixa funció que tenien en la mentalitat 

cultural vuitcentista, la d’apropar la Història de l’Art al públic. Aquesta pedagogia de les 

reproduccions serà una constant en tots els museus d’aquesta tipologia que apareixeran a 

Europa al llarg del segle XIX i els museus espanyols tampoc podran deslligar-se’n quan, 

a finals del XIX, s’inaugurin el Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid i el Museu 

de Reproduccions de Barcelona.   

32 López Borges, Víctor Hugo i Puisto, Johanna (2013). “The Conservation of the Cast Courts at the Victoria 

And Albert Museum. The Cast of the Pórtico De La Gloria”, p. 228. Copia e invención: modelos réplicas, 

series y citas en la escultura europea. Sota la coordinació d’Ana Gil Carazo. 
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IV. El Museo de Reproducciones 
Artísticas de Madrid 

Per començar a endinsar-nos en les motivacions que van dur al govern espanyol a obrir 

el Museo de Reproducciones Artísticas, val la pena aturar-nos un moment a analitzar el 

text que obre el catàleg del museu publicat l’any 1881 i revisat els anys 1908 i 1915:  

«El Museo se halla abierto todos los días del año, desde las ocho de la mañana hasta 

el anochecer. La entrada es pública y gratuita. Quien desee sacar copias ó 

fotografías, puede hacerlo libremente».33 

Amb aquesta declaració d’intencions, el museu s’erigeix com una institució pedagògica 

que busca fonamentar el coneixement de l’escultura, però també la seva difusió més enllà 

de les seves portes. Per aquest motiu encoratja a tots els visitants a fer còpies de les 

reproduccions, a partir de dibuixos o fotografies, per poder aconseguir una major 

divulgació dels models escultòrics més importants de la Història de l’Art universal que 

recull el Museo de Reproducciones Artísticas.  

Com ja s’ha explicat anteriorment, l’objectiu d’aquests museus tan típics de la mentalitat 

vuitcentista era bàsicament pedagògic i per aquest motiu no importava el valor de la 

col·lecció ni tampoc si eren reproduccions o originals, sempre i quan ajudés a complir la 

missió per la qual s’havia creat la institució: adoctrinar als visitants del museu i crear una 

idea de bon gust estètic i artístic, alhora que ajudava a formar als joves artistes i els 

apropava als ideals de bellesa dels artistes.  

Antonio Cánovas del Castillo, figura política destacada de la Restauració Borbònica 

espanyola, és descrit com un amant de l’escultura. Durant la seva presidència del Consell 

de Ministres l’any 1877, va decidir tirar endavant un projecte molt ambiciós: l’obertura 

33 Catálogo del Museo de Reproducciones Artísticas (1908-1915), p. 1. 
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d’un museu de reproduccions a imitació dels que ja existien a Europa i que tant èxit 

estaven tenint. 

El que buscava el polític era emplenar tots aquells buits culturals i de coneixement que 

poguessin existir en la societat espanyola del moment34. Aquesta decisió és bastant 

revolucionària, bàsicament per la seva voluntat democratitzadora, perquè el que es 

buscava amb la creació d’una institució com un museu de reproduccions era ajudar a 

accedir a un coneixement que ajudés a formar-se una idea de com era el món i quines 

eren les tendències artístiques de tota la Història de la Humanitat.  

Complint els desitjos de Cánovas del Castillo, l’any 1877 es publica la Real Orden que 

engega el projecte i és en aquest moment quan emergeix l’altre pare del Museo de 

Reproducciones Artísticas: Juan Facundo Riaño. Ell era el conservador del Museo 

Arqueológico, un dels intel·lectuals més prestigiosos de la Institución Libre de 

Enseñanza35 i una persona molt important en la vida cultural de la Restauració Borbònica 

espanyola que al final de la seva vida fou director de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando. Així doncs, ens trobem davant d’una figura cabdal dins el món cultural 

espanyol dels segles XIX i XX.  

Riaño fou la persona encarregada d’idear, crear i organitzar el primer fons del Museo de 

Reproducciones Artísticas. En conseqüència, el museu va destacar “por la calidad de sus 

fondos, constituidos por copias procedentes del British Museum, del Louvre, del 

Arqueológico de Nápoles, de los Museos Capitolinos, realizadas en los talleres de 

reputados formadores europeos –Brucciani, Hoffmann, Scognamiglio, Arrondelle, 

Christofle, Trilles, Gillieron” 36.  

 

El Casón del Buen Retiro, situat al carrer Alfonso XII i molt a prop del que ara és el 

Museo del Prado, va ser el lloc escollit per instal·lar el Museo de Reproducciones 

34 Sánchez, José Luis (1997). “Cánovas y el Museo de Reproducciones Artísticas”, p. 38. 
35 La Institución Libre de Enseñanza (ILE) fou un projecte espanyol de renovació pedagògica. Fundada 

l’any 1876, va ajudar a renovar la vida intel·lectual espanyola i va afavorir l’entrada d’idees d’altres països 

europeus, modernitzant així l’educació del país. Aquesta modernització demanava un sistema que estigués 

basat en l’experiència directa i deixava de banda el coneixement llibresc tradicional.  
36 Bolaños, María (2013a). Op. cit., p. 17. 
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Artísticas de Madrid (annex, figures 4 i 5). L’edifici va ser dissenyat per l’arquitecte 

Alonso Carbonell per ordre de Felip IV l’any 1637 i al llarg de la Història ha estat una 

localització que ha tingut diferents usos. L’any 1834 va ser el lloc provisional de reunió 

del Estamento de Próceres –la cambra alta espanyola de 1834 a 1836–, en època de Carles 

IV es va convertir en el Museo Topográfico, durant el regnat d’Alfons XII va ser el 

gimnàs del monarca i també era el lloc de festes i balls de la reialesa espanyola i, per 

acabar, l’any 1871 havia estat la seu de la Exposición Artística e Industrial37. Veiem com, 

al llarg del temps, aquest edifici ha passat per diferents funcions, que marquen la 

importància que va tenir que el nou museu madrileny s’instal·lés en un edifici com el 

Casón del Buen Retiro, un lloc que la monarquia espanyola ha utilitzat amb diferents 

finalitats i que donava legitimitat a la nova institució.  

El dia 6 de gener de 1881 s’inaugurava el museu sota la direcció de Juan Facundo Riaño. 

La primera exposició estava formada per cent cinquanta-sis peces, com per exemple el 

Laocoont, la Victòria de Samotràcia (annex, figura 6) o els marbres del Partenó del 

British Museum. En general, la major part de les obres es compraven als tallers de 

buidatges que hi havia arreu d’Europa, però cada cop era més necessària la construcció 

d’un taller semblant a Espanya.  

Per aquest motiu, el 23 de març de 1920 es va obrir un taller de buidatges a Madrid, que 

va convertir-se en un dels més importants en l’àmbit europeu a causa de la seva alta 

producció. Era un taller que dedicava els seus esforços exclusivament al museu i on 

treballaven vuit persones, entre elles un escultor que era el cap del taller, dos modeladors 

i dos buidadors. A aquestes vuit places s’hi accedia per oposicions o per un concurs de 

mèrits en el cas d’aquells que ja eren part del taller i volien pujar de rang38. Tot i la 

importància que va arribar a tenir el taller, s’anirà retallant la seva independència i en els 

seus últims moments serà un Patronat qui marcarà el futur dels treballadors.  

A poc a poc, la col·lecció del museu es va anar ampliant i cada cop abraçava més períodes 

artístics. L’any 1892, quan se celebrava el quart centenari del descobriment d’Amèrica, 

es va afegir una sala d’art renaixentista i medieval i el 1897 s’instal·là en un pati cobert 

37 Bolaños, María (2008). Historia de los museos en España, pp. 247-248. 
38 Almagro, María José (1989). “El Museo Nacional de Reproducciones Artísticas: necesidad de su 

reorganización. Objetivos y finalidad”, p. 301. 



22 

del Casón un apartat d’art assiri i egipci per donar una visió més global de l’art antic i de 

les obres d’aquest període que ja estaven en exposició. 

«En las décadas siguientes, y en estrecha dependencia con las recuperaciones 

estilísticas que se producen entre finales del siglo XIX y principios del XX, los fondos 

irán abarcando un arco cronológico y geográfico amplísimo, del Egipto faraónico a 

la Cantoría de Donatello, del arte ibérico al Pórtico de la Gloria o la Roma de Bernini, 

del Berruguete vallisoletano al Copenhague de Thorvaldsen, de la Micenas de 

Agamenón al Doncel de Sigüenza. Poseía el Museo no solo escayolas, sino además 

bronces, papel, fotografías, relieves, galvanoplastias y todas las formas de la 

reproducción mecánica que el siglo XIX, el de las innovaciones técnicas ponía al 

servicio de la divulgación social y educativa».39 

Gràcies a la qualitat dels seus fons, el museu es va convertir en un lloc de pelegrinatge 

per estudiants d’arquitectura i de Belles Arts que buscaven estudiar i copiar els models 

de l’Antiguitat que la institució posava al seu abast (annex, figura 7). 

«[…] los visitantes habituales del Casón que más comprenden y estiman su valor 

didáctico son los aprendices de artistas, los muchachos que empiezan a cimentar el 

pedestal de sus quimeras futuras sometiéndose a la disciplina de copiar las 

esculturas, los fragmentos arquitectónicos, a ‘dibujar del antiguo’, bien por 

mandato y vigilancia del maestro o con libre y espontáneo fervor».40 

Tanmateix, el Museo de Reproducciones Artísticas va tenir una ràpida decadència i 

pèrdua de reputació. L’any 1910, un cronista de La Veu de Catalunya explicava la soledat 

que es respirava dins el museu, perquè segons ell no hi anava ningú. Només “uns pocs 

copistes –tres o quatre, tot lo més–  generalment un o dos visitants, o una o dues famílies 

forasteres d’aquelles que volen veure-ho tot, i els dies de conferència una trentena de 

persones, de les que no hi són assídues més que quatre o sis aprenents de taquigrafia que 

hi van a fer pràctiques, i quatre o sis més, uns per afició al tema, els altres, cares conegudes 

entre els concurrents a totes les conferències públiques”41. 

En aquest context de crisi del museu madrileny, cal tenir també en compte que als anys 

trenta del segle XX, Espanya es trobava enmig d’una Guerra Civil i, quan aquesta acabi, 

39 Bolaños, María (2013b). Op. cit. 
40 Francés, José (1943). Pròleg. Algunos estatuarios de los siglos XV al XVII, pp. 8-9. 
41 F. “Cròniques de Madrid”, La Veu de Catalunya (Pàgina Artística), 30 de juny de 1910, p. 3. 



23 

el govern començarà a girar l’esquena a les institucions culturals. El Museo de 

Reproducciones Artísticas no serà una excepció i seguirà el mateix camí d’abandonament 

que ja estaven recorrent la resta de museus de reproduccions d’Europa i també el de 

Barcelona, cas que explicarem en el proper apartat.  

A causa d’aquest abandonament per part de la Dirección General de Bellas Artes, Enrique 

Lafuente Ferrari –director del museu– va elaborar un informe fotogràfic el 1957 en el 

qual mostrava el deteriorament i el mal estat en el qual es trobaven les instal·lacions 

(annex, figura 8). El que ell reclamava era una forta inversió econòmica per poder reparar 

tot allò que fos necessari, però el futur del museu no passaria per una remodelació, sinó 

per un trasllat i un emmagatzemament.   

L’any 1961 es va celebrar el tricentenari de la mort de Diego de Velázquez amb una gran 

exposició en homenatge al més cèlebre pintor del barroc espanyol: Velázquez y lo 

velazqueño. Una exposició tan important demanava una localització a l’altura de les 

circumstàncies i el Casón del Buen Retiro fou el lloc escollit per instal·lar el que havia de 

ser el gran tribut a Velázquez. És curiós que fos l’esperit d’aquest artista, “que tanto 

influyó en el gusto escultórico de su Rey Felipe IV, para el que compró estatuas y moldes 

en Italia, el que sirviera de pretexto para condenar la colección del Casón, dejándola 

maltrecha para siempre”42. Aquesta condemna serà molt més cruel que un simple 

desallotjament, perquè el que importava en aquell moment era buidar el Casón com més 

aviat millor per poder instal·lar-hi l’homenatge a Velázquez i, per aquest motiu, el trasllat 

de les escultures al Palacio de Exposiciones del Retiro es va fer de mala manera. Moltes 

obres van quedar malmeses i altres es van perdre pel camí.  

Just abans del desallotjament, el dia 5 de novembre de 1960, el diari ABC publicava un 

reportatge signat per Juan Antonio Cabezas on s’explicava com estava organitzat el 

museu43. La importància d’aquest document rau en la reconstrucció que fa de l’estructura 

del museu abans que desaparegués. Només entrar-hi, hom es trobava amb les 

reproduccions dels relleus i escultures dels temples caldeus, assiris i egipcis, després 

42 Sánchez, José Luis (1997). Op. cit., p. 39.  
43 Cabezas, Juan Antonio. “Dioses desahuciados de su «Olimpo» de escayola”, ABC, 05 de novembre de 

1960, pp. 27-29. 
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estaven les sales dedicades a l’escultura i l’arquitectura gregues, a continuació venien les 

reproduccions d’època romana i hispanoromana. No menys importants eren les escultures 

romàniques i mossàrabs de l’Edat Mitjana espanyola, que eren completades amb l’art 

gòtic, renaixentista, plateresc i neoclàssic. Per acabar, les últimes sales del museu estaven 

dedicades a les escultures de les escoles europees del segle XIX. Per tant, era un museu 

que cobria gairebé tota la Història de l’Art, un museu complet i que de ben segur 

aconseguia complir amb l’objectiu pedagògic que tenien aquests peculiars museus del 

segle XIX. 

L’article de Cabezas està ple de belles metàfores, però també conté una premonició pel 

que respecta al futur del museu. En aquest sentit, afirma que “los dioses han sido 

desahuciados de su ‘Olimpo’ de escayola de la calle de Alfonso XII. Los dioses fueron 

desmontados de sus pedestales y llevados, sin duda contra su olímpica voluntad, al 

Palacio de Exposiciones del interior del Retiro. Y puede asegurarse que no volverán más 

al ‘Casón’”44.  

A partir de 1961, el Museo de Reproducciones Artísticas comença la seva particular 

odissea per diferents localitzacions i es converteix en un no-museu, en un museu 

emmagatzemat i a l’ombra del focus cultural esperant que algú que el rescati. El que havia 

estat la gran aposta cultural de l’Espanya de la Restauració passarà a convertir-se en una 

institució oblidada per les entitats culturals i governamentals del moment. El Museo de 

Reproducciones Artísticas deixarà d’existir com a institució a partir de 1961 i passarà a 

ser part d’un magatzem o objecte d’exposicions temporals. Passaran molts anys fins que 

torni a tenir una seu fixa i permanent on el públic pugui admirar les grans obres 

escultòriques de la Història de l’Art.  

Després de ser desallotjat de la seva ubicació original, la col·lecció va ser traslladada 

durant un temps al Palacio de Exposiciones del mateix Retiro. Tot i tractar-se d’un trasllat 

breu, aquest es va fer de pressa i de mala manera, provocant greuges irreparables a algunes 

escultures. Aquest només seria el primer canvi de localització, perquè després d’estar-se 

al Palacio de Cristal, encara hi haurà més trasllats: 

44 Cabezas, Juan Antonio. Op. cit., p. 29. 
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«Empezó entonces una trayectoria tortuosa que ha durado medio siglo, con 

continuos cambios de sede [...], sus colecciones parcial y a veces desganadamente 

instaladas, sometidas a pérdidas, robos y a pésimas condiciones de conservación, a 

continuos traslados, a proyectos fallidos, para terminar almacenado en los sótanos 

del Museo del Traje, en una reserva muerta y en un silencio total, pues, aunque sus 

colecciones hayan estado bien custodiadas y se hayan mantenido la atención a 

investigadores y los préstamos para exposiciones temporales, se ha visto privado 

de su verdadera condición de Museo, secuestrado del disfrute público, reducido a 

una existencia puramente nominal y convertido en una “bella durmiente”».45  

Aquesta “trajectòria tortuosa” és la que intentarem desgranar punt per punt en els següents 

paràgrafs, perquè el que havia estat el Museo de Reproducciones Artísticas passarà per 

moltes i diverses seus i magatzems. Tots aquests canvis convertiran la col·lecció de 

reproduccions espanyola en la gran oblidada per part de les institucions del segle XX.  

Dos anys després del desallotjament del Casón, l’any 1963, es van traslladar les 

reproduccions al que havia d’acabar essent el Museo de América, que encara estava en 

obres. Allí va entrar en contacte amb altres escultures procedents del Premio Nacional de 

Escultura i de les Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Amb el temps, aquest lloc es 

va acabar convertint en un “osario o fosa común de la escultura”46, on anaven a parar 

totes aquelles escultures amb les quals no se sabia que fer-ne. Aquesta havia de ser una 

mesura provisional fins que s’adjudiqués una seu fixa al museu, però les reproduccions 

van estar allí durant més de vint anys i amb diversos canvis de sala que es traduïen en 

més trasllats i més riscos per la conservació de les peces.  

Els diaris de l’època, com era d’esperar, no eren aliens a aquesta deplorable situació en 

la qual intentava sobreviure l’antic museu, perquè l’ABC publicava que el museu estava 

situat “detrás del Museo de América, allí donde se pudiera creer que todo lo que hay es 

un garaje o unas cocheras, trata de sobrevivir el Museo de Reproducciones Artísticas”47. 

És a través de la premsa, doncs, que ens podem apropar directament a la decadència del 

museu, al seu progressiu abandonament.  

45 Bolaños, María (2013a). Op. cit., p. 18.
46 Sánchez, José Luis (1997). Op. cit., p. 40. 
47 Flores, Miguel Ángel. “Un museo, en busca de un hogar”, ABC, 17 d’agost de 1973, p. 78. 
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L’any 1984 encara ocupava una petita sala del Museo de América (annex, figura 9), però 

el Ministerio de Cultura havia promès una seu fixa pel museu a l’antic hospital de San 

Carlos, on s’havia d’instal·lar el Centro Cultural Reina Sofia, però les obres d’habilitació 

d’aquesta nova seu encara no havien començat. A més a més, havia aparegut un altre 

perill que posava en risc la supervivència del Museo de Reproducciones Artísticas: el 

Museo de América també creixia i en poc temps hauria d’acabar ocupant la petita sala on 

es podia visitar el nostre museu.  

María José Almagro, que el 1984 era directora del museu, feia unes dures declaracions al 

diari ABC, on assegurava que el que es podia veure al Museo de América no era ni la 

desena part del total d’escultures i que ella havia fet tot el possible perquè allí es poguessin 

visitar o exposar les escultures més significatives. La resta d’obres estaven “amontonadas 

de mala manera, tiradas por el suelo en un garaje del Museo de Arte Contemporáneo [...] 

con el pleno conocimiento de la Dirección General de Bellas Artes, que no hace nada por 

evitarlo”48. Aquest fet no només significava que les escultures estaven en un mal estat de 

conservació, sinó que estaven sense vigilància i, per tant, podien sofrir danys irreparables.  

Al seu torn, el taller de buidatges seguia existint, però també en unes condicions 

lamentables. En el mateix article de l’ABC, Almagro explica que en aquell moment hi 

treballaven tres persones, però que quan aquestes es retiressin el taller deixaria d’existir. 

Veiem com no només era el museu que estava amenaçat per la desaparició, sinó que 

també ho estava el taller que es dedicava a restaurar les escultures i a ampliar els fons del 

museu. Com era d’esperar, aquests tres treballadors es van jubilar l’any 1991 i ja no es 

van tornar a cobrir les places: 

«El Ministerio convocó las plazas a oposición ese mismo año [1991], pero solo uno 

de los seis miembros del jurado tenia conocimientos sobre restauración. Este 

jurado incompetente declaró desiertas las tres plazas, y a pesar de que la Dirección 

del Museo planteó sus quejas al Ministerio sobre la composición del jurado, no 

obtuvimos respuesta, ni tampoco las plazas fueron convocadas posteriormente a 

concurso, como hubiera sido el procedimiento correcto».49 

48 Nieves, José Manuel. “Museo de Reproducciones Artísticas: Habrá que trasladar las esculturas a la calle”, 

ABC, 13 de juliol de 1984, p. 53 
49 Lafuente, Leticia. “El Museo Nacional de Reproducciones, a punto de desaparecer”, ABC, 2 de novembre 

de 1995, p. 41.  
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Tornant al Museo de Reproducciones Artísticas, unes ratlles més amunt ens referíem al 

Centro Cultural Reina Sofia com la futura seu del museu. Aquest es va concebre com un 

espai cultural polivalent, però al final en aquest projecte les reproduccions de l’antic 

museu no hi tindran massa cabuda. A finals dels anys noranta es va acabar de traslladar 

tota la col·lecció als garatges del Museo Español de Arte Contemporáneo, on es va 

habilitar un porxo on es van exposar unes cent escultures entre el 1991 i el 2001. El 

problema fou que l’any 2001, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte decideix 

ubicar el Museo del Traje en aquest edifici, fet que motiva el retorn de les escultures al 

magatzem (annex, figura 10). Per culpa d’aquesta decisió, les col·leccions d’escultura del 

Museo de Reproducciones Artísticas van estar emmagatzemades al Museo del Traje des 

de l’any 2001. Tot i que en algunes ocasions sortien en motiu d’una exposició temporal, 

la major part del temps el van passar fora del focus cultural, ignorades un altre cop per 

les institucions, com si no existissin.  

Tanmateix, el destí de l’antic museu estava a punt de canviar. El 18 de novembre de 2011 

apareixia al Boletín Oficial del Estado un Reial Decret que suprimia el Museo de 

Reproducciones Artísticas i aquest passava a formar part del Museo Nacional Colegio de 

San Gregorio, situat a Valladolid. Aquest últim canviaria ara de denominació i passaria a 

ser el Museo Nacional de Escultura, un nom que està més en línia amb les col·leccions 

que passarà a exposar. En el Reial Decret també es reconeix que les col·leccions del 

museu han passat per diverses seus i que en els darrers anys no ha existit la possibilitat 

de visitar aquest patrimoni tan important.  

Per tant, l’ara ja extingit Museo de Reproducciones Artísticas reprenia l’estatus que havia 

perdut l’any 1961 quan va ser desallotjat del Casón. Tornava a tenir una seu fixa des de 

la qual podia recuperar la seva finalitat didàctica que havia perdut per culpa del seu 

emmagatzemament. Alhora, en el Reial Decret també s’explicava la “necesidad de una 

nueva orientación de esta institución que, de acuerdo con las nuevas demandas de la 

sociedad, permita la puesta en valor de estos bienes en un entorno científico y museístico 

afín con su tipología y esencia cultural”50. Per consegüent, el Museo de Reproducciones 

50 Real Decreto 1714/2011, de 18 de novembre. BOE, núm. 296, de 9 de desembre de 2011, p. 130609. 
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Artísticas havia aconseguit una seu fixa més de mig segle després de la seva sortida del 

Casón i deu anys més tard de l’última exposició al Museo Español de Arte 

Contemporáneo.  

Aquesta llarga distància cronològica entre el primer desallotjament i la seu actual de les 

reproduccions no es pot justificar amb criteris econòmics, perquè des de l’any 2001 fins 

al 2011 es van obrir o remodelar vint-i-quatre museus dins el territori espanyol amb la 

voluntat de donar una seu a totes les col·leccions artístiques de l’Estat. Aquest fet va 

provocar que totes elles disposessin d’unes instal·lacions adequades per la seva exposició 

i conservació51. Totes menys una, la del museu de reproduccions, que seguia encara 

emmagatzemada al Museo del Traje.  

El Museo Nacional de Escultura recollia una sèrie d’avantatges que el convertien en la 

localització ideal per l’antic Museo de Reproducciones Artísticas. En primer lloc, perquè 

aquest era l’únic museu de l’Estat dedicat específicament a l’escultura i a la seva evolució 

dins l’art espanyol. I, en segon lloc, perquè feia poc temps que havien adquirit un palau 

del segle XVI, la Casa del Sol i la capella funerària de l’església de San Benito el Viejo, 

que podia ser la seu idònia per les reproduccions. Fins aleshores, la capella funerària havia 

estat un magatzem per les peces més grans del museu d’escultura.  

L’arribada de les reproduccions al museu de Valladolid va tenir diferents conseqüències. 

Per una banda, els fons del museu es van duplicar i van passar de 3.500 a 7.000 peces, 

perquè eren 3.500 les reproduccions que es van incorporar a la col·lecció. Per l’altra, 

l’entrada de les còpies de l’antic museu va suposar un replantejament dels límits 

cronològics del Museo Nacional de Escultura –que ara passava a abraçar des de l’art 

egipci fins al neoclassicisme– i, alhora, provocava que aquesta institució hagués de posar-

se a treballar amb reproduccions del segle XIX, un fet insòlit per aquest museu. El resultat 

d’aquesta mescla entre originals i còpies ha estat un museu poc convencional: 

«Sus fondos corresponden a dos periferias del canon fijado en las Historias del Arte 

tradicionales [...]: de un lado, la imaginería católica, con un fuerte contenido 

popular y de alto efecto sensorial y dramático; un “imperio de los sentidos”, basado 

en las emociones, el color, el oro, el dolor, la sangre; un receptáculo de lo sagrado 

a medio camino entre la aparición sobrenatural y la seducción visual. Y en el 

51 Per més informació al respecte, vegeu Agüí, E. V., i Bolaños, M. (2011). Op. cit., pp. 372-373. 
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extremo opuesto, una colección de copias, que constituye un desafío intelectual a 

nuestros hábitos culturales, que se dirige a nuestra “materia gris”; que, a partir de 

un arte imitativo y anónimo, nos hace reflexionar sobre nuestras ideas adquiridas, 

una colección que estiliza la belleza y también la violencia».52 

La part de l’antic museu de reproduccions que es troba en exposició a Valladolid és la 

que es correspon amb les escultures de l’Antiguitat clàssica, les obres més importants de 

Grècia i Roma (annex, figures 11 i 12). Aquesta part del fons correspon a unes 300 de les 

3.500 del total de les escultures que quedaven del Museo de Reproducciones Artísticas i 

la tria no és gens arbitrària, sinó que ha estat feta segons uns criteris molt clars. En primer 

lloc, perquè l’Antiguitat clàssica ha estat el període que més vegades ha servit d’inspiració 

i de model pels artistes, tant durant el Renaixement i en el neoclassicisme com en períodes 

posteriors. En segon lloc, perquè gran part d’aquestes còpies van formar la primera part 

del fons de l’antic museu. I, per últim, perquè els romans copiaven contínuament als grecs 

i també perquè les grans escultures gregues que han arribat fins als nostres dies són 

reproduccions romanes d’escultures gregues en bronze que s’han perdut.  

Per tant, veiem com des d’una institució contemporània es defensa la validesa actual d’un 

museu que va ser tot un referent per l’estudi de l’escultura quan el fenomen artístic de la 

reproducció estava en auge. De la mateixa manera, en manté viu el record de l’antic 

Museo de Reproducciones Artísticas i presenta un discurs nou sobre el bessó artístic de 

les obres originals i que explora els límits de la veritat i l’originalitat. No obstant això, 

s’ha hagut de crear un aparell argumentatiu al voltant de les reproduccions, perquè ara ja 

no ens trobem davant d’un museu que adoctrina ensenyant les millors obres argumentant 

que “són aquestes i no unes altres”, sinó que s’han de situar en un context històric en el 

qual la reproducció era tan vàlida i valuosa com l’obra original. 

    

52 Agüí, E. V., i Bolaños, M. (2011). Op. cit., p. 374. 
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V. El Museu de Reproduccions de 
Barcelona 

El 16 de gener de 1883 apareixia al Diario de Barcelona un article signat per l’escriptor 

i periodista Francesc Miquel i Badia que explicava que la ciutat de Barcelona necessitava 

un museu “en relación con la importancia de la ciudad y de la provincia”53. És un text 

escrit des de la racionalitat pura, on el periodista reconeix que es necessiten dues coses 

per crear un museu: per una banda, un edifici capaç d’ésser dividit en diferents sales i 

seccions i, per l’altra, una col·lecció per poblar aquestes sales. L’article segueix explicant 

que “ambas corporaciones [la Diputació Provincial i l’Ajuntament de la ciutat] pueden 

también poblar las salas del edificio a que aludimos, de un modo relativamente económico 

y con resultado muy provechoso para el Arte y la Industria, si limitan sus deseos a la 

organización de un Museo de Reproducciones”54.  

Per apuntalar el seu argument, Miquel i Badia explica que si les institucions 

governamentals decidissin crear un museu amb obres originals, es tardaria molt temps a 

emplenar les sales de l’hipotètic i alhora necessari museu. A més, aquestes obres tindrien 

un cost econòmic molt elevat, fet que perjudicaria les arques de l’Ajuntament i la 

Diputació. Així doncs, proposa “seguir las huellas de Viena y de Berlín, imitar lo que está 

realizando París en el Trocadero y que se lleva a cabo en Madrid”55. El periodista, doncs, 

deixa clar des del principi quins haurien de ser els models a imitar a l’hora de pensar en 

el museu de reproduccions de Barcelona, que són els mateixos que es van seguir per crear 

el seu homònim madrileny. 

Al final del seu article, Miquel i Badia explica tots els avantatges que té crear un museu 

de reproduccions. El que és més curiós és que no només argumenta que aquesta tipologia 

de museu és viable econòmicament –perquè el cost d’una reproducció és mínim comparat 

amb el d’una obra original– sinó que també té en compte que aquesta institució podria ser 

beneficiosa culturalment parlant pels artistes i pels ciutadans. La funció pedagògica, 

doncs, era molt important, perquè “aquest Museu literari era la nineta dels ulls dels nostres 

53 Miquel i Badia, Francesc. “Un museo realizable”, Diario de Barcelona, 16 de gener de 1883, p. 629  
54 Ibídem, p. 630.  
55 Ibídem, p. 631.
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artistes i arqueòlegs amb el qual creien poder enriquir l’erudició artística de la nostra 

ciutat, pobra de diners i de consciència veritablement artística i arqueològica”56. 

L’article publicat al Diario de Barcelona va ajudar al fet que es comencés a discutir sobre 

la necessitat de crear un museu de reproduccions a la Ciutat Comtal, perquè ja feia dos 

anys que el Museo de Reproducciones Artísticas havia obert les seves portes al Casón del 

Buen Retiro de Madrid. Però les idees que Francesc Miquel i Badia va aportar en el seu 

article no es compliran del tot, perquè mentre que ell proposava instal·lar aquest nou 

museu a les casernes de la Ciutadella –que ben aviat passarien a mans de l’Ajuntament 

perquè les tropes passarien a ocupar un altre edifici del parc–, finalment es va optar per 

situar-lo al Palau de la Indústria57 (annex, figura 13).  

El 4 de setembre de 1890, just després del gran èxit de l’Exposició Universal de Barcelona 

de 1888, es crea la Comissió Organitzadora del Museu de Reproduccions Artístiques. 

Josep Lluís Pellicer serà el secretari i president d’aquesta comissió i quan el museu 

s’inauguri es convertirà en el primer director de la institució després que Miquel i Badia 

declinés assumir el càrrec.  

Des d’aquesta comissió es decidiran les seccions que tindrà el futur museu i una de les 

més importants va ser la d’arquitectura, potser perquè Domènech i Montaner era part 

d’aquesta comissió58. El problema que emergeix en el moment en el qual es decideix 

donar molt pes a les reproduccions d’arquitectura és que els museus que servien de model 

per la institució barcelonina tenien molt bones col·leccions dedicades a aquest àmbit, però 

per poder solucionar aquesta qüestió van decidir prioritzar la reproducció de monuments 

nacionals.  

La Comissió Organitzadora també va decidir donar importància a la biblioteca del museu, 

perquè si s’havia de convertir en una institució pedagògica, havia de disposar d’un bon 

fons bibliogràfic que servís per a l’estudi. Però aquesta biblioteca també complia una altra 

56 Galí, Alexandre (1985). Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya 1900-1936, 

volum XIV, p. 165. 
57 El Palau de la Indústria estava situat on actualment hi trobem el zoo de la Ciutat.  
58 Garcia i Sastre, Andrea A. (1997). Els museus d’art de Barcelona: antecedents, gènesi i desenvolupament 

fins l’any 1925, p. 320. 
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funció perquè servia alhora per eixamplar l’horitzó de la col·lecció a través de postals i 

fotografies d’obres d’altres museus.  

Si quan parlàvem del Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid ens fixàvem en la 

figura de Juan Facundo Riaño, en el cas de Barcelona aquesta persona va ser l’historiador 

Salvador Sanpere i Miquel. Ell va ser l’encarregat de la compra de les reproduccions als 

diferents museus i tallers d’Europa.  

Un cop enllestida tota la feina prèvia, el Museu de Reproduccions va obrir finalment les 

seves portes el 29 de juny de l’any 189159 a la nau central del que havia estat el Palau de 

la Indústria durant l’Exposició de 1888 (annex, figures 14 i 15). Un dia després, la premsa 

recull la inauguració dels dos museus. Per una banda, La Vanguardia publica les paraules 

del primer director del museu, Josep Lluís Pellicer, que desitjava que la institució es 

convertís en un museu de referència, tal com havia estat per Anglaterra el South 

Kensington Museum, inaugurat després de l’Exposició de Londres de 185160. Per la seva 

banda, l’alcalde Joan Coll i Pujol explicava que el cost del museu no arribava als 30.000 

duros, un preu molt baix comparat amb els diners que s’haurien hagut d’invertir en la 

creació d’una altra tipologia de museu i que ja havia augurat Miquel i Badia en el seu 

article. L’alcalde va acabar el seu parlament assegurant que “hasta aquí solo hemos 

sembrado la semilla, que ha de germinar todavía y desarrollarse hasta ser el árbol 

frondoso, bajo cuya sombra se ha de cobijar el futuro arte barcelonès”61. 

D’altra banda, La Dinastia posa en relleu la necessitat que hi havia de crear un museu 

com el que estaven inaugurant, perquè s’estava seguint així una tendència europea62. Però 

el més important de l’article publicat és la llista detallada de les obres que es van posar 

en exposició quan el museu va ésser inaugurat. El púlpit de la Santa Croce de Florència, 

la porta i els plafons del Palau de Versailles, diversos baixos relleus de diferents artistes 

del Renaixement italià o els sepulcres de Marsupini a la Santa Croce i el de Salutati eren 

només algunes de les obres que formaven part de la col·lecció. A més, des de La Dinastia 

expliquen que ja s’està treballant per ampliar l’abast cronològic de les còpies i que 

59 El Museu Arqueològic es va inaugurar el mateix dia i el 18 de gener del mateix any s’havia obert el 

Museu Municipal de Belles Arts. Aquests dos museus, juntament amb el de reproduccions, seran els primers 

museus públics que va tenir la ciutat de Barcelona. 
60 “El Museo de Reproducciones Artísticas”, La Vanguardia, 30 de juny de 1891, p. 1. 
61 Ídem. 
62 “Las ceremonias de ayer. Inauguración del Museo de Reproducciones”, La Dinastia, 30 de juny de 1891, 

p. 1. 
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pròximament es podrà veure una ala del claustre de Sant Cugat del Vallès, la Victòria de 

Samotràcia –que es va acabar adquirint l’any 1910 i es van pagar 1.500 francs per la 

reproducció63– o les escultures eqüestres de Colleoni de Verrocchio i el Gattamelata de 

Donatello. 

Josep Lluís Pellicer, director del museu, lluitava constantment perquè es resolguessin els 

inconvenients que suposava el Palau de la Indústria com a seu del Museu de 

Reproduccions. Un d’aquests problemes era que es necessitava ampliar la zona dedicada 

a l’exposició, perquè hi havia moltes obres emmagatzemades i això podia provocar el seu 

deteriorament.  

A aquests problemes de deteriorament i falta d’espai se sumava una manca de pressupost, 

perquè si l’any 1893 es van destinar 20.000 pessetes de les 90.000 totals64 al Museu de 

Reproduccions –el doble de la inversió destinada al Museu de Belles Arts i la mateixa 

que el Museu de la Història i el d’Indústries Artístiques–, cada cop la inversió anirà 

disminuint. L’any 1894 s’hi destinaven 7.500 pessetes, mentre que el Museu de Ciències 

Naturals, Parc Zoològic i Jardí Botànic rebia 20.000 pessetes, la mateixa quantitat que es 

destinava al Museu de la Història65.  

De totes maneres, la gran davallada en la inversió s’observa l’any 1902, quan el Museu 

de Reproduccions rep 5.000 pessetes –la quantitat més petita que va rebre mentre era un 

museu autònom i, a més a més, aquell any es van invertir 50.000 pessetes en el Museu de 

Belles Arts i 25.000 al Museu Arqueològic66–, però aquest fet es pot justificar si tenim en 

compte que en aquell moment el museu ja disposava de personal específic que es dedicava 

a fer buidats en guix. Tot i aquest possible motiu que podria haver-hi al darrere d’aquesta 

63 March, Eva (2013). “El Museo de Reproducciones de Barcelona 1890-1931. De sus orígenes a la 

desmembración de sus colecciones”, p. 100. Copia e invención: modelos réplicas, series y citas en la 

escultura europea (DVD). Sota la coordinació d’Ana Gil Carazo. 
64 Garcia i Sastre, Andrea A. (1997). Op. cit., p. 327. 
65 Ibídem, p. 330. 
66 Ibídem, p. 382. 
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manca de pressupost, és evident que el Museu de Reproduccions es va anar deteriorant i 

va entrar ràpidament en una fase de decaïment67. 

A tots aquests problemes, cal sumar-li el fet que els edificis que s’havien construït per 

l’Exposició Universal de 1888 cada vegada estaven més deteriorats i eren menys útils per 

exhibir unes col·leccions que cada cop eren més abundants. Llavors va sorgir la idea 

d’instal·lar el Museu de Belles Arts i el d’Història juntament amb el de Reproduccions al 

Palau de la Indústria, una idea desgavellada si es té en compte que aquest edifici es va 

construir per l’exposició d’objectes industrials. En aquell moment l’Ajuntament no 

disposava dels recursos econòmics necessaris per poder construir un nou edifici pels 

museus que ho necessitessin i tampoc havien començat les obres de remodelació de l’antic 

Arsenal de la Ciutadella, un edifici que sí que hauria estat més adient per exposar les 

col·leccions d’aquests museus. 

Va començar, doncs, un procés de remodelació del que havia estat el Palau de la Indústria, 

on s’havien d’instal·lar dues naus laterals per tal de poder fer lloc per les altres 

col·leccions, però aquest projecte quedà aturat durant l’alcaldia de Josep M. de Nadal i 

Vilardaga. Aquesta decisió va provocar que tot el material quedés emmagatzemat i 

desordenat a la nau central l’any 1896 (annex, figura 16), una situació que no oferia les 

condicions òptimes i desitjables per la conservació del nostre Museu de Reproduccions. 

Això va provocar que Pellicer es queixés a la Comissió Municipal de Biblioteques, 

Museus i Exposicions Artístiques i a la Comissió de Governació en diverses ocasions. 

Finalment, en els darrers mesos de 1898, el “president de la Comissió de Governació, 

s’adreçava a Josep Pellicer per donar l’ordre de trasllat de les obres artístiques situades a 

la galeria alta de la Nau Central, al Palau de Belles Arts”68 i quatre mesos més tard 

aquestes ja estaven instal·lades a la seva nova seu. Tot i aquesta decisió, el Museu de 

Reproduccions i també el fons escultòric del Museu de Belles Arts seguien estant 

instal·lats a la nau central del Palau de la Indústria, esperant una nova localització o una 

remodelació que permetés una millor exposició de tots els materials del museu.  

67 Tot i els problemes que podien haver-hi, el museu gaudia de prestigi entre els visitants que hi acudien 

per poder veure aquella institució que exposava les grans obres de la Història de l’Art. Per més informació, 

vegeu l’article de José Ametller llistat a la bibliografia.  
68 Garcia i Sastre, Andrea A. (1997). Op. cit., pp. 355-356. 
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L’any 1902, la Junta de Museus va decidir acceptar una part d’una proposta d’Eusebi 

Busquets, que demanava que es tornessin a recuperar les arrels culturals catalanes perquè 

creia que s’estaven imitant massa els models estrangers en el cas del Museu de 

Reproduccions. La Junta també va veure que era necessària una reordenació dels museus 

de la ciutat i va començar a estudiar els edificis que podrien ser capaços d’allotjar les 

col·leccions artístiques de les quals disposaven en aquells moments.  

L’edifici més adient i el que acollirà el Museu de Reproduccions a partir de l’any 1902 

serà l’antic Arsenal de la Ciutadella69 (annex, figura 17). Puig i Cadafalch fou l’encarregat 

de planejar una possible remodelació i ampliació de l’edifici per tal d’adaptar-lo a les 

necessitats expositives. Una secció del Museu de Reproduccions va passar a formar part 

de la col·lecció del Museu d’Arts Decoratives i s’exposaria a la primera planta de l’edifici, 

juntament amb peces del Museu de la Història (annex, figures 18 i 19). Aquest nou museu 

obria les seves portes el 27 de setembre de 1902 a l’antic Arsenal i les reproduccions 

n’eren una part molt important:  

«Aunque no se publicó guía ni catálogo, la planta del Museo aparecida en los 

periódicos, deja ver, claramente, no sólo que las reproducciones eran el principal 

material del museo, sino que la sala principal del mismo estaba ocupada por las 

reproducciones del Renacimiento. Además, distribuidas en las salas perimetrales 

de la primera planta del Museo, habían reproducciones de cerámica griega, 

romana, del Renacimiento y musulmana; también reproducciones de esmaltes y 

mosaicos, medallas, hierros, bronces, orfebrería, marfiles, encuadernaciones y 

muebles».70 

A poc a poc, aquest museu anirà ampliant el nombre de sales i l’any 1903, Puig i 

Cadafalch va proposar traslladar una altra part de les escultures que encara restaven al 

Palau de la Indústria i col·locar-les a la planta baixa de l’Arsenal, aconseguint una altra 

secció d’escultures dins l’edifici del museu (annex, figura 20). De totes maneres, restaven 

69 L’antic Arsenal també era conegut com a Palau Reial del Parc perquè aquest edifici havia estat cedit a la 

Casa Reial. Actualment, és la seu del Parlament de Catalunya.  
70 March, Eva (2013). Op. cit., p. 101. 
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encara a l’espera que s’adeqüessin els patis interiors de l’edifici per tal de poder-hi 

col·locar més reproduccions en un lloc més adient per la seva visualització.  

L’any 1908, el museu situat a l’antic Arsenal reobria les seves portes amb un altre nom: 

Museu d’Art Decoratiu i Arqueològic. Aquesta decisió va fer que apareguessin veus molt 

crítiques contra la Junta de Museus, sobretot les de tres diputats provincials –Santiago 

Gubern, Secundí Coderch i Jaume Cruells– que demanaven que es dividís la col·lecció 

en tres museus independents: el Museu de Belles Arts, el Museu de Reproduccions i el 

Museu Arqueològic i Històric, tot seguint les petjades dels principals museus de Londres, 

París, Munic i Madrid. Aquesta proposta permetia que el Museu de Reproduccions tornés 

a adquirir el caràcter independent que tenia en el seu origen, però fallava a l’hora de fer 

una proposta sòlida pel que fa a la ubicació hipotètica d’aquests tres museus. Puig i 

Cadafalch es va mostrar molt crític amb la posició dels tres diputats i els atacava 

directament i sense embuts en un article publicat a La Veu de Catalunya: 

«Discutiria, sobretot, aqueixes modernitats que apareixen en la proposició dels 

diputats provincials, que’m semblen en això una mica endarrerits y una mica 

desconeixedors d’aquells museus mondials de París, Londres y Munich. [...] Jo 

agrairia que’ns diguessin si a Londres el Museu de Belles Arts y el British Museum y 

el South-Kensington son museus d’art, o d’arqueologia, o de història, 

exclusivament, o bé son totes tres coses a la vegada, barrejades les coses 

autèntiques ab reproduccions (horrorísin-se’ls nostres sabis y els nostres refinats y 

els nostres esperits cultes) barrejades ab reproduccions a mida de les necessitats 

pera completar les series, pera establir la continuïtat de les series».71 

Com veiem, en les paraules de Puig i Cadafalch ja s’avança el que apuntàvem al principi 

d’aquest treball, que les reproduccions –tal com assenyalava Josef Beneš72– poden servir 

per emplenar buits en la col·lecció d’un museu quan l’obra original no sigui accessible 

pel museu en qüestió. Així doncs, l’any 1908 es va racionalitzar el recorregut del museu, 

i les reproduccions, les peces històriques i les troballes arqueològiques com les 

d’Empúries –l’Esculapi va ingressar al museu l’any 1909–es complementaven les unes 

amb les altres. 

71 Puig i Cadafalch, J. “Pel nostre museu”, La Veu de Catalunya (Edició Vespertina), 11 de febrer de 1908, 

p. 1. 
72 Beneš, Josef (1985). Op. cit., pp. 83-84. 
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El cas de l’Esculapi d’Empúries és un assumpte en el qual val la pena aturar-se. Aquesta 

escultura va ser molt important, perquè representava el model de l’estatuària grega a la 

península i alguns museus en van demanar reproduccions. “La junta procedeix a la 

reproducció en guix, mitjançant l’emmotllament, de l’estàtua; n’encarrega tres còpies al 

buidador Ghiloni, que serà auxiliat pel personal del taller de buidatges del museu”73. 

Aquest és un dels moments en els quals el Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid 

i el seu homònim barceloní entren en contacte i realitzen un intercanvi: l’Esculapi per 

l’estàtua de Marc Agripa trobada a les excavacions del Teatre de Mèrida.   

Tanmateix, el 19 de setembre de 1910 va haver-hi una gran tempesta que va inundar tota 

la planta baixa de l’antic Arsenal i va obligar a tancar les sales d’exposició que estaven 

situades en aquesta planta. Es van intentar reparar els desperfectes, però l’any següent va 

haver-hi una altra tempesta que va provocar més destrosses i aquestes ja no es van poder 

reparar. La planta baixa, doncs, va quedar inutilitzable en termes expositius i va convertir-

se en el magatzem dels museus que albergava l’Arsenal.  

El 1904 s’havia posat la primera pedra de la construcció de les naus laterals de l’antic 

Arsenal per aconseguir més espai pel museu, però el projecte va anar avançant lentament 

perquè hi havia altres obres de remodelació que eren més importants per evitar que la 

col·lecció quedés malmesa. Amb tot, el dia 7 de novembre de 1915 es va inaugurar el 

Museu d’Art i d’Arqueologia de Barcelona, nom que responia a la voluntat d’unió “en un 

únic edifici dels antics Museu de la Història, Museu de les Reproduccions Artístiques, 

Museu Arqueològic, Museu d’Arts Decoratives i Museu de Belles Arts”74. No obstant 

això, per la seva localització, el museu era més conegut com a Museu del Palau Reial o 

Museu de la Ciutadella.  

Aquest nou museu comptava amb quatre divisions conceptuals: la secció d’escultura 

comparada, la de pintura i escultura, la d’arqueologia i les arts decoratives. La primera de 

les seccions és la que ens interessa, perquè era la formada per les peces del Museu de 

Reproduccions, que ara es presentaven separades de les peces originals i donaven més 

73 Boronat i Trill, Maria Josep (1999). La política d’adquisicions de la Junta de Museus. 1890-1923, p. 

384.  
74 Garcia i Sastre, Andrea A. (1997). Op. cit., p. 601. 
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rigor científic al museu, perquè anteriorment les còpies i els originals es presentaven 

barrejats. 

La secció d’escultura comparada ocupava la planta baixa del remodelat Arsenal, tres 

petites sales a banda i banda de la porta d’entrada i les tres sales principals (annex, figures 

21 i 22). Tot això per aconseguir tornar a donar-li valor a una col·lecció que buscava tenir 

un sentit pedagògic. A més, al pati interior es podien visitar les escultures més grans, 

sense seguir cap ordre ni cronològic ni temàtic i és aquí on es podia veure el Gattamelata 

de Donatello (annex, figura 23). Així doncs, les sales dedicades a l’antic Museu de 

Reproduccions cobrien un arc cronològic que anava des de l’art ibèric, egipci i 

mesopotàmic o l’escultura grega hel·lenística fins a les grans obres del Renaixement de 

Donatello o Miquel Àngel, passant sempre per obres arquitectòniques nacionals com els 

capitells romànics reproduïts en guix de Sant Cugat, els del monestir de Santa Maria de 

l’Estany –reproduccions encomanades i realitzades durant 1911 i 1912– i els capitells del 

claustre gòtic del convent de Sant Domènec de Girona75. 

Durant els primers anys del nou museu, totes les branques en les quals estava dividit van 

anar creixent. Aquest fet era més notable en les seccions d’arqueologia i d’art romànic, 

degut, en primer lloc, als dipòsits provinents de les excavacions l’Institut d’Estudis 

Catalans i, en segon lloc, a l’arribada l’any 1924 de les pintures murals romàniques dels 

Pirineus. Aquestes últimes no només plantejaven un problema d’espai, sinó també un 

problema conceptual pel museu, perquè es començava a defensar que el romànic era 

l’embrió a partir del qual va iniciar-se l’art català i ara calia crear un museu d’art 

específicament català que exposés les obres dels períodes de màxima plenitud nacional, 

és a dir, el període medieval i fins al segle XV76. 

Per tant, l’any 1922 es va proposar una nova reordenació dels museus de Barcelona. En 

aquest cas, es tornava a posar sobre la taula el debat sobre la divisió dels museus per 

disciplines que tantes disputes havia provocat l’any 1908. Es proposava, doncs, la creació 

de quatre museus independents: el Museu Arqueològic, el Museu d’Art Medieval i 

Modern, el Museu d’Art Contemporani –que ja havia estat instal·lat al Palau de Belles 

75 Boronat i Trill, Maria Josep (1999). Op. cit., p. 389.  
76 March, Eva (2013). Op. cit., p. 104. 
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Arts– i el Museu de Reproduccions77. No obstant això, la idea de crear un Museu de 

Reproduccions independent i autònom no va arribar enlloc.  

Així mateix, el 1924 es va plantejar un altre canvi de nom i passaria ara a ser el Museu 

Pedagògic de la Història de l’Art i la Junta de Museus va començar a buscar una 

localització per aquest museu. Una possible localització era la Escuela Oficial de Artes e 

Industrias y Bellas Artes, però l’assumpte que aquí ens interessa són els motius que donen 

des de la Junta per desprendre’s d’aquesta part de la seva col·lecció, perquè argumenten 

el següent: 

«En época de escasez de objetos auténticos [la reproducción] se adjuntó a las otras 

colecciones con el único fin de llenar los locales. Aumentadas las colecciones de 

objetos auténticos en estos últimos tiempos, las colecciones en yeso privan la 

instalación de aquellas, a la vez que producen en el aspecto general de las 

instalaciones el mal efecto que es de suponer».78 

Aquest és un clar símptoma de la decadència en la qual va entrar la col·lecció de 

reproduccions que guardava el Museu de la Ciutadella, perquè aquestes ja no eren vistes 

com a objectes dignes d’estar dins un museu. Ara havien de convertir-se en peces 

simplement pedagògiques al servei de l’estudi i havien de ser desallotjades perquè es 

tenien uns altres interessos en ment. El més primordial era prioritzar les sales d’art 

romànic amb les pintures murals dels Pirineus i donava la sensació que les reproduccions 

feien nosa i calia traslladar-les a una nova seu.  

Per culpa de la manca d’una resposta en ferm de l’Ajuntament de Barcelona, es van 

començar a estudiar possibles alternatives per buidar el Museu de la Ciutadella de 

reproduccions i poder guanyar espai per les obres del romànic català. Una d’aquestes 

solucions implicava exposar les escultures a l’aire lliure, però com moltes d’aquestes 

reproduccions eren en guix i no podien treure’s a la intempèrie van pensar que potser 

seria bona idea fer reproduccions en pedra de les obres en guix. Per tant, a finals de 1925 

van demanar a la casa de reproduccions Lena que fes una còpia en pedra de la Venus de 

Mèdici79.  

77 Galí, Alexandre (1985). Op. cit., p. 214. 
78 Carta datada el 21 de noviembre de 1924 i conservada –una còpia– al Fons Històric de la Junta de Museus 

de Catalunya (FHJMC). Exp. Sesión del día 13 de diciembre. 1924. Citat a: March, Eva (2011). Els Museus 

d’Art i Arqueologia de Barcelona durant la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), p. 82. 
79 March, Eva (2011). Op. cit., p. 83. 
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No obstant això, aquesta idea no va prosperar i es van haver de traslladar les escultures i 

els relleus a una altra localització i emmagatzemar-les a l’antiga església de la Ciutadella, 

on també estaven guardades les màquines i el material del cos de bombers de la ciutat. 

De totes maneres, encara quedaven al Museu tres sales dedicades a les reproduccions: les 

d’escultura italiana i francesa del Renaixement i les d’escultura medieval. El cas més 

destacat de les escultures que encara romanien dins el Museu és el de la Victòria de 

Samotràcia (annex, figura 24), situada als peus de l’escala d’ingrés, donant la benvinguda 

als visitants com ho fa l’original de l’ala Denon del Musée du Louvre80.  

Durant l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, el comitè executiu d’aquesta 

exposició va organitzar una gran mostra d’art espanyol al Palau Nacional de Montjuïc 

amb el títol de El Arte en España. Per preparar l’exhibició, es va comptar amb l’ajuda de 

la Junta de Museus de Barcelona. Malgrat alguns conflictes en els primers moments de 

l’organització entre la Junta i el comitè organitzador, van acabar demanant a la Junta que 

els facilitessin algunes reproduccions per la gran exposició artística: 

«Seria impossible la formació de les sèries sense comptar amb exemplars 

reproduïts. L’escultura decorativa arquitectònica és un element essencial per a 

conèixer els estils: cal emmotllar fragments escollits, característics, dels principals 

períodes i escoles. L’art paleocristià, l’art visigòtic i l’art mossàrab, és amb 

l’escultura ornamental, singularment, com poden presentar-se. També s’han de fer 

maquetes de conjunt [...]».81 

Dins de El Arte en España, doncs, es contemplava l’opció d’exposar reproduccions, que 

eren absolutament necessàries per mostrar totes les manifestacions artístiques que hi 

havia hagut a Espanya al llarg de la seva Història. Si no hagués estat per les reproduccions, 

no s’hauria pogut preparar una exposició que oferís una visió tan panoràmica com la que 

es va organitzar. Així doncs, es va optar per la mateixa solució que van plantejar per 

l’organització de l’exposició amb motiu del quart centenari del naixement de Miquel 

Àngel l’any 1875. 

80 March, Eva (2013). Op. cit., p. 105.  
81 Memòria «España Monumental», datada el 25 de maig de 1920 conservada a FHJMC. Exp. Documentos 

exposición Barcelona. Citat a: March, Eva (2011). Op. cit., p. 82. 



41 

Un cop clausurada l’Exposició Internacional el dia 15 de juliol de 1930, els pavellons que 

s’havien construït amb motiu de l’esdeveniment queden buits i es comença a plantejar 

una altra reorganització dels museus de la ciutat. Aquest cop es tenia present la idea de 

crear museus especialitzats segons els seus fons tal com ja s’havia començat a plantejar 

l’any 1922, encara que en aquell moment no va tirar endavant pel que respectava al Museu 

de Reproduccions.  

El 6 de novembre de 1931 es va plantejar una localització pel Museu de Reproduccions, 

que se situaria al Palau de Bèlgica (annex, figura 25) i al de la ciutat de Barcelona i 

quedaria dividit en dues seccions. Per una banda, el Palau de Bèlgica es convertiria en el 

Museu Pedagògic de la Història de l’Art, creat a partir de les reproduccions d’obres 

clàssiques que ja estaven al Museu de la Ciutadella i també amb fotografies i altres 

emmotllats procedents d’altres col·leccions europees82.  

D’altra banda, al Palau de la Ciutat es crearia l’Arxiu de Reproduccions per l’estudi de 

l’art espanyol. En aquesta segona institució s’haurien pogut veure les reproduccions 

procedents de El Arte en Espanya –hi havia reproduccions al natural de la portada de 

Santiago de Compostel·la, la de Santa María la Real de Sangüesa i la de San Vicente de 

Ávila (annex, figura 26)– i les obres d’art espanyol reproduïdes i exposades al Museu de 

la Ciutadella. També es disposava del repertori iconogràfic que s’havia fet per la mateixa 

exposició, del qual Folch i Torres n’alabava la seva exhaustivitat i la seva utilitat com a 

font de coneixement de l’art espanyol. D’aquesta manera, Folch i Torres creia convenient 

la creació d’aquest arxiu per tal d’ajudar als historiadors de l’art en la seva recerca en les 

manifestacions artístiques espanyoles83.   

Aquest projecte, tot i que fou una idea molt discutida durant les reunions de la Junta de 

Museus, no es va dur a terme per diferents motius, però el més important va ser que hi 

havia altres projectes que eren més importants en aquell moment, com per exemple la 

instal·lació del Museu d’Art Català al Palau Nacional de Montjuïc. Així doncs, les 

reproduccions van quedar en un segon terme i es va paralitzar tot el procés de creació de 

les dues noves institucions de les quals parlàvem unes ratlles més amunt.  

82 Galí, Alexandre (1985). Op. cit., p. 215. 
83 Per més informació al respecte, consulteu l’article següent: Folch i Torres, Joaquim (1931): “Un Arxiu 

de Materials per a l’estudi de la Història de l’Art Espanyol a Barcelona”, Butlletí dels Museus d’Art de 

Barcelona, juliol de 1931, vol. 1, núm. 2, pp. 56-60. 



42 

El dia 12 d’agost de 1931, es va cedir el Palau Nacional a la Junta de Museus i es van 

començar a traslladar algunes peces del Museu de la Ciutadella. El més curiós és que les 

primeres peces traslladades no van ser les que estaven dins la secció de Belles Arts, sinó 

que van ser les reproduccions en guix i les peces d’art decoratiu84. Aquest moviment de 

la Junta es justifica perquè aquest primer trasllat servia per confirmar d’una vegada per 

totes la creació d’un museu amb obres específicament d’art català. Després es van 

traslladar les pintures del romànic i la resta dels fons.  

Les reproduccions que quedaven al Museu de la Ciutadella van ser traslladades al Palau 

de Bèlgica, esperant una decisió que les tornés a convertir en part d’un museu o d’una 

col·lecció concreta, però el seu final va ser un altre. El mes de maig de 1937, tal com 

apunta Ignasi Domènech, durant la Guerra Civil Espanyola, els estralls causats per una 

bomba van destruir l’edifici on estaven guardades les reproduccions i no es va salvar 

gairebé res85. 

El que sí que es va aconseguir salvar –a part del material que ja estava en aquells moments 

al MNAC– va ser tot el material que s’havia destinat com a part del Museu de les Arts 

Decoratives instal·lat al Palau de Pedralbes (annex, figures 27 i 28). Aquest recinte va 

passar a mans de l’Estat amb l’adveniment de la Segona República l’any 1931 i la seva 

propietat va ser cedida a l’Ajuntament de la ciutat. La Junta de Museus decidí un any més 

tard instal·lar-hi el Museu de les Arts Decoratives, que es va inaugurar el 18 de novembre 

de 1932. Així ho explica la Guia Sumària publicada el 1932: 

«Entre aquests objectes d’art sumptuari hi ha incloses les obres reproduïdes en 

materials nobles o en aparença de tals, que constitueixen una part important dels 

fons d’orfebreria, de vidrieria i de faiança, i els emmotllats en guix d’objectes d’art 

sumptuari, els quals formen una Secció Documental. Aquests materials 

procedeixen de l’antic Museu de Reproduccions, i tenint com tenen una valor 

documental precisa els uns, i una aparença que els acosta molt als efectes de 

l’original els altres, hom creu que tindran una utilitat considerable per a l’estudi i la 

84 Galí, Alexandre (1985). Op. cit., p. 227. 
85 Domènech, Ignasi (2013). “Joaquim Folch i Torres i l’exposició d’El Greco al Palau Maricel de Sitges 

el juny de 1936”, p. 84. Antiquaris, experts, col·leccionistes i museus : el comerç, l'estudi i la salvaguarda 

de l'art a la Catalunya del segle XX. Sota l’edició de Bonaventura Bassegoda i Ignasi Domènech.  
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consulta dels que treballen en la història artística i per als que conreen les arts de 

la decoració».86 

Les reproduccions, doncs, eren una part molt important dins el museu. De les quaranta-

nou sales que tenia el museu, catorze d’aquestes exposaven almenys una reproducció. El 

que més sorprèn de la col·lecció del Museu de les Arts Decoratives és la reproducció del 

David de Donatello, que presideix la primera de les sales (annex, figura 29). Val a dir 

també que hi havia sales, com és el cas de la sala VI dedicada als ferros i els bronzes, els 

materials de les quals eren tot reproduccions87. 

El Museu de les Arts Decoratives del Palau de Pedralbes no serà la localització final de 

les reproduccions, perquè l’any 1935, la Junta de Museus va llogar –i no comprar, perquè 

aquesta opció no estava dins les possibilitats econòmiques de la Junta i el Patronat del 

Cau Ferrat– el Palau de Maricel de Sitges com una ampliació del Cau Ferrat de Rusiñol 

després d’haver rebut la donació de la biblioteca i la col·lecció de miniatures de vaixells 

d’Emerencià Roig88. El Palau de Maricel restava buit des de l’estiu de 1921, quan Charles 

Deering va marxar de Sitges tot emportant-se les seves col·leccions artístiques.  

Per tal d’ampliar els fons del museu, s’hi van traslladar les reproduccions de Pedralbes. 

Amb el pas del temps, aquestes col·leccions de reproduccions de ceràmiques, esmalts, 

vidres, mobles, escultures, porcellanes i ferros s’haurien hagut de retirar per tal de deixar 

pas a noves adquisicions o donacions que ajudessin a ampliar el discurs del Cau Ferrat.  

El Butlletí de la Junta de Museus d’Art de Barcelona ho explicava de la següent manera: 

«En aquesta notable edificació sitgetana, de la qual va prendre possessió el 

Patronat del “Cau Ferrat” el dia 14 de juny de l'any passat [1935], s'hi estan 

instal·lant una sèrie de reproduccions d'art sumptuari que fins ara han figurat al 

Museu de Pedralbes d'on seran en endavant excloses totes les reproduccions; una 

selecció d'altres obres d'art que permetin conservar la fesomia especial de l'interior 

de “Maricel”; la valuosa col·lecció de vaixells en miniatura [...] i un contingent de 

86 Junta de Museus (1932). Museu de les Arts Decoratives. Palau de Pedralbes. Guia Sumària, p. 10. 
87 Per una anàlisi amb mapes del museu i amb les sales concretes on hi havia reproduccions dins d’aquest 

museu, veure annex, figures 30 i 31 i la relació detallada de les sales. 
88 Galí, Alexandre (1985). Op. cit., p. 233. 
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ferros antics que vindrà a completar la sèrie reunida per Santiago Rusiñol al “Cau 

Ferrat”».89 

«En les sales principals de l'edifici s'hi exposa provisionalment una part de la 

col·lecció de reproduccions d'art sumptuari, dels Museus d'Art de Barcelona, que 

aniran essent substituïdes a mesura que augmenti la col·lecció de ferros, que és 

propòsit del Patronat augmentar-la constantment».90 

Tot aquest projecte va quedar paralitzat per culpa de l’esclat de la Guerra Civil espanyola 

i la dictadura posterior. A més, l’any 1952, l’Ajuntament de Sitges compra als hereus de 

Charles Deering el Palau de Maricel91 i, evidentment, les col·leccions van passar a estar 

sota la propietat de la Diputació i l’Ajuntament de la vila. D’aquesta manera, com sense 

les reproduccions el Palau de Maricel quedaria buit i tampoc se sabia què fer amb elles, 

encara resten com les grans oblidades per part de les institucions culturals catalanes i 

espanyoles.  

Tot i ser col·leccions marginades pels organismes culturals, tenen un gran valor tant 

artístic com pedagògic, perquè al Palau es poden veure gairebé al complet els fons de 

porcellana, esmalts i ceràmica de l’antic Museu de Reproduccions (annex, figures 32 i 

33). Actualment, la col·lecció de vidres s’ha retirat del Palau de Maricel perquè són peces 

molt fràgils i l’edifici es lloga per esdeveniments privats. És interessant destacar que totes 

aquestes peces estan exposades en les vitrines originals del museu, una manera de 

preservar la memòria del que fou una gran institució cultural i pedagògica.  

A part de les arts decoratives, el Palau de Maricel també és l’actual seu de dues mostres 

de reproduccions de vitralls i de mosaics. Però, la part escultòrica que es conserva a Sitges 

és igualment rellevant, encara que tingui menys representació. De les sis reproduccions 

escultòriques que es conserven, destaquen el David de Donatello i el Bust de Carles V, 

de Pompeo Leoni (annex, figures 34, 35 i 36). Aquestes dues peces –com la resta de 

materials que ara estan a Sitges– formaven part del Museu de les Arts Decoratives, però 

Ignasi Domènech, cap de col·leccions dels Museus de Sitges, sospita que no totes les 

89 “Noves instal·lacions en els nostres museus”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, abril de 1936, 

vol. 6, núm. 59, p. 32. 
90 “Inauguració de «Maricel» de Sitges”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, agost de 1936, vol. 6, 

núm. 63, p. 226. 
91 Panyella, Vinyet (2013). “La Col·lecció Pérez-Rosales, un capítol de la història dels museus de Sitges”, 

p. 179. Antiquaris, experts, col·leccionistes i museus : el comerç, l'estudi i la salvaguarda de l'art a la 

Catalunya del segle XX. Sota l’edició de Bonaventura Bassegoda i Ignasi Domènech. 
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còpies de Pedralbes van arribar a Sitges perquè sembla que les col·leccions d’esmalts i 

porcellana no estan del tot completes.  

El desconeixement de la destinació final de la resta d’escultures que es van salvar dels 

efectes de la bomba que va caure sobre el Pavelló de Bèlgica dificulta la investigació fins 

al punt que només resta fer hipòtesis. Una d’aquestes suposicions, que és la que defensem 

amb la nostra argumentació, és que al Palau de Bèlgica es van emmagatzemar les 

reproduccions de gran format –el Gattamelata, el Pórtico de la Gloria, la Victòria de 

Samotràcia, etc.– perquè era el lloc més adequat per guardar-les. Llavors, aquestes són 

les peces que es van perdre per culpa dels desperfectes de la bomba. La resta de la 

col·lecció es va salvar o bé perquè estava ja instal·lada al museu de Pedralbes o bé perquè 

s’havia guardat als fons de l’actual MNAC.   
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VI. Conclusions 

L’origen de la Història de la reproducció d’obres d’art es remunta a l’Antiguitat clàssica, 

quan els romans copiaven obres d’art gregues imitant els models dels hel·lens. Gràcies a 

aquestes reproduccions, algunes de les obres que en l’actualitat són considerades les més 

representatives de l’art grec han arribat fins als nostres dies.  

La funció pedagògica de les reproduccions es veu ja durant el Renaixement, amb artistes 

com Andrea Mantegna i el seu mestre Francesco Squarcione. Mantegna va conèixer els 

models de l’Antiguitat a través de les reproduccions que Squarcione tenia al seu taller de 

Pàdua. Aquest valor pedagògic també s’observa després d’analitzar les gipsoteques de les 

diferents acadèmies de Belles Arts que hi havia a Europa, que disposaven de còpies en 

guix de les obres més rellevants de la Història de l’Art per tal que els alumnes les 

estudiessin i les dibuixessin i modelessin. Amb aquest sistema educatiu no només es 

donaven a conèixer les obres, sinó que també es contribuïa a la fixació d’un cànon estètic 

hegemònic.  

En l’esfera artística del segle XIX, la còpia i la reproducció eren pràctiques molt esteses 

tant dins el procés d’aprenentatge acadèmic com en els circuits expositius dels museus. 

Quan no podien disposar de l’obra original, completaven les sales amb objectes reproduïts 

per no deixar un buit dins el seu discurs expositiu, però també existien museus que només 

exposaven reproduccions. Aquest últim cas és una tendència que sorgeix al segle XIX a 

Europa per la voluntat dels governs de democratitzar el coneixement i de culturitzar les 

masses. 

La inauguració d’aquests museus de reproduccions es pot justificar si es té en compte que 

el valor de les còpies era el mateix que el de les obres originals, perquè el que estava per 

sobre de tot era la idea que havia tingut l’artista i no la seva plasmació material. Per 

aquesta raó, les reproduccions en guix, bronze i marbre es van convertir en material 

museitzable, mentre que en l’actualitat aquestes peces no tenen cap valor per les 

institucions perquè no saben –o no volen– apreciar el gran valor didàctic que tenen.  

Amb tot i això, les col·leccions de reproduccions segueixen essent una part molt 

important de determinats centres i museus, com per exemple les col·leccions del Museo 

Nacional de Escultura des de l’any 2011 i també del Victoria and Albert Museum de 

Londres, que mai havia deixat de confiar en elles. Aquests dos exemples serveixen per 
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parlar de dues institucions contemporànies que treballen amb reproduccions i que han 

creat un aparell argumentatiu fort per defensar el seu valor pedagògic i de difusió d’un 

model estètic, però també per parlar de les tècniques que es feien servir per elaborar-les.  

Les reproduccions que exposaven el Museo de Reproducciones Artísticas i el Museu de 

Reproduccions de Barcelona –les dues institucions que han centrat el nostre treball– tenen 

un gran valor, perquè són peces que ajuden a conèixer la tècnica del buidatge i alhora 

perquè estan fetes en un moment en el qual encara estava permès treure còpies d’un 

original, una pràctica molt llunyana en l’actualitat. En molts casos són còpies centenàries 

amb una història al darrere, que ha quedat al marge del relat de la Història de l’Art. 

Tanmateix, està clar que aquesta tipologia de museu ha perdut el valor que tenia al segle 

XIX, però les seves col·leccions segueixen tenint el valor pedagògic que tenien en aquells 

moments i segueixen essent un patrimoni molt important per poder estudiar i conèixer les 

tendències artístiques de la Història de l’Art universal. A més a més, també serveixen per 

crear un concepte de memòria d’un temps concret, on les reproduccions tenien la mateixa 

validesa artística que els originals.  

El Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid i el Museu de Reproduccions de 

Barcelona són dues institucions culturals que apareixen en el mateix moment, els últims 

anys del segle XIX. Són dos museus que neixen, creixen i entren en decadència en 

paral·lel, però que tenen dos finals molt diferents. El museu madrileny va ser desallotjat 

del Casón del Buen Retiro el 1961 i a partir d’aquí comença un període d’abandonament 

i oblit, emmagatzemat en les sales d’altres museus de la capital espanyola. El Museu de 

Reproduccions va deixar de ser un problema per la Junta de Museus als anys trenta del 

segle XX, quan traslladen una part de les reproduccions al Museu de les Arts Decoratives 

i, anys més tard, al Palau de Maricel, solucionant així un problema d’espai que ja havia 

aparegut en el moment d’inauguració del Museu de la Ciutadella l’any 1902. Alhora, 

també s’ha de tenir en compte que una bona part de les peces del Museu de Reproduccions 

es van destruir el mes de maig de 1937 per culpa de la bomba que va caure a prop del 

Palau de Bèlgica, on estaven emmagatzemades les reproduccions.  

De totes maneres, seguir i resseguir la Història de les col·leccions que formaven el ja 

desaparegut Museu de Reproduccions és un assumpte molt complicat. En primer lloc, per 

la manca d’un catàleg o inventari que reculli tot el que hi havia al Palau de Bèlgica en el 

moment de la seva destrucció, tot i que allí podien quedar les reproduccions d’obres més 

monumentals com el Pórtico de la Gloria i altres materials de El Arte en España. En 
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segon lloc, perquè no se sap ben bé que és el que queda de l’antic museu per culpa de la 

seva gran dispersió per diferents seus. I, per últim, perquè és una institució que ha estat 

oblidada i marginada després del gran èxit que va tenir durant els primers anys de la seva 

existència.  

Amb tot, l’exemple dels dos museus de reproduccions espanyols més importants serveix 

per iniciar una reflexió al voltant del fenomen de la còpia en el món de l’Art. En 

l’actualitat, les reproduccions sembla que no siguin materials amb els quals els museus 

estiguin disposats a treballar, perquè rebaixa el nivell de les seves col·leccions. No obstant 

això, hi ha casos com el de les coves d’Altamira o les pintures murals de Sant Climent de 

Taüll que posen de manifest que les reproduccions són necessàries per conservar obres 

d’art que estan en risc de quedar malmeses a causa de la gran afluència de visitants o que 

s’han desplaçat de la seva ubicació original. Les reproduccions, doncs, serveixen per 

recuperar obres d’art que s’haurien pogut perdre i per construir la memòria d’un moment 

històric i artístic en el qual la societat europea valorava de la mateixa manera l’original i 

la còpia. 
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VIII. Annex  

Figura 1. Columna Trajana, en exposició al Victoria and Albert Museum, Londres. Fotos 

del V&A realitzades durant una visita el 06/02/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pórtico de la Gloria, en exposició al Victoria and Albert Museum, Londres.  
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Figura 3. David de Miquel Àngel, en exposició al Victoria and Albert Museum, Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. L’edifici marcat en negre és el Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid. 

Font: Museo de Reproducciones Artísticas (1943). Algunos estatuarios de los siglos XV 

al XVII, p. 19. 
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Figura 5. La façana del Casón del Buen Retiro de Madrid tal com era durant la primera 

meitat del segle XX, c. 1910. Font: llegat de Bartomeu Darder i Pericàs, CAIB-DGURT  

(http://llegatdarder.balearsfaciencia.org/index.php/bdp-1048;isad).  

 

Figura 6. Sala principal del Casón del Buen Retiro de Madrid, on també es pot observar 

la volta amb les pintures de Giordano, c. 1900. Font: Bolaños, María (2013b). “Bellezas 

prestadas: La colección nacional de reproducciones artísticas” 

(http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2013.025). 

http://llegatdarder.balearsfaciencia.org/index.php/caib-dgurt;isdiah
http://llegatdarder.balearsfaciencia.org/index.php/bdp-1048;isad
http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2013.025
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Figura 7. Copista fent una reproducció de la Victòria de Samotràcia al Casón del Buen 

Retiro de Madrid, c. 1900. Font: Bolaños, María (2013b). “Bellezas prestadas: La 

colección nacional de reproducciones artísticas” 

(http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2013.025). 

 

Figura 8. Deteriorament del Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid, que Enrique 

Lafuente Ferrari va fotografiar pel seu informe de 1957. Font: Bolaños, María (2013b). 

“Bellezas prestadas: La colección nacional de reproducciones artísticas”. 

(http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2013.025). 

http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2013.025
http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2013.025
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Figura 9. L’atapeïda sala que el Museo de Reproducciones ocupava al Museo de América 

de Madrid l’any 1984. En la imatge es pot identificar la Venus de Mèdici al centre. Font: 

Nieves, José Manuel. “Museo de Reproducciones Artísticas: Habrá que trasladar las 

esculturas a la calle”, ABC, Madrid, 13 de juliol de 1984, p. 52 

 

Figura 10. La col·lecció del Museo de Reproducciones Artísticas emmagatzemada al 

Museo del Traje de Madrid, c. 2001. Font: Bolaños, María (2013b). “Bellezas prestadas: 

La colección nacional de reproducciones artísticas”. 

(http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2013.025). 

http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2013.025
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Figura 11. Les reproduccions instal·lades a la Casa del Sol del Museo Nacional de 

Escultura de Valladolid. En primer terme, d’esquerra a dreta, es pot veure la Venus de 

Mèdici i el Dorífor de Policlet, entre altres escultures. Font: 

https://jesusantaroca.files.wordpress.com/2014/04/img_0501-crop.jpg, any 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Dues versions de la Venus de Mèdici instal·lades el 2011 a la Casa del Sol del 

Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Font: Bolaños, María (2013b). “Bellezas 

prestadas: La colección nacional de reproducciones artísticas”. 

(http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2013.025). 

 

https://jesusantaroca.files.wordpress.com/2014/04/img_0501-crop.jpg
http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2013.025
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Figura 13. El Palau de la Indústria, nucli central de l’Exposició Universal de Barcelona 

de 1888, c. 1889. Després de l’esdeveniment es van retirar les naus de fusta que 

l’envoltaven i es va mantenir la nau central, seu del Museu de Reproduccions de 1891 a 

1902. Font: Barral i Altet, Xavier (1992). El Palau Nacional de Montjuïc. Crònica 

gràfica, p. 72 

 

Figura 14. Primer muntatge del Museu de Reproduccions de Barcelona, c. 1891. En 

primer terme es poden apreciar les escultures en guix i bronze i, al fons, vitrines amb 

ceràmiques i vidres. Font: Barral i Altet, Xavier (1992). El Palau Nacional de Montjuïc. 

Crònica gràfica, p. 74. 
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Figura 15. Vitrines amb les peces més delicades del Museu de Reproduccions de 

Barcelona i il·luminació a través de la claraboia central, c. 1897. En primer terme es pot 

apreciar el Mercuri de Giambologna i l’Amoret amb dofí d’Andrea Verrocchio. Font: 

Garcia i Sastre, Andrea A. (1997). Els museus d’art de Barcelona: antecedents, gènesi i 

desenvolupament fins l’any 1925, làmina 7. 

 

Figura 16. El Palau de la Indústria i el Museu de Reproduccions de Barcelona després de 

l’arribada de les pintures i les escultures procedents del Palau de Belles Arts, c. 1896. 

Font: Barral i Altet, Xavier (1992). El Palau Nacional de Montjuïc. Crònica gràfica, p. 

75. 
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Figura 17. Arsenal de la Ciutadella, actual seu del Parlament de Catalunya, c. 1905. Font: 

Garcia i Sastre, Andrea A. (1997). Els museus d’art de Barcelona: antecedents, gènesi i 

desenvolupament fins l’any 1925, làmina 7.  
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Figura 18. Plànol del Museu d’Arts Decoratives, any 1902. A la sala marcada com ER al 

costat de les sales X, XI, XII, XIII s’exposaven bustos, mentre que a la sala ER al costat 

de l’escala hi havia una part de les escultures del fons del Museu de Reproduccions. Font: 

Garcia i Sastre, Andrea A. (1997). Els museus d’art de Barcelona: antecedents, gènesi i 

desenvolupament fins l’any 1925, p. 421. 
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Figura 19. Primera part del fons del Museu de Reproduccions de Barcelona ja instal·lat 

a l’Arsenal de la Ciutadella, c. 1902. Al fons a la dreta es pot veure el David de Donatello, 

mentre que al centre s’aprecia el Perseu de Benvenuto Cellini. Font: Garcia i Sastre, 

Andrea A. (1997). Els museus d’art de Barcelona: antecedents, gènesi i desenvolupament 

fins l’any 1925, làmina 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

Figura 20. Plànol de la planta baixa del Museu d’Arts Decoratives tal com estava 

distribuïda entre el 1903 i la primera meitat de 1906. Font: Garcia i Sastre, Andrea A. 

(1997). Els museus d’art de Barcelona: antecedents, gènesi i desenvolupament fins l’any 

1925, p. 429. 
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Figura 21. Plànol de les sales i galeries que ocupava el fons de reproduccions d’escultura 

a la planta baixa de l’antic Arsenal de la Ciutadella dins la secció d’escultura comparada 

del Museu d’Arts Decoratives i d’Arqueologia, creada el 1915. Font: Garcia i Sastre, 

Andrea A. (1997). Els museus d’art de Barcelona: antecedents, gènesi i desenvolupament 

fins l’any 1925, p. 621. 
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Figura 22. Passadís amb reproduccions al Museu d’Art i d’Arqueologia de Barcelona, c. 

1915. En primer terme a l’esquerra veiem el Sant Joan Baptista de Donatello i al seu 

costat el Bacus de Miquel Àngel. A la dreta tornem a veure el Mercuri de Giambologna. 

Font: Barral i Altet, Xavier (1992). El Palau Nacional de Montjuïc. Crònica gràfica,                       

p. 91. 

 

Figura 23. Gattamelata de Donatello instal·lat al pati de l’edifici del Palau de la 

Ciutadella l’any 1915. Font: March, Eva (2013). “El Museo de Reproducciones de 

Barcelona 1890-1931. De sus orígenes a la desmembración de sus colecciones”, p. 109. 

Copia e invención: modelos réplicas, series y citas en la escultura europea (DVD). Sota 

la coordinació d’Ana Gil Carazo. 
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Figura 24. La Victòria de Samotràcia presidint les escales del President del Palau de la 

Ciutadella, c. 1930. Font: March, Eva (2013). “El Museo de Reproducciones de 

Barcelona 1890-1931. De sus orígenes a la desmembración de sus colecciones”, p. 110. 

Copia e invención: modelos réplicas, series y citas en la escultura europea (DVD). Sota 

la coordinació d’Ana Gil Carazo. 

 

Figura 25. Vista exterior del Palau de Bèlgica durant l’Exposició Internacional de 1929. 

Font: http://bit.ly/1TXRzih.  

http://bit.ly/1TXRzih
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Figura 26. Una de les sales de El Arte en España, on es pot veure la reproducció del 

Pórtico de la Gloria i la portada de Santa María la Real de Sangüesa, c. 1929. Font: Barral 

i Altet, Xavier (1992). El Palau Nacional de Montjuïc. Crònica gràfica, p. 134. 

 

Figura 27. Sala d’orfebreria (sala VIII del Museu de les Arts Decoratives). Font: Junta 

de Museus (1932). Museu de les Arts Decoratives. Palau de Pedralbes. Guia Sumària, p. 

27. 
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Figura 28. Galeria dels mobles dels segles XVII i XVIII (sales XXX i XXXI del Museu 

de les Arts Decoratives). A l’esquerra de la imatge es pot veure la reproducció en bronze 

del Bust de Carles V, de Pompeo Leoni. Font: Junta de Museus (1932). Museu de les Arts 

Decoratives. Palau de Pedralbes. Guia Sumària, p. 58.  

 

Figura 29. Reproducció del David de Donatello presidint la Rotonda de les Bacines (sala 

I del Museu de les Arts Decoratives). Font: Junta de Museus (1932). Museu de les Arts 

Decoratives. Palau de Pedralbes. Guia Sumària, p. 13.   



71 

Figura 30. Plànol de la planta baixa del Museu de les Arts Decoratives. Les sales que 

contenien reproduccions es troben encerclades en negre. Font: Junta de Museus (1932). 

Museu de les Arts Decoratives. Palau de Pedralbes. Guia Sumària. 



72 

Figura 31. Plànol de la primera planta del Museu de les Arts Decoratives. Les sales que 

contenien reproduccions es troben encerclades en negre. Font: Junta de Museus (1932). 

Museu de les Arts Decoratives. Palau de Pedralbes. Guia Sumària. 
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Detall de les sales que contenien reproduccions en exposició i una breu explicació: 

 Vestíbul  reproduccions de bronzes pompeians. 

 Sala I (figura 29)  reproducció del David de Donatello presidint la Rotonda de 

les Bacines. 

 Sala III  reproduccions de peces de porcellana de Saxònia. 

 Sala VI  reproduccions de ferros i bronzes. 

 Sala VIII (figura 27)  reproduccions d’orfebreria, esmalteria bizantina, coberta 

d’un llibre, peces romàniques i gòtiques i del Renaixement italià i germànic. A la 

Guia Sumària destaquen la reproducció d’una copa original de Benvenuto Cellini, 

famós orfebre italià, i també els grans copals de cerimònia i de tinell típics de 

l’argenteria alemanya dels segles XVI i XVII.  

 Sala XIV  reproduccions d’armadures o peces d’armadura cèlebres. 

 Sala XIX  reproduccions d’esmalts de Llemotges del segle XIX i reproducció 

d’un exemplar francès de la segona meitat del XVIII.  

 Sala XXI  reproduccions de ceràmica de tipus clàssic i ceràmica moderna. Per 

una descripció detallada de les característiques de cada tipus de ceràmica, veure 

pp. 43-46 de la Guia Sumària.  

 Sala XXII  reproduccions de vidres. Primers segles de l’era cristiana, vasos, 

plats i copes. Reproducció de vidres venecians de Murano del segle XVI i XVII. 

 Sala XXIII  reproduccions de mobles del període gòtic i dels primers temps del 

Renaixement. 

 Sala XXIV, galeria documental  reproduccions en guix col·locades en sis 

vitrines, i també reproduccions de guadamassils dels segles XVII i XVIII. 

 Sala XXVI  còpia de la Lucrècia de Guido Reni i un altre de l’escola del pintor 

(ambdues obres són dipòsits del Museo del Prado).  

 Sala XXVII  còpia del Retrat del cardenal infant Ferran d’Àustria de Rubens.  

 Sala XXX – XXXI (figura 28)  reproducció en bronze del Bust de Carles V, de 

Pompeo Leoni, una reproducció d’una taula d’estil XIV del guardamobles de la 

Corona de França i cadirat anglès modern.  
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Figures 32 i 33. Col·lecció de reproduccions de ceràmica, en exposició al Palau de 

Maricel de Sitges. Cal destacar d’aquesta imatge les vitrines, que són les originals del 

Museu de Reproduccions. Fotografies del Palau de Maricel realitzades durant una visita 

el 15/02/2016. 
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Figures 34 i 35. David de Donatello i un detall del peu de la reproducció, Saló d’Or del 

Palau de Maricel de Sitges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Bust de Carles V, de Pompeo Leoni, Saló d’Or del Palau de Maricel de Sitges.  

 


