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Delicat cap de terracona d’una possible divinitat
femenina exposat a la Casa-Museu Castellarnau.

D’aquest opuscle n’han estat impresos
L únics exemplars, dels quals XXV són nominals destinats als socis
i XXV sense nom per a col·laboradors i amics, sobre paper....gr. als
tallers d’Indústries Gràfiques Gabriel Gibert de Tarragona.
Imatge de portada i contraportada: Detall de la refinada decoració
a la part superior d’un recipient de bronze de la
col·lecció Molas (Núm. inv. MHT-186). També imatge del Sr. Joan
Molas Sabaté a una de les sales del seu museu particular d’antiguitats
situat al Pla de la Catedral, i dues targetes informatives
del mateix (© F. Barriach)

Dits d’una mà d’una
estàtua de bronze perduda
(MHT-187. Col. Molas)

MENÚ
ENTRANTS DE CA L’ABAT
Romesco de patates, calamars i galeres
Musclos dàtil i escamarlanets a la planxa
Amanida divertida amb croquetes casolanes de carn d’olla

SEGONS PLATS A TRIAR
Bacallà amb salsa de cabrales i panses
Daus de tonyina amb suquet de ceba confitada
Secret de porc negre a la brasa amb reducció
de caramel i patates fregides
Garrons de porc rostit a l’antiga amb patates panadera

POSTRES
Fondant de xocolata amb gelat de mango
Xarrup de llimona amb Chartreuse
Mel i mató amb fruits secs

Vins D.O. Montsant i Terra Alta
Aigües minerals
Cafès
Restaurant El Racó de l’Abat - Tarragona

Apunts biogràfics

J

oan Molas i Sabaté neix a Tarragona el 26 de
setembre de 1888. Personalitat d’habilitats
i gustos polifacètics, i amb reconegut criteri artístic, va cursar estudis a l’Acadèmia
de Sant Carles de València i a l’Escola de
Belles Arts de Barcelona. Va impartir docència com a professor de dibuix a l’Institut Martí i Franquès, així com a l’Escola
Normal de Magisteri, assolint la Càtedra en
aquest el 1934. Va ser Congregant Major de la
Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J,
va ser Conseller a l’Ajuntament i nomenat Conservador del Museu
de la Ciutat que precisament s’havia de configurar essencialment
a partir del seu propi llegat. Li va ser otorgada la Medalla de Plata
de la Província i la Creu d’Alfons X el Savi. Va ser sots-secretari
de la Comissió de Monuments i acadèmic a la Real Acadèmia de
Belles Arts de San Fernando i de Sant Jordi. Estretament vinculat a
la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, va ser-ne sots-secretari
(1914-18) i secretari (1918-21), essent reconegut Soci de Mèrit de
la mateixa. En les tasques de defensa del patrimoni se’l recorda entre
d’altres, per l’acèrrima lluita per evitar que es desmuntés l’antiga
estructura del cor de la Catedral (Diario Español 5/6/1984,2). Va ser
conseller de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramón Berenguer IV,
soci fundador del Sindicat d’Iniciativa i Turisme i també membre
numerari de la UNESCO.

Hem d’agrair al Sr. Francesc d’Assís Barriach i Molas les diverses informacions
orals, així com el material documental i fotogràfic proporcionat, sense el qual
no s’hauria pogut realitzar el present fulletó amb les característiques formals i de
continguts presents.

La premsa local es fa resó de les seves activitats culturals tarragonines, interès col·leccionista, inquietuds i virtuts personals sovint
en veritables panegírics que manifesten la
sincera estima cap la seva persona (Petrófilo,
“In memoriam...”. DE 23/4/1970,7). També
redacta escrits científics i se’l cita en publicacions específiques sobre troballes arqueològiques, numismàtica i museística en general.
Una de les grans passions era la pintura, especialment la d’estil miniaturista, de la que era
un gran expert. Però sens dubte se’l recorda
pel seu afany de col·leccionar qualsevol peça
o antiguitat especialment aquelles d’interés
per la història de Tarragona, testimoni del
qual posa de manifest el seu museu del Pla
de la Seu. També cultivà el mecenatge local,
Làmina amb dibuixos d’àmfores corresamb generoses donacions com una imatge
ponent a un llistat d’objectes entregats el
8 de setembre de 1936 per Joan Molas
de la Verge del segle XVIII de fusta policroLlaveria i Joan Molas Sabaté a J. Fontbomada que va regalar pel Santuari del Llorito
na de la Comissió del Patrimoni Artístic
i que va ser portada en solemne processó el 5 de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. (Arxiu Nacional de Catalunya, Fons
de maig de 1957.
ANC1-1 . Generalitat de Catalunya)
En la seva vida però, i possiblement el fet
tràgic que més li va marcar, va ser la prematura mort de la seva dona, la Sra. Olvido Rodríguez. Finalment Joan
Molas i Sabaté va morir a Tarragona el 21 d’abril de 1970 als 82 anys
d’edat. L’any anterior ja havien començat els tràmits necessaris per a
ser reconegut com a Fill Predilecte de la Ciutat (DE 11/11/1969,3).

La col·lecció Molas

L

a creació d’aquesta excepcional col·lecció privada d’antiguitats diverses es remunta al 1900, per iniciativa del Sr. Joan Molas i Llaveria,
fuster dedicat als treballs de manteniment de la Catedral durant aproximadament una quarantena d’anys. Aquesta afició pel col·leccionisme va
continuar en el seu fill, el Sr. Joan Molas Sabaté, el veritable fundador
del Museu, en sintonia amb altres iniciatives semblants com el barceloní
Museu Frederic Marès, artista amb el què va cultivar amistat durant molt
de temps. D’aquesta manera el continu atresorament de peces va derivar
en la creació d’un peculiar museu privat ubicat al Pla de la Seu que es va
inaugurar oficialment el dia de Santa Tecla de 1943 per les més altes autoritats municipals, essent llavors alcalde el Sr. Josep Macián Pérez. Enguany
celebrem per tant el 75 aniversari d’aquella efemèride.
La col·lecció caracteritzada per un evident horror vacui, era visitable als
baixos del número 6 del citat pla de la Catedral i constava de dues úniques
sales per exposar l’heterogènia col·lecció de materials arqueològics i arquitectònics antics, així com històrics, religiosos, bibliogràfics, documentals,
etnogràfics d’interés local i peninsular, englobant testimonis de la història
d’Espanya inclosos els dominis colonials ultramarins. La mostra es va anar
enriquint amb el pas de temps esdevenint un referent local (veure p.ex:
“El Museo Molas, orgullo de la ciudad” DE 28/12/1958), i sobretot va permetre salvar de la destrucció i l’expoli innumerables peces arqueològiques
que avui en dia haurien desaparegut
del nostre coneixement i estudi. Amb
la mort del seu creador els hereus van
cedir aquest interesantíssim llegat a la
ciutat amb la condició d’estar sempre
a exposició pública. Actualment una
part significativa s’exposa a la Casa-Museu Castellarnau, mentre que
una altra roman emmagatzemada als
soterranis del mateix immoble.
Visió general de la Sala I, densament poblada d’antiguitats diverses (© F. Barriach).

Imatge de fons: Fragment de griu d’un trapezòfor o suport de taula (MHT-1658. Col. Molas).

Imatge d’una de les vitrines on s’exposen materials que il·lustren certs hàbits
de la vida quotidiana romana a Tàrraco.
Trobem elements quirúrgics (kyathiskomele), punxons (stilum) per escriure
sobre tauletes de cera, agulles de cap i
per cosir, peces de joc, elements d’higiene, ornamentació i cosmètica diversa,
entre d’altres.
Cap d’estàtua marmori de petit
format exposat a l’actual Casa-Museu
Castellarnau (MHT-160. Col. Molas).
A baix imatge d’una de les sales amb
materials del llegat Molas.

Vitrina amb materials arqueològics
antics entre els que podem identificar en primer terme restes d’unes
campanetes d’un tintinnabulum
(MHT-198,199,202. Col. Molas) i un
cap de terracota possiblement de la
deessa Ceres (MHT-2248. Col. Molas).

Imatge d’algunes de les àmfores
romanes del conjunt de la col·lecció
que va arribar als 48 exemplars.

De l’inventari general de peces realitzat pels Srs. Francesc Barriach i
Molas, i Eustaqui Vallès Delmàs, i segons testimonia l’acta de dipòsit
de la col·lecció, es desprèn que la musealització general de la mateixa
a partir de les diferents vitrines presentava un plantejament cronològic i temàtic, tot i les limitacions espacials del local.
A la Sala I destaquem entre diversos materials prehistòrics una vitrina amb recipients fets a mà i al torn, així com un total 11 destrals.
D’època romana en una altra vitrina hi havia una antefixa del segle I
dC. (MHT-179), fragments escultòrics en marbre com un petit cap
d’estàtua (MHT-160), o un fragment del cos d’un animal fantàstic
o griu segurament d’una taula o trapezòfora (MHT-1658). També
diversos ponderals de pedra i plom, i un total de 13 llànties romanes
amb decoracions diverses. A la vitrina IV hi havia el fragment de mà
de bronze (MHT-187), el cap de terracota femení possiblement de
la deessa Ceres (MHT-2248), 5 llànties més, 2 ungüentaris de vidre
sencers, un lot d’unes 50 unitats de punxons per escriure i agulles
pel cabell d’os, cinc campanetes votives de bronze, un amulet fàl·lic
(MHT-188), i una petita estatueta d’Eros (MHT-189). A les vitrines
V i VI hi havia materials de vidre catalans, gerros diversos i ceràmiques de reflexos metàl·lics, entre d’altres. També campanetes i morters de bronze. A banda de la ceràmica en vitrines, hi havia múltiples
plats de ceràmica catalana, de Manises i Talavera penjats a les parets.

Entre els diferents testimonis epigràfics de la col·lecció destaquem la
denominada “Pileta Trilingüe” hebraica del s. V dC. trobada el 1955
actualment al Museu Sefardí de Toledo, i la inscripció funerària de
Melpomene inscrita sobre una placa en marbre de Luni-Carrara de
dimensions 34,5 x 31,5 x 4,5 cm. Aquesta es va trobar el 1915 en la
via que des de Barcelona entra a Tarragona, a prop del denominat
‘Jardí de la Reconciliació’, durant les obres de construcció de la
vivenda particular del Sr. Antonio Malé. Segons el text, ‘aquí reposa
Melpomene, de 18 anys, esclava de Luci Minici Ruf’ (CIL II 14,
1621). Formava part d’un monument funerari en pedra calcària que
presentava en la part superior tres perforacions per a la col·locació
de sengles urnes funeràries. D’aquestes una d’elles d’uns 20 cm de
diàmetre i feta de vidre encara contenia restes de cendres de la persona
difunta. A l’esquerra tenim una suggestiva fotografia de la troballa arqueològica (© Ajuntament Tarragona. Centre d’Imatges de Tarragona /
L’Arxiu. Autor desconegut), i a la dreta un croquis i descripció d’Isidre
Valentines (Arxiu Valentines ©ARSAT). Al fons, imatge difuminada
de la part central de la làpida de la jove Melpomene.

També a la sala s’hi exposaven diversos gravats de Tarragona relatius
a la guerra del Francès entre panoràmiques diverses, així com un heterogeni conjunt d’objectes que anaven des d’exvots pintats en vidre,
una xocolatera de coure, una pintura de Santa Tecla, una làmpada de
sostre de vidre, arquetes diverses, pipes, càntirs, mènsules de pedra,
pots de farmàcia, rajoles gòtiques, 20 àmfores romanes completes i
d’altres fragmentades. Potser una de les col·leccions més destacables
era la de numismàtica, amb més de 4300 peces de diferents països i
èpoques, entre les quals algunes eren d’or.
La Sala II contenia també moltes peces romanes, algunes molt significatives. Destaquem l’existència de llànties, ungüentaris de terracota
i de vidre, un fragment de tuberia de plom amb segell, un gerro de
bronze, agulles de cabell i punxons diversos, motllures, fragments
de capitell i frisos arquitectònics, la làpida epigràfica corresponent
a la ‘Melpomene’, onze àmfores romanes de diverses tipologies, i
molta ceràmica diversa. Pel que fa referència a la numismàtica hi havien exposades la xifra total de 136 monedes ibèriques, així com 29
d’època medieval i 13 aràbigues. La ceràmica omplia significativament les parets, amb rajoles
Imatge d’un dels angles de la Sala II amb dues
medievals (algunes dedicades
àmfores romanes en primer terme (© F. Barriach).
a les arts i els oficis), i altres
més contemporànies de motius frutals i florals. L’eclecticisme del material exposat es
completava amb una desena
de creus de Caravaca, estris
de ferro diversos, i un petit
‘arsenal’ al sostre format per
espases, un punyal àrab, pistoles i revòlvers, trabucs i fusells, alguns francesos.
Òscar Martín Vielba

MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
1. Joan Alió i Ferrer
2. Jaume Benages i Olivé
3. Pere Pallarès i Barbat
4. Xavier Guinovart i Pujals
5. Eloy Hernández Fernández
6. Joan Ribas i Boix
7. Rafael Gabriel i Costa
8. Joan Massó i Oriol
10. Antoni Elias i Arcalís
11. Òscar Martín Vielba
13. Josep Mª Olivé i Solanes
14. Santiago Mallafré i Gimeno
15. Enric Casanovas Ripoll
16. Antonio Vives Sendra
18. Jaume Sáez i Millán
19. F. Xavier Escudé i Nolla
21. Antonio Ramón Andreu Ardèvol
22. Albert Boronat Rodríguez
25. Francesc Sugrañes i Colet
27. Borja de Querol de Quadras
28. Francesc d’Assís Barriach i Molas
29. Fernando Urzaiz de Arana
31. Antoni Huber i Company
32. Jaume Gómez i Travé
33. Joan Vianney M.Arbeloa Rigau

Aquest opuscle es va imprimir coincidint amb el LXXV
aniversari de la inauguració
oficial del Museu Molas.
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