Fons del Museu Municipal Vicenç Ros
Martorell
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Baix Llobregat
Avinguda Vicenç Ros i Batllevell, s/n

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.47278
1.93125
410761
4591794

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:

08114-87
Patrimoni moble
Col·lecció
Prehistòric Ibèric Romà Paleocristià Medieval Modern Contemporani

Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Legal
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:
BCIN
National Monument Record
Educació
Observacions protecció:
Data aprovació:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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BCIN. Decret 474/1962
dj., 01/03/1962 - 12:00
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual
dc., 10/12/2014 - 01:00

El museu disposa de 10157 elements registrats manualment i actualment s'està realitzant la
digitalització de les fitxes mitjançant el programa Museum Plus, amb 5986 fitxes
digitalitzades fins al moment i amb una estimació de fins a 18500 entrades. Tot i que al
museu s'hi pot visitar majoritàriament el fons etnològic i el fons de ceràmica, ja que aquests
son els fons més importants dels que disposa, també gaudeix d'una col·lecció formada per
materials paleontològics i geològics amb una antiguitat propera als 20 milions d'anys. Es
tracta de restes fòssils d'ostres, bivalves (petxines), gasteròpodes (cargols marins) i plantes
fòssils, les quals es varen anar recollint de manera particular, des del segle XVIII i fins
l'actualitat. Un element paleontològic a destacar és una defensa (ullal) de l'Elephas antiquus
(elefant) trobades l'any 1953 a la zona coneguda com la Font del Mamut i un molar de
l'espècie Gomphotherium angustidens (mastodont). Les restes arqueològiques de que
disposa el museu procedeixen majoritàriament de Martorell (la Baldanya, les Torretes, Sant
Genís de Rocafort, Santa Margarida, Convent de Caputxins, la plaça de l'Església, Sant
Bartomeu, la Bòbila Bonastre, Santa Margarida, la vil·la romana de Martorell-Enllaç i Can
Simó) però també gaudeix de materials procedents d'Empúries, del Castell de Sant Jaume
(Castellví de Rosanes) i Can Raimundet (Sant Llorenç d'Hortons). També disposa
d'elements arquitectònics i escultòrics com gàrgoles, els sarcòfags dels Rosanes i Torrelles
(segle XIV) ) i les làpides sepulcrals de Josep Caymó (1757), Antoni Sanso (1750) i Miquel
Arquer (1718), de l'antiga església parroquial de Santa Maria de Martorell, i altres elements
procedents del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron i del Convent de les Monges
Jerònimes de Barcelona. El conjunt de pintures està format per olis, aquarel·les i dibuixos
de Lluís Rigalt, Pau Rigalt i Agustí Rigalt, així com d'altres obres de Jaume Amat i Bargués;
Francesc Planas Dòria; Magí Oliver Bosch; Miquel Salas Suau; Josep Amat i Gaspar i
algunes obres anònimes procedents segurament de l'antic convent de Caputxins. En menor
mesura, la col·lecció es completa amb alguns exemplars d'arma de foc i d'arma blanca com
una espingarda, trabucs, pistoles, escopetes amb baioneta, espases, punyals, ganivetes,
algun casc, una cuirassa, una polvorera; un fons numismàtic molt escadusser degut a un
robatori que va patir la institució l'any 1982; i un fons documental format per pergamins,
cadastres, cap-breus, censos, portadors de delmes, llibres antics de religió, farmàcia,
medicina, literatura, i contemporanis de ceràmica i arqueologia, i un fons d'imatges
procedents de l'arxiu Porta, amb negatius des de l'any 1955 fins l'any 1964.

Història
El Museu Municipal Vicenç Ros va ser inaugurat el 15 d'agost de l'any 1945, a l'antic convent de
Caputxins, construït entre els anys 1687 i 1721, ocupant l'església, el soterrani i part de les
cel·les. Inicialment el fons estava format per la col·lecció de ceràmica que posseïa Vicenç Ros i
alguns elements arquitectònics i escultòrics procedents de l'antiga església de Santa Maria de
Martorell. La gran tasca realitzada per Vicenç Ros (director del museu) i Isidre Clopas
(conservador) comportaren que es realitzessin nombroses donacions (fins l'any 2005 existien
més de 300 donants) entre les que destaca la col·lecció de ceràmica de Joaquim Mir,
incorporada al fons l'any 1972. Des del 1989 s'hi han dut a terme diverses fases de restauració
del fons de ceràmica i de rehabilitació de l'edifici, que han culminat amb la remodelació de
l'exposició permanent, situada a l'església de l'antic convent i la supressió de barreres
arquitectòniques. Tant el museu com el fons van ser declarats Monumento histórico y artístico,
l'any 1962.
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