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■L’Arxiu Històric de la Demarca-
ció de Girona del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC) ha re-
but una donació que permetrà
complementar la informació del
Fons Rafael Masó respecte al pro-
jecte de la Clínica Mental a Santa
Coloma de Gramanet. La família
de l’arquitecte noucentista Josep
Maria Pericas Morros, que va tre-
ballar amb Masó en el projecte, ha
cedit a l’arxiu delCOAC un plànol
de gran format i la correspondèn-
cia i anotacions referents al pro-
jecte de la Clínica d’Observació i
Hospital per al Tractament de
Malalties Nervioses de la Manco-
munitat de Catalunya a Santa Co-
loma de Gramenet. 

La documentació cedida pels
nets de Pericas, Enric Pericas
Bosch i Josep Maria Claparols i

Pericas, «serà un complement ex-
cepcional a la que forma part del
Fons Rafael Masó, ja que Pericas i
Masó van establir una col·labora-
ció professional durant la redac-
ció i construcció de l’esmentada
clínica», recorden des del COAC,
que ja custodia 29 fons a Girona
per aprofundir en el coneixement
de l’arquitectura contemporània.

Pericas i Masó van guanyar un
concurs convocat per la Manco-
munitat el 1917 per construir una
gran clínica dedicada a la salut
mental amb nombrosos edificis
als afores de Santa Coloma de
Gramanet. La construcció no va
començar fins al 1926, quan Masó
per una sanció política no va po-
der constar oficialment com a au-
tor del projecte, i es va allargar fins
al 1936 sota la direcció de Pericas.
El conjunt ha sofert molts canvis i
alteracions amb el pas dels anys,
però dos pavellons encara conser-
ven la forma externa original.

D’altra banda, el COAC també
ha rebut una donació de l’arqui-
tecte Manuel Martín Madrid (Ma-
drid, 1938) amb més de 400 expe-

dients realitzats des dels 60 i fins
a l’actualitat.

Aquest material completa el
fons de l’arquitecte, ja que el 2006
va fer donació de diversos croquis
i dibuixos d’algunes de les seves
obres realitzades entre 1967 i
2005. Entre aquesta nova docu-

mentació en destaquen el desen-
volupament del sector Cobega a
Sarrià de Ter amb l’Espai d’Enti-
tats, l’Auditori o la Biblioteca
(2002-2007); diferents projectes
pel Patronat de la Santa Creu; ha-
bitatges unifamiliars i plurifami-
liars de promoció privada a la pro-

víncia de Girona; la fàbrica de l’Ar-
tesana d’Olot (1972-1973); la pa-
nificadora de Bordils (1978) o l’Es-
cola de Fornells de la Selva (1995-
2000), entre d’altres.

El material, un cop catalogat, es
podrà consultar a l’arxiu del
COAC. 

A l’esquerra, el plànol de la clínica de Pericas. A la dreta, l’Artesana d’Olot. FUNDACIÓ RAFAEL MASÓ/M. MARTÍN MADRID

Més llum sobre el
projecte de Clínica
Mental de Masó
El COAC rep una donació 
de documents de la família 
de Pericas i de l’arquitecte
Manuel Martín Madrid
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■Més enllà de les sales d’exposi-
cions, els museus atresoren obres
d’art, documents o llibres que són
valuosos però invisibles per al vi-
sitant perquè per la manca d’es-
pai, perquè són objecte de recerca
o de restauració o no encaixen
amb el relat museístic no estan a
la vista. Ara el projecte Obres els
dipòsits reivindica aquest mate-

rial convidant una desena d’artis-
tes a reinterpretar peces que for-
men part del dipòsit de museus i
arxius de tot el país.

Museus com els de l’Empordà
i del Joguet de Figueres, el d’Art de
Girona, el Bòlit o el dels Sants
d’Olot han participat en la inicia-
tiva, posant els seus magatzems al
servei d’artistes com Anna Dot,
Mariona Moncunill, Lúa Co-

derch, Èlia Llach o Ignasi Prat per
a un projecte artístic coral i mul-
tidisciplinari que inclou fotogra-
fies, obres sonores, instal·lacions
o peces sobre paper.

En el cas de Figueres, per exem-
ple, Martí Anson va partir d’un
programa informàtic per fer un
sorteig d’entre totes les peces del
Museu de l’Empordà i el del Jo-
guet. L’artista ha fet un llibre i un

disc de vinil per explicar el procés
aleatori de selecció i la descripció
de cada peça.

Pel que fa al projecte Otro modo
de hacer juegos con las manos que
la vigatana Anna Dot presenta
dissabte al Bòlit de Girona, rela-
ciona invisibilitat, il·lusió i tacte a
partir de talles de fusta del Museu
d’Art i d’un llibre de 1755 il·lustrat
amb una sèrie de xilografies. Un
dels capítols del llibre parla de sis
jocs de mans per fer amb un mo-
cador. Dot ha treballat amb l’ac-
triu i professora de dansa Alba
Sanmartí per fer una coreografia
que mostra els moviments de les
mans, destapant el truc i mostrant
el que sempre queda ocult.

Fer el cap gros. Supervivències
dels imaginaris populars és el ter-
cer projecte gironí de la iniciativa.
És obra d’Oriol Vilapuig, que s’ha
fixat en la faràndula del Museu
dels Sants d’Olot. L’artista va de-
manar als veïns d’Olot que tries-
sin una de les figures i li donessin
vida a través de llençols il·lumi-
nats, com en un teatre d’ombres,
per generar fotografies i vídeo
d’una mena de processó fantas-
magòrica.

Obres els dipòsits neix del con-
curs anual convocat pel Consorci
Transversal Xarxa d’Activitats
Culturals per a la producció en el
camp de les arts visuals, i que en
l’edició de 2019 va guanyar Frede-
ric Montornés, comissari inde-
pendent i crític d’art. La presenta-
ció del projecte se celebrarà de
forma simultània a les deu ciutats
catalanes participants del 24 d’oc-
tubre a l’1 de novembre.

De la peça d’origen a la relectura actual  A l’esquerra, personatges de la faràndula que hi ha al Museu dels Sants d’Olot. A la dreta, la interpretació 
d’Oriol Vilapuig, en què han participat els ciutadans d’Olot fent un «teatre d’ombres». ORIOL VILAPUIG

El que no es veu als museus
Artistes contemporanis seleccionen algunes de les peces que formen part dels dipòsits museístics 
i arxius de Girona, Figueres i Olot per reinterpretar-los com a instal·lació, fotografia o audiovisual
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ARTISTES
I DEU CIUTATS
 A més de Girona, Olot i Figueres,
també hi participen Mataró, Manre-
sa, Reus o Sant Cugat del Vallès. 
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