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Taula de contingut

Premsa escrita

La Guardia Civil recupera 474 obras de la colección Muñoz Ramonet
El País - 3/10/2020

LA GUARDIA CIVIL RECUPERA 500 OBRAS DEL LEGADO DE MUÑOZ RAMONET
ABC - 3/10/2020

Barcelona guanya patrimoni
La Vanguardia - Catalán - 3/10/2020

La Guardia Civil localiza casi 500 obras de arte de la colección Muñoz Ramonet
La Razón Cataluña - 3/10/2020

IGoya, Tiepolo, Murillo...
La Vanguardia - Catalán - 3/10/2020

Part del llegat Muñoz Ramonet, alliberat
El Punt Avui - 3/10/2020

La Guàrdia Civil recupera 474 obres de la col·lecció Muñoz Ramonet
Ara - 3/10/2020

El escándalo de los cuadros falsos de Fortuny en la colección Muñoz Ramonet
La Razón Cataluña - 5/10/2020

Entre magnate y mangante
El Periódico de Catalunya - Catalán - 3/10/2020

El legado de Muñoz Ramonet, cada vez más cerca de BCN
El Periódico de Catalunya - Catalán - 3/10/2020

Los Fortunys perdidos de Muñoz Ramonet
La Razón Cataluña - 6/10/2020

TVRàdio

La Guardia Civil ha recuperado casi 500 obras que estaban desparecidas de la colección del industrial
Julio Muñoz Ramonet.
RNE-1 - EDICIO MIGDIA - 2/10/2020

Novedades sobre el legado que el  industrial Julio Muñoz Ramonet cedió a la ciudad y que acabó
desapareciendo misteriosamente.
BTV beteve - BTV NOTICIES MIGDIA - 2/10/2020

La Guardia Civil ha recuperado casi 500 obras que estaban desparecidas de la colección del industrial
Julio Muñoz Ramonet.
TV3 - TN MIGDIA - 2/10/2020

La Guardia Civil ha recuperado buena parte de la colección de arte de Julio Muñoz Ramonet.
Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 2/10/2020

Operación de la Guardia Civil que permite cerrar un litigio judicial sobre el legado del industrial Julio
Muñoz Ramonet.
Cadena Cope - MEDIODIA COPE BARCELONA 14:45 - 2/10/2020
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La Guardia Civil ha recuperado la mayor parte de la colección que Muñoz Ramonet legó a Barcelona.
TVE1 - INFORMATIU MIGDIA 2 - 2/10/2020

La ciudad de Barcelona recupera casi 500 obras de arte de la valiosa colección Muñoz Ramonet.
Catalunya Radio - INFORMATIU MIGDIA - 2/10/2020

La Guardia civil ha recuperado casi 500 obras de Muñoz Ramonet que se donaron al Ayuntamiento de
Barcelona y que hasta ahora se encontraban desaparecidas.
BTV beteve - BTV NOTICIES VESPRE - 2/10/2020

La guardia civil ha recuperado en varios escondites en varios puntos de España casi 500 obras de la
colección de Muñoz y Ramonet que legó al Ayuntamiento de Barcelona y que estaban en poder de uno
de ....
RNE-4 - EDICIO VESPRE - 2/10/2020

La guardia civil localiza casi 500 oras de arte de la colección de Julio Muñoz Ramonet.
RAC 1 - NO HO SE - 2/10/2020

La Guardia Civil recupera 583 cuadros del millonario Julio Muñoz Ramonet, que llevaban casi 30 años
desaparecidos.
Tele 5 - INFORMATIVOS T5  15.00 - 2/10/2020

La guardia civil ha encontrado 500 obras del fondo Muñoz Ramonet, que el empresario había dejado en
testamento a la ciudad de Barcelona.
TV3 - TN VESPRE - 2/10/2020

La Guardia Civil ha recuperado casi 500 obras que estaban desparecidas de la colección del industrial
Julio Muñoz Ramonet.
TV3 - TN COMARQUES - 2/10/2020

La Guardia Civil ha localizado una de las colecciones de arte más importantes.
RAC 1 - 14/15 - 2/10/2020

Digitals

La Guardia Civil recupera más de 500 cuadros de la colección desaparecida de Julio Muñoz Ramonet
@ LA VANGUARDIA - 2/10/2020

La Guardia Civil se incauta de casi 500 obras de la colección Muñoz Ramonet
@ EL PAIS - 2/10/2020

Recuperats més de 500 quadres de la col·lecció d’art Muñoz Ramonet
@ ELNACIONAL.CAT - 2/10/2020

Recuperadas más de 500 obras desaparecidas del legado de Muñoz Ramonet
@ EUROPA PRESS - 2/10/2020

La Guardia Civil recupera 500 obras del disputado legado de Muñoz Ramonet
@ ABC - 2/10/2020

Recuperan más de 500 cuadros de la colección desaparecida de Julio Muñoz Ramonet
@ CRONICAGLOBAL.ELESPANOL.COM - 2/10/2020

La Guàrdia Civil recupera gairebé 500 obres de la col·lecció Muñoz Ramonet
@ ELPERIODICO.CAT - 2/10/2020

La Guardia Civil localiza casi 500 obras de la colección Muñoz Ramonet
@ LA RAZÓN - 2/10/2020

La Guàrdia Civil recupera 474 obres de la col·lecció de Muñoz Ramonet
@ ARA.CAT - 2/10/2020
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Recuperadas unas 470 obras de arte en litigio del legado de Muñoz Ramonet
@ ELDIARIO.ES - 2/10/2020

La Guàrdia Civil recupera 474 obres d'art en litigi pel llegat de Muñoz Ramonet
@ LAREPUBLICA.CAT - 2/10/2020

Recuperadas unas 470 obras de arte en litigio por el legado de Muñoz Ramonet
@ ELDIARIO.ES - 2/10/2020

Part del llegat Muñoz Ramonet, alliberat
@ EL PUNT AVUI - 3/10/2020

El hallazgo por parte de la Guardia Civil de 474 obras desaparecidas beneficiará a los museos de la
ciudad
@ LA VANGUARDIA - 3/10/2020

La Guàrdia Civil recupera 474 obres de la col·lecció Muñoz Ramonet
@ EL PAIS - 2/10/2020

Aparecen obras falsas en la colección Muñoz Ramonet
@ LA RAZÓN - 4/10/2020
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El Ejecutivo de Díaz Ayuso acató finalmente la orden ministerial 
de Sanidad y cerró la capital y nueve grandes municipios ayer a las 
22.00 horas. El cierre no conllevará multas hasta que la Justicia re-
suelva el recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional.  [Pág. 34]

Madrid, cerrado desde anoche, 
esperará la decisión de la Justicia

SOCIEDAD | AYUSO ACATA LA ORDEN DE SANIDAD

LA COMUNIDAD DENUNCIA ANTE 
LA AUDIENCIA NACIONAL LA 
«INVASIÓN DE COMPETENCIAS» 

LA GUARDIA CIVIL RECUPERA 500 OBRAS DEL LEGADO DE MUÑOZ RAMONET CULTURA [Pág. 40-41]

S á b a d o ,  3  d e  o c t u b r e  d e  2 0 2 0

La noticia del positivo de Trump y 
de su esposa, Melania, convulsionó 
ayer Estados Unidos, y más tras ser 
ingresado por la tarde en un hospi-
tal militar de Washington «por pre-
caución», tras experimentar fiebre 
y fatiga. Aunque tiene síntomas le-
ves, continúa trabajando y ejercien-
do sus funciones, según informó su 
equipo. Su contagio puede provocar 
un vuelco importante en la campa-
ña electoral, que beneficiaría la es-
trategia del candidato demócrata, 
Joe Biden, frente al republicano ne-
gacionista de la pandemia.  [Pág. 24]

Trump es ingresado 
en un hospital  
por Covid-19 y la 
campaña da un giro

INTERNACIONAL

  

Dimite el consejero madrileño  
de Políticas Sociales (Cs) apelando 
a la «unidad institucional»        [Pág. 56]

Navarra es ya la región 
con mayor incidencia

ABCGentestilo

SE CONTIENEN LOS INGRESOS HOSPITALARIOS  
EN 30 DE 45 ÁREAS CONFINADAS EN MADRID [Pág. 36]

ABC

ABC

ASÍ SE FRAGUÓ  
LA RUPTURA DE  
JOSÉ TOMÁS Y SU 
PAREJA, ISABEL
SE SEPARARON TRAS EL 
CONFINAMIENTO. «ELLA 
NO VA A PONER LAS COSAS 
FÁCILES», DICE  
SU ENTORNO   [Pág. 61]

Unos 728.000 trabajadores se man-
tienen atrapados en ERTE tras vol-
ver a la actividad solo 84.000 per-
sonas en septiembre. [Pág.28]

La salida de los 
ERTE se frenó en 
septiembre por  
el turismo, el ocio 
y los autónomos

ECONOMÍA

García Castaño dijo  
al juez que Villarejo 
informaba a Rajoy 
«de sus casos» [Pág. 22]

ESPAÑA

Vecinos de Madrid 
salían ayer de la capital

Muñoz 
Ramonet

abc.es 
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DAVID MORÁN  

BARCELONA 

L
o que empezó poco a poco 
y con cuentagotas, con cin-
co cuadros por aquí, otros 
dos por allá y, en fin, un 
complejo rastro de encon-
tronazos familiares, veri-

cuetos legales y artimañas de todo tipo 
para mantener vivo uno de los conflic-
tos patrimoniales más retorcidos de 
los últimos años, desembocó ayer en 
generosa tromba no de agua, sino de 
obras de arte. 

Así, después del tímido rescate de 
18 obras que se anunció en 2018, triun-
fo pírrico que el Ayuntamiento cele-
bró como una «victoria moral»,  una 
operación de la Guardia Civil ha per-
mitido recuperar ahora cerca de me-
dio millar de obras del legado de Julio 
Muñoz Ramonet. En total, más de 470 
cuadros de la colección que el indus-
trial legó a la ciudad de Barcelona al 
morir en 1991 y por los que el Ayunta-
miento de la Ciudad Condal lleva liti-
gando con sus hijas desde hace años. 

El origen de la disputa viene de le-
jos y se remonta a 1991, año en que Mu-
ñoz Ramonet murió dejando a la ciu-
dad de Barcelona sus dos fincas, así 
como todo su contenido. Un testamen-
to que las cuatro hijas del empresario 
se encargaron de ocultar hasta que, en 
1994, el antiguo secretario de Muñoz 
Ramonet informó al Consistorio de la 
existencia del mismo. Se activó así un 
tira y afloja judicial que ha desembo-
cado, más de 25 años después, en un 
dispositivo prácticamente definitivo. 
Jaque (casi) mate a uno de los litigios 
artísticos de la década. 

La operación de rescate, según de-
talló ayer el teniente del grupo de Pa-
trimonio Histórico de la UCO de la 
Guardia Civil, Juan José Águila, se pro-
dujo durante los meses de febrero y 

Jaque (casi) mate al litigio por 
el legado de Muñoz Ramonet 
∑ La Guardia Civil recupera 474 

obras de la colección que las 
hijas del industrial ocultaron  
al Ayuntamiento de Barcelona 

E 1991. Fallece el industrial Julio Muñoz Ramo-
net en Suiza, a los 79 años. En su testamento, lega 
a la ciudad de Barcelona sus dos fincas, así como 
todo su contenido. 

E 1994. El antiguo secretario de Muñoz Ramonet 
revela al Ayuntamiento de Barcelona la existencia 
de un testamento que las hijas del industrial ha-
bían ocultado. 

E 2001. La Justicia suiza avala el testamento que 
las hijas intentaron impugnar. Con todo, deciden 
continuar con el pleito e impiden el acceso al pa-
lacete de la calle Muntaner, en Barcelona. 

E 2011. En una operación que nada tiene que ver 
con el caso, la Guardia Civil recupera dos cuadros 
de Goya y El Greco que pertenecían a la colección. 

E 2012. El Tribunal Supremo confirma que el le-
gado pertenece a la ciudad de Barcelona después 

Operación Mecenazgo  
La Guardia Civil (arriba y 
debajo) recuperó entre febrero 
y marzo las casi 500 obras en 
cuatro almacenes y cinco 
domicilios particulares de 
Barcelona, Madrid y Alicante

Cronología 

Obras apiladas en el palacete de Muñoz Ramonet 

marzo cuando, a instan-
cias judiciales, se regis-
traron cuatro almacenes 
y cinco domicilios parti-
culares de Barcelona, Ma-
drid y Alicante, todos 
ellos relacionados con las 
hijas de Muñoz Ramonet. 
Fue ahí donde la Guardia 
Civil encontró buena parte de las obras 
que el Ayuntamiento de Barcelona lle-
va décadas persiguiendo. A saber: 376 
pinturas y dibujos, 87 miniaturas, cua-
tro esculturas, cuatro marfiles y tres 
tapices. Entre las piezas recuperadas 
destacan tablas góticas de los siglos 
XV y XVI, pintura de la escuela espa-
ñola del Renacimiento y el Barroco, 
pintura catalana del siglo XIX y obras 
de Lucas Giordano, Mariano Fortuny, 
Eugenio Lucas, Frederick Morgan y 
Franz Xaver Winterhalter. 

El estado de conservación de las pie-
zas, según Águila, difiere en función 
del lugar en el que estaban guardadas. 
«En los almacenes nos hemos encon-
trado de todo, con algunas de las pie-
zas no en el mejor estado, mientras 
que las que estaban en domicilios par-
ticulares lo mismo estaban muy bien 
expuestas y mimadas que en condi-
ciones lamentables, en sótanos con 
humedades y dañadas», detalló. Ac-
tualmente, todas las obras están bajo 
custodia judicial, muchas de ellas en 
la sede del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (IPCE), y en pro-
ceso de inventariado. 

Piezas desaparecidas  
Con todo, permanecen en paradero 
desconocido algunas de las piezas más 
valiosas del legado, obras que, según 
fuentes de la investigación, seguirían, 
en manos de las hijas de Muñoz Ra-
monet, imputadas por apropiación in-
debida. En esta categoría de piezas 
aún a la fuga entrarían, por ejemplo, 

óleos de Anglada Camarasa, tablas gó-
ticas de Bartolomé Bermejo, Pere Se-
rra y Lluís Borrassà, dibujos de For-
tuny y cuadros de Juan Pantoja de la 
Cruz y Juan Carreño. 

En total, según estimaciones de la 
Fundación Muñoz Ramonet y el Con-
sistorio, quedan pendientes de recu-

perar 50 pinturas y dibujos, 7 escul-
turas, 173 miniaturas y 13 marfiles. 
Unos números que indican que, pese 
a todo, la partida aún continúa. «El 
Ayuntamiento no dejará de persistir 
para hacer realidad la voluntad de Mu-
ñoz Ramonet de dar este legado al pa-
trimonio de la ciudad», subrayó el te-

40 CULTURA abc.es/cultura
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De hechuras casi novelescas, con 
un guion en el que caben el 
estraperlo, la ascensión social a 
la velocidad de la luz y un 
imperio comercial que en la 
Barcelona de los cuarenta y 
los cincuenta se resu-
mía con el muy 
revelador «después 
de Dios, los herma-
nos Muñoz» –el 
otro, Álvaro, se bajó 
antes del mundo y 
falleció en 1962–, 
Julio Muñoz Ramonet 
hizo de la posguerra un 
próspero negocio a medida. 
Nacido en 1912, se enriqueció 
con el estraperlo y, propulsado 
desde abajo, acabó aterrizando 
en la burguesía, donde empezó a 
exhibir dotes para los negocios. 
El más redondo, sin duda, su 
matrimonio con Carmen Villa-
longa, hija del presidente del 
Banco Central.  

Cuenta la leyenda que Ramo-

net, cabecilla de un imperio 
familiar que incluía los almace-
nes El Águila y El Siglo, el Hotel 
Ritz e incluso bancos en Suiza, 
jamás lavaba los calcetines: en 

cuanto se quitaba un par, lo 
tiraba a la basura y 

estrenaba otro. Su 
buena relación con el 
régimen franquista 
le permitió prospe-
rar en tiempos de 
racionamiento, pero 

con la Transición 
llegó el declive. En los 

ochenta, después de la 
bancarrota de la Compañía 

Internacional de Seguros (CIS) y 
de las sospechas que despertó el 
incendio de los almacenes El 
Águila, huyó a Suiza, donde 
murió en 1991 apenas dos meses 
después de que la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional pidiera una 
pena de once años de prisión 
contra él por presuntos delitos 
de falsedad.  

Del estraperlo a la burguesía: «Después 
de Dios, los hermanos Muñoz»

de que en 2007, primero, y en 2009, después, diferen-
tes instancias judiciales fallasen a favor de la ciudad.   

E 2013. El Ayuntamiento consigue acceder por pri-
mera vez al palacete de la calle Muntaner y cons-
tata que gran parte de la colección de arte ha de-
saparecido.  

E 2014. El  juez imputa a las cuatro hermanas, 
entre ellas la fotógrafa Isabel Muñoz, por apropia-
ción indebida. 

E 2017. El MNAC recibe en depósito judicial los        
cuadros de Goya y El Greco que, tras ser incauta-
dos por la Guardia Civil, habían vuelto a manos de 
una de las hijas. 

E 2018.  Se recuperan 18 obras que la familia guar-
daba en una casa de San Andrés de Llavaneras. 

E 2020. La Guardia Civil recupera casi 500 obras 
en almacenes y domicilios de Barcelona, Madrid y 
Alicante.Un Greco y un Goya recuperados, en el MNAC

niente de alcalde de Cultura, Joan Su-
birats. 

La buena noticia, tal y como apun-
tó el abogado Marc Molins, represen-
tante legal de la Fundación Muñoz Ra-
monet, es que durante la operación 
han emergido también los inventa-
rios de época de la colección. «Para 

los técnicos, es luz en la oscuridad», 
destacó Molins. De hecho, una de las 
preguntas que nadie sabe contestar a 
ciencia cierta es el número de obras 
o los autores que formaban parte de 
la colección, por lo que el hallazgo de 
esos inventarios permitirá resolver fi-
nalmente unas cuantas dudas.  

A estas casi 500 obras recuperadas 
hay que sumar los valiosos cuadros 
de Goya y El Greco que la Guardia Ci-
vil recuperó en 2011 y que, deposita-
dos actualmente en el MNAC, coronan 
una valiosa colección de arte que Mu-
ñoz Ramonet empezó a amasar cuan-
do, en 1950, adquirió parte de la co-
lección del empresario y mecenas 
Ròmul Bosch i Catarineu, formada por 
más de 2.000 piezas de pintura romá-
nica y gótica, barroco español, fran-
cés y flamenco, y pintura contempo-
ránea catalana. 

Ya en 2012, cuando el Tribunal Su-
premo confirmó que el Ayuntamien-
to de Barcelona era el propietario del 
legado, el Consistorio empezó a sos-
pechar que tan valiosa colección po-
dría haber desaparecido. Unas sospe-
chas que se confirmaron un año des-
pués, cuando el Ayuntamiento 
consiguió acceder al palacete del in-
dustrial en la calle Muntaner y com-
probó que no había ni rastro de Goya, 
Murillo, Rembrandt o El Greco. Sólo 
piezas menores amontonadas sin ton 
ni son en pasillos y habitaciones. 

1

Lujo urbano  
1. Los jardines del palacete de 

Muntaner están abiertos al 
público desde 2013  

2. El interior de la finca 
acogerá una «residencia 
científica y cultural» 

3. Detalle del salón tal y como 
lo recibió el Ayuntamiento

2 3
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Fundada el 1881 per Don Carlos i Don Bartolomé Godó

.cat

CRISI INSTITUCIONAL

Sánchez canviarà la llei
per renovar el Poder
Judicial sense el PP

El president apel·la a unamajoria de 187 escons, incloent-hi ERC i
JxCat, per posar fre a l’òrgan de govern dels jutges en funcions

POLÍTICA / P. 13

A LA CHAMPIONS

El Barça estudia
una reobertura
gradual del
Camp Nou
ESPORTS / P. 46 I 47

30 ANYS RETINGUDES

La Guàrdia Civil
recupera

474 obres de
Muñoz Ramonet

CULTURA / P. 36 I 37

NOVEL·LA HISTÒRICA

La batalla de
l’Ebre segons
Péérreezz-Reverte

WWW.LAVANGUARDIA.CAT · 1,50 EUROS (+ ‘¡Hola!’ 2,70 € + ‘Matemáticas’ 11,45 €)

Ayuso impugna les
restriccions aMadrid
i vaticina el caos
La presidenta de la Comunitat de
Madrid,IsabelDíazAyuso,vapre-
sentarahirrecurscontralesmesu-
res decidides pelGovern central a
Madrid a causa de laCovid-19 i va
vaticinarel caos. SOCIETAT / P. 30

L’ocupació es recupera
al setembre, però falta la
meitat del que s’ha perdut
La Seguretat Social va recuperar
al setembre 84.000 afiliats, una
xifra inusualment alta per a
aquest mes. De fet, es tracta
d’una xifra rècord de tota la sèrie
històrica. Tot i això, aquesta re-

cuperació encara deixa al marge
lameitat dels llocs de treball per-
duts des que va arrencar la crisi
com a conseqüència de la pandè-
mia, uns 450.000. ECONOMIA /
P. 54 I 55 I EDITORIAL

CATALUNYA

Escoles: només un 2%
de confinats

SOCIETAT / P. 28 I EDITORIAL

Torrent
anuncia
eleccions
per al 14
de febrer
JxCat retreu al
republicà que
no l’avisés abans

ENQUESTA DEL CEO

Més gestió i menys
conflicte territorial

POLÍTICA / P. 18

POLÍTICA / P. 19

POOL / EFE

TRUMP, HOSPITALITZAT
PER CORONAVIRUS

El president dels EUAha estat traslladat
“per precaució” a un hospitalmilitar

Trump arribant a la Casa Blanca procedent deMinnesota dijous a la nit (matinada de divendres a Europa) INTERNACIONAL / P. 3 A 6
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Barcelonaguanyapatrimoni
Les obres recuperades de la col·leccióMuñoz Ramonet són de rellevància

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

J ulio Muñoz Ramonet
va viure 75 anys. La
disputa del seu testa-
ment ja n’ha fet 29, i
encara li queda un
llarg recorregut.

L’Ajuntament ha aconseguit un
gran avenç després que la Guàr-
dia Civil intervingués 474 obres
de la col·lecció del polèmic mag-
nat, però el litigi continua, per-
què més de 50 peces, entre les
quals potser les més impactants,
encara no s’han trobat i la perse-
cució continua. A més, s’està ve-
rificant l’autenticitat d’algunes
de decomissades i que podrien
ser de Goya, Murillo o Tiépolo.
Quan va morir el 1991, Julio

Muñoz Ramonet va llegar una
gran col·lecció d’art a la ciutat de
Barcelona, però la família no la va
lliurar. La recuperació d’una part
del repertori és una gran notícia
per a la ciutat, van coincidir a as-
senyalar ahir en roda de premsa
el tinent d’alcalde de Cultura, Jo-
an Subirats, i l’advocatMarcMo-
lins, que s’encarrega de l’acció
penal de la qüestió. Les xifres són

les següents: s’han intervingut
474 obres, que es desglossende la
manera següent: 376 pintures i
dibuixos, 87 miniatures, quatre
escultures, quatre ivoris i tres ta-
pissos. Entre aquestes obres hi ha
peces molt importants que fan
que el patrimoni de Barcelona es
vegi notablement enriquit, va va-
lorar a La Vanguardia Nuria Ri-
vero, encarregada de Memòria
Històrica i Patrimoni de la Fun-
dacióMuñoz Ramonet.
Exemples a destacar del que

s’ha intervingut: dibuixos deMa-
rià Fortuny, que són esbossos
d’altres obres. Hi ha L’afilador de
sabres i Dinar a l’Alhambra. O
una col·lecció de dibuixos d’Eu-
genio Lucas que es va inspirar en
escenes goyesques. O un Antoni
Viladomat, L’afiladora.
És especialment interessant un

compendi de 17 retaules i taules
dels segles XIV, XV i XVI, perta-
nyents a escola catalana i caste-
llana, comara un en què es repre-
senta santa Bàrbara. O la part

central d’un tríptic de l’escola
mallorquina en què s’escenifica
l’adoració dels Reis. O una altra
peçadelXVI,Retrat de dona, atri-
buït a Sánchez Coello. O deMar-
tínez del Mazo, deixeble de Ve-
lázquez. I d’històricament poste-
riors destaquen La Visitació, de
Luca Giordano, i Sant Ignasi fent
caritat als pobres, de Francisco
Bayeu. O peces deWinterhalter i
Morgan, del segle XIX.
Aquesta és la part artística, pe-

rò en el plet per l’herència de

Muñoz Ramonet hi ha un capítol
policial, i no és petit. El tinent
Águila, de la secció de Patrimoni
Artístic de laGuàrdiaCivil, vado-
nar detalls en la roda de premsa
sobre aquest particular. Al juliol
del 2019 el titular del jutjat d’ins-
trucció número 29 de Barcelona,
encarregat del tema, els va enco-
manar de trobar les obres. El pri-
mer pas va ser consultar les com-
panyies d’assegurances, però
aquest camí no va portar enlloc
per la falta de dades.
Després es va preguntar a les

empreses de transport i emma-
gatzemament d’art, i aquí la van
encertar. N’hi va haver algunes
que van dir que custodiaven pe-
ces que serien de la col·lecció
Muñoz Ramonet.
Ambaquesta certesa es vandur

a terme dues tandes d’escorcolls,
que van tenir lloc en cinc domici-
lis particulars i endues empreses,
ubicades a les ciutats de Madrid,
Barcelona i Alacant. Els habitat-
ges pertanyen a les quatre filles
de Julio Muñoz Ramonet, però
les dades de l’emmagatzema-
ment també afecten dos nets,
perquè figuren en societats que
consten com a propietàries de les

Cultura
L’últim episodi de la rocambolesca història de les peces d’art del magnat

GUARDIA CIVIL

Material
confiscat
A dalt, un dels
magatzems amb
obres d’art i altres
objectes requisats
en un dels vídeos
que va gravar la
Guàrdia Civil. A baix,
uns agents despen-
gen un dels quadres

.
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Màrius Serra

L’art
d’etiquetar

D issabtepassatesvainauguraralMu-
seu de laTerrissa deQuart l’exposi-
ció Mirades a través, d’Eulàlia Oli-
ver Manen, que es podrà veure fins

al 8denovembre.L’exposicióportaunsubtítol
quejugaambelpasdela literalitatal llenguatge
figurat: “Tot esmou, tot canvia, resnoés segur,
tot penja d’un fil”. És una frase que defineix la
incertesa sideral que ens envolta, però que ja
formava part del germen del projecte, fa més
d’un any, abans que sentíssim a parlar de pan-
dèmies.L’exposicióés impressionant i justifica
el desplaçament al Gironès. Més de dues-cen-
tes peces de porcellana exquisidament treba-
llades en formes, textures, gruixos i colors. La
puresa blanquinosa d’un material tan noble es
trenca i, en algun cas, esdevé roig comuna figa
badada oun saborós tall de xíndria. Els que co-
neixenels secrets de la cocció artesanavaloren
de manera superlativa els efectes aconseguits
amb un material tan delicat. La majoria de les
peces pengen d’un fil i, com si fossin ocells, els
elements consemblants s’agrupen en estols
que formen volums relativament variables. Hi
haconquilles, plats, cloves i discosd’una trans-
lucidesa pop. En un dels casos, la inestabilitat
general dels estols es veu ampliada per uns su-
ports metàl·lics que acosten la peça als mòbils
d’AlexanderCalder. Passejar-se per la sala, ex-
posició a través, és una experiència artística de
primer ordre que canvia segons la llum.Tot és,
com l’artista escriu al programa, “sempre el
mateix, sempre diferent”.
He escrit artista a consciència. L’exposició

és possible perquè el Museu de la Terrissa de
Quart, ubicat en les instal·lacions d’una bòbila
recuperada, ofereix l’espai al gremi perquè ca-
da any hi exposi un ceramista. Els terrissaires
(o terrissers) viuen la seva activitat en l’avant-
salade l’artqueel tòpicassociaambl’artesania.

Ami l’obra d’EulàliaOliver emsembla la d’una
artista amb totes les lletres, perquè transmet
unamiradasensiblequevamésenllàd’unatèc-
nica, d’altra banda prou complexa, però el
marc expositiu influeix en la percepció que en
tenim.MoltsartistesdelareputaciódePicasso,
JoanMiró o Palau Ferré han estat pintors i ce-
ramistes, però resulta molt difícil veure les
obres d’una ceramista professional del talent
d’Eulàlia Oliver a les sales d’exposició d’art,
sense etiquetes. Els passa el mateix a molts
il·lustradors, que viuen en l’eterna frontera en-
tre l’ofici i lamanca de benefici. En aquests úl-
tims anys, molts fotògrafs han ultrapassat
aquestaduana.Alguns, comJoanFontcuberta,
perquè ja tenien un discurs artístic molt mar-
cat.També les arts escèniqueshanacollit crea-
dorsperformatius tan inclassificables comPep
Boui lessevesbombollesdesabó.Hihamésart
imés arts. Just abans d’entrar a veure l’exposi-
ció vaig veure un rètol que deia: “Quart poble
terrisser!”.La faltad’unacomaemvaferdema-
nar quins devien ser els tres primers. A l’expo-
sició no li falta cap coma. La paurribiana noia
de porcellana practica l’art sense etiquetes.

Resulta difícil veure les obres
d’una ceramista professional
del talent d’Eulàlia Oliver
a les sales d’exposició d’art

#tuitsdecultura

@Granvilas Manuel Vilas Escriptor
Qué hermoso ver gente paseando
por las calles de Roma sin mascari-
lla.

@dmartinezpr David Martínez Periodista
El estado de la tumba de Ramón y Cajal, cuyo
arreglo costaría poco más de 1.000 euros,
nos da una medida del caso que España hace
a sus científicos. La casa donde vivió se ven-
dió para construir apartamentos de lujo.

@AdriPujol Adrià Pujol Cruells
Escriptor
Un país en què el 50% de les
columnes i el 73,1% de podcasts
versen sobre la vida del columnista
o del podcastista.

@EscriptorsAELC AELC Associació
Et presentem el cartell i el programa del II Seminari de Gèneres
Fantàstics de l’AELC, dedicat al posthumanisme! Se celebra a
Barcelona el dissabte 17 d’octubre (també virtual). Tots els detalls
a https://ja.cat/hStmN Formulari d’assistència presencial a
https://ja.cat/eJeFJ

Els especialistes, cautelosos davant alguns noms
en espera de l’estudi de les obres

IGoya,Tiepolo,
Murillo...

S. TARÍN/T. SESÉ
Barcelona

No hi ha dubte que amb
la recuperació
d’aquest conjunt
d’obres, les col·lecci-

ons públiques de Barcelona s’en-
riqueixen molt, però encara cal
aprofundir en l’estudi de les pe-
ces, perquè fins ara només les
hem vist a través de fotografies
en blanc i negre. Cal ser molt
prudents”, assenyalaNuriaRive-
ro, una de les especialistes de la
Fundació Julio Muñoz Ramonet
que, amb Francesc Fontbona i
Bonaventura Bas-
segoda, està treba-
llant a l’inventari.
La llista d’obres

és notable, està
farcida de grans
noms i encara po-
dria donar noves
sorpreses. Rivero
revela que entre
les pintures resca-
tades n’hi ha tam-
bé algunes quepo-
drien haver sortit
de la de la mà de
Giovanni Battista
Tiepolo, Murillo,
Goya... Així figu-
ren almenys als
inventaris de
l’època. L’Ajunta-
ment no els va in-
cloure en la llista
donada a conèixer
ahir i l’experta
apel·la de nou a la
cautela. “Són
obres que no han
estat vistes pels
especialistes des
de fa més de cin-
quanta anys, per
tant no es pot donar res per bo
per endavant. Sabem que en
l’època en què va formar la
col·lecció Bosch i Catarineu les
atribucions es realitzaven d’una
formamolt laxa i ja no et compto
quanvapassar a la deMuñozRa-
monet, una col·lecció que no
neix de la sensibilitat del seu
propietari sinó del seu afany de
prestigi”. “Ja veurem....”, insis-
teix. “Hem vist el Murillo a tra-
vés d’una foto i té bon aspecte,
però serà l’especialista en Muri-
llo que tindrà l’última paraula”.
Queden per recuperar unes

cinquanta pintures i dibuixos,
set escultures, 173miniatures i 13
ivoris, entre ells taules gòtiques
(Bartolomé Bermejo, Pere Serra,
Lluís Borrassà, Gonçal Peris);
exemples de pintura renaixen-
tista i barroca com els retrats de
Manuel Castelo Branco i la seva
esposa Branca deVilhena, de Ju-
an Pantoja de la Cruz, o el retrat

del cardenal Sabas Millini, de
Juan Carreño. Falten també
obres de Winterhalter, Anglada
Camarasa, Alonso Cano, Ribera,
Lucas Giordano, Sorolla o Marià
Fortuny, així com quadres de
Goya i alguns d’El Greco. La
Guàrdia Civil no descarta que
hagin estat venudes a tercers i
que fins i tot es trobin ja fora
d’Espanya.
Una de les decepcions més

grans dels especialistes ha estat
el no haver pogut recuperar la
part més significativa de les tau-
les i retaules gòtics que van per-
tànyer a la col·lecció Bosch i Ca-

tarineu i que vindrien a comple-
mentar els importants fons d’art
medieval del MNAC. Rivero re-
corda que quan es va inaugurar
el Museu Nacional moltes
d’aquelles obres penjaven amb
les pintures romàniques i les es-
cultures medievals de la col·lec-
ció Plandiura, que el 1932 va ad-
quirir la Junta de Museus, amb
la resta de la seva immensa
col·lecció per 7milions de pesse-
tes. Dos anys després, l’acord per
comprar la Bosch i Catarineu ja
no va ser possible. “I és una pena
perquè es van exposar colze a
colze i totes dues es complemen-
ten”, conclou Rivero.c

MARC ARIAS

Interiorde l’habitatgedeMuñozRamonet

ABSÈNCIES

LaGuàrdia Civil creu
que les obres no
recuperades poden
ser fora d’Espanya

peces.
Cal ressenyar que s’han trobat

obres en molt mal estat de con-
servació perquè estaven mal
guardades o que es trobaven en
soterranis sense precaucions es-
pecials, per la qual cosa s’han vist
afectades per la humitat. Nuria
Rivero va explicar que en altres
intervencions fetes en el litigi hi
ha hagut el mateix problema, si
bé s’ha pogut restaurar força i pot
ser que ara també es pugui fer.
Demoment aquestmaterial in-

tervingut està dipositat en dife-
rents llocs en espera de la decisió
judicial definitiva, ja que éspossi-
ble que alguna de les obres sigui
dels descendents de JulioMuñoz
Ramonet i no pertanyi a la
col·lecció llegada a Barcelona.
Uns dels punts on es guarda ara
són els museus del Prado, el Rei-
na Sofia o el MNAC.
Quan va morir el 1991, Julio

Muñoz Ramonet va deixar un
testament en què deixava a Bar-
celona el palauet on va viure, al
carrer Muntaner, i tot el contin-
gut. Hi devia haver una impor-
tant col·lecció d’art, la base del
qual és el repertori del mecenes
català Ròmul Bosch i Catarineu,
que va aconseguir l’any 1950 en
una operació mercantil per com-
prar unes fàbriques tèxtils. Tot i

això, l’Ajuntament no va saber
que ho havia d’heretar fins al
1994, i des d’aleshores s’està liti-
gant. Hi ha dues vessants: una de
civil i una altra de penal. En la
primera es va discutir el mateix
testament, però davant la falta de
les obres el magistrat va ordenar
un peritatge que es va estimar en
tres milions d’euros. Ara aquesta
xifra es podria alterar substanci-
alment, no només pel que s’ha re-
cuperat, sinó pel que falta per
trobar. I és que, a més d’obres,
s’han decomissat els inventaris,
que poden oferir una visió com-
pleta del que incloïa la col·lecció
deMuñoz Ramonet, i podria ele-
var substancialment la indemnit-
zació quehauria depagar la famí-
lia.
El tinentÁguila vadeclarar que

les investigacions continuen per
esbrinar el parador de les peces
que no s’han trobat, i el lletrat
Marc Molins va assenyalar que
l’Ajuntament continuarà lluitant
als jutjats perquè es compleixi
el testament. Al llarg dels anys
s’han anat trobant obres, com un
Goya o un Greco, però Molins va
dir que ara hi ha “llum en la fos-
cor” per trobar la resta. Tot un li-
tigi per l’herència que ja dura
26 anys.c

LA TROBALLA

Entotals’hantrobat
474obres,entre
lesqualsn’hihaalgunes
degranqualitat

EL DIPÒSIT

Demoment lespeces
escustodienen
diferents llocs, comara
elPradooelMNAC
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El Ayuntamiento de Barcelona 
ha dado un paso más en su inten-
to por recuperar buena parte de 
la dispersa colección del empre-
sario Julio Muñoz Ramonet y que 
este decidió donar a la capital ca-
talana. Agentes de la Sección de 
Patrimonio Histórico de la Uni-
dad Central Operativa (UCO) de 
la Guardia Civil requisaron el 
pasado mes de marzo un total de 
474 obras de arte, además de do-
cumentación diversa, en una ac-
ción coordinada y dirigida por el 
juzgado número 
29 de Barcelona, 
que instruye la 
causa penal in-
terpuesta el 2014 
por la Fundación 
Julio Muñoz Ra-
monet contra las hijas del empre-
sario. Aunque las tareas de peri-
taje, que están realizando en la 
actualidad Nuria Rivero, Fran-
cesc Fontbona y Bonaventura 
Bassegoda, no han acabado, ya 

Igualmente, se han localizado 
los inventarios originales, lo que 
permitirá fi jar de una vez por to-
das qué obras forman parte del 
legado Muñoz Ramonet. Así se 
podrá saber si las obras requisa-
das son en realidad propiedad de 
la fundación o forman parte de 
las colecciones privadas de las 

hijas del empre-
sario y que están 
imputadas tras 
esta operación, 
junto con otras 
dos personas. En 
la actualidad 
todo este conjun-

to está depositado por orden ju-
dicial en Instituto de Patrimonio 
Español.

Las obras estaban custodiadas 
por las hijas y los nietos. En la 
actualidad se investiga el parade-
ro del resto de la colección y que 
podría seguir en manos de la fa-
milia o, tal vez, ya vendidas a tra-
vés de galerías y casas de subasta. 
El Ayuntamiento estudia pedir 
una compensación económica a 
los herederos de los Muñoz Ra-
monet en caso de que no vean la 
luz estas obras. Son piezas de Mu-
rillo, Pantoja de la Cruz, Goya, El 
Greco, Casas o Sorolla, entre mu-
chos otros. El grueso más valioso 
de la colección es el objetivo de los 
investigadores de la Guardia Ci-
vil.

La Fundación Julio Muñoz Ra-
monet trabaja desde 1995 por el 
cumplimiento de las voluntades 
expresadas en el testamento del 
empresario, unas últimas volun-
tades que fueron encontradas 
casualmente después de que la 
familia tratara de ocultarlas. La 
casualidad hizo que el Ayunta-
miento de Barcelona se enterara, 
cuatro años más tarde de su 
muerte, de que era el benefi ciario 
de parte de su herencia. Tanto las 
hijas como los albaceas del testa-
mento ocultaron al Ayuntamien-
to este hecho, con la esperanza de 
que el paso del tiempo haría irrei-
vindicables los derechos que éste 
disponía.

Julio Muñoz Ramonet fue uno 
de los grandes empresarios bene-
fi ciados por el franquismo. Tras 
el fi nal de la Guerra Civil, entre 
él y su hermano Álvaro crearon 
un importante conglomerado de 
empresas, destacando la firma 
Unión Industrial Algodonera S.
A., propiedad en un primer mo-
mento del coleccionista Ròmul 
Bosch i Catarineu, punto de par-
tida del fondo artístico que hoy 
reclama el consistorio barcelo-
nés.

Las piezas fueron 
localizadas en 

registros en los 
meses de febrero 

y marzo

que formaron parte en un primer 
momento de la colección de arte 
Bosch i Catarineu.

Lo incautado hasta la fecha en-
tre los meses de febrero y marzo 
en almacenes, domicilios y ofi ci-
nas de Madrid, Barcelona y Ali-
cante está formado por una serie 
de 17 retablos de los siglos XIV-
XVI; 53 pinturas de los siglos XVI 
al XVIII; 93 pinturas del XIX; y 213 
pinturas del siglo XX. Entre los 
artistas representados destaca la 
presencia de trabajos de autores 
como Marià Fortuny, de quien se 
ha localizado una colección de 
dibujos, así como óleos de Euge-
nio Lucas, Anglada-Camarasa, 
Franz Xaver Winterhalter o Fre-
derick Morgan. También forman 
parte de este conjunto 7 escultu-
ras, 173 miniaturas y 13 marfi-
les.

GUARDIA CIVIL

Imagen del 
interior de uno 
de los almacenes 
con la obra 
requisada

BARCELONA

existe un primer inventario, se-
gún confi rmó el teniente de alcal-
de de Cultura de Barcelona, Joan 
Subirats. De esta manera se ha 
podido saber que una parte im-
portante de estas piezas coinci-
den con las obras reclamadas por 
la fundación municipal que lleva 
el nombre de Muñoz Ramonet y 

POR
VÍCTOR FERNÁNDEZ             

BARCELONA

Entre las piezas 
destaca un 
conjunto de 
dibujos de Fortuny 
y óleos de Lucas o 
Anglada-
Camarasa

La Guardia Civil localiza 
casi 500 obras de arte de la 
colección Muñoz Ramonet
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Màrius Serra

L’art
d’etiquetar

D issabtepassatesvainauguraralMu-
seu de laTerrissa deQuart l’exposi-
ció Mirades a través, d’Eulàlia Oli-
ver Manen, que es podrà veure fins

al 8denovembre.L’exposicióportaunsubtítol
quejugaambelpasdela literalitatal llenguatge
figurat: “Tot esmou, tot canvia, resnoés segur,
tot penja d’un fil”. És una frase que defineix la
incertesa sideral que ens envolta, però que ja
formava part del germen del projecte, fa més
d’un any, abans que sentíssim a parlar de pan-
dèmies.L’exposicióés impressionant i justifica
el desplaçament al Gironès. Més de dues-cen-
tes peces de porcellana exquisidament treba-
llades en formes, textures, gruixos i colors. La
puresa blanquinosa d’un material tan noble es
trenca i, en algun cas, esdevé roig comuna figa
badada oun saborós tall de xíndria. Els que co-
neixenels secrets de la cocció artesanavaloren
de manera superlativa els efectes aconseguits
amb un material tan delicat. La majoria de les
peces pengen d’un fil i, com si fossin ocells, els
elements consemblants s’agrupen en estols
que formen volums relativament variables. Hi
haconquilles, plats, cloves i discosd’una trans-
lucidesa pop. En un dels casos, la inestabilitat
general dels estols es veu ampliada per uns su-
ports metàl·lics que acosten la peça als mòbils
d’AlexanderCalder. Passejar-se per la sala, ex-
posició a través, és una experiència artística de
primer ordre que canvia segons la llum.Tot és,
com l’artista escriu al programa, “sempre el
mateix, sempre diferent”.
He escrit artista a consciència. L’exposició

és possible perquè el Museu de la Terrissa de
Quart, ubicat en les instal·lacions d’una bòbila
recuperada, ofereix l’espai al gremi perquè ca-
da any hi exposi un ceramista. Els terrissaires
(o terrissers) viuen la seva activitat en l’avant-
salade l’artqueel tòpicassociaambl’artesania.

Ami l’obra d’EulàliaOliver emsembla la d’una
artista amb totes les lletres, perquè transmet
unamiradasensiblequevamésenllàd’unatèc-
nica, d’altra banda prou complexa, però el
marc expositiu influeix en la percepció que en
tenim.MoltsartistesdelareputaciódePicasso,
JoanMiró o Palau Ferré han estat pintors i ce-
ramistes, però resulta molt difícil veure les
obres d’una ceramista professional del talent
d’Eulàlia Oliver a les sales d’exposició d’art,
sense etiquetes. Els passa el mateix a molts
il·lustradors, que viuen en l’eterna frontera en-
tre l’ofici i lamanca de benefici. En aquests úl-
tims anys, molts fotògrafs han ultrapassat
aquestaduana.Alguns, comJoanFontcuberta,
perquè ja tenien un discurs artístic molt mar-
cat.També les arts escèniqueshanacollit crea-
dorsperformatius tan inclassificables comPep
Boui lessevesbombollesdesabó.Hihamésart
imés arts. Just abans d’entrar a veure l’exposi-
ció vaig veure un rètol que deia: “Quart poble
terrisser!”.La faltad’unacomaemvaferdema-
nar quins devien ser els tres primers. A l’expo-
sició no li falta cap coma. La paurribiana noia
de porcellana practica l’art sense etiquetes.

Resulta difícil veure les obres
d’una ceramista professional
del talent d’Eulàlia Oliver
a les sales d’exposició d’art

#tuitsdecultura

@Granvilas Manuel Vilas Escriptor
Qué hermoso ver gente paseando
por las calles de Roma sin mascari-
lla.

@dmartinezpr David Martínez Periodista
El estado de la tumba de Ramón y Cajal, cuyo
arreglo costaría poco más de 1.000 euros,
nos da una medida del caso que España hace
a sus científicos. La casa donde vivió se ven-
dió para construir apartamentos de lujo.

@AdriPujol Adrià Pujol Cruells
Escriptor
Un país en què el 50% de les
columnes i el 73,1% de podcasts
versen sobre la vida del columnista
o del podcastista.

@EscriptorsAELC AELC Associació
Et presentem el cartell i el programa del II Seminari de Gèneres
Fantàstics de l’AELC, dedicat al posthumanisme! Se celebra a
Barcelona el dissabte 17 d’octubre (també virtual). Tots els detalls
a https://ja.cat/hStmN Formulari d’assistència presencial a
https://ja.cat/eJeFJ

Els especialistes, cautelosos davant alguns noms
en espera de l’estudi de les obres

IGoya,Tiepolo,
Murillo...

S. TARÍN/T. SESÉ
Barcelona

No hi ha dubte que amb
la recuperació
d’aquest conjunt
d’obres, les col·lecci-

ons públiques de Barcelona s’en-
riqueixen molt, però encara cal
aprofundir en l’estudi de les pe-
ces, perquè fins ara només les
hem vist a través de fotografies
en blanc i negre. Cal ser molt
prudents”, assenyalaNuriaRive-
ro, una de les especialistes de la
Fundació Julio Muñoz Ramonet
que, amb Francesc Fontbona i
Bonaventura Bas-
segoda, està treba-
llant a l’inventari.
La llista d’obres

és notable, està
farcida de grans
noms i encara po-
dria donar noves
sorpreses. Rivero
revela que entre
les pintures resca-
tades n’hi ha tam-
bé algunes quepo-
drien haver sortit
de la de la mà de
Giovanni Battista
Tiepolo, Murillo,
Goya... Així figu-
ren almenys als
inventaris de
l’època. L’Ajunta-
ment no els va in-
cloure en la llista
donada a conèixer
ahir i l’experta
apel·la de nou a la
cautela. “Són
obres que no han
estat vistes pels
especialistes des
de fa més de cin-
quanta anys, per
tant no es pot donar res per bo
per endavant. Sabem que en
l’època en què va formar la
col·lecció Bosch i Catarineu les
atribucions es realitzaven d’una
formamolt laxa i ja no et compto
quanvapassar a la deMuñozRa-
monet, una col·lecció que no
neix de la sensibilitat del seu
propietari sinó del seu afany de
prestigi”. “Ja veurem....”, insis-
teix. “Hem vist el Murillo a tra-
vés d’una foto i té bon aspecte,
però serà l’especialista en Muri-
llo que tindrà l’última paraula”.
Queden per recuperar unes

cinquanta pintures i dibuixos,
set escultures, 173miniatures i 13
ivoris, entre ells taules gòtiques
(Bartolomé Bermejo, Pere Serra,
Lluís Borrassà, Gonçal Peris);
exemples de pintura renaixen-
tista i barroca com els retrats de
Manuel Castelo Branco i la seva
esposa Branca deVilhena, de Ju-
an Pantoja de la Cruz, o el retrat

del cardenal Sabas Millini, de
Juan Carreño. Falten també
obres de Winterhalter, Anglada
Camarasa, Alonso Cano, Ribera,
Lucas Giordano, Sorolla o Marià
Fortuny, així com quadres de
Goya i alguns d’El Greco. La
Guàrdia Civil no descarta que
hagin estat venudes a tercers i
que fins i tot es trobin ja fora
d’Espanya.
Una de les decepcions més

grans dels especialistes ha estat
el no haver pogut recuperar la
part més significativa de les tau-
les i retaules gòtics que van per-
tànyer a la col·lecció Bosch i Ca-

tarineu i que vindrien a comple-
mentar els importants fons d’art
medieval del MNAC. Rivero re-
corda que quan es va inaugurar
el Museu Nacional moltes
d’aquelles obres penjaven amb
les pintures romàniques i les es-
cultures medievals de la col·lec-
ció Plandiura, que el 1932 va ad-
quirir la Junta de Museus, amb
la resta de la seva immensa
col·lecció per 7milions de pesse-
tes. Dos anys després, l’acord per
comprar la Bosch i Catarineu ja
no va ser possible. “I és una pena
perquè es van exposar colze a
colze i totes dues es complemen-
ten”, conclou Rivero.c

MARC ARIAS

Interiorde l’habitatgedeMuñozRamonet

ABSÈNCIES

LaGuàrdia Civil creu
que les obres no
recuperades poden
ser fora d’Espanya

peces.
Cal ressenyar que s’han trobat

obres en molt mal estat de con-
servació perquè estaven mal
guardades o que es trobaven en
soterranis sense precaucions es-
pecials, per la qual cosa s’han vist
afectades per la humitat. Nuria
Rivero va explicar que en altres
intervencions fetes en el litigi hi
ha hagut el mateix problema, si
bé s’ha pogut restaurar força i pot
ser que ara també es pugui fer.
Demoment aquestmaterial in-

tervingut està dipositat en dife-
rents llocs en espera de la decisió
judicial definitiva, ja que éspossi-
ble que alguna de les obres sigui
dels descendents de JulioMuñoz
Ramonet i no pertanyi a la
col·lecció llegada a Barcelona.
Uns dels punts on es guarda ara
són els museus del Prado, el Rei-
na Sofia o el MNAC.
Quan va morir el 1991, Julio

Muñoz Ramonet va deixar un
testament en què deixava a Bar-
celona el palauet on va viure, al
carrer Muntaner, i tot el contin-
gut. Hi devia haver una impor-
tant col·lecció d’art, la base del
qual és el repertori del mecenes
català Ròmul Bosch i Catarineu,
que va aconseguir l’any 1950 en
una operació mercantil per com-
prar unes fàbriques tèxtils. Tot i

això, l’Ajuntament no va saber
que ho havia d’heretar fins al
1994, i des d’aleshores s’està liti-
gant. Hi ha dues vessants: una de
civil i una altra de penal. En la
primera es va discutir el mateix
testament, però davant la falta de
les obres el magistrat va ordenar
un peritatge que es va estimar en
tres milions d’euros. Ara aquesta
xifra es podria alterar substanci-
alment, no només pel que s’ha re-
cuperat, sinó pel que falta per
trobar. I és que, a més d’obres,
s’han decomissat els inventaris,
que poden oferir una visió com-
pleta del que incloïa la col·lecció
deMuñoz Ramonet, i podria ele-
var substancialment la indemnit-
zació quehauria depagar la famí-
lia.
El tinentÁguila vadeclarar que

les investigacions continuen per
esbrinar el parador de les peces
que no s’han trobat, i el lletrat
Marc Molins va assenyalar que
l’Ajuntament continuarà lluitant
als jutjats perquè es compleixi
el testament. Al llarg dels anys
s’han anat trobant obres, com un
Goya o un Greco, però Molins va
dir que ara hi ha “llum en la fos-
cor” per trobar la resta. Tot un li-
tigi per l’herència que ja dura
26 anys.c

LA TROBALLA

Entotals’hantrobat
474obres,entre
lesqualsn’hihaalgunes
degranqualitat

EL DIPÒSIT

Demoment lespeces
escustodienen
diferents llocs, comara
elPradooelMNAC
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CULTURA I ESPECTACLES. Planes 24 i 25

Requisen bona
part de la
col·lecció d’art de
Muñoz Ramonet
Descobreixen 474 peces
que tenien amagades les
filles del polèmic industrial
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Un quart de segle de lluita
havia de donar, tard o
d’hora, un resultat.
Aquest és el temps que ha
passat des que Barcelona
va saber que havia heretat
la col·lecció d’art del con-
trovertit industrial Julio
Muñoz Ramonet. I aquest
és també el temps que les
quatre filles del magnat
han tingut retingut el con-
junt d’obres, impassibles a
les decisions de la justícia,
sempre contràries als seus
interessos perquè el testa-
ment del seu pare, que va
morir el 1991 a Suïssa, era
clar com l’aigua: volia que
el seu patrimoni artístic
fos per al gaudi públic.
Aquest 2020 marcat per la
desgràcia, el cas ha fet un
gir radical, per fi en posi-
tiu. S’han descobert 474
peces amagades en fins a
nou magatzems, empre-
ses i domicilis particulars
de Madrid, Barcelona i
Alacant. I s’han requisat.
L’operació, de nom Mece-
natge, ha anat a càrrec del
grup de patrimoni històric
de la Unitat Central Ope-
rativa de la Guàrdia Civil
per ordre del jutjat d’ins-
trucció 29 de Barcelona.

Tot i l’ambigüitat dels
inventaris (compte, dels
que es tenia fins ara: aquí
també hi ha una novetat

molt rellevant), la Funda-
ció Muñoz Ramonet calcu-
la que són un miler els
béns que integraven el
fons, el gros principal del
qual, i sobretot la part més
valuosa, procedent de l’an-
tiga col·lecció Bosch i Ca-
tarineu, riquíssima en
obres mestres de l’art ca-
talà. En 25 anys de litigis,
només s’havien aconse-
guit recuperar obres me-
nors, exceptuant, si més
no per la firma, L’Anun-
ciació del Greco i L’apari-

ció de la Verge del Pilar de
Goya, exposades al Museu
Nacional d’Art de Catalu-
nya des del 2017.

El més escandalós són
les “escorrialles” que es
van trobar a la residència
del financer, el palauet del
carrer Muntaner, quan les
filles van entregar de mala
gana les claus a l’Ajunta-
ment, el 2013. Una burla
en tota regla. Abans, es

van endur tot el que van
poder. De nit i precipitada-
ment, cosa que explica
que algunes de les obres
que s’han localitzat ara es-
tiguin en tan mal estat. Als
danys que van sofrir lla-
vors s’hi suma la desídia
en la seva posterior con-
servació. Els agents de la
Guàrdia Civil n’han trobat
fins i tot en soterranis
plens d’humitat. D’altres,
això sí, lluïen esplendoro-
ses a les estances de les ca-
ses de les filles i nets de

l’industrial. També d’una
de les seves residències, a
Sant Andreu de Llavane-
res, es van confiscar 18
obres, d’interès desigual
però en cap cas excepcio-
nal, el 2018.

Tant per quantitat
com, sobretot, per quali-
tat, l’operació Mecenatge
“marca un punt d’infle-
xió”, va remarcar ahir l’ad-
vocat Marc Molins en la ro-

da de premsa en què es
van desvelar tots els de-
talls de l’actuació. Molins
porta el procediment pe-
nal del complex conflicte
judicial, que neix de la que-
rella criminal que va inter-
posar el consistori contra
les germanes Muñoz (una
de les quals, Isabel, és la re-
putada fotògrafa) el 18 de
març del 2014, en veure
que no tenien cap intenció
de complir les sentències
que, per la via civil, les obli-
gaven a lliurar immediata-
ment les obres a la ciutat
de Barcelona.

No va ser, però, fins l’oc-
tubre de l’any passat que el
jutge va manar a la Guàr-
dia Civil que iniciés una in-
vestigació. La primera re-
cerca es va centrar en les
companyies d’asseguran-
ces, però va resultar “in-
fructuosa”, va explicar
ahir el tinent Juan José
Águila, acompanyat, a
més de Molins, del regidor
de Cultura, Joan Subirats.
La segona es va fixar en
empreses de transport i
emmagatzematge d’obres
d’art i va donar “per sor-
presa” resultats imme-
diats. Al febrer, els agents
del cos es van emportar
134 i 94 obres de dos ma-
gatzems de Madrid. I, al
març, van completar l’ope-
ració entrant en dues em-
preses (una amb seu a Ma-
drid i l’altra a Barcelona) i

en cinc domicilis (tres de
Madrid, un de Barcelona i
un d’Alacant), tots cinc
propietat dels demandats.

En total, 474 obres: 376
pintures i dibuixos; 87 mi-
niatures; quatre escultu-
res; quatre ivoris i tres ta-
pissos. Les pintures, per
èpoques: disset comparti-
ments de retaule dels se-
gles XIV, XV i XVI; 53 teles
dels segles XVI al XVIII; 93
del XIX i 213 del XX. I algu-
nes de les firmes presents
en aquest repertori: Marià
Fortuny, Eugenio Lucas,
Modest Urgell...

Molt, sí. Tot, no. I, el que
més dol, les obres estel-
lars de la col·lecció conti-
nuen en parador descone-
gut. Les principals encara
no han arribat, alerten els
entesos. Retaules de Pere
Serra, Lluís Borrassà,
Gonçal Peris; pintures de
Carreño de Miranda i An-
glada Camarasa… On són?

“Hem fet un pas molt

La Guàrdia Civil va requisar al febrer i al març 474
obres que les filles de l’industrial tenien retingudes
en diverses propietats de Madrid, Barcelona i Alacant

Maria Palau
BARCELONA

Part del llegat
Muñoz Ramonet,
alliberat

Imatges facilitades per
la Guàrdia Civil de
l’operació Mecenatge
■ GUÀRDIA CIVIL

Durant
l’operació, de
nom Mecenatge,
també es van
trobar inventaris
originals

Malgrat tot, les
millors peces del
conjunt artístic
encara estan en
parador
desconegut

Sorpresa en el cas Muñoz Ramonet
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important però no deixa-
rem de persistir”, va emfa-
sitzar Subirats. La lluita
continua, mai millor dit.
Però ara amb un nou aliat:
inventaris originals que

també s’han rescatat en el
decurs de l’operació. Una
informació inèdita per se-
guir la pista d’obres que en
els matussers catàlegs que
només es podien consul-
tar fins ara no tenien una
fitxa tècnica rigorosa ni,
en força casos, cap imatge
per identificar-les. Les fi-
lles de l’industrial es van
ben preocupar d’ocultar
els inventaris més exhaus-
tius per impedir, al cap i a
la fi, el que era la voluntat
del seu pare.

Els especialistes de la
Fundació Muñoz Ramo-
net (Francesc Fontbona,
Bonaventura Bassegoda i
Núria Rivero) tenen feina
per estudiar tota aquesta
nova documentació. De
fet, ja en tenen ara en la
tasca de reconeixement
del conjunt recuperat.
Són totes les 474 obres
originàries del llegat Mu-
ñoz Ramonet? Totes, se-
gurament que no. Cal fer

comprovacions, reconei-
xen tots, des de l’advocat
Molins fins al tinent Águi-
la. I, en cas que no en pro-
cedeixin, es retornaran
immediatament als seus
propietaris. Hi haurà, si es
vol dir així, un temps mort
mentre Barcelona no in-
corpori definitivament el
patrimoni que li pertany.

Mentrestant, estarà so-
ta custòdia judicial en di-
versos dipòsits, la majoria
dels quals, a Madrid (entre
els que fan aquesta funció
de magatzem provisional
hi ha equipaments com
ara els museus del Prado i
el Reina Sofía). Molins va
avançar ahir que demana-
ran que totes les obres
s’agrupin en un mateix es-
pai a Barcelona, també per
poder-les examinar mi-
llor.

Sigui com sigui, l’espera
més dura ja ha passat. Un
quart de segle. Una eterni-
tat. ■
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PATRIMONI

La Guàrdia Civil recupera 474 obres 
de la col·lecció Muñoz Ramonet

tuny i d’Eugenio Lucas, taules gòti-
ques del XV i del XVI, pintura del se-
gle XIX estrangera com Wintehalter 
o Morgan, pintura de l’escola espa-
nyola del XVII i XVIII i pintura cata-
lana del segle XIX i XX. “Encara en 
queden per localitzar algunes de for-
ça valuoses”, ha dit el primer tinent 
d’alcalde, Joan Subirats, com taules 
gòtiques, exemples de pintura renai-
xentista i barroca, de pintura del se-
gle XVIII, dibuixos de Fortuny i els 
olis d’Anglada Camarasa. La troba-
lla és un punt d’inflexió però l’advo-
cat  Marc Molins, que representa la 
Fundació Muñoz Ramonet, ha re-
cordat que totes aquestes obres es-
tan a disposició judicial i encara es-
tan obertes les causes civils i penals. 

Els inventaris, un element clau  
De moment, les obres són en dife-
rents magatzems, sobretot a Madrid, 
sota custòdia judicial. El consistori 
creu que hi haurà obres que no els 
corresponen. Molins ha destacat la 
importància d’haver recuperat els 
inventaris: “Els documents que 
s’han intervingut posen llum i taquí-
graf a una obscuritat interessada”. 
Els inventaris no només aportaran 
informació detallada sobre quines 
obres formaven part del testament, 
sinó que també permetran que el 
consistori pugui demanar compen-
sacions econòmiques si es comprova 

que la família n’ha subhastat algu-
nes. Abans de la investigació de la 
Guàrdia Civil, el jutjat de prime-
ra instància de Barcelona havia 
previst la possibilitat d’una in-
demnització econòmica de tres 
milions d’euros si no s’arribaven a 
localitzar mai.  

“Vam començar investigant si 
s’havien contractat companyies 
per assegurar les obres però la re-
cerca va ser infructuosa, però vam 
tenir una gran sorpresa quan vam 
trucar a empreses d’emmagatze-
matge i de transport d’obres d’art 
–explica el tinent del grup de Patri-
moni Històric de l’UCO de la Guàr-
dia Civil, Juan José Águila–. Una de 
les empreses ens va dir que en tenia 
97 i l’endemà ens trucava una altra 
empresa que en tenia 134”. No to-
tes les obres estan en bon estat i al-
gunes empreses ni tan sols sabien 
què tenien. Segons Molins, s’han 
imputat les quatre filles de Muñoz 
i Ramonet i dues persones més.  

Un testament disputat 
Acostar-se a la figura de Muñoz 
Ramonet no és gens fàcil. El seu 
imperi –va arribar a crear prop 
d’una trentena d’empreses– va 
començar a engrandir-se amb la 
victòria franquista. Va treballar 
per als serveis d’informació fran-
quistes fins al gener del 1940 i va 
establir una estreta i fluida rela-
ció amb els principals responsa-
bles militars del cop d’estat. 

L’empresari va acabar fugint a 
Suïssa l’any 1985 i es va instal·lar a 
l’Hotel Quellenhof de Bad Ragaz, 
on anaven els rics d’Europa. Els 
seus últims mesos devien ser an-
guniosos: tothom volia fer-se un 
lloc al testament. Va morir el 9 de 
maig del 1991. El testament, que 
ara és motiu de litigi, el va escriu-
re el 1988: deixava la finca del car-
rer Muntaner i el palau del carrer 
Avenir i tot el que contenien a una 
fundació que havia de portar el seu 
nom i que estaria sota el patronat 
de la ciutat de Barcelona. El nota-
ri suís Romano Kuntz, tanmateix, 
no va informar mai del llegat al 
consistori barceloní. Havia re-
nunciat al seu càrrec de marmes-
sor a canvi de 230.000 francs suïs-
sos. Sí que en va informar un altre 
col·laborador de la família Muñoz 
Ramonet, Bernd Walter. Quan el 
25 de juliol del 2013 finalment les 
filles de l’empresari van donar mig 
centenar de claus per obrir les 
portes de la finca del carrer Mun-
taner al consistori, estava pràcti-
cament buida. Les obres d’art 
s’havien esvaït.eLa confiscació s’ha fet en habitatges de les filles i nets de l’industrial. GUÀRDIA CIVIL

L’Ajuntament de Barcelona fa 25 anys que lluita per l’herència de l’industrial 

L’empresari Julio Muñoz Ramonet 
(1916-1991), que va acumular un gran 
patrimoni durant el franquisme, va 
llegar la seva col·lecció d’art i el seu 
palau del carrer Muntaner a l’Ajun-
tament de Barcelona, amb la condi-
ció de crear una fundació que portés 
el seu nom. Però quan el consistori va 
poder entrar al palau, va comprovar 
que els 853 objectes que formaven 
part de l’herència, 627 dels quals 
obres artístiques, havien desapare-
gut. Els seus hereus, que al llarg dels 
anys han interposat més de 300 liti-
gis contra el consistori, les van ama-
gar en diferents llocs. Finalment, 
després de 25 anys de recerca, la 
Guàrdia Civil ha localitzat 474 obres 
en set escorcolls fets en diferents ha-
bitatges de les quatre filles i dos nets 
de Muñoz Ramonet, i locals de Bar-
celona, Madrid i Alacant. Fins ara, el 
consistori només n’havia recuperat 
20, com un Greco i un Goya, que són 
al Museu Nacional de Catalunya, 
després de 25 anys de judicis. 

Les tasques de peritatge encara 
no han acabat, però de moment se 
sap que entre les obres recuperades 
n’hi ha que pertanyen a la col·lecció 
Bosch i Catarineu, de les quals en 
destaquen diverses de Marià For-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS Llegat  

La possible 
indemnització 
si no es 
trobaven les 
obres era de 
3 milions 
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48 Lunes. 5 de octubre de 2020  •  LA RAZÓN

AUTONOMÍAS Cataluña

El pasado viernes, el Ayunta-
miento de Barcelona presentó el 
resultado de operación policial 
llevada a cabo por la Guardia Ci-
vil y que permitió la incautación 
de un total de 474 obras de arte, 
entre pinturas, dibujos, escultu-
ras y miniaturas, supuestamente 
todas ellas pertenecientes al le-
gado de Julio Muñoz Ramonet y 
que el empresario legó a la capital 
catalana.

A lo largo de la presentación de 
la operación llevada a cabo en 
diferentes almacenes, domicilios 
y ofi cinas de Madrid, Barcelona 
y Alicante, se localizaron obras 
de algunas grandes fi rmas. En la 
rueda de prensa de presentación 
de la llamada Operación Mece-
nazgo se dieron algunos nom-
bres, uno de ellos el de Marià 
Fortuny. Sin embargo, como ha 
podido comprobar este diario, al 
menos dos cuadros de Fortuny 
son falsifi caciones, no salieron de 
la mano de estos artistas.

En el inventario de la obra re-
cuperada aparecen dos escenas 
árabes, una temática tan vincu-
lada a la pintura de Fortuny. Eso 
es que pasa con la pieza con el 
número de inventario MR0073 y 
que nos muestra a un hombre 
mirando fi jamente al espectador 
con vestuario de soldado. El cua-
dro fue de Julio Muñoz Ramo-
net.

Víctor Fernández - Barcelona

Cuando el autor de estas líneas 
le muestra esta pintura a Emilia-
no Cano, especialista en la obra 
de Fortuny y autor del documen-
tal «Fortuny, la muerte del pin-
tor», nos señala que se trata de 
una copia realizada por un segui-
dor del pintor de Reus. ¿Y el ori-
ginal? Desde 1906, como aporta-
ción de la Diputación de 
Barcelona, se encuentra en las 
colecciones de lo que hoy es el 

Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (Mnac). Tiene el número 
de 010693-000 de inventario y se 
titula «Soldado fl orentino». Es el 
original pintado por Fortuny, 
algo más oscuro que la copia en-
contrada entre los cuadros que 
escondían los herederos de Mu-
ñoz Ramonet.

Otra de las piezas, en la actua-
lidad depositada tras los registros 
en el Instituto de Patrimonio Es-
pañol, tiene es la que aparece con 
el número MR0062. En este caso 
vemos a un joven rifeño. De nue-
vo, tal y como nos indica Emilia-
no Cano, estamos ante una copia. 
El original realizado por Marià 
Fortuny se encuentra a miles de 
kilómetros, concretamente en el 
Taft Museum de Cincinatti. Por 
tanto, lo localizado por la Guardia 
Civil debe tratarse de una falsifi -
cación.

Pero no es la primera que la 
sombra de la duda persigue a la 
colección Muñoz Ramonet, con-
cretamente a lo que se refi ere a 
grandes fi rmas. Las obras maes-
tras siguen sin aparecer y en al-
gunos casos hasta se duda que 
alguna vez existieran. Eso es lo 
que ocurre con la pintura titula-
da «Príncipe Jesús» y que supues-
tamente habría pintado Veláz-
quez en Aranjuez. Tampoco se 
sabe nada de un cuadro retrato 
ovalado con inscripción Rem-
brandt fechado en 1606-1668, se-
gún inventarios de la colección 

del corrupto empresario fran-
quista.

En 2013 se pudo entrar en la 
fi nca que Muñoz Ramonet poseía 
en la barcelonesa calle Muntaner 
y que hoy es sede de la fundación 
municipal que lleva su nombre. 
Fue en ese momento cuando se 
pudo constatar que las grandes 
obras no estaban y solo había pie-
zas de autores del siglo XX como 
Vives Fierro, Curós o Abelló. En 
una de las paredes se encontró un 
retrato de mujer, en bastante mal 
estado de conservación, fi rmado 
Ramon Casas. Una imagen de ese 
cuadro ha sido estudiada, a ins-
tancias de este diario, por Gabriel 
Pinós, uno de los más destacados 
especialistas en el pintor moder-
nista. No duda en indicar que se 
trata de una copia de uno de los 
más conocidos retratos de Julia 
Peraire, la celebrada musa de Ca-
sas, y que ha sido expuesto en 
algunas ocasiones.

El copista/falsifi cador trató de 
hacer pasar el cuadro de Muñoz 
Ramonet por una especie de es-
tudio preparatorio del cuadro 
defi nitivo. Ni el trazo ni los colo-
res son propios de Casas. Es, 
como con los cuadros de Fortuny, 
una copia que se ha querido pasar 
por obra buena.

Queda mucho trabajo por ha-
cer alrededor de la colección Mu-
ñoz Ramonet. Aún se tardará 
bastante tiempo en mostrar este 
legado al público.

El escándalo 
de los cuadros 
falsos de 
Fortuny en 
la colección 
Muñoz Ramonet
Dos de las obras intervenidas por la 
Guardia Civil, son copias de piezas 
existentes en museos

Los dos cuadros atribuidos 
al pintor de Reus son 
versiones de piezas 
actualmente en el Mnac 
y el Taft Museum

Copia
Uno de los cuadros que Muñoz 
Ramonet que se localizaron en la 
fi nca del empresario en la calle 
Muntaner de Barcelona. En realidad 
se trata de una copia con fi rma 
falsifi cada del pintor modernista

Original 
Uno de los más célebres retratos 
que Ramon Casas dedicó a su musa 
Julia Peraire. En la actualidad se 
encuentra en una colección privada 
y se ha presentado públicamente en 
algunas exposiciones

Copia 
Una de las piezas decomisadas por 
la Guardia Civil durante los registros 
realizados entre febrero y marzo de 
este año en Barcelona, Madrid y 
Alicante. En realidad, se trata de 
una copia de Fortuny

Otiginal 
«Soldado fl orentino», un cuadro 
original de Marià Fortuny y que hoy 
forma parte de las colecciones del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
El copista/falsifi cador hizo una 
versión de esta obra
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48 Martes. 6 de octubre de 2020  •  LA RAZÓN

AUTONOMÍAS Cataluña

Los Fortunys 
perdidos de 
Muñoz Ramonet
Obras del pintor en esta colección 
han sido vendidas en los últimos años

En enero de 1888, «La Ilustración 
Artística» dedicaba sus páginas a 
Marià Fortuny. El pintor, desapa-
recido en 1874, era ya todo un re-
ferente para los coleccionistas 
hasta el punto de existir una gran 
demanda en el mercado de sus 
obras. Eso hizo que no faltaran los 
falsifi cadores del artista. Eso es 
algo que sus admiradores sabían, 
por ejemplo, Josep Llovera, tam-
bién de Reus como Fortuny. En la 
citada publicación aparecía una 
obra de Llovera titulada «Imitado-
res de Fortuny», una crítica des-
carnada a esos copistas como lo 
demuestra que en la imagen apa-
rezcan monos pintando o un ar-
tista desesperado al no encontrar 
la suficiente inspiración como 
para imitar al pintor.

La colección Muñoz Ramonet, 
al menos las piezas localizadas 
recientemente por la Guardia Ci-
vil, son víctimas de estos copistas. 
Santiago Alcolea, una de las gran-
des autoridades en el artista re-
cuerda, en declaraciones a este 
diario que «Fortuny en vida era 
consciente que existía una fábrica 
de “fortunys” en Roma. Él nunca 
dijo quién era». En este sentido, 
Emiliano Cano, estudioso del pin-
tor, apunta que «su propio mar-
chante ya le decía que se fuera de 
Roma porque todos lo copiaban. 
En su momento se hacían pasar 
por obras suyas cuadros que él no 
había pintado».

El interés por Fortuny en el 
mercado del arte nunca ha des-
cendido, apareciendo en el comer-
cio algunos trabajos del maestro. 
Tanto Alcolea como Cano señalan 
en señalar que en los últimos años 
han aparecido una serie de tablas 
de madera de Marià Fortuny en 
venta y que tendrían como origen 
la antigua colección Ròmul Bosch 
i Catarineu, punto de partida de 
la de Julio Muñoz Ramonet. No se 
ha podido saber el origen de estas 
pequeñas piezas pintadas por For-
tuny, entre ellas un estudio para 
«Afi lador de sables» u otro para 
«Un almuerzo en Granada». Las 
obras fueron presentadas en una 

Víctor Fernández-Barcelona exposición dedicada a la relación 
del artista con Granada realizada 
en 1999. Poco tiempo después apa-
recieron en venta en el comercio, 
pero no se ha podido concretar su 
procedencia.

En la rueda de prensa celebrada 
el pasado viernes por el Ayunta-
miento de Barcelona para hablar 
de las piezas incautadas por la 
Guardia Civil a las hijas de Muñoz 
Ramonet, se habló de una serie de 
dibujos de Fortuny. ¿Podría tra-
tarse de alguno de los álbumes de 
Fortuny  que tenía Bosch i Catari-
neu? Uno de ellos, gracias a la in-
formación de Emiliano Cano, 
apareció publicado en 1942 en 
«Anales y Boletıín del Museo de 
Arte de Barcelona». El dibujo po-
dría tratarse del interior del taller 
del artista, presidido por una gui-
tarra apoyada sobre dos sillas 
plegables. En el inventario de Bos-
ch i Catarineu tenía el número 
35650. De ella no se sabe mucho 
más hasta que el 27 de octubre de 
2016 apareció en una casa de su-
bastas de Barcelona, Sala de Ven-
tas, donde fue adjudicada por 2.400 
euros. El dibujo, según ha podido 
constatar este diario, estuvo du-
rante un tiempo tratando de en-
contrar un comprador, aunque 
sin suerte. Santiago Alcolea apun-
ta que lo habitual es que una obra 
de estas características, si es ori-
ginal de Fortuny, suela valorarse 
en unos 10.000 euros. Por otra par-
te, como ocurría en el caso de los 
óleos sobre madera de Fortuny. se 
desconoce quién era el propieta-
rio del dibujo en el momento de 
venderlo en subasta.

Cuando en 1942 se publicaron 
por primera vez las imágenes del 
álbum, en el boletín del museo, se 
indicaba que éste había desapare-
cido. ¿Pudo saberlo Julio Muñoz 
Ramonet después?

Hay más, hay mucho más de 
Fortuny que ha pasado por las 
manos de Muñoz Ramonet que no 
ha aparecido por ahora. Es el caso 
de estudios preparatorios de dos 
de los cuadros más célebres del 
pintor de Reus, como son «La vi-
caría» o «Viejo desnudo al sol». 
Sigue el misterio.

Dos obras que fueron propiedad de 
Bosch i Catarineu y que han sido 
puestas en venta en los últimos años 
en Barcelona: un dibujo de un álbum 
y un estudio preparatorio

La obra de Llovera dedicada a los «copistas» de Fortuny
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La guàrdia civil ha recuperat gairebé cinc-centes hores que estaven desapareguda des de la connexió del industrial Julio Muñoz
Ramonet que va llegar al Ajuntament de Barcelona estaven en poder d'un dels nets de Muñoz Ramonet Gemma gutman 29 anys
després d'aquestes desapareguda la major part de la correcció de l'empresari Muñoz Ramonet l'acaba llegar la ciutat de Barcelona
L'ona està localitzat la per la guàrdia civil en el marc de l'operació s'han intervingut . 474 obres d'art en el set escorcolls a locals i
habitatges de Barcelona Madrid i Alacant malgrat la important troballa encara falten treta de les obres més valuoses Joan Subirats
tinent d'alcalde de cultura de Barcelona . Dels dibuixos de Fortuny olis va Anglada Camarasa . Encara hi han . Miniatures molt
significatives que encara es queden per localitzar teatre la fundació Muñoz Ramonet a l'ajuntament de Barcelona arepa dels Vents
al financer perseguia judicialment des de fa més de 25 anys la devolució de les obres d'art en una causa que s'instrueix al jutjat
instruccio 28 a la capital catalana hi ha quatre persones investigades Què són les filles de l'empresari que va deixar en el seu
testament a la ciutat de Barcelona dues Finques i tot el seu contingut entre els vents figuren la Mare de Déu del Pilar de Goya i
l'anunciació del Greco

La Guardia Civil ha recuperado casi 500 obras que
estaban desparecidas de la colección del

industrial Julio Muñoz Ramonet.
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dins del centre . Novetat en el cas del llegat Cal industrial Julio Muñoz Ramonet va cedir a la ciutat i que va acabar desapareixent
misteriosament un valuós fons artística quan la família No ha estat mai disposat a renunciar Roger Torrassa la guàrdia civil ha
recuperat una part de les obres però no totes . Aida fer-te-les . 470 obres d'art intervingudes per la guàrdia civil pot ser que aniràs
algunes que no corresponguin a l'ajuntament com es pot donar aquesta situació ens bé perquè el 1991 no només van desaparèixer
les obres d'art no que t'envien desaparèixer els inventaris de la donació que havia fet Júlia Muñoz Ramonet a la ciutat de Barcelona
per tant aquestes una feina què S'hauria de fer les properes setmanes . Fotos Un minuto Alsa de responsables de la Guàrdia Civil
els responsables d'aquesta investigació ens han explicat que les obres d'art s'han trobat en empreses i domicilis majoritàriament a
Madrid però també a Barcelona i Alacant i tot i que en són més prop de mig miler l'ajuntament greu que encara hi ha obres d'art en
Pardo . Champions una que és . Un avenç molt important a la tasca que tenim Doncs de . Recuperar el patrimoni públic de la ciutat
Encara ens queda evidentment una àmplia sèrie d'obres per localitzar . Algunes d'elles molt valuoses però millor no s'obre la
catedral on es que Estaba muy bien expuesta juego ni cas de que sabia que serà demà fer-t'ho Mimo y otras no . Necessitaré . Casi
lamentable' . Com dèiem la Rocambolesca història del llegat de Muñoz Ramonet es remunta al 1991 ara la recordarem per recordar
també que hi ha sis persones investigades les quatre filles i dos més . La disputa pelleja de l'empresari comença amb la seva mort
el 1991 Julio Muñoz Ramonet cedeix part del seu immens patrimoni artístic a la ciutat crec que la família no accepta arrenca Llavors
un procés judicial llarguíssim entre l'ajuntament i les filles d'aquest empresari enriquit durant el franquisme i que valtres durar un
valuós fons artístic el primer objecte de disputa el Palauet On va viure al carrer de Muntaner quan el Suprem obliga les illes
entregar-lo a l'ajuntament l'any 2013 arriba de sorpresa els tècnics municipals decideixen el immoble i veuen que el gruix de les
obres d'art plegades a la ciutat ha desaparegut . Duraran tia de centenars de pintures a Montmeló milionaris el jutge arriba
imputades filles un delicte d'apropiació indeguda de més de vuit-centes obres d'art a partir 2014 les sentències obliguen la família
anar tornant de sobres entre les més preuades aquestes pintures del Greco i de Goya conservades ara al Museu Nacional d'Art de
Catalunya Elvis del Patrimoni a continuar desaparegut fins avui però És tot quedem per recuperar amb més d'un centenar d'obres
les que tenen més hora artístic i

Novedades sobre el legado que el industrial Julio
Muñoz Ramonet cedió a la ciudad y que acabó

desapareciendo misteriosamente.
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S'ha pogut recuperar la major part de la col~lecció de ]ulio Munoz Ramonet, que va deixaren testament a la ciutat de Barcelona, i
que va desaparèixer després de la seva mort, 29 anys després, ara s'han localitzat 474 obres d'art a Barcelona, Mad rid i Alaca nt,
Quatre filles de Ramonet i dos nets tenien amagades aquestes peces, 7 escorcolls de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia
Civil han permès trobar algunes déaquestes obres d'art en domicilis, i d'altres en magatzems especials per guardar-hi quadres,
Algunes obres les considerem especia Iment rel levs nts, Per exemple, taules i compartiments de retaules dels segles XIV al XVI,
Pintura catalana del segle XIX i XX, Autors com Berga i Boix, Tomàs Moragues, Joaquim Vayreda, Modest Urgell i el conjunt de
peces de Marià Fortuny. EI TNC ha inaugurat temporada amb "Decameró", Joan Subirats, Ayuntamiento de Barcelona,

La Guardia Civil ha recuperado casi 500 obras que
estaban desparecidas de la colección del

industrial Julio Muñoz Ramonet.

TV3
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : TN MIGDIA 
DURADA : 58 

 02 d’octubre 2020 > Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

P.27

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2020/10/2/YgDGwVwSzEybthvKjIPm3w.mp4


Guàrdia Civil ha recuperat bona part de la colecció d'art de Julio Muñoz Ramonet són prop de 500 400 que estaven desapareguts
des de fa prop de Trenta Anys i que el financer havia llegat a l'ajuntament de Barcelona les obres fins ara ocultes han estat
localitzades a diferents locals i habitatges de Barcelona Alacant i també Madrid la Guàrdia Civil els ha trobat després de estirar el fil
entre diferents empreses que es dediquen a guardar obres d'ara magatzems al febrer va sonar la flauta i quan van entrar ahir van
descobrir desenes d'obres caramelitzar han minuciosament algunes estaven ben exposades de casa de dos nens però moltes altres
s'han anat fent mal bé Juan José Aguilar és que anem de la secció històrica de la unitat central operativa Pel casi . Lamentable'
sotana d'una casa con humedades . Anyades perquè no haver-vos tradicion de la policia . L'advocat de la fundació Marc Molins
destaca't la troballa d'una peça clau els inventaris de les obres y . Pasamos al tener un inventario con medidas con atribucions
autoría con descripcion detallada quatre filles de Muñoz Ramonet estan imputades i els lletra demanaran el jutge que ampliï la
causa contra

La Guardia Civil ha recuperado buena parte de la
colección de arte de Julio Muñoz Ramonet.
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Important operació de la Guàrdia Civil que permet tancar un litigi judicial a voltes amb el llegat de la industrial Julio Muñoz Ramonet
. L'institut armat a pogut recuperar més de 500 euros que estaven desaparegudes de la correcció d'aquest empresari els
investigadors han trobat les obres han fet escorcolls d'habitatges i locals a Barcelona Madrid d'Alicant estaven en poder d'uns nets
de Muñoz Ramonet el Sergi Ens explica com la guàrdia civil ha desfet aquest entrellat si l'acaba estat investigant les companyies
d'assegurances i la seva informació i les empreses de magatzematge que moltes vegades desconeixen el contingut de que guarda
un client potencial i el tenen de la unitat de patrimoni de la Guàrdia Civil Juan José aguila reconeix que diverses obres del llegat de
Muñoz barrufet que estaven en pisos particulars es trobaven en pèssimes condicions de conservació y otras en una en una
condición eren . Quasi lamentable sota d'una casa con humedades . Alguna Cañada Ara totes les obres recuperades estan a
Madrid ja ha començat el procés tècnic per la seva verificació i també si la propietat dels de l'obra és privada obra forma part de la
fundació pel seu futur trasllat a Barcelona l'advocat de la fundació Marc Molins destaca un feta clau s'han recuperat també llibres
d'inventari demonios Barrufet Pelayo de los inventarios para los técnicos lógicamente Luz en la oscuridad Pasamos a tener un
inventario con medidas Con atribución con autoría Condes cripció Retallada incluso la majoria dels cassos con fotografia Recordem
que l'Ajuntament de Barcelona es va assabentar quatre anys després de la mort de l'empresari el 1991 que era el benefici del seu
llegat fet que les seves filles van ocultar la fundació Muñoz El barrufet treballa des de fa 20 anys per complir la voluntat de
l'empresari la justícia li ha donat la raó de que aquesta engegat el pugui disfrutar tota la ciutadania final de Cent Barcelona

Operación de la Guardia Civil que permite cerrar
un litigio judicial sobre el legado del industrial

Julio Muñoz Ramonet.
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La Guardia . Civil a recuperar la mayor parte de la colección Muñoz Ramonet vaya a Barcelona etcétera etcétera y también a
Madrid y Alacant . Y la familia . Recupera ya pesa sala cuya acción está porque Catarineu con las a María . Esta manera . Sabrán
interpretar correctamente . Cuál era el legado a la ciudad de Barcelona que finalmente será quién disfrute . Muñoz Ramonet . Que
va morir la y me lo . Van a echar Ajuntament de Barcelona el Palauet del carrer Muntaner con verdura y la difícil carrera al carrer
avenir contestaban las brassart . Julio Muñoz Ramonet y l'Ajuntament de Barcelona es una ayudita que hace para objetivo contratar
una voluntad testamentarias . The moment investigan así familiar las sillas y dos me da Muñoz Ramonet

La Guardia Civil ha recuperado la mayor parte de
la colección que Muñoz Ramonet legó a

Barcelona.
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La ciutat de Barcelona recupera gairebé 500 obres d'art del avaluació Muñoz Ramonet l'ajuntament la reclama les filles del
industrial des de fa 25 anys però sempre s'ha negat a entregar les les brànquies a la Guàrdia Civil al mes de febrer i el mes de març
passant-se plena pandèmia i confinament el local si en pisos de Barcelona Madrid i elegant Alacant Montse Bon dia . 474 peses la
majoria pintures d'aliments llegat de Julio Muñoz Ramonet que va deixar la ciutat de Barcelona Com va morir el . 1991 obres de
Marià Fortuny Eugenio Lucas taules bàsiques dels segles 15:16 pintura de l'escola espanyola del 17 i 18 pintura catalana del 19 i
20 extranjera del 19 pel Tinent alcalde Cultura de Joan . Subirats que està hagin recuperat és una gran notícia . Pel patrimoni
Aquesta part del llegat de Muñoz Ramonet Encara ens queda evidentment una àmplia sèrie d'obres per localitzar algunes dades
molt valuoses no i Seguirem treballant Doncs per fer un o . Diversos magatzems i els domicilis particulars de les filles i el nét de
Muñoz Ramonet i en alguns casos no estaven en les millors condicions de conservació com explicat als nens Juan José Aguilar .
Però casi elemental bé sota d'una casa con humedades algunes anyades que estarà referenciades de les diligències un poco de
todo de . Justicia . Encara falta trobar peces valuoses com dibuixos de Marià Fortuny i olis encara que m'agrada d'aquesta
conservaria Civil potser S'han venut la majoria de la recuperaràs en aquesta operació són a Madrid i algunes estan dipositades al
Museu del Prado El Reina Sofia

La ciudad de Barcelona recupera casi 500 obras
de arte de la valiosa colección Muñoz Ramonet.

Catalunya Radio
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA 
DURADA : 105 

 02 d’octubre 2020 > Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

P.31

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2020/10/2/1MOksvwnK0yHtCwPZ38Ig.mp4


Però la segona notícia que us dèiem sobre el coronavirus hem de travessar l'atlantic el president dels Estats Units Donald Trump i
la seva dona Melania Trump han donat positiu de covid-19 Avui tothom comenta guarro SEAT el mateix tram a través de Twitter i ha
explicat que tots dos han començat ja la 40ena i el procés de recuperació . Segons la Casa Blanca lamp experimentes símptomes
lleus i segueix desenvolupant les funcions de president el president estatunidenc i la seva dona es van fer el test de covid-19
perquè un assessor de la Casa Blanca va començar a tenir símptomes a principis aquesta setmana tot plegat els arriba en plena
campanya electoral Cal recordar també que els Estats Units és un dels països més tocats per la pandèmia . I . Tornem cap aquí cap
a la ciutat per parlar-vos d'un cas que segur que recordeu el de les obres d'art molt valuoses que la industrial Julio Muñoz Ramonet
va servir la ciutat Vic a la família està entregat que ha fet moltes d'aquestes obres van acabar desapareixent no se sap ben bé De
quina manera una llarga història que també recuperarem i que en tot cas suma un nou capítol perquè la guàrdia civil ha recuperat
ara gairebé 500 d'aquesta dona sus explicant . 474 obres d'art són les que la guàrdia civil ha pogut recuperar del llegat que
l'empresari Julio Muñoz Ramonet va cedir a la ciutat de Barcelona i que fins ara es trobaven desaparegudes es tracta d'obres d'art
de gran valor artístic i cultural que les quatre filles de Muñoz Ramonet i dos nits tenies guardades els seus domicilis One
magatzems especialitzats en no acceptar a servir el valuós patrimoni a l'ajuntament era un avenç molt important a la tasca que tenim
no ens de . Recuperar el patrimoni públic de la ciutat de totes Obres confiscades en destaquen peces de Marià Fortuny i Eugenio
Lucas retaules gòtics escultures i pintures catalanes dels segles 19:20 algunes de les quals conservades en condicions pèssimes
però sobretot a les zones que está muy bien puestas molt bonitas de cinquè sabia que se n'anava a fer-te Mimo y otras no anar fent
una condición . Hagi lamentable la guàrdia civil assegura que el gruix de les obres confiscades que han passat a disposició judicial
pertanyen a la donació que va fer Muñoz Ramonet en les pròximes setmanes es treballarà per identificar Quines formen part
d'aquest inventari tot i així Encara ens queda evidentment una àmplia sèrie d'obres per localitzar begudes elles molt de dues hores
no i Seguirem treballant per fer-ho aquesta part de la connexió es recuperà Ara després de molts anys de litigi processos judicials
amb la família de Muñoz Ramonet

La Guardia civil ha recuperado casi 500 obras de
Muñoz Ramonet que se donaron al Ayuntamiento
de Barcelona y que hasta ahora se encontraban

desaparecidas.
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però els . Punts Espanya gairebé cinc-centes obres de la connexió Que l'industrial Julio Muñoz Ramonet va llegar a l'ajuntament de
Barcelona i castellana en poder d'un dels seus néts Gemma bastant bona tarda la major part de la colecció que l'empresari Muñoz
Ramonet va llegar la ciutat de Barcelona i que estàvem parar totes conegut està localitzada per la guàrdia civil s'han recuperat . 474
obres d'art encert escorcolls a locals i habitatges de Barcelona Madrid i Alacant Malgrat No important troballa encara falten unes
dues-centes cinquanta obres per recuperar 13 diries de gran valor Joan Subirats tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona
Encara us queda evidentment una àmplia sèrie d'obres per localitzar algunes d'elles molt valuoses No Seguirem treballant Doncs
per per fer-ho no hi han dos dibuixos de Fortuny olis d'anglada-camarasa . Encara hi han Dures gamor significatives que encara
ens queden per localitzar 13 a casa està judicis que la família m'hagués el testament de Muñoz Ramonet on expressava el seu
desig de deixar la ciutat de Barcelona Les seves dues Finques amb el seu contingut en hi figuren entre d'altres obres a la Mare de
Déu del Pilar de conya i l'anunciació del Greco al jutjat instrucció 28 de Barcelona a mentir investigades a sis persones les quatre
filles del magnat i dos dels seus nets

La guardia civil ha recuperado en varios
escondites en varios puntos de España casi 500
obras de la colección de Muñoz y Ramonet que

legó al Ayuntamiento de Barcelona y que estaban
en poder de uno de ....
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visitants la guàrdia civil ha localitzat gairebé cinc-centes obres d'art de la correcció de Julio Muñoz Ramonet peces que l'empresari
va donar el Ajuntament de Barcelona Quan va morir des de llavors estaven amagades per la família que fa més de vint anys que
resisteixen Morales Benet és la troballa més important amb més de 20 anys d'investigació hi ha centenars de quadres alguns de
Fortuny Eugenio Lucas també retaules gòtics i miniatures i escultures advocat Marc Molins però Explicar-Te gaire 24 important la
documentació que hi han trobat els permetrà posar llum i taquígrafs el aquesta situació de obscuritat Què és una obscuritat
buscada per frustrar de forma eficaç aquella cosa . Voluntària per la troballa als inventaris és bàsica . Aleshores el magatzem el
domicili de la família a Madrid Barcelona i Alacant algunes per cent en mal estat o d'anyades encara falten però algunes de les més
importants del llegat de l'empresari l'estrategia combinar el creixement

La guardia civil localiza casi 500 oras de arte de la
colección de Julio Muñoz Ramonet.
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Es la expareja de ella quien los ha difundido por una posible venganza tras romper la relación. l tiene una orden de alejamiento.
Impresionante el botín de obras de arte que ha recuperado la Guardia Civil. Vean. Se han hallado más de 500 cuadros de Goya,
casas y retablos góticos del multimillonario Julio Muñoz Ramonet, que llevaban casi 30 años desaparecidos. Los agentes han
realizado siete registros en Barcelona, Madrid y Alicante. El polémico empresario legó la colección a la ciudad de Barcelona.

La Guardia Civil recupera 583 cuadros del
millonario Julio Muñoz Ramonet, que llevaban

casi 30 años desaparecidos.
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La Guàrdia Civil ha trobat gairebé 500 obres del fons Munoz Ramonet que l'empresari havia deixat en testament a la ciutat de
Barcelona, Fi I les i nets no les va n voler entregar i havien desaparegut, 29 anys després, les han trobat amagades en domicilis i
magatzems especials per guardar-hi quadres de Barcelona i Madrid, Entre les obres, n'hi ha de molt rellevants, com uns retaules
del segle XVI; pintures dels segles XIX i XX, d'autors com Joaquim Vayreda o Modest Urgell, i un conjunt de peces de Marià Fortuny,

La guardia civil ha encontrado 500 obras del
fondo Muñoz Ramonet, que el empresario había
dejado en testamento a la ciudad de Barcelona.
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S'ha pogut recuperar la major part de la Col~lecció de ]ulio Munoz Ramonet, que va deixaren testament a la ciutat de Barcelona, i
que va desaparèixer després de la seva mort, AI cap de 29 anys, ara, s'han localitzat 474 obres d'art a Barcelona, Mad rid i Alaca nt,
4 filles de Ramonet, i dos nets, tenien amagades aquestes peces, 7 registres de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil han
permès trobar aquestes obres d'art en domicilis, i d'altres en magatzems especials per guardar-hi quadres,

La Guardia Civil ha recuperado casi 500 obras que
estaban desparecidas de la colección del

industrial Julio Muñoz Ramonet.
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de guàrdia civil ha localitzat una de les correccions d'arta més importants i que sí ja et 29 anys que es Desapareguda . Es Tractat
de gairebé 500 quadres que l'empresari Julio Muñoz Ramonet va deixar en herència la ciutat de Barcelona i que ningú sabia on
eren els tenien diversos familiars falten però com a mínim 13 dels quadres de més valor d'aquella connexió Benet les obres estaven
guardades en magatzems i domicilis de Barcelona a Madrid i Alacant entre els que s'han rescatat hi ha quatre de Fortuny Eugenio
Lucas retaules gòtics i escultures algunes velles en mal estat com explicat el Tinent de la Guàrdia Civil Juan José Aguilar Però
sobre les dones que estan muy bien expuestas bonita que ell que s'havia que serà de la teva tenim otras en una . Quasi lamentable'
sotana d'una casa con humedades algunes banyades per la causa però són tan importants les obres recuperades com els
inventaris que s'han trobat I que permetran determinar amb molt més rigor la mida i les obres del llegat la família o hauria amagat
fins ara per posar-ho més difícil en els últims 25 anys només havien recuperat un Goya llum Greco que es van localitzar Quan la
família vinc temptat vendre'ls i una dotzena més de peces

La Guardia Civil ha localizado una de las
colecciones de arte más importantes.

RAC 1
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La Guardia Civil recupera más de 500 cuadros de la
colección desaparecida de Julio Muñoz Ramonet
La residencia de los Muñoz Ramonet en la calle Muntaner de Barcelona (Pedro Madueño) Veintinueve años después de
que se perdiera su rastro, la mayor parte de la colección de Julio Muñoz Ramonet, la que legó a la ciudad de Barcelona,
ha aparecido. ...
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La Guardia Civil se incauta de casi 500 obras de la
colección Muñoz Ramonet
Parte de las obras que encontró el Ayuntamiento tras la entrega de las llaves del palacete de la calle Muntaner en 2013.
En primer plano un retrato del hermano de Julio Muñoz. joan sánchez

En febrero y en marzo, mientras la población estaba...
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Recuperats més de 500 quadres de la col·lecció d’art
Muñoz Ramonet
La desapareguda col·lecció d’art de Julio Muñoz Ramonet ha aparegut en la seva quasi totalitat un cop un operatiu de l a
Guàrdia Civil h a permès la recuperació de 583 quadres ocults en diversos locals i habitatges de Barcelona, Madrid i
Alacant ....
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Recuperadas más de 500 obras desaparecidas del
legado de Muñoz Ramonet
(EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha recuperado más de 500 obras que estaban desaparecidas de la colección del industrial Julio Muñoz
Ramonet legadas al Ayuntamiento de Barcelona, han informado a Europa Press fuentes conocedoras.

...
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La Guardia Civil recupera 500 obras del disputado
legado de Muñoz Ramonet
Las obras son parte de la colección que el industrial legó al Ayuntamiento de Barcelona y que las hijas del mismo habían
hecho desaparecer

Si en 2018 fueron 12 las obras recuperas, un rescate poco más que simbólico de una de las colecciones...

Pulse aquí para acceder a la versión online2 Octubre, 2020

@ ABC
3.01 minTMV: 

6833500TVD: 

23780000UUM: 

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

68335 €

España

P.44

https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-guardia-civil-recupera-500-obras-disputado-legado-munoz-ramonet-202010021115_noticia.html


Recuperan más de 500 cuadros de la colección
desaparecida de Julio Muñoz Ramonet
11:08 h. Actualizado: 02.10.2020 12:02 h.

7 min

La Guardia Civil ha recuperado más de 500 cuadros de la colección del empresario Julio Muñoz Ramonet , legada a la
ciudad de Barcelona tras la muerte del empresario y ...
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La Guàrdia Civil recupera gairebé 500 obres de la
col·lecció Muñoz Ramonet
L'empresari va llegar els fons a Barcelona el 1991 però la família sempre ha evitat entregar les peces El culebró de
l’herència que Julio Muñoz Ramonet va llegar a Barcelona ha escrit aquest divendres un nou capítol. L’ajuntament ha
anunciat la in...
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La Guardia Civil localiza casi 500 obras de la colección
Muñoz Ramonet
Entre las piezas destaca un conjunto de dibujos de Fortuny y óleos de Lucas o Anglada-Camarasa |

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso más en su intento por recuperar buena parte de la dispersa colección
del empresario Julio Muñoz R...
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La Guàrdia Civil recupera 474 obres de la col·lecció de
Muñoz Ramonet
L'empresari Julio Muñoz Ramonet (1916-1991), que va acumular un immesurable patrimoni durant el franquisme, va
llegar la seva col·lecció d’art i el seu palau del carrer Muntaner a l’Ajuntament de Barcelona, amb la condició de crear
una fundació qu...
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Recuperadas unas 470 obras de arte en litigio del
legado de Muñoz Ramonet
Barcelona, 2 oct (EFE).- La Guardia Civil ha recuperado más de 470 obras de arte en litigio del legado del industrial Julio
Muñoz Ramonet, quien donó su colección al Ayuntamiento de Barcelona.

Según ha explicado este viernes el teni...
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La Guàrdia Civil recupera 474 obres d'art en litigi pel
llegat de Muñoz Ramonet
ACN Barcelona.-La Guàrdia Civil ha recuperat 474 obres d'art i documentació en litigi pel llegat de Julio Muñoz Ramonet.
Les obres han estat requisades el passat mes de març en […] ACN Barcelona.-La Guàrdia Civil ha recuperat 474 obres
d'art i do...
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Recuperadas unas 470 obras de arte en litigio por el
legado de Muñoz Ramonet
Barcelona, 2 oct (EFE).- La Guardia Civil ha recuperado más de 470 obras de arte en litigio por el legado del industrial
Julio Muñoz Ramonet, quien donó su colección a la ciudad de Barcelona.

Según ha explicado este viernes el tenie...
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Part del llegat Muñoz Ramonet, alliberat
La Guàrdia Civil va requisar al febrer i al març 474 obres que les filles de l’industrial tenien retingudes en diverses
propietats de Madrid, Barcelona i Alacant Durant l’operació, de nom Mecenatge, també es van trobar inventaris originals
...
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El hallazgo por parte de la Guardia Civil de 474 obras
desaparecidas beneficiará a los museos de la ciudad
Julio Muñoz Ramonet vivió 75 años. La disputa de su testamento ya ha cumplido 29, y aún le queda un largo recorrido.
El Ayuntamiento ha conseguido un gran avance, después de que la Guardia Civil interviniera 474 obras de la colección
del polémico...
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La Guàrdia Civil recupera 474 obres de la col·lecció
Muñoz Ramonet
Les peces recuperades a cinc habitatges i quatre locals de Madrid, Barcelona i Alacant són part de l’herència que
l’industrial va deixar als barcelonins el 1991 i que les seves filles s’han negat a entregar des de llavors

El mes de març, ...
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Aparecen obras falsas en la colección Muñoz Ramonet
Dos cuadros de Fortuny, entre las piezas intervenidas por la Guardia Civil, son copias de piezas existentes en museos |

El pasado viernes, el Ayuntamiento de Barcelona presentó el resultado de operación policial llevada a cabo por la
Guard...
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