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La casa-museu Castellarnau compta amb un nou atractiu. Es tracta d'una selecció significativa d'aproximadament el 10% del fons d'objectes del Museu d'Història de la ciutat. Una
mostra permanent d'unes cinquanta peces majoritàriament d'època romana, però que també inclouen d'altres etapes d'especial simbolisme per a la ciutat, com ara el setge que
va patir a començaments del segle XIX. El fons Molas és el més extens que té el Museu tot i que destaca per la seva importància el fons documental Quintana i el fons Janini, del
qual es recull una reproducció d'un eudiòmetre utilitzat pel científic tarragoní Antoni Martí i Franquès.

Amb un fons d'unes 5.500 peces a banda dels 5.000 elements més de caràcter numismàtic, el Museu d'Història de Tarragona compta amb un important recull de totes les èpoques viscudes

per la ciutat destacant la romana. Una mostra d'aquestes peces, juntament amb d'altres de l'època tardo-romana, medieval i dels segles XV fins al XIX, restarà de manera permanent a les

sales de la planta baixa de Casa Castellarnau, la casa-museu que, a més, és la seu del Museu d'Història.

D'aquesta manera, per primera vegada, Casa Castellarnau afegeix un element d'exposició al mobiliari de la casa-museu, cosa que ja és present, a Casa Canals, recentment oberta al públic i

que ha atret una major afluència de visitants que Castellarnau. Per tal d'equilibrar aquesta balança i, com ha explicat la regidora de Patrimoni, Maria Mercè Martorell, 'incentivar' que hi hagi més

visites a la casa del carrer Cavallers, s'ha proposat l'exposició d'aquesta mostra significativa d'una cinquantena de peces del fons del Museu destacant els objectes de la col·lecció Molas, la

més àmplia, la col·lecció Janini i la Quintana.

Una petita mostra per a una història molt extensa

Tot i que qui més peces de l'època romana té en la seva propietat, i segurament les més importants, és el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, a Casa Castellarnau es podrà fer un

recorregut ràpid, però més extens cronològicament, per la història de la ciutat.

Així hi podrem trobar material romà, com llànties, i també tardo-romà a més d'objectes quotidians d'època medieval, escultura popular dels segles XV, XVI i XVII i d'altres objectes pertanyents a

la col·lecció de vidres del Museu com càntirs i espelmatòries dels segles XVIII i XIX a més de dibuixos i una pintura referent al setge dels francesos a la ciutat cap al 1813.

D'entre aquests objectes destaca un segell en cera amb l'escut de la ciutat del segle XV, pistoles, granades i bombes relacionades amb el setge a Tarragona i curiositats com una pedra

litogràfica dels desmuntatges de la Rambla Nova en record de la seva reconstrucció el 1883; una maqueta de plata, pertanyent a la col·lecció Janini, d'un dels tramvies a cavalls que van

circular per Tarragona a finals del segle XIX; o la reproducció d'un tub eudiomètric utilitzat pel científic Antoni Martí i Franquès per determinar 'de manera més precisa que els seus

contemporanis' la proporció dels gasos de l'atmosfera, tal com ha explicat el responsable de conservar el fons del Museu, Cristòfor Salom. Això ocorria a finals del segle XVIII.

Aquest tub pertany a la col·lecció Quintana, molt important per al Museu malgrat que no conté massa objectes sinó documents que es troben a la biblioteca-hemeroteca municipal. Per la seva

banda del fons Janini hi podem trobar més peces però la principal col·lecció del Museu és la Molas, el nom de qui fou precursor del Museu d'Història. Del fons no numismàtic del Museu, la

Col·lecció Molas en representa un 60-70%.

L'exposició serà inaugurada aquest dijous al vespre i romandrà a Casa Castellarnau de manera permanent tot i que podrà ser retirada de manera temporal durant dues setmanes, per

exemple, en cas de ser necessari per la celebració d'algun acte a Casa Castellarnau.
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