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La Casa de la Convalesència recupera el grupo de 
esculturas de Josep Llimona 
EFE , Barcelona | 14/12/2009 - hace 21 horas | comentarios | +0 -0 (0 votos) 

El grupo escultórico Catalunya i les Ciències, obra del escultor Josep Llimona, volverá a lucir en el vestíbulo central 
interior de la Casa de la Convalesència, después del proceso de restauración al que ha sido sometido por encargo del 
Institut d'Estudis Catalans (IEC). 

Josep Llimona acabó en 1913 el conjunto escultórico, formado por cinco figuras femeninas, y que durante años 
presidió la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Catalunya, que era la biblioteca del IEC y estaba ubicada en el 
Palau de la Generalitat. 

El estallido de la Guerra Civil española provocó que las figuras pasaran luego bastantes años embaladas y en los 
últimos años se habían podido contemplar por separado en el vestíbulo de la Casa de la Convalesència. 

Tras su restauración, el grupo arquitectónico se podrá ver de nuevo tal y como lo concibió el escultor modernista en 
este mismo edificio, según ha informado el IEC en un comunicado. 
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L'IEC recupera el grup escultòric 'Catalunya i les Ciències', 
de Josep Llimona 
L'obra s'ubica al vestíbul de la Casa de la Convalescència 

El grup escultòric Catalunya i les Ciències, obra de l'escultor Josep Llimona, 

es pot contemplar, tal com l'autor la va concebre, al vestíbul central interior 

de la Casa de la Convalescència, després d'un procés de restauració 

encarregat per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). El conjunt escultòric, format 

per cinc figures femenines, va ser creat el 1913 i durant anys va presidir la 

sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Catalunya, que era la biblioteca de 
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l'IEC, i estava ubicada al Palau de la Generalitat.  

 

L'esclat de la Guerra Civil espanyola va 

provocar que les figures passessin després 

bastants anys embalades i els últims anys 

s'havien pogut contemplar per separat al 

vestíbul de la Casa de la Convalescència. Després de la seva restauració, el grup 

arquitectònic es pot veure de nou tal com el va concebre l'escultor modernista en 

Salvador Giner es fixa com a 
objectiu immediat la renovació del 
contracte amb la Generalitat
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Arxiu de l'IEC 

L'escultura de Llimona durant anys va presidir la sala de 
lectura de la Biblioteca Nacional de Catalunya 
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aquest mateix edifici, segons l'IEC. 
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1 Armènia posa la cara de Cruyff a la seva moneda
2 El primer ple del Parlament adaptat per a 

invidents

3 Marató al Parlament per aprovar sis lleis i 
debatre cinc proposicions més

4 La Travessera de Gràcia es tallarà al trànsit un 
dissabte al mes

5 El temporal deixa gruixos de neu de fins a 40 
centímetres

6 El Barça de Guardiola busca la final del Mundialet 
contra l'Atlante

7 Catalunya és la comunitat que més diners 
destina a la Justícia

8 Guardiola: "La final no existeix"
9 Google tindrà el seu propi telèfon mòbil
10 Quatre ferits lleus en un incendi a Badalona
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