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«¿Está Usted satisfecho de este gran legado que dejará en su día a Cardona y 
de que su nombre esté unido a la historia de la villa como un artista artesano 
y cardonense ejemplar?

Estoy contento de mi trabajo, pero me gustaría haber hecho más, pues mi 
Cardona se merece más de lo que yo pueda dar y la historia es una cosa muy 
grande para un artesano tan pequeño.»

Resposta de Josep Arnau en una entrevista publicada en el suplement  Cardona, 
número 6, del diari comarcal Manresa, amb data del 9 de setembre de 1967

L’obra de Josep Arnau i Montserrat Arnau

Fotografia d’època de 
l’antic portal de Barcelona, 
darrere del qual se situa el 
carrer de la Fonteta on hi 
havia la casa amb el pis dels 
Arnau-Grané (Arxiu His-
tòric de Cardona)

postal d’època amb els treballs 
del Josep, vers el 1930, fotografia 
d’Editorial Fotogràfica, editor Antoni 
Badia i Merli

Vers el �930 i després d’una dècada de treballar la sal per encàrrec, la llar 
familiar dels Arnau-Grané en el número 2 del carrer de la Fonteta ja encabia 
un armari amb les peces que, a poc a poc, rebien forma com a distracció a 
les seves hores de descans i altres curiositats. Aquest armari fou l’inici de 
l’actual col·lecció-museu i com a tal ja era reproduït a les postals aleshores 
editades pel llibreter i editor local Antoni Badia i Merli
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L’obra de Josep Arnau i Montserrat Arnau

L’any �934, en Josep i la seva família començaven a construir-se una casa 
amb els diners estalviats del treball a les fàbriques i els encàrrecs de peces 
de sal. Es tractava d’un habitatge unifamiliar amb jardí situat als afores de la 
vila, en l’eixample urbanístic fet aleshores vora l’antic camí de la Pietat, en 
el barri de Tresserres. El seu disseny responia a la persona de l’Udo Walter 
Sanders, un delineant alemany vingut a treballar  a les mines. Constava de 
dues plantes, la inferior de les quals havia d’albergar la col·lecció. En un 
costat del jardí, en una caseta a part, tenia l’obrador, on guardava les eines 
i les pedres que triava per fer les escultures.  Aquí era on sovint es podia 
trobar el Josep en el treball d’alguna peça. 

L’any �970, el terreny on s’aixecava la casa es veia afectat per la construc-
ció del nou escorxador industrial de Càrniques Badia per a l’elaboració 
d’embotits. Després de pactar la venda de l’antiga casa amb la família Badia 
i la construcció d’una de nova, la col·lecció es va traslladar a la casa del ca-
rrer Pompeu  Fabra que ha servit fins ara com a seu del museu. Josep Arnau, 
però, no va poder gaudir del nou emplaçament, ja que moria el dia en què 
s’havia de fer el trasllat.

Trenta-sis anys després, les voltes de l’antiga carnisseria del Crestó, a 
l’antiga plaça de Santa Eulàlia, acullen l’obrador i col·lecció de Josep Arnau 
per mostrar-vos la seva obra.

El Josep treballant en l’obrador i el jardí de casa seva (família Arnau)
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La darrera seu del museu, a la casa bastida en el carrer Pompeu Fabra.


