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Església de Sant Miquel, Argentona (Barcelona).
—Lluís Bonet, arquitecte. D'aquesta església ja es parla
amb elogi en Vida Cristiana (Advent 135, Dues noves ca-
pelles, M. Trens). Allí hom podrà trobar la descripció deta-
llada de les formes, materials, solucions estructurals, acces-
soris, etc., que constitueixen aquesta deliciosa capella, de la
qual publiquem varis aspectes en aquest Anuari. Aquí
poclem avançar que el pintor Jaume Busquets té ja plan-
tejada la decoració interior amb temes relacionats anib
els sants àngels.

Oratori de la família Garçon, Argentona (Barcelona).
—Lluís Bonet, arquitecte. A l'article anteriorment esmen-
tat es parlava també d'aquest gentil oratori, de formes
més reposades i tradicionals, on la terra cuita tota ver-
mellosa dels motlloratges juga molt escaientment amb les
superfícies blanques. Imaginem la nota verda dels arbri

-çons i enredaderes que la volten i en tindrem una idea
força aproximada de la gràcia d'aquesta construcció.

Capella del Sagranient, Gelida (Barcelona). Isidre
Puig Boada, argnniitecte.—Al flanc de l'església parroquial
de Gelida ha brotat aquest nou tany avivat per la pietat
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d'aquell poble penedesenc. Vida Cristiana (núm. 133,
l'Assumpció) en parlà lleugerament. Actualment s'està
construint. El que dóna un carácter particular i saborós
a aquesta capella és la cúpula de perfil hiperbòlic. Es una
cúpula que forma un tot orgànic, on cúpula i petxines
de traspàs de la planta quadrada a la circular són una
mateixa cosa que puja com en una creixença vital i va
afuant-se fins a cloure's gairebé, formant la gorja (le
1'hiperboloide per on la capella engoleix la llum que va
saltant per entre els trencats de la generació geomètrica
de la cúpula. Així l'altar rebrà la máxima illulninació
i prendrà un relleu devot i solemne.

Tots els detalls són ben acurats, amb un gran tacte
i documentació litúrgics (altar isolat, sobre tres graons;
baldaquí, sis candelers en degradació, etc.). Si la capella
pot ésser decorada tal com projecta l'arquitecte,. será una
meravella.

Oratori de la Catequística del Seinzinari de Barcelona.
Jaume Busquets, firo jectador.—Els Directors del Cate-
cisme establert al Seminari de Barcelona, han volgut que
l'altar de l'oratori on oeix missa la mainada catequitzada
sigui tot un model d'altar litúrgic a fi que ell mateix,
d'una manera clara i plàstica, ensenyi els infants. Tots
sabem el gran valor pedagògic de la litúrgia. Valor peda-
gògic, no obstant, que sovint és descuidat en l'ensenya

-ment del catecisme, i aleshores aquest es converteix en
una assignatura eixarreïda i malentesa.

Vegi's a final de l'ANUARI les fotografies d'aquest ora-
tori. Altar de fusta ben complet i bonic, encara que vagi
vestit amb el frontal de roba. El frontal és de domàs blanc
engalonat i amb serrells de colors, confeccionat, com tota
la part de robes, per la casa Monrás. Hi ha l'intent d'un
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joc (le frontals per seguir el color litúrgic del dia. Damunt
l'altar, sis candelers en degradació executats per la casa
Biosca. Cretí de llautó repujat amb Crist (le bronze i
aplicacions de vidre. Sacres amb marc d'aram repujat alub
el text editat pels Amics de l'Art Litúrgic. Al voltant
de l'altar, una cortina groguenca (le damasc amb serrell
bicolor, aguantada per una barra de llautó que recolza a
la paret i sobre clos perns (le fusta color noguera amb
nusos daurats. Damunt d'aquests perns falta un cimal
de metall. Així mateix falta encara el baldaquí i l'imatge
de la Puríssima. Però tal com està ja forma un conjunt de
gran dignitat i justesa litúrgica.

Panteó de la família Riera, Roda (Vic). Francesc
Folguera, arquitecte.—Els plànols d'aquest panteó foren
exposats a la darrera Exposició d'Art Litúrgic. Actual-
ment, es pot dir que només falta la part decorativa i ac-
cessòria. La construcció està ja llesta: és d'unes propor-
cions admirables, que és l'aspecte anés característic en les
obres de, l'esmentat arquitecte. Causen un admirable efec-
te els vuit capitells d'En Pere Tou posats sobre columnes
de marbre fosc i sostenint arcades cegues del mateix ma-
terial. Els vuit capitells representen les vuit benaventu-
rances. Actualment s'està procedint a la fosa de les
portes de bronze, de les quals reproduini el model de tres
plafons obrats per Carles Collet. Són uns plafons en
els quals l'escultor ha tingut en compte la matèria en què
definitivament han de realitzar-se. Es un tipus de porta
emparentat amb les portes de bronze de la bona època
romànica, d'una alta plasticitat. Aquí el detallisme és su-
primit: tot és explicat d'una manera directa, sense adjec-
tius. diríem evangèlica.



Oratori del senyor Baró d'Esponellà, Tiana (Barce-
lona). Joaquiin Ros, piñtor.—Es una construcció vella re-
jovenida per l'encarit de la decoració pictòrica d'aquest
jove artista. La decoració és executadá al fresc pròpia

-ment dit. La coloració és neta i gemada. Els temes són
descrits sense pretensions, amb una corprenedora simpli-
citat. Hi ha un plafó que representa l'Anilnciació: la
Verge i un ángel sota unes arcades de masia amb el fons
bonyegat de les muntanyes que envolten aquella terra de
sota Moñtalegre. Els dos altres plafons es poden veure en
aquest ANUARI, cona 'també la decoració, «un pompeia-
nisme casolà, del sostre.

Oratori de l'Institut Santa. Eulàlia, Sarrià.—Ha pre-
sidit una bona orientació en aquesta capelleta on la litúr-
gia hi té tants bons annics. L'altar, de l'arquitecte senvor
Frisas, és completament aïllat i ple de sobrietat. El fons
(le l'absis és decorat per la Casa Renart, de Barcelona, que
posa sempre tan esment i gust en les seves obres, que
arriba a fer perdre l'agre de l'estil emprat. Una imatge (le
la Mare de Déu de Montserrat completa aquest interes-
sant conjunt.

Altres obres dignes d'esnnaeni.tar.— Recordem l'orgue
que la casa Estadella ha construït a Sant Sadurní
d'Anoia, amb la caixa projectada per l'arquitecte Francesc
Folguera. Es una reivindicació de les caixes d'orgue que
modernament havien degenerat en un goticisme insuls.
La caixa d'aquest orgue és d'una gran noblesa i precisió
de línies. Les tuberies ' motllurades que decoren aquesta
façana acaben de completar l'efecte.

A aquest orgue podem afegir el de la parròquia (le
la Santíssima Trinitat, (le Vilafranca del Penedès, també
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d'una gran simplicitat i anmb un to un poc Inés modern.
Ha estat construït per la casa Bertran, (le Barcelona, anib
el moble projectat per Jaume Busquets.

D'una certa importància litúrgica, cal esmentar una
sèrie d'altars que han estat construïts o restaurats amb
una gran cura litúrgica; altars isolats, sense grades, al-
guns voltats (le cortines, altres amb baldaquí o cibori.
Anomenem aquí el de la parròquia de Gallifa. el de 1'e--
glésia de Sant Joan de Vilafranca (Jeroni Martorell, ar-
quitecte), el (le l'antiga església parroquial (le Sant Miquel
d'Olèrdola, el (le l'església parroquial d'Alfou (on també
s'han collocat vidrieres noves, simples, però molt ben en-
tonades de color i projectades per Jaume Busquets), el (le
Santa Agnès de Malanyanes, el (le les Arrepentides
(Agustines (le Santa Maria Ma;dalena, Barcelona) alllb
(los salonions de ferro forjat i ll intia centrad (le la forja
de Jacint Cuyàs, i algun altre que de moment no recordeni.
La qual cosa prova que el criteri litúrgic cada vegada es
va imposant més i no tens sacrificis ni despeses.
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