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FRANCISCO MASRIERA, EL

PINTOR DE LA RIQUESA

En l'antologia dels pintors que promogueren
i donaren impuls al nostre renaixement artístic,
no pot mancar-hi Francisco Masriera, que fou
un gran intuitiu de l'Art i un temperament co-
lorista formidable, ço que li permeté assolir
una merescuda anomenada, malgrat haver-se
mantingut allunyat sempre de les disciplines
acadèmiques. La correcció de son dibuix, la
intensitat i finor de son colorit i la di3tinció i
elegància de les figures que pintava i d'aque-
lles composicions originals i opulentes de les
quals solia voltar -les endut per la força de la
seva fantasia refinada, fan d'ell un dels pin-
tors catalans vuitcentistes més personals i
complets en el gènere pictòric que havia
escollit.

«Paco» Masriera, com solien anomenar-lo
els íntims, nasqué a Barcelona el 27 d'octubre
de l'any 1842. Dedicat de noiet al treball de
joieria en l'obrador que tenia establert el seu
pare Josep Masriera Vidal al carrer de Viga-
tans, donava als tretze anys proves de posseir
un gust refinat, en els treballs que executava,
i d'una exquisida originalitat de concepció, ço
que determinà al mestre joier a enviar-lo a Gi-
nebra per tal de què aprengués el procediment
de la pintura a l'esmalt, d'on Ii nasqué la in-
clinació per a pintar a l'oli, que li durà tota
la vida. Contribuí a fer-li estimar la perfecció
del dibuix que la concepció de les joies exigia,
les lliçons rebudes del professor de Llotja,
Serra Porson, home meticulós i detallista, exi-
gent amb els seus deixebles i admirable aqua-
rellista.

Quan «Paco» Masriera tornà de Suïssa
amb l'ànima de pintor oberta de bat a bat,
començà a treballar de ferm, a pintar retrats
i a cercar la companyonia dels artistes de mè-

rit, entre els quals trobà franca acollida per
son caràcter obert i per l'entusiasme que sen-
tia per les coses relacionades amb la pintura.
L'any 1876 va enviar a l'Exposició de Ma-
drid el quadre L'esclava, que considerà com
la seva primera obra formal, pintura que cridà
fortament l'atenció del Jurat, essent-li adjudi-
cada una segona medalla i passant a la col-
lecció del Palau Reial. Ja l'any 1873 havia
pintat un magnífic retrat del seu pare, de caire
clàssic, i en 1874 altre de la seva germana,
amb un vestit blau que és una delícia de finar,
i que assenyala la seva entrada al clos de
la pintura senyorívola, en la qual sobreeixien
llavors els artistes Caba, Miralles i Martí i Al-
sina, seguits de prop per Tamburini i altres no-
vells pintors de vàlua.

L'èxit assolit a la capital d'Espanya l'havia
consagrat com a pintor notable, i desitjós de
perfeccionar-se, fr eqüentà les exposicions na-
cionals d'Art, a Madrid, els salons de Belles
Arts, de París, i els importants museus d'amb-
dues capitals, de quines visites freqüents en
treia profitoses ensenyances, al mateix temps
que arrodonia el seu temperament amb la ve-
neració que anava sentint pels grans mestres
antics i moderns, i entre els darrers, per For-
tuny i Rosales, quina estimació volgué perpe-
tuar alçant-los-hi sengles estàtues de pedra a
l'entrada del magnífic taller que, junt amb el
seu germà Josep, excellent paisatgista, féu bas-
tir al carrer de Bailen. Home senzill i com-
prensiu, tenia una fe absoluta en el seu art;
mes respectava i fins admirava els capdavan-
ters de la pintura moderna que anaven impo-
sant-se a França: Monet, Besnard, Manet...,
ço que no el portà pas, però, a doblegar-se als
corrents naturalistes de 1870, ni als impress^o-
nistes que vingueren més tard: vivia amarat
de l'optimisme pictòric dels Fortuny, Madra-
zo, Casanovas Estoracll i Villegas, perquè
com ells, es sentia lluminisla i creia a ulls clucs
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que la tasca a complir per tot artista, és
l'embelliment del natural, i d'una faisó espe-
cial, en tractar-se de la interpretació de la
figura humana; aquesta concepció el feia fugir
dels tons grisos i dels clarobscurs accentuats,

de dona, que li plaïa pintar en l'esclat de la
joventut i de la bellesa física, envoltada ele rics
elements decoratius, en un ambient de sump-
tuositat que respirés el goig de viure. Una de
les obres notables d'aquest grup és el retrat de

F. Masriera. — L'esposa de l'autor
(Museu d'Art Contemporani, Barcelona)

els quals en passar el temps enfosqueixen i de-
formen les pintures; així com de les crueses
dels temes que creia massa realistes. Així i tot,
de tant en tant es sentia clàssic i pintava teles
tan sòbries i verídiques con La prometença i
Dona cosint (1885).

La seva obsessió eren les coloracions bri
-llants, i el seu fort, el retrat, especialment el

cos enter de la seva esposa, pintat l'any 1874,
admirable com a obra de conjunt i de detall,
el qual destinà a l'Exposició de Madrid
d'aquell any, on fou molt discutit. Deu anys
més tard pintà altre retrat de la muller, en
bust, sens dubte una de les obres més fermes
que ha deixat, i en ell es veu la persistència
amb la qual les imatges s'aferraven a la seva
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retina, car semblen pintats el mateix dia, per
la frescor del model.

En el desplegament de la personalitat de
Masriera, i dintre la seva única orientació,
poden assenyalar-se dues èpoques: la prm2ra
en la qual dibuixava i composava acuradament
i que enclou les obres pintades fins a l'any

nom: Maria de Magdala, Odalisca perfu-
mant-se, La model, Un debut, bellíssim con-
trast de vestits blancs i negres; Pierrette, Cu-
riositat ; el retrat del Rector de Vallfogona,
per a la Galeria Barcelonina de Catalans Illus-
tres, i no pocs de senyores i senyoretes de la
nostra aristocràcia, entre els quals cal esmen-

F. Masriera. — La penitent

(Museu dArt Contemporani, Barcelona)

1885, ço és, quan anava vencent les dificultats
que li eixien al pas, mercès a la potència ende-
vinadora del seu talent; i la segona, quan ja
en la plenitud de ses facultats i dominador de
la tècnica escollida, simplificava el dibuix i pin-
tava amb pinzellada franca i sucosa, segur de
trobar els efectes de llum, de relleu, de color i
de transparència que desitjava. A la segona
època pertanyen les obres que li han donat

tar el de la senyora de Cuyàs. Dos anys abans
cle morir pintà una tela superba: una formosa
dama saltant del llit, obra en la qual logrà con-
centrar totes les qualitats selectes de pintor del
seu temps que tresorejava, fruit saborós
d'aquells anys de glòria i de profit, en els
quals, amb tot i adinerar com cap altre artista
la seva producció fecunda i enlluernadora, ve-
nia les seves pintures bon punt les exposava, i
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F. Masriera. — La mare política de l'autor

(Museu d'Art Contemporani, Barcelona)

es veia rublert d'encárrecs d'importància.
S'havia convertit en el pintor de la riquesa.
Al nostre Museu d'Art Contemporani la re-
presentació de «Paco» Masriera no hi és prou
completa, amb tot i la valor intrínseca de les
obres que hi figuren, alguna cl'elles força per-
sonal, com La penitent, adquirida l'any 1891 ;
Davant del senyor, tinguda per una pintura
definitiva i notable per la qualitat dels seus
components; Retrat de l'esposa, bell exemplar
de pintura de la moderna escola catalana, i
el no menys interessant de la sogra del pintor;
i a la Tinència d'Alcaldia del districte X, el
quadre de composició Melodia de Schubert,
que assolí un gran èxit, tant que se'n feren
nombroses reproduccions i en el qual s'endevi-
nen per la parquetat de les coloracions i la
simplicitat de la línea, les influències de l'evo-
lució que la pintura de saló feia a l'estranger,
especialment a París. Al Museu d'Art Mo-
dern de Madrid, hi té les teles No ve i Estudi
de pintor, ambdues de la primera època; altra
al de Bilbao i moltes escampades per impor-
tants colleccions particulars, havent estat mem-
bre de diferents jurats i obtingut vàries recom-
penses en les exposicions a les quals concorre-

gué, entre elles primera medalla a Barcelona.
La trajectòria artística del nostre «Paco»
resta fixada en el Museu Masriera, de Llava-
neres, muntat pel seu nebot Lluís, també ex-
cellent pintor, fidel a la tradició artística de
la família.

La mort el sorprengué en plena producció
el 15 de març de 1902, a la ciutat nadiva,
quan acabava de pintar una tela de composi-
ció a l'aire lliure, en la qual es reflectien les
llunyanes influències rebudes a París; es tracta
d'un bell paisatge amb figures, ben compost i
fresc de color, que té un cert perfum de Wa-
teau o de Fregonard.

En la joventut col•laborà a la revista caso-
lana El Recuerdo, que junt amb el seu germà
Josep, Celestí Barallat i altres amics con-
feccionaven mensalment; en ella hi anotava
les seves impressions, sempre justes i personals.
També, com molts joves del seu temps, havia
actuat en cliferents teatres particulars, alliço-
nat pel conegut actor còmic Capo, mostrant
disposicions per a l'escena.

La producció de «Paco» Masriera és abun-
dosa, personal i representativa d'una època
característica; ço que ens porta a considerar-la
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amb tot respecte; pintura verista, acceptat el
criteri d'aquell temps, mes, exaltada i volup-
tuosa, en el sentit estètic; pintura de fantasia

i d'observació; sumptuària, decorativa i ex-
pressiva alhora, per a arribar al domini de la
qual necessitava l'artista rebre constantment la
influència dels agents exteriors; romàntica i
objectiva, no permetia al pintor endinsar l'es-
guard en el seu jo, sinó al contrari, el duia a
apropar-se al natural i passar-li pel damunt, si
es feia precís, per tal de assolir el grau màxim
de la bellesa plàstica perseguit en un ferm da-
ler professional de triomfar.

Eren aquells els dies de l'academisme, a
quina pesantor no es podia pas sostraure, mal-

F. Masriera. - Davant del senyor

(Museu d'Art Contemporani, Barcelona)

grat la seva independència de caràcter i l'haver
fugit del camí doctrinal de Roma, que exigia
trametre l'obra de pensionat per a ésser tingut
per un pintor complet i merèixer el plàcet dels
mestres i de la crítica. Ara els temps ban can-
viat molt i per a judicar l'obra de «Paco»
Masrierra ens toca abstreure'ns de tota pressió
del medi, reculant al menys trentacinc anys; lla

-vors, en l'ambient dels nostres pares, amb la
seva burgesia adinerada de vida casolana, amb
el seu desig d'ostentació d'una riquesa que no
es sabia fruir, l'obra del pintor ens semblarà
justa i encertada ; pendrà consistència i ens
mostrarà totes les seves valors pasitives, car es
basava en les tres qualitats immutables de tota
pintura al través dels segles: fornia, color i
qualitat, passades pel cedàs d'un temperament
impulsiu, dotat d'aptituds extraordinàries, d'un
veritable temperament de pintor.

MANUEL MARINEL-LO

MOSSÈN SANÇ CAPDEVILA
I FELI P

Amb el cor adolorit i pregonament apesarat,
el dia 20 de setembre vàrem assistir al sebolli-
ment del nostre plorat amic íntim. I la nostra
pena era vehement per doble motiu: per la
pèrdua irreparable de l'amic i per l'estronca

-ment de l'obra agegantada que tenia entre
mans.

Aquesta obra la vèiem de prop i la vivíem;
puix, mútuament, cada jorn, ens explicàvem els
respectius goigs en les troballes que verificà-
vem: ell, sota la pols i jo, sota terra. Quan
havia descobert un artista, la documentació
d'una obra d'art, d'una institució o d'una data
històrica ignorada, l'esplai era aureolat de joia
intensa. I així, coneixedor dels seus projectes,
em crec en el deure d'exposar quin era el seu
treball i per quins camins esperava concluir-lo
al seu coronament.

Deixem de banda la feina de bastaix acla-
paradora en l'arreplec, neteja i relligadura de
tants arxius. Els havia col•locat per ordre alfa-
bètic de parròquies, obeint al pla científic que

es proposava, això és, fer petites monografies
dels llocs, temples parroquials i ermitans, san-
tuaris, convents i institucions, i, una vegada es-

gotats tots els materials, escriure un treball de

conjunt sobte la diòcesi. Són fruit d'aquest
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projecte diverses monografies: La torre de la

Mora; L'ermitatge de les virtuts; Sant Miquel
del Mar, 1224-1641; El convent de Sant
Domènec; El castell de Guimerà de l'any
1927; Santa Magdalena de Bell-lloc i El con-
vent de Sant Lloren., de l'any 1928, i El San-

tuari de la Bovera, any 1929. Aquests estudis
foren publicats al diari de Tarragona La Cruz,

fent-se una tirada apart que formava uns opus-
cles de quaranta a vuitanta pàgines, que cos-
tejà un benemèrit protector de ('obra del nostre

Mossèn Sanç Capdevila i Felip

plorat amic, el nom del qual no estem autorit-
zats a fer públic. Per causes alienes a la seva
voluntat fou interrompuda aquesta publicació,
quan faltava encara molt i molt per a esgotar
els seus materials.

Aprofità totes les avinenteses per tal de do-
nar a Ilum el fruit de les seves recerques i així,
en el volum-programa Semana Santa de Tar-
ragona que quasi tots els anys s'edita, estu-
diava les confraries que concorren a la processó
tan celebrada del Divendres Sant. Aquests tre-
balls són també vertaderes monografies de força
interès per a historiar la vida de la ciutat de
Tarragona en els temps pretèrits. Tenim a la

vista aquestes quatre: La Real Congregación
de la Purísima Sangre de N. S. Jesucristo,
1928; El gremio de labradores, 1929; El gre-
mio de marineros, 1 930 ; La administración
del «Santo Ecce-Homo», 1931. I a tot arreu
on li donaven acollida buidava la panera ubèr-
rima de la fruita collida en l'immens camp que
S. E. li havia confiat: té benemèrites publica-
cions a les revistes Analecta Sacra Tarraco-

nensia, Vida cristiana i a Estudis universitaris
catalans, de les quals només citarem Les an-
tigues institucions escolars de la Tarragona
restaurada, 1927, de la qual se'n féu un tiratge
apart a despeses de la «Institució Patxot»,
formant un volum de 218 pàgines, i la, jud i

-quem la niés important de les publicacions de
mossèn Sanç. Consisteix en una documentada
història dels diversos estudis que han tingut
lloc durant els segles en la ciutat de Tarra-
gona.

De quan era canonge de la nostra seu
primada — març de 1931 — s'ocupava prin-
cipalment en l'ordenació i estudi de l'arxiu ca-
pitular, per tal de dur a terme l'altra obra que
el captenia: la història de la catedral. Sabem
que eren abundosos els materials que tenia
anotats i recollits, i que podia documentar
mantes obres d'art fins a la data ignorades o
falsament atribuïdes.

No intentem pas ací donar una completa
bibliografia de les seves publicacions; només
direm que des de l'any 1915 que, estudiant
encara, publicà un article sobre El dolmen de
Maldanell, li coneixem 46 títols d'altres tantes
publicacions de treballs històrics i arqueològics,
tots fruit d'investigació original, llevat de la
Guía histórico-arqueológica de Tarragona, on
no hi manquen, però, dades per ell descobertes.
I per acabar aquest compendiat record de
l'amic, volem esmentar tres obres que tenia en
curs de publicació: el Thesaurus Ecclesiae

Tarraconensis que editava el Boletín Oficial
Eclesiástico i consisteix en l'historial de les relí-
quies de la diòcesi, l'últim plec de la qual que
hem vist alcança la pàgina 288. Un antic Ca-
tàleg de documents de l'arxiu de la mitra de
Tarragona, que li edita la Biblioteca Balmes,
la impressió del qual deu estar gairebé enlles-
tida. I el Centre de Lectura de Reus publicava
sota la seva direcció l'Arxiepiscopologi de
Tarragona del canonge Blanch, que ateny fins
a l'any 1665, i era continuat per mossèn Sanç
fins els nostres ches.
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1 sigui'ns permès donar compte de la reduïda

i desconeguda publicació: Processus /juris ec-
clesiastici/super doctrina cristiana docencia,

Evangelio praedicando, vicariis generalibus eli/

gendis et beneficiis ecclesiasticis confe/renclis

in Provincia Tarraconensi, ex quo/tempore

Aragonia et Castella in unum reg/num coalue-

runt usque in hodiernam diem,/ex originalibus
instrumentis conciliorum /et synodalium, necnon

ex decretis et sen/tentiis praelatorum excerptus,

editus a /Sandio Capdevila presbytero, Archi-
viiíArchidioecesani Tarraconensis prae/fecto,

curo licencia sui ordinarii. /Editio Privata, ad

usum exclusivum/peritorum in re historica/Ec-

clesiastica. És un llibre en quart de XII-154
pàgines que conté la documentació emanada de
les autoritats eclesiàstiques de Catalunya pres

-crivint l'ensenyament del catecisme i la predi-
cació sagrada en la llengua vernacla.

Fill de Joan i Josepa, nasqué a Maldà el
dia 11 de desembre de 1883, i el seu traspàs
ocorregué a la mateixa vila de la Segarra el
dilluns dia 19 de setembre. Cursà la carrera
eclesiàstica al seminari de Tarragona, essent
ordenat de prevere el 19 de setembre de 1908.
Fou vicari de Sant Martí de Maldà i de Gui-
merà, i ecònom de Forés. En 1921, cridat per
l'E. Sr. cardenal Vidal i Barraquer, començà
la gran obra de l'Arxiu Històric Arxidiocesà,
i, des de 1924, li fou adjudicat, prèvia oposi-
ció , un benifet a l'església de les monges des-
calces de Tarragona.

Al Cel sigui.
1. SERRA VILARÓ

ELS GRECOS DEL
(( CAU FERRAT»

L'indiferent, en eixir del Museu Rusiñol,
sol parlar de la vista que es frueix des de la
torreta escaient a la mar. El desgraciat in-
conscient no copsa que si ha descobert la Me-
diterrània, no és pas per l'esforç dels seus ulls
i molt menys pel del seu cervell rudimentari.
S'ha adonat de la mar després de no haver
sentit l'atracció de cap de les belleses o tan
sols de les vàlues que evidentment allí s'aixo-
pluguen. Tanmateix, si s'ha adonat de la mar
és perquè la veu des del «Cau».

Quan els visitants de la collecció agabellada
per Rusiñol són gent sensible, serven un record

confusament sintètic de ferros, vidres, ceràmi-
ques i pintures. Potser un brollador la imatge del
qual apareix i s'esmuny ràpidament, fa pensar
en el dringar de l'aigua. És possible que els
noms de Casas o de Zuloaga, quedin presents
amb major o més petita persistència. El que és
segur és que tothom recorda els Grecos del «Cau
Ferrat», tant si ja en tenia esment, conl si
Theotocopuli fos un nou conegut estranger,
trobat a Sitges. Agradant o no, els Grecos
presideixen la imatge intel•ligent de la vila, com
les llumenetes dels fosfens omplen les tenebres
dels ulls aclucats de belles imatges colorides.

Què representen aquests dos Grecos? Ob-
jectivament examinats, l'un la Magdalena pe-
nedida i penitent, i l'altre, l'apòstol sant Pere
després de la resurrecció de Crist.

La «Magdalena», amida 1'05 m. d'alça-
da per 0'93 m. d'ample, i el marc, que és de
tira mecànica fet per Cluzel, de París, dismi-
nueix tant sols dos centímetres en cada sentit.
Està pintat sobre tela de lli de quinze passades
per polzada anglesa, mida que permet igual
nombre de punts visibles al llarg i a l'ample,
donant gran uniformitat a la superfície. Està
reentelat i té algunes taques per haver estat
mal rentat, datant ambdues operacions d'abans
de l'adquisició per Rusiñol.

Fet important: aquesta pintura està firma-
da pel Greco, amb el nom llarg en grec, Do-

menicos Theolhol¿ópalos, i per ara no es veu
res més ben clarament.

La descripció és senzilla: la santa dona
penedida, ja tranquilitzada per la penitèn-
cia, està representada amb el cos girat de tres
quarts, cap a un crucifix sostingut per un pe-
nyal. La testa un xic inclinada vers la creu,
ofereix llarga cabellera rossa partida sobre el
mig cidl front alt. Amb la mà destra reté un
manyoc de cabells amb els que es tapa la part
alta del tòrax, deixant descobert el coll prim
i esllanguit. La mà està oberta com és quasi
constant en les obres del Greco, amb els dits
mitjà i anul.lar junts i separats els altres. És
un xic gran amb tot i conservar les característi-
ques de feminitat dels dits afuats, fins i ten-
dres. L'altra mà, també molt freqüent en les
obres del mestre, sembla seguir amb el seu

posat la meditació de la penitent, absorbida

per disquisicions lligant la imatge del Crist
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redemptor amb la representació de la vanitat
de les coses humanes que es pot desprendre de
la contemplació d'un crani dibuixat d'escorç.
La vista vacilla entre el crani i la creu, que
posada en segon terme faria canviar molt més
la direcció de la mirada, si es dirigís fixament
al crucifix. Sota del crani es veu, si no cla-
rament amb prou evidència, la signatura ja
esmentada.

A la dreta de l'espectador, una roca alta
tanca la composició, deixant veure les cures
que s'hi arrapen. El cel oferint ley diferents
capes com d'una laparotomia, no és tan precís
com en altres ocasions. El mantell està pintat
amb refregades de mini sobre groc clar.
Els plecs decididamen, barrocs i e,panyols,
fan contrast i posen en valor les fines senzilleses
de les carnacions.

Es pot acabar la descripció material, dient
que la boca és petita, els llavis amoratats i els
ulls expressant bé l'estat d'esperit de Mag

-dalena.
Afegint el que ja se sap d'aquesta obra al

que es veu, deu assenyalar-se que porta el nú-
mero 2004 de l'inventari executat per encàrrec
de la Junta de Museus de Barcelona, i con-
sultant l'obra cabdal de M. B. Cossío, resulta
que es coneixen moltes «Magdalenes» pinta-
des pel Greco, i que la del «Cau Ferrat» de
Sitges s'assembla a la que posseïa a París

M. Fischoff (1908) , que era, però, de molt
més reduides dimensions (0'605 per 0'495 rn,).

En definitiva, es tracta d'una pintura de pri-
mer ordre, superior a les rèpliques i variants
del mateix mestre, i especialment la darrera
publicada, adquirida pel Museu Municipal de
Kansas City, pel trust William Ro-kill Nel-
son. P-s aquesta més dramàtica, teatral, boni-
ca i plena de detalls, que d'accessoris esdeve.
nen principals, i amb incorreccions que no
són en la tranquila, quieta i volguda solitud
de la dona penedida per convicció, que re-
presenta el llenç de Sitges.

El «Sant Pere» és moltes vegades indicat
amb el títol de Les llàgrimes de Sant Pere (1).
El fill del Greco va designar-lo en l'inventari
redactat del 12 d'abril al 7 de juliol de
1614, com San Pedro (un S. P.") lloran-
do (2) .

El quadre del Museu Rusiñol, designat
amb el número 2001 de l'inventari de la Junta
de Museus de Barcelona, amida ¡'09 m.
d'alt per 087 d'ample, i les mides del llibre

t. Vegi's el llibre de Cos io, pág. 5Si del testi el gravat 69
del segon volum.

2. Vegi's .El Greco en Toledo, per F. DE B. se Sus Roms t
FEISÁNDEZ, p.igs. 189 a 198 (Toledo, tyto).

Santiago Rusiñol a I'acte de col'locació de la primera pedra del monument
al Greco, de Sitges
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Greca— ^< Sant Pere »

(Museu del «Cau Ferrat» de Silges. - Fundació Rusiñol)

de Cossío, que estan bé, donen un parell de
centímetres més per la part mínima que s'amaga
al galze del marc, igual al de la «Mag-
dalena».

La tela primitiva estava trencada en creu
a l'alçada de les mans plegades, i per aquest
motiu era forçós el reentelament de la pintura.

El sant està abillat amb una túnica blava
lleugerament verdosa i cobert amb un gran
mantell groc pur. Té les mans plegades amb
els dits estranyament intercalats, ja que la po-

sició natural és la d'alternar els d'una mà amb
els de l'altra. De l'avantbraç esquerre pengen
dues claus, les claus simbòliques, lligades amb
un cordó de dos colors. L'avantbraç dret,
d'anatomia molt acusada, té la vena cubital
inflada i totes les ombres són marcadament
ciàniques.

El sant està quasi de front, lleugerament
inclinat en el sentit de la vertical i axial, cap
a la seva esquerra. Una gran roca penjadissa
cobreix tot el fons, molt fosc, exceptuant un
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Façana del « Cau Ferrat»

triangle agut a l'esquerra de l'espectador, on
es veu l'àngel resplendent que ha donat la bona
nova de la resurrecció a la Magdalena, delica-
díssimament indicada, que s'entorna portant
a la mà dreta la fiola dels ungüents perfumats.
Més cap a primer terme, hi ha un gros tronc
serrat en estrany biaix, del que surt un rebrot.
E1 fons del cel és crepuscular i barrat d'espes-
sos núvols. El penyal està cobert d'eures per-
fectament precisades, formant un cercle o co-
rona quasi damunt del sepulcre.

El rostre, més que tristesa, deixa veure la
revolució íntima del qui feia poc havia negat
el Mestre, confiant sens dubte en l'eficaç auxili
del penediment. Els ulls molt oberts, miren
cap al cel ; la boca un xic torta, sembla detenir
la pruija de sanglotar amargues llàgrimes, però
no plora encara. Les galtes amb els pòmuls
acusats, projecten el rostre demacrat, que la
barba rodona quasi blanca fa més digne de
compassió.

El bigoti encara negros, sols dóna energia
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Greco. -- «La Magdalena»

(Museu de Kansas City, E. U. A.)

a la testa, que un front estret i baix, assenyala
digna d'un home més submís que cerebral.

EI triangle supraclavicular, musculós, fixa
l'edat de l'home representat, que tant en aques-
ta obra cabdal com en les altres rèpliques i re-
duccions pertany a un tipus que no té res d'es-
panyol genèric i que es troba en canvi en molts
llocs de la costa de Llevant, de Ligúria, de
l'Adriàtic, de la costa occidental grega i de
les illes del arxipèlag hel•lènic. És el tipus
mediterrani que molt fàcilment podia tenir a la

vora Theotocopuli en la seva Toledo d'adop-
ció, on és cosa certa que hi havia grecs (1) .

Endemés, es precís posar en clar que Do-
menicos TheothoI ópulos, com a bon grec, sens
faltar, però, a l'ortodòxia, posava al cim de
la seva admiració religiosa a sant Pau, el
potent portantveu de l'Església. Quan ajunta
els dos apòstols, san Pau crida sens esforç

t. Obra citada de SAN Roedu 1 PEnvázuEZ, p:ígs. 76 i 88: Po-
der al sea fill Jordi Manel, del que són testimonis els grecs Doctor
Diógenes de Parramonlio i Constanti Plrocas.
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Greco. — « La Magdalena»

(Museu del «Cast Farra/» de Sitges. - - Fundació Rusiñol)

amb la paraula que va conquerir a l'Evangeli
el pròxim Orient. Sant Pere, al seu escalf,
sembla escoltar, i no afegir més que la seva
conformitat al que diu el gran visionari.

Només pot afegir -se una breu explicació de
com foren adquirits els dos Grecos del «Cau
Ferrat», que per la generosa deixa de Santiago
Rusiñol pertanyen a la vila de Sitges, represen-
tada pel seu Ajuntament.

Ell mateix leo explica a la seva manera en
un article publicat a La Vanguardia de Bar-

celona (Í) . Aleshores, però, no digué d'on
provenien, i com encara hi ha plens de vida
testimonis com l'Ignasi Zuloaga, Laureó
Barrau, Josep M. :' Jordà i jo mateix, només
cal glossar el que diu Cossío (2) . En efecte,
procedien d'una col•lecció que un català volia
deixar als Museus de Barcelona, mes l'home
amargat per preguntes un xic arriscades refe-
rents a la seva salut i també per no haver sortit
diputat per una capital catalana, canvià de
parer i la collecció no esdevingué catalana.

t. Vegis el llibre de Rcs¡ guí. «Impresiones de Arte", pigines
17 a So.

2. Pág. çSr, núms. tSa i 183.
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Abans, en les tries i canvis, es desféu dels
dos Grecos, l'adquisició dels quals proposà a
Santiago Rusiñol un pròxim parent del posseï-
dor, amic del fundador del «Cau Ferrat» i ex-
cellent pintor. El preu, que en temps normals re-
sultarà centuplicat, fou acceptat i1 els Grecos
arribaren a Sitges empolainada com si es tractés
de la més gran de les festes, que ja ho era l'en

-trada de la xamosa vila en el mapa de les terres
intelligents.

Més tard, quan l'efecte de la instaldació dels
Grecos posà el segell definitiu a la resurrecció
del gran pintor candiota, les discussions foren
grans, greus i sens fi.

Jutjant només pel que es diu de la pintura,
hom creuria que l'exercici d'aquest art és sen-
zillament el resultat material d'una secreció.

Les vicissituds de l'autor, les imatges cop
-sades mentre ha durat la seva infantesa, 1'edu-

cació i la instrucció dels seus; els viatges, les
lectures, les contemplacions, els fets contem

-poranis, l'aspecte de la seva terra nadiva, la
convivència d'homes extraordinàriament dotats,
són totes elles coses que pels que es creuen que
pintar és tenir bona veu, no tenen res a
veure amb l'obra.

La producció pictòrica, muda, seguida, in-
dividual i a 1'ensems obra deis temps viscuts,
de la seva pàtria i dels alts i baixos de la
vida, és la que deixa rastre, segueix l'òrbita
que periòdicament fa visible la grandària del
mestratge i que fins dóna peu a junyir-la en
uns grups ficticis que de vegades se'n diuen
escoles.

El Greco, l'autor de les dues obres que al
dir de tothom són les joies del «Cau Ferrat» de
Rusiñol, fou un home que nasqué a la illa
de Creta, ja civilitzada abans que ho fos la
gran Grècia continental. Nasqué en plena do-
minació veneciana, i ja impressionat per la
seva terra, per la seva formosa llengua, sens
dubte per vestigis del passat i potser de terres
veïnes, apareix a Itàlia, on segurament una no-
tícia segura escrita per un altre grec, el mace-
doni Juli Clovio, gran miniaturista, diu: «que
ha arribat a Roma un jove candiota (el Gre-
co) que ha fet un autorretrat que fa stupire
fufi questi Pittori di Roma». ¿Es vol Inés gran
recomanació? A Itàlia, on hi ha encara molt
per a buscar referent al Greco, es digué que
fou deixeble material del Ticià, encara que en
veritat es degué mirar més les obres de Tintoret.

En arribar a Espanya, quasi segurament per

Barcelona, obtingué de cop i volta una feina
important per als poderosos canonges de To

-ledo, amb els que tingué un plet que guanyà.
Poc temps després tingué ocasió de treballar

a desgrat de Felip II, que li havia encarregat
un «sant Maurici», i el pare Sigüenza (1) ,
home prudent, diplomàtic i temerós de Déu i
encara més del rei, s'allarga a dir: «De un
Dominico Greco, que ahora vive y hace cosas
excelentes en Toledo, quedó aquí un cuadro de
S. Mauricio y sus soldados, que le hizo para
el propio altar de estos Santos. No le contentó
a S. M. No es mucho, porque contenta a pocos,
aunque dicen es de mucho arte.»

El nostre frare no podia dir res més, essent
indiscutible que el rei de L'Escorial degué espe-
ternegar tan de valent, que jo (2) crec que
per aquest motiu tota la inteliectualitat toleda-
na i molts personatges d'altres llocs, foren de-
cidits protectors i turiferaris del gran pintor
candiota.

El Greco, encara féu més, per la força de
les seves obres. Molts anys després de la seva
mort, quan es trobaren pintors, escriptors, col-
leccionistes, crítics i gent intelligent amb una
longitud d'ona encertada per a copsar la pro-
funda importància del pintor greco-toledà, el
feren el seu paladí, se'n recomanaren, i tant fou
el soroll i l'evidència de la raó, que tots els
veritables museus buscaren obres de Theoto-
copuli, hi hagueren complicacions diplomàti-
ques, s'improvisaren falsificadors, imitadors i
casuals semblances, i molts nous cam*ns de la
pintura foren fills de la flamarada grequista
que marcà el pas del segle XIX al present. Sitges
ja pot enorgullir -se d'haver aixecat un monu-
ment a l'amic admirat de Santiago Rusiñol,
que lluità amb la incomprensió de molts pode-
rosos de la terra i fou admirat per la Intelli-
gència.

M. UTRILLO

PROCÉS EVOLUTIU DE LA
FABRICACIÓ DE LES TELES

ARTÍSTIQUES
L'any 1917 va celebrar-se a Madrid, or

-ganitzada per la Sociedad Española de Am:-

gos del Arte, una exposició de teixits espanyols
anteriors a la introducció del Jacquard.

t. Llibre 4, pág. 8ïi i L,.ecu NO y Aatiooi..,, volem 111,

gines 137 a !40.

-.	 <El Grecon por M. UTRILLO, p;igs. t6 a 18 (Barceil la, t907:.
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Teler de llaços primitiu, segons una estampa d'un antic llibre xinès
que es troba al Museu Victòria i Albert, de Londres

Aquesta limitació es feu considerant que el ti-
pus de teler en qüestió «assenyala una línia di-
visòria en la indústria del teixit», però com
sigui que no es digué en quin aspecte d'aques-
ta es produí la divisió al.ludida, pot donar
lloc, aquesta falta de precisió, a equivocades
interpretacions, i per a desvirtuar-les, si és que
s'haguessin produit, creiem oportú fer una ex-
posició del procés evolutiu de la fabricació
de teles artístiques per a què el llegidor pugui
admetre o refusar, amb coneixement de causa,
la conclusió que formularem al final.

El procediment més simple seguit per a la
execució de les teles artístiques consistí en
introduir la trama entre l'ordit per mitjà d'una
agulla amb la qual es seleccionava, a la ve-
gada, els fils que havien d'ésser presos o dei-
xats, de conformitat amb un dibuix prèvia-
ment traçat o a caprici del teixidor, interpre-
tant formes inspirades per llur fantasia. Aquest
procediment, que hem tingut ocasió de veure'l
practicar en l'installació colonial d'Holanda
en l'Exposició Universal de Brussel.les cele-
brada l'any 1910, està avui dia encara en
ús a certs llocs de l'Àsia, principalment en la
India Oriental Neerlandesa. En canvi, en la
Xina s'ha vingut practicant des de temps im-
memorial, per a les teles a què ens referim, un
altre sistema de tissatge que significa un no-
table avenç dintre la tècnica d'aquest art.

Segons una estampa d'un llibre publicat a
la Xina i que es troba conservat en el Museu

Victòria i Albert, de Londres, el teler xinès
presenta la particularitat de què cada fil d'or-
dit va passat pel malló d'una malla que per
la part inferior porta un pes i per la superior
un cordill, que en posició vertical, segueix tra-
vessant una post perforada fins a la part alta
del teler, nomenada castellet, on és lligat a
una barra fixa. Al conjunt d'aquests cordills,
al qual se Ii ha donat el nom de semple, que
és un gal.licisme derivat del llatí simplex, s'hi
preparen uns llaços, cada un del quals co-
rrespon a una passada del teixit i, per tant,
també a una del dibuix posat en carta. A
aquest efecte, cada llaç comprèn un nombre de-
terminat de bagues, cada una de les quals
enllaça un dels cordills del semple, i això se-
guint l'ordre determinat en el dibuix. Per a
teixir es necessita, clones, a més del teixidor,
un obrer auxiliar, el qual, enfilat dalt del teler,
davant del semple, manipula els llaços estirant

-los un darrera l'altre — d'aquí el nom de ti-
rador de llaços donat a aquest obrer —.
D'aquesta manera separa els respectius cor-
dills, i al estirar-los seguidament en sentit ascen-
dent, arrossega els corresponents fils de l'or-
dit, formant-se així la calada. Una vegada
aconseguit això, el teixidor fa passar per din-
tre d'ella la llançadora, que introdueix la tra-
ma; després del qual el tirador de llaços
deixa anar els cordills que reprenen llur posi-
ció primitiva, i repeteix seguidament la ma-
teixa manipulació amb el Llaç següent.
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En aquestes condicions, la transferència del

dibuix posat en carta al teixit, significa un
treball lent i penós, apart de què la prepa-
ració del semple és cosa molt entretinguda.

Per a alleugerir el treball del tirador de lla-
ços i simplificar el semple, s'ideà més tard reduir
aquest a la meitat, aplicant a cada un dels cor-
dills que el constitueixen dos altres cordills
portadors de malles, però, de manera tal, que
els primers d'aquests cordills formaven un grup

deries, trobà encara en ús quan en la segona
meitat del segle passat, com i ss i onat pel Go-
vern francès, visità la Xina, passà al comen-
çament de l'Era cristiana, a Bizanci i a Ale-
xandria, i després, importat pels alarbs, apa

-regué a Espanya i a Sicília i d'aquest últim
lloc s'estengué per Itàlia. Res sabem de les
modificacions que aleshores pogué sofrir el teler
en qüestió, més al aparèixer a Tours, cap a
últims del segle xv, el trobem notablement

Teler de Joan el Calabrès, introduït a França en el segle XV, segons un
model del Museu de Teixits de Lió

o camí i els segons dels mateixos un altre camí,
que podia tenir aquest últim un mateix sen-
tit, en quin cas el dibuix apareix repetit en
la mateixa direcció en l'ample de la tela, o
bé un sentit contrari, apareixent aleshores en
aquesta una composició ornamental simètrica.

Observarem de pas que aquesta reducció
del semple donà lloc a què els cordills porta-
dors de les malles, després de travessar la
post perforada per a reunir-se en el cordill
del semple, prenguessin posicions inclinades
oposades simulant arcs, el qual originà el nom
d'arcades donat a aquesta classe de cordills.

Aquest procediment de tissatge, que Isi-
dore Hedde, antic teixidor i fabricant de se-

perfeccionat, car el tissatge s'efectuava allí
sense el concurs del tirador de llaços. Aquest
treball l'efectuava el propi teixidor i per a què
això fos possible, els cordills simplificadors del
semple foren allargats, desviant llur posició ver-
tical en horitzontal, cap a la part davantera
del teler, on quedaven també lligats a una
barra fixa; i era en aque3ta part horitzontal del

semple on s'hi disposaven els llaços, penjant
cada un d'ells fins a l'allarg de la mà del tei-
xidor. Deixant apart la disposició del semple,
la característica del mateix consistia en què
ells llaços no eren feas d'acord amb el dibuix po-

sat en carta, sinó de conformitat amb una cotn-

binació tècnica segons la qual el teixidor, per
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a obrir calada, havia d'estirar un nombre de-
terminat de llaços seleccionats en relació al
dibuix.

L'ús d'aquest teler fou implantat a Fran-
ça durant el regnat de Lluís XI per un tal
Joan, dit el Calabrès. Aquesta denominació
fa creure que era originari de Calàbria i es-
sent així és lògic suposar que el teler de referèn-
cia, igual o més o menys semblant, era el que

En el teler de Dangon, el castellet estava
disposat de manera tal que la part horitzontal
de] semple era dirigida a l'exterior d'un dels
costats del teler en lloc d'ésser-ho cap al da-
vant del mateix, com succeïa en el teler del.
Calabr- s. Aquesta disposició era motivada per
la conveniència de poguer penjar de cada un
dels cordills de simplificació de les arcades
un altre cordill que, en sentit vertical, arribava

Teler de llaços, perfeccionat per Dangon, al començament del segle XVII,
segons una fotografia d'un llibre de l'historiador Henri Algoud

s'usava en aquella regió de la península ita-
liana quan en ella hi floria la fabricació
(le teles artístiques, introduiria allí pels grecs
o pels alarbs, ja que si fou regida pels empe-
radors bizantins, també formà part de l'imperi
mahometà.

No fou fins el començament del segle
xvii que es produí una nova evolució del
teler de llaços, la qual fou portada a cap a
Lió, en 1605, per Claude Dangon, teixidor
«de teles d'or, plata i seda» que ja havia es-
tat oficialment premiat per llur habilitat en
aquest art.

fins a terra, on era lligat a una barra fixa.
Aquest conjunt de cordills es convertí en sem-
ple, ja que era en ell en el que es disposaven
els llaços, i els altres cordills de simplificació
de les arcades quedaven conver:its en rami-
ficació entre les arcades i el semple, i el con-
junt dels mateixos se'l distingí amb el nona
de ram.

La diferència essencial entre el teler xi-
nès i el de Dangon, consistí, doncs, en la di-
ferència de situació del semple, car mentre en
el primer es trobava en la part central 1 su-
perior del teler, que obligava al tirador de
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llaços a treballar enfilat dalt del mateix, en el

segon estava disposat a l'exterior d'un dels

costats de la màquina, el qual permetía que

l'obrer auxiliar del teixidor pogués treballar

a peu pla, no sols amb més facilitat per a

estirar els cordills, sí que també amb més

llibertad de moviment.

Si el teler del Calabrès féu possible la su-

pressió del tirador de llaços, això només tenia

efecte per als dibuixos de reduïdes dimen-

sions de manera que per a les composicions or-

namentals de gran amplitud s'havia de recó-

rrer al teler de llaços primitiu i tota vegada

que no es pogué prescindir del tirador de lla-

ços , el que logrà Dangon fou facilitar el tre-

ball del mateix. I aquesta idea de fer inneces-

sari el concurs d'aquest obrer o, en son de-

fecte, la simplificació de llur treball, ja no ha-

via d'ésser deixada de petge per una munió

d'investigadors fins la realització de la ma-

teixa amb la implantació del teler Jacquard,

més de dos cents anys després.

El primer dispositiu destinat a l'indicat fi

fou ideat per un tal Garon cap allà l'any 1717.
Consistí el mateix en un bastidor que soste-
nia un carro format per dos braços parallels,
units per una de Llurs extremitats per mitjà d'un
altre braç perpendicular en forma de palan-

ca. El carro estava adaptat al bastidor per

mitjà d'una peça corredora que servia d'eix
al braç inferior d'aquell. Amb aquest disposi-
tiu el treball del tirador de llaços es limitava
a separar, per mitjà del llaç, els cordills del

semple corresponents, després del qual in`.ro-

duia entre ells els braços del carro, de manera

que el posterior quedava entremig del semple

i el davanter a l'exterior del mateix i seguida-

ment accionava la palanca en moviment des-

cendent, en quin cas el braç davanter del ea-

rro no es movia de lloc, girant en el seu eix, i

l'altre braç descrivia un semicercle estirant els

cordills del semple que, per estar ferms per

la part inferior, s'afluixaven per la superior,

arrossegant els cordills del ram i, per tant,

enlairaven les arcades corresponents amb llurs

fils. L'acció d'estirar els cordills del semple

w
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Teler de llaços amb l'aparell de Garon, tal com estava en ús a últims del segle XVIII, segons

una estampa del « Recueil de planches sur les Sciences et les Arts»
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resultava molt més fàcil així, per mitjà d'una
palanca, que no simplement a força de
braços.

Pocs anys després, en 1725, Basile Bou-
chon vingué a simplificar encara més el tre-
ball del tirador de llaços. Ideà aquest, subs-
tituir la preparació del dibuix en el semple a
base de llaços, per un paper perforat en el

en presentar cada filera del dibuix perforat en-
front de la filera d'agulles, i apretar aquestes
seguidament. D'aquesta manera, les agulles
que coincidien amb parts buides no es mo-
vien, mentre les que topaven amb parts ple-
nes retrocedien i arrossegaven en aquest movi-
ment els ganxos respectius. Aquestes forma-
ven en llur part inferior una espècie d'anella

Teler dit «a la Falconne», construït per Falcon partint de l'invent
bàsic de Basile Bouchon

qual els prens i deixos del posat en carta eren
interpretats per parts plenes i buides, respecti-
vament. Cada passada del dibuix posat en
carta corresponia a una filera de plens i buits
del dibuix perforat, i combinadament amb el
mateix, ideà Bouchon penjar de cada cordill
del semple un ganxo conectat amb una agu-
Ila, en forma de creu. Aquestes agulles for-
maven una filera que concordava amb la fi-
lera de plens i buits del dibuix perforat. La
feina del tirador de llaços consistia únicament

que s'aplicava, al retrocedir, a les pues d'un
rastrell que, al rebre un moviment de descens,
originat pel propi teixidor amb el peu, es-
tirava amb els ganxos els cordills del semple
i aquests els del ram i, per consegüent, les
corresponents arcades pujaven enlaire els fils
de l'ordit deguts. Amb aquesta disposició, el
tirador de llaços perdé la característica de tal
i fou el propi teixidor qui, d'una manera fà-
cil, produïa les obertures de calada.

L'admirable idea de Bouchon fou perfec-
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Teler dit «]acquard», síntesi de les concepcions de Bouchon, Falcon,
Vaucanson, ]acquard, Breton i Skola

cionada i ampliada després, en 1740, per
tal Falcon, tan satisfactòriament que el
positiu per ell creat pogué ésser adoptat
dustrialment amb èxit. No obstant, el teler
la Falconne», com així era anomenat el
sat en l'invent de referència, sols servia
l'igual que el del Calabrès, per a la fabr
ció de teles amb dibuixos de poca exte
Per a les teles amb grans composicions o
mentals continuà l'ús del teler de llaços
com el perfeccionà Garon.

	

un	 Després Jaume Vaucanson intentà portar a

	

dis-	 la pràctica la idea de teixir mecànicament les

	

in-	 teles artístiques i construí, a l'efecte, en 1744,

	

«a	 un teler molt complicat que no tingu- acceptació.
ba- Més tard a Josep Jacquard se li ocorregué

a adaptar l'aparell de Vaucanson al teler ma-

	

ma-	 nual per a la transferència dels dibuixos al

	

ns:ó.	 teixit, i sollicità, essent-li atorgada, una pa-

	

rna-	 tent pera aquest teler. No obstant, el mateix no

	

tal	 arribà, per deficiència d'execució, a funcionar
pràcticament. Alguns anys després, al cadu-
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car els drets de la patent de Jacquard, un tal
Breton aportà varis perfeccionaments a la mà-
quina de referència i gràcies als mateixos po-
gué ésser una realitat l'aspiració durant tants
anys perseguida de suprimir el tirador de lla-
ços. En canvi, el treball del teixidor continuà
essent manual fins a la segona meitat del ma-
teix segle, ja que aleshores el teler Jacquard
mecànic començà a substituir el mogut a mà.
Avui dia es la màquina Verdol la que expressa
la màxima evolució de l'invent bàsic de Ba-
sile Bouchon.

A últims del mateix segle, aquest teler
rebé un nou perfeccionament al ésser-li apli-
cat el batan per a llançadora corredora, que
inventà Joan Kay, en 1735. Fins aleshores,
en tots els sistemes de telers, la llançadora era
passada a mà, per dintre de la calada, pel tei-
xidor, mentre que amb el dispositiu de Kay
la llançadora era portada pel batan i passaba
d'un costat a l'altre del mateix, impulsada per
uns tacs moguts alternativament pel teixidor
mitjançant una corda degudament combinada
amb els mateixos. L'aplicació d'aquest invent
vingué doncs, a simplificar el treball manual
del teixidor.

Feta aquesta exposició, anem a veure ara
en què pot ccnsistir aquesta línia divisória que
s'atribueix a la màquina Jacquard. Pel que
afecta a l'operació de teixir, és a clir, a l'ela

-boració de la tela, l'adaptació de la màquina
Jacquard no implicà la més petita variació,
car de la mateixa manera continuà el teixidor
introduint la trama entre l'ordit. Pel que
afecta a l'ornamentació de les teles, tampoc
implicà cap variació l'adopció de la màquina
de referència, car l'evolució del fils de l'ordit
es produïa per un mateix sistema mecànic. Que
aquestes evolucions estiguessin supeditades a
uns llaços o a un paper perforat, en res in-
fluia en la reproducció ni repetició dels di-
buixos.

Si una línia clivisòria pot atribuir-se a la
màquina de Jacquard, aquesta afecta a la tèc-
nica del tissatge, però la mateixa no té, en
aquest aspecte, altra importància que la que
puguin tenir els dispositius de Garcn o de Fal-
con. Amb el del primer queda simplificat el
treball del tirador de llaços al produir aquest
l'estirament dels cordills del semple per mitjà
d'un sistema de palanca. Amb el del segon es
simplifica encara més el treball d'aquest obrer
auxiliar, car aleshores ja fou el propi teixi-

dor qui per mitjà d'una palanca moguda amb
el peu produïa l'obertura de la calada. I amb
la màquina Jacquard queda suprimit el con-
curs de l'obrer auxiliar, car el treball d'aquest
— limitat ja considerablement — era fet per
la mateixa màquina accionada pel teixidor
mitjançant la referida palanca. Com a con-
clusió direm, doncs, que la característica de la
línia divisòria que assenyala la màquina Jac

-quard consisteix en la supressió del tirador de
llaços i que no havent tingut aquest fet cap
repercussió tècnica en el teixit, no hi ha motiu
per a què amb la màquina de referència es
faci cap distinció en la història de les teles
artístiques.

CAMIL RODÓN t FONT

LES OBRES PICTÒRIQUES
DE CASAS AL MUSEU DE

BARCELONA

Posats sengles comentaris als petits dibuixos
i a la nombrosa sèrie de carbons iconogràfics
que de Ramon Casas posseeix el Museu de
Barcelona, cal una nova nota referida a les
teles de l'expressat artista que en el nostre
Museu hi ha exposades. Poques en nombre
són aquestes teles, però ben representatives de
tres moments cabdals de l'artista.

El dotadíssim pintor que en arribar a París
intensament s'acomoda al mestratge de Carolus
Durand, xucla — podríem dir — tota la tèc-
nica d'aquest en el sorprenent xulesc auto-
retrat que a hores d'ara forma part de la
Collecció Plandiura, no va ésser menys sensi-
ble a altres lliçons que a la «vila-llum» rebia.
L'interior gris-terrossenc solcat dels grumolls
multicolors dels fanalets de revetlla (aplegat
en el mateix recull artístic) palesa com a la
freda gama, a la despietada gama d'un Manet,
fou sensible en realitzar tal obra; però
aquesta no seria una fase persistent del nostre
pintor dotadíssim i res més d'ell tenim a la
memòria que, almenys amb tan manifesta deci-
sió , ens permeti situar-lo dins el cercle pictòric
de Manet.

Casas amà molt, en la seva joventut, el bes
de l'aire, el fi agrisament montmartrià que en-
volta la peraltada cúpula de l'església expia

-tòria dedicada al Sagrat Cor i també el Molí
de la Galette, que amb Rusiñol i Utrillo
aquells ches habitava i d'on varen eixir les

340



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D ' ART DE BARCELONA

seves perlejades impressions de color. És del
pati d'aquest Molí de la Galette d'on eixí la
nota en negre, gris-llimó i blanc que fibla
l'ànima, que l'artista va titolar Plein-air i que
va trametre a una de les nostres més antigues
biennals barcelonines, des d'on fou portada al

La processó de Santa Maria del Mar, de
Barcelona, marca en la producció de Casas el
perillós moment de passar d'una realitat sugge-
ridora a una realitat fotografiable. Aquests
perills lleument podríem distingir -los en el Ball
de tarda, que posseeix el Círcol del Liceu, si

R. Casas. —Retrat
(Museu d'Art Contemporani, Barcelona)

tot just iniciat, en aquells dies, Museu d'Art
Modern de Catalunya: l'obra més antiga de
Ramon Casas pintor que en el Museu es
guarda, la que assenyala de més exacta mane-
ra la lluita per la impressió grissa i pel tema
cregut banal fins aleshores que Rusifiol i Casas
— amb el crític Casellas — ardentment van
sostenir contra l'ambient immediat a l'Exposi-
ció Universal de Barcelona.

l'harmonia de blancs alenada o el xiscle
capvespral damunt la vela, o tants altres de-

talls inoblidables, no ens en sabessin distreure.

Ací, en La processó, el tallat el creiem tan

fotogràfic com els que a Degas donava el ko-
dak; el color, per altra banda, no és prou evo•

cador de qualitats: els domassos recorden el

paper. Notable encara aquesta obra, d'una

manera ben especial, pel tractat ben unit del
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R. Casas. — « La processó de Santa Maria del Mar, de Barcelona»
(Museu d'Art Contemporani, Barcelona)

R. Casas. — « Plein-air »

(Museu d'Art Contemporani, Barcelona)
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seu conjunt, ens sembla ésser com un primer
graó en els dels dos darrers quadres de mul-
tituds que pintà Casas a base del tema La

carga.
Els dos retrats ele Casas que hi ha en el

nostre Museu assenyalen l'època dei seu defi-
nitiu mestratge. Figuraren ambdós en l'expo-
sició famosa de l'any set. A partir d'ells, Casas
ja té tota l'agilitat per a valorar les ombres i
les endega — sense premeditació, sens dubte -
fins a donar el flac encís adient a les teles de
Museu. Passat aquest moment de Ramon Ca-
sas, l'obra seva anà de dia en dia perdent in-
tensitat, i acabà per estancar-se en uns con-
junts cromàtics gairebé d'interès fotogràfic. Els
dos retrats que hi lla al nostre Museu encara
foren a temps a salvar-se de la definitiva da-
vallada.

JosEP F.-RÀFOLS

R. Casas. — Retrat
(Museu d' 4r1 Contemporani, Barcelona)

ESTATUÀRIA XINESA
La collecció extremo-oriental del Museu

d'Arts Decoratives, a Pedralbes, s'acaba
d'augmentar amb l'aportació que, en dipòsit,
el conegut industrial i amateur artístic, senyor
Damià Mateu, ha fet de la bella coldecció de
bronzes, porcellanes i tapits, que, adquirida al
colleccionista Josep Pcrta, entre altres objectes
no menys interessants, completnenta la col-
lecció primerament aportada pel senyor Mas-
riera, fent mantenir falagueres esperances de
poder arribar a reunir un dia un conjunt prou
complet per a permetre conduir el nostre poble
al sencer coneixement d'una arqueologia i
d'unes arts fins avui allunyades de nosaltres
en tots conceptes.

La collecció del senyor Mateu és prou
nombrosa per a poder ocupar ella sola una de
les sales del ex-palau reial de Pedralbes. In-
tegrada per una heterogeneïtat de conjunts,
queda facilitada la tasca per poder fer de
cadascú d'ells un estudi que, encara que lleu

-ger, permeti obrir un camí d'iniciació vers la
coneixença d'unes arts, d'uns simbolismes i, en
general, d'unes complexitats en la seva major
part desconegudes.

Un d'aquests conjunts és el d'estatuària
xinesa, en bronze, de gran valor així artístic
que arqueològic. El composen vint exemplars
d'estàtues pertanyents al panteó búdic, algu-
nes d'elles sortides d'altars familiars, a dife-
rent tamany, foses a la cera perduda amb una
execució que demostra una seguretat de mà
que sols els bronzistes japonesos del segle XVII

poden igualar; en quasi totes s'hi pot remar-
car que l'acabat fou portat en un tal grau
de precisió, que àdhuc en els plecs i en els fons
més recòndits no és possible trobar-hi una im-
perfecció, ni tampoc cap retoc de cisell o se-
nyal d'una qualsevol reparació. 1~s a dir, que
després de vistes s'acaba per tenir el convenci-
ment com ja al primer raig del metall líquid,
aquest prengué tots els accents del model.
Cronològicament, aquestes estatuetes de bronze
corresponen a les dinasties Tang (621-907
d. U.), Sung (960-1279) i Ming (segle XVI

d'aquesta dinastia) .
La Junta de Museus es felicita per l'apor-

tació feta pel senyor Mateu, i es complau en
remerciar-lo per la cooperació donada als seus

fins culturals.
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De primer, per a comprendre ('estatuària xi-
nesa, en el seu origen, precisa considerar la
vasta corrent religiosa i estètica que, sortida
del Nord-oest de les Índies, de Gandhára —
terra del Buda Apol-lini, de 1'indianisme de
formes hel.lenitzades — arribà fins al Japó
passant pel Turquestan, per les províncies xi-
neses llindants a la Mongòlia, per la Manxú-
ria i la Corea. Car és aquesta la direcció en

was» (1) tendres, curulls de compassió i ca_
rifat vers la humanitat dolenta, freturosos de
consolar-la i de salvar-la, i que per això re-
meten a més tard llur entrada al «nirvana».

En el segle itl de la nostra era, una de les
nombroses poblades, nòmades mongols, man-
xús o escites, que després segles anaven i ve-
nien entre la Mar Càspia i les ribes de l'ex-
trema Asia, s'havia fixat i instal•lat en el Nord-

L- - --- --- 

Dos tipus de la deessa Kuan-yin. Bronzes de l'època Sung

(Col'leccïó Damid Malee. - Museu de les Aris Decoratives de Pedralbes)

què es propagà la doctrina Maháyána — del
«Gran Vehicle» — oposada a les ensenyan-
ces espargides per l'Àsia Meridional, el Hi

-náyána — «Petit Vehicle» —. El Maháyá-
na és tot ell misericordiós, altruista, gai i trans-
porta, «vehicula», vers la salut eterna al ma

-jor nombre possible de criatures humanes,
mentre que, per contraposició, el Hináyána,
seguint les doctrines del Siam i de les Índies,
reserva el «nirvana» sols a alguns éssers excep-
cionals, als purs ascetes. Per conseqüència,
d'aquest costat s'hi trobaran sols els budes
solitaris, egoistes, absorts en llurs esforços de
purificació; en l'altre, pel contrari, un nombre
infinit d'intercessors, de sants, de «bodhitsa-

est de la Xina. El seu cap posà els fonaments
al reialme dels Wei, que, a poc a poc, acabà
per feudalitzar . totes les contrades septentrio-
nals. En les estepes de l'Àsia Central, aquests
nòmades lli havien conegut la doctrina del
«Gran Vehicle» i n'afavoriren l'expansió. Ells
havien també conegut, pels indrets del Tur-
questan que conduïen a les fronteres de l'Àsia
Anterior i de l'Europa, la imatgeria búdica
ja influenciada per l'estètica i la tècnica dels
tallers hel'lenístics de Pèrgam, Tralles i Rodes.

Conseqüentment, amb les doctrines búcli-

t) . Aquell quina ess^ncia ha esdevingut intel-ligùncia. » Es

el nom genùric deis sants budes que tenen que passar encara una ve-
gada per la lorma humana abans d'esdevenir brides complets i entrar
al nirvana r, que &s la deslliu rança definitiva.
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ques penetrà a la Xina la imatgeria que elles

precisaven. I per primera vegada els artistes
xinesos tractaren la figura humana, veritat que
complicant l'estatuària amb símbols i atributs

sortits de la mateixa Xina, de la Xina dels

lletrats i de les regions meridionals, ja influen-

sovint donaren a llurs creacions una gravetat
solemnial de línies, una simplicitat majestuosa
en les robes, una serenitat en la pensa i una
noblesa en les actituds, no saberen, però, donar
una força apassionada als moviments ni una
grandor patètica als gestos. Ara bé, cal re-

1=ó. Bronze de l'època Tang

(Col'/ecció Damià Maleu. — Museu de les Aris Decoro/tres
de Pedralbes)

L

ciades per la propagació del «Petit Vehicle».
Tot un món ele déus i deeses, de personatges
heroics, de savis immortals i de pensadors di-
vins fou evocat i amb ells entrà en l'Art un
element a l'ensems místic i espiritualista. Cert
és que en aquest ordre d'idees jamar pacieren
concebre l'harmonia suprema de les formes
corporals consagrades per l'escultura clàssica
d'Europa, però també cal d ; r que mantes ve-
gades es tingué d'ella un presentiment i una
visió quasi directes. E.s a remarcar que, si ben

marcar també que, deixats els tipus netament
religiosos, no s'intentà idealitzar la figura

humana.
Ço que, doncs, passà, era que la poesia del

subjecte, ja esbossada en la consciència de ca-

dascú, en la imaginació de tots, fou dictada —

millor fóra dir imposada — per les creences.

1 això portà conseqüències capitals baix
el punt de vista artístic. No solament elles

aportaren a l'art idees i formes noves, sinó que

àdhuc canvià en absolut la manera de veure
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Grup de la deessa Kuan-yin amb els déus Bisha- mon -ten i Zôcho-ten. Bronzesde l ' època Sung(Col'lecció Damià Mateu. Museu de les Aris Decora(ioes de Pedralbes)

1
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i de sentir dels artistes, infiltrant- los-hi quelcom

de la imaginació dels indo-germànics i de llur

idealisme.
La doctrina de Çakya-Muni arribà a la

Xina amb una iconografia completa que els
nous adeptes començaren per copiar tal com

en el llot sense macular-se, de la mateixa ma-
nera que el Buda nasqué en el món, però
floreix damunt ell —, les cames encreuades, les
plantes dels peus vers dalt, aplanades, els ca-
bells crespats o rinxolats i damunt el crani la
protuberància mantes vegades sobrecoberta

Zócho-ten, el déu de la prosperitat

(Col -lecció Damià Mateu. - Museu de les Aris Decoratives de Pedralbes)

ells la reberen de les Índies i que després va-
riaren inspirant-se en el geni propi a llur raça
a 1'ensems que en els models indostànics.

El tipus que fou universalment adoptat a
la Xina, amb poca variant de detalls, és el
Fó, el Buda. És el que ha conservat més llarg
temps el caràcter que li atribuiren els artistes
indostànics. Assegut damunt un lotus — sím-
bol de la perfecció i de la puresa, car creix

d'una diadema cònica o piriforme; sols les
seves mans varien d'actitud ritual. Alguns
signes simbòlics estan gravats ací i allà, en

el cos: els més importants són la urna, al mig

del front, i la uan, creu gamada, en el pit.

Els bronzistes xinesos posaren sempre una

cura especial en imitar amb fidelitat les imat-

ges que els missioners búdics portaren del
Nepal o del Pendjab, que donaven a conèixer
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les faccions del déu nou vingut. Car elles eren
la fisonomia veritable d'aquell que els llibres
sagrats descrivien així: Ell té el front ample
i unit — l'ull semblant al nenúfar blau — els
llavis com el fruit de Wimba — les venes
amagades — el cos com un tronc de figue-
ra — els membres perfectament rodons i po-
lits — la ròtula plena — els peus i les mans
dolços i delicats — els dits llargs — les cla-
vícules amagades—... I malgrat la diferència
entre el tipus clàssic del Buda i els tipus
ètnics de la raça groga, i per estrany que tin-
gués de semblar als artistes xinesos l'estètica
ariana, ells pogueren copsar-ne ben de segui-
da el caràcter sabent donar admirablement el
modelat gras i ple, les formes rodones, quasi
femenines, del Bhagavat i tots els rasgues de
la seva personalitat sagrada. Però, ço que és
més singular, és que ells poguessin comprendre
i expressar també la beutat moral del seu ros-
tre meditatiu i pensador, la serenitat somnia

-dora, el majestuós recolliment de l'heroi diví
damunt el seu llit de lotus. Per primera ve-
gada en les obres dels artistes de la Xina s'hi
apercebeix una ànima i la fisonomia que
aquesta ànima manifesta. Ha estat el més gran
benifet que l'art xinès ha rebut del budisme:
ell li deu la revelació d'un ideal més enlairat,
una concepció més alta del seu objecte, una
mica d'això que ha fet la noblesa i la grandor
de les arts occidentals.

Mantes vegades el Fó està figurat sentat a
l'occidental, també a peu dret. Ell acostuma
a tenir la mà esquerra enlairada i dos dits vers
l'alt, en el gest d'un sacerdot que dóna la
benedicció. Els seus ulls, sots l'arcada de les
celles molt avançades, són mig clucs. El seu
rostre és sempre noble, recollit, i té la calma
serenitat d'una ànima posada en un nivell
superior a les agitacions humanes.

Altre tipus esdevingut general en la imat-
geria xinesa, és el de Kuan-yin, un «bodhit-
sawa», deesa de la misericòrdia, de la com

-passió, que ocupa en el budisme de] Nord
un dels primers llocs. Ella està plena d'una
pietat inexhaurible per la humanitat que vol-
dria salvar. Es la figura més colpidora, més
graciosa del panteó búdic, la que més ha
inspirat als pintors i escultors. A les Índ es
aquesta divinitat s'anomena Avalokiteçvara ; al
Japó porta el nom de Fuku-kensaku Kuanon,
i no té sexe. Kuan-yin, distribuidora de les
gràcies de Fó, el salvador dels homes, ha tin-

gut sempre un culte fervent. Ella és la man-
suetud per excellència. És per això que xine-
sos i japonesos, amb llur sentit realista, des-
embarrassaren la representació de Kuan-yin
de tot ço que a les Índies, sots la influència
de les supersticions tartàriques, feren d'aquesta
divinitat una figura monstruosa, extravagant,
en fi, una creació que ofenia als ulls i a la raó.
S'aconseguí humanitzar i endolcir l'horrible
símbol, restant, però, fidels als cànons esta-
blerts. El geni clar i senzill d'aquests pobles
que en els temps prebúdics ignorava l'art i
vivia la beutat, féu una Kuan-yin a la seva
imatge.

Se l'ha representada en diferents aspectes.
Amb onze rostres, amb mil braços, amb vuit,
amb sis, amb mans innombrables, amb tres
ulls, en diferents actituds, i sempre els artistes
1 els filòsofs s'han complagut en veure en
aquestes estàtues una imatge d'harmonia, d'or-
dre i d'unitat. Mantes vegades porta en els
genolls o braços un infant. En la collecció
Mateu, hi ressalta un bellíssim grup, inuntat
damunt pedestal de fusta, centrat per una
Kuan-yin Shó, la Pura i Santa, quina factura
la cronologica en l'època de la dinastia Sung.
Posada entre dos dels reis guardians de la
Terra, ço que primer es remarca és la sòbria
execució. La roba li cau en plecs ordenats i
lleugers damunt les cames; el xal amb què
s'embolcallen les divinitats, és d'una gracili-
tat extrema. I el seu rostre rodó i ple s'acla-
reix en una expressió purament humana da-
munt un cos engrandit pel geste socorridor
d'una de les seves mans, en tant que en l'altra
hi porta una flor de lotus entreoberta.

Complementant -la hi són dos dels Shin-
te-O, els quatre reis del cel, els mafia raja de
la religió indostànica, els guardians dels quatre
costats de la muntanya Meru. Estan sempre
representats amb faccions amenaçadores i ha-
bitualment van embolcallats d'un xal flotant.
Ells han illustrat sempre l'estatuària de l'Àsia
Central i de la Xina del Nord. Aquests per-
sonatges protegeixen el món contra els atacs
dels mals esperits i cadascun està predisposat
a la guarda d'un dels quatre punts cardinals.
Ells eren coneguts a Gándhara sots les fac-
cions de bells adolescents, el cos quasi nu. Fou
al Turquestan on ells prengueren l'actitud bel-
licosa amb la qual foren en endavant repre-
sentats. Cal, però, remarcar que, malgrat la
cara ferotge dels déus, segons el concepte
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oriental no té de veure-s'hi cap mena de ran-

cúnia, sinó sols un valor robust i irritat i un
caràcter senzillament reflexiu.

Els dos Shin-te-O de la col•lecció de bron-

zes del senyor Mateu, són els dos més remar-

cables. Un d'ells, Zócho-ten, el Virudhaka

sànscrit, el déu de la prosperitat, el guardià

en el rostre; el cos, excepció de les mans, apa-
reix com un suport que sols serveix per l'ar-
ranjament estètic. Fixem -nos, sobretot, en el
seu rostre malcarat i veurem com és precís
contemplar-lo un llarg temps per a poder es-
prémer el seu contingut.

L'altre Shin-te-O que l'aparella, d'estruc-

Mi-li -(ó (Maitreya Bodhitsawa). Bronze de l'època Ming

(Col'lecció Damià Matea. -Museu de les Aris Decoratives de Pedralbes)

del Sud, el principi femella (Yin) de l'antiga
filosofia xinesa, car els seus llavis són closos,
va armat d'una llança -trident. L'armadura
turcomana està acollada al cos; de cap ma

-nera convencional, porta elements decoratius
i les seves línies són d'una suprema elegància.
Tot hi està minuciosament calculat en vista
de l'efecte total. Els tors, la cintura, s'esbocalla,
el pit es dilata, i les faccions resplendeixen la
nota forta i dramàtica. Tota la vida es troba

tura idèntica, és Bisha-mon-ten, el Va'israva-
na sànscrit, déu de les riqueses del brahmans,
el «déu gloriós», guardià del Nord, portant
a la mà dreta una pagoda, car ell és també el
protector dels temples; els seus llavis oberts li
fan personificar el principi mascle (Yang) .

Altre tipus és el Mi-li -fó (Maitreya Bo-
dhitsawa o «el Buda que té de venir», aquell
que dins tres o cinc mil anys tornarà a apa-
rèixer als homes llavors que s'haurà esborrat
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el record de les ensenyances del Buda Çakya-
Muni. Està representat sots les faccions d'un
sacerdot gras, de rostre somrient.

I per fi, direm del Fan-tien (Brahma) ,
quin mantell estretament clos té una rigidesa
i una pesantor convencionals. L'esquematisme
lineal de la roba ajuda a penetrar l'espiritua-
litat de la imatge i posa en valor les faccions
del rostre, que desperta la idea de la confor-
mitat al compromís contret d'esdevenir un
buda i diu tot el pensament del sant, calme,
ordenat, aplicat, compromès, en fi, en les pro-
funditats de la meditació, en la via que con-
dueix a la I1•luminació. 1 a aquesta expressió
respon, més impressionant encara, la de la
fisonomia, empremtada de bondat, de dolçor i
d'indulgència. És l'expressió dels «bodhitsa-
wes» del «Gran Vehicle», particularment els
de l'escola xinesa.

Del reste de les estatuetes ben poc hi ha
per dir. Elles són variants dels tipus Fó i
Kuan-yin, els que constantment es repeteixen
en l'estatuària búdica, i de la que ja avui en pos-
seïm bells i interessants exemplars mercès a
la generosa aportació que el senyor Damià
Mateu ha fet al nostre Museu d'Arts Deco-
ratives.

J. GIBERT

MATERIALS PER AL FU_
TUR MUSEU HISTORIC DEL

TEIXIT
El projecte de fundació d'un Museu Histò-

ric del Teixit, publicat en un dels nostres nú-
meros anteriors, ha estat rebut amb demostra-
cions d'interès per part de sectors importants
de la indústria catalana d'aquesta especialitat.
Molts són els particulars que també s'han
apressat a aportar-nos idees i iniciatives que
amb plaer recollim per a sotmetre a la conside-
racio de la Junta de Museus, i en alguns casos
hem rebut també peticions d'informe sobre la
naturalesa dels materials que serien admesos
en les colleccions de la nova institució.

Altres comunicants, en fi, han concretat
ofertes de colleccions de vells dibuixos per a
teixits i estampats, i altres han enviat donatius
d'interès com el dels inaterials que ací publi-
quem avui, consistent en quatre proves d'un
plom de marca de peça de roba, un motllo i
contra motllo per a fondre els dits ploms, i una
etiqueta gravada a l'acer damunt paper de fil,
de la «Fábrica de Juan y Pablo Cirera de
Prats de Llusanés». Donatiu del senyor Pau
Cirera, de Barcelona.

Aquest donatiu dóna una mostra d'un as-

Reproducció d'una etiqueta de la fàbrica de teixits Cirera de Prats de Llusanés
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Plom d'una peça de teixits de la fàbrica Cirera
de Prats de Llusanés

pecte dels documents que reunirà el Museu, els
quals sens dubte poden ésser molt abundants
a Catalunya.

L'etiqueta i el plom de la fàbrica de Prats
de Llusanés, daten del primer terç del segle
XIX i constitueixen un testimoni interessant de
l'activitat industrial catalana en aquella data.

Com una orientació als interessats en la re-
copilació de materials d'aquesta índole, publi-
quem ací reproducció del plom i l'etiqueta,
confiant en què aquesta aportació desinteressa

-da d'un dels amics del nostr e futur Museu
d'Història del Teixit servirà d'estímul a altres

bons amics d'arreu de Catalunya per a recollir
i colleccionar materials d'aquest gènere o altres
similars.

J. F. T.

PUBLICACIONS REBUDES

Museu Episcopal de Vic. Mn. Josep Gudiol
i Cunill, prev. Notícia biogràfica i biliogrà-
fica. Fascicle in-12.", 25 pp. — Vic, Ti-
pografia Balmesiana, 1931.

.s en aquest fascicle on més clarament es
pot saber quina va ésser l'activitat d'aquell qui
apunialà la nostra arqueologia, de qui en fou
un dels millors animadors i al qui es deu la for-
mació i engrandiment del Museu Episcopal de
Vic, que avui ens enorgulleix i honora. Redac-
tada en un concís estil periodístic, la seva vida
¿'estudi i treball hi està exposada de manera
resumida i completa, despullada de tot enfar-
fegament literari que la fes llindar al terreny
dels discursos necrològics. Aquest fascicle es-
devé encara més interessant per a ('investigador,
car en ell s'hi exposa també tota l'obra, biblio-
gràfica i articulística, del malaguanyat arqueò-
leg vigatà.

Mn. Eduard Junyent i Subirà. El Museu Ar-

queològico-Artístic Episcopal de Vic en
1931. Memòria llegida en la reunió de la
Junta directiva en data de 10 d'abril de
1932. Fascicle in-12.', 16 pp. -- Vic,
Tipografia Balmesiana, 1932.

L'actual i actiu conservador del Museu vi-
gatà dóna compte en aquesta memòria de totes
les obres de restauració, consolidació i adqui-
sició d'cbjectes efectuades durant la darrera
anualitat. De l'exposició lleugera que fa de les
molt nombroses adquisicions, creiem convenient
fer-hi remarcar: un escudet de bronze de l'èpo-
ca visigòtica, unes pintures damunt vidre, di-
verses peces d'aram dels segles XII-XIV, un
brodat del segle xv amb la figura de sant
Marc l'Evangelista, un lot d'antics vidres far-
macèutics i, finalment, la de l'Arxiu de la
Vegueria de Vic i de la biblioteca particular
de Mn. Josep Gudiol, entrades al Museu en
qualitat de dipòsit. Es a plànyer que no s'hagi
completat aquesta interessant memòria amb
l'additament d'unes quantes fotografies dels
més importants objectes nou adquirits.
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Eduard Junyent, prev. La Basílica de Santa
Maria del Monestir de Ripoll, 1032-1932.
Fascicle in-8.", 14 pp. — Ripoll, Tipogra-
fia Ripollesa de Daniel Masdeu, 1932.

En aquesta conferència, llegida a Ripoll
pel conservador del Museu Episcopal de Vic
el dia 9 del darrer agost en commemoració del
novè centenari de la dedicació de la basílica,
hi està exposat un dels més breus i, paradoxal-
ment, complets estudis que s'han fet sobre el
famós monestir. La història s'hi acobla amb
l'arqueologia de manera magistral, i la redac-
ció está feta amb un estil net, clar i sobretot
agradable, no trobant-s'hi cap dels enfosqui-
ments de què tantes vegades pateixen les mo-
nogra fies arqueològiques. Unes escollides foto-
grafies acompanyen el text de la conferència.

Del Museu Arqueològic Nacional de Ma
-drid s'han rebut vint-i-un fascicles in-8.° so-

bre les moltes i variades adquisicions fetes pel
Museu durant les anualitats 1930 i 1931.
Més que unes notes descriptives, aquests fasci-
cles són unes veritables monografies, car tal
és la cura que els autors han posat en l'estudi
de cada un dels objectes adquirits, completat
amb l'acompanyament de nombroses fotogra-
fies de conjunt i en detall.

Les darreres adquisicions fetes pel Museu
Arqueològic madrileny, són i han estat estud;a-
des per:

Felipa Niño: Tejidos de diversas épocas,
Colección de antigüedades egipcias, grecorro-
manas, romanas y cristianas, donada por Fray
Francisco Roque Martínez i Tela hispano
morisca y bordados marroquíes; Luis Vázquez:
Columnas esculpidas románicas procedentes del
monasterio de San Pelayo de Antealtares
(Santiago de Compostela) i Relieve de ala-
bastro del taller de Forrnent; F. Mateu: Co-
lección numismática donada por el R. P. Fray
Francisco Roque Martínez, O. F. M. e ingre-
sos varios i Monetario que perteneció a Don
Basilio Sebastián Castellanos; Joaquín M.i1 de
Navascués: Colección de antigüedades que
pertenecieron al Sr. Marqués de Monsalud,
Estatua romana de Sileno i Objetos de la edad
del bronce: tres hachas de Aldea de Vara
(Lugo) y una espada de Alconétar (Cáce-
res); Ramón Gil: Colección de antigüedades
griegas y romanas que perteneció a los señores
Manrique de Lara, Modio Romano, de bron-

ce, hallado en Ponte Puñide i Zarcillos, col.
gantes y otras joyas, de diversas épocas; R0-
món Revilla: Vaso árabe, encontrado en Jerez
de la Frontera, Lápidas sepulcrales de Toledo
i Cerámica catalana, de Teruel y de Valencia;
Emilio Camps: Armario morisco, procedente

de Toledo i Sillas del coro de Santa Clara,
de Astudillo; Francisco Álvarez-Ossorio: Jo-
yas de oro, post-hallstáticas, procedentes de
Cangas de Onís (Oviedo) i Escultura de már-

mol, romana, que representa a Baco, hallada

en Torrente (Valencia); Casto M. del Rive-
ro: Inscripciones romanas de Talavera de la
Reina.

UN CATÀLEG DE
MONUMENTS ESPANYOLS

El Centro de Estudios Históricos de Ma-
drid acaba de publicar l'obra en dos volums
Monumentos Españoles.

Es tracta d'una reproducció de les dades
històriques i artístiques de cada un dels monu-
mento d'Espanya, declarats nacionals o histò-
ric artístic o arquitectònic i artístic, que estan
registrats en el fitxer de dita entitat, i de la
fotografia de bona part d'ells.

Només que fullejant el llibre es rep tot
seguit la impressió de trobar-se davant d'un re-
cull abundantíssim de dades que d'aquesta ma-
nera queden a disposició del públic i estan, per
tant, en condicions de consulta fácil per tothom.

Si a això s'hi afegeix que entre altres han
treballat en la redacció i ordenació de les
fitxes personalitats tan destacades en aquestes
activitats com els senyors Elies Tormo, Ma.
nuel Gómez Moreno, Romero de Torres,
Torres Balbas y Sánchez Cantón, caldrà re-
conèixer encara més la utilitat i l'interès
d'aquesta publicació.

Cal remarcar que el fitxer que es reprodueix
en aquest llibre fou creat per decret del minis-
tre d'Instrucció Pública i Belles Arts, senyor
Marcellí Domingo, el 13 de juliol de 1931;
que fou clotat en el pressupost de 1932 pel
ministre del mateix ram senyor Fer r an de los
Ríos; i que en data recent l'actual director
general de Belles Arts senyor Ricard de
Orueta va ordenar la publicació a què ens re-
ferim.

Remarquem, finalment, el pròleg que en-
capçala el llibre, degut a F. J. Sánchez
Cantón.
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