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BUTLLETI DELS MUSEUS D'ART

DE BARCELONA

PUBLICACIÓ DE LA JUNTA DE MUSEUS

LA NOVA INSTAL -LACIÓ DE LA

«BIBLIOTECA D'ART» AL «PO-

BLE ESPANYOL» DEL PARC DE

MONTJUÏC

La conquesta progressiva de Montjuïc
pels nostres museus, amb la categoria que'
els dóna la inauguració recent del «Mu-
seu d'Art de Catalunya», representa la
incorporació definitiva de la muntanya,
que una llegenda negra havia flagellat, a
la vida de la gran urbs i inaugura sens
dubte una nova etapa en la seva evolució
artística.

Així Montjuïc, mirador incomparable
de la ciutat que abraça en vista panorà-
mica única, esdevindrà la muntanya de
la seva transfiguració, per l'accessió pau-
latina de l'art nostrat en l'esdevenidor.

Després del Palau Nacional, el més
preat joiell d'aquesta muntanya és el
Poble Espanyol, on la Junta acaba d'es-
tablir el seu casal.

Esguardat de lluny, no és més aquest
poble que un agombolament de teulats,
culminats per un campanaret romànic
que contrasta anib les elevades cúpules
d'aquell palau.

Una ampla avinguda en rampa, flan-
quejada de plàtans que alternen amb
baladres, rememoradora dels ímprobes
treballs preliminars d'urbanització de la
muntanya, mena suaument al seu re-
cinte.

Aquest poble d'insomni, envoltat de
feréstega muralla, està assentat en el
pendís meridional de la muntanya, sobre
antics erms, pedreres i coves aixopluga

-dores de gent vagabunda. Molts ignoren
que és l'espanyolització del primitiu

projecte d'aixecar en el mateix indret
un escampall de masies catalanes de di-
ferent tipus de construcció.

És un poble escenogràfic, compost de
cases sense interiors acollents, sense una
llar encesa, per dir-ho així, sense ànima.
Una certa noblesa, però, és la caracterís-
tica comú d'aquesta teoria de façanes, que
d'haver caigut en mans menys hàbils i
curoses hauria degenerat en vil pastit-
xeria.

És, sobretot, un poble adormit que
dóna la sensació d'una reculada en el
temps, tot i que no es veuen a les porxa-
des de la plaça redols de camperols; ni
s'albira als encontorns de l'església el tragí
de les beates mobilitzades pel toc d'àni-
mes; ni es senten al peu de les finestres
florides les amoroses dialogacions inter-
minables; ni es topa el llaurador que
va al camp a punta de dia, com el qui
al Toboso deixà palplantat el Quixot,
per massa preguntaire, amb 1' «Adiós,
que viene el alba», quan cercava aquest
el palau de Dulcinea.

Regna la pau profunda de l'agro es-
panyol en tot el poble. Traspassada la
porta d'Àvila, s'entra en una veritable
morada de silenci, torbat solament per
la irrupció tumultuosa d'alguna carava-
na de turistes, que mena un cicerone lo-
quaç o la cridòria en falset dels escolars
en visita oficial. En desacord ami) l'am-
bient, hom percep també a certes hores,
l'esclat llunyà de les barrinades que
obren els flanes de la muntanya i el
rum-rum del motor de l'avió que torna
fadigat a l'hangar proper.

Judicant que era la millor manera
d'ennoblir-lo definitivament, no ha va

-ciliat la Junta de Museus a installar-se
en aquest poble de ciment armat i guix
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Fig. 1.— Installació de la Biblioteca d'Art al Museu de la Ciutadella
a primeries de segle

emmotllat, i fer-ne la llar viva de la seva
actuació.

Ara Barcelona haurà de comprendre
que el Poble Espanyol no s'ha aixecat
exclusivament per a embadalir el turis-
me internacional, ni per a servir de camp
d'operacions a les empreses cinemato-
gràfiques.

Ocupa el nou casal de la Junta de Mu-
seus tota la part meridional de la plaça
Major, o sigui, els edificis compresos en-
tre el carrer del Tercio i el de l'Alcalde
de Móstoles i, a més, la planta principal
de la Casa Comunal, que serà destinada
a solemnitats oficials i exposicions d'art.
Aquest bell edifici presideix dignament la
plaça Major del «Poble», prou espaiosa
per a un «auto de fe» o una «corrida de
toros», i marc adequat avui per a exhi-
bicions de caràcter folklòric, com la que
es féu de «La Patum», de Berga, i per
als festivals, que tan sovintegen, a base
d'orfeons i esbarts de dansaires.

Abans de descriure la nova installació
de la Biblioteca en el casal de la Junta
de Museus, resumirem breinnent el seu
historial.

En els seus inicis la Biblioteca d'Art
que ocupava un curt nombre d'armaris
de dos cossos provinents de l'Exposició
Universal del 1888, fou installada en una
saleta del primer pis del Museu de (a
Ciutadella (fig. 1) .

Els treballs del personal tècnic ads-
crit als museus naixents exigiren, a les
acaballes del passat segle, la compra
de llibres de consulta i així es formà
el nucli inicial de la Biblioteca. Al-
trament, els serveis de cultura, creats
pels ajuntaments subsegüents a l'expo-
sició esmentada, iniciaren l'aplega d'ob-
jectes d'art dispersos del patrimoni de
la ciutat, entre els quals hi havia lli

-bres gremials, relligadures amb l'escut
de Barcelona, estampes i dibuixos de
tema barceloní, de valor topogràfic o his-
tòric, segells, plànols, etc., que foren
incorporats al susdit fons primitiu. D'a-
questa dèria arreplegadora, de finalitat
artística, ha pres en bona part caràcter
la Biblioteca d'Art.

La seva actuació pública és coinci-
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Fia. 2.— InsteIlació de la Biblioteca d'Art al Pavelló del Governador
de la Ciutadella del 1928 al 1931

dent amb la creació de la Junta de
Museus (1902).

Enriquida lentament passà molts anys
sense tenir tan sols titular. Destinant-hi
els seus lleures durant llarg temps, l'or

-ganitzà personalment, segons les nor-
mes (le la classificació decimal, el se-
nyor Puig i Cadafalch, a qui retem des
d'ací el degut testimoniatge de reconei-
xença. El treball iniciat per l'illustre ar-
queòleg, fou més tard posat al dia pel
senyor Folch i Torres, el nostre director
actual, com a bibliotecari que fou dels
Museus.

L'embranzida forta provingué, però,
de la creació de la Comissió especial de
Biblioteca, de la qual formaren part
personalitats tan identificades amb els
nostres Museus com Lluís Nicolau d'Olwer
i Jaume Bofill i Matas. La petja pro-
funda que hi deixaren perdura encara.

El primer de juny del 1926, empren-
gué la Biblioteca d'Art un llarg pelegri-
natge, del qual marquen dues etapes el
Pavelló del Governador de la Ciutadella
i el Palau Nacional.

En el primer, ocupà la part davantera
i l'ala esquerra de la planta noble. Fou
oberta el 18 de febrer del 1928 i tanca-
da el 17 de desembre del 1931 (fig. 2) .

En sortir del Pavelló es desdoblà. Una

part fou installada provisionalment en
unes sales, no molt adients, de la planta
baixa del Museu, per ús dels tècnics,
i l'altra, en una sala del Palau Nacional
de més de 50 metres de llargària, nt' ha-
vent arribat a terme els treballs d'instal-
lació que es començaren.

El primer de febrer del 1933, continuà
el pelegrinatge vers el casal de la Juntá
de Museus al Poble Espanyol, però, no
estant acabada encara la installació, ha-
gueren de reposar llargament els llibres
a la Sala d'actes de la Casa Comunal
del «Poble », lligats com quadrilles de
malfactors (fig. 3).

En aquest camp, aparentment d'Agra -
mant, hem passat gairebé dos anys fent
treballs, com per irrisió, d'ordre biblio-
teconòmic.

Els trasllats foren fets amb rara for-
tuna pel que toca a la integritat del
fons, la intangibilitat del llibre i l'orga-
nització del servei. No foren certament
tan dificultosos com es podria creure. Tot
es reduïa a uns quants viatges d'autoca-
mió per a transportar mil i escaig de fei-
xucs lligalls de llibres, numerats correla-
tivament i els 234 estoigs de diferents
formats, de les colleccions de gravats i
dibuixos. El darrer trasllat, sobretot,
gràcies a un pont airosament improvisat

39



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

amb elements auxiliars de la construcció,
entre la Casa Comunal i el nou local de
la Biblioteca, va fer-se amb una precisió
i rapidesa inversemblants (fig. 4) . Eren
més enutjosos els trasllats sobtats en dies
de maltempsada, per les condicions defi-
cients dels locals provisionals de refugi.

Un hom es lamenta del treball perdut
que representa tot aquest infecund tras-
balsament, bé que mai no ha deixat la
Biblioteca de prestar servei al personal

Biblioteca, que podríem dir-ne circu-
lant. Una fe vacillant de la seva part hain-
ria causat, durant un pelegrinatge tan
llarg i pertorbador, la desorganització
total del servei.

Dins l'ambient tranquil del nou casal
de la Junta de Museus i ami) el mínim de
solemnitat oficial, fou inaugurada la nova
installació de la Biblioteca d'Art el dia 5
del passat desembre, ami) assistència del
President accidental de la Generalitat de

Fig. 3. — Vista parcial de la Sala d'actes de la Casa Comunal del Poble Espanyol,
on foren dipositats els lligalls de llibres, mentre s'estava enllestin l'actual installació

tècnic dels Museus i als antics visitants
habituals. El seu creixement, d'altra
banda, ha estat ininterromput.

Superant la crisi dels trasllats inces-
sants, ha assolit per fi, la seva installació
definitiva en un amable indret de repòs,
passant, però, pel dolor de sacrificar ve-
lles installacions en vitrines, que no con-
senten les característiques de l'actual
Biblioteca.

Cansats els llibres d'un trasbals tan
gran, havien d'estar enyoradissos de la
pau de les sales i l'ordre de les prestat

-geries. I no menys el personal d'aquesta

Catalunya i de l'Alcalde accidental de
l'Ajuntament de Barcelona.

El complex d'edificis que ha habilitat
la Junta de Museus al Poble Espanyol,
per a estatge de la Biblioteca, té la seva
entrada per la gran portalada de la casa
de Càceres, sobremuntada per un escut
d'arnes de gran simplicitat decorativa,
que s'obre a l'extrem del carrer de la
Conquista, molt avançat dins la plaça
Castellana (fig. S).
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L'escala principal, que es desenrotlla
en diferents trams dessota nobles arqua-
cions, condueix al vestíbul de la Biblio-
teca existent al pis primer, damunt la
porxada de la casa de Sangüesa. Bé que
exempta d'ornamentació, té l'escala un
cert caient monumental, per la severitat
de les seves línies i les equilibrades

La desigualtat de plans, la diversitat
de plantes i la línia irregular de les fa-
çanes, han dificultat molt aquests tre-
balls. És- curiós de remarcar que, a causa
d'aquests factors de pertorbació, les llar-
gues perspectives interiors sofreixen al-
teracions que semblen degudes a un
fenònem de miratge.

Fig. 4. — Pont provisional bastit en el carrer de l'Alcalde
de Móstoles, per on s'efectuà el darrer trasllat de llibres

proporcions del conjunt arquitectònic
(fig. 6) .

En els edificis, quasi de joguina, que
ocupa avui la Biblioteca, que hom podia
creure predestinats a un proper ender-
rocament, ha efectuat la Junta de Mu-
seus costosos treballs de consolidació i
habilitació. Qui els havia vist abans per
dintre, resta astorat avui davant l'espaio

-sitat dels interiors que acullen la Bi-
blioteca i, sobretot, no sap explicar-se
com poden suportar el pes de tantes
tones de paper imprès.

L'obstacle més important amb què
s'ha lluitat per aconseguir una ade-
quada distribució de les sales, ha estat
la impossibilitat de modificar les obertu-
res desiguals de les façanes dels petits
edificis reproduïts. Això mateix, però,
ha afavorit de vegades la bellesa pinto-
resca dels interiors.

El vestíbul de la Biblioteca, que ocupa
el centre de la planta principal, és a
manera d'hall central d'on irradia la
comunicació a totes les dependències
de la Junta de Museus (fig. 7).
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Fig. 5.— Portalada que dóna accés a la Biblioteca i vista de la façana

Fig. 6.—Escala
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Compta ami) quatre balcons que donen
sobre la plaça Castellana, enfront ma-
teix de la porta avilenca, en correspon-
dència amb sengles portals de la sala de
lectura.

Ha estat sacrificada en aquesta espaiosa
sala tota la decoració de gust dubtós
anterior a la reforma actual; sols resta
l'enteixinat com a típica romanalla de la
pompa oficial, que tant plaïa als organis-
mes directius de l'Exposició. Obeint al
mateix criteri, ens hem guardat prou bé
d'ornamentar-la ami) rampoines provi

-nents de les golfes dels Museus.
Els únics elements decoratius emprats

són les vidrieres emplomades en portes
i balcons i un curt nombre de gravats
selectes, senzillament emmarcats, que
signen, entre altres, G. Audran, B. Amet-
ller, Abril, C. Cort, F. Fontanals i G.
B. Romero.

A banda i altra del vestíbul, corre
un passadís central tot al llarg dels bas-
timents que ocupa el casal de l'entitat.
Mena, per un costat, a la Secretaria de
la Junta, Administració i Direcció dels
Museus i Sala de Juntes i per l'altra, al
Dipòsit de llibres i Repertori iconogrà-
fie d'art hispànic, ami) els seus anexos, el
Departament de gravats i el Gabinet de
dibuixos.

A la part escaient a la Biblioteca, té
el passadís comunicació amb dues sale-
tes, destinades respectivament a centra-
leta telefònica i installació d'higiene.
Salvada per una petita escala la dife-
rència de pla, s'eixampla en bella pers

-pectiva de robustes arcades (fig. 8) , que
es despleguen entre els portals, guarnits
de vidrieres emplomades, que el flan-
quegen i estableix una línia divisòria
entre les dependències reservades, que
són les diferents sales del «Dipòsit», cor-
responents al carrer de Caballeros i les
que són accessibles al públic, o sigui, la
sala del «Repertori», amb els seus ane-
xos esmentats, la més clara i alegre, es-
caient a la plaça Major. Decoren les
seves parets estampes escollides del De-
partament especial, signades, entre al-
tres, per P. Aquila, R. Audenaert, G.
Audran, N. Dorigny, J. Freig, J. M.
Mitelli, Pauner, P. Perret, Rembrandt,

J. Sauvé, Ch. W. Sharpe, C. Stella, L.
Stocks, P. Testa i Wagner.

La sala de lectura (fig. 9) , fina de
línies i tons, situada també damunt la
porxada de la casa sangüesana, per la
qual es té accés a la plaça Major, obra
els seus balcons sobre aquesta pintoresca
plaça. Gràcies a aquesta situació especial
que l'assimila a una lògia, havia estat
la llotja destinada als personatges reials
i hostes ilustres que ens visitaven, en els
festivals folklòrics que s'hi celebraren
durant l'Exposició.

Per una petita escala d'un sol tram,
que entona el fons amb la seva típica
barana, es comunica a la part alta amb
la Secretaria de la Junta de Museus.
Com a dependència anexa té a l'extrem
oposat i en el mateix pla, la sala dels
catàlegs.

Tot al voltant seu estan installats els
llibres en armaris de roure, de bruna
entonació, tancats per portes plafonades
de tela metàllica.

Com totes les dependències del casal
de la Junta de Museus, compta la sala
ami) installacions d'illuminació elèctrica
i calefacció central, i pavimentació de
linoleum.

Les taules destinades als lectors són
bipersonals i estan dotades d'aparell d'il-
luminació propi.

La sala de lectura resulta de bella
perspectiva, gràcies a la disposició en
filera amb les altres sales que ocupen
la part davantera, mirant la plaça, o
sigui, la dels catàlegs i la que conté les
installacions del Departament de gravats,
Gabinet de dibuixos i Repertori icono-
gràfic d'art hispànic, amb 1'aventatge que
permet reduir a la més mínima expressió
el servei de vigilància, puix que un sol
empleat des de la sala dels catàlegs,
estratègicament situada a aquest efecte,
pot exercir-la.

Pel caràcter de dependència, gairebé
subalterna, que li dóna el Dipòsit de lli

-bres, no hi ha res en aquesta sala que
recordi l'ambient de refinat epicureisme
que regna en certes biblioteques oficials
i en les d'alguns centres artístics. La de-
coració està representada solament pels
lloms dels llibres i uns pomellets de flors
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de la muntanya en els pitxers que hi ha
damunt les taules.

No és permesa l'entrada a la sala de
lectura sense prèvia presentació.

Tot al voltant de la sala dels catàlegs
(fig. 10) , que segueix a continuació, té
el visitant a la seva disposició, en tres
fileres de calaixos, els catàlegs de les di-
ferents seccions de la Biblioteca. En la
installació s'han tingut en compte llur.,
engrandiments futurs.

Davant installacions de fitxers corri
aquesta, en relació amb el Dipòsit de lli-

permet en breus instants l'ordenada mo-
bilització de les interminables fileres de
llibres del «Dipòsit».

En els cent-catorze calaixos de la ins-
tallació són continguts els següents ca-
tàlegs: De la Biblioteca, que compta amb
més de set mil títols, l'alfabètic i el sis-
temàtic; del Departament de gravats,
que conté cinquanta mil exemplars, in-
cloent-hi la decoració i illustració de]
llibre, l'alfabètic de gravadors — però
sols quant a llur obra conjunta, dis-
tribuïda primerament per formats i ele

Fig. 7. — Vestíbul

ores, han perdut ja llur prestigi les grans
sales de lectura imponents per les mo-
les ingents de llibres.

No cal dir la importància que tenen
per als treballs d'ordre bibliogràfic, avui
que no s'emprèn un sol treball d'in-
vestigació sense un altre previ de biblio-
grafia.

Els joves investigadors que freqüenten
la Biblioteca, acostumats ja a la classifi-
cació decimal, que és l'adoptada, saben
que així com l'espinguet d'un cornetí
d'ordres transforma en un instant en
màquina de guerra les tropes esparses
del bivac, anàlogament un bon fitxer

grups resultants, per països, èpoques
i temes —, el sistemàtic dels anònims,
agrupats també prèviament per formats
i el temàtic dels que estan encara en
curs de classificació; del Gabinet de di-
buixos, que ultrapassa els vuit mil exem-
plars, l'alfabètic de la collecció general
i de cadascuna de les grans colleccions
ingressades i, finalment, del Repertori
iconogràfic d'art hispànic, que voreja
les cent mil fitxes, el sistemàtic, amb
amplis desenrotllaments alfabètico-topo-
gràfics.

És de remarcar especialment que en el
catàleg per matèries de la Biblioteca
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s'han multiplicat les fitxes divisionàries,
de faisó que al funcionari de servei o al
visitant ben coneixedor de la classificació
decimal els permet la troballa quasi
automàtica de qualsevol fitxa, i en con-
seqüència del llibre respectiu, però, en
canvi, potser amoïna un xic als qui no
estan versats en el susdit sistema de clas-
sificació.

Remarquem també que al catàleg del
«Repertori», constituït avui en rigor per
les mateixes fitxes-fotografia, se'l dotarà
tot seguit d'un fitxer auxiliar de dades

Un empleat de servei en aquesta sala
trametrà nota al «Dipòsit» de les co-
mandes de llibres que facin els lectors,
per tal d'ésser-los ràpidament facilitats
a la sala de lectura.

En faristols, plaçats damunt els fitxers,
es troben a l'abast dels visitants els nú-
meros corrents de les grans revistes d'art
d'Europa i Amèrica que, en nombre de
setanta, rep la Biblioteca per compra o
intercanvi ami) el BUTLLETÍ DELS MUSEUS
D'ART.

La sala del Repertori iconogràfic d'art

Fig. 8. — Passadís central

compendiades, que tindrà un valor me-
rament topogràfic, per tal de facilitar
la recerca de les fitxes-fotografia con-
tingudes en els estoigs que han subs-
tituït els arxivadors Ronco, els quals
seran destinats exclusivament d'ara en-
davant als clixés.

Utilitzant un petit i silenciós munta
-càrregues, accionat per un motoret elèc-

tric, que s'ha installat en un angle de
la sala, tindrà lloc un constant tragí
de llibres vers el laboratori del personal
tècnic dels Museus que té al seu càrrec
els treballs de catalogació, situat al dar-
rer pis, damunt mateix la Biblioteca.

hispànic (fig. 11), veritable corpus foto-
gràfic del nostre art, es troba situada en
el mateix pla que el Dipòsit de llibres
i en pla inferior al de la sala dels catàlegs.
Un balcó i dues finestres la inunden de
llum, altrament graduable.

Els estoigs que contenen les fitxes-fo-
tografia, en nombre d'un milenar apro-
ximadament, s'han collocat en rengles
compactes en el compartiment superior
d'uns armaris que a nivell de paret vol-
ten la sala, formant onze grans plafons.

La installació de les fitxes-fotografia en
estoigs ofereix sobre els antics arxivadors
Ronco, l'aventatge de poder mobilitzar-
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les fàcilment. Supleixen els estoigs, en
rigor, les fitxes divisionàries de gran
abast.

Uns faristols de sobretaula, aptes per
a un estoig, faciliten l'examen de les
fotografies.

Comença el «Repertori» en el període
paleo-cristià i es desenvolupa per estils
fins a l'època contemporània. L'art pri-
mitiu i clàssic s'han installat al nou Mu-
seu Arqueològic.

Completa les sèries fotogràfiques del
«Repertori» un copiós recull de dissenys
— vistes, plànols, seccions, alçats, etc. -
d'esglésies, castells i enteixinats, gairebé
tots de Catalunya, que en llur qualitat
d'extraformats s'han installat a la sala
quarta del Dipòsit de llibres.

Conté a més, les fotografies, amb da-
des tècniques al revers, dels objectes
d'art, vinguts de tots els indrets d'Espa-
nya, que foren exhibits al Palau Na-
cional durant l'Exposició Internacional
del 1929, les quals omplen cent-vint es-
toigs. Temps a venir tindran també ca-
buda en aquesta sala les proves fotogràfi-
ques del catàleg gràfic dels nostres Mu-
seus.

És evident que aquest tresor iconogrà-
fic haurà d'ésser consultat necessària-
ment pela investigadors, d'ací i de fora,
que vulguin documentar-se sobre art
hispànic.

En la mateixa sala del «Repertori»
s'han installat el Gabinet de dibuixos i
el Departament de gravats, els quals
ocupen la part inferior dels comparti-
ments esmentats.

Hom guarda els exemplars perta-
nyents a ambdues seccions en portafulles
especials i aquests en uns calaixos sem-
blants als d'estamperia, però afectant la
forma de cubeta, adaptats als quatre for-
mats establerts, en nombre de dos-cents
vint-i-vuit (fig. 11). Els extraformats
s'han installat en el Dipòsit de llibres
bo i encarpetats.

El lloc d'honor del nostre Gabinet de
dibuixos correspon als Llibres de Passan-
tia del Gremi d'Argenters de Barcelona,
que no tenen parió ni equivalent al món.
Els dos toms del Renaixement són d'un
valor incalculable.

De les diferents colleccions que hi haii
ingressat, les més notables són la de Ca-
sellas, que es contrau a les diverses mo-
dalitats de l'escola catalana durant el
segle xix, i la de Riquer, que es compon
principalment de dissenys dels grans
mestres de la pintura dels segles xvi
al XIX.

Els artistes catalans anteriors al se-
gle xix, estan ben representats per
Cuquet, Fra Juncosa, El Vigatà i molt
copiosament per Viladomat. Del segle
passat hi ha el millor de la producció
d'Onofre Alsamora, els Rigalt, Flaugier,
Lorenzale, Martí Alsina, Benet Mercadé,
Simó Gómez, Eusebi Planas, Tomàs Pa-
dró, Fortuny, Llobera i Pellicer. Antoni
Casanovas, que donà a conèixer la so-
cietat catalana de la segona meitat del
segle XVIII amb cert convencionalisme
afrancesat, és conegut tan sols per la
nostra collecció de dibuixos.

Són també d'esmentar les colleccions
d'ex-libris de Riquer i Triadó; la de car-
tells de Plandiura, qui amb ella inicià els
seus fervors de colleccionista, i una molt
nombrosa de trepes per a rajoletes.

La collecció de gravats de la Biblioteca
és feta a base de les de Jeroni Faraudo,
Jaume Andreu i Alexandre Riquer, ma-
lauradament incompletes les tres en
ingressar. Esmentarem també la de plà-
nols i cartes geogràfiques, de Bosch i Al-
sina; la d'auques, de J. Esteve i Nadals,
i la de goigs, d'Adelaida Ferré.

L'agrupament d'exemplars és de ca-
ràcter tècnic. Són comptats, però, entre
nosaltres aquells a qui interessa el gra-
vat sota aquest aspecte; la majoria de
visitants demanen temes iconogràfics
determinats. Caldrà satisfer aquesta ne-
cessitat amb un fitxer auxiliar del susdit
caràcter.

És innegable la importància de les
nostres colleccions. D'Anglaterra està ben
representat el grup de puntillistes segui

-dors de Bartolozzi; d'Alemanya, el Durer
i la seva escola i els petits mestres; d'Ità-
lia, Marc Antoni i els seus deixebles, l'es-
cola de Màntua, els Carracci i la seva es-
cola, els burinistes de les darreries del
segle XVIII, com R. Morghen i els aigua

-fortistes, com els Tiepolo i Piranesi; de
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Flandes, Lluc de Leyde, els pràctics d'An-
vers i els gravadors Rubens i Van Dyck;
d'Holanda, els paisatgistes i animalistes,
Van Ostade i Rembrandt; de França,
els aiguafortistes del xvii, com Callot,
Abraham Bosse i Israel Sylvestre, els re-
tratistes com Nanteuil i Edelinck, els
intèrprets de Lebrun i en primer terme
Gerard Audran; els de Watteau, Lancret,
Pater, Greuze, Prudhon i altres mestres
del XVIII i molt abundosament el gravat

fraria, jocs de naips, ombres xineses,
«vanos», calendaris, cavalcades, curses
de braus, patents de sanitat, guies... En
la de gravat menor figuren felicitacions,
targes, etiquetes, anuncis, cobertes de
paper de fumar, bitllets de rifes locals...

Completa la collecció de gravats, una
selecció d'antics llibres illustrats, rela-
tius a preceptiva arquitectònica, peda-
gogia del dibuix, iconografia, arqueolo-
gia, cartografia, botànica, etc. D'aquesta

Fig. 9.— Sala de lectura

espanyol de tots els temps, incloent-hi
l'obra dels estrangers que gravaven ací.
D'escola catalana són d'esmentar Francesc
Via, Sorelló, Ignasi Valls, Minguet, F.
Tramullas, Blai Ametller, Pauner, Ven-
tura Planella, Onofre Alsamora, etc. i un
estol de gravadors al boix.

És una secció importantíssima del nos-
tre Departament, la de decoració i illus-
tració del llibre.

Son nombrosos els gravats rars, pro-
ves d'estat, tesis, exemplars sobre seda i
pergamí que posseïm.

La nostra collecció de gravat popular
és rica en les variants menys conegudes,
com són els placards, estampes de con-

selecció, són dignes d'especial esment
algunes obres de les darreries del se-
gle xviii i començaments del xix, de fons
arqueològic. Acaben d'arrodonir-la un
arreplec nombrós de clixés calcogràfics
i xilogràfics, encunys de medalles, segells
d'escaiola, cera i metall, patrons de pun-
tes de coixí catalanes, etc.

Al fons de tot està situat el despatx
del bibliotecari, sòbriament decorat i
amb moblatge adequat als treballs bi-
blioteconòmics.

Més que el despatx pròpiament dit,
és la sala de treball del bibliotecari — no
té tan sols avant-despatx — el lloc d'ho-
nor del qual és en l'endemig dels llibres.
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Així, almenys, opina l'actual titular, de
soca a arrel antidespatxista.

Per una porta de fugida, es comunica
el despatx, deixant a mà esquerra una
saleta lavabo, amb el vestíbul posterior
(fig. 12), decorat amb «tesis», en el qual
termina una ampla escala, destinada al
tràfec interior, que ve de la plaça. Aquest
vestíbul dóna accés també a la lògia de
la casa de Sigüenza, cenyida per cinc ar-
cades en els seus dos frontis, situada sens

prestatgeries.. També té comunicació ca-
dascuna d'aquestes sales amb el passadís
central.

Al voltant de les sales i en tota llur
alçària, es desenrotllen unes prestatge-
ries amb enfonadura, íntegrament de
caoba, dividides en compartiments per
revinguts muntants, sense defensa (le
portes, vidrieres o tela metàllica, equi.
parables, per tant, a armaris en sèrie.
D'aquests, els que estan adossats a les

7 -1

Fig. 10. — Sala dels catàlegs

dubte en l'indret millor del Poble Es-
panyol.

Aquest assolellat mirador serà utilit-
zat més endavant com a saleta de lec-
tura, per als dies hivernals, deixant a
aquest efecte lliure pas als raigs del sol,
a través d'una defensa apropiada de cris-
talls, recolzada damunt els ampits dels
intercolumnis.

El Dipòsit de llibres situat, com hem
dit, en pla inferior al vestíbul, ocupa
quatre sales en filera pertanyents a les
cases del carrer de Caballeros, d'idèn-
tica fondària, però de diferent amplària,
les quals es comuniquen per petits por-
tals enfrontats, oberts en un angle de les

parets corresponents a la façana, estan
protegits per una cambra d'aire. Com
sigui que abunden els llibres de gran
format, les lleixes són també revingudes
de debò.

La corrua innúmera dels llibres es
desenvolupa així ininterrompudament,
i sense distinció de formats, al llarg d'uns
centenars de metres de prestatgeria. L'a-
bastament dels que estan collocats a les
lleixes superiors, ve facilitat per unes bar-
res metàl.liques que corren parallelament
als muntants de la prestatgeria. Idèntica
precaució s'ha adoptat a la sala del «Re-
pertori», en relació als estoigs.

Hem estimat preferible la instaflació
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tradicional de fusta , de qualitat a les
construccions modernes d'entramats me-
tàllics, perquè estem persuadits que l'a-
billament i el delicat contingut dels
llibres, sobretot dels nostres llibres, hau-
rien pugnat amb el contacte que podríem
dir-ne impur i maculador del ferro.

Malgrat la uniformitat de les prestat
-geries, tenen aquestes sales, on impera

una pau conventual, un caient de «chez
soi», una valor d'intimitat que les acosta
en certa manera al tipus de la Biblioteca

reduïdes, reben la llum a devessalls; les
altres dues, per unes minúscules finestre-
lles, tan típiques en les antigues edifica-
cions, no més grans que els medallons
escultòrics d'algunes façanes, la missió
paradoxal de les quals sembla ésser la
de mantenir en dolça penombra l'inte-
rior, contrastant amb la irradiació fulgu-
rant que embolcalla tot el poble.

Malgrat d'evocar l'ús corrent del mot
«Dipòsit» la idea de mer amuntegament,
els llibres hi estan curosament ordenats,

Fig. 11.— Sala del Repertori iconogràfic d'art hispànic, en la qual estan també
installats el Gabinet de dibuixos i el Departament de gravats

Doucet, quan estava installada en un im-
moble particular de París, sense . cap
Hiena de pompa oficialesca.

No és avui pròpiament un Dipòsit de
llibres. A cada sala hi ha una petita
taula davant les finestretes i una altra més
gran en 1'endemig, que utilitzen el perso-
nal de la Biblioteca, els tècnics dels Mu-
seus i els visitants que degudament auto-
ritzats vénen per a treballar-hi. La més
gran es destina al subministre de llibres
en les visites collectives i, si aquestes són
d'escolars, s'habilita com a sala de con-
ferències a càrrec dels respectius profes-
sors (fig. 13) .

Les sales primera . i. quarta, les més

segons les normes de la classificació deci-
mal de l'Institut Internacional de Biblio-
grafia, de Brusselles, tan adient a l'es-
pecialitat de la nostra Biblioteca, que
fa, com si diguéssim, de les diferents
branques de l'art les cordes d'una lira,
amb la variant única d'individualitzar
l'exemplar amb el número d'inventari.
En llur aplicació hem adoptat el criteri
de situar el llibre on pugui retre el ma-
jor profit, sota el punt de vista de les
Belles Arts.

La collocació de les cèdules en el fit-
xer, per la raó d'haver-se adoptat com a
topogràfica la mateixa signatura deci-
mal, correspon, per tant, a la dels lli-
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bres en les lleixes. Divulgat com està avui
aquest sistema de classificació, no cal dir
que el lector es mou en aquestes sales
com en la biblioteca pròpia.

Una innovació que ha resultat pràc-
tica és l'adopció, com a signe possessori,
de l'ex-libris de la Biblioteca en cartro-
lina fina, guarnit d'una pestanya sobres-
sortint, defensada, però, per la cara in-
terna de la tapa posterior del llibre, en
la qual consten el número d'inventari,
que individualitza l'exemplar, i la sig-

ritzontal la densa prestatgeria que la
volta, la qual pren semblant d'una sèrie
d'estratificacions que, en certa manera,
corresponen al procés històric de la
cultura artística que representen (fi-
gura 14).

Disposar d'una installació semblant
estalvia molts mal-de-caps al bibliote.
cari i desperta el sentiment de respecte
al llibre al personal subaltern que té cura
del subministre.

El sòcol d'aquesta installació, que per-

Fig. 12. — Vestíbul posterior, per on es té accés a la lògia de Sigüenza,
la qual es projecta habilitar com a sala de lectura suplementària

natura decimal, que indica el grup a
que pertany. Hom evita així l'ús d'eti-
quetes exteriors o d'altres afegitons que
ensems . que atempten a la bellesa del
llibre, el desvaloritzen. La collocació
dels llibres a la nova installació s'ha fet
ràpidament, tenint a la vista les pesta-
nyes dels ex-libris, sense haver d'obrir

-los, ni solament mirar el llom.
En la sala quarta s'ha fet una instal-

lació especial, per tal de satisfer una ne-
cessitat que només s'experimenta en les
biblioteques d'art i en les grans collec-
cions cartogràfiques. Els infolis de làmi-
nes encarpetades, els grans folis i els plum-
bis extraformats ocupen en posició ho-

met envair el que correspon a l'existent a
la sala veïna, s'ha destinat a les carpetes
de dimensions del tot extraordinàries.

En comunicació amb aquesta darrera
sala del Dipòsit de llibres, hi ha el ma-
gatzem de la Biblioteca, dependència
certament molt humil, però tan indis

-pensable per al bon funcionament de
biblioteques i museus, si està deguda-
ment ordenada, cona les sales més sump-
tuoses. Al seu entorn, s'ha installat una
ampla prestatgeria d'un desenrotllament
total de 300 metres, que recorda les que
utilitzaven en altre temps els nostres forns
rurals, a l'hora de desenfornar les grans
peces, avui desuetes.
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Fig. 13. — Sala segona del Dipòsit de llibres que s'habilita com a sala de treball
i de conferències en les visites collectives. Vista presa des de la sala quarta,

en la qual s'albiren en perspectiva les dues primeres sales

Fig. 14. — Sala quarta del Dipòsit de llibres destinada a les obres de gran format,
a les quals resulta escaient la posició horitzontal

51



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

A més d'aquest magatzem, ocupa la
Junta de Museus en el carrer de la
Conquista, en el qual s'escau la façana
posterior dels edificis que ocupen els
serveis administratius, un espaiós dipòsit,
on es guarden les existències de les seves
publicacions en llibres, cartells i postals,
que abans envaïen un espai considerable
de la Biblioteca.

Els engrandiments d'aquesta en el
pervindre foren previstos, en ésser pro-
jectada l'actual installació. De moment
podria augmentar-se el nombre de pres-
tatges del «Dipòsit»; colocar en els seus
espais centrals armaris de dues cares, dis-
posats parallelament; installar llibre-
ries baixes en el passadís central i, si fos
necessari, ocupar la casa de Segòvia,
veïna de la de Sigüenza.

Heus ací, lleugerament esbossat en les
precedents notes, el procés evolutiu de
la nostra Biblioteca d'Art. El modest
nucli inicial, a l'entorn del qual s'ajun-
taren a poc a poc argunes biblioteques
particulars de formació vuitcentista, com
les de Martorell Penya, Pellicer, Vidal i
Quadras, Riquer, Cabot i Esteve i Nadal,
s'ha enriquit de tal manera en aquests
darrers temps, per influx de la creixença
insòlita dels nostres Museus i de llur des-
doblament subsegüent, a què assistim
ara, que la Biblioteca de la Junta de Mu-
seus s'ha collocat al nivell de les prime-
res de la seva especialitat en el nostre
país, si no en el primer lloc. La seva pui-
xança actual és més sorprenent encara,
hagut compte que no ha heretat, com
altres, el fons bibliogràfic d'institucions
ja desaparegudes, ni ha rebut mai cap
aportació oficial de l'Estat. Sols l'esforç
perseverant de la Junta de Museus, que
ha estimat sempre la nostra Biblioteca
com un instrument valuosíssim, de la
seva actuació, eficaçment secundada, cal
dir-ho, pels organismes rectors de la ciu-
tat i de la regió autònoma i assistida tot-
hora de la cooperació ciutadana, ha obrat
el miracle.

ESTEVE CLADELLAS

liibliotecuri dels museus d'Art

EXPOSICIÓ D' HOMENATGE A

TORRESCASSANA

El dia 19 d'octubre darrer va tenir lloc
la inauguració de l'Exposició d'home.
natge al pintor Francesc Torrescassana.
a les Galeries d'Art Syra, de la nostra ciu-
tat. Havia organitzatt aquesta exposició
un comitè d'honor format pels senyors
Ventura Gassol, Carles Pi i Sunyer, Pere
Coromines, Josep Clarà, Lluís Serrahima,
Manuel Humbert, Frederic Marés, Perú
Casas Abarca, Alexandre Cardunets, Mi-
quel Llobet, Josep -F. Ràfols, Joaquim
Renart i Miquel Soldevila.

L'obertura de l'Exposició anà prece-
dida de la lectura d'una nota biogràfico-
crítica, en la que el senyor Josep -F. Rà-
fols valorà l'obra del pintor. El dia 27
del mateix tingué lloc un acte d'home-
natge, en el qual el senyor Joaquim Re-
nart parlà dels seus records íntims de
Francesc Torrescassana. Ens plau de do-
nar a continuació el text íntegre d'amb-
dues dissertacions, la primera de les quals
fou el treball del senyor Ràfols, següent:

«Francesc Torrescassana nasqué el 1845
a Barcelona, on morí el primer de març
del 1918. Es formà com a pintor a la
nostra Escola de Llotja, i va ésser espe-
cialment deixeble de Ramon Martí i Al-
sina. Obtingué una pensió ampliatòria
dels seus estudis a Roma; estudià també
a París. Va ésser íntim amic del pintor
valencià (llargament domiciliat a Barce-
lona) Francesc Miralles, i mestre de
Francesc Gimeno. Es dedicà a les com-
posicions històriques, al retrat, al pai-
satge i a les escenes de costums; donà
lliçons de dibuix i de pintura, particu-
larment. Prengué part en exposicions
barcelonines (oficials i de grup), havent
estat un dels fundadors i accionistes del
petit Palau de Belles Arts, que es cons

-truí a la Gran-Via de Barcelona; a
Brusselles exposà el seu autoretrat l'any
1910. Posseeixen obres de Torrescassana,
els barcelonins Museus d'«Art de Cata-
lunya» i de «Belles Arts», i, per llegat,
el Museu del Louvre, de París.
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Francesc Torrescassana. — Autoretrat

Una joia inoblidable per als qui fruïm
contemplant obres artístiques, és el des-
cobriment dels bells estudis i croquis
reservats, gairebé inèdits, que l'amor
— o la inèrcia — de la llar no ha volgut
destruir: dels estudis i croquis que pu-
guin evocar-nos l'esperit i ajudar a fer
més intelligible la técnica d'autors pels
quals sentim admiració profunda. Pen-
sem ara, per exemple, en les hores que
gairebé immediatament seguiren a la
mort de Gaudí, passades per nosaltres
regirant carteres, rotllos i paquets, pri-
mer en la bererigueriana caseta del Parc
Güell, on en la seva senectud va viure
l'arquitecte, i després en l'obrador de la
catedral que concebé; pensem en el nos-
tre trapaceig, ara fa quatre o cinc anys
i a casa la senyora filla del pintor, d'una
calaixera curulla de dibuixos de Fran-
cesc Torrescassana, dibuixos aquests que
donen testimoni de l'evolució de l'ar-
tista. Diríem que es palesa sempre en ells

el traç amorosíssim que acarona el pa-
per, però de manera distinta segons l'ob-
jecte evocat i també segons el moment
de la vida de l'artista en què varen ésser
fets. Hi ha entre aquests dibuixos, posem
per cas, l'estudi al llapis-plom d'un cap
de dona en plena maduresa, emprant en
el nas i en les galtes una técnica suau,
seguint la corporeïtat arrodonida, però
fonent-se finalment en l'ombra, refor-
çant-se en la tofa dels cabells que res-
salten amb una força de fuga paral.lela
i de tonalitat que el mateix negre dels
ulla, que l'escletxa d'entre els llavis en
la boca tancada, que l'ombrejat que
llança el nas sortint, allí no tenen. Podria
ben bé dir-se que l'ànima traspua per
igual, ben harmoniosament, en tota la
faç plena, somrient i valorada. Hi ha
en aquest dibuix un negament dintre
l'atmosfera que revela l'esperit analitza-
dor i a l'ensems impressionista — que
sabé ben aliar-se amb la formació aca-
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dèmica — de Francesc Torrescassana. En
altres dibuixos la tècnica del mestre
pren encara una més franca llibertat que
solament l'emoció que posava en el que
feia podrà justificar-la i ennoblir-la. No
tem l'entrecreuat de ratlles: no simple
entrecreuat mecànic, ans lié finament
emotiu. Tal volta damunt el paper gris,

en el llunyadar del fons apareix nova-
ment l'entrecreuat de ratlles — valedor
per a una vera companyia, personatge
també dins el pla artístic — formant
conjunt amb la figura única en certs di-
buixos de Francesc Torrescassana.

L'evolució del seu estil més encara que
en els dibuixos, fa de bon estudiar en la

Francesc Torrescassana. — Paisatge
(Coblecció S. Julià)

damunt el paper ocre animarà els sor-
tints més lluminosos — el pòmul, la ca-
rena del nas, els blanes punys i el blanc
coll de la camisa — amb uns lleus tocs
de clarió ben lluny dels efectismes; serà
únicament un detall per a indicar el
punt àlgid de l'escala que passant per
l'entonació del paper-canson va muntant
atnb exquisida parsimònia cap als per-
fils suaus en gris pujat i fins al cabell
mig esbullant-se de la nena aplicada. I

seva producció pictòrica. En subhastes i
vendes havem vist que les teles de Fran-
cesc Torrescassana porten indicació de
cada fase en la qual poden ésser incloses
—fases que en el conjunt ara exhibit
es manifesten ben nodrides —, de cada
franc període plenament destacat de la
seva producció. En el regirament de ca-
laixos que ens facilità la família de l'ar-
tista, ens va ésser possible fer-nos càrrec•
que sempre ell estigués al corrent dels
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moviments artístics que en la seva època
es desplegaren a Europa, puix hi veiérem
— barrejant-se amb dibuixos — abun-
doses reproduccions, monografies i revis-
tes en relació amb el que pictòricament
es descloïa, a darreries del xix i a l'en

-trada d'aquest segle, a Itàlia, a Alemanya
i, sobretot, a París.

La lliçó que de Martí i Alsina rebé
Torrescassana, fou per ell, passant els
dies, revisada. Les taques neutres fre-

humils collidores o els terrassers de l'en-
contrada van prenent cos per un igual
que la fauna del terreny: aquestes oques
avançant en bressoleig o aquest ca, fidel
amic, apareixent a totes bandes, carac-
terístiques potser dels paisatges de Fran-
cesc Torrescassana, a semblança dels gats
que prengueren possessió de la llar i dels
dibuixos de Steinlen. És en determinats
paisatges on les recerques seves obtenen
més vivor i més finesa. El seu talent de

Francesc Torrescassana. — «Sor Sanxa»
(Palau de Belles Arts, Barcelona)

qüents en el seu mestre, degueren acabar
per enutjar-lo. La pasta estesa, l'enrao-
nat modelatge, l'endormiscament en l'ex-
pressió, no responien per complet al
seu esperit místic en contacte amb la
natura. Àdhuc en les composicions amb
figures humanes, on restava més fidel al
guiatge de Martí, la personalitat hi és
acusada. Ell els estudia, els recompon,
els calca, els modifica llargament, els
grups de minyons i bestioles; però quan
ha obtingut la meditada situació, ales-
hores injecta vida a cadascun i els separa
en esperit i en matèria de la resta. Les

paisatgista va desplegar-se sobretot pin-
tant a contrallum o a l'entrellum, en la
clariana del bosc, en la prada amb el
sol que va a la posta. Ell és tot el con-
trari de la claror serena del paisatge d'a-
hans de Giorgione. A Francesc Torres-
cassana, igual que als impressionistes,
el paisatge no li evoca aquella vaga pau
com de patge submís a l'entorn de les
figures; ans bé se sent guanyat per una
certa sensació translluïdora que àdhuc
el paisatge representa algun paper d'a-
cord amb les tragèdies de la vida. Tor-
rescassana sabé veure que la llum que
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Francesc Torrescassana.— «El pastoret»
(Collecció Jover)

declina no és pel pintor un sentiment
que l'anorreï, sinó que li alça el braç
per a «clavar» una ardida pinzellada.
Ell vol que àdhuc de les plàcides esce-
nes camperoles se n'aixequi algun xis-
clet, un cant ardit de gall, com és, en
la seva mà, l'inesperat traç enèrgic. Art
de finors i de sorpreses, negat dintre la
llum de l'aire lliure o negat en l'ambient
de la penombra interior: art del qual
tant degué aprendre el tortosí Francesc
Gimeno — company de sobretaula de
Francesc Torrescassana —, art que cul-
mina en aquesta creació desproveïda de
prejudicis tècnics, plena de vagorosa
llum: la imatge que, als darrers anys,
pintava d'ell mateix amb la pipa a la
boca.»

El senyor Joaquim Renart, en la seva
conferència, digué:

«No vine a invadir el camp de la crí-
tica ni a fer la biografia i l'estudi de l'ar-
tista que avui honorem. No. Per altra
part, i atenent l'amable indicació d'a-
mies estimats, no podria oferir altre
mèrit per a trobar-me aquí que el d'ha-
ver conegut en la nostra primeríssima jo-

ventut aquell cavaller excellent que fou
en Francesc Torrescassana, el pintor
català que a part les seves dots artístiques
per la majoria oblidades, era un home
de cor, un amic perfecte, temperament
sensible i refinat, i alhora un pare mo-
dèlic. També un home que conegué les
contrarietats, suportades amb una he-
roïcitat que sabia superar-les totes amb
el seu carácter digne i senyor.

Cap d'una família volgudíssima, veié
trencar-se la felicitat ran d'una llarga i
penosa malaltia que acabà ami) la seva
santa muller. En fou l'infermer. Fou
un esclau del deure. Hores difícils que
l'art no abastava, perquè hi havia quel-
com de més important que el mateix
art que En Torrescassana tant estimava.
Calia fer sacrificis, vendre llibres preuats,
desfer-se d'obres i també, ara ho recordo,
d'uns aiguaforts de Rembrandt que l'ha-
vien acompanyat durant els anys de for-
mació artística.

Jo guardo del senyor Torrescassana,
el més boníssim record. Amic íntim de
casa, es pot dir que ens vàrem formar
al redós de la seva alliçonadora compa-
nyia, sentint la seva conversa, les seves
dissertacions d'art, i abeurant-nos en
l'amistat que es reblava de dia en dia.
Contertuli quasi diari de can Llobet i
Renart, del carrer de Regomir, ens era
agradosa la seva presència al taller. de
casa. Ell, entre els altres contertulis que
s'animaven discutint de política o fent
potins del nostre petit món barceloní,
hi posava sempre el polsim benèfic de
l'art en una conversa que mai no era
feridora i sempre esdevenia interessant.
Tampoc era honre per a trencar el res-
pecte a l'absent, ni en la crítica ni en la
intenció.

En recordar avui aquelles freqüents
visites, que ens portaven el gaudir d'una
hora de conversa en un to sempre asse-
nyat i serè, no podem oblidar el pintor
Gimeno, a estones contertuli també, de
casa, que tant s'estimaven amb En Torres-
cassana. Més jove que el mestre, ja era
un abrandat de l'art, tot ell neguit i amb
febre de treball, que ensenyava les notes
fetes sortint de la feina o entre queixalada
i queixalada.
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Voldria, ara poder dibuixar-vos aque-
lles dues figures de pintor, En Gimeno i
En Torrescassana, ben característiques
totes dues. I passar-vos les converses que
els animaven, l'un, de port distingit, par-
lava ami) sonoritat pausada; l'altre, amb
son marcat accent tortosí, movent -se din-
tre la típica indumentària de les calces
i brusa del pintor de parets. Passats tants
anys, sembla que els tornem a veure; ara,
però, més junts, afortunadament més
compresos, precursors d'una pintura que
s'avança a llur temps. Els veiem dialo-
gant dintre unes tècniques que se'ns
mostren admirables, que ens fan llum
sobre moltes coses, fills d'un impressio-
nisme que no podia ésser copiat de ningú
perquè fou essència bàsica dels artistes
que ara recordem.

A En Torrescassana, vient-lo només,
ja hauríeu endevinat que era un home
bo a carta cabal. Tenia la dolcesa en el
blau dels ulls, la conversa amable, movia
ami) afectuositat la testa, que era orlada
amb aquella cabellera fortunyana carac-
terística de l'època, i us retenia la mà
durant llarga estona per donar major es-
plai a la seva franca amistat.

No puc recordar a Torrescassana sense
sentir aquella abraçada afectuosa, en ell
característica. Ni deixar de recordar-lo,
sempre noble i serè, dintre les angúnies
que aclaparaven i que ell en confiança
explicava a casa. El quadre que es ne-
cessitava vendre l'endemà mateix. El
dur pelegrinatge. I després les desillu-
sions, les visites fallides, el calvari en fi.

En la tertúlia de casa, un dia oïrem
que la discussió prenia un to desacostu-
mat i violent. Un dels que discutien, que
era un conservador d'En Cànovas, bona
persona però més papista que el papa,
féu una atrevida afirmació. Digué que
ell, davant una discussió entre el senyor
del primer pis i el del segon, sempre
donaria la raó al del primer. Sorgí tot
seguit la tempesta ami) la repulsa. El
nostre pare i el pare Llobet, se n'escan-
dalitzaren. Allò fins originà una llarga
interrupció de la relació amistosa. I re-
cordo vagament que En Torrescassana,
de caràcter més reposat, salvà la situació
i la derivà vers uns camins, on la seva

sensibilitat d'artista, que sabia donar a
tota cosa aquell sedant de serenitat sem-
pre necessari, havia de treure el rial
regust d'una acalorada afirmació ben
fora de to.

Anècdotes viscudes o sentides explicar,
n'hi haurien moltes més que fan refe-
rència a les seves bondats que les refe-
rents a obligades facècies de tot artista.
També les que retraten la seva modès-
tia, que fou molta.

I ja que d'anècdotes hem parlat, bo
serà explicar la següent:

Un senyor amic, que volia comprar
una determinada pintura d'En Torres-
cassana li preguntà el preu.

—Li faré un vertader regal — digué
l'artista —. N'hi faré pagar quinze duros.

—Home, — contestà, entre sorprès i
content el comprador. -- Regals no en
vull. N'hi donaré setze duros.

Tornant a l'home, no era de penyes, ni
de cafès, ni se'l veia buscant la per-
duda pels carrers de la ciutat. Molt illus-
trat i documentat, també amant de la
música, estava al corrent de tot i sentia
goig a comunicar-ho.

Diuen que darrera l'obra surt sempre
Thome. A vegades hi surt un tarit-tarot,

Francesc Torrescassana. — Retrat de nena
(Collecció 1. Valentí)
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Francesc Torrescassana. — Paisatge
(Museu d'Art de Catalunya, Barcelona)

altres vegades les rareses del geni, altres
també l'home indesitjable. Darrera l'obra
d'En Torrescassana, bona o més bona, tant
se val, hi endevinareu sempre aquell ni-
vell culte i moral que fou sempre norma
del nostre artista.

Molts dels nostres entusiasmes primers
els devem a la bona amistat del senyor
Torrescassana. Ens havia estat familiar
el seu taller del carrer de Sant Miquel,
en el mateix pis que vivia l'artista. Un
taller que s'illuminava amb la llum
blavenca que entrava per un finestral
apaïsat i que donava a la estança una
claror entre dura i misteriosa. Era en-
cara un taller molt segle xix, amb mo-
bles, robes i elements per a servir de
model, ple d'atuells i estris del seu art,
les parets curulles d'estudis i amb aquella
olor de pintura que ens engrescava.
Carteres de dibuixos, altres amb gravats
i material de consulta. Llibres ça i enllà.
I, en el cavallet, el quadre del moment.

Recordo més d'un dels magnífics es-
tudis que ornaven les parets del taller.
Hi havia tot el mestratge d'En Martí i
Alsina, del qual el nostre Torrescassana
havia estat digne deixeble i un dels
joves més aprofitats de la colla. Deixeble
directe de Martí i Alsina, però amb una
personalitat que ara amb els anys, veiem
fortament acusada. Així en les obres

netament torrescassanianes (perquè n'hi
ha moltes difícils de classificar) , poden
veure-s'hi ferments de gran pintura i
alenades de precursor.

.Com dèiem, eren teles i notes de color
que anys després van semblar negres i
arcaiques, i que més tard, amb la reac-
ció natural de tota cosa, s'encenien repre-
nent la justa valor. Paisatges i marines,
i celatges damunt tauletes petitones on
tota finesa i emoció hi eren copsades.

Recordem les escenes de platja que
amb tant d'amor va pintar En Torrescas-
sana. Gent tirant l'art sota un cel de
matinada que va prenent tots els colors
de l'alba que es desplega. Tot és movi-
ment. Aquest hi és copsat d'una manera
racial, ben catalana. Els grups de mari-
ners, de dones i la mainada, de gossos
i cistells, no hi són pas encarcarats.

En el taller Torrescassana, que ara
recordo com si el veiés, i que fins s'hi
destaquen algunes de les mateixes pintu-
res que ací trobem exposades, s'hi mos-
traven les diverses activitats del pintor,
el qual ha esdevingut un dels mestres
d'aquell segle que algun temps va ésser
artísticament despreciat, només perquè
s'adaptava a una època que es contradeia
amb les evolucions naturals del segle que
vivim. I és que abans miràvem aquestes
pintures vuitcentistes de cara als defectes,
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Francesc Torrescassana. — Paisatge
(Museu d'Art de Catalunya, Barcelona)

mentre que ara les enfoquem de cara a
les qualitats, que són moltes. Però és
una visió que només el temps pot ofe-
rir-nos.

Un gran respecte ens infonia el taller
Torrescassana. Jugàvem amb En Juli, el
fill de l'artista, amb En Llobet i ami) el
meu germà Dionís, però quan entràvem
al dit taller era com si penetréssim en
un santuari. Li devem, com ja hem dit,
moltes de les primeres emocions d'art.
En Miquel Llobet, l'amic de cor que
després ha esdevingut el concertista emi-
nent, mestre de la guitarra, aplaudit
arreu del món, havia estat un deixeble
aprofitat del senyor Torrescassana. Amb
ell conreàvem, de ben jovenets, la pin-
tura al pastell, i rebíem les indicacions
sempre justes que feia l'amic i el mestre.

Altre deixeble fou En Pau Roig, molt
jove també, ple de facultats per al conreu
de l'art, que havia fet assaigs força in-
teressants, guanyà un assenyalat concurs
i marxà sobtadament a l'estranger. Dei-
xebles també, aleshores, En Paco Mor-
ros, En Garcia, i la simpatiquíssima
Anita Risueño, que es remarcà bona
pintora i era d'un caràcter tan dolç
i rialler, que feia honor a l'optimisme
del seu cognom.

Jo no sé per què, i això que no hi
havia cap semblança física, la figura

d'En Torrescassana ens fa recordar sem-
pre aquell altre bon amic de casa, íntim
del nostre pare, el mestre Soler i Rovi-
rosa. Potser pel gran respecte que sen-
tíem vers els dos artistes, que els havíem
lligat ami) la nostra adolescència. Eren
els dos de natural animadors, entusias-
tes, i de tan ample afectuositat, que
irradiaven simpatia pels quatre costats.
I no cal dir com era llur paraula, alli-
çonadora, encomanadissa, dita sense pe-
tulància i amb un amanit de cosa viva
com un repicar de festa.

Hem dit que Torrescassana sentia pas-
sió per la música. En el seu taller no hi
mancava el piano al costat del retrat de
donya Júlia, la muller de l'artista, i tam-
bé un violí penjat, com una nota més de
les moltes del taller. Cap al tard, En
Llobet agafava el violí i tocava acompa-
nyat al piano pel senyor Torrescassana.
Em plau d'evocar aquest record. Era el
repòs de la jornada. Es sentien les cam-
panes de la Catedral, i la calma, en
aquella hora de vel i misteri, era ani-
mada pel sentiment musical dels dos ar-
tistes. Aleshores, podríem dir que s'in-
vertien les valors. El mestre de pintura
es convertia en el deixeble, en tant que
el deixeble, el futur concertista de gui-
tarra, esdevenia el mestre.

El taller Torrescassana ens lliga al-
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hora, amb la força de joventut, amb les
evocacions de les darreries del segle i tot
l'encant d'aquell tros de la Barcelona
del barri de Sant Just, on vàrem néixer
i hem viscut molts anys. Barri, com el
del Pitti, de Florència, que era ple de
tallers i obradors de bells oficis, i cases
amb terrats característics, on s'enfila-
ven cel amunt, els grans colomars que,
ami) els del barri de Santa Maria, dona-
ven silueta a la ciutat i l'alegraven en
caure el dia.

Hi veiem també les fires de barriada,
que s'estenien pel Regomir, o pels vol-
tants de Sant Just, esquitllant -se pels
carrers estrets i casolans, girant pel de
Templers i vessant pel de la Font de
Sant Miquel, on en passar per davant
les parets posteriors de Casa la Ciutat,
sentíeu la fortor dels cavalls de la Guàr-
dia municipal muntada. En aquelles
fires de barriada, tan evocadores del
temps i d'on vivia En Torrescassana,
s'aplegaven les grans parades d'illus-
tracions, llibres i gravats vells. Piles de
paperam, tot a terra, on ens abocà-
vem mirant i espigolant, deixant-hi bons
centimets, a la cacera d'algun bell exem-
piar i afanyosos de trobar-hi algun Rem

-brandt com els que havíem admirat a
casa el senyor Torrescassana.

En aquells primers anys, en què nosal-
tres érem uns xicots i teníem ben desperta
l'afició a dibuixar, quan venia el senyor
Torrescassana a casa i li ensenyàvem el
reguitzell de dibuixos, retrats, posicions,
draperies, etc., recordo que ens deia mi-
rant-nos els àlbums, que cerquéssim sem-
pre en el dibuix la impressió del natural,
sense entretenir-nos en detallets inneces-
saris.

Més tard, quan anàrem a una de les
sucursals de Llotja, on lii havia el mestre
Martí i Alsina per director, recordo
perfectament que el senyor Martí, quan
corregia, ens deia invariablement:

— Sobretot, nois, preocupeu -vos de
la impressió del natural, acusant plans
i volums. Els detallets ja vénen des-
prés.

I ara, al llarg dels anys, se'ns fa molta
Llum sobre l'absoluta coincidència dels
dos pintors, En Francesc Torrescassana

i En Martí i Alsina, en veure'ls una vegada
més units i compenetrats.

Permeteu que tornem encara al taller
del nostre artista. El mestre hi havia
pintat bon nombre de retrats, especiali.
tat en la qual es distingí força. Alguns
dels retrats són obres mestres. La pinze-
liada valenta, la tècnica segura, les carns
modelades dintre aquella pastositat plena
de finors i transparències, i ami) el secret
dels vermells que encenien els punts vi-
tals. Mirem l'obra madura i reposada
del seu autoretrat que figura en la pre-
sent exposició. Admirem també, les al-
tres on el volum hi és sempre acusat. 1
per contrast, l'obra de joventut, esbós
de retrat del fotògraf Audouard, fet
ami) una desimboltura impressionant i
ple de caràcter.

El conreu del retrat fou també causa
d'una ensopegada que a l'artista li ori-
ginà un aplegament de dificultats. No
creiem fer-li cap tort en recordar-ho, ja
que ens hem situat dintre un pla, diríem,
de familiar confidència.

Si no vaig errat, s'escaigué ami) motiu
de la visita que el rei Alfons XII acom-
panyat de la reina Mercedes, féu a Bar-
celona, festejant les noces reials. Era
costum de l'època que en festes sem-
blants es fessin lluminàries i es posés
el retrat dels sobirans a la façana de
Casa la Ciutat i a la de la Diputació
Provincial. Mancaven dos o tres dies
per a la visita, quan es féu l'encàrrec
de pintar els retrats. Per escassetat de
temps, diversos artistes el refusaren. En
Torrescassana, no pas per adulació car
tots sabíem com pensava, sinó per portar
alguna ajuda econòmica a casa, s'encar-
regà de la comanda. No es podien fer mi-
racles en unes hores. I els retrats foren
repudiats pel públic. Allò oprimí l'ar-
tista. Però passà l'incident, que no havia
estat altra cosa que la dura batalla per
la vida.

També en el taller havia pintat al-
guna d'aquelles teles de grans propor-
cions que el segle passat produí en abun-
dor, i que eren per a fornir les Exposi-
cions generals d'Art. El quadre titulat
«Sor Sanxa», avui tot ennegrit i despla-
çat, n'era una voluminosa mostra. L'ar-
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tista, que es sentia català i barceloní
a tothora, s'havia enamorat d'un tenia
que tenia un escenari barceloní. I
plasmà la història o llegenda de Sor
Sanxa, la monja heroïna del catorzè
segle, la qual anava amb altres compa.
nyes de Comunitat, en despuntar el dia,
a les afores de la nostra ciutat per tal
de recollir els cadàvers dels infeliços pen-
jats per la justícia i donar-los sepultura.
Fou una contribució de l'artista al quadre
d'història.

També guardem el record d'una altra

tipus afinat, i barba poc poblada, el nos-
tre pare li serví de model algunes ses-
sions.

Torrescassana havia estat a Egipte,
cree que per la inauguració del Canal
de Suez, en comissió amb un grup d'ar-
tistes. Recordo que al taller s'hi podia
veure una pedra de la mateixa piràmide,
pedra que prenia aspectes de llegenda i
que ens parlava dels misteris i la vida
del temps dels Faraons.

El sentiment collectiu també el visqué
En Torrescassana. Sentíem dir que eren

^ais'

Francesc Torrescassana. — Paisatge
(Museu d'Art de Catalunya, Barcelona)

tela de regular tamany que pintà En Tor-
rescassana, de tenia anecdòtic. Una escena
del drama de Frederic Soler «El monjo
negre», que es va estrenar amb gran
èxit al Teatre Romea. La pintura era
destinada al propi Pitarra, en un home-
natge que se li féu festejant l'èxit de
l'estrena. Era el temps de la pugna Gui-
merà-Pitarra, que tant va aixecar el Tea-
tre Català. A un «Monjo negre» s'hi
oposava un «Rei i monjo». El quadre
que ara rememorem, representava el
moment que el monjo Swartz, eixint del
claustre, anava a calar foc a la pólvora,
de l'invent de la qual el monjo havia
guardat el secret gelosament. Per cert
que per la testa del monjo inventor, de

els anys magres del Círcol Artístic. El
carro estava encallat. Torrescassana féu
obra positiva, remogué totes les seves
amistats, fundà un Montepío, i posà el
Círcol altra vegada en marxa. Durant
aquells temps de febre constructiva, no
parlava de res més, com una obsessió en
el compliment del deure.

Permeteu-me altra recordança íntima.
Érem joveníssims quan tinguérem l'atre-
viment de concórrer per primera vegada
a l'Exposició d'Art, que si no vaig errat,
era la de l'any 1894, una de les organit-
zades per l'Ajuntament de Barcelona al
Palau de Belles Arts. Naturalment, l'o

-bra fou refusada, però el bon senyor Tor-
rescassana va córrer, en saber-ho, i acon-
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seguí fer-la entrar. Encara cm sembla
veure-la, en una de les sales de la planta
baixa, es pot dir darrera una porta.

Ja que parlem d'exposicions, recorda-
rem també que l'any 1898, en plena ac-
centuació de la nota grisa, importada de
la capital de França, hi hagué la biennal
al Palau de Belles Arts. Aquell any, la
decoració canviada, s'apallissava de debò.
Entre els refusats hi havia el propi se-
nyor Torrescassana, amb una obra ben
bona; i també el seu deixeble Llobet,
al qual no li cabia al cap que es fes amb
el seu mestre una tal injustícia.

Passaren anys. El pintor s'havia tras-
Iladat a un dels pisos de lloguer de la
casa senyorial del Duc de Solferino, de
la Baixada de Sant Miquel, un xic més
avall d'on havia viscut sempre. Allí,
finalment, el trobà la mort, modest com
sempre, estimat de tots aquells que el
coneixien. Pocs amics quedaven ja de la
seva generació.

Encara em sembla veure'l, un cap al
tard de dia festiu, per uns caminals dar-
rera el Tibidabo. Venia, amb la seva filla
Edita, de fer la visita acostumada a
l'Enric Imbert, el seu futur gendre, l'es-
timat amic i company de collegi, el qual
sojornava a la Rabassada guarint-se
d'una llarga dolència.

La posta encenia tot el Vallès mag-
nífic, amuntegant en el cel i damunt
plans i muntanyes les infinites merave-
lles de llum i color que són la Novena
Simfonia de les grans lliçons de natura.
Els claps de llum a l'horitzó, com pin-
zellades febroses, i els colors tots que
es vellutaven en el vast escenari. Tal es-
pectacle tardoral, no podia deixar insensi-
ble el nostre artista, i així, la salutació
que en trobar-nos ens donà, fou un cant
i una lletania d'entusiasmes vers aquell
espectacle magnífic, sempre canviant,
quinta essència de la pintura en tot allò
que la vista abraçava, i que feia endolcir,
com una compensació de l'esperit, totes
les contrarietats i lletjors d'aquesta vida.

L'oblit, tanmateix, és cosa dura. L'o-
blit, tractant-se de l'obra de l'artista, és
quelcom encara de més profunda tragè-
dia. En Torrescassana, per un cúmul de
circumstàncies, fou oblidat, retut. Ell no

havia estat home de guerra, ni tampoc
per a reeixir muntant «tinglados» a
benefici propi. Els darrers anys s'escor-
regueren tranquils. Els fills grans, amb
una nova família formada amb el casa-
ment de la filla, vivia feliç pintant el
que li plaïa, els paisatges sucosos de dar-
rera època, apartat de tota lluita mate-
rial, lluny aquells temps d'angoixes i
mal-de-caps. Morí, voltat dels seus, i en
santa pau, l'any 1918 a l'edat de setanta

-dos anys.
Feia temps que la rehabilitació de l'o-

bra artística d'En Francesc Torrescas-
sana s'encaminava a bon terme. L'amic
i arquitecte Ràfols, propugnava feia me-
sos per tal que tan justa realització fos
feta, traient també del seu recòndit.
entre innombrables pintures, els dibuixos
d'En Torrescassana. Cal que tots hi apor-
tem el major entusiasme. Ara les Gale-
ries Syra, amb l'Exposició actual, hi han
donat una bona embranzida. La crítica
també.

Si l'artista pogués veure-ho! Pregunta-
ria, entre sorprès i admirat, què és el que
ha passat durant els darrers setze anys. I
hauríem de dir-li que, com sempre, la
bona fruita només l'abastem quan ja el
pagès s'és allunyat.

I ara, molt agraït a tots.»

UNA CONFERÈNCIA AL MUSEU
D'ART DE CATALUNYA

El diumenge, dia 25 de novembre de
l'any passat, l'associació «Amics dels Mu-
seus de Catalunya» va realitzar la pri-
mera d'una sèrie de tres visites collecti-
ves al «Museu d'Art de Catalunya», junt
amb els socis de les entitats Círcol Artís-
t-c de Sant Lluc, Foment de les Arts
Decoratives, Associació Bonanova, Collegi
d'Artífexs en Ebenisteria, Amics de les
Arts, Círcol Artístic i Centre Excursio-
nista de Catalunya, als quals aquella va
invitar.

Abans de la visita el nostre director
senyor Folch i Torres va donar una con-
ferència als visitants, a la sala de confe-
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El senyor Folch i Torres (lonant la seva conferència
als «Amics dels Museus de Catalunya»

rències del Museu, que amb aquest motiu
va ésser inaugurada.

En aquesta conferència, que fou illus-
trada amb nombroses projeccions, el se-
nyor Folch i Torres va adreçar abans que
tot, una salutació a l'entitat organitza

-dora de la visita i féu un elogi de les tas-
ques que porta realitzades des de la seva
fundació.

A continuació exposà els antecedents
de l'esperit que inspira el Museu i la fina-
litat que ha perseguit la Junta de Mu-
seus amb la seva actuació, que ha con-
sistit essencialment a salvar el patrimoni
artístic del país, que estava en perill, així
com la que ara se li imposa, que és la de
completar les seccions d'art renaixentista
i contemporani.

Entrà després a ocupar-se especialment
de la secció d'art romànic, explicant la
importància que aquesta secció dóna al
nostre Museu en relació amb altres espe-
cialitats artístiques.

Recordà que l'especial organització
autonòmica de la Junta, ha fet que
aquesta pogués sostenir amb singular efi-
càcia la lluita exigida per l'arrencament

de les pintures romàniques que hi havia
a les esglésies del nostre Pireneu.

Es referí a continuació, a l'acció que
parallelament realitzava, en el 'mateix
sentit i en l'ordre privat, el senyor Plan-
diura, la qual ha permès que avui
les colleccions de la Junta quedessin
completades en el Museu amb les que
han estat adquirides a aquell collec-
cionista.

S'estengué seguidament en una exposi-
ció detallada de la técnica de l'arrenca-
ment de les pintures murals i llur trasllat
i installació a les sales del nostre Museu.

Continuà la dissertació descrivint tots
els elements que formaven la vida social
dels temps en què es produeix a casa
nostra l'art romànic i les influències fo-
rasteres que prengueren part en l'eclosió
d'aquesta obra, tant en l'ordre purament
estilístic com en el tècnic.

Recordà la desaparició de la tècnica
artística en els països colonitzats, després
de la caiguda del poder romà; l'aparició
d'una tècnica més perfeccionada, arran de
les necessitats i les aptituds creades per
l'organització feudal; les influències que
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aquest nou cos social va rebre de cultures
estrangeres superiors així com de la in-
vasió musulmana; les més especials de
l'art bizantí, portades per monjos emi-
grats; el caràcter d'harmonia que aquestes
aportacions varen donar a les obres dels
temples primitius, i l'aparició de la volta
de pedra en el segle xi i les seves deriva-
cions.

Sobre aquests fets remarcà l'aparició
gairebé natural i obligada de la pintura
mural, perquè les parets llises d'aquella
arquitectura ho demanen.

Després exposà la gènesi dels temes pie-
tòrics d'aquesta decoració, n'establí els
orígens i assenyalà les influències que en
la pràctica d'aquesta nova modalitat in-
troduïda en l'ornamentació de les nostres
esglésies, s'anaven produint. Estudià es-
pecialment la tècnica emprada, l'escassa
preparació expressa dels murs que havien
de rebre la pintura, el procediment de
treball i, finalment, el modelat de les
figures i l'aplicació del color.

Indicà a continuació, la zona geogrà-
fica que comprenen les decoracions mu-
rals en el període romànic. A aquesta
exposició succeí el plantejament del pro-
blema de la cronologia de les més primi-
tives d'aquestes pintures i, per últim,
l'enumeració de les circumstàncies moti-
vadores de l'aparició de la pintura da-
munt taula en aquesta mateixa època.

Per a recolzar aquestes explicacions,
féu una completa enumeració de les par-
ticularitats i característiques que presen-
ten les obres d'aquesta classe que hi ha
al Museu i les que, sense ésser-hi, són con-
siderades com a més importants.

En acabar invità els assistents, que eren
nombrosíssims, a admirar les obres d'art
romànic de les sales de la planta baixa
del nostre Museu.

La segona visita que s'anunciarà opor-
tunament, serà dedicada a la Secció
d'Art Gòtic, anió una Conferència prèvia
del senyor Alexandre Soler i March,
President accidental de la Junta de
Museus.

La darrera, dedicada a la Secció d'Art
Contemporani, serà illustrada amb una
conferència a càrrec del crític d'art se-
nyor Alexandre Plana.

BIBL I OGRAFIA

«LA MONEDA ARÁBIGO-ESPANOLA», per
Casto M." del Rivero. Un volum en 8°,
de xv-193 pàgs., 161 figures en tres là-
mines i diverses intercalades al text.
amb diverses taules i un ¡napa anexos.
— (Madrid, 1933) .

La bibliografia referent a la numismà-
tica aràbigo-espanyola era tan reduïda, i
tan petit i inadecuat el nombre de les
obres a l'abast dels principiants que, més
d'una vegada, havíem pensat en la preci-
sió de tenir una obra que pogués servir,
almenys d'iniciació en aquests estudis.
Perquè succeïa que la clàssica obra d'En
Codera, malgrat els seus encerts i eficà-
cia, bona per molt de temps, ja restava
endarrerida i incompleta en algunes
qüestions, degut a les noves orientacions
de la numismàtica i a les nombroses tro

-balles efectuades fins al moment present.
I era aquesta obreta l'única que podíem
posar en mans dels nostres deixebles,
puix que la d'En Vives resultava apro-
piada solament per a coneixedors avan-
çats de la numismàtica aràbigo-espanyola,
i la d'En Prieto, per ésser un estudi
concret d'una part d'aquella, podia ser-
vir, al més, per a un grau final.

Sortosament, la nostra preocupació ha
estat salvada pel senyor del Rivero, con-
servador del Monetari del Museu Arqueo-
lògic de Madrid, qui ha tingut el bon en-
cert de publicar el seu manual, delícia
editorial, aprofitant els fons riquíssims
de monedes aràbigo-espanyoles que en-
clou el dit monetari i seguint un pla
afortunat, del qual volem parlar.

Un mètode cronològic li serveix a l'au-
tor per a encloure en la seva obra, en
cada moment precís, els precedents mo-
netaris de les peces aràbigo- espanyoles i
les recíproques influències d'aquestes ami)
les seves parentes de l'Orient i de l'Àfrica
del nord. Amb això es guanya en justesa,
es deslliura a l'estudiós del risc de con-
fusions i, sobre tot, evita aquell desconcert
que tantes vegades hem percebut en els
nostres deixebles, quan no podien tro

-bar en els llibres la imatge dels tipus i
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modalitats monetàries que havien ocasio-
nat les nostres i com anaven de trava-
des les monedes aràbigo-espanyoles amb
les seves germanes de fora de la Penín-
sula.

Com es veu per ço dit, l'obra del senyor
del Rivero presenta, principalment, un
caire docent. Aquest caràcter ve accen-
tuat, per un excellent resum històrico-nu-
mismàtic dels musulmans de fora d'Es-
panya, per taules cronològiques i genea-
lògiques i, en fi, per uns mapes, un de la
geografia d'Espanya després de la des-
membració del Califat de Còrdova i l'al-
tre de l'expansió dels musulmans per
l'Occident. Naturalment que en un tre-
hall d'aquesta mena no hi podien mancar

El les imatges d'exemplars típics, que van
curosament reproduïts en làmines anexes,
les descripcions de les quals van a part.

Prou és això; però el senyor del Ri-
vero, perquè no hi manqués res de pro-
fitós per a augmentar les bones condicions
de la seva obra, enclou al darrera d'a-
questa un índex de preus bàsics i instruc-
cions per a fer empremptes i reproduc-
cions per què l'estudiós pugui fer la
seva collecció de treball. I amb això
resta aquest volumet una obra completa,
miracle de resum i de claredat d'expo-
sició.

«CATÁLOGO DE LOS PONDERALES MONETA-
RIOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIO-
NAL», per Felip Mateu Llopis. Un vo-
lum en 8°, de xvi-290 pàgs i 169 figu-
res en 19 làmines. — (Madrid, 1934) .

Una altra obra que precisava. El senyor
Mateu, adjunt al Monetari del dit museu,
ha estat el primer a Espanya que s'ha de-
cidit a publicar una obra com aquesta.
I calia publicar-la, puix que la collecció
de dinerals del Museu Arqueològic de
Madrid és ja suficientment abundosa
per donar-la a conèixer, i l'interès d'a-
questes peces, com el de les existents en
altres colleccions espanyoles públiques i
particulars, exigia un estudi seriós que
pogués servir de peu per a la classificació
de les tals peces. Això ha assolit l'autor.

Però, el senyor Mateu, amb la prudèn-
cia peculiar en ell, eludeix el ficar-se en
resoldre problemes de metrologia, com
evita pronunciar-se respecte de si algu-
nes peces són dinerals o models de tipus
monetaris. Sap molt bé dels perilla que
les tals qüestions oculten; sap, a més,
que la investigació documental referent
a la numismàtica espanyola gairebé està
per fer, i que és justament d'ella d'on
podria extreure's qualsevol profit per
intentar almenys la troballa d'un camí
que portés, a la solució d'alguns proble-
mes. Per aquestes raons, l'autor vol con-
treure's a fer el que diu el títol de la
seva obra: un catàleg descriptiu. Però,
cl senyor Mateu no pot deslliurar-se
— per ésser tan bon coneixedor de les
llacunes existents als estudis numismàtics
espanyols — d'insinuar camins de solu-
cions d'aquells problemes encara no re-
solts, i per això encapçala cada capítol
amb uns paràgrafs, més o menys llargs,
tractant de tot el que li és conegut respec-
te de talles i sistemes de cadascun dels
grups monetaris, cronològics o geogràfics,
fets per ell. Això dóna una gran avantatge
a la seva obra: quedar convertida, a més,
en una obra de consulta per a l'estudi de
gran nombre de monedes. I per si això
era encara poc, aquest valor ve augmen-
tat per la riquesa d'extrets de notícies i
opinions de nombrosos numismàtics que
serveixen per a trobar-hi reunit tot allò
substancial que és conegut respecte de
les més importants monedes d'Espanya o
amb ella relacionades. Tres dels índex,
del I al III, completen, en fi, aquell inte-
rès i vàlua, en ordenar alfabèticament la
pluralitat de notícies esteses per tot el
llibre.

Aquest catàleg de ponderals és, dones,
un treball utilíssim, per l'estudi que es
fa de les tals peces, amb una cura digna
de lloança, i per a completar el coneixe-
ment de gran nombre de qüestions mo-
netàries que l'estudiós podrà trobar-hi
metòdicament reunides en una obra ex-
cellentment editada.

J. AMORÓS
Conservador del Gabinet Numismàtic

de Catalunya
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ADQUISICIONS, DONATIUS I
DIPÒSITS DE L'ANY 1934

ADQUISICIONS

MUSEUS

A particulars diversos:

Un retrat, pintura per Manuel Moliné.
Un fragment de predella, de la fi del
segle xii. Dos retrats, obra del pintor Joa-
quim Espalter. Un relleu romànic en pe-
dra, del segle xi. Un bombardí. Una arca
de ferro per a cabals. Cent-dotze clixés
de boix. Deu planxes d'aram gravades.
Quatre romanes de ferro. Una pintura
damunt coure i tres quadres a l'oli, de
tema musical. «El bany», marbre per Jo-
sep Llimona. Un bust de talla, època re-
naixement.

A l'Exposició del Nu:

Escultura, per Enric Monjo. Dibuix,
per J. Soler i Puig. Pintura, per Antoni
Garcia. Pintura, per Antoni Mataró.

A l'Exposició de Primavera 1934:

«Natura morta», pintura per Francesc
d'A. Galí. Pintura, per Josep Gausachs.
«Descans», pintura per Manuel Humbert.
«Eusebi», pintura per Francesc Labarta.
«Natura morta», pintura per A. Vidal
Rolland. «Dormint», pintura per A. Vila
Arrufat. «Testa femenina», marbre per
Joan Borrell Nicolau. «Cap d'home»,
bronze per Josep Clarà. «Nu», bronze
per Josep Viladomat. «Plaça de Sant
Agustí», aquarella per Miquel Farré.
«Carretó de cafè amb llet», dibuix per
Ricard Opisso. «Dues figuretes», gres per
Jaume Duran-Joan Bta. Alòs. «Gerro amb
tap», gres per Francesc Elies. «Pot verd»,
gres per Josep Llorens i Artigas. «Ca-
valls de circ», ceràmica per Antoni Serra
i Abella.

GABINET NUMISMÀTIC DE CATALUNYA

Collecció numismàtica Botet i Sisó.

DIPÒSITS

MUSEUS

Del senyor J. Massot:

Una figura de Sant Joan Baptista, po-
licromada.

Dels senyors Francesc i Joan Canals:

«Safo», pintura a l'oli per Miquel Car-
bonell i Selva.

Acadèmia Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi:

Pintures d'una cúpula per Annibale
Carracci.

Del senyor Damià Mateu:

Una collecció d'o1 res d'art xinès.

Dels senyors fills del senyor Miquel
Utrillo:

Retrat de la senyora Utrillo, per Ra-
mon Casas. Dos retrats de Miquel Utrillo,
per Santiago Rusiñol. Retrat de Miquel
Utrillo, per R. Padilla. «El cafè», dibuix
per Ricard Opisso.

De l'Ajuntament de Barcelona:

Dues banderes espanyoles bicolor. Dos
retrats a l'oli d'Alfons XII. Un retrat fo-
togràfic d'Alfons XIII. Bust de Maria
Cristina, en guix.

DONATIUS

MUSEUS

Del senyor Josep-F. Ràfols:

Un dibuix de Vayreda, any 1893. Un
dibuix d'Apa. Un dibuix de Junceda.

Del senyor Domènec Xarrié:

Un flabiol de caoba.

Del senyor Joaquim Cabot:

Retrat de Joaquim Cabot, al carbó, per
Ramon Casas. Retrat de la senyora de
Joaquim Cabot, al carbó, per Ramon Ca-
sas. Caricatura d'Emili Cabot, per Baga-
ria. Retrat a l'oli de mitjans del xix. Un
fragment de terra cuita amb una creu
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emmotllada. Nou segells diversos de cera.
Nou segells diversos de plom.

Dels senyors fills del senyor Josep
Llimona:
Estudi al carbó d'un cavall, obra de

Josep Llimona.

D'un grup d'arnics i admiradors de Pru.
denti Bertrana:

«Un roure i una alzina», pintura per
Prudenci Bertrana.

Del senyor Empili Gandia:
Un acordió del darrer quart del se-

gle XIX.

De la senyora Carolina Botta, vídua
Baltà:

Dues espingardes de la guerra d'Africa.
Un corn per a pólvora, segle xix.

Del senyor Xavier Nogués:
Dos dibuixos formant part dels seus

estudis de decoració de l'Alcaldia.

De la senyora Matilde Esco f et:
Una nina del segle XVIII.

Del senyor M. Olivé:
Un dibuix, obra de Manolo Hugué.

Del senyor Francesc Fàbregas:
Dues escultures. Vint-i-una rajoles po-

licromades. Tres dibuixos. Setanta tres
pintures. Nou gerros. Un plat.

Del senyor Josep Obiols:
Sis dibuixos dels quals és autor.

Del senyor Marçal Olivar:

Un dibuix de Manolo Hugué. Un di-
buix de Francesc Domingo. Un dibuix de
Josep Obiols.

Del senyor Blai Fontanals:
Dues pistoles d'arçó, de pedra foguera,

segle XVIII.

Del senyor Enric -C. Ricart:
Un dibuix original de Josep M. Junoy.

Del senyor Lluís Plandiura:

Una pintura a l'oli, per Ramon Casas.
Quinze aiguaforts, per Xavier Nogués.
Vint-i-sis dibuixos, per Pere Ynglada.

Cap de Pere Ynglada, bronze per Josep
Dunyach. Set aiguaforts, per Xavier No-
gués.

Del senyor Celestí Galceran:
Un dibuix del qual és autor.

Del senyor Joan Vidal i Ventosa:

Noranta - cinc dibuixos de diversos
autors.

Del senyor Josep Antoni Brusi:

Retrat de Josep M. Brusi, pintat per
Antoni Caba.

Del senyor Manuel Rocamora:
Collecció de peces d'indumentària d'è-

poca diversa.

Del senyor Pere Ynglada:

Una estampa xinesa de finals del se-
gle XVIII.

Del senyor Josep Dunyach:

Una màscara en guix, del pintor Marià
Fortuny.

Del senyor Raül Roviralta:

«Balandres», pintura per Domènec
Carles.

De la senyoreta Enriqueta Benigani
(Amics dels Museus de Catalunya) :
Un pot lacat.

Del senyor Emili Carcellés S.:

Un rellotge de repetició del segle xix.

Del senyor Antoni Puig Gairalt:

Un capitell romànic.

Del senyor Joaquim Pena:

Una còpia fotogràfica d'un dibuix a la
ploma de Fortuny.

Del senyor Joaquim. Escuder:
La primera màquina de cosir cons-

truïda a Espanya l'any 1858.

De la senyora Adelaida Ferré de Ruiz
Narváez:

Tros de volant d'alba, en punt de Milà,
del xvü. Fragment de cortineta de balcó,
dels principis del xlx.

Del senyor Joan Terrades:

Un objecte de bronze.
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Del senyor Joan Mas Vidal:
Una moneda saxona de terra cuita;

emissió 1921.

Dels senyors fills del senyor Josep
Llimona:
L'exemplar de la Medalla de la Ciutat

de Barcelona, concedida a llur pare.

VISITA OFICIAL AL MUSEU DE
LES ARTS DECORATIVES, DE

PEDRALBES

El dia vint-i-sis de novembre darrer,
els senyors President accidental de la Ge-
neralitat de Catalunya i Alcalde acciden-
tal de Barcelona, visitaren el Museu de
les Arts Decoratives. Foren rebuts pel
President accidental de la Junta, senyor
Alexandre Soler i March i els alts fun-
cionaris dels Museus. Assistí també a la
visita, el senyor Manuel Rocamora.

Les esmentades autoritats recorregue-
ren les diverses dependències del Museu,
i s'assabentaren detingudament de totes
les installacions i dels treballs de prepa-
ració de les sales especials que han de
contenir les aportacions dels senyors Ma-
teu i Rocamora, les quals seran inaugura-
des pròximament.

EDICIÓ DE POSTALS DELS

MUSEUS

Amb motiu de la inauguració del Mu-
seu d'Art de Catalunya, la Junta de
Museus ha editat cinc sèries de postals
relatives al contingut del nou Museu.
Quatre de les tals són fotogràfiques. La
primera reprodueix deu conjunts d'altres
tantes sales del Museu i les tres restants,
deu obres, cada una, de les més impor-
tants entre les exhibides en aquella ins-
tallació.

Una altra sèrie especial, tirada en tri-
cromia, reprodueix algunes de les obres
Inés assenyalades de la secció d'art con-
temporani.

HOMENATGE A APEL-LES
MESTRES

El dia 29 d'octubre de l'any passat,
l'insigne artista català, complí vuitanta
anys d'edat.

Al llarg d'aquest període Apelles Mes-
tres ha portat a fi una gran producció
com a dibuixant, com a literat, com a
folklorista, com a músic i com a collec-
cionista.

Per això les seves activitats constituei-
xen avui una aportació valuosa a la cul

-tura catalana, digna de la major estima
i mereixedora de l'agraïment de tots els
catalans.

Fou per aquest motiu que un grup d'a-
mics i admiradors d'Apclles Mestres pen-
saren d'aprofitar aquesta data per a re-
tre-li l'homenatge a què s'havia fet tan
dignament creditor.

El programa projectat no pogué realit-
zar-se completament, però les felicita-
cions individuals i collectives que varen
adreçar-se al mestre, assoliren un nom

-bre extraordinari i testimoniaren d'una
manera indubtable com l'homenatge hau-
ria respost a un positiu ambient general
de simpatia i d'admiració.

Amb tot, una bella realització dins d'a-
quest programa ha estat l'exposició d'o-
bres i de records de l'artista a l'Arxiu
Històric de la Ciutat, la qual, en aparèi-
xer aquestes ratlles haurà clos les seves
portes al públic després d'una reeixida
celebració acompanyada de nombrosos
actes d'homenatge al venerable dibuixant.
El nostre BUTLLETÍ s'ocuparà deguda-
ment d'aquesta manifestació en un dels
seus números pròxims.

Com és natural, la Junta de Museus no
podia deixar de prendre part a aquest
tribut, i, a l'efecte, els senyors Pere Co-
romines, Joaquim Folch i Torres, Joa-
quim Borralleras i Pere B. Tarragó, vi-
sitaren Apelles Mestres el dia de complir
el seu vuitantè aniversari, per expressar-li
la felicitació de la nostra entitat. El mes-
tre agraí amb sentides paraules aquesta
felicitació i féu, alhora, un elogi de
la Junta de Museus per la tasca que
realitza.
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