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BUTLLETI DELS MUSEUS D'ART

DE BARCELONA

PUBLICACIÓ DE LA JUNTA DE MUSEUS	 `-•

LA IL•LUMINACIÓ DEL MUSEU
D'ART DE CATALUNYA

La illuminació artificial en els museus
és un dels problemes més difícils de re-
soldre, per ésser en gran nombre ela fac-
tors que hi intervenen i que són diferents
en cada cas.

Concretant -nos a la illuminació del
Museu d'Art de Catalunya, installat en
el Palau Nacional de Montjuïc, el qual
ha d'ésser obert al públic solament els
matins, sembla a primera vista que el
problema estigui resolt o gairebé resolt,
car per la situació i orientació' del dit
palau les sales són en general clares i
amb grans finestrals, però la realitat és
ben diferent.

Si bé és veritat que la majoria de les
sales són amb llum natural i clares, n'hi
ha d'altres que no reben claror de l'ex-
terior i és precís iluminar-les amb llum
artificial sempre; altres, en les que si hé
hi ha llum natural, no és prou intensa,
sobretot en dies núvols; en altres, per lá
disposició de les finestres, la llum està
mal distribuïda, quedant uns llocs clars
í altres foscos. Hi ha altres sales, en fi,
en les que degut a la situació de les fines-
tres hi entra massa llum, i aquesta mal
dirigida és d'una intensitat que varia
molt segons les hores i la situació del
sol.

Per consegüent, no hi ha hagut rasés
remei que fer un estudi detingut de cada
sala, i resoldre en cada cas la forma d'il-
luminació més convenient i racional. En
primer lloc, per ésser un palau ja cons-
truït, s'ha hagut d'adaptar la distribució
de llum a les disposicions arquitectòni-
ques d'aquest i aprofitar la llum directa

de les finestres i finestrals en molts dels ca-
sos, encara que no fos la disposició
d'elles la més racional i apropiada, i
quan s'ha hagut de recórrer a la il1umi-
nació artificial, l'arquitectura existent ha
obligat a estudiar solucions que a pri-
mera vista algunes d'elles no semblen les
niés naturals.

Per obtenir una bona llum que doni
el valor, la forma i el color deguts als
objectes d'una manera natural, s'han
d'evitar els fenòmens de reflexió de la
llum.

Tot objecte illuminat esdevé ell mateix
una font de llum i la seva imatge és re-
flectida proporcionalment a la illumina-
ció relativa d'aquest objecte i a la potèn-
cia de la superfície reflexant.

Per a evitar, dones, el veure sobre les
pintures — sobretot en els quadres en
què hi ha vidre o les pintures són enver-
nissades —, les imatges reflectides dels es-
pectadors i dels objectes, és precís que
aquests estiguin en una atmosfera de
llum reflectida de poca intensitat en con-
trast amb la llum directa que rebi el
quadre.

S'ha d'evitar que les ombres dels vi-
sitants que freqüentment es coloquen
pròxims als objectes, facin ombra a les
obres exposades.

Altra qüestió que s'ha tingut en comp-
te per resoldre el problema, és que els
colors foscos absorbeixen la llum, men-
tre que els colors clars i les superfícies
polimentades la reflecteixen, precisant a
aquest fi que els raigs ele llum directa i
de llum reflectida que cauen sobre les
parets i a terra, fossin absorbits per co-
lors foscos.

Per fi, s'ha tingut present que tot ob-
jecte collocat a ple aire, és literalment
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submergit en un bany de llum que és
refléctida en tots els angles. Aquestes
llums i aquestes ombres violentes, varien
a la vegada el color i la intensitat, segons
el lloc on són projectades.

Per a obtenir aquests efectes, s'ha re-
corregut en algun cas a la llum de colors
per mitjà de filtres de llum amb gelatina
o amb vidre opalí de colors, collocats da-
munt els reflectors o varals.

Cal també tenir molta cura . en la illu-
minació de retaules i pintures antigues,
que es presenten clivellades degut al poe
esment anterior a l'entrada al Museu, i
que malgrat la cura que els tècnics han
tingut en llur reparació, no ha estat hu-
manament possible fer-les desaparèixer.

En aquests casos, encara que no es
p resentin reflexos, no pot emprar-se la
llum directa, ni tampoc la indirecta prop
de les parets en angles molt verticals, ja
que privarien de poder fer un estudi d'e-
xecució del quadre o retaule, degut a les
incomptables i petites ombres que les ares-
tes projectarien sobre la mateixa pintura;
cal, dones, emprar un focus central de
lluna ben difusa i de reflexions indirectes.

Si la sala on estan installats els dits re-
taules, rep llum per finestrals, cal esmor-
tuir-la i colocar un focus central de llum
indirecta filtrada o amb llànties de llum
solar, sempre d'una potència lluminosa
superior a la llum natural, sala XXII
(Lluís Dalmau) .

Sempre que ha estat possible, s'ha
aprofitat la llum solar, procurant sols
difondre-la i dirigir-la en el sentit més
convenient, recorrent-se sols a la llum ar-
tificial en els casos en què no hi ha ha-
gut altra solució, i en aquests casos s'ha
procurat que la llum artificial fos la més
semblant a la de dia, en tal forma, que
hi ha sales illuminades total o parcial-
ment per lluin artificial que el visitant
que no ho sàpiga creurà que és la llum
solar l'única que ilumina els objectes.

La illuminació mitja, varia segons les
sales, però s'ha procurat que no fos mai
inferior a 80 lux sobre les superfícies ho

-ritzontals i a 60 lux sobre la vertical.
Aquesta potència d'illuminació, és la que
es considera suficient per a examinar els
objectes Inés discretament illuminats.

En les sales en què s'ha hagut de re-
córrer a la illuminació artificial, s'han
adoptat les llànties de llum solar, les
quals donen un enllumenat fidel als va-
lors relatius dels colors, en tota l'escala
de tons.

SALA XII

La llum directa, prové d'uns finestra's
que per no donar directament a l'ext^-
rior, donen una llum insuficient. S'L a
optat per posar uns varals amb reflecto-
«Holophane» de cristall prismàtic i llà__-
ties de llum solar, collocats darrera e
finestrals, en forma que la llum vingr:i
de les finestres dirigida al sostre que Li
de pantalla reflectora, i els visitants qu3
no ho sàpiguen creuran que és llum n.-
tural, car és tan igual a la llum del dia,
que sembla que aquesta es filtri pels dit
finestrals amb tota intensitat.

SALES XXV I XXVI

Aprofitant l'arquitectura d'aquestes sa-
les, s'han disposat uns focus lluminosos
sobre les parets vidriades que formen el
sostre. Aquests focus formen una bateria
amb uns varals rectangulars de corbes
convenientment estudiades de repartició
simètrica, de manera que dirigeixen la
llum a l'angle apropiat i formen un sos

-tre lluminós talment com si fos la llum
solar.

SALA XXVIII - (1), b), c)

a) Grup escultòric. — La illuminació
de grups escultòrics i la reproducció
d'escenes, s'ha resolt com sol fer-se en
els escenaris dels teatres, si lié aquí és
més difícil pel poc espai de què es dis-
posa, i en canvi, de no illuminar-se bé
es perd el relleu de les escultures.

S'ha resolt amb unes bateries de llums
amb bombetes de llum solar de poe va-
tiatge, car la lluus queda així més ben
repartida que utilitzant pocs focus i de
més potència.

b) Cúpula. — Bateria circular de re-
flexió semidirecta, sobre un pla inclinat
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i llum filtrada a través d'una cellulosa de
color blau llis.

Cal tenir molt en compte en casos com
el present, on el manantial de llum és
gairebé tocant a la pintura, el factor ven-
tilació, car del contrari, a la llarga po-
dria malmetre's aquella. Per dit motiu,
s'han emprat bombetes de poc vatiatge,
convenientment repartides i s'ha proveït
el varal d'obertures suficients, amb la pre-
caució d'evitar fugues de llum no filtrada.

c) Lluernaris. — Tals lluernaris són
figurats i collocats a dues altures dife-
rents. Els sostres veritables de la sala,
foren pintats al blanc mat, ço que ha
permès emprar -los com a pantalles re-
flectores, dirigint-hi la llum mitjançant
reflectors, obtenint com a resultat que la
llum indirecta filtrada a través dels vi-
dres, tingui una suau tonalitat, semblant
a la rebuda a través d'un velàrium en un
lluernari autèntic.

SALA XXXIV

S'ha procedit en la mateixa forma que
en la sala XII, posant els focus llu

-ininosos amb reflectors «Holophane» dar-
rera la fornícula de cristall, procurant
aprofitar el màxim d'intensita t . lluminosa
perduda per dispersió, mitjançant pla-
fons rectangulars pintats al blanc mat.

SALA XXIV 1 ANEXOS A LA XXXIV

Aquestes sales quedaven completament
a les fosques, per no tenir cap obertura.
S'ha recorregut a la illuminació indirecta
amb llum artificial, per a evitar contrastos
de llum. S'han collocat uns aparells de
llum indirecta, formats per unes panta-
lles metàl•iques de forma parabòlica,
cromades, amb tres bombetes de llum so-
lar, cada una de 200 vats.

Aquests aparells dirigeixen la llum so-
bre uns discos de fusta de 1,50 m., pintats
de blanc, que reflecteixen la llum sobre
les parets, donant una illuminació difusa
d'absoluta uniformitat, deixant els espec-
tadors en una llum molt menys intensa.

S'ha procurat que el color de la llum,
fos el més semblant a la llum del dia, per
a no canviar el color dels objectes i que

en passar d'aquestes sales a les altres, no
variés el color, quedant del mateix to.

En algunes de dites sales, s'ha recorre-
gut també als filtres de color, per a des-
truir els raigs grocs de la Llum artificial,
corregint les qualitats fredes de dita llum.

SALES XXXVIII i LI

La llum prové d'unes altes claraboies
que illuminen insuficientment la sala i
sobretot . d'una manera desigual, quedant
clar el centre, però fosques les parets que
és justament on hi han les pintures que
han de quedar ben illuminades. Dóna
a més dita llum unes taques, contrastos i
ombres.

Per a evitar aquesta mala repartició i
augmentar a més la intensitat de llum
que no és la suficient, s'han collocat so-
bre dites claraboies unes llànties de
llum solar dintre uns reflectors «Holo-
phane» de cristall prismàtic de tipus si-
mètric, en forma que la màxima intensi-
tat de llum sigui dirigida en un sentit
igual al que tindria la llum solar, però
tenint sempre en compte que els visitants
no puguin fer ombra a les obres expo-
sades.

SALES GRANS

Aquestes sales reben la llum natural
per finestrals, i si bé queden ben clares,
la paret on hi ha dits finestrals queda
amb poca claror. S'han collocat uns mi-
ralls inclinats a les bigues del sostre, en
forma que recullin la llum de dia que
entra per les finestres i la projectin so-
bre la paret fosca, formant un angle
d'uns 360, de manera que no pugui pro-
jectar-se l'ombra dels espectadors so-
bre les pintures.

I per fi, en les sales que sols reben la
lluen del dia i en les que no s'ha fet cap
installació especial, com que les finestres
són intangibles i no es poden canviar de
lloc, s'han posat unes cortines per a po-
der regular la llum que hi entra, per a
difondre-la i poder posar remei a la po-
tent illuminació de ple migdia.

EVELI BASSOLS
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ALGUNES REMARQUES SOBRE

DUES TAULES PRIMITIVES

Amb la collecció Plandiura arribà al
nostre Museu d'Art de Catalunya una
«Anunciació» que procedeix d'Úbeda,
segons la comunicació del propietari an-

creacions d'artistes catalans, aragonesos o
valencians, de la mateixa època. El meu
parer és que l'autor procedeix de 1' «Hin-
terland» valencià. Per la comarca de Te-
rol hi ha quadres bastant semblants. La
classificació com a valencià em sembla
justificada per tal com la forma dels nim-
bes, és a dir, el dibuix de la seva orna-

«Anunciació»

(Museu d'Art de Catalunya, Barcelona)

tenor. La Direcció del Museu ha classi-
ficat aquesta taula, molt atraient, per cert,
pels seus colors, com a obra valenciana.
L'insigne historiador americà Chandler
R. Post, tractant d'aquesta taula en la
seva «A History of Spanish Painting».
(III. 316-318) ja diu, amb fonament, que
pertany al moviment internacional d'a-
quella època, representat a Catalunya
per la manera de Guimerà, i que es po-
dria confondre el cap de l'àngel ami)

mentació vegetal i la manera de posar-lo
una mica irregular, un si és no és «pi-
quant», fent-ne visible unes tres quartes
parts per damunt de les testes, és una ca-
racterística de les obres valencianes d'a-
quella època. Almenys jo no les he tro

-bades fora d'aquest grup (àdhuc entre les
obres de la comarca de Terol) . És cosa
sabuda que els artistes viatjaven i més
d'un artista català i valencià anaren a
Andalusia, de la mateixa manera que els
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andalusos (i no pas els pitjors) vingueren
per sempre, cap a Llevant.

De la mateixa collecció procedeix la
«Verge de la Llet », amb un paó i un do-

gunes obres del Mestre de Flémalle, com
la Verge de la «National Gallery» de
Londres. Amb tot, allò que ens crida més
l'atenció, és una certa relació amb obres
de Bartomeu Bermejo, especialment en
el dibuix, en el modelat del grup central
i en la manera de tractar la camisa de

«Verge de la Llet»

(Museu d'Art de Catalunya, Barcelona)

nant que Post (ob. cit. IV. 334) atribueix
al cercle de Fernando Gallego. Sens dubte
no solament la llaceria de l'ornament del
fons i el dibuix dels nimbes indiquen el
mestre de Palanquinos, al qual Post creu
aproximar-se més aquesta taula, sinó
també els àngels. La Verge ens sembla
concebuda amb un record llunyà d'al-

L'Infant. Basta comparar la taula amb la
Verge signada del Museu del Prado. Aquí
cm sembla que hi ha més que una font
comuna als dos artistes i valdria prou
la pena d'aclarir la relació indicada en
aquestes modestes i lleugeres remarques.

AUGUST L. MAYER
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PINTURES I DIBUIXOS DE
LLUÏSA VIDAL

La família de la pintora Lluïsa Vidal
acaba de donar a la Junta de Museus,
les obres següents:

Retrat de la senyoreta Marta"Vidal, de
cos sencer. — Aquesta germana de la pin-
tora està asseguda vers l'esquerra; té el

Escena de gènere. — Noia riallera, deui-
peus i de front, cona a figura central de
la composició. Porta vestit vermell; de-
cantant-se i ajudada per una petiteta de
genolls en terra, treu roba d'un cove. Al
fons, d'interior casolà, es veu una ca-
laixera amb una imatge de la Verge. Pin-
tura a l'oli damunt tela, signada i datada
el 1905, de 1'800 per 1'380 metres.

Lluïsa Vidal. — Escena (le gènere

cap lleument cot i girat endavant. Ves-
tida de blanc, enguantada en negre, porta
a les mans un ram de margarides. Va co-
fada ami) ampli capell negre i blanc.
Pintura a l'oli damunt tela, signada, de
1'790 per 1'360 metres.

Retrat de la senyoreta Carlota Vidal,
de mig cos. — Germana de l'autora, d'ulls
blaus, rossa, està gairebé de front, asse-
guda en un tamboret. Porta bruseta de
seda gris-fose, faldilla negra i capell en-
flocat en verd. Pintura a l'oli damunt
tela, signada, de l'150 per 0'900 metres.

Autoretrat. — De mig cos quasi a con-
trallum i de tres quarts vers l'esquerra.
Porta folgada bata rosa; sosté la paleta
ami) una mà i el pinzell ami) l'altra, tot
disposant-se a empastar-lo. Fons verdós i
castany. Pintura a l'oli damunt taula, de
0'360 per 0'268 metres.

Retrat de la novellista Dolors Mon
-serdà de Macià. — Bust de tres quarts vers

l'esquerra i mirant endavant. Carbó i
pastel, signat, de 0'430 per 0'350 metres.

Retrat de la compositora Narcisa Frei-
xas. — Bust de tres quarts vers la dreta.
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Sanguina, signada, de 0'420 per 0'315
metres.

Retrat de l'escriptora Carme de Cas-
tellví d'Armet, comtessa del Castellà. 

—Bust de tres quarts vers l'esquerra i mi-
rant endavant. Porta collaret de perles
i, resseguint l'escot, punta farbalanada.
Sanguina, signada, de 0'500 per 0'355
metres.

Còpia de la testa de la «Salomé»
(obra del 1868-1870) d'Henri Regnault.
— Carbó, signat per la copista, de 0590
per 0'445 rnetres.

La pintora senyoreta Lluïsa Vidal, tras-
passada el 1918, havia viscut en un am-
bient sensible a les creacions artístiques.
El seu pare, Francesc (mort el 1914), fou
un moblista ben lligat per l'obra seva
amb l'estil dels arquitectes de l'època de
l'Exposició Universal de Barcelona: Jo-
sep Vilaseca, Lluís Domènec i Montaner,
i el Gaudí jove. Josep Vilaseca li havia
construït de planta l'obrador a la zona
més alta del barceloní Passeig de Gràcia.
Francesc Vidal va ésser un dels ebenis-
tes preferits de la ciutat, així de les famí-
lies benestants com de les corporacions
públiques; fou ell qui va moblar el nos-
tre Ajuntament llavors de la visita de la
reina Maria Cristina, com abans ell cons

-truí els mobles de Comillas en ocasió
d'una estada que allí féu el rei Al-
fons XII. Muntà també Vidal una fundi

-ció artística que va estrenar-se amb la
fosa de l'estàtua de Colom per al monu-
ment de la Porta de la Pau.

Joan González, deixeble en escultura
de Rossend Nobas, havent entrat com a
dibuixant de mobles al taller de Vidal
contribuí a la formació artística de la filla
d'aquest quan ella va sentir afició pel di-
buix i la pintura; Arcadi Mas i Fondevila
deixà amb el seu mestratge l'empremta
de l'estil en les obres de Lluïsa qui de
mica en mica anà personalitzant-se per la
frescor de la pastosa i no insistida pinze-
llada, com es palesa especialment en l'au

-toretrat abans descrit (d'entre les obres
ofrenades a la Junta de Museus) i pel
sentiment de tendresa femenina portada
a un pla pictòric.

Lluïsa Vidal, plena d'inquietuds en la
recerca de tenies, fou una artista força
desigual en la interpretació. Es pot dir
que aquesta desigualtat devia provenir
que davant del tema que tractés es sen-
tís ella freda o arborada. Alguns mo-
ments d'ardència — sempre ben feme-
nina — de la seva producció són els seus
moments bons, marcats per sensitiva hu-
manitat que dintre la modèstia de la mo-
derna pintura catalana la situa com la
millor pintora. Lluïsa Vidal va ésser ar-
tista directa, una pintora necessitada
sempre de l'auxili que dóna el natural;
de com la memòria imaginativa ben bé
li fallava, en donen prova les illustra-
cions de contes publicats a «Feminal».
Tampoc no sabia salvar-se molt sovint
en les composicions ja de tema una
mica carrincló, per exemple la de l'escolà
de l'encenser i la de la noia portant frui-
tes que es reprodueixen en el número 97
de la revista «Pèl & Ploma». En canvi en
altres moments de la pintora es trasllueix
l'alè vital que tot treballant l'animava.
En la pintura o en el dibuix esdevenia
així en nombrosos retrats: en la testa de
la senyora Freixas donada pels familiars
de l'artista a la Junta de Museus igual
com en el cos enter de Marta, de la ma-
teixa ofrena, es palesa com la seva sensi-
bilitat ben femenina si era del cas també
s'armava d'energia en el tret de la san-
guina o en el desembaràs segur de les
masses pictòriques; les fineses d'entonació
dintre una gamma tendra i sovint clara
semblava com si volgués tenir-les en re-
serva per al temps en què el seu cor par-
lés davant els temes més subtils, com és
ara en el retrat de Marcel de Montoliu,
infant (1), i en el compost whistleriana-
ment de la seva germana Francesca Vidal
de Capdevila, concertista de violoncel.
I, encara, en escenes de gènere — com en
el bell estudi a contrallum de dos nens
caminant que es reproduí en el número
esmentat de «Pèl & Ploma» — es veu
amb quina emoció manejava els pinzells
quan el tema més li plaïa.

Ultra les obres esmentades, es comp-
ten en la producció pictòrica de Lluïsa

1. En possessió del senyor Manuel de Montoliu, gcnnà
polític de la pintora.
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Lluïsa Vidal. — Autoretrat

Vidal: els retrats de l'autora posant-se
la jaqueta (exposició d'autoretrats que
organitzà el Círcol Artístic l'any 1907),
de la senyora de Tabares (1911), de la
senyora Maria Condeminas de Rosich,
de la senyoreta Roser Ferrer i Bor

-ràs, de l'escultor Manuel Fuxà (2) i de
l'arquitecte Miquel Bertrán de Quin-
tana; les escenes de gènere «Infant amb
uu gat», «Collegiala llegint», «Pastoreta»
(1900), «Nena asseguda», «Velleta tor-
nant de missa» (1914) i «La Primera
Comunió». Per a la Galeria de Catalans
Ilustres, Lluïsa Vidal va pintar el retrat
de l'escriptora Josefa Massanés de Gon-
zález. A la revista «Feminal» illustrà els
següents treballs: «La menuda», d'Isabel
Serra (26 gener 1908) ; «Penediment», de
Francesca Torrent (23 febrer 1908);
«Bellesguard», de Glòria Barca (26 abril
1908) ; «Llegenda germánica», de Roser
de Lacosta (31 maig 1908) ; «Per. Cor-
pus», de Carme Karr (28 juliol 1908) ;
«Retorn», d'Isabel Serra (30 agost 1908) ;
«Tradició històrica», d'Anna de Vall

-daura (25 octubre 1908) ; «Una vida...»,
de Roser de Lacosta (31 gener 1909) ;
«Idilli», de Clementina Meifrèn de Far-

2. En possessió del senyor Carles Pirozzini.

sac (28 febrer 1909) ; «El desencís de Na
Floràlia», de Mossèn Ramon Garriga i
Boixader (28 març 1909) ; «La dona d'En
Barba Blava», de Yolanda (25 abril
1909) ; «Una muller», de Sara Llorenç de
Serra (27 juny 1909) ; «Le papillon et le
bourdon», de Coloma Rosselló de Sans
(26 setembre 1909) ; «Enaigament», de
Víctor Català (31 octubre 1909) ; «Figu-
rines» (25 desembre 1909) ; «Hosanna»,
de Coloma Rosselló de Sans (27 març
19:10); «Tristor», de Maria-Dolors Cor-
tada (28 agost 1910) ; «Secretet rosa», de
Víctor Català (30 octubre 1910) ; «La fi
de la lloca», de Carme Karr (25 desembre
1910) ; «Desillusió», de Mactra (29 gener
1911) ; «De les memòriés de l'avi», de
Joana Romeu (26 febrer 1911) ; «La
clàssica bellesa», de C. P. S. (30 abril
1911) ; «Pataclé», de Violette Bouyer-
Karr (24 setembre 1911) ; «Comiat», de
Maria -Dolors Cortada (29 octubre 1911) ;
«Cor de mare», d'Antònia Bardolet d'Es-
tabanell (28 gener 1912;); «De com En
Pierrot esdevingué home de bé », de Vio-
lette Bouyer-Karr (25 febrer 1912) ; «La
forastera», de Maria -Dolors Cortada (31
març 1912) ; «Pobre atlot», de Coloma
Rosselló de Sans (26 maig 1912) ; «A

Lluïsa Vidal. — Retrat de la senyoreta
Marta Vidal
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punta de sol», de Colonia Rosselló de
Sans (28 juliol 1912) ; «La mestra», de
Josefa Casagemas de Llopis (27 octubre
1912) ; «El vell piano», de Carme Karr
(24 novembre 1912) ; «Cap vespre», de
Maria-Dolors Cortada (25 gener 1914) ;
«Nota d'estiu», de Carme Karr (30 agost
1914), i «La mort fecunda», de Violette
Bouyer-Karr (30 maig 1915) .

En aquests dibuixos, com tot passant
havem dit, es palesa com Lluïsa Vidal va
ésser una artista necessitada del món tan-
gible, en posar-se a treballar. Hi ha una
mica del sentit d'inconsistència que tenen
les nombroses composicions acompanya.
tòries de novel-les que el seu mestre Ar-
cadi Mas i Fondevila publicava a La
Ilustración Artística; no hi ha, però,
aquella distinció i traça que — tant es-
sent superficial com essent una mica més
profund — a Mas fou inherent. Es veu una
distància immensa entre la Lluïsa Vidal
retratista enèrgica a la sanguina (l'au-
tora, per exemple, del retrat de Narcisa
Freixas) i Lluïsa Vidal ilustradora.
Malgrat tot, algunes de les vegades el
tema novellable li degué arribar més
aprop del cor o més aprop dels seus
carnets d'apunts del natural, i llavors ja
reïx més en les illustracions de contes.

J.-F. R.

BmLlocaeFU. — Vuit obres (pintores i dibuixos) de Lluïsa
Vidal, reproduïdes a «Pèl & Ploma», Barcelona, setembre 1903;
Lluïm Vidal, «Feminal», Barcelona, 30 maig 1909; Una artista
catalana i la seva obra, «Feminal», Barcelona, 28 maig 1911;
L'exposició Lluïsa Vidal a la Sala Parés, aFeminal», Barce-
lona, 28 maig 1914; Vidal (Luisa), «Enciclopedia universal
ilustrada europeo- americana», vol. 68 (1929), pàg. 760.

L'INTERCANVI BIBLIOGRÀFIC
DEL GABINET NUMISMÀTIC DE

CATALUNYA

Al Gabinet Numismàtic de Catalunya,
ja fa temps li interessava augmentar el
seu excessivament limitat fons bibliogrà-
fic, aturat en conjunt fa prop d'una vin-
tena d'anys. Ja s'havia aconseguit, un
any després del començament de la reor-
ganització de l'antic Monetari del Museu
de la Ciutadella, que estigués subscrit a
les més importants revistes numismàti-
ques estrangeres. Però, mancava estar al

corrent de les publicacions — llibres i fu-
lletons — que anaven apareixent i que
seria força difícil adquirir, per les grans
despeses que ocasionaria o pel fet d'és-
ser editades en" molt curts tiratges, aviat
esgotats. Per obtenir, almenys una part,
es va establir intercanvi amb els més
importants museus numismàtics i amb
significats numismàtics, a base dels fas-
cicles que el Gabinet Numismàtic de Ca-
talunya ve publicant des de l'any 1933.
Les respostes a les trameses han estat
immediates i afalagadores, car s'ha pogut
establir un intercanvi regular amb uns
i altres.

Les obres rebudes per canvi durant
l'any 1934 són a prop d'una cinquantena
i entre elles s'inclouen algunes dificilís-
simes de trobar. La llista és la següent:
APPELGREN T. G.) : Gustav Vasas mynt.

K un g 1. Myntkabinettet. Stockholm.
1933.

BABELON (JEAN) : Catalogue de la Collec-
tion de Luynes. París. Vols. I-II. 1924-
1925.

BARB (ALPHONS) : Ein keltisker Münz-
fund aus dem Burgenland (extret de
Numismatische Zeitschrift). Wien.
1928.

BILLIOUD (JOSEPH) : Pals ou Lys des plus
anciens emblèmes du Comté de Pro-
vence (extret de Meni, de l'Institut His-
torique de Provence). Marseille. 1932.

CANIMANN (JEAN B.) : The Symbols on
Staters of Corinthian Type (A Catalo-
gue) . New York. 1932.

DWORSCHAK (FRITZ) : Urkunde und Re-
gesten zur Biographie des Medailleurs
Antonio Abondio (extret de Numisma-
tische Zeitschrift). Wien. 1928.

ELMER (GEORG) : Die Goldpriigung in Ser-
dica unter den Nach f olgern Diocletians
(extret de Nulnismatische Zeitschrift).
Wien. 1928.

GALLEGO Ro IERo (Luis) : Un cuadrante
ibérico desconocido en la serie autó-
nolna de España (extret de Anales del
Centro de Cultura Valenciana). Valèn-
cia. 1932.
Las monedas acuñadas en el cantón de
Cartagena (extret de Anales del Cen-
tro de Cultura Valençiana). València.
1934.
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GARCÍA BELLIDO (ANTONIO) : Factores que
contribuyeron a la helenización de la
España prerromana. Madrid. 1934.

GEYER (RUDOLF) : Die ósterreichische
Münzordnnung von 1524 und ihre Vor-
láu f er (extret de Numismatische Zeit-
schrift). Wien. 1928.

HILL (GEO. F.) : On the Coins of Narbo-
nensis with Iberian Inscription. New
York. 1930.

KUNNER (DR. HEINRICH) : Die Silberver-
sorgung ósterreichischer Münzstiitten
durch den Schladminger Bergbau im
xvi und Anfang des XVII Jhs. (extret
de Numismatische Zeitschrift). Wien.
1928.

LAUGIER (L.) : Catalogue des monnaies,
médailles, jetons, etc., du Musée Nu-
mismatique de la Ville de Marseille.
Marseille. 1884.

LOEHR (A.) : Zur Olmützer Münzreihe
(extret de Numismatische Zeitschrift).
Wien. 1928.
Geldwesen Kunsthistorisches Museum.
Wien.
Die Niederlündische Medaille des 17
Jahrhunderts. Wien.
Münz f unde 1928-1931. Wien. 1932.
Numis,natische Quellen zur Kulturge-
schichte. Insbruck. 1929.
Jahresbericht 1933. Bundessammlung
von Medaillen, Münzen unde Geldzei-
chen in Wien. Wien. 1933.
Das numismatische Lebenswerck Ar-
nold von Luschins (extret de Numisma-
tische Zeitschrift). Wien. 1933.

MATEU LLOPIS (F.) : Les encunyacions de
l'Arxiduc Carles a Barcelona i l'estat
del tresor reial durant la guerra de suc-
cessió (extret de Estudis Universita-
ris Catalans). Barcelona. 1929.
Catálogo de los ponderales monetarios
del Museo Arqueológico Nacional. Ma-
drid. 1934.
Colección numismática donada por el
R. P. Fray Francisco Roque Martínez,
O. F. M. e ingresos varios. Museo Ar-
queológico Nacional. Adquisiciones en
1930. Madrid. 1931.
Monetario que perteneció a don Basi

-lio Sebastián Castellanos. Museo Ar-
queológico Nacional. Adquisiciones en
1931. Madrid. 1931.

MITTMANN (D.) : Die Gasfenster der Kons.
tanzer Münze 1624 (extret de Numis.
matische Zeitschrift). Wien. 1928.

MIRONE (SALVATORE) : Stiela. Topografia
e numismatica (extret de Zeitschrift
für Numismatik XXXVIII band). Ber-
lín. November. 1928.
Copies de statues sur les monnaies an
tiques de la Sicile (extret de Revue Nu
m,isniatique). París. 1922.
Les divinités fluviales sur les monnaies
antiques de la Grande-Grèce (extre-.
de Revue Numismatique). París. 1928.
Contributions à la Nuinisniatique By-
zantine (extret de Revue Numismati-
que). París. 1930.
La monnaie de Théra (extret d'Arethuw
se). París. 1928.
Monnaies historiques de la Sicile anti-
que (extret d'Arethuse). París. 1927,
L'influence de la Sculpture et de la
Peinture sur les types monétaires de
la Grande-Grèce et de la Sicile au V
siècle av. J. C. (extret d'Arethuse),
París. 1926.
Monete italiote e siciliote inedite o rare
del R. Museo Archeologico di Parma
(extret de Rivista Italiana di Numis-
matica). Milà. 1924.

PINK (KARL) : Goldstabringe aus Dakien
(extret de Numismatiche Zeitschrift).
Wien. 1928.

RIVERO (CASTO M." DEL) : La moneda
arábigo-española. Madrid. 1933.

- I MATEU LLOPIS (F.) : Colecciones Nu-
mismática y de Glíptica. Museo Ar-
queológico Nacional. Adquisiciones en
1932. Madrid. 1933.

ROLL (KARL) : Die Münzstiitte Salzburg
(extret de Numismatiche Zeitschrift).
Wien. 1928.

ROLLAND (R.) : Notes sur la monnaie d'O-
range (extret de Courrier Numismati-
que, vol. XXXV). París. 1934.
Arles. Atelier nionétaire de la Ligue.
1590-1593 (extret de Courrier Numis-
matique). París. 1934.

TARAMELLI (A.) : Ripostiglio di denarii
imperiali romani rinvenuto presso l'a-
bitato (Irgoli. Nuoro) (extret de Atti
della R. Accademia Nazionale dei Lin-
cei. Vol. VII) . Roma. 1931.
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Ripostiglio di monete puniche in bron-
zo rinvenute in regione Antoni e Ponti
(Pozzomaggiore. Sassari) (extret de
Atti della R. Accademia Nazionale dei
Lincei. Vol VI. Roma. 1930.
Ripostiglio di moflete di epoca cartagi-
nese rinvenuto nel territorio del Co-
mune di Perdasde f ogu (extret de Atti
della R. Accademia Nazionale dei Lin-
cei). Vol. VII. Roma. 1931.
Ripostiglio di moflete bolognesi, spag-
nole, milanesi e sarde scoperto a Ges

-turi (Cagliari) (extret de Atti e Me-
morie de l'Istituto Italiano di Nuniis-
matica). Roma. 1930.

VALON (LUDOVIC DE) : Le royal d'or de
Louis I. er d'Anjou, comte de Provence
au titre de duc de Calabre (extret de
Provincia, de la «Société de Statistique
de Marseille») . Marseille. 1933.

VASNER (RICHARD) : Ein inz done staryi
dedin in Weissrussland gemachter f und
Kufischer münzer. Kungl. Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademiens
Handlingar. Stochholm. 1929.

WHITEHEAD (R. B.) : Pre-Mohammedan
Coinage of N.W. India. New York.
1922.
Amb això, el Gabinet Numismàtic de

Catalunya ha iniciat un nou servei que
cl posa en relació més íntima i sostin-
guda amb els semblants organismes in-
ternacionals, pel qual motiu ja compta
en la vida de tots ells i pot oferir als es-
tudiosos de la numismàtica a la nostra
terra instruments de treball alguns dels
quals seria impossible de trobar a les bi-
blioteques.

LLIURAMENT D'UNA OBRA DE

GARGALLO AL «CAU FERRAT»

El diumenge dia 12 de maig darrer,
a les dotze del migdia, va tenir lloc al
«Cau Ferrat» de Sitges l'acte de lliura-
ment al Patronat d'aquest Museu de
l'obra «Penell del Gall», original de Pau
Gargallo, que la senyora vídua d'aquest
artista va donar a l'alcalde de Barcelona
senyor Joan Pich i Pon amb destinació
a l'esmentat Museu.

Per a efectuar aquest lliurament l'al-
calde va delegar el conseller-regidor de
Cultura de l'Ajuntament de Barcelona
senyor Josep Codolà Gualdo, el qual fou
rebut a les Cases Consistorials de Sitges
per l'Ajuntament d'aquesta localitat, pre-
sidit per l'alcalde senyor Salvador Oli-
vella.

Al mateix edifici fou rebut igualment
el conseller de Cultura de la Generalitat
senyor Lluís Duran i Ventosa, qui en la
seva qualitat de president del Patronat
del «Cau Ferrat» va acudir a l'acte per
fer-se càrrec del donatiu.

Els esmentats consellers es dirigiren al
local del Museu, acompanyats de l'alcal-
de senyor Olivella, dels regidors senyors
Vendrell, Canals, Muntaner, Urgell, Ca-
sanova, Almirall, Marsal, Cartró i Julià,
del secretari senyor Farrerons i de l'oficial
senyor Matas.

Ací foren rebuts pels membres del Pa-
tronat i de la Junta de Muscus senyors
Soler i March, Catasús, Planàs, Jou, Pla-
nas Robert, Marco, Rocamora, Casas
Abarca i Mayoral; el director general
dels Museus senyor Folch i Torres, el se-
cretari senyor Borralleras, l'administra

-dor senyor Tarragó i la senyoreta Maria
Dolors de Bertran, presidenta de l'asso-
ciació femenina sitgetana «El ram de tot
l'any a Rusiñol».

A més hi havia la senyora Magalí
Tartanson, vídua de Pau Gargallo, que
abans havia estat rebuda pel Patronat,
i a la qual el senyor alcalde de Sitges ob-
sequià ami) un ram de flors.

Hi havia també especialment invitats
a l'acte per l'Ajuntament de Sitges: mos-
sèn Ramon Guardiola, rector de Sitges;
el senyor Francesc Bernabeu, delegat
governatiu de Vilanova, i representacions
de les principals entitats culturals de la
població.

Al local del «Cau Ferrat» restà, en-
cara, un nombrós grup de socis de l'enti-
tat «Amics dels Museus de Catalunya»,
que una hora abans havien efectuat una
visita collectiva al «Cau Ferrat» acom-
panyats del nostre director.

Entre aquests, recordem els senyors
Bosch, Vallllovera, Albó, Larratea, Llo-
rach, Gomis Lacambra, Batlle, Font, Ma-

207



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

caya, Añtoni Rocamora, Esclasans, Tho-
mas, Burguet, Puig i Cadafalch, Cunill,
Valentí, Vila, Vidal, etc.

A la gran sala del pis superior, hi ha-
via installada una vitrina contenint l'obra
de Gargallo que motivava la festa.

Al voltant d'aquesta vitrina s'agrupa
-rcn cis invitats i tot seguit el senyor Co-

dolà, ami) paraula vibrant, digué que ve-
nia a complir l'encàrrec fet per la senyo-
ra vídua de Gargallo de donar al Museu
de Sitges l'obra del seu espòs, la qual ve-
nia a dir en aquell Museu de ferros d'art
que la gloriosa tradició de la forja cata-
lana era continuada pels artistes del nos-
tre temps.

Féu elogis del gest de la senyora Gar-
gallo i de la vila de Sitges que tan bé sap
guardar les obres d'art que Rusiñol va
llegar-li i que així mateix sabrà guardar
la que la senyora Gargallo li posa a
les mans.

El senyor Casas Abarca, president dels
«Amics dels Museus de Catalunya», en
un bell parlament va elogiar la senyora
Gargallo per la donació, i comentà l'obra
del gran artista. Féu història del que era
i representava el «Cau Ferrat» i dedicà
un record al seu fundador i als homes com
Ramon Casas i Miquel Utrillo, que feren
de Sitges una vila d'art.

A continuació, el senyor Salvador Oli-
vella, alcalde de Sitges, llegí el següent
discurs:

«Amb tota efusió en nom de l'Ajunta-
ment que m'honoro de presidir i en el
d'aquesta estimada vila que represento,
dono al senyor alcalde de Barcelona, re-
presentat en aquest acte pel senyor presi-
dent de la Comissió de Cultura d'aquell
Ajuntament, al senyor conseller de Cultu-
ra del Govern de la Generalitat i a la se-
nyora vídua Gargallo, la més cordial i
afectuosa benvinguda. Igualment la dono
als membres del Patronat del «Cau Fer

-rat» i a la Junta de Museus de Barce-
lona, i al senyor president i socis dels
«Amics dels Museus de Catalunya», per
llur assistència a l'acte encoratjador i
de continuïtat per al nostre volgut Museu,
que representa el fet de dotar-lo de la
preciosa obra d'art que d'avui endavant
guardarà com a memòria de l'eminent

escultor i gran artista En Pau Gargallo,
la mort del qual podem considerar-la
com una pèrdua irreparable per a l'art
de Catalunya.

Aquesta adquisició vinguda tan graéio-
sament a nodrir les colleccions del «Cau
Ferrat», és ofrena gentil de. la senyora
vídua de Gargallo que en féu lliurament
al senyor Alcalde de Barcelona, en nom
del qual el seu representant, senyor presi-
dent de Cultura de l'Ajuntament d'aque.
lla ciutat, ha vingut avui per fer lliura.
ment de la preciosa obra.

Aquesta obra que d'avui endavant valo-
rarà encara més les sales del nostre Museu
del «Cau Ferrat », serà una eterna recor.
dança al vostre difunt espòs i una prova
perdurable de l'afecte que teniu per les
coses nostrades.

Sitges recordarà amb gratitud i estima
el vostre donatiu magnífic i el conservarà
junt ami) el llegat del fundador del «Cau
Ferrat» com una joia més a les que ja
estotja aquest Museu, que volem arribi a
ésser el primer en la possessió del valor
i mèrit artístics dels seus ferros i collec-
cions, per a satisfacció nostra i admira-
ció dels estranys, i com a fidels continua-
dors de l'obra del nostre gran amic i
guiador En Santiago Rusiñol, a qui de-
dico en aquests moments un fervorós
record.»

Després d'aquestes paraules el senyor
Lluís Duran i Ventosa, conseller de Cul

-tura de la Generalitat, com a president
del Patronat del «Cau Ferrat», va rebre
l'objecte i expressà la seva gratitud a la
donadora, elogiant Pau Gargallo, glòria
de les nostres arts, i la vila de Sitges que
és una continuació espiritual de Barce-
lona tot i servant les característiques
pròpies que varen un dia enamorar
Santiago Rusiñol i enamoren avui els tu-
ristes de tot el món.

Finalment el senyor Alfons Macaya,
membre de l'associació «Amics dels Mu-
seus de Catalunya» i colleccionista de vi-
dres antics, féu donació al senyor conse-
ller de Cultura de la Generalitat com a
president del Patronat del «Cau Ferrat»,
d'una collecció de les obres completes de
Santiago Rusiñol, composta d'una setan-
tena de volums bellament relligats entre
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Les autoritats i invitats a l'acte del lliurament de l'obra de Pau Gargallo
al «Cau Ferrat»

els quals figuren obres completament ex-
haurides en tiratges sobre paper japó i
de fil, amb destinació a la Biblioteca del
«Cau Ferrat».

Acabats els parlaments, tots els quals
havien estat rebuts amb aplaudiments,
les esmentades autoritats i invitats a l'ac-
te feren una detinguda visita a l'edifici
que fou residència del senyor Deering,
coneguda per «Maricel».

Aquesta visita tenia per objecte conèi-
xer les condicions de la famosa edifica-
ció; a fi de poder resoldre en definitiva
sobre el propòsit que té el Patronat del
«Cau Ferrat» d'utilitzar-la per a amplia-
ció del Museu.

En les àmplies dependències d'aquest
casal hi serien installades, com ja hem dit
en altra ocasió, la collecció de ferros de
la nostra Junta i la que ve formant el
Patronat del «Cau Ferrat», la de models
de vaixella i estris de marineria que el doc-
tor Roig i Raventós ha donat en me-
mòria del seu germà el colleccionista
Emerencià Roig i Raventós, que va for-
mar-la i una Biblioteca Popular en la
qual hi hauria a més del fons general,
una secció especial d'obres relatives a fer-

ros antics i una altra d'obres sobre temes
de marina.

Hi hagué, dones, ocasió propícia d'es-
tudiar sobre el terreny les condicions
adequades que reunia el local per a aquest
projecte.	 .

Acabada la visita els consellers i el Pa-
tronat foren invitats per l'Ajuntament
de Sitges a un dinar que va tenir lloc a
l'Hotel Subur i al qual va assistir-hi a
més la Junta de Museus i una represen-
tació de la premsa de Barcelona i de la
localitat.

La presidència fou ocupada pel conse-
ller de Cultura de la Generalitat senyor
Lluís Duran i Ventosa. A la seva dreta
prengueren seient la senyora Túlia Mas
de Catasús, el senyor conseller -regidor de
Cultura de l'Ajuntament de Barcelona,
el senyor alcalde de Sitges i el senyor
president de la Junta de Museus. A l'es-
querra hi havia la senyoreta presidenta
de l'associació «Ram de tot l'any a Ru-
siñol», el senyor delegat governatiu de
Vilanova, el senyor rector de Sitges
i el senyor secretari de la Junta de
Museus.

A l'hora de les postres el director gene-
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Els assistents a l'acte, visitant les sales de «Maricel»

ral dels Museus senyor Folch i Torres
pronuncià un breu discurs. Començà fent
història dels acords de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Sitges per
a convertir en museu públic el «Cau Fer

-rat». Conseqüència d'aquests acords, di-
gué, fou la intervenció i la cooperació de
la Junta de Museus de Barcelona, pri-
mer en la catalogació i retolament de les
colleccions i després en els serveis de con-
servació i en el funcionament d'aquelles
installacions com a museu públic.

Per tal de donar adequada installació
a les colleccions de ferros que tenia la
Junta, continuà dient, i per a honorar
mlil, un valuós enriquiment les que ha-
via reunit Santiago Rusiñol, vàrem por-
tar-les al «Cau Ferrat» i les situàrem a
les seves sales, fent tots els esforços ima-
ginables perquè la nova aportació no en-
farfagués el Museu sitgetà ni desfigurés
per res el caràcter i la personalitat es-
pecial que li havia donat el seu fundador,
cona a obra amorosament creada pel seu
refinat esperit d'artista. Aquest afany de
no desfer l'obra de Rusiñol, s'ha mantin-
gut constantment viu en el pensament de
tots els membres del Patronat, perquè

entenem que això és un dels allicients
més agradables del «Cau Ferrat» i per-
què respectant-ho honorem de la manera
més digna l'alta exemplaritat de collec-
cionista de Santiago Rusiñol. Advertí que
aquest noble propòsit es veu constantment
atacat per la necessitat de sumar al «Cau
Ferrat» les valuoses aportacions que fan
diversos particulars, entre les quals cal
remarcar avui la que acaba de fer el se-
nyor Josep Roig i Raventós en memòria
del seu germà Emerencià. Davant d'això,
digné, no tenim cap més camí que fer
una ampliació de local en forma que el
Museu del «Cau Ferrat» resulti continuat
sense que resti minvada per res la per-
sonalitat especial d'aquest. Per a això cal-
drà evidentment un esforç econòmic.
Aquest esforç, afegí, ha d'estar a l'altura
de l'entusiasme que no sols el Patronat,
sinó tot l'Ajuntament de Sitges i tots els
sitgetans senten per aquest propòsit. 1
acabà dient, però, que les persones cri-
dades a conduir i ordenar la vida cata-
lana pensin que aquest esforç pot donar
un resultat d'ordre espiritual singular-
ment important, perquè és necessari que
al costat de la significació de sentit mun-
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dà que va prenent la vila de Sitges s'hi
mantingui amb la mateixa intensitat el
sentit artístic i cultural que va fonamen-
tant el prestigi que ha aconseguit aquesta
vila catalana.

El president de la Junta de Museus
senyor Soler i March, es va aixecar a
continuació per a fer constar, en primer
lloc, la satisfacció que sentia que la
presidència del Patronat del «Cau Fer-
rat» s'escaigui avui en una persona com el
senyor Duran i Ventosa, perquè està se-
gur que tractant-se com es tracta d'una
obra de cultura, no sols hi prestarà la
collaboració pròpia del càrrec, sinó que
aquesta serà fecundada per l'entusiasme
que sempre ha tingut el senyor Duran
per a empreses d'aquesta naturalesa. A
propòsit d'això recordà la participació
personal i valuosa que el senyor Duran
va tenir en l'obra de cultura realitzada
per l'Ajuntament de Barcelona quan en
formava part en qualitat de regidor. En
aquestes condicions, afegí, nosaltres no
hem de precisar els ajuts que el Patro-
nat i la vila de Sitges esperen d'ell per
a la projectada ampliació del «Cau Fer

-:,at»; essent ell qui ha de facilitar-los n'hi
ha prou amb parar la mà perquè la seva
intelligència i el seu amor a l'obra que
estem realitzant ja li dictaran certa-
ment la conducta a seguir. Acabà aixecant
la copa pel senyor conseller que ocupava
la presidència i pels benifets que la cul

-tura rebrà indubtablement de la seva
gestió en el càrrec.

Seguidament el senyor Salvador Oli
-vella, alcalde de Sitges, llegí el següent

discurs:
«Aquest migdia al «Cau Ferrat», en

parlar de l'obra feta i de la que cal fer,
he exposat els desigs que el nostre
«Cau Ferrat» fos el primer o l'únic
que pel valor dels seus ferros artístics no
tingués parió en cap més museu d'a-
questa mena.

El Patronat del «Cau Ferrat», ajudat
per la Junta de Museus de Barcelona i
per l'Ajuntament d'aquesta vila, fa tots
els esforços imaginables per tal d'acon-
seguir-ho. El deute que tenim ami) En
Santiago Rusiíïol de conservar i fer créi-
xer el seu llegat com a millor tribut a la

memòria seva, ens hi obliga. Tot allò que
s'hagi fet o es faci a Sitges en qüestió
d'art des de la fundació del «Cau Ferrat »,
a l'esperit del «Cau» es deuen les seves
essències. Sense el «Cau Ferrat» no tin-
dríem «Maricel» i com un pas més en les
nostres aspiracions i per anar engrandint
l'obra començada cal que el «Maricel»
s'obri i es puguin estotjar en els seus
grans salons col.leccions apreciables tot
just donades a Sitges pel nostre fill pre-
dilecte el doctor Josep Roig i Raventós,
aplegades ami) tota cura pel seu difunt
germà, el no menys benemèrit sitgetà
N'Einerencià. Cal posseir una sala on es
puguin donar conferències d'art, sales
per a exposicions, on poder installar la
biblioteca concedida ja per la Generali-
tat, l'escola de forja i d'estudi del ferro.
Totes aquestes diverses coses poden tenir
cabuda al «Maricel».

Davant d'aquesta necessitat imperio-
sa, i tota vegada que posseïm en el nos-
tre poble aquest edifici a propòsit per a
aquesta obra, demano al senyor conse-
ller de Cultura de la Generalitat, que
cerqui la manera d'ajudar la vila de
Sitges en la tasca empresa per l'Ajunta-
ment, el Patronat del «Cau» i la Junta
de Museus de Barcelona, d'obrir i uti-
litzar el «Maricel» en les diverses coses
esmentades, destinant una quantitat dels
seus pressupostos a ajudar a les des-
peses d'installació i sosteniment que
aquest fet reportaria.

Per Sitges, per Catalunya, per la me-
mòria del nostre precursor Rusiñol, us de-
mano que tingueu en compte, senyor con-
seller de Cultura, els nostres desigs, i a
tots els que ens haveu honorat amb la
vostra visita, que recordeu els anhels
d'aquesta vila blanca que en tots mo-
inents se sent més ansiosa que esde-
vinguin un fet positiu les aspiracions
nostres.»

A continuació féu ús de la paraula el
senyor conseller de Cultura de la Ge-
neralitat.

Començà remarcant el fet que tots els
parlaments que havien estat pronunciats
abans comportessin una petició o altra,
que li era adreçada per raó del càrrec
de conseller de Cultura que ostentava en
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aquell acte. Amb tot, féu constar que les
havia rebudes a gust.

Assenyalà el fet que la Generalitat,
davant les múltiples necessitats actuals
de Catalunya, no comptava sinó amb es-
cassos mitjans econòmics per a subve-
nir-hi. Això no volia dir, però, que els
ànims haguessin de decaure. Ell ja per
endavant feia palesa la seva admiració i
el seu interès per la vila de Sitges.

Es referí a les paraules del senyor
Folch i Torres exaltant l'espiritualitat
de Sitges i afirmà que l'atracció turísti-
ca, a més dels elements de la natura
com són el mar, que també banya tants
i tants altres llocs que no són Sitges, i
el sol, que és ben bé per a tothom,
l'exerceix l'esclat d'una cultura.

Recordà, en temps llunyans de la seva
•jovenesa, llavors que Maeterlinek era un

avantguardista i Cèsar Franck un revo-
lucionari, que en un dels casinos de Sit

-ges fou representada «La Intrusa», de
Maeterlinck, i es va tocar un quintet de
Cèsar Franck. Aleshores els trens eren
escassos i els calgué acabar de passar la
nit a Sitges. L'incentiu d'una bellesa
nova, n'era la causa.

Reconegué que per molts motius
plaents es considerava obligat a corres-
pondre, a protegir els projectes de què
li havien parlat. Advertí que no feia
promeses de diners. Indicà solament que
fos demanat el concurs de la Genera-
litat per dur aquests projectes enda-
vant.

Els polítics — digué — som en els -ini-
cis de les coses; després aquestes passen
a altres mans, les quals en recullen el
fruit.

Prometé que per la seva part donaria
tota la pressa a la realització d'aquests
plans, perquè almenys pogués arribar a
temps de rebre'n el goig.

Féu constar, per acabar, que ell tam-
hé s'acollia a la invocació patriòtica .
de l'alcalde de Sitges: que per Catalu-
nya, per Sitges i per l'art i la cultura,
podien comptar sempre amb el conseller.

El conseller-regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona, senyor Jo-
sep Codolà Gualdo, manifestà que ell
s'excusava de parlar per raons de proto-

col. Però que per complaure els com
-panys que li pregaven que parlés, ac-

cedia.
Féu ressaltar la bellesa de l'acte del

matí dedicat a Gargallo, i afirmà que
actes com aquest convé que sovintegin
per tal d'honorar els artistes, i que con-
vénen també perquè és allà on es troba
gent afí, els patriotes.

Creu que en aquest moment tothom
ha d'estar al costat de la Generalitat,
car després del 6 d'octubre les disposi-
cions del Govern central han minvat les
facultats de Catalunya en perjudici de
la cultura catalana i per a salvar-la cal
restablir la Generalitat.

Per això fer, cal que tots els artistes
se sentin mobilitzats, que sigui una tasca
de tots els catalans per tal que amb la
fermesa de l'esforç de tots es pugui res-
tituir la plena intervenció de la Genera-
litat en la nostra cultura.

Acabà dient que tots els exèrcits ne-
cessiten un cabdill, i que el senyor Du-
ran, que és un catalanista cent per cent,
allunyat del camp d'acció política du-
rant tant de temps, és l'home que els
podrà dur a la victòria.

Tots els parlaments foren molt aplau-
dits.

NOVES OBRES DE GARGALLO
AL MUSEU

El dia 28 de desembre de l'any passat
moria, sobtadament, a Reus, l'escultor
català Pau Gargallo.

Poca dies abans, el 7 del mateix mes,
havia estat clausurada una exposició de
les seves obres a la Sala Parés.

Amb motiu del traspàs de Gargallo,
va ésser organitzada tot seguit una altra
exposició, que va quedar installada a la
mateixa Sala Parés i va tenir caràcter
d'homenatge a la memòria de l'artista.

A l'acte inaugural hi va assistir l'al-
calde de la ciutat senyor Joan Pich i
Pon.

Aquesta adhesió de l'alcaldia al sen-
timent de Barcelona per la pèrdua del
celebrat escultor, va continuar després
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Pau Gargallo. — Obra en lànnina de ferro tallada. Donatiu de Santiago Marco
(Museu d'Art de Catalunya, Barcelona)
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amb l'acord de concedir a la senyora ví-
dua de Gargallo una subvenció destina-
da a ajudar a les despeses produïdes per
aquella exposició.

La senyora Magalí Tartanson, vídua
de Gargallo, va correspondre a aquesta
decisió cedint tres de les obres de ['ex-

ferro retallades, d'una alçària de 70 cm..
signada del 1931.

Les dues primeres varen ingressar a la
Secció d'Art Modern del Museu d'Art
de Catalunya, en el mes de març darrer.

El «Penell» fou lliurat solemnement
al Patronat del «Cau Ferrat» de Sitges

Pau Gargallo. — «Acadèmia»
(Museu d'Art de Catalunya, Barcelona)

posició per als Museus que té al seu
càrrec la nostra Junta.

D'acord amb l'informe emès per la
direcció general dels Museus a petició
del senyor alcalde, les tres obres cedi-
des foren les següents:

«Acadèmia», obra en bronze, de 49
X 33 cm.

«Baigneuse», obra també en bronze,
de 68 cm. d'alçària, datada del 1924.

«Penell del gall», obra de planxes de

el dia 12 del darrer mes de maig, pel
conseller de l'Ajuntament de Barcelona
senyor J. Codolà Gualdo, qui ostentava
la representació de l'alcalde.

D'aquest acte en donem recensió deta-
llada en altre lloc del present número.

f x

Ha ingressat, encara, una altra obra de
Pau Cargallo al Museu d'Art de Cata-
lunya.
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El vocal de la nostra Junta, senyor San-
tiago Marco, artista decorador que va
deixant testimoni del seu lion gust en di-
versos edificis i estatges barcelonins, va
ésser, en el seu dia, encarregat de diri-
gir els treballs d'habilitació i decoració
de l'edifici de la Ciutadella, que havia
de passar a ocupar el Parlament de Ca-
talunya.

Els diversos industrials que executaren
aquests treballs volgueren testimoniar al
senyor Marco l'estima que els mereixia
aquella intelligent direcció fent-li ofrena
d'una obra original de Pau Gargallo.

Aquesta obra és una dona asseguda a
terra i el braç dret enlairat, fet en làmina
de ferro retallada; amida 47 per 50 cen-
tímetres i està datada de l'any 1931.

El senyor Marco l'ha donada ara al
nostre Museu per enriquir la sèrie d'o-.
bres de Gargallo, amb la condició que

Pau Gargallo.— «Baigneuse»
(Museu d'Art de Catalunya, Barcelona)

Pau Gargallo. — «Penell del Gall»
(Museu del «Cau Ferrat», Sitges)

sempre constin les circumstàncies de la
procedència que acabem d'explicar.

L'obra va ingressar al Museu el 27 de
febrer de l'any corrent.

En ocasió de la mort de Gargallo, Ra-
fael Benet va publicar un article sobre la
vida i l'obra d'aquest artista en el nú-
mero del nies d'abril d'aquest any del
nostre BUTLLETÍ.

En aquest treball l'autor parlava del
caràcter i la vàlua de les obres de Gar-
gallo en general i de les que té el Mu-
seu, entre elles.

Les quátre que motiven aquesta nota
i han estat ingressades amb posterioritat a
aquell estudi, poden ésser incloses en les
consideracions d'ordre crític que s'hi con-
tenen.

215



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

L'EXPOSICIÓ DE PRIMAVERA

D'ENGUANY

El dia 18 del darrer mes de maig a
la tarda, va tenir lloc l'acte del «ver-
nissatge» de l'Exposició de Primavera
d'enguany.

Diumenge dia 19 a les onze del matí,
es va celebrar l'ohertura oficial.

Va presidir el conseller de Cultura de
la Generalitat senyor Lluís Duran i Ven-

Lluc, senyor Joaquim Renart, i el vice-
president d'«Amics dels Museus», senyor
Manuel Rocamora.

El senyor Marés, com a president del
Saló de Barcelona i per delegació del
Saló de Montjuïc, pronuncià el primer
discurs.

Saludà les autoritats i remercià el con-
curs de tots els qui havien collaborat
a la realització d'aquesta Exposició.

A continuació, dedicà un record als
artistes traspassats d'ençà de l'Exposició

Le, autoritats i els invitaos, visitant FExposició el tija ple la inauguració

tosa que ostentava la representació del se-
nyor president de la Generalitat. Ocupa-
ren llocs a la presidència el senyor Josep
Codolà, conseller-regidor de Cultura de
l'Ajuntament, que portava la representa-
ció de l'alcalde; el president del Saló de
Barcelona, senyor Frederic Marés; el
president del Saló de Montjuïc, senyor
Manuel Humbert; el president de l'Aca-
dèmia Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi, senyor Joan Antoni de Güell; el
president de la Junta de Museus, senyor
Alexandre Soler i March; el president
del Círcol Artístic, senyor Josep Clarà; el
representant del Cercle Artístic de Sant

anterior remarcant especialment la figu-
ra de Pau Gargallo.

I acabà assenyalant la importància no
solament artística, sinó ciutadana que
tenen aquestes manifestacions, per re-
cordar a les autoritats presents a l'acte
la necessitat de comptar amb llur ajut
perquè aquestes puguin continuar en
les condicions que llur finalitat reclama.

Seguidament féu ús de la paraula el
conseller-regidor de Cultura de l'Ajunta-
ment senyor Josep Codolà, que va reco-
llir les aspiracions manifestades pel se-
nyor Marés testimoniant el bon desig que
té l'Ajuntament perquè les exposicions
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oficials d'art puguin estar . installades en
les condicions que llur importància de-
mana.

Finalment . va pronunciar un eloqüent
discurs el conseller de Cultura de la Ge-
neralitat senyor Lluís Durán i Ventosa.

Assegurà que el seu millor goig fóra
poder prestar a aquestes exposicions,
dins del càrrec que ocupa, l'ajut a què
s'havia referit el senyor Marés.

Afegí que aquest ajut no vindria a
ésser més que una nova prova de l'afecte
que sent per l'obra dels nostres artistes,
ja testimoniat en el projecte de llei que
va presentar quan ostentava el càrrec de
senador encaminat a aconseguir que els
artistes participessin de l'augment de va-
lor que experimentaven llurs obres a tra-
vés de les transmissions successives.

Acabà remarcant la participació que
tenen els artistes en el desenrotllament
i el prestigi d'un país i que en aquest
sentit els artistes catalans aporten un va-
luós tribut a la grandesa de Catalunya.

Tots els oradors foren molt aplaudits.
Acte seguit es va donar per inaugurada

l'Exposició de Primavera del 1935 que
és la tercera de l'etapa actual.

La Junta Municipal d'Exposicions
d'Art que té cura d'aquestes .manifesta-
cions, está aquest any constituïda en la
següent forma:

President, Joan Pich i Pon, alcalde;
vice-president, Josep Codolà i Gualdo,
conseller-regidor de Cultura; vocals, Jor-
di de Camps i J. M. Blanch i Romeu,
consellers de l'Ajuntament; Manuel
Humbert, president del Saló de Montjuïc;
Josep M. Prim, vice-secretari del Saló de
Montjuïc; Frederic Marés, president del
Saló de Barcelona; Miquel Farré, vocal
del Saló de Barcelona; secretari, Joan
Merli.

L'Exposició ocupa com els anys ante-
riors la totalitat de l'edifici que des de
l'any passat és destinat a aquestes mani-
festacions de la Junta i té per nom Saló
de l'Art Modern.

Els artistes que hi tenen obres expo-
sades són els següents:

Saló de Barcelona. — Pintura: V. Al-
barranch, J. Amat, A. Asensi, H. Baig,
J. Barraquer, C. Barrios, I. Bea, Bena-

vent Santandreu, C. Bésquer, G. Bestard,
L. Bonet, R. Calsina, F. Cano, J. Casals,
A. Casas Abarca, J. Cases, A. Coll Blanch,
T.. Condeminas, J. Costa i Pujol, M. Costa
Segura, S. Davit, M. LI. Daza, N. Domè-
nech, F. Elías, R. Estranya, F. Fàbregas,
R. Fàbregas Fàbregas, J. Farjas, M. Far

-ré, J. Ferrer Mascaró, J. M. Galofré Si-
nobas, J. Garriga, J. Gil i Gil, L. Gil de
Vicario, A. Gómez Masip, L. M. Güell,
R. Gimbert, F. Guinard, Eva Iiling, O.
Junyent, F. Llaneras, J. Llaverías, F.
Llop, J. Mareé, F. Marsà, L. Masriera,
J. Martínez, C. Martínez Tarrassó, E.
Meifren, R. Mora, J. Morant, J. Morell,
L. Muntané, E. Ochoa, J. Olivé, E. Pala,
J. Picó, F. d'A. Planas-Doria, Porret, J.
Puigdengolas, B. Puig Perucho, M. Puja-
das, A. Ràfols, M. Renom de Garate, A.
Ribas Rius, R. Ribas Rius, M. Risqués,
M. Rocamora, Rodríguez-Puig, E. E. Ro-
magosa, J. Rovira, P. Sabaté, S. Sabatés,
F. Sáinz de la Maza, E. Santasusagna, J.
Serra, D. Serra Badué, E. Soler Calvet,
J. Subirats, M. Taylor, J. Terruella, N.
Torrecillas, A. Valdemi, C. Valero, N.
Valls Martí, J. Vancells, C. Vázquez, A.
Vidal Rolland, Vila-Puig, D. Vilà, M. Vi-
latobá, T. Viver.

Escultura: C. Armiño, J. Malmaña,
G. N. Bru, J. Borrell Nicolau, L. Cairó,
J. M. Camps Arnau, F. Carulla, E. Cla-
rasó, F. Guairan, J. Durán, M. Gené, J.
M. Giménez Valls, Miquel Gimeno, E.
Heksch, F. Marés, J. Martrús, L. Montané,
V. Moré, A. Nogués.

Dibuix i gravat: F. Almuni, A. Anti-
ga, C. Bécquer, G. Carbonell, A. Cardu-
nets, S. Llobet Ribas, C. Llobet Raurich,
J. Narro, J. Olivé, R. Opisso, J. Orihuel,
J. Pedragosa, F. Serra, G. Soler Gat

-villaró.
Art aplicat: L. Albert de Puig, E.

Ballet, A. Casanovas, A. Cumella, A. Far
-gnoli, A. Hinsberger, F. Mañé, F. Mon
-tanpà, M. Roca, T. Sayol.

Decoració: Pere Cardona, F. Martí-
nez Surroca.

Saló de Montjuïc. — Pintura: F. Ar-
deriu, E. Armengol, E. Aymat, A. Bartri-
nas, R. Benet, Bosch-Roger, J. Busquets,
J. Campillo, Camps-Ribera, M. Camps
Vicens, A. Canadell, M. Capdevila, R.
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Cartell anunciador de l'Exposició

Capmany, F. Canyelles, A. Carbonell, D.
Carles, Montserrat Casanova, G. Cochet,
J. Commeleran, C. Cortès, A. Costa, J.
Cots, Pere Créixams, J. Cuellas, C. Díaz-
Costa, F. Domingo, J. Escayola, Montser-
rat Fargues, Rafael Fernández de • Soto,
G. Fina, P. Flores, F. Galí, A. García, P.
Gastó, J. Gausachs, P. Grau, E. Grau-
Sala, J. Guàrdia, M. Humbert, J. Hurtu-
na, A. Iglesias, P. Isern i Alié, J. O. Jan-
sana, Jewer, A. Junyent, G. Kar, F. La-
harta, R. López, A. Marinello, J. M. Mar-
quès-Puig, Soledat Martínez, M. Massol,
A. Mataró, J. Mercadé, Mikoumo, J.
Mombrú, Lluís Morató, X. Nogués, J.
Obiols, A. Opisso, J. Palau, A. Pasqual,
Iu Pascual, Josep Perrín, Enric Pinet,
Jaume Pla, Càndid Planes, Enric Porta,
Pere Prat, Josep M. Prim, Enric-C. Ri-
cart, J. Rigol, Ramon Ripoll, P. Roig,
Joan Roqueta, Olga Sacharoff, R. Sena-

bre, J. Serrano, Lleó Solà, J. V. Solà An.
dreu, J. Soler Diffent, V. Soler Jorba, J.
Soler de Trinxeria, G. Toledo, E. Valls,
M. Valls Quer, J. Ventosa, E. Vicente, F.
Vidal-Galicia, F. Vidal-Gomà, A. Vila.
Arrufat, Miquel Villá.

Escultura: Arcadi Bussol, A. Casa-
mor, E. Casanovas, J. Clarà, C. Collet,
J. Dunyach, A. Fenosa, J. M. Freixa, P.
Gargallo, A. R. González, J. Granyer, M.
Llauradó, E. Monjo, E. Maragall, M. Pa-
redes, J. Ros, E. Serra, J. Viladomat.

Dibuix i gravat: J. M. Freixa, Este-
ban Vicente, A. Vila Arrufat.

Art aplicat: Francesc Elías, M. Pare-
des, E. Serra Abella, R. Solanich, M.
Trallero.

La Junta de Museus va fer en aquesta
Exposició les següents adquisicions:

Del Saló de Barcelona: «Nu», de Jo-
sep Puigdengolas; «Bust» (bronze) , de
Frederic Marés; «Camí de la Font», de
Teresa Condeminas; «Apunts de nena»,
de Francesc Serra; «Illustracions», de
Josep Narro; «Pot de gres», d'Eudald
Ballet.

Del Saló de Mont ,juic: «X», de Josep
Obiols; «El finestral», de F. d'A. Galí;
«Noia nua» (bronze), d'Enric Casanovas;
«Pot», de Francesc Elías; «Grup de cér-
vols», d'Enric Serra Abella.

El jurat nomenat per a la concessió
dels premis «Campeny» i «Nonell» d'es-
cultura i pintura respectivament, creats
per la Generalitat de Catalunya, fallaren,
quant al primer a favor de la figura de
bronze «Noia nua»,. obra d'Enric Casano-
vas i adjudicaren l'altre a la tela d'Elisi
Meifren que duu per títol «Martigues.
França».

La Junta d'adquisicions destinades a la
Generalitat i l'Ajuntament efectuà les
segiients :
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Al Saló de Montjuïc. — Pintures: Ra-
fael Benet, «Boudoir»; E. Bosch-Roger,
«Pintura»; J. Commeleran, «Paisatge
d'Horta»; P. Créixams, «Composició »;
J. Mercadé, «Poblet»; M. Villà, «Pont de
Claverol». Escultures: Apelles Fenosa,
«Dona asseguda» (bronze) ; J. Granyer,
«Routiers» (alabastre) ; M. Llaurador,
«Nu» (marbre) .

Al Saló de Barcelona. — Pintures: Jo-
sep Amat, «Paisatge»; Fèlix Cano, «Con-
trallum»; A. Coll, «La dàrsena»; F. Mar-
sà, «Natura morta»; Julià Martínez, «Na-
tura morta»; Ll. Muntané, «Mare i fill»;
B. Puig Perucho, «Santa Quitèria»; E.
Santasusagna, «La noia del llibre»; J.
Vancells, «Paisatge de la Barata». Es-
cultures: C. Armiño, «Repòs» (bronze) ;
LI. Cairó, «Nu de noia» (bronze) ; F.
Cuairan, «Porc senglar» (bronze) ; J. Mar-
trús, «Noia al bany» (bronze). Dibuixos:
C. Béòquer, nou dibuixos; R. Opisso, «Po-
bres». Art aplicat: A. Cumella, gerro de
gres.

Aquesta Exposició ha d'ésser clausu-
rada el dia 7 de juliol corrent.

CARTELLS, PUBLICACIONS
1 GUIES DELS MUSEUS

Inaugurat ja el Museu d'Art de Catalu-
nya, que conté la part més important de
les colleccions de la Junta de Museus, ha
estat iniciada l'actuació de propaganda.

Aquesta actuació té, com és natural,
nombrosos i diversos aspectes, dignes de
detingut estudi.

Té ja una relació amb aquestes qües-
tions la conferència donada darrerament
pel nostre director senyor Joaquim Folch
i Torres sobre el mètode a seguir per a
fer profitosa la visita dels nens de les es-
coles als Museus d'Art.

Avui en el camí de les esmentades ac-
tuacions la Junta ha editat tres nous
cartells artístics de propaganda.

Dos es refereixen al «Poble Espanyol»
de Montjuïc, lloc destinat per la Junta
per a Museu d'Art Popular. Un d'ells re-
produeix fotogràficament una vista d'a-
questa típica construcció, i l'altre és una
adaptació del que va ésser editat en oca-
sió de l'Exposició Internacional de Bar-
celona del 1929, executat pel reputat ar-
tista Xavier Nogués.

L'altre es refereix a la Biblioteca d'Art
que la Junta de Museus té installada al
mateix «Poble Espanyol».

Aquests cartells, tal com ja ha estat fet
amb altres de la mateixa Junta, seran re-
partits a les entitats culturals, hotels, ecu-
tres de turisme, etc.

Continuant aquesta actuació la bene
-mèrita entitat «Amics dels Museus de

Catalunya» té actualment en estudi l'e-
dició d'uns opuscles indicadors del caràc-
ter i el contingut dels nostres Museus, im-
presos en cinc idiomes i elegantment illus-
trats, els quals seran repartits amb la mà-

Cartell de la Biblioteca Especial d'Art de la
Junta de Museus
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Cartell anunciador del «Poble Espanyol»

xima profusió entre els hostes estrangers
dels hotels barcelonins.

La mateixa entitat està preparant, a
més, l'edició d'uns petits carnets, per a
ús dels xofers de taxis núbiles, on són
continguts tots els detalls necessaris per
a facilitar la visita dels forasters als nos-
tres Muscus d'Art.

Finalment la pròpia entitat abans es-
mentada, situada encara en aquest pla de
difusió de l'obra cultural que els Museus
d'Art representen, ha pres darrerament
el següent acord:

«L'Associació dels Museus de Catalu-
nya, previ acord ami) la Junta de Museus
de Barcelona, a l'objecte d'iniciar l'obra
de difusió entre el poble, de les valors
artístiques i històriques que en aquells
utuseus són contingudes;

Considerant la necessitat d'iniciar i
orientar en un sentit de màxima dignitat
i eficàcia, els serveis de guiatge del pú-
blic a través de les colleccions dels nos-
tres museus abandonats sovint en altres

bandes, a ciceronatges oficiosos esponta-
nis, deficients, per improvització o indus-
trialització d'una tasca pedagògica de
tant delicada naturalesa;

Atenent els informes de la Direcció
General dels Museus d'Art de Barcelona
sobre la forma en qué aquesta funció és
practicada pels Serveis d'Educació ane-
xos a l'organització técnica d'alguns dels
grans Museus d'Europa i de la majoria
de l'Amèrica del Nord;

Estimant com un símptoma satisfactori
de l'alt interès del poble per les nostres
colleccions d'art el fet de la nodridíssima
concurrència de visitants que els diumen-
ges acuden a visitar-los i a la qual s'ha
de correspondre amb una assistència pe-
dagògica oral, que faci profitosa als fins
de la cultura aquesta curiositat;

Tenint en compte que el caràcter de
servei dominical permanent que s'ha de
donar a aquesta tasca, no permet exigir-
lo del personal tècnic normal de les ofi-
cines de la Junta de Museus, que té com
a missió essencial la cura de les collec-
cions en tots els múltiples aspectes que
elles comporten;

Considerant d'altra part que la base
de coneixements necessaris damunt la
qual ha d'establir-se el coneixement con-
cret de la matèria a explicar, correspon
als ensenyaments de la Secció correspo-
nent de la Facultat de Filosofia i Lletres
de la nostra Universitat, i que de més a
més pot esdevenir beneficiós per al futur,
aquest contacte dels nostres museus d'art
amb les promocions anuals università-
ries, d'on han de sortir els futurs espe-
cialistes de la història de l'art;

Ha acordat:
Organitzar a títol d'assaig, en el Museu

d'Art de Catalunya, un servei dominical
permanent de conferències a través de
les sales, que podran ésser seguides pels
visitants reunits entorn del conferenciant,
el qual haurà de donar a aquells unes no-
cions generals suficients a la comprensió
de l'interès històric, artístic i tècnic d'a-
questes, i la seva descripció particular.»

L'hora de les conferències serà al matí
i es fixarà oportunament. Cada diumen-
ge, un conferenciant explicarà la Secció
d'art romànic, i un altre conferenciant
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la d'art gòtic. Un tercer conferenciant ex-
plicarà, en diumenges alterns, la Secció
d'art de la Renaixença i barroc i el ma-
teix conferenciant, també en diumenges
alterns, l'art contemporani.

Els conferenciants seran determinats
en mèrits d'un concurs amb exercicis
orals convocat a l'efecte, anualment, en-
tre els alumnes de la Facultat de Filoso-
fia i Lletres de la nostra Universitat, que
hagin acabat els estudis de la Llicencia

-tura el mateix any de la convocatòria.
Cada any, a la fi del curs acadèmic,

serà convocat el nou concurs, el fall del
qual serà donat abans del 15 de desembre
del mateix any, entrant els nous confe-
renciants en funcions el primer diumenge
de gener de l'any següent i cessant els
que foren nomenats en el curs immediat
anterior.

El Jurat serà presidit pel senyor pre-
sident de l'Associació dels Amics dels
Museus de Catalunya, i format pels se-
nyors president de la Junta de Museus,
degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
de la Universitat de Barcelona, professor

.Cartell anunciador del «Poble Espanyol»

d'Història de l'Art a la mateixa Facultat
i director general dels Museus d'Art de
Barcelona.

La convocatòria i bases del concurs es
publicaran al seu temps.

Per últim referint-nos a les publica-
cions de la Junta de Museus, hem d'es-
mentar la recent reimpressió dels núme-
ros 1 i 2 d'aquest BUTLLETÍ que estaven
completament exhaurits, i que ara per-
metran completar algunes colleccions que
estaven mancades d'aquests números.

UNES CONVERSES SOBRE ART

L'any 1932 van tenir lloc a Francfort
del Main unes reunions de diverses per-
sonalitats literàries i científiques per a
departir sobre Goethe; foren presidides
per Jules Destrée. L'any següent unes
converses sobre l'avenir de la cultura va-
ren efectuar-se en la mateixa forma a
Madrid sota la presidència de la senyora
Curie-Sklodowska, i unes altres a París
sobre l'esdevenidor de l'esperit europeu,
aquestes presidides per Paul Valery.

L'any passat va celebrar-se a Venècia
l'Exposició biennal internacional d'Art
que tan alt prestigi ha aconseguit. En
aquesta oportunitat l'Institut internacio-
nal de Cooperació intellectual i la Comis-
sió Nacional Italiana d'aquest Institut,
varen organitzar sota el patronatge del
Govern italià, unes altres sessions sem-
blants a les anteriorment esmentades, so-
bre aquests dos temes de veritable inte-
rès: L'Art i la realitat contemporània, i
l'Art i l'Estat, i, dins d'aquest; l'Art i el
gust del públic.

Les reunions tingueren lloc del 25 al
28 de juliol, sota la presidència de Jules
Destrée. A la inaugural pronunciaren els
discursos oficials: Alfredo Rocco, minis

-tre d'Estat, en nom de la Comissió Ita-
liana de l'Institut de Cooperació intellec-
tual; el comte Volpi di Misurata, en nom
de la Comissió de l'Exposició; Mario Al-
vera, en representació del municipi ve-
necià; Jules Destrée, pel Comitè Perma-
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nent de Lletres i Arts; J. D. de Monte-
nach, per la Societat de Nacions, i Henri
Bonnet, per l'Institut internacional de
Cooperació intellectual. A la sessió de
clausura parlà Massimo Pilotti, en nom
de la Societat de les Nacions.

Heus ací les personalitats invitades a
la conferència:

Alemanya: Thomas Mann; Argentina:
Arturio Lagorio i Roberto Levillier; Aus-
tria: Josef Strzygowski i Hans Tietze;
Bèlgica: Jules Destrée, Paul Fierens, Paul
Lambotte i Henri Van de Velde; Bolívia:
Adolf Costa du Rels; Brasil: Caio de
Mello Franco; Bulgària: Bogdam Filov,
Ivan Lazaroff, Detschko Usunoff, Ivan
Vassileff i Demetrio Zoloff; Cuba: Ma-
riano Brull; Equador: Gonzalo Zaldum-
bide; Espanya: Salvador de Madariaga,
Eugeni d'Ors i Ernesto Giménez Caba-
llero; Estats Units: Paul Manship; Fin-
làndia: Artur Langfors; França: Henri
Focillon, Jules Romains, Ch. E. Le Cor

-busier, André Lhote, Joèl Martel, Paul
Jamot i Waldemar George; Gran Breta-
nya: Cecil Harcourt Smith, Erie Macla-
gan i Herbert Read; Grècia: Georges
Oikonomos i senyora Typaldo Foresti;
Hongria: Bela Bartok, Tibor Gerevich i
Lajos Zilahy; Itàlia: Nino Barbantini,
Emilio Bodrero, Carlo Garra, Arduino
Colasanti, Alfredo Casella, Gino Fogo-
lari, Giovanni Gentile, Gustavo Giovan-
noni, Balbino Giuliano, Antonio Maraini,
Luigi Marangoni, Ugo Ojetti, C. E. Oppo,
Roberto Papini, Roberto Paribeni, Mar-
cello Piacentini, Margherita Sarfatti, Gino
Severini, Aldo Scolari, Pietro Tricarico
i Diego Valer¡; Mèxic: F. Castillo Nájera;
Països Baixos: Willem van der Pluym;
Polònia: Kaden Bandrowski, Alexandre
de Guttry i Vaslav Husarski; Portugal:
Julio Dantas; Romania: Georges Opresco,
Helena Vacaresco i Emil Panaitesco;
Suècia: Ragnar Oestberg i Johnny Roos-
val; Suïssa: Daniel Baud-Bovy, Alexan-
dre Cingria i Waldemar Deonna; Txecos-
lovàquia: V. V. Stech, M. Engel i Antoni
Matejcek; Venesuela: M. Valenilla Lanz.

Un dels aspectes del segon tema, el que
ja hem apuntat més amunt com a com

-près dins d'aquest, no pogué ésser posat
a discussió per manca de temps. Fou

tractat posteriorment per correspondèn.
cia entre alguns dels membres assistents
a les converses.

L'Institut internacional de Cooperació
intellectual acaba de publicar un bell
volum de més de 350 pàgines on són re-
produïdes totes les deliberacions preses
taquigràficament durant les converses.
No cal dir que constitueix una obra d'ex-
traordinària importància, car els temes a
què es refereix són amplament i profun.
dament estudiants per la majoria de les
altes personalitats que acabem de con-
signar.

BIBLIOTECA D'ART DE LA JUNTA

DE MUSEUS

Obres ingressades durant el segon semes-
tre de l'any 1934

DONATIUS
(Acabament)

J. GIBERT: Degut a la importància
d'aquest donatiu, agrupem les obres que
l'integren, sota els epígrafs que seguei-
xen a continuació:

ART. — G. MARçAIS: «L'art en Alge-
rie», 1 vol. — J. JORDÁN DE URRIES I

AZARA: «Comentarios de estéticos alema-
nes a la doctrina artística de Wolfflin»,
1 fase. — ÀNGEL DE APRAIZ: «Las discipli-
nas estéticas y sus métodos en la Univer-
sidad», 1 fase. — PARKER GALLERIES (Lon-
don) : «The world's centre for naval,
military and historical pictures», 2 fase.

ARQUEOLOGIA. — a) ANTIKEN IN Tü-
BINGEN (Extret de «Archaologischer An-
zeiger») , 1 fasc. — M. ANTÓN I FERRÁN-
Diz: «Razas y naciones de Europa», 1 fase.
— ARCHAOLOGISCHER FUNDE DES JAHRES
1923-24, 1925, GRIECHENLAND (Extret de
«Jahrbuch des Deutschen Archaologis-
chen Instituts») , 2 fasc. — b) J. D. BEAZ,
LEY: «Citharoedus», 1 fase. — «Icarus»,
1 fase.-- COMTE BEGOUEN: «Quelques ob-
servations sur la décapitation aux temps
préhistoriques», 1 fase. — H. BERBERIAN:
«Découvertes archéologiques en Arménie
de 1924 a 1927», 1 fase. — FR. W. VON
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BISSING: «Una figurina arcaica, di rana,
nel Museo di Alessandria», 1 fasc. -
P. P. BLANCO: «¿Cómo debe computarse
el tiempo en la era del cristianismo?»,
1 fasc. — ANTONI BLÁZQUEZ: «Via ro-
mana de Tánger a Cartago», 1 fase.
—CARL BLÜMEL: «Grabvasen aus dem
bezirk des Polystratos Deiradiotes», 1 fas-
cicle. — «Der fries des tempels der
Athena Nike», 1 fase. — «Zwei stromun-
gen in der attischen kunst des V. Jah-
rhunderts», 1 fasc. —F. M. TH. BÜHL:
«De opgraving van Sichem», 1 fasc. -
P. BOSCH GIMPERA I J. DE C. SERRA-
RÀ-F OLS: «Ètudes sur le néolithique et sur
l'énéolithique de France», 1 fasc. — P.
BoscH GiMPERA: «La prehistòria», 1 fase.
— «Le relazioni mediterranée postmice-
née ed il problema etrusco», 1 fasc. -
«Grecia y la civilización crético-micé-
nica», 1 fase. — «Bosnia, Cros etnografski
Musej u Belgradu», 1 fasc. — M. DE Bo-
VET: «Des dynasties égyptiennes», 1 vol.
— E. BRECCIA: «La schiavitu nell'antico
Egitto i suoi rapporti con lo svilupio della
civiltá egiziana», 1 fase. — Juifs et chré-
tiens de l'ancienne Alexandrie», 1 fase.
— SANDRO BRECCIA: «Le port d'Alexan-
drie», 1 fase. — A. BRUECKNER: «Mittei-
lungen aus dem Kerameikos V, Vorbe-
richt tiber die ergebnisse der grabung
1929», 1 fase. — H. BULLE: Zwei griechis-
che bronzen», 1 fasc. — BULLETIN DE LA
SOCIÉTÉ ROYALE DE GÉOGRAPHIE DE
ÉGIPTE, tom XIV.—M. BURGAULT: «Les
aryens en Orient et les celtes. en Italie»,
1 vol. — E. BuscHoR: «Die Olympia-
Ineister», 1 fase. — «Eine hand vom Di-
pylon», 1 fase. — «Die Affen-Inseln»,
1 fase. — F. BUTAVAND: «Glozel et ses ins-
cripcions néolithiques», 1 fase. — c) B.
CARRIÈRE et A. BARROIS : «Fouilles de
l'École Archéologique Française de Jé-
rusalem (1926) », 1 vol. — A. CATTAUI:
«Charles de la Roncière, La découverte
de l'Afrique au moyen age, Cartographes
et explorateurs», 1 fasc. — P. CHENEAU:
«L'antique Peluse et son fecond episto-
lier Isidore», 1 fase. — PAÜL COLLOMP:
«La papyrologie», 1 fasc. — E. COMBE:
«La mort d'Alexandre le Grand a Baby-
lone», 1 fase. — G. CONTENAU: «La qües-
tion des origenes comparées, «Les cy-

lindres chypriotes», 1 fasc. — P. Couis-
SIN: «Le Dieu- Épée de Iasili-Kaia et le
culte de l'épée dans l'antiquité», 1 fase.
— d) MATTEO DELLA CORTE, luventus:
«Un nuovo aspetto della vita pubblica di
Pompei...», 1 vol.—W. DEONNA: «La Si-
réne, femme-poisson», 1 fase. — «Les ori

-gines de la représentation humaine dans
l'art grec», 1 fase. — «Quelques croyan-
ces superstitieuses de la Grèce antique»,
1 fase. — GEORGES DE DUBOR: «Assyrie
et Chaldée», 1 VOl. — CHARLES DULAS:
«Les vases lacono-eyrénéens», 1 fasc. -
e) «ÉCOLE FRANçAISE D'ATHENES: «Croni-
que des fouilles et découvertes archéolo-
giques dans l'Orient hellénique (1922-
23) », 1 fase. — R. EILMANN: «Labyrin-
thos», 1 vol.—f) F. M. FERRERO: «In-
vestigaciones arqueológicas en Palestina»,
1 fase. — G. FOUCART ET A. CATTAUI BEY:
«La Société Sultanieh de Géographie du
Caire (1875-1921)», 1 fase.—CARL
FRANK: «Babylonisch-assyrische kunst»,
1 fase. — H. FRXNKEL: «Attische inschrif-
ten», 1 fase. — g) H. GAGO RABANAL: «Es-
tudios de arqueologia protohistórica y
etnografía de los astures lancienses (hoy
leoneses) », 1 vol. — J. GERMER-DURAND:
«Topographie de l'ancienne Jérusalem
des origines a Titus», 1 fasc. — HETTY
GOLDMAN: «Excavations at Eutresis», 1
fascicle. — J. G. H. GREPPO: «Essai sur le
système hiéroglyphique de M. Champo-
llion le Jeune», 1 fase. — h) J. P. HAR

-LAND: «Prehistoric Aigina», 1 vol. — A.
M. HASSANEIN: «Thorough Kufra to Dar-
fur», 1 vol. — R. HERBIG: «Rómische ba-
sis in Civita Castellana», 1 fase. — «Gie-
bel, stallfenster und himmelsbogen», 1
fascicle. — «Griechische harfen», 1 vol.
— AMÈLIA HERTZ: «Les sources de la ci-
vilisation sumérienne», 1 fasc. — G. VAN
HOORN: «Une bague minoenne a Copen-
hague», 1 fasc. —j) P. JACOBSTHAL:
«Griechische terracotten des V jahrhun-
dertes vor Chr. Geb., Melische reliefs»,
1 fasc. —k) G. KARO: «Orient und He-
has in archaischer zeit», 1 fase. — «Fueh-
rer durch die ruinen von Tiryns», 1 fase.
— G. KRAHMER: «Die Artemis vom Late-
raiu und verwandtes», 1 fasc. — K. Kü-
BLER: «Eine attische lówenstele des 5
jahrhunderts», 1 fasc. —1) C. LAGIER:
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«Le pharaon du disque solaire ou la ré-
volution religieuse de Tell-Amarna», 1
fascicle. — K. LEHMANN-HARTLEBEN: «Dic
euthynterie des Parthenon, 1 fasc. — in)
J. MARTÍNEZ SANTA-OLALLA: «A propósito
de un cráneo trepanado de mi colección»,
1 fase. — «La naveta occidental de Bi-
niach y el estudio antropológico de algu-
nos restos humanos, por el Dr. Aranzadi»,
1 fase. — W. VON MASSOw: «Die stele des
Ainetos in Amyklai», 1 fasc.— «Die Kyp-
seloslade», 1 fasc.—M. I. MAxIMOVA: «Les
vases plastiques dans 1'antiquité, 2 vols.
— «La mer rouge a travers les ages», 1
fascicle. — H. MÖBIUS : «Uber forro und
bedeutung der sitzenden gestalt in der
kunst des orients und der griechen»,
1 fasc. — ALEX MOREAU DE JONNÉS:
«Statistique des peuples de l'antiquité»,
2 vols. — n) F. NABOT i TOMÁS: «Valor
sintético del trabajo «Los benedictinos y
la ciencia», por el Rdmo. arzobispo
doctor López Peláez», 1 fasc. — NOTICE
ILLUSTRÉE SUR AL-HARAM AL SHARIF. JE-
RUSALEM», 1 fase. — o) A. K. ORLANDOY:
«E paregophtissa tes Artes», 1 fase. - p)
PAULIN PARÍS: «Les historiens des croi-
sades», 1 fase. — J. PÉREZ DE BARRADAS:
«Prehistoria», 1 fase. — ALEX. PHILADEL-
PHEUS: «Bases archaiques trouvées dans
le mur de Thémistocle à Athenes», 1 fase.
— «Note sur le Bouleuterion de Si-
cyone», 1 fase. — B. PICK: «Mitteilungen
aus dem Kerameikos V., Die «Proma-
chos» des . Phidias und die Kerameikos-
lampen», 1 fase. — M. PILLET: «Sur quel-
ques tynes de le déesse nue trouvés à Kar-
nak», 1 fasc. --STEFAN PRZEWORSKI:
«Une statuette hittite de Cracovie», 1
fascicle. — «Grecs et hittites», 1 fase. —
r) G. RODENWALT: «Eine spatantike kunst-
stromung in Rom», 1 fase. — «Saulen-
sarkofage», 1 fasc. — K. RONCZEWSKI:
«Description des chapiteaux corinthiens
et variés du Musée Greco-Romain d'Ale-
xandrie», 1 fasc. —A. RUMPF: «Zur flo-
rentiner Antinoosbronze», 1 fasc. — s)
E. SAAVEDRA: «El Alcorán», 1 fasc. —F.
SARTIAUX: «Troje. La guerre de Troje et
les origines préhistoriques de la question
d'Orient», 1 vol. — A. M. SCHNEIDER:
«Samos in fruhchristlicher und byzanti-
nischer zeit», 1 fase. — B. SCHWEITZER:

«Der eingang zum «Hypogaeum Flavio-
rum», 1 fase. — «Unde auf dem Dach» ,
1 fasc. — J. Six: «Athenion von Maro-
neia», 1 fase. — «Mikon's fourth picture
in the Theseion», 1 fase. — «G. A. S.
SNIJDER: «Une représentation eschatolo-
gique sur une stèle attique», 1 fase. -
«Sur le temple de Rome et Auguste»,
1 fase. — «De forma matris cum infante
sedentis apud antiquos», 1 fasc. — So-
CIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE D'ALEXANDRIE:
«Rapport sur la marche du service du
Musée en 1913», 1 fasc. — LA SOCIÉTÉ
SULTANIEH DE GEOGRAPHIE ET SON PRO-
GRAMME DE TRAVAIL (1918)», 1 fasc. —t)
HENRI THUILE: «Cominentaires sur l'At-
las Historique d'Alexandrie», 1 fasc. -
G. E. TIPALDOY: «Ta Fragkika oicosenia-
tes Xalkidos», 1. fasc. — R. TORRES CAM-
Pos: «La geografía en 1901», 1 vol.—u)
UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE:
«Classification des céramiques antiques,
elassification 11», 1 fasc. — v) EMILIO H.
DEL VILLAR: «La definición y divisiones
de la geografía», 1 fasc.—w) OSC. DE WAT-
TEVILLE: «Le cri de guerre chez les dif-
férents peuples», 1 fasc. — G. WELTER:
«Vorromische architectur in Klein
Africa», 1 fase. — «Altionische Tempel»,
1 fasc. — «Die Tripodenstrasse in Athen»,
1 fase. — «Das Olympeion in Athen», 1
fascicle. — «Zwei vorromische grabauten
in Nord Afrika», 1 fase. — W. WILCOCKS:
«The garden of Eden of the Bible and
of the babylonians», 1 fasc. — FRANZ
WINTER: «Kretisch-mikenische kunst», 1
fascicle. — «Die kunst der homerischen
zeit», 1 fasc. — P. WOLTERS: «Kirke», 1
fascicle. — «Der geflügelte seher», 1 fas-
cicle. — W. WREDE: «Vora Misokampos
auf Samos», 1 fase. — «Phyle», 1 fase.
O. WULFF: «Grundlinien und kritische
erorterungen zur prinzipien der bilden-
den kunst», 1 vol. — a) W. ZSCHETZSCH-
MANN: «W», 1 fase.

MATÈRIES DIVERSES DE TEMA
HISPÀNIC. — V. CASTAÑEDA I ALCOVER:
«Contribución para el estudio de las bi-
hliotecas públicas en España», 1 fasc. -
REVISTA DE GERONA: Collecció a Comptar
de l'any 1878 (2." de la fundació) al 1895,
6 vols. — «Breve noticia histórica del
Instituto del Cardenal Cisneros», 1 fase.
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— C. BERNALDO DE QUIRÓS: «Guadarra-
ma», 1 fase. — P. BOSCH GIMPERA:
«La migration des types hispaniques à
l'énéolithique et au debut de l'age de
bronze», 1 fase. — «Els celtes i les cultu-
res de la primera edat del ferro a Cata-
lunya», 1 fase. — «Investigacions arqueo-
lògiques de l'Institut d'Estudis Catalans,
Memòria dels treballs de 1915-1919», 1
fascicle. — «Los antiguos íberos y su ori

-gen», 1 fasc. —ADOLFO SHULTEN: «Mis
excavaciones en Numancia», 1 fase. -
J. DE C. SERRA-RÀFOLS: «Sarcòfags de pe-
dra esculturats de la necròpolis de Tar-
ragona», 1 fase. — «Materials de prehis-
tòria catalana», La collecció prehistòrica
de Lluís Marian Vidal, 1 fase. — «De
geografia catalana», Tres cartes geogràfi-
ques del pla de Barcelona, 1 fasc. — J.
SERRA I VILARÓ: «De metal.lúrgia prehis-
tòrica . a Catalunya», 1 fasc. — Luis MA-
RIANO VIDAL: «Cerámica de Ciempozue-
los en una cueva prehistórica del Nordes-
te de España», 1 fasc. — JOSEP CLARÀ 1

AYATS: «Discurso leído por el señor...
en el acto de su recepción pública en
la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando (1925) », 1 fasc. — J. R.
MÉLIDA: «Museo Arqueológico Nacional,
Adquisiciones en 1918, Notas descripti-
vas», 1 fase. — R. TORRES CAMPOS: «Mo-
numentos de la provincia de Santander,
La iglesia de Santa María de Lebeña»,
1 fasc. — ELIAS ROGENT: «Santa María
de Ripoll, Informes», 1 fasc. — ELIAS
TORMO: «La escultura española-en la an-
tigüedad», 1 fasc. —PEDRO DE RÉPIDE:
«Imágenes de Madrid», 1 fasc. — CONDE
VDO. DE VALENCIA DE DON JUAN: «Armas
y tapices de la Corona de España», 1 fase.
— M. J. MARTÍN: «Historia verdadera
de San Juan Evangelista, Historia ver-
dadera del Diluvio • Universal (Recull
factici de dos opuscles amb illustracions
al boix) », 1 fase. — ANDRÉS DE BURGOS:
«Relación verdadera del rebato que die-
ron Quatrocientos y cincuenta moros en
el almadrava de Zaara (illustració al
boix) », 1 fasc. — F. RODRÍGUEZ MARÍN

• i M. MENÉNDEZ PELAYO: «Mateo Ale-
mán», 1 Vol. — PEDRO ALSIUS Y TORRENT:

«Serinyà», 1 fasc. — A. GONZÀLEZ CAR
-BÍN: «Cultura de Almería en el siglo xi

bajo la dinastía de los sominadihitas»,
1 fasc. — A. GONZÀLEZ PALENCIA: «Ex-
tracto del catálogo de los documentos del
Consejo de Indias conservados en la Sec-
ción de Consejos del Archivo Histórico
Nacional», 1 fase. — «Los archivos espa-
ñoles y las investigaciones histórico-lite-
rarias».—F. NEBOT Y TOMÁS: «Los car-
tularios de las catedrales y monasterios
de España en la Edad Media», 1 fase. -
Z. GARCIA VILLADA: «La vida de los escri-
tores españoles medievales», 1 fase. -
ANTONIO BLÁZQUEZ: «Estudio acerca de
la cartografía española en la Edad Me-
dia», 1 fasc. —J. GAVIRA MARTÍN: «La
ciencia geográfica española del siglo xvi»,
1 fasc. —S. MORET Y PRENDERGAST: «El
conde de Aranda», 1 fase. — R. BELTRÁN
RózPIDE: «Isidoro de Antillón, geógrafo,
historiador y político», 1 vol. — EL CONDE
DE CEDILLO: «Isabel la Católica», 1 fase.
—H. SUAÑA Y CASTELLET: «Elogio del
cardenal Jiménez de Cisneros», 1 fase. -
ANTONIO RUBIÓ Y LLUCH: «Fray Luis de
León», 1 fase.

MATÈRIES CONNEXES AMB L'ART
I L'ARQUEOLOGIA. — LA REVUE ÉGYP-
TIENNE: «Any 1. er, números 1 al 12»,
2 fase. — «La presse musulmane», 1 fase.
— G. DUFLOT: «Guide illustré de l'étu-
diant étranger à Paris et en France
(1909) », 1 fase. — L. LuzuRRIAGA: «Al-
gunos aspectos de la educación nueva»,
1 fase. — L. RECASENS SICHES: «Aspectos
de la vida académica y científica germana
de la post-guerra», 1 fasc. — F. RUBLO:
«Relaciones entre la ciencia y el arte»,
1 fasc. —F. ENRIC: «Historia de la
Compañía de Jesús en Chile», 2 vols.

MATÈRIES NO CONNEXES (per bé
que relacionades ami) l'ambient en què
es produeix l'obra d'art) .—En nombre de
87 títols, pertanyen als autors següents:
a) C. Alcázar Molina, Rafael Altamira, J.
M. Asensio y Toledo. b) J. Balar¡, M.
Belda y Belda, Pierre Benoit, A. Bonilla
y Sanmartín, P. Bruno Ibeas. c) J. Carre-
ras Artau, H. Coudenhove, F. de Corte-
jarena y Aldebó. d) J. Daniel Infante,
M. Deherripon, A. de las Casas, Blanca
de los Ríos Lampérez. e) J. Echegaray.
f) C. Fernández Duro, J. Fernández Gi-
ner. g) M. Gaibrois de Ballesteros, L.
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Galindo y de Vera, E. García de Herre-
ros, J. H. García de Quevedo, D. Gil y
Romo, J. Gómez de Arteche y Moro, A.
González Garbín. h) Eduardo de Hino-
josa. j) J. Jimeno Agius. 1) R. M. Labra,
A. de Lamartine, J. Leonard, C. Lickefett,
A. G. de Linares, P. Longás y Bartibás.
m) M. Menéndez Pelayo, E. Moles, E.
Montero Ríos, S. Moret y Prendergast,
Ch. Muller. n) F. Nabot y Tomás. o) A.
Olano Galarraga, F. Olóriz. p) M. Pedre-
gal, El marqués de Pidal. q) F. Quiroga.
r) G. Ralfs, F. Rodríguez Marín, A. Ro-
geard, A. Royo y Villanova. s) E. Saguer
y Olivet, R. Salillas, Miguel Sánchez, R.
Sánchez de Ocaña, P. Sangro y Ros de
Olano, V. Santamaría de Paredes, A.
Sardà i Llaberia, R. Sasera y Samsón, A.
M. Schneider, F. Silvela de Le Vielleuze,
L. Simarro y Lacabra, G. Soterioy. t)
J. M. Torroja, Th. Tsatsos. v) C. Val-
verde y Valverde, Luis Vidart. w) C. W.
Westrup.

RENOVACIÓ DE LA JUNTA DE

MUSEUS

El dia 1 de maig darrer va ésser cons-
tituït el nou Govern de la Generalitat.

A conseqüència d'aquesta nova cons-
titució, la Generalitat va designar els
seus representants a la Junta de Museus
d'acord amb el sentit de les bases de
creació del nostre organisme, cessant,
per tant, les representacions designades
anteriorment en forma excepcional.

El dia 16 del dit mes, el senyor presi-
dent de la Generalitat, d'acord amb la
proposta del senyor conseller de Cultu-
ra, va dictar el següent decret:

«Les Bases de constitució i funciona-
ment de la Junta de Museus de Barce-
lona determinen que la Generalitat de
Catalunya hi será representada pel seu
president, el qual exerceix una de les
presidències honoràries, i per quatre di-
putats provincials i dos tècnics, desig-
nats per la pròpia Generalitat en cada
una de les seves renovacions.

Per decret del 9 de febrer darrer, pu-
blicat en el Butlletí Oficial de la Gene-

ralitat de Catalunya del 13 del mateix
mes, fou acordat que la Generalitat,
durant l'actual règim polític a Catalu-
nya, fóra representada dintre la Junta de
Museus per la persona del senyor presi-
dent. L'esmentat decret designa per a
formar part de la Junta, en qualitat
d'assessors de la Presidència de la Ge-
neralitat, el cap de la Secció de Finan-
ces i l'interventor de Cabals, i com a
tècnics, representants de la Generalitat,
la senyora Teresa Amatller i el senyor
Santiago Espona, en mèrits de la cate-
goria artística de llurs colleccions par-
ticulars i per l'interès que han demos-
trat per a l'augment de les dels Museus.

Atès que ha de considerar-se que han
cessat els motius pels quals foren nome-
nats els assessors de la presidència de
la Generalitat dintre l'esmentada Junta
de Museus;

Atès que ja és hora de restablir la
normalitat en l'esmentada Junta, i que
la Generalitat hi tingui la representació
que li pertoca, i tota vegada que no és
possible el compliment estricte de l'ar-
ticle 7. è de les Bases de constitució, per
no existir, actualment, diputats provin

-cials, s'entén que han d'ésser de lliure
nomenament de la Generalitat les per-
sones cridades a l'exercici d'aquests càr-
recs;

Atès que els quatre noms proposats
per ostentar la representació de la Ge-
neralitat són els de quatre personalitats
que han posat llur preparació i llur pres-
tigi al servei de l'art i de la cultura de
Catalunya;

Atès, d'altra banda, que, donades les
circumstàncies especials de llur nome-
nament, com a tècnics de la senyora Te-
resa Ainatller i del senyor Santiago Es-
pona, poden ésser confirmats en llurs
respectives designacions:

A proposta del conseller de Cultura
i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Primer. — La representació de la Ge-
neralitat dintre la Junta de Museus será
constituïda per aquesta Presidència, com
a vocal nat i president d'honor i pels
senyors Josep Puig i Cadafalch, Fran-
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cese Cambó i Batlle, Josep Clarà i Ayats
i Pere Corominas i Muntanya.

Segon. — Cessen en llurs càrrecs d'as-
sessors de la Presidència de la Generali-
tat dintre la Junta de Museus, el senyor
cap de la Secció de Finances i el senyor
interventor de Cabals de la Generalitat,
nomenats per Decret del 9 de febrer da-
rrer, i

Tercer. — Són confirmats la senyora
Teresa Amatller i el senyor Santiago
Espona en llurs càrrecs de tècnics, re-
presentants de la Generalitat dintre l'es-
mentada Junta de Museus.

Barcelona, 16 de maig del 1935.»
El dia 9 del mateix mes de maig va

constituir-se l'Ajuntament de Barcelona
i en acordar les noves representacions
a la Junta de Museus ho va fer també
d'acord amb les bases abans esmentades.

Aquestes designacions són las següents:
Vice-president: Josep Codolà Gualdo,

conseller-regidor de Cultura. Vocals re-
gidors: César Martinell Brunet, Francesc
Torras Villa, Josep M. Blanch Romeu i
Pau Bastida Florensa. Vocals tècnics:
Casimir Giralt Bullich, Ròmul Bosch Ca-
tarineu.

Fetes aquestes designacions la Junta
va reunir-se el dia 25 de maig sota la pre-
sidència del conseller de Cultura de la
Generalitat senyor Lluís Duran i Ven-
tosa per a procedir a la seva constitució.

En virtut de les disposicions regla-
mentàries les presidències honoràries han
correspost a l'esmentat senyor conse-
ller de Cultura de la Generalitat i a
l'alcalde, senyor Joan Pich i Pon, i la
primera de les vice-presidències al con-
seller-regidor de Cultura de l'Ajuntament,
senyor Josep Codolà.

La Junta va elegir per unanimitat el
senyor Josep Puig i Cadafalch per al
càrrec de president el qual agraí la de-
signació ami) sentides paraules. La cor-
poració acordà també, testimoniar la
seva gratitud al president anterior, se-
nyor Alexandre Soler i March per l'en

-cert i el tacte amb què havia exercit el
càrrec durant el període difícil en qué
l'havia ocupat. Va designar-lo a més per
a la segona vice-presidència.

Els senyors Jaume Espona i Jaume

Marco foren reelegits en els càrrecs res-
pectius de tresorer i comptador que ha-
vien ocupat en l'exercici anterior.

També per unanimitat i després d'e-
logioses paraules de tots els reunits, la
Junta, fent ús de les facultats que li
són atorgades en les seves bases de cons-
titució va acordar conferir el nomenament
de vocal als senyors Damià Mateu i Ma-
nuel Rocamora que tan generosament
contribueixen a l'engrandiment dels
museus.

Posteriorment l'Acadèmia de Bones
Lletres comunicà haver elegit president
el senyor Francesc Carreras i Candi.

En conseqüència la Junta va quedar
constituïda en la forma següent:

Presidents d'honor: Lluís Duran i Ven-
tosa, conseller de Cultura de la Gene-
ralitat; Joan Pich i Pon, alcalde de Bar-
celona.

President efectiu: Josep Puig i Cada-
falch.

Vice-presidents: Josep Codolà i Gual
-do i Alexandre Soler i March.

Tresorer: Jaume Espona i Brunet.
Comptador: Jaume Marco i Urrutia.
Vocals: Francesc Cambó i Batlle, Pere

Corominas i Muntanya, Josep Clarà Ayats,
Maria Teresa Ametller i Cros, César
Martinell i Brunet, Francesc Torras i Vi-
lla, Josep M. Blanch i Romeu, Pau Bas

-tida i Florensa, Casimir Giralt i Bullich,
Ròmul Bosch i Catarineu, Pere Casas
Abarca, Miquel Farré i Albages, Damià
Mateu i Bisa, Manuel Rocamora i Vidal,
Francesc Carreras i Candi, Joan An-
toni de Güell i López, Antoni Rubió i
Lluch i Pere Mayoral i Parracia.

Vocal honorari: Carles Pirozzini i
Martí.

Fou acordat un vot de gràcies als
funcionaris de la Generalitat i de l'Ajun-
tament que amb tant d'encert havien ac-
tuat de membres assessors durant el dar-
rer exercici.

Ja constituïda la Junta fou escoltat
amb especial atenció el raport presentat
pel president anterior, senyor Soler i
March, sobre els importants problemes
que s'havien estudiat en el període de la
seva presidència i que la Junta actual
haurà de resoldre.
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Aquest document que va merèixer
molts elogis i en el qual és exposada l'o

-bra que caldrà realitzar tot seguit per a
continuar el pla de metodització dels
museus, va donar lloc a una àmplia de-
liberació, en la qual tots els reunits ex-
posaren la conveniència de fer el més
aviat possible tot el que sigui necessari
perquè les importants colleccions que
avui la Junta ha de tenir als seus dipò-
sits de reserva, entre les quals hi ha les
d'orfebreria ceràmica, teixits, numismà-
tica i art contemporani espanyol, puguin
ésser installades en llocs adients i, per
tant, posades a disposició del públic.

En aquest ordre de consideracions va
ésser especialment remarcada la conve-
niència d'enllestir les obres de la capella
de Santa Ágata i la casa Padellàs que
han de constituir un magnífic conjunt
arquitectònic en el qual s'installarà el
Museu de les Arts sumptuàries, constituït
per exemplars tan notables com el tapís
de Sant Jordi, el tern de Sant Valer¡ i la
collecció de ceràmica.

VISITES COL.LECTIVES

ALS MUSEUS

Dia 26. — Escola del Treball; Acadè.
mia de Belles Arts de Sabadell; Liceu
Dalmau de Badalona; Escola Complemen.
tària d'Oficis del districte 7.è

Dia 29. — Grup Escolar «Pere Vila»;
Mutua Escolar i Cultural de Martorell.

Dia 30. — Escola Normal de Barcelona.

Al Museu de les Arts Decoratives

Dia 3. — Escola de nenes núm. 75 del
carrer Xuclà.

Dia 8. — Escola Nacional de Valls,
Grup Escolar Sarrià.

Dia 12. — Institucions Culturals «Fran-
cesc Macià», Grup núm. 1; Escola del Tre-
ball.

Dia 14. — Escoles de l'Ateneu Santboià.

Dia 17. — Institut Escola; Grups Esco-
lars de la Casa de Caritat.

Dia 21. — Escola de Riumors.

Dia 25. — Escoles de Vilafranca.

Dia 28. — Escola d'Artesans de Va-
lència.

MAIG
	 Al «Poble Espanyol de Montjuïc»

Al Museu d'Art de Catalunya

Dia 2. — Escola núm. 27 d'Hospitalet.

Dia 3. — Escoles Ribas.

Dia S. = Grup Escolar «Ramon Llull»;
Escola Massana.

Dia 9. — Grups Escolars de la Casa de
Caritat, Escola Normal de Navarra.

Dia 10. — Grup Escolar «F. Pi i Mar-
gall».

Dia 14. — Grup Escolar «Pere Vila».

Dia 18. — Escola Nacional de nens
d'Ibars d'Urgell.

Dia 22. — Escola Nacional de Santa
Eulàlia d'Hospitalet.

Dia 25. — Escola Graduada d'Alumnes.

Dia 2. — Asil de Sant Feliu de Llo-
bregat.

Dia 3. — Grup Escolar «Pere Vila».
Dia 8. — Grup Escolar «Ignasi Iglésies»

de Montcada-Reixach; Grup Escolar
«Pere Vila»; Escola Normal de Na-
varra.

Dia 9. — Grups Escolars de la Casa de
Caritat; Col.legi Religiós de Franciscanes.

Dia 10. — Grup Escolar «F. Pi i Mar-
gall».

Dia 12. — Escola del Treball i d'Estu-
dis Secundaris de Masnou.

Dia 14. — Grup Escolar «Pavelló de les
Roquetes» de Sant Andreu.

Dia 15. — Col.legi Nacional de Gallifa.
Dia 21. — Escola de Riumors.
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MARCS I GRAVATS
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VIDRIERES D'ART - MUNTURES EN	 GRAN PREMI
PLOM 1 LLAUTÓ - ESMALTS AL FOC 1	 Exposició Internacional
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DE PINTURES
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CARRER DE LA LLUNA, N.° 23
Telèfon 25534

mm Soler
TALL 1 COL • LOCACIÓ

DE CATIFES
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ARTICLES DE NETEJA

Carrer de València, 273
(entre Claris i Llúria)

Telèfon 70321 - BARCELONA

ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE L'ENSENYANÇA CATALANA

PUBLICACIONS ESCOLARS

ACABEN DE PUBLICAR-SE

Llibre de la Natura
PRIMER GRAU

	
PER S. MALUQUER NICOLAU

I A. PARRAMON TUBAU

Història de Catalunya
PRIA^IERES LECTURES	 PER FERRAN SOLDEVILA

EDITADES PER

I. G. Seix i Barral Germans, S. A.
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IndústY•ies Gràfiques
Seix i Barral Germans

S•A

IMPRESSORS I EDITORS

disposen d'una ferma col•laboració
d'artistes especialitzats en tota obra
gràfica i el muntatge industrial mo-
dern de totes les branques del llibre

Aquest conjunt està al
servei de l'Art, de la
Indústria i del Comerç
i la seva consulta serà
molt agraïda i atesa

Provença, 219 : BARCELONA : Telèfon 71671



La I'iuiacofeca

MARCS 1 GRAVATS

HIGINI GARCÍA
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Y. GARCIA SIMON
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Modern dels
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