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III i darrer

Un tomb en el camí emprès ens per-
met de superar la delectació morosa, a
què hom propendeix quan examina l'es-
tampa francesa del segle XVIII, i albirar
de sobte el panorama del gravat espanyol.

Ací com arreu, la talla dolça era judi-
cada com un art noble per excellència.

La Bíblia i els «Flos Sanctorum» fo-
ren la principal font d'inspiració dels
nostres burinistes, junt amb la mitologia
i la història quasi mitològica de Grècia
i Roma. Cal afegir que certes demandes
corrents en el mercat, com les (le porta-
des, retrats-frontispici, tesis, diplomes,
blasons, etc., ajudaven a viure als modes-
tos artífexs.

Per tal de comprovar el predomini
d'aquest procediment, degut sobretot a
la immigració de nombrosos artistes fla-
mencs i alguns francesos i italians que
s'establiren ací, basta resseguir el «Dic

-cionari» de Cean Bermúdez, obra que
fresà el camí per a l'estudi del gravat
espanyol, avui molt posada a contribució
encara.

L'aiguafort, que no havia temptat a
penes els nostres pintors més nota-
bles, quedava relegat així mateix, sense
que el seu conreu tingués caràcter de
continuïtat, a mans professionals. Per da-
munt la mediocritat de la majoria d'a-
quests gravadors, s'aixeca la figura ge-
gantina de Ribera.

Per bé que els tractadistes estrangers
no el solen allistar entre els pintors-gra-
vadors espanyols, Ribera, malgrat d'ésser
per la seva tècnica el cap de l'escola na-
politana, és un temperament profunda-

ment espanyol, un valor ètnic. Si un
Poussin, que com ell sempre visqué a
Itàlia, és tingut per cap indiscutible de
la pintura francesa, semblantment podem
nosaltres anostrar-nos el Spagnoletto, per
tal cona les seves qua]itats racials són com
el substratum de tota la seva pro-
ducció.

Ribera, que adoptà una posició senti-
mental enfront de la vida, fou tothora
una ànima turmentada. Deixeble del Ca-
ravaggio i format en l'estudi aprofundit
de Rafael i el Corregio, es combinen fe-
liçment en la seva obra, així de pintor
com de gravador, sempre de pura filiació
hispànica. el realisme intens del seu mes-
tre amb l'espiritualitat i la gràcia pròpies
de les escoles romana i lombarda.

L'aiguafort «Martiri de Sant Barto-
meu», que reproduïm (fig. 18), és una rè-
plica proporcionada de la pintura que
el consagrà definitivament com a gran
artista.

A la segona meitat del segle xvin sorgí
Goya, quan ja semblava exhaust el poder
de creació de la raça.

Coni el Durer i Rembrandt, té una
personalitat tan acusada en el camp de
la pintura com en el del gravat. Malgrat
les falles de la seva tècnica, fou el pri-
mer gravador de l'Europa del seu temps
i la seva obra redimeix amb escreix l'ai

-guafort espanyol antic de la mitjania de
to que en general ofereix.

No solament fou un aiguafortista ge-
nial i un mestre expertíssim en l'aigua

-tinta, sinó que, octogenari ja, es revelà
com un portentós litògraf en una sèrie
sobre tauromàquia, niés pròpia d'un gran
artista en el cim de la seva carrera que
d'un debutant valetudinari.

Disciplinat com aiguafortista en la in-
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terpretació de Velàzquez produí l'una
darrera l'altra les sèries d'una originali-
tat desconcertant «Los Caprichos» i «Los
Disparates», models incomparables de
sàtira religiosa, social i política que no
tenen precedents en la història del gra-
vat, ni han tingut ni probablement tin-
dran mai qui s'atreveixi a continuar-les.

No deixarem de fer la seva part a l'es-
cola catalana, representada per obscurs
artífexs de gravat al burí, sortits en bona
part del Gremi de platers de Barcelona.
En els «Llibres de Passantia», d'aquest
antiquíssira gremi, tantes vegades esmen-
tats en aquestes planes, que es guarden a
la nostra Biblioteca, poden veure's llurs

I^

Fig. 18. —Josep Ribera (1588 . 1656).— «Martiri de
Sant Bartomeu»

En una altra sèrie intitulada «La Tauro-
màquia», gravada a l'aiguatinta, inter-
preta el moviment de la lluita que té lloc
a l'arena amb tan sorprenent fidelitat que
un film espectacular d'avui, en aquest as-
pecte, no deixa enrera les estampes (figu-
ra 19) . En una altra sèrie, «Los desastres
de la guerra», la protesta irada del grava-
dor de 1'Espanya tradicional, alçada en
armes, en fer-se palesa la perfídia na-
poleònica, eleva fins al sublim el
patetisme.

exercicis de mestria, com a orfebres. Al-
trament, l'Escola de Belles Arts, de Llot-
ja, dirigida des de la seva fundació pel
dissortat gravador Pere Pascual Moles,
fou un veritable fogar de burinistes, al-
guns d'ells ben estimables, o almenys, pos-
seïdors d'una habilitat tècnica no vulgar.

Baixant de les vertiginoses altures a
què ens havia menat el geni de Goya, es-
mentarem tot passant, el nostre pintor
Francesc Tramullas, tan ponderat, tan
pròdigament dotat de les qualitats ra-
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Fig. 19. — Francisco de Goya y Lucientes (1746 .1828). -
«Picador caigut sota el cavall»

Fig. 20.— Francesc Tramullas (1715 . 1760). — «Adéu»
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cials en ordre a l'activitat artística. Dei-
xant de banda les composicions de ca-
ràcter allegòric, de tipus no tradicional,
que abunden en la seva producció, hem
escollit, per tal d'ésser reproduït, l'ai-
guafort que intitula «Adéu» (fig. 20),
d'un pujat to pintoresc i, malgrat la con-
cepció fantasiosa, d'innegable regust ca-
talanesc.

Una altra jornada encara, la correspo-
nent a Anglaterra, i donarem per acabat
el nostre recorregut cíclic. Resten fora
del nostre itinerari els països escandinaus
i altres que no s'esmenten, per estar si-
tuats dins l'òrbita d'influència dels ante-
riors.

Anglaterra és arribada amb retard al
camp del gravat. Influïda per pintors i
gravadors francesos, alemanys i holande-
sos que hi sojornaren llarg temps o s'hi
establiren, es decantà devers el gravat al
burí. Es compten entre aquests artistes
immigrants Holhein, Van Dyck i molts
altres que, moguts d'esperit aventurer o
fugint de les lluites religioses i polítiques
del continent, emigraren de llurs respec-
tius països, com Bernard Baron, Abraham
Blooteling, Gerard Valek, Nicolàs Do-
rigny, Jean Simon i singularment l'aigua

-fortista Wenzel Hollar que hi deixà nom
-brosos deixebles.

A la segona meitat del segle XVII el
príncep Rupert, famós diletant, introduí
la mitjatinta (mezzotinto), anomenada a
França nianière noire i entre nosaltres
gravat en negre o al fum. Per tal d'obtenir
la desitjada gamma de tons, mitjançant
aquest procediment, s'aplanen més o
menys ami) el brunyidor alguns indrets
d'una planxa d'aram, prèviament layo-
rada amb el granejador (berceau), la
qual abans de l'operació de l'aplanament
hauria donat una prova del tot negra. La
mitjatinta, que fou emprada pels gra

-vadors de Reynolds, Gainsborough i Rom
-ney, assolí la seva major perfecció en el

retrat. Solia tenir aquest per fons un pai-
satge típicament anglès, que és com dir
una planura coberta de gespa, sense més

arbres que els estrictament precisos per a
assenyalar els termes.

El puntillatge, importat per Bartoloz-
zi a les darreries del mateix segle, caigué
aviat en desús, però produí un bon nom

-bre de belles estampes que són avui molt
preades, amb raó, pels colleccionistes.

No podem resistir la temptació d'enca-
bir en la illustració d'aquests articles,
potser no sense sorpresa d'alguns dels
nostres lectors, la reproducció d'una es-
tampa d'Hogarth, obtinguda d'una plan-
xa molt avançada a l'aiguafort, però re-
presa després vigorosament al burí. El
nostre propòsit, en fer-ho així, no és altre
que el de palesar el contrast existent en-
tre l'entenebriment poe atractívol d'a-
questa prova i la claredat escaient dels
altres aiguaforts que hem reproduït, en
el finiment dels quals per res no ha inter-
vingut el hurí. Altrament, ens hauria dol

-gut que, en acabar amb aquesta darrera
jornada el camí que hem emprès, no s'ha

-gués fet esment tan sols d'un gravador tan
original i tan representatiu, ensems que
tan poe conegut en el nostre país.

S'ha dit d'Hoggart que enfrontà l'espe-
rit del protestantisme a l'ideal de la be-
Ilesa clàssica.

La vida moral ho era tot per ell; per
això, cercava únicament l'expressió en ]es
seves obres, mancades generalment d'har-
monia, però no de força; potser l'atreien
i tot, la lletjor i el cretinisme. En aquest
sentit pot oposar-se al seu coetani Wat-
teau; un i altre reflectien respectivament
la manera d'ésser de societats diametral-
ment oposades.

L'exacerbament del sentiment ètic no
és pas l'únic caire interessant d'aquesta
forta personálitat, terriblement combati-
va. En la seva ànima de misàntrop, ado-
lorida ja des de la infantesa, hi havia
com un pòsit dels grans humoristes del
seu país, els Swift, Sterne, Fielding i She-
ridan. D'ací, que en la seva producció es
sobreposin a la tònica espiritual del pu-
rità certs rampells d'humor pairal, que
de vegades ratllen en cinisme.

En la persecució ultrancera de finali-
tats d'ordre moral, participava de la vena
aristofanesca i la inclinació al grotesc, a
la manera de Rabelais i Scarron, servides
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ambdues per una fantasia tan desorde-
nada com' la de Jérome Bosch.

Excellent pintor de les costums angle-
ses, cercava amb preferència els seus te-
mes en les peces de teatre i sentia espe-
cial predilecció per la vida de la faràn-
dula (fig. 21). Les sèries de les seves es-
tampes generalment incorrectes de di-
buix, que causen d'antuvi la impressió
d'un realisme brutal i capriciós, consten
en rigor, de conformitat amb el cànon
clàssic, d'exposició, intriga i desenllaç.

Hem arribat a la fi del nostre pelegri-
natge. La iconogràfica desfilada ens ha re-
portat una pau d'esperit de naturalesa
semblant, mutatis mutandis, a la que
produeix la contemplació dels bells es-
pectacles de la natura.

Dins aquest ambient de pau espiritual,
sembla talment que el temps hagi deturat
el seu curs. La llum del cap al tard, que
tot esmorteint -se dóna a les estampes una
aparença de pàtina, ens recorda, però,
que ha arribat el moment de cloure el
parèntesi que havíem obert en les nos-
tres activitats diàries.

Mentrestant, la sala de gravats va sub-
mergint-se a poc a poc en una penombra
com de temple. En aquesta hora daurada,
tornem els aiguaforts, que tant han de-
lectat el nostre esperit, a llur repòs ha-
hitual.

Obligats pel present treball, farem des-
filar també un altre dia per les planes del
BUTLLETÍ, mitjançant un lleure favorable
que no ha de mancar-nos, alguns bells
exemplars de la nostra collecció d'aigua

-forts moderns.
ESTEVE CLADELLAS

Bibliotecari dels Museus d'Art

Fig. 21.—Willi.nn Hogarth (1697.1764).— Aiguafort molt avançat,

relatiu a la vida de la faràndula, reprès llargament al burí
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LLIURAMENT D'UNA ALTRA
OBRA DE FORTUNY AL MUSEU

Poc després d'haver ingressat al nos-
tre Museu d'Art de Catalunya l'autore-
trat de Fortuny (1), es va presentar l'o-
casió de tornar a enriquir la sala d'aquest
Museu dedicada a l'insigne pintor català,
anlb una altra important obra seva.

Aquesta obra és el famós quadre «L'a-
ficionat a les estampes», la història i la
vàlua del qual són explicades en altre
lloc d'aquest mateix número pel direc-
tor general dels Museus senyor Joaquim
Folch i Torres.

A mitjan enes de novembre darrer
la casa Maria Esclasans, de Barcelona,
en representació del posseïdor d'aquest
quadre, resident a Madrid, va oferir-lo
en venda a la Junta de Museus per la
quantitat de cent mil pessetes.

La nostra Direcció General davant de
l'obra de Fortuny, va opinar tot seguit
que interessava sumar-la a les collec-
cions de la Junta o, si més no, evitar que
sortís de Catalunya.

Com que de moment la manca de mit-
jans econòmics de la Junta impossibili-
tava la primera d'aquestes solucions, fou
buscat l'adquiridor particular que po-
gués fer preveure una millor permanèn-
cia de l'obra al nostre país, i el senyor
Jaume Espona, membre de la Junta de
Museus, amb un gest veritablement exem-
plar, es va oferir a fer pel seu compte
l'adquisició, si no es trobava la manera
de realitzar-la per al museu.

Amb aquest punt de partida resolt,
era més fàcil cercar la manera de fer
l'adquisició per als nostres museus.

A aquest efecte el director general
va comunicar la situació a l'associació
«Amics dels Museus de Catalunya» i tot
seguit es va reunir la Junta de Govern
d'aquesta entitat per prendre els acords
que fossin necessaris.

En aquesta reunió, després de conèi-
xer els antecedents de l'obra relatius a la
seva autenticitat i d'escoltar el parer de
tots els components de la Junta sobre la

1. Vegi's el minero d'aquest RUTLLET/ corresponent al
mes de febrer de l'any 1936, pàg. 43.

seva vàlua artística, va ésser acordat d'o-
brir una subscripció per recaptar els ea-
bals necessaris per a l'adquisició i nome-
nar una ponència per tal d'ajustar i fixar
el preu definitiu.

Aquesta ponència formada pels senyors
Pere Casas Abarca, Manuel Rocamora,
Oleguer Junyent i Joan Pau Bosch, co-
mençà les gestions corresponents a l'ajut
de la compra, així com l'organització de
la subscripció, i al final va aconseguir que
el preu fos reduït a la xifra de quaranta
mil pessetes, a condició de satisfer el seu
import per tot el mes de gener següent.

En aquestes condicions els «Amics dels
Museus de Catalunya» es varen disposar
a fer una intensa campanya de propa-
ganda per a recaptar dintre d'aquest ter-
mini la suma necessària i a aquest efecte
van creure convenient tenir el quadre ex-
posat al públic durant el període de la
subscripció i establir el pagament d'una
pesseta per a visitar-lo, destinant la re-
captació d'aquestes entrades a la dita
subscripció.

Fetes les gestions oportunes, la senyora
vídua de Carreres, propietària del palau
de la Virreina, va cedir els salons d'a-
questa residència per a l'esmentada ex-
posició.

A continuació, la repetida entitat pu-
blicava per mitjà de la premsa la següent
elocució:

«Acaba d'aparèixer a la venda una
obra del gran pintor català Marià For-
tuny, que els experts conceptuen d'un
interès extraordinari.

Es tracta del famós quadre titulat
«L'aficionat a les estampes» d'una vàlua
artística anàloga a «La Vicaria».

És un deure de ciutadania evitar que
aquesta pintura vagi a una collecció es-
trangera o quedi en possessió d'un par-
ticular, i per tant, cal fer tots els possi-
bles perquè sigui integrada al patrimoni
comú, ingressant al Museu d'Art de Ca-
talunya.

L'entitat «Amics dels Museus de Cata-
lunya», atenta a la seva patriòtica finali-
tat, es proposa entusiàsticament acon-
seguir que l'obra de Fortuny resti defini-
tivament entre nosaltres.

Perquè això sigui un fet cal reunir
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dintre un termini curtíssim la suma de
quaranta mil pessetes, que és el preu que
ha arribat a aconseguir per a la seva
adquisició.

«Amics dels Museus de Catalunya» de-
tnana, doncs, l'aportació de tots els cata-
lans per a reunir aquesta quantitat abans
que fineixi aquell termini, i espera con-

aquesta senyorial residència barcelonina,
satisfent l'entrada d'una pesseta, que serà
també destinada a aquesta subscripció.

«Amics dels Museus de Catalunya» se-
gurs de l'amor de tots els barcelonins a
les obres d'art i confiats en la proverbial
cultura del nostre poble, creu funda-
dament que amb l'ajut que sollicita acon-

El palau de la Virreina els dies en què hi estava exhibit
el quadre de Fortuny

fiadament que les persones de més possi-
bilitats econòmiques hi contribuiran a
mida de llur posició, però confia i desitja
també que el poble hi aporti el seu
tribut.

Per a facilitar-ho, la família Carreres
ha cedit el seu palau de la Virreina (Ram

-bla de les Flors) a fi que pugui ésser ex-
hibida en els seus salons.

Per tant, des del dia 21 vinent, de cinc
a non de la tarda, l'obra «L'aficionat a
les estampes» podrà ésser admirada en

seguirà la plena efectivitat del seu pro-
pòsit.»

El dia 18 de desembre, el president
d'«Amics dels Museus de Catalunya», se-
nyor Casas Abarca, convidà a veure el
quadre la premsa barcelonesa i un es-
collit nucli de destacades personalitats
de les arts, les lletres i el colleccionisme.

El dia següent es va obrir l'exhibició
del quadre al públic i aquesta va conti-
nuar oberta fins el dia 6 de gener següent.

El dia 3 de gener la mateixa entitat
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El públic davant el quadre de Fortuny exhibit a la Virreina

«Amics dels Museus de Catalunya» va
organitzar una conferència sobre el tema
«Marià Fortuny i el seu mestratge» a
càrrec de Joaquim Ciervo, que va tenir
lloc al Círcol Artístic.

Durant aquest període l'exposició va
ésser visitada per set mil set-centes trenta

-dues persones. El dia 3 de gener la
varen visitar els senyors president de la
Generalitat i alcalde de Barcelona.

Mentrestant, s'anava fent la subscrip-
ció, a la qual varen prendre part les en-
titats i persones que s'indiquen a conti-
nuació amb les quantitats respectivament
subscrites:

Francesc Cambó, 3.000. - Jaume Es-
pona, 3.000. - J. M.° R., 2.000. - Fran-
cesc de P. Uriach, 1.000. - Raü1 Rovi-
ralta, 1.000. - Gaietà Vilella, 500. - A.
Compte, 500. - Alfons Macaya, 500. -
Antoni Rocamora, 250. - Manuel Roca-
mora, 250. - Joaquim Casas Carbó, 250.
- Lluís Guarro Casas, 250. -- `Valter
Walters, 200. - Dolors Calvcll, 150. -
Pere Casas Abarca, 100. - Josep Valen-
ciano, 100. - Ferran Benet, 100. - Joa-
quim Borralleras, 100. - Oleguer Ju-
nyent, 100. - Màrius Gifreda, 100. - Jo-

sep Bardolet, 100. - Marquès de Camps,
100. - Manuel Bofill, 100. - Maria Pa-
rellada, 100. - Joaquim Renart, 100. -
Xavier Nogués, 100. - Domènec Carles,
100. - Jordi Garí, 100. - Ramon de P.
Noguera, 100. - Josep Juncadella, 100.
Isidre M. (le Sicart, 100. - Miquel Casals
Carles, 100. - Lluís Plandiura, 1.500. -
Jaume Marco, 500. - Maria Parchada
(segona aportació) , 150. - Generós Añés,
50. - J. Maragall, 50. - Salvador Alar-
ma, 50. - Rafael Maspons, 50. - Jover
Nonell, 50. - Francesc Mitjans, 25. -
Planas Dòria, 25. - Josep Clarà, 25.
F. Camps Margarit, 25. - Antoni Cain-
prubí, 25. - A. V. D., 10. - Josep Carre-
res, 10. - Esteve Batlle, 25. - Bonet del
Río, 25. - Joan B. Sorribas, 5. - X., 10.
- Josep Massoch, 25. - Josep Homs, 5.
- Joan Fonolleda Serra, 25. - Rafael
Llimona, 25. - Joan Blai, 5. - Antoni
López Llausás, 100. - Miquel Odó, 25. -
Salvador Olivella, 25. - Martí Estany
Martí, 100. - Juume Mercadé, 25. - E.
Isern Dalmau, 100. - Albert Bcrnis, 100.
- Frederic Bernades, 250. - Doctor Lluís
Sayé, 500. - Ròtnul Bosch, 500. - Ma

-tilde Martínez, 5. - Antoni Franquesa, 5.
- Casa Miró, 5. - Maria Castañé, 5. -
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Les autoritats de Barcelona a Fexposició del quadre de Fortuny

Benet Martí, 5. - Artur Botau, 25. -
Emili Gombatia, 5. - Jordi Costa, 5.
- Josep Cuatrecases, 5. - X., 5. - Enric
Cucurella, 25. - Francesc Arderiu, 25. -
J. Marquès i Cortès, 10. - J. B. Trias, 25.
- Florentí Samaranch, 10. - Eugeni Go-
lozons, 50. - V. Rin. 50. - Josep Figue-
ras, 10. - Ramon Jové, 10. - Alfred Vi-
ites, 25. - Josep Bonet, 25. - Joaquim
Juanola, 25. - Francesc Mirabent, 100.
- Joan López Llausàs, 50. - August Mal-
vey, 200. - Salvador Tayá, 50. - Estanis-
lau Duran Reynals, 50. - Vicenç Abad,
50. - Xavier Güell, 50. - Nicolau Verda

-guer, 10. - J. Benabent, 5. - Joan Pa-
rera, 500. - Conrad Verdaguer, 15. -
Francese Bailera, 5. - S. Sabater, 5. -
R. Díez Campañà, 25. - Encarnació Pons,
Vídua de Vidal, 5. - Maria Guarro, 100.
- Dr. Jacint Vilardell, 100. - Josep Grí-
fols, 10. - S. Albertí, 5. - Joan Banús,
50. - Mercè Droz, 100. - Josep Tartera
Vilanova, 5. - Joaquim Pla, 5. - Joan
Graner, 25. - Ramon de Cabrera, 5. -
J. Carreras, 25. - Jacint Salvá, 5. - Cos-
ta i Simón, 8. - Emili Macià, 5. - Josep
Valls i Taberner, 100. - Joaquim So-
pena, 250. - August Matons, 25. - Fre

-deric Serra, 25. - Pcre Fontana, 250. -

Carles Sanllehy, 50. - Artur Mas Sardá,
50. - Josep Feliu, 100. - E. Condemi-
nes, 5. - Senyora de Agüero, 5. - Antoni
Bodet, 5. - Josep Grau i Sabat, 25. -
Josep M.'' (le Sagarra, 25. - Rodríguez
Puig, 10. - Eduard Masó, 5. - Frederic
Espaulella, 10. - Enric Pérez i Capde-
vila, 25. - Associació de Mestres Pintors
de Barcelona, 50. - Joan Pau Bosch, 250.
- Ferran Casablancas, 25. - Joan Palla-
rols, 25. - Miquel Aycart, 10. - Trinitat
Catasús, 100. - Manuel Sagnier, 25. -
Francesc Fontseré, 5. - Jaume Herreros,
5. - Joan Faus, 5. - Muntané, 10. -
Lluís Ferrer Salat, 25. - V. Soler de
Sojo, 25. - Joan Vilella, 500. - Jaume
Puigventós, 5. - Josep Planàs Atuell, 100.
- A la memòria del senyor Damià Ma-
teu, 1.000. - Miquel Mateu, 1.000. - Jo-
sep Garí, 500. - Mercè Comulada, 200.
- Josep Pla, 10. - Eduard Jover, 100. -
Maria Esclasans, 50. - Collegi d'Artí-
fexs en Ebenisteria, 50. - Joaquim Go-
mis Cornet, 100. - Sebastià Planas, 5. -
Lconei Cabrera, 5. - R. d'Abadal, 100.
- Joan Ferré-Vidal Giiell, 100. - Fran-
cesc Vives 011er, 100. - Martí Fuster Sal-
vatella, 25. - Frederic Marés, 10. - Jo-
sep Sans, 2. - Pere Sau, 2. - Adelaida
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Solares Ramos, 25. — Josep Virgili, 5. —
Josep M. Font, 5. — Frederic Serra. 5.
— Maria Bombi, 5. — Amadeu Colide-
forns, 25. — Josep Sala, 100. — Joan Bur-
gada Juliá, 5. — F. Recasens, 5. — Eusebi
Bertran i Serra, 500. — J. A. Gomis, 100.
— Xavier Calderó, 25. — Jaume Casane-
llas, 50. — Maria Teresa Castelló, 5.
B. F., 25. — S. i C. Sunyer-Viclal, 100.
— Maria Godó, 25. — Gustau Gili i Roig,
100. — Marià Recolons, 500. — Vicenç

sis mil tres-centes vuitanta-set pessetes
ami) seixanta -cinc cèntims.

La Junta de Govern, entenent que els
donants havien aportat llur tribut ex-
pressament per a l'adquisició d'aquesta
obra i que res no l'autoritzava a fer-ne
ús diferent, va acordar repartir aquest
sobrant entre tots els inscrits a proporció
de la quantitat subscrita per cada un
d'ells.

Finalment, el dia 1 de febrer a les cinc

Acte de lliurament del quadre de Fortuny en el despatx
oficial de la presidència de la Generalitat

Bosch, 250. — Alexandre Soler i March,
100. — Antoni Feliu, 100. — Ricard Con-
de, 50. — Antoni Bascós, 34. — Maria
Daina Gassol, 25. — Conrad Verdaguer,
1.5. — Joan Subirachs, 5. — Romà Per-
manyer, 5. — E. R., 5. — Joan Giró, 100.
— Generalitat de Catalunya, 4.936'25. -
Ajuntament de Barcelona, 4.938'40. -
Recaptat per entrades, 7.732.

Total de la subscripció: 46.387 pesse-
tes amb 65 cèntims.

El resultat, com es veu, no podia ésser
més satisfactori, car la suma recaptada
havia superat la quantitat necessària en

de la tarda «Amics dels Museus de Cata-
lunya» va fer lliurament oficial de l'obra
a la Generalitat perquè aquesta la lliurés
a la Junta de Museus.

L'acte va tenir lloc al despatx oficial
de la presidència d'aquesta corporació
oficial.

El president d'«Amics dels Museus de
Catalunya», senyor Casas Abarca, va pro-
nunciar un discurs remarcant la satisfac-
ció de l'entitat que presideix per haver
aconseguit d'enriquir el Museu ami) una
obra com la que s'havia adquirit i con-
gratulant-se de l'alt sentit patriòtic que
la ciutat havia demostrat en respondre
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tan entusiastament a la crida que li ha-
via adreçat l'entitat.

El president de la Generalitat senyor
Escales, elogià la meritòria tasca que en
general ve realitzant l'associació «Amics
dels Museus de Catalunya» i més particu-
larment en el cas concret que motivà
aquell acte; digué que sentia gran satis-
facció que ara les activitats d'aquesta
associació donessin per resultat hono-
rar la memòria del gran artista català a
qui en els seus temps havia dispensat es-
pecial atenció la desapareguda Diputació
Provincial de Barcelona; remarcà l'alta
significació que tenia en els moments ac-
inals el fet que l'opinió barcelonina in-
duïda per un noble sentit de la cultura,
s'hagués sentit tan francament interessada
per l'adquisició d'aquesta obra d'art, i
acabà client que acte seguit feia lliura-
ment del quadre a la Junta de Museus,
representada allí pel seu president se-
nyor Puig i Cadafalch, a fi que pogués
ésser tot seguit incorporat a la Sala For-
tuny del Museu d'Art de Catalunya.

«L'AFICIONAT A LES ESTAMPES»

DE FORTUNY

1. FORTUNY 1 ELS TEMES DE «CASAQUES»

El quadre de Fortuny ingressat darre-
rament al nostre Museu per donació dels
«Amics dels Museus de Catalunya» els
quals l'adquiriren en subscripció pública,
correspon al cicle temàtic de la pintura
de «casaques» (que és la que va donar
més popularitat a l'artista) que des de
l'any 1861 en què aparegué 1'aquarella
«El Confino» i alternant amb els temes
orientals, travessa tota Pobra fortunyiana
fins a «La Vicaria», el 1870, i «L'elecció
de model» i «El jardí dels poetes» aca-
bats el 1874, l'any nlateix en què el pin-
tor va morir.

El gènere dels temes de «casaca» quan
apareix en l'obra de Fortuny té escassís-
sims antecedents a Europa. Quan For-
tuny nior té en canvi una extensa conti-
nuació prou dissortada per a produir rà-
pidament la fatiga i caure en el descrèdit
fins al més complet abandó. Miquel i

Badia (1) un dels biògrafs de Fortuny
que més penetrà en la crítica de l'obra
de l'artista, anota aquest fet quan diu:
«Fortuny fou un veritable cap d'escola.
Darrera d'ell vingueren pintors francesos,
italians i espanyols que pintaren «casa-
ques» en figures diminutes, interiors plens
de tapissos d'Orient, armes i mobles es-
culturats, etc. ... o sigui, els temes predi-
lectes de Fortuny; tres, sense negar que
en aquesta pintura molts d'ells desplega

-ren gran ingeni i que alguns quant a
habilitat gairebé igualaren el nostre pin-
tor, en tots es notava la imitació... Suc-
ceí... que els deixebles s'acostaren més
als defectes que a les bones qualitats del
lnestre, de la qual cosa pervingué que el
gènere acabà en el ridícul per l'exagera-
ció, efeminament de l'execució i insubs-
tancialitat dels temes».

El gravat que reproduïm de Sadurní
sobre dibuix de Llovera, el compatrici
de Fortuny i que fou publicat en una il-
lustració contemporània a propòsit de la
mort de l'artista, ens dóna un graciós co-
mentari gràfic caricaturesc d'aquesta fe-

1. F. Miguel i Badia. «Fortuny, su vida y obras». Bar.
celona, 1887.

Dibuix de Llovera, publicat en una i}lustració
de l'època, a}lusiu a la imitació de què eren

objecte els tipus creats per Fortuny
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breta d'imitacions fortunyianes que es
produí a la desaparició del nostrc pintor.

No tenim, des del nostre punt de mira,
un gran interès a recaptar per a Fortuny
la glòria (per cert ben relativa) d'haver
introduït un «gènere», però, en el cas
present, sí que té interès constatar que,
si no fou ell qui el va iniciar, fou ell al-
menys qui el va posar en voga; i que en
tot cas, ami) antecedents o sense, el gè-
nere no fou per part del nostre artista
l'adhesió a un «corrent de moda» ami)

absolutament segur que la hi trobin. El
«tabletin» que Meissonicr posà de moda,
allò que per algun temps s'anomenà la
«pintura de saló» o de «gabinet», en pri-
mer lloc no tenia pas l'exclusivitat dels
temes de «casaca», i en segon lloc pot
dir-se que tendia més aviat a la resur-
recció de l'intimisme dels petits mestres
holandesos de la segona meitat del se-
gle xvlii i XVIII  i encara compartit amb
un tant per cent molt considerable de
pintura militar. A més, si podíem preci-

Marià Fortuny. —El primer «Aficionat a les estampes»
(Collecció Stewart)

el qual tractés d'obtenir un èxit fàcil,
sinó una coincidència. Car en Fortuny
(i això sí que és interessant d'afirmar-ho),
tot hi és espontani i dreturer, conc es-
pontània fou la seva pintura de «moros»,
no pas filla de la moda orientalista (que
iniciada per antecessors més illustres, De-
camps conreava a París en temps de For-
tuny), sinó del fet absolutament impre-
vist per l'artista de la seva anada al Mar-
roe on el va enviar la Diputació de Bar-
celona sense ell sollicitar-ho.

Quant a l'origen dels temes de «casa-
ques» alguns autors indiquen com a font
la pintura de Meissonier, però no és pas

sar les dates dels «tabletins» de «casa-
ques» de Meissonier potser aquests no
ens donarien una anterioritat a les prime-
res «casaques» de Fortuny entre les quals
hi ha «El Contino» (1861), el primer
«Aficionat a les estampes» de la collecció
Stewart (18631 i el segon «Aficionat a les
estampes» (1866) que és el que ara ha in-
gressat al nostre Museu.

No podem en aquest punt aportar pre-
cisions. Dispersa l'obra de Meissonier,
els estudis que n'hem pogut consultar (2)

2. Catàleg de 1''Evposition Meissonier» pubIie t per le
Gelerie Georges Pelit. Paris, març 1893. - Lionel ltobinson.
J. L. E. Meitsonier. 4.9ndree, 1897.
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no ens donen clarícies suficients. Inclina,
però, a creure en la possible anterioritat
de les «casaques» de Fortuny el fet d'ha-
ver-hi en l'obra de Meissonier temes
iguals als del nostre artista, la còpia dels
quals (cas d'ésser anteriors) hauria re-
pugnat al puritanisme originalista de
Fortuny. En efecte, Meissonier pintà tam-
bé un «Aficionat a les estampes», uns
«Amateurs de peintures» i un «Amateur
de tableaux chez un peintre», i, en aquest

a les estampes», segon) . Això sembla indi
-car una lletra datada al desembre del

1868 que Fortuny escriu al seu cunyat
Raimond de Madrazo resident a París,
en la qual li diu: «Estaré molt content
de conèixer Mr. Stewart (3) i ja que
tu tens amb ell franquesa suficient, li po-
dries aconsellar que portés a la seva ma-
leta, quan vindrà, algun petit quadret de
Meissonier o de Stevens, car desitjaria
veure alguna cosa de bo, i això ens farà

Marià Fortuny.— «L'aficionat a les estampes» segon, adquirit per subscripció

organitzada per «Amics dels Museus de Catalunya»

(Procedent de les Colleccions Fol, Pereire i avui al Museu d'Art de Catalunya)

cas, cal dir que si Meissonier no perdia
res de la seva glòria en repetir un tema
ja pintat per un jove mestre, Fortuny
(que s'estava fent la glòria en aquells
dies i que tenia per altra part una admi-
ració per Meissonier) hauria estat un
petulant (cosa que no era) en repetir un
tema ja donat per un mestre famós.

Encara cal tenir present que probable-
ment Fortuny no va conèixer cap obra
de Meissonier fins el 1868 i recordar que
les seves primeres «casaques» són del
1861 («El Contino») , 1863 («L'aficionat a
les estampes», primer) i 1866 («L'aficionat

molt de bé, almenys a mi que perdo les
ganes de pintar potser perquè no veig res
que valgui la pena».

A més, sabem que Meissonier es com
-plagué a retre ostentós homenatge al geni

de Fortuny quan aquest arribà a París.
És sabut que es va fer un honor de ser-
vir de model per a una de les figures de
«La Vicaria»: «Je pose pour M. For-
tuny» contestà a uns visitants inoportuns
del seu taller mentre Fortuny treballava
en aquella obra. I per bé que és cert que

3. Davillier. «Fortuny, sa vie, son moure cl su carres-
pnndarcen. París, 1875.
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Marià Fortuny. — Detall (le «L'aficionat a les estampes» segon

Meissonier exercí damunt l'artista català
una influència important, notable en la
manera d'acabar i precisar en la seva tèc-
nica un xic desfeta al principi; millora
que s'observa en els dibuixos, aquarelles
i pintures fortunyianes posteriors a l'any
1868, res no s'oposa al fet que Fortuny
influís en Meissonier, més que amb els
seus temes de «casaca», amb els èxits so-
rollosos que aquests obtenien a París des
que Goupil hi va portar les primeres
aquarelles i el primer «Aficionat a les
estampes».

11. FORTUNY, ESCLAU DEL GENERE DE

eCASAQUES» QUE HA POSAT DE MODA

I el fet d'aquests èxits, en el corrent
dels quals el propi Meissonier podia tro

-bar-se arrossegat, sí que interessa consta-
tar-lo per raó que ells constitueixen una
cadena per a Fortuny, una cadena d'or,
de la qual en repetides ocasions l'artista
es plany. I l'èxit dels temes de «casaca»
de Fortuny és provat. El cas de la repe-
tició del mateix tema de «L'aficionat a les

estampes» en tres quadres n'és la millor
prova. El primer al 1863, el segon al 1866
i el tercer al 1870, indiquen un succés ra-
ríssim que obliga l'artista a una forçada
repetició a base de comandes ben paga-
des. Les «casaques» de Fortuny després
que són conegudes a París es tornen per
al marxant de l'artista (el famós Goupil)
un tuyau. Des del 1863 la produc-
ció del gènere no para. Recordem del
1867 «Els antiquaris», «La Mascarada»
(deliciosa aquatella tiepolista) i «El gerro
xinès». Del 1868, el preciós ventall que
de la collecció Plandiura va passar al
Museu d'Art de Catalunya. Del 1869-70,
«Els bibliòfils» i, en aquests mateixos
anys, «La Vicaria» començada el 1867.
Encara el 1874 s'acaben «L'elecció de mo-
del» i «El jardí dels poetes». El «casa-
quisnie», dones, travessa tota l'obra de
Fortuny des del 1861 («El Contino») fins
a la seva mort (1874). Són els onze anys
en què es fa la glòria i la fortuna del
nostre artista.

Però Fortuny sent, cap als voltants del
1873-74, la tirania d'aquests èxits. La vi-
sió de París, quelcom (le nou que en cl
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Marià Fortuny. — Detall de «L'aficionat a les estampes» segon

Saló oficial comença d'obrir-se camí en-
tre escàndols, ressona en la seva conscièn-
cia d'artista. La seva sensibilitat prodi-
giosa es commou amb les primeres con-
questes de l'impressionisme. El japonesis-
me i en general l'afició a les coses de l'art
extremo-oriental que unia els impressio-
nistes amb Whistler, afectà el més íntim
de la seva complexa constitució interior
i de la seva paleta, tant que, dintre el
«casaquisme» mateix, en els seus darrers
quadres (que fins a «La Vicaria» mantin-
gueren la coloració sorda dels antics) , es
revelen (vegi's «L'elecció de model» i
«El jardí dels poetes») moltes, però mol-
tes, de les solucions de transparència
d'ouihres i de lluminositat que l'impres-
sionisme revolucionari tractà de resoldre
i va resoldre.

Així, el seu plany ens arriba a través
dels seus esforços per a alliberar-se de les
imposicions que els mateixos èxits li
crearen. Per l'abril del 1874 escriu a Da-
villier (4) : «En veritat us he de dir
que ja començo a estar fatigat (moral-
menti del gènere d'art i dels quadres que
l'èxit n'ha imposat i que (entre nosal-
tres) no són pas l'expressió veritable de

4.	 na}illier, oh. cit.

la meva mena de talent». Davillier encara
ens explica la confidència que al llarg
d'un viatge fet conjuntament a Londres
li féu Fortuny explicant-li tots els seus
projectes per a l'esdevenidor (1874-juny).
«La seva idea fixa — ens diu — era de po-
sar-se a cobert de les necessitats mate-
rials de la vida i de crear-se una indepen-
dència que li permetés de pintar segons
el seu voler i entendre: «coto em doni
la santíssima gana», deia. Volia seguir la
seva inspiració sense preocupar-se del
gènere a la moda ni del gust dels ama-
teurs i dels marxants.»

El mateix any 1874 (5 d'agost), des de
Portici escriu al seu amic Sisteré: «Cota
que veig que t'interesses pels meus pro-
gressos et diré que n'he fets i que mai
com ara no he desitjat de produir alguna
cosa de bo. Coses bones hi havia en ela
meus darrers quadres, però com que eren
destinats a la venda no hi havia tot el
segell de la meva personalitat (petita o
gran) forçat com em trobava de transi-
gir anih el gust del dia. Però ara ja sóc
a cavall i ja puc pintar a gust meu el que
em plaurà. Això em dóna esperances de
progressar i de riostrar-ene segons la meva
fisonomia».
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Heus ací com parla en la intimitat el
gran mestre després de produir grans
obres tals com «La Vicaria», «L'elecció de
model» i «El jardí dels poetes ». Però el
cas és que entre aquestes obres d'encàr-
rec, en les quals (sobretot en les dues
darreres) havia introduït molt de les se-
ves novelles especulacions, Fortuny tastà

des d'on abraça els horitzons infinits a
què aquelles el podien portar. Per això
quan l'any següent arriba novament a
Ronca i es troba altre cop al vell es-
tudi voltat d'exigències dels marxants i
dels amateurs apassionats, no reposa
fins a Portici, on finà l'estiu del 1874 i on
creà les pàgines finals de la seva vida que

Marià Fortuny. — Detall de «L'aficionat a les estampes» segon

la llibertat a base del sojorn a Granada
entre els anys 1872 i 1873. Allí el nostre
artista descobrí el seu medi i s'encarà
amb la natura i el plein air. A part el se-
dant que era per ell el conreu de les
seves aficions als treballs manuals d'or

-febre, ceramista i gravador d'armes, que
exercia brillantment, lluny dels marxants
i dels compromisos socials amb clients i
amics, el seu esperit s'aboca a l'ample
finestra de les possibilitats del seu art

són aquell plein air magnífic del gran
quadre «La platja de Portici» i «L'escor-
xador» (5) del qual diu (quan encara
ha de pintar-lo) : «Tinc en projecte di-
verses coses que tractaré d'esbossar abans
d"anar-me'n; però aquestes no són per a
vendre, car ningú no les compraria i so-
lament jo em pago el luxe de pintar per
a mi. Aquesta és la veritable pintura».

Heus ací, dones, situat dins de l'obra
5. Davillier, ob. cit.
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de l'artista el nostre quadre pintat en els
orígens del cicle de les «casaques». Al
principi de la seva fama «L'aficionat a les
estampes» aparegué alternant, (com hi
alternarien després els altres temes de
«casaques») , anih els temes de «moros».
Quan arnh el cicle haurà aconseguit glò-
ria i fortuna, Fortuny, fatigat d'ell

diuen, vitae dels grans esperits, d'una
part, poden fer-lo parlar descontent i
ami) el cor ple d'ambicions inassolides
i sens dubte assolibles, però el seu geni
és molt superior a les seves preocupa-
cions, i és ami) el seu geni que ha pintat
aquests quadres dels quals, cal dir-ho,
fou un crític injust.

Marià Fortuny.	 Detall de «L'aficionat a les estampes» segon

mateix, en renegarà injustament, car
com a gran artista, era inquiet i as-
pirava a un millor; però tota la seva
glòria (que és molta) es funda precisa-
ment en aquests quadres dels quals es
riostra cansat, aquests quadres que feia
«per a la venda»; i ben cert que el temps
a cada dècada nova afirma que aquesta
glòria és ben fonamentada.

Inquietuds, preocupacions, fatiga de
l'obligat, el sentiment del buit, el te-

III. «L'AFICIONAT A LES ESTAMPES» PRIMER

El 1863 Fortuny, a Roma, va pintar el
primer quadre sobre el tema «L'aficionat
a les estampes» del qual publiquem la re-
producció. Aquell mateix any Fortuny ha-
via deixat en l'estat en què avui es trola
al Museu d'Art de Catalunya la seva gran
tela de la Batalla de Tetuan que li havia
encomanat la Diputació Provincial de
Barcelona. A més, havia pintat aquarel.
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Marià Fortuny. — Croquis per a la composició de
«L'aficionat a les estampes». Donatiu del senyor

Marià Fortuny i de Madrazo
(Departannent de dibuixos i gravats de la

Junta de Museus de Barcelona)

les i olis sobre temes morescos, tals com
«Fantasia àrab», «Sentinella, àrab», «Tres
odalisques» i «Àrab ferrant un ase» da-
tats d'aquest mateix any. És entre aques-
tes pintures de gènere oriental que apa-
reix el seu primer quadre a l'oli del gè-
nere de «casaques ».

Fortuny en aquest temps havia iniciat
el seu colleccionisme i comprava algunes
antiguitats als marxants de Roma. La no-
hle dèria començava al Marroc on ad-
quirí algunes belles armes i tapissos; la
passió per les antiguitats l'havia pres. El
nostre artista, però, no comptava amb
molts mitjans. Venia les seves aquarel-
les, que tenien gran èxit, entre un grup
reduït d'amics i amateurs de Roma, a
cent francs la peça, i a cent francs fou
venut també el quadret a l'oli de les
«Tres odalisques» que comprà una dama
russa de pas per aquella ciutat.

Aquesta afició a les antiguitats (sobre-
tot a les armes antigues) i aquesta escas-
setat de mitjans expliquen que el quadre
«L'aficionat a les estampes» passés a mans
d'un antiquari, car aquest posseïa un
bellíssim fusell sard del segle xvttè que
havia entrat per l'ull dret de Fortuny i
que de totes passades el nostre pintor
volia posseir. El fill de l'antiquari, Vin-

cenzo Capobianchi, coneixia Fortuny i
havia vist el quadre «L'aficionat a les es-
tampes». Vingués la proposta de l'un o de
l'altre, el fet és que el fusell sard fou
cedit a canvi del quadre.

Capobianchi féu un bon negoci, car,
coneguda aquesta pintura pel famós mar-
xant parisenc Goupil, aquest la va ad-
quirir per a revendre-la més tard al col-
leccionista americà Stewart. No se sap,
però, a quina data Fortuny canvià el
quadre ami) Capobianchi, ni quan aquest
el va vendre a Goupil, ni tampoc quan
va pasar de Goupil a Stewart. De tota
manera això havia de produir-se en-
tre els anys 1863, en què fou pintat el
quadre, i el 1866 en què Fortuny va co-
mençar a tenir tractes ami) Goupil, i
també abans de pintar el segon «Aficio-
nat a les estampes» que és datat precisa-
ment d'aquest mateix any 1866.

Respecte a aquest primer «Aficionat a
les estampes» diu Davillier i repetei-
xen altres biògrafs del nostre artista,
què quan Fortuny va conèixer personal-
ment Stewart li va oferir de pintar el
seu retrat damunt l'escalfapanxes. En
efecte, damunt l'escalfapanxes del pri-
mer «Aficionat a les estampes» hi ha figu-
rat un quadre, retrat d'un cavaller amb
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. Y

Marià Fortuny.—Croquis per a la composició general de
«L'aficionat a les estampes». Donatiu del senyor Marià

Fortuny i de Madrazo
(Departanaent de dibuixos i gravats de la Junta de Museus de Barcelona)

golilla i cuirassa. La testa és la de Stewart.
Fortuny va pintar-la de memòria sense
tenir a mà cap retrat del colleccionista
ni haver pres cap apunt, malgrat la qual
cosa és donada com a molt notable la
semblança ami) el retratat.

La composició de «L'aficionat a les es-
tampes» primer, està constituïda per un
grup de dues figures d'home: un noble
vellard assegut en una poltrona, que té
davant seu una cadira, i recolza entre
aquesta i els seus genolls una carpeta ple

-na de gravats que està examinant. Dret
darrera seu, estantolat al respatller de la
poltrona, un altre cavaller. Al costat del
grup, una caixa de robes veneciana del.
segle xvue i damunt d'ella una sèrie de
vidres venecians. Darrera d'aquest grup
central una armadura japonesa. Al fons,
un escalfapanxes anió un gerro xinès, un
pitxer d'argent i un ventall japonès. Al
costat dret i en darrer terme, una figura
dreta portant una cartera amb gravats, i
damunt d'una consola, una estatueta an-
tiga d'Apolló, de marbre. A primer terme,
al mateix costat, un guéridon abarro-
cat amb un travesser on descansa un lloro.
Damunt 1'escalfapanxes penja un tapís
del segle xvii. A terra hi ha una gran ea-
tifa de dibuix imprecís.

IV. «L'AFICIONAT A LES ESTAMPES» SEGON

Aquest és datat a Roma el 1866. So-
bre un segon «Aficionat a les estampes»
diu Davillier i repeteixen molts dels biò-
grafs de Fortuny: «W. Fol té una repeti-
ció d'aquest quadre (tractant del primer
«Aficionat a les estampes») que pagà el
preu de 2.500 francs ». Aquest quadre fou
venut abans del 1888 pels hereus de W.
Fol al Baró Pereire, i romangué a París,
a la casa d'aquest al Faubourg Saint

-Honoré, on el fill de Fortuny el veié la
primavera del 1935, fins el mes de desem

-bre del mateix any en què, segons decla-
ració dels fills del Baró Pereire, fon ve-
nut i portat a Madrid, i d'allí a Barce-
lona on l'associació d' «Amics dels Mu-
seus de Catalunya» l'adquirí als antiqua-
ris senyors Apolinar Sánchez, de Madrid
i senyora Maria Esclasans, de Barcelona.

Sabem que pel mes de juny o juliol
de l'any de la data d'aquest quadre, For-
tuny va anar a Madrid i que allí va ex-
posar al taller d'en Sans (6) un quadre
de «L'aficionat a les estampes». Suposem
que seria el que havia pintat a Roma
poc temps abans, car el primer «Aficio-
nat a les estampes» no el tenia ja a la

6. triarte. «Fort ou». Revista «L'Art ». Paris, 1875.

115



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

mà, car l'havia canviat amb Capobianchi.
Sobre el quadre, el crític de Madrid Ma-
nuel del Palacio va escriure un article
que féu conèixer el jove mestre a la Cort.

Fortuny des de Madrid va anar a Pa-
rís on, entre els pintors espanyols que hi
residien, va fer coneixença anió Zama-
cois. Aquest el va presentar a Goupil el
qual, a més d'adquirir-li nombroses aqua-
relles, li féu encàrrecs i li obrí un crèdit
de 25.000 francs per any. Suposem que en
aquesta data W. Fol compraria a Fortuny
el segon «Aficionat a les estampes».

És de pensar, dones, que en aquesta
data Goupil ja havia comprat a Capo-
bianchi el primer «Aficionat a les estam-
pes» i que Stewart ja el tenia en el seu
poder. Stewart, però, no va conèixer For-
tuny fins l'any 1868 a Roma (7) .

«L'aficionat a les estampes» segon
11866) consta d"una composició gairebé
igual a la del primer. El mateix grup de
personatges amb lleugeres variants, la ma-

7. Duvillier, ob. M.

Marià Fortuny. — Croquis de 1'escu1tura de les
mènsules de I'escalfapanxes figurat en els tres
«Aficionat a les estampes». Donatiu del senyor

Marià Fortuny i de Madrazo
(Departament de dibuixos i gravats de la

Junta (le Museus de Barcelona)

teixa caixa veneciana prop d'ells i els ma-
teixos vidres amb alguns exemplars nous.
No hi ha l'armadura japonesa. Al fons,
l'escalfapanxes i el tapís. Sobre l'escalfa

-panxes un rellotge Lluís XV, un lampa-
dani pompeià i un ventall de plomes. En
darrer terme, a la dreta, la figura que
porta la carpeta de gravats, la consola i
1'estatueta d'Apolló són iguals que en el
primer «Aficionat a les estampes». La ca-
tifa als peus del grup és de dimensions
molt niés reduïdes que en el primer qua-
dre i de dibuix i estil moresc ben definit.
En primer terne, al costat dret hi ha un
braser.

D'aquesta composició el fill de For-
tuny en posseïa un croquis que ha rega

-lat al nostre Museu i que reproduïm ací,
en el qual la figura d'Apolló apareix en-
tre la caixa y el personatge dret del fons.
També existeix un croquis de la figura
del vellard que examina els gravats en
actitud lleugerament variada de la del
primer «Aficionat a les estampes». Sobre-
tot la mà dreta que, mentre en el quadre
sosté un dels gravats que examina, en el
dibuix cau abandonada penjant del braç
recolzat a la butaca. També entre els cro-
quis figura un estudi de detall de l'escul-
tura de les mènsules dels angles de l'es-
calfapanxes, probablement el que hi ha-
via en una de les sales del seu taller de
la villa Júlia.

V. «L'AFICIONAT A LES ESTAMPES» TERCER

De «L'aficionat a les estampes» tercer
no en sabem gaires coses. És possible que
fos un encàrrec semi-secret exigit per
Goupil a fi de complaure un amateur
capritxós que s'entestà a tenir una rèplica
del quadre. Està datat a Ronia el 1867.
En l'edició de fotografies d'obres de For-
tuny publicada per Goupil el dóna cola
a pertanyent a Mr. Turnen sense indica-
ció del lloc on es troba el quadre. La com-
posició general és la mateixa. El vellard
que examina els gravats presenta un lleu

-ger canvi d'actitud respecte als dos ante-
riors, ja que ací la mà dreta estreny el
braç de la butaca on seu. Darrera el grup,
allí on en el primer «Aficionat a les es-
tampes» hi ha l'armadura japonesa, s'hi
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veu la figura d'Apolló que en els altres
clos apareix damunt de la consola del fons
a l'extrem dreta de l'espectador. El ma-
teix escalfapanxes amb el tapís al fons i
el mateix rellotge Lluís XV que en el se-
gon «Aficionat a les estampes» més una
figureta de bronze antiga, una testa an-
tiga (careta d'actor), un gerro tipus àrab,
amb fulles d'«herba de plata», seques, i
darrera d'ell un ventall. Damunt la con-
sola, al fons dreta, hi ha una bacina de
llautó. La catifa sembla ésser la mateixa

seu. Hem cregut que era interessant de si-
tuar-lo històricament dins el cicle dels
del seu gènere i distingir-lo dels seus dos
altres germans de tema, reunint els an-
tecedents, la descripció i la reproducció
de tots tres. A més, els dibuixos donats
pel senyor Marià Fortuny i de Madrazo
ilustren molt l'origen del nostre i asse-
guren l'originalitat d'algunes particulari-
tats tal com el braser que algú creia no
ésser obra de Fortuny. En aquest cas el
croquis sortit de les carteres del taller

Marià Fortuny. - «L'aficionat a les estampes» tercer
(Collecció Turner)

de dibuix i estil imprecís que hi ha en
el primer «Aficionat a les estampes». A
l'angle dret, en primer terme, on en el pri-
iner «Aficionat a les estampes» hi ha el
lloro, i en el segon el braser, no hi ha res.
Ens han dit que aquest quadre avui és a
Londres. No tenim, però, certitud d'a-
questa notícia.

VI. JUDICI DE «L'AFICIONAT A LES ESTAM-
PES» SEGON, SUARA INGRESSAT AL MUSEU

Heus ací reunits tots els antecedents
que tenim sobre el quadre de Fortuny
suara adquirit pels «Amics dels Museus
de Catalunya» i ingressat al nostre Mu-

del mestre, que el seu fill guarda intactes,
és un testimoni de prova decisiu. Quant
a la seva valor artística, no podem judi-
car-la nosaltres respecte als altres dos i
ens atenim a la lletra que el fill de For-
tuny ens va trametre en ocasió de dema-
nar-li nosaltres dades sobre aquest qua-
dre que es tractava d'adquirir. Diu el se-
nyor Fortuny i de Madrazo:

«Creo que este es el mejor de los tres».
Al judici, doncs, del senyor Fortuny,

catalogador expertíssim de l'obra del seu
pare i coneixedor d'ella com ningú, ens
acollim.

J OAQUIM FOLCH I TORRES
Director Gcuerul dels Museus d'Art
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Lluís Masriera. — «L'ombrellla japonesa»

LLIURAMENT D'UNA OBRA DE

LLUÍS MASRIERA AL MUSEU

Lluís Masriera malgrat la seva llarga i
gloriosa història de pintor no tenia cap
quadre al nostre museu.

Això era degut a que Lluís Masriera
gairebé sempre ha ocupat càrrecs direc-
tius dels organismes que dictaminen les
adquisicions a fer amh destinació als
museus.

En el mes de maig de l'any passat,
quan ja havia cessat en el seu càrrec de
la Junta de Museus, Lluís Masriera va
fer a la Sala Busquets una exposició d'al-
gunes de les seves darreres obres.

Aleshores va sorgir la idea d'adquirir
per subscripció pública una obra d'aquest
artista i ofrenar-la al museu.

No cal dir que la iniciativa va ésser
acollida tot seguit ami) el major entusias-
me i que al cap de poc els nombrosos
amics i admiradors de Lluís Masriera va-
ren reunir la suma necessària per a l'ad-
quisició.

A aquest bon resultatt tant hi va con-
tribuir l'estima que l'obra de l'artista me-
reixia com el legítim desig d'acabar la

injustificada absència de Masriera al
museu.

D'acord ami) la Direcció General dels
Museus l'obra escollida fou el quadre ti-
tulat «L'omhrclla japonesa», que és una
de les obres més representatives i popu-
lars cíe l'autor, i que ha estat profusament
reproduïda i distingida amb recompen-
ses de valor.

Aquesta pintura d'una tonalitat sump-
tuosa, que revela 1'orfehre coneixedor
dels recursos de 1'esmalteria, té un valor
en la seva composició, el de concentrar tot
l'interès de l'espectador en 1'omhrella que
ocupa el centre, cona una magnífica flor
rosa que s'obre esplendorosa damunt dels
blaus, entre cel i mar. Unes figures feme-
nines agombolades a la seva ombra plena
de transparències i de jocs de volums, són
com un incident justificatiu solament de
la presència d'aquest «principal perso-
natge» que és «1'omhrella». Quan un ar-
tista aconsegueix donar relleu i interès
humà a una cosa així, morta com és en
la realitat una omhrella, és que hi ha
un artista, un creador en fi, que sap ele-
var a una naturalesa transcendent, les
coses amorfes de la realitat.

«L'ombrella» del quadre de Masriera,
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protagonista de l'obra, vibrarà en les sa-
les del nostre Museu d'Art de Catalunya
ami) esplendor singular. A la noble tra-
dició artística de Francesc Masriera i de
Josep Masriera, oncle i pare del pintor
Lluís, respectivament, l'obra nova do-
nada al museu, hi posarà el colofó dig.
níssim d'una nota de modernitat i d'hu-
manisme.

Amb motiu del lliurament, que fou el
dia 1 de febrer d'enguany, Lluís Mas-
riera va reunir en el seu magnífic taller
la majoria de les persones que havien
pres part a la subscripció per donar-
los les gràcies i per lliurar davant d'elles
el quadre a la Junta de Museus.

Fou un acte ple de cordialitat i d'a-
quella senyorial simpatia que es respira
sempre a la casa del distingit artista.

El president del Saló de Barcelona,
senyor Frederic Marés, en nom dels do-
nants, féu lliurament de l'obra en un
eloqüent discurs. Glossà molt encertada-

ment la personalitat artística de Lluís
Masriera i la vàlua del quadre, felicitant

-se que aquest ingressés al museu; el presi-
dent del Círcol Artístic senyor Planas
Dòria féu constar l'adhesió de l'entitat
que representava, recordant la participa-
ció que Masriera havia tingut en la vida
del Círcol, i el vice-president de la Junta
de Museus senyor Soler i March, que os-
tentava la representació del seu president
senyor Josep Puig i Cadafalch, recordà
les causes alienes a la voluntat de tothom
que havien impedit fins aleshores que
Lluís Masriera tingués una obra seva al
museu, i acceptà i agraí el donatiu, tot
fent constar la satisfacció de la Junta.

El senyor Masriera després de regra-
ciar els elogis que se li havien tributat,
explicà una sèrie de curiosos antecedents
d'aquest quadre amb les següents pa-
raules:

«Després de regraciar als amics i admi-
radors la gentilesa que han tingut d'ofe-

Arte de lliurament de l'obra de Lluís Masriera.

El senyor Marés pronunciant el seu discurs
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rir un quadre meu al museu, i molt es-
pecialment als companys del Círcol Ar-
tístic i del Saló de Barcelona, perquè co-
nec la importància que té per als artistes
aquest gest de deferència, vull expressar
la satisfacció que em causa que s'hagi
escollit el quadre que potser té més «his-
tòria» de la meya producció pictòrica.

Molts artistes de primera categoria,
molts pintors dels quals nosaltres fem
ami) justícia un ídol, no han aconseguit
en tota la seva carrera, produir el que els
francesos en diuen «une trouvaille». Jo
mateix, en la meva ja llarga vida de pin-
tor, no he produït res que s'hagi popu-
laritzat tant com aquest quadre de l'om

-brella. Dic això perquè no es cregui que
en donar a aquesta obra el qualificatiu
de trouvaille sigui ami) la pretensió
de qualitat, ja que aquesta no és inhe-
rent a la trouvaille, ni que jo la cre-
gui superior a altres de la meya produc-
ció, sinó senzillament per constatar el fet
pel qual cm sento afalagat que vagi
al museu.

Aquest quadre, que vaig exposar per
primera vegada a Madrid ami) el títol
d'«Ombres reflexades» va anar després
a Londres formant part d'una exposició
de pintura espanyola antiga i moderna.
La gran revista «The Sketch» va publicar
l' «Ombrella» a doble pàgina i a tot co-
lor. «The Studio» la publicà també junt
anih els millors quadres de l'exposició
espanyola. I un amic meu que al cap d'al-
guns mesos va anar a Orient, cm va por-
tar una reproducció del quadre, pintada
en un vano japonès, que havia comprat
en una botiga de Tokio. La còpia era
exacta, solament havien tapat les figures
despullades amb kimonos.

El director d'un museu anglès que ja
posseïa una obra meva, entusiasmat amb
el quadre, cm va escriure proposant-me
que fes una exposició a Londres. 1 aquest
senyor, que per cert encara no conec, va
tenir la gentilesa de cuidar-se de tot, des
de fer els tractes ami) la millor sala de
Londres fins a la recepció de les obres.
L'exposició es va portar a terme, i totes
les rèpliques que hi havia enviat de
1'«Ombrella» van ésser adquirides, des
del primer cha, per colleccions particulars.

Inspirant-me en el quadre, i potser sug-
gestionat per la seva popularitat, vaig es-
criure la comèdia titulada «Sota 1'om-
brella». La maqueta escenogràfica va figu-
rar a l'exposició de París l'any 1925, i
amb la més gran sorpresa vaig saber que
se m'havia concedit un dels pocs «Grands
Prix» d'escenografia. La premsa no sola-
ment en parlà ami) elogi, sinó que es pot
dir que va ésser una de les poques apor-
tacions estrangeres que es varen salvar
de la crítica francesa. Després vaig ésser
invitat a l'Exposició de Teatre de New
York, on solament vàrem representar
l'escenografia espanyola Picasso, Barra-
des i jo. Un crític d'allí em va escriure
demanant-me fotografies d'aquell art tea-
tral català que ells desconeixien.

De la popularitat van venir-ne els pla-
gis. La cèlebre Mistinguet va presentar la
meya ombrella, ai las!, en un quadre de
revista. I darrerament, una casa alemanya
n'ha fet un cartell.

Jo que no vaig voler vendre a un editor
anglès el dret exclusiu de reproducció,
tement que veuria l'omhrella fins en els
caixons de panses, eni trobo que es va re-
produint sense cobrar-ne res. I encara, si
l'acolliment del museu no l'hagués sal-
vat de la calúmnia, cobrint ami) la seva
irrefutable autoritat la veritable paterni-
tat del quadre de l'ombrella, potser ami)
el temps fóra jo el qui passaria per
plagiari.

Acabo donant de nou les gràcies a tots
els qui han contribuït a l'adquisició del
quadre, a la Junta de Museus que s'ha
dignat acceptar-lo i a tots els qui avui
honoren la meva casa ami) llur pre-
sència.»

Les paraules del senyor Masriera foren
acollides ami) aplaudiments.

A continuació, en el teatre particular
installat al mateix taller es va fer la re-
presentació d'un dels actes de la comè-
dia original del propi senyor Masriera
a què ell havia fet referència.

Els notables actors de la companyia
«Belluguet» interpretaren els personatges
de l'obra ami) l'encert que ja tenen acre-
ditat, i foren al final molt aplaudits.

Els assistents a l'acte foren després ob-
sequiats ami) un lunch.
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ACTUALITAT DE FRANCESC
GIMENO

Massa oblidat en vida, en canvi, els ho-
menatges pòstums es succeeixen. Al cap
d'un mes de la mort de Gimeno (22 de
novembre), a darreries de desembre del
1927, la Sala Parés organitzava una ex-
posició-homenatge, escollint per a exhi-
bir-les una sèrie d'obres representatives

Francesc Gimeno. — Dibuix

Francesc Gimeno. — «Autoretrat» 

de distintes èpoques del pintor. Els Ma
-ragall, però, no oblidaren en vida de Gi-

meno, de subratllar la valor d'una obra,
massa judicada aleshores pel que feia a
l'adjectiu i ben poc pel que feia a la subs-
tància. Els nois Maragall, com ja abans
de llur temps, Ignasi Mallol — el pintor
disbauxadament cordial — i Josep Dal-
mau — el follet de l'avantguarda a Cata-
lunya — havien pretès endebades treure
de l'oblit l'obra de Gimeno, abans de la
seva mort. També foren justos amb el po-
bre Gimeno, en vida de l'artista: Alexan-
dre de Riquer, Joaquim Sorolla, Romà
Jori, Xenius, Isidre Nonell, J. Morató i Francesc Gimeno. — Dibuix
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Grau, Joan Sacs, Antoni Vallescà, Pol,
Carles Capdevila, Martí Montenys, Jo-
sep M.' Junoy, Joan Mates, Francesc d'A.
Galí, Francesc de P. Bedós, Esteve Mo-
negal i Rossend Partagàs.

Tots aquests i alguns altres veieren pri-
mer allò essencial que no pas l'accidental,
en l'art de Gimeno.

Tots reconegueren que el tortosí era un
gran pintor. D'aquests, fins aquells que

hores de lleure, llargs espais de temps
per al seu treball propi. Si pujà a les bas-
tides per pintar les parets com un jor-
naler, de bon matí cada dia pujà les
muntanyes de vora Barcelona per pin-
tar-hi, puixants paisatges, o lié sempre que
podia, atacava algunes teles — avui me-
inorables — fent servir de model els seus
familiars. Hom no podrà oblidar mai en-
tre aquestes pintures de figura, «L'infant

Francesc Gimeno. — «Maternitat»
(CoHecció Aurèlia Gimeno)

denunciaven algunes tares de la pintura
de Gimeno, cregueren en ell, malgrat tot.

Però, ni la majoria d'artistes, ni ama-
teurs del seu temps, valoraren gaire
Gimeno: el tingueren molt oblidat.

Per altra banda — ja ho he fet constar
en altres llocs — davant l'oblit dels més,
el pobre pintor es reclogué en ell mateix:
es desinteressà de tot el que el voltava.

Les necessitats de la vida quotidiana el
conduïren a l'enorme exèrcit proletari:
fou un obrer més. Però, sabé furtar a les

del gos negre», (avui a la collecció Josep
Sala) , ben segur una de les obres més for-
tes produïdes per la pintura catalana con-
temporània.

Hom s'ha adonat, després del traspàs de
Gimeno, que tant la seva vida com la seva
obra lié valien ésser estimades. No és es-
trany, dones, que després de l'exposició del
1927, s'hagin succeït exposicions i assaigs
de valoració de l'home i de l'artista.

Els homenatges immediatament poste-
riors a la seva mort, no foren, però, si
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usés no quant a llur volum, tan impor-
tants com els que s'han escaigut durant
l'any darrer i en el que va d'aquest. Heus
ací la llista: Veu la llum la magnífica
biografia «El pintor Gimeno» escrita pel
crític Joan Mates, bella edició de bibliòfil
impresa en els obradors sabadellencs de
Joan Sallent (es reparteix a mitjan ju-
liol del 1935) ; altra monografia, «El meu

sent curs altres exposicions consagrades
al mestre, i, finalment, el Círcol Artístic
obrí fa poc a la nova Sala Esteve, una
exposició numèricament important de di-
buixos al llapis, al carbó i a la sanguina
(aquesta exposició es clausurà el dia 15
de febrer del 1936).

És ben cert, dones, que el nom de Gi-
meno ha estat actualitzat per les publica-

Francesc Gimeno.— «L'infant (lel gos negre»
(Coldecció Josep Sala)

Gimeno», publicada en la, en malhora
desapareguda, revista «Art» (juliol, 1935,
número 10, vol. II) ; la galeria Syra -
tan ben dirigida per la senyoreta Montser-
rat Isern — organitza amb l'ajut del crític
Joan Mates una important exposició d'o-
bres de Gimeno, entre les quals es desta-
quen algunes d'inèdites, si Inés no, pel
públic actual (hom clausurà aquesta ex-
posició el 18 d'octubre del 1935) ; la ma-
teixa galeria organitzà, encara, en el pre-

cions esmentades i per totes aquelles ex-
posicions retrospectives.

A l'entorn de tots aquests homenatges
pòstums, els comentaris al nom de Fran-
cese Gimeno han omplert algunes colum-
nes dels diaris. Hom ha revisat amb més
o menys encert l'obra del gran tortosí.

Les monografies degudes a Mates i a qui
signa — i editades al mateix temps sota
la cura (le l'insubstituïble Joan Merli -
l'una, la luxosa, destinada al mercat dels
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Francesc Gimeno. — «Jardí»
(MYluseu d'Art de Catalunya)

IE

Francesc Gimeno. — «I3orta»
(Museu d'Art de Catalunya)
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bons amateurs de llibres; l'altra, edi-
tada anib un caràcter més popular; foren
escrites amb intenció polèmica: hom ha
posat en evidència l'abandó en què ge-
neralment fou tingut Gimeno per part
dels seus contemporanis.

Les exposicions que s'han succeït han
vingut per a fer una revisió a fons de l'o

-bra del tortosí.

realista profund i aplomat, amb un sen-
tit superior de la matèria; en les obres
més recents «Teulades de Torroella de
Montgrí» i «Mercat a Torroella de Mont-
grí», se'ns presenta més fugat, però més
descompost; més colorit, però menys greu,
i, en resum, menys suculent de matèria.
En «Teulades de Torroella de Montgrí»,
jo gosaria dir més ordinari.

Francesc Gimeno.— «Mercat a Torroella de Montgrí»
(Museu d'Art de Catalunya)

Hom ha arribat a la conclusió que Gi-
meno és un pintor molt desigual, però
gairebé sempre puixant.

Les mateixes obres que posseeix el Mu-
seu d'Art de Catalunya vénen com l'a-
nell al dit per a formular — sense cristal-
lització, però —, aquest judici de des-
igualtat qualitativa: mentre que en les
obres més antigues, amb temes, admira-
blement tractats, d'eixides suburbials,
l'artista se'ns presenta com un vigorós

Si hom volia establir una mena de dia
-grama cronològic, per a fixar-hi d'una

manera sistemàtica el major nombre de
caigudes del mestre, es podria conjectu-
rar que aquestes es presenten en major
abundor, no pas en les obres de la pri-
mera i de la segona època, sinó en les
dels temps posteriors. Però, això no vol
pas dir que durant aquests temps, en els
quals l'artista s'abandonà a la fuga i a
l'exaltació colorística - ¿potser al contac-
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te de la pintura de Joaquim Mir? —, no
produís algunes obres de bella matèria i
de dicció excellent; però, en aquest sen-
tit, no arribà mai a la contundència clàs-
sico-realista d' « El noi del gos negre» o
de les dues admirables teles ami) temes
d'eixides suburbials, del nostre museu.

La darrera exposició de dibuixos orga-
nitzada pel Círcol Artístic amb el fi de

Anib totes les tares, però, Gimeno fou
sempre pintor, i en algunes obres memo-
rables, fou un gran pintor. Un pintor,
en alguns casos esporàdics de la magni-
tud d'un Velázquez. ¿És que a Catalunya
— que és un país de pintors notables —
pot mostrar actualment gaires pàgines
pictòriques comparables a la sobrietat de
visió, a l'aplom i robustesa de la pàgina

Francesc Gimeno. — «Teulades de Torroella de Montgrí»
(Museu d'Art de Catalunya)

recaptar fons per a erigir un senzill mo-
nument al gran mestre, ha vingut també
a subratllar l'opinió que sobre la des-
igualtat qualitativa de l'art de Gimeno
ens hem anat formant. Desigualtat que
ja fou remarcada per Isidre Nonell, qui
admirà sempre de Gimeno el seu poderós
instint de pintor, i que fou subratllada
també per Xenius, en la seva memorable
glosa titulada «La vindicació del pintor
Gimeno», la qual fou publicada a «La
Veu de Catalunya» pel maig del 1915.

admirable d'«El noi del gos negre»? ¿És
que, llevat d'alguns paisatges no massa
grans de Martí i Alsina, s'han donat gai

-res altres pintures que, per la bellesa de
la matèria i pel sentit profundament rea-
lista — és a dir, totalitari —, es puguin
comparar anib els dos paisatges, ja es-
mentats, d'eixides que enriqueixen les col-
leccions d'art contemporani del nostre
museu?

RAFAEL BENET
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DEL «GABINET NUMISMÀTIC DE
CATALUNYA»

A mida que va essent conegut a 1'es-
tranger el nostre Gabinet, per al coneixe-
ment del qual tant han influït les seves
publicacions, va augmentant als centres
numismàtics l'interès vers ell. Ja no és so-
lament adreçar consultes i peticions de
serveis corrents o demanament d'intercan-
vi, no és ja remetre publicacions per a
aconseguir les fins avui aparegudes, és ja
qualque cosa més que ens satisfà profun-
dament en veure com un dels serveis de
la Junta de Museus és cada vegada més
estimat, tot i pensant que encara, en rea-
litat, és un organisme que comença a
néixer.

En dir això ens referim a dos fets, tots
dos al mes de febrer. Un d'ells ha estat
que, amb motiu del Congrés Internacio-
nal de Numismàtica que tindrà lloc a
Londres durant els mesos de juny i ju-
liol, congrés organitzat per a festejar el
centenari de la «Numismatic Society of
London», el president de la comissió or-
ganitzadora d'aquell congrés ha tingut la
gentilesa de convidar particularment el
nostre company J. Amorós com a con-
servador del Gabinet Numismàtic de Ca-
talunya, perquè vulgui assistir a tan iul-
portant reunió numismàtica i pregant-li
presenti qualque treball científic original.

Altre fet, més afalagador encara, ha
estat el rebre sobtadament el següent do-
cument de la «Societatea Numismatica
Romana» amb data 18 de febrer de l'any
en curs i adreçat al nostre company, tam-
bé com a conservador del Gabinet Nu-
mismàtic de Catalunya:

«Monsieur et honoré collègue:
Nous avons le plaisir de vous annon-

cer que clans son assemblée du 16 fé-
vrier 1936 la Société Numismatique Ron-
maine vous a proclamé à l'unanimité
membre honoraire.

Nous vous prions de considérer cette
élection non seulement connne un hom

-mage du à votre activité numismatique,
mais aussi comme une preuve du désir
que nous avons de serrer les relations
scientifiques avet nos collègues espagnols.

Vcuillez recevoir, etc.

Le Président. Const. Moisil (signat) .
Le Secrétaire. S. Cajsa (signat) ».

Dintre les nacions balcàniques, és la
«Societatea Numismatica Romana» la
Inés important institució d'estudis numis-
màtics, la qual, en realitat, orienta i con-
trola a tots aquells països els estudis i
activitats en aquesta ciència. Si per aques-
ta raó és agradós un tal honor, Inés sig-
nificador resta en pensar que el nostre
company Amorós ha estat el primer es-
panyol nomenat membre honorari., sense
que mai no hagués sostingut cap relació
oficial ni particular ami) cap membre de
la dita institució romanesa.

L'eminent numismàtic francés, Adrien
Blanchet, considerat avui com una de les
màximes autoritats en els estudis numis-
màtics ha publicat a Revue Numismati-
que una recensió (1) que, per la impor-
tància del censor i per la sinceritat de
la recensió, creiem interessant de publi-
car íntegra. Diu axí:

«El savi conservador del «Gabinet Nu-
mismàtic de Catalunya» ja ha dedicat
dues monografies a les monedes d'Empú-
ries, tal com ja va ésser dit a Revue Nu

-mismatique (1934, pàg. 259). Ara conti-
nua els seus estudis ami) una anàlisi
rigorosa dels tipus representats en diver-
ses troballes de la Península, que con-
tenen, a més de monedes d'Emplíries i
d'altres que poden ésser atribuïdes a
aquesta ciutat, també monedes gregues:
Siracussa, Leontini, Selinonte, Apol-
lònia d'Illyria, Cumes, Messana, Carta-
go, Corint, Massàlia, Atenes, etc. L'autor
ha cercat amb passió, i sovint ami) sort,
els prototipus de moltes de les varietats
de monedes que poden ésser atribuïdes
a Empúries. El punt de partida és racio-
nal: «És indubtable que Empúries de-
via seguir el camí de totes les ciutats
gregues d'aquesta part de la Mediterrà-
nia...», i per aquest motiu les monedes
d'Empúries presenten primer tipus focis,
després atenesos i, per fi, siciliotes.

L'autor, recolzant-se en deduccions
absolutament exactes, ha assajat de fer

1. Referent al tercer opuscle de la sèrie A: Les monedes
empori tnnes anteriors a les dracmes. 1934.
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una ordenació cronològica que resta for-
çosament més fràgil que les altres de-
duccions, ja que no essent sempre co-
neguda ami) certitud la data de diver-
ses monedes gregues, és difícil fonamen-
tar la data precisa de les diverses sèries
d'Empúries, per la presència d'algunes
d'aquelles, per altra part més o menys
mal conservades, o per la semblança amb
els seus tipus. L'autor ha abordat el pro-
blema, sense dissimular les dificultats de
la tasca; ell està, però, en el bon camí i,
sens dubte, altres troballes l'han d'ajudar
per a completar el seu treball.»

XIV CONGRÉS INTERNACIONAL

D'HISTÒRIA DE L'ART

En ocasió de celebrar-se l'any 1933 el
tretzè Congrés Internacional d'Història
de l'Art a Estocolm, fou encomanada al
Comitè Nacional Suís l'organització del
Congrés següent, la convocatòria del qual
ha estat cursada recentment.

Entre els dies 31 d'agost i 9 de setem-
bre vinents, tindran lloc les sessions a
Bale, Zuric, Berna, Lausana i Ginebra.

El Congrés té l'alt patronatge del pre-
sident de la Confederació suïssa i el seu
programa científic ha estat establert d'a-
cord amb el Comitè Internacional d'His-
tòria de l'Art.

Estarà dividit en les següents sec-
cions: 1." L'art de Suïssa i les seves re-
lacions ami) l'estranger. 2. 71 Les arts clàs-
siques i les arts d'Orient en les seves re-
lacions ami) l'art europeu. 3•" L'art pre-
romànic i romànic. 4." L'art gòtic.
5. L'art del Renaixement i el barroc.
6." L'art del xvme segle. 7•" L'art dels se-
gles xtx i xx. 8." Les ciències auxiliars de
la història de l'art i 9." Teoria i història
de la crítica d'art.

Han estat invitats a prendre part al
Congrés els historiadors de l'art, els amics
de l'art i les Acadèmies, Universitats,
Museus i Societats intellectuals de tot
el món.

La nostra Junta de Museus hi ha estat
invitada.

NOVES INSTAL•LACIONS EN ELS
NOSTRES MUSEUS

En el moment que escrivim aquestes
ratlles s'estan ultimant els treballs d'ins-
tallació al Museu d'Art de Catalunya
d'una part de les obres que havien per-
tangut a les colleccions Bosch i Catari-
neu i marquès de Cornellà, a què fèiem
referència en el nostre número del mes
de novembre darrer.

Han quedat ja exposades al públic les
obres de l'Edat Mitjana d'aquestes inte-
ressants colleccions.

Al mateix temps avancen ràpidament
les installacions que es fan a l'edifici de
«Maricel», de Sitges, com a ampliació
del Museu del «Cau Ferrat».

En aquesta notable edificació sitgetana,
de la qual va prendre possessió el Patro-
nat del «Cau Ferrat» el dia 14 de juny
de l'any passat, s'hi estan installant una
sèrie de reproduccions d'art sumptuari
que fins ara han figurat al Museu de Pe-
dralbes d'on seran en endavant excloses
totes les reproduccions; una selecció d'al-
tres obres d'art que permetin conservar
la fesomia especial de l'interior de «Ma

-ricel»; la valuosa collecció de vaixells
en miniatura d'Emereneià Roig i un con-
tingent de ferros antics que vindrà a com

-pletar la sèrie reunida per Santiago Ru-
siñol al «Cau Ferrat».

A més, als baixos del mateix edifici, i
amb entrada independent de la del Mu-
seu, hi haurà la Biblioteca Popular de
Sitges corresponent a la Generalitat, la
qual ha estat creada per disposició del
Conseller de Cultura d'aquesta corpora-
ció del dia 3 del mes de febrer de l'any
actual i posada sota la cura del Servei
de Biblioteques de Catalunya i del Pa-
tronat del «Cau Ferrat».

El Museu i la Biblioteca seran inaugu-
rats, probablement, dintre del mes que
avui comença.

I, amb aquesta oportunitat, tindrà lloc,
a més, en una sala de «Maricel», una ex-
posició de les principals obres d'«El
Greco» que hi ha a Catalunya.
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