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La mesa romànica rl'Encaunp

Detall del frontal de la mesa romànica d'Encamp, affnb la figura d'«El Creador».

L1 mesa romànica
 d'Encamp que ad-

cluirí la Junta de Mu-
seus de Barcelona l'any
1921, és 1' únic exemplar
de mesà completa, amb
frontal i costats pin-
tats damunt taula, que
avui es conserva.

L'any 1918, fent un
viatge al Pireneu, la
retrobàrem en una er-
miteta insignificant de
la Vall d'Andorra. Les
gestions per a la seva
adquisició foren peno-
ses i no sense grans
clificultats, i amb l'aju-
cla decissiva de l'actual
Sr. Bisbe d'Urgell i
Príncep d'Andorra, el
Rdm. i Iltm. l)r. Gui-
tart, pogué ingressar
tan preciós exemplar a
les colleccions publi-
ques de Barcelona.

Té un valor singular
la mesa d'Encamp, no
sols per ésser la única
mesa romànica com

-pleta que es coneix,
sinó perquè ella ve a
afermar, donada l'es-
tructura del seu frontal
on apareixen els forats
destinats a les metxes
qu e la uneixen als costats
(forats iguals als que
porten en la part dor-
sal la majoria dels fron-
tais romànics coneguts)
que la majoria dels dits
frontals romànics foren
meses completes, alhora
que identifica d'una ma-
nera segura, la utilitat
d'una sèrie de plafons
que als 1\Iuseus de Vich
i de Solsona es conser-
ven, als quals no po-
gue.nt ésser frontals (do-
nades les seves mesu-
res i composició) es clas-
sificaven dubtosament.

Les mesures de la me-
sa d'Encamp, son 1'12
d'alçària per 1'18 me-
tres d'amplària i 0`92
metres de fondària.

La superficie de la
taula destinada a lapin-
tura és preparada amb
tires de tela que cobrien
els junts de les posts i
que rro.han resistit el mo-
viment fet per aquestes, apareixent la
tela partida en les clucs juntures de
les taules mitgeres, que atravessen
el frontal en sentit horitzontal. Una
capa de guix cobria la totalitat de
la superfície i damunt d'ella el pintor
dibuixà amb punxó la composició,
les imatges i les inscripcions.

Els colors emprats pel pintor de
la mesa d'Encamp són el vermelló,
el verd, el groc i el negre. Les carna-
dures són d'un to groguenc de fons
amb tocs de vermelló per transpa-
rència. Les faccions i les línies gene-
rals dels ropatges són en 'negre i les
siluetes dels mantells resseguides amb
una línia de groc.

Els nimbes dels Sants Apòstols i
del Pantokrator en el frontal, eren
daurats amb colgadura. En els mm-

bes dels plafons laterals hi ha ausèn-
cia absoluta d'imitació de l'or.

Les orles que divideixen la compo-
sició en sentit vertical, així com l'orla
ametllada que circunda la imatge
central, són en relleu, imitant orfe

-brería, i havien sigut pintades així
mateix que els nimbes, amb vernís
de colradura. Les que divideixen les
comparticions laterals en sentit horit-
zontal, són llises i "iguals que la línia
requadrant la totalitat de la compo-
sició. La decoració de l'enquadra

-ment és a base dels discos de superfí-
cie conca, usuals en la decoració dels
enquadraments de frontal, alter-
nats amb roses de vuit pètals, orlada
aquesta ornamentació per dues línies
limrtants, de color distint del fons.

Les inscripcions són simplement fe-

tes a punxó, damunt de quiscuna de
les quatre parelles de Sants Apòs-
tols.

Relativament al seu estil, la mesa
d'Encamp revela una escola local,
llunyana d'influències foranes, i en
la qual sobreviuen els caràcters dis-
tintius de l'art nostre, que sols una
acurada i extensa comparació podria
de terminar.

Pot comprovar-se, però, una rela-
ció evident de formes r de sol lucions
de composició, i fins de caràcters
amb altres taules de l'alt Urgell.
Es evident una germandat de color
i de maneres en el traçat i caràcters
de les figures, entre la mesa d'En-
camp i el frontal de Feneras al ma-
teix Museu de Barcelona, de tal ma-
nera'qúe la seva comparança dóna

dret a considerar els
dos frontals obra d'una
mateixa. mà.

Sense que les sem-
blances siouuin tan exac-
tes en la forma, ho són
de caràcter les que hi
ha evidents entre la
testa de Sani: Felip
d'Encamp i la testa de
l'Infant Jesús del fron-
tal de Aiossoll al ma

-teix Museu. S'observa
un mateix pentinat en
les figures i un mateix
trac dibuixant les ce-
lles i l'arrencament del
nas, molt característic.
Aquestes semblances
entre la mesa d'Encamp,
el frontal de Mossoll
i el de Feñeras creiem
que . poden demostrar
almenys que aquests
tres frontals venen d'un
mateix obrador i que
procedint tots ells del
volt de la Seu d'Urgell,
la suposició d'en Pi-
joan, sobre la possible
existència d'un centre
de producció en la dita
ciutat, es fa molt més
probable.

La imatgeria de la
mesa d'Encamp és, en
la part del frontal, la de.
consuetud en una gran
part dels frontals romà-
nics catalans. Apareix
en el centre la figura
del Pantokrator asse-
gut en un tron i en
actitud de benedicció,
igual que es veu en
el frontal de Feneras
en tots els cletalls, de
manera que apoia el
que hem dit sobre la
semblança. A 1'entórn
de l'orla ametllada hi
han els quatre símbols
dels Evangelistes, com
és comú, i en les com-
particions laterals que
van dividides horitzon-
talment hi ha a cada
divisió dues figures
d'Apòstol, que segons
resen les inscripcions,
són: a la dreta superior,
Sant Pere i Sant An-
dreu. A la dreta infe-
rior, Sant Bartomeu i
Sant Bernabé. A l'es-

querra superior, Sant Pau i Sant Fe-
lip. I a l'esquerra inferior Sant Jau-
me i Sant Tomàs. Les imatges dels
Apòstols indicats porten nimbe que
havia sigut daurat amb colradura,
vorejat d'una ratlla en relleu i de-
corat amb un puntillat de relleu,
també. Porten, demès, un llibre a la
mà, que uns aguanten amb l'es-
querra, tenint la dreta sobre el pit,
i que altres sosfenen amb les dues
mans. Sant Bernabé és l'únic que
aguanta el llibre amb la mà dreta
sola, i, cosa curiosa, té l'esquerra en
actitud de beneir.

La iconografia dels plafons late-
rals presenta a una banda tres ilgu-
res de Sants (Apòstols possiblement),
sense cap inscripció indicativa. Les
figures es destaquen sobre un fons

ji



Detall de les ligw•e dels apòslols en el frontal de la
mesa roniiinlea d'Encamp.

Conjunl de la mesa romànica d'Encamp.
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dividit en tres zones de color diver-
ses, corresponent-ne una a cada
imatge. Aquestes ocupen tota l'al-
çària del plafó, que en general és d'un
art més acabat, però induptable-
ment de la mateixa mà. Compari's,
per a probar això, les figures dels
plafons laterals mb les del frontal.
Així mateix en l manera de dibuixar
els peus i les mans, es reconeixerà el
mateix estil i la. mateixa mà, obrant
•en: els plafons laterals
amb una major atenció.
L'altre plafó lateral ens
dóna una representació
de l'Assumpció de Ma-
ria, estant darniint d'un
núvol i amb dos An-
gels que la sostenen per
les mans. El tipus d'a-
questa representació té
un origen oriental, però
el fet no indica pas la
influència directa d'iui
model tan llunyà, im-
probable demés, en un
estil que en lloc revela
cap influència forastera.

En quant a la indu-
mentària, cap data ter-
minant aporten els ves-
tuaris de les imatges
representades. E1 man-
tell que porta la Verge
de l'Assumpció és l'únic
que presenta una forma
concreta, i el trobem en
obres datables de prin-
cipis del • segle xu al
ple del xiir.

En la mesa d'Encamp
l'epigrafia és abundosa
en-la part del frontal i
nul'la en els plafons la-
terals. La que hi ha es
limita a donar el nom
dels Sants representats,
al damunt de cada una
de , les figures. Així lle-
gim: Petrus - Andrea-
Bartolom; Bernabe-
Paulus-Filipus-I acobus
Tomas. Els caràcters
epigràfics indiquen la fi
del segle xir.

Entre les obres d'art
que 1'excel lentissim

Sr. Marquès de Castell-
bell va llegar en morir
al Museu de Barcelona,
hi figuraven dos grans
plafons de rajoles en
forma de mig punt, obra
de rajolers catalans del
segle XVIII, que forma-
ren part en son dia de
la decoració mural d'un
menjador en una torre
senyorial dels encon-
• orns de la ciutát, per-
teneixent a la família
de 1'illustre legatari.
Per manca de lloc en el
Museu de la Ciutadella i
esperant remocions que
teníem projectades, les
duesgrans composicions
de la nostra rajoleria no
són conegudes del pú-
blic i hem cregut que se-
ria interessant als nos-

tres llegidors, el donar a conèixer
avui una de les dues obres que po-
dem considerar com a cabdal de la
rajoleria barcelonina de mitjans del
segle xvlii.

No és que sien úniques aquestes
obres, ni que el costum sevillà de
recobrir els murs de rajoles pintades
amb temes figurats a la manera pi-
sana i a la manera trianera, que des-
prés a la fi del segle xvir, el xvin

i xrx, prengué un gran
desenrotllo a Manisses,
no fos extès a les nos-
tres cases senyorívoles
i a les cuines i menja-
dors de les grans pa-
gesies, però e rtament
no fou tan comú com a
València, ni s'en han
conservat tants perquè
aquestes peces del Mar-
qués de Castellbell no
constitueixin tms exem-
plars capitals.

Sobretot capitals ho
són, dins la rajoleria ca-
talana del xviir segle,
per representar-nos te-
mes profans. Grans com-
posicions de rajoles con-
serven algunes de les
nostres esglésies i cape-
lles. Al Roserde Valls,
les que va publicar Mos-
sèn Gudiol i ha mono-
grafiat després l'arqui-
tecte Martinell; les de la Casa de
Convalescència de Barcelona; algu-
nes capelles a l'església abacial de
Sant Cugat del Vallès, i altres, com
frontals d'altar i imatges religioses
que als temples i a les cases presi-
dien els plafons completats per rajo-
les amb temes florals o guarnien
el fons dels aiguamans en els menja

-dors o els portals de les cases o les
façanes o constituien la imatge d'una

capella de veïnat, al llarg dels segles
xvri i xvui. Tota una tradicional
imatgeria religiosa, que forma el
gros de la producció de rajoles d'a-
questes centúries, abundosa i florida
de sabories populars, tenia a la fi
del segle xvii i el xviii, sobretot, i
fins a mitjans del xix encara, una
producció parallela en les rajoles
ligurades que anomenem dels oficis.
L'origen d'aquestes rajoles dels ofi-

cis, és en la imatgeria po-
pular. Les auques dels
oficis, tan populars en
els segles de referència,
donen temes parells als
de les imatges tan co-
negudes que els rajolers
pintaven. Com ho foren
•a Itàlia els gravats, és
ben possible que la nos-
• ra imatgeria religiosa
en ceràmica tingui les
seves fonts temàtiques
en els gravats piadosos
que els nostres grava-
dors no es cansaven de
tallar en les planxes al
boix i que així mateix.
les rajoles profanes dels
oficis les tinguessin en
aquesta altra imatgeria
popular estampada.

Justament, perquè a
tota la producció de les
rajoles de la terra els
hi trobem aquests pre-
cedents, és perquè con=
siderem curiosíssim el
plafó del A'Iarquès de
Castellbell, que presen.

-ta un tema que visible-
ment no és tret de cap
estampa; tema segura-
ment prefixat al dibui-
xant que ens ha repre-
sentat amb tots els ets
i uts una festa senyo

-rial de l'època en un
jardí, amb escenes cli-
verses de festes i idil lis
i banquets i orgies (?)
casolanes de xocolata,
il lustrades amb (lucios
galants, on els cava-

De dades objectives Aquestes dades no es
per a fixar la cronolo- desacorden, i elles junt
gia de la mesa d'En- amb les caracteristiques
camp en tenim poques, d'estil, ens inclinen a
i són les que es referei- datarla mesa d'Encamp
xen a l'epigrafia i in com de la meitat del
dumentària (el mantell segle xit.
que porta la Verge en
l'escena l'Assumpció). 	 J. FOLCH i TORRES.

Un plafó de rajoles catalanes
del segle XVIII

Detall ele les figures deis apòstols en el frontal cle la
mesa romànica d'Encamp.
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1,lers ofereixen Ilors a
les dames.

Plena de sabories bar-
celonines, l'escena pel
yestuari dels personat-
ges, ens porta a miL-
jans del xviit' segle. Tal
devien ésser els jardins
de les antigues «Lorres»
dels senyors barcelo-
tiins, i tal l'aspecte
€l'una d'aquelles «parti-
des de jardín setcentis-
Les, que si no tenien ni
çle molt els esplendors
versallescos, eren ple

-nes de dolça bonhomia i
d'encisos .de paisatge i
¿le cels blaus no pas des-
preciahles.

Aquí, en aquest tema,
que cap gravat del
temps precedeix; en el
propi casulanisme dels
personatges i de l'esce-
nari, hom hi reconeix
una obra original i es-
caient d'un d'aquells
dibuixants de rajoles
dels oficis, empenyats
en l'empresa d'un gran
plafó i de la qual cal
confessar que s'en va
sortir airosament.

L'obra que fa parella
álplafó estudiat, en can-
vi, tindria sens dubte
precedents en la imatge

-ria. Ella ens represen-
ta una cursa de braus
a la Plaça Major de
Madrid, segons l'arqui

-tectura dels edificis cir-
cundants indica. Per
això hem reservat la
preferència en la publi-
cació al plafó de la «Festa cn
Jardí» perquè en ella hi tenim
producte original de la terra, i

S i pregunteu per quins
 medis els artistes

conseguiren arribar a
una representació tan
emocionant de la mort
de Jesús, la resposta
serà: pel camí del dolor
de Maria. Es el dolor de
Maria que Jacopone ha
cantat en son merave-
llós «Stabat Mater Do-
lorosa »; és el dolor de
Maria que en termes
corprenedors ha escrit
sant Bonaventura; és el
dolor de Maria que ani-
ma els poemes de Pere
de Barsegape; és el do-
lor de Maria que forma
el tema principal de les
«Devocions ».En el «Sta-
bat», en la meravellosa
«Donna del Paradiso»
del mateix Jacopone,
en les «Meditacions», el
mateix tema s'hi troba
posat de relleu amb una
intensitat d'emoció in-
comparable.

Per aquest procedi-
ment l'Enric Thode
passa revista a totes les
escenes de la vida de
Jesús, demostrant la in-
fluència franciscana res-
pecte a cada una d'elles
i fent remarcar molt es-
pecialment la part que
en aquella influència lti
va tenir el lliI)re de les

«Meditacions» de sant Bonaventura
i les representacions escèniques dels
«Misteris».

Conjunt del frontal de la mesa d'Encamp.

 el proba del gust i el bon aire que els quan se'ls feic una comanda que
un rajolers de Barcelona, massa aticio- valia la pena.

una nats a la trepa, es sabien donar	 FLAMA.

Sant I?rancesc
d"Assís i l'art
(Continuació del número 63)

Costat ele l'Epístola de la mesa d'Encamp.
	 Costat de l'Evangeli de la mesa d'Encamp.



Cavaller oferint Ilors a una dama i servents fent la xocolata.
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Plafó de rajoles. Decoració d'una antiga villa senyorial barcelonina. (Llegat del Ecxm. Sr. Marquès de Castellbell al Museu de Barcelona.)

També examina les representa-
cions referents a la llegenda de la
Verge, començant per recordar que
Bonaventura fou qui va ordenar, en
el Capítol general d'Assís, en 1269,
que les campanes de les esglésies fran-
ciscanes toquessin cap al tari l'Ora-
ció de 1'Ave Maria amb el que es des-
pertà una adoració tendra i íntima
per la Mare de Déu, sentiment que
no trigà gaire en veure's expressat
d'una manera meravellosa en les arts.

No és que no existís aquest sen
timent, però els franciscans el van
estimular extraordinàriament amb
llurs cants i amb llurs predicacions,
ja que en les «Meditacions», com en
els poemes de Jacopone, com en els
eMisteris», Maria constitueix real-
ment el centre de la composició.
L'art, per aquest camí, obtingué per
la introducció de l'element femení
un ideal suprem que li havia mancat
fins a n'aquella hora.

Una observació important. L'En-
ric Thode, imbuït pel seu criteri
protestant, acaba la seva obra vol-
guent intentar un parallel entre
sant Francesc i Luter, i en el curs
del seu estudi suposa que l'expan-
sió del criteri eminentment cristià
que es produí per la influència de les
predicacions franciscanes constituïa
l'adopció per l'Església de criteris
que anteriorment hagués refusat
quan eren sostinguts per revolucio-
naris heretjes, i que accepta; suposa,
per fi, mercès a la eficàcia espiritual
de sant Francesc.

Davant de fals supòsits s'hi oposa
l'opinió que no pot ésser sospitosa
del genial crític anglès Joan Ruskin,
transcribint al començar aquest tre-
ball aquells apartais en què exposa
quin era el concepte dels llibres sants
respecte a l'amor a la natura com a
obra de Déu, i quines foren les veri-
tables causes de què tal concepte no
hagués trobat tan veritable desen-
rotllo fins el segle xiii.

En quant al piral lel amb Luter,
convindrà recordar que és un fet in-
controvertible que, l'esperit i la tra-
dició de l'Edat Mitja, no els matà el
Renaixement italià, sinó que els
matà la Reforma, com ho demostra
E. Mále en l'obra que més endavant
es citarà, i corn ho havia evidenciat
respecte a totes les manifestacions
de l'esperit humà 1'eminentíssim his-
toriador alemany Joan Janssen en
sa imponderable obra L'Alemanya
i la Reforma, de la què en 1877 se
n'havia publicat ja la sexta edició (1).

Apart de lo dit, l'obra de Thode
(1) Traduïda al francés per la llibreria

Plon de Paris, de la 14a edició en 1887 y
anys següents.

es desborda tota ella en un sentiment
de devoció i admiració imponderable
per sant Francesc, corn no pogué
demostrar-lo més intens un fervent
catòlic i si bé és veritat que existien
precursors en el seu punt de mira
sobre la història-genètica de la evo-
lució artística que s'operà a comptar
del segle xrii, com Spruiger, Weber
i E. Wechssler, és el cert que l'obra
d'Enric Thode obrí un ample camí
als estudis sobre la influència fran-
ciscana en les Arts.

Així s'ha de considerar com una
continuació de la pròpia obra de
Thode la que respecte a les represen-
tacions de sant Antoni de Pàdua ha
publicat, amb profusió de cites, do-

euments i reproduccions, Conrat de
Mandach.

*`" *

Ha de merèixer més especial aten-
ció el treball interessantíssim que
Emili Male, amb el títol de «La reno-
vació de l'Art per medi dels Misteris
en els últims temps de l'Edat Mitja »,
publicà primerament en la Gazette
ele Beaux-Arts i que avui constitueix
un dels capítols més preuats de l'obra
del propi autor: «L'Art religiós a les
darreries de l'Edat Mitja.»

Seguint el mateix procediment que
Thode. E. illále observa els temes de
la iconografia anteriors a sant Fran-
cesc i com es desenrotllaven les com-

posicions dels mateixos, per evi-
denciar les renovacions que s'hi van
operar, i després d'una demostració
documentadíssima de la influència
que tingueren les «Meditacions» de
sant Bonaventura sobre els «Misteris»
i altres representacions de la Vida de
Jesús i de la part que en la direcció
escènica i fins en l'execució hi Un-
gueren els artistes pintors, emprèn
la comprovació de les influències que
les predicacions franciscanes exer-
ciren pel camí de les representacions
plàstiques dels passos de la Vida cle
Jesús, especialmentaFrança, a comp-
tar del segle xiv. A 1'arribar en aquest
punt es fa ell mateix la següent pre-
gunta, la contesta a la qual consti

-tueix el tema de són hermosíssim
treball. — «Com és que la icono-
grafia cristiana, que s'havia des-
enrotllat amb tanta lentitúd, pogué
transformar-se tan bruscament? Jo
havia cregut per molt temps que el
canvi havia sigut obra d'un artista
creador i anava buscant-lo amb clas-
sificacions i exemples per ordre cro-
nològic, per trobar si era francès,
italià o - flamenc, fins que em vaig
convèncer de què anava esgarriat
de camí.

»Modificacions tan fondes en l'art
religiós no són obra d'un artista per
gran que sigui. Un liome de geni no
hauria pogut crear en son conjunt
una iconografia nova i després im-
posar-la a tot el món cristià. Real-
ment, m'he convençut de què el
canvi s'explica per la difusió del tea-
tre religiós en tota la cristiandat.
Fins les darreries del segle xiv els
autors dramàtics huscaven la llls-
piració per a posar en escena la Vida
de Jesús, en els Evangelis canònics,
o en els apòcrifs, o en la Llegenda
d'or; però, per últim tingueren la idea
d'acudir a un llibre meravellós que
havia quedat fins llavors, si no des-
conegut, oblidat a pesar de què no
datava de més d'un segle. Aquell
llibre era el de les «Meditacions sobre
la vida de Jesús» escrit per sant
Bonaventura, llibre que ha tingut
una fonda influència sobre l'art dra-
màtic i sobre les arts plàstiques, ja
que fou el que contribuí més que cap
altre a enriquir els «Misteris» i, per
mediació d'aquests, a transformar
l'antiga iconografia.

«Les Meditacions» de sant Bona-
ventura són diferentíssimes de tot
quant havia inspirat fins a aquella
hora l'Evangeli. Els altres llibres es
dirigien a la intelJigència, aquest
parla al cor; presenta una sèrie ani-
mada de quadres de la Vida de Je-
sús, en els que la imaginació com

-pleta a cada moment la història. Sant
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Els criats servint la xocolata a les dames.

Un dinar a l'aire lliure.

Bonaventura sap coses
que tothom , ignorava.
Sap, per exemple, que
la Verge va estar tres
mesos a casa sa cosina
santa Elisabet i que
pocs dies després d'ha-
ver nascut sant Joan
Baptista ja l'estimava
en tan gran manera,
que no volia apartar-se
dels braços de la Verge
Santíssima. En les es-.
cenes de la Passió lii ha
detalls patètics que són
d'un gran artista. Re-
cordi's que sant Bona-
ventura nasqué a Tos-
cana, d.'uná família de
pintors de Siena. Si sant
Francesc fou un gran
poeta, sant I3onaven-
• ura era un pintor en
els seus escrits; tots dos
fondament artistes i ve-
ritables fills d'Itàlia.
Per això sant Bonaven-
tura, com el seu mestre
ens presenta els perso-
natges en acció i els fan
parlar davant nostre en
multitud de diàlecs en-
ti•e Josep i Maria, entre
Jesús i els seus deixe-
bles, entre Jesús i la
seva Santa Mare. Tot parla en el llibre
de les «Meditacions»: Déu, els Angels,
les Virtuts, les Animes. En elles hi
trobaren els autors dels «Misteris»,
d'un cop la presentació escènica i el
diàlec, i sobretot, imaginació poètica
i emoció, és a dir, tot el que dóna in-
terès al drama.»—(Es d'advertir que
el llibre de les «Meditacions», tal com
es coneix vulgarment, està farcit d'a-
fegidures conceptuoses que no per-
tanyen ni corresponen a la creació de
sant Bonaventura i que els estudis
('ins aquí explicats es refereixen a
l'obra autèntica.)

Quan Mále ha deixat demostrat
documentalment les transcripcions
que hi ha en els «Misteris» de passat

-ges de l'obra de sant Bonaventura,
examina les pintures en què es van
reproduir els temes que pogueren
ésser vistos representats en l'escena,
i al revisar els passos de la vida de
Jesús es complau, entre altres, en la
tendra i dclicadíssima estada que
l'Infant Jesús i sant
Joan Baptista, quan en-
cara eren nois, feren al
desert, tots dos junts;
escena idíl Tica que Má-
le suposa que els pin-
tors degueren treure de
les representacions del
drama de sant .Joan
Baptista en el desert
representat a Florència;
ja que foren els pintors
rtalians els primers que
representaren als dos
Sants Infants jugant a
la falda de la Verge San-
tíssima. Es que es trac-
ta de l'estada de Jesús i
el Baptista al desert?
E. MMe creu que sí, i
que els artistes van se-
guir la tradició que apa

-reix per primera volta
en les «Meditacions,»
quan diuen que al tor-
nar a Betlem després
de l'Adoració dels Reis,
la Santa Família va pas

-sar uns quants dies a
casa Elisabet i «els dos
Nois jugaven i el petit
.Joan, com si s'en donés
compte de què tenia raó
de fer-ho, ja es mos-
trava respectuós amb el

mat al pretendre l'he -'
gemonia de França, (1)
respecte a la transfor-
mació de l'art cristià en
els començaments del
segle xv, per quant, en
realitat corresponia ' a
Itàlia. Aixi, per exem-
ple, en l'escena en què
Maria se'ns presenta de
genolls a davant del
Nen Jesús en el pessc-
bre, els pintors dels úl-
tims anys del segle xiv
no feien altra cosa que
desenrotllar un tema
apuntat pels deixebles
del Giotto.

Al mateix temps que
fa aquesta observació,
en Berteaux defensa ca-
lurosament la in(lúència
franciscana en les. arts,
i explica que ell per prò-
pia òbservació va po-
guer comprobar-la en
unes escenes de la «Pas-
sió» pintades en 1320
en la gran església fran-
ciscana de les Clarisses
de «Donna Regina», a
Nàpols, escenes que for-
men amb llins nombro-
sos episodis i cletalls una
exactíssima il lustració

de les «Meditacions:» i amb aquest
motiu consigna la següent opinió:
«Aquest llibre de sant Bonaventura
en relació amb l'art seguí el mateix
esperit franciscà i donà a entendre
la història divina als cors dels artis-
tes fent-la viure als ulls de la ima-
ginació lio r: és un drama i un fresc.»

De totes maneres, acaba dient, en
la renovació de la iconografia religio-
sa fins les darreries del segle xv, la
part italiana és més gran que la dels
«Misteris»; mes a comptar d'aquella
època s'opera un canvi i la demostra-
ció d'E. Mále llavors resulta decissi-
va i arriba a triomfar victoriosament
en el segle xvr, i la conclusió de
conjunt és certíssima, ja que quan
més próxim està el final de l'Edat
Mitja, més es deixa invadir l'art pels
«Misteris», fins arribar a les pintures
teatrals de les grans tapiceries fran-
ceses i flamenques.

***

Una altra obra exis-
teix que sols conec per
referència, publicada a
Alemanya en 1899, en
la que s'estudia el pro-
blema de les influències
franciscanes en l'art del
Giotto i dels pintors ita-
lians. Es la de 1VI. G.
Zimmermann (2), res=
pecte de la qual Gus-
tau Schnürer (3) diu:
«Si considerem a sant
Francesc en tot el mo-
viment de civilització,
convinc de bon grat en
ço que sosté Zimmer-
mann, que sant Fran-
cesc fou un Sant occi-
dental i que sigué una
gran fortuna pel Giot-
to el tenir de crear la
llegenda del Sant, ja
que això li donà oca-

Nen Jesús>>. Heu's aquí el text que
explica i justifica les composicions
de la «Bella Jardinera», de la «Santa
Família» de Francisco I, de la «Verge
de la Diadema» i de tantes altres
obres.

I passant al cicle de la Passió,
l'escena més cèlebre que l'art deu a
sant Bonaventura és la que segueix
immediatament després del Dava

-llament de la Creu. La Verge acaba
de rebre a la falda el Cos del Seu Fill
Diví i el contempla en silenci; per
darrera s'aixeca la Creu, negra, des-
tacant-se sobre el fons del cel rogent
del capvespre. Es impossible imagi-
nar un quadre més tràgic. Aquesta
silueta emocionant és una de les més
formoses conquestes de l'art cristià,
que conservarà tota sa virtualitat
pels segles.

Convé remarcar que el tema de la
«Verge de la Pietat» aparegué en l'art
precisament en el moment en què les
representacions de la «Passió» co-

mençaren a obtenir gran predica-
ment a França i particularment a
París, i això no pot ésser una senzilla
coincidència. En el «Llibre d'Hores»
del Duc de Berry s'hi troba una
«Pietat», en la qual el pintor havia
portat el realisme fins a l'extrem
de representar el cadàver de Jesús
tal com el descriu sant Bonaventura
al dir en les «Meditacions»: «Jesús
fou escandalosament desfigurat pels
saions, i la Verge al contemplar-lo,
tenint el seu Fill a la falda, no podia
contenir el plor al veure com l'hi
havien arrencat els cabells i malmès
la barba.»

No acabaríem si ens deixéssim
portar pel goig de transcriure pas-
satges i més passatges de les obres
de Thode i de Male.

Amb motiu de la publicació de la
d'en Male, el famós crític d'art E.
Berteaux feia observar en un formós
article que li dedicava en la Gazette
ele Beaiix-Arts, que s'havia extre-

(1) L'Art religieux de la
fin du moyen áge, a propos
du livre d'Fmilie MMe. Ga-
zelle de Bcaux Arts. AoQt <le
1909, pág. 135 y següents.

(2) Giotto unddie Kunst
Italiens sin Mittealter. Leip-
zig, Seemann, 1899.

(3) Francesco d'Assisi,
versione del tedesco per An-
gelo Mercati, Fiorenza, Edi-
trice florentina, 1907.
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«La Serenitat. tina ele les darreres obres del eximi escultor Josep C1aré.

sió de rompre amb tots els llaços de
la tradició artística bizantina. >

Més endavant hi .afegeix Schnü-
rer: «L'orgull amb què nosaltres se-
guim el camí victoriós de la nostra
civilització pel món, deuria obligar-
nos a apreciar amb major justícia
l'època de formació de la nostra
civilització occidental.»

Nosaltres no deuríem despreciar
l'Edat Mitja amb son moviment as-
censional de renaixement que, com

-parat amb el que acostumem a ano-
menar Renaixement, té, báix molts
conceptes, la gran circumstància d'és-
ser més independent que aqueix.
Realment la personalitat de sant
Francesc .va col laborar a què la na

-turalesa fos compresa; però ho féu en
unió amb la seva època; perquè sant
Francesc és indubtable que fou, al
mateix temps que el punt culminant
de l'evolució precedent, cl punt de
partida d'altra evolució subsegüent;
i Zimmermann s'ha conquistat un
mèrit veritable al posar a bona Ilum
aqueixa idea respecte al Giotto, de-
mostrant el fet de què la fama del
Giotto es funda en el progrés d'un
desenrotllament artístic, preexistent
i notori, des de l'antiguitat cristiana.

No és cas de meravellar-se de què
l'art i la poesia fossin estimulats po-
derosament per les tendències fran-
ciscanes, ja que sant Francesc i els
seus deixebles buscaren tota la llur
eficàcia en el sentiment, i en ell deu
buscar el seu origen el .veritable art.
Si el Gio Lbo tradueix millor que
ningú la impressió que va produir
en l'art la influència de sant Fran-
cesc. encara potser la dóna a com

-pendre d'una manera més immediata
i directa Jacopone de Todi en la
poesia. La poesia pot representar
sense adornos i reprocluir les pures
emocions; no així l'art; en compen-
sació, l'art té l'aventatge de parlar
amb més claretat.

Per gixò és que la influència exer-
cida per sant Francesc en 1'arl pot
explicar-se fent notar el fet de què
en la seva 'època, en lloc del Crist
triomfant, s'introdueix en l'art plàs-
tic el Crist agonitzant en la Creu.
I el poble, en lloc d'adorar al Rey
lremendae majesfalis corn s'adorava
a Luca, al Crist d'ulls oberts, de
corona .reial, vestit amb túnica ri-
quíssima, incrustada de pedres pre-
cioses, posa d'aquella hora enda-
vant singular complacència en ren

-dir-se i orar devotament davant de

la imatge del Salvador
que morí per nosaltres,
havent sofert immensos .
dolors, per a pregar li
amb versos de Jacopone
de Todi:

Fac me plagis vulnerani
Fac me cruce inebriar.

VICENS DE MoRAGAS.

Joan Gris

U
n quadre—tècnica-
ment parlant; geni,

instint, inspiració com
-pletament apart; no

pretenem apartar-nos
en aquestes notes del
terreny de la tècnica—
és una superfície gover-
nada per lleis fonamen-
tals i eternes, indepen-
dents de tota imitació,
lleis d'equilihri; de com

-posició, de construcció,
lleis immutables que
responen a les facultats
d'ordre i de mesura que posseeix tot
cervell humà.

Aques Les lleis primordials han cons
-tituït sempre la carcassa de tota obra

d'art digna d'aquest nom. Aques-
tes lleis, conscientment o incons-
cientment aplicades, exhibides en
tota llur nuesa o amagades púdica-
ment, han estat a la base de tota
vertadera obra d'art des de les èpo-
ques més llunyanes fins al Renaixe-
ment inclusiu.

Els Renaixents les aplicaren cons
-cientment, però s'esforçaren en dis-

simúlar-les sota 'una espessa capa de
realitat.L lurs successors immediats
no saberen veure més enllà d'aques-
ta part imitativa i superficial de llurs
obres i tot llur esforç tendí a perfec-
cionar-la, fent abstracció completa
de la sòlida ossamenta interior que
condiciona tota l'obra dels Italians.
Dels Renaixents s'en copià l'actitud
i s'en desconegué el fons.

Des del Renaixement les lleis cons-
tructives cauen paulatinament dins
l'oblit i s'inicia la cursa boja vers
la baixa imitació de la realitat. Hom
s'acontenta de l'estudi directe de la
natura el qual, de mitjà, passa a con-
vertir-se en fi. L'exacerbació realista

oblida totalment la bastida interna
de l'edifici pictòric per preocupar-se
únicament de l'aspecte exterior de
les coses. »E1 simi havia 'triomfat
de l'home» diu Albert Gleizes.

I arribem, finalment, a l'impres-
sionisme durant el regnat del qual
la iinitació de la realitat agafa l'as

-pecte morbós de la fixació sobre la
tela dels aspectes més canviadors i
més accidentals de la natura: el pai-
satge a diferentes llores del dia, les
inconsistències atmosfèriques, etc.,
etcètera

Els cubistes; precedits de. Cézanne
i de Seurat, retroben, després de
molts esforços, les perdudes lleis es-
tructurals i, excessivament entusias-
mats per llur descobriment, les apli-
quen integralment sense. preocupar-se
de res més. Podem dir que, així com
les obres dels Renaixements són la
realitat sota la qual hi ha ben ama-
gada la sòlida ossamenta pictòrica,
les obres dels cubistes són l'ossa

-menta pictòrica sota la qual hi ha
ben amagada la realitat. Es a dir, les
citades lleis constructives mostrades
nues i crues, pures i simples.

Sobre els cubistes en general recau
-rà la glòria d'haver-les retrobades i,

en particular, sobre el
pintor Joan Gris, llur
més exacte represen-
tant.

Joan Gris va nàixer
a Madrid el 32 de marc
de 1887. En 1906 es
trasllada a París on ex-
posa "per primera vega-
cla als Independents de
1912. No tarda a ingres-
sar a l'écurie de Léonce
Rosenberg, convertint

-se en el més intel•ligent
dels seus poulains.

Per explicar el procés
de l'elaboració de les
seves obres, ningú més
qualificat que ell ma-
teix. Li manllevem,
doncs, les següents pa-
raules:

»Treballo amb la ima-
ginació. Provo de con-
creLitzar ço que és abs-
tracte. Això és: parteixo
d'una abstracció per
arribar a un fet real.

»Considero que el cos
-tat arquitectònic de la

pintura és la matemà-
tica, el costat ahstracte;

vull huullanitzar-lo. Cézanne d'una
botella en fa un cilindre; jo parteixo
del cilindre per crear una botella,
una certa botella. Cézanne va vers
l'arquitectura; jo en parteixo. Es a
dir: componc amb abstraccions (co-
lors) i arreglo quan aquestes colors
han esdevingut objectes. Per exem-
ple, componc amb un blanc i un ne-
gre i arreglo aquest blanc per fer-lo
esdevenir un paper, i aquest negre
per fer-lo esdevenir una ombra.

»Aquesta pintura és a l'altra pin-
tura ço que la poesia és a la prosa.»

Heu's aquí el sistema estètic del
pintor castellà definit per ell mateix.
Resumim-lo en poques paraules:
compondre per endevant el quadre
ordenant formes i colors abstractes
obeint únicament a les necessitats
purament plàstiques, ob eint única-
ment a les relacions d'aquestes for-
mes i d'aquestes colors entre elles
(satisfacció visual que ens produei-
xen dos línies paral lelos, satisfacció
visual ciue ens produeix un roig opo-
sat al seu complementari el verd, etc.)
Després, consultar la natura com un
repertori de formes i de colors supe-
ditant-la a la composició preesta-
blerta (el blanc que esdevé paper, el
negre que esdevé ombra). Predomini
de la plàstica sobre la representació.
Predomini de la concepció sobre la
visió.

Fredament respectuós del sistema,
del mètode, animat, no obstant,
d'una sensibilitat puríssima, una sen-
sibilitat tota geomètrica, Joan Gris
ha escollit un camí d'inexorable aus

-teritat i ha sabut renunciar a un
art fàcil; amable, lleuger, caracterís-
tic de la nostra època, conreant el
qual altres assoleixen un fàcil triomf.

SEBASTIÁ GASCH.

Boldoiner Gili i Roig

H
a mort aquest conegut pintor.
Nasqué a Lleyda l'any 1873. A

Irún, on residia als 14 anys sense
mancar als seus estudis d'ensenya-
ment secundari del Col legi de Sant
Lluís, intentà els seus primers passos
per l'art pictòric.

Poc després es traslladà a Barce-
lona, on anà a les classes de Llotja.
Completá els seus estudis a Madrid
i a Múrcia. .



JOAN GRIS - Natura morta» 1919. (C(. L. Rosenberg.)
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Altres l)aïsos........ 36	 »	 »	 anter or	 »	 S

Pintors

BAIIERAS, Dlovís ..... CASP, 46.
BENET, RAFEL .......... MUNTANER, 1, 2.on. 1.•
BIOSCA, JOAQUIM ....... DIPUTACIÓ, 310.
CAPMANY, RAMON ...... ESCUDELLERS, 8, TALLER.
CARLES,	 D .	 ............ CASP, 56.
COLOM,	 JOAN ............. CLARÍS, 99.
DURAN CAMPS, R....... DIAGONAL, 335, TALLER.
ESPINAL, M. A.	 ....... PROVENçA, 362.
JUNYENT, OLAGUEP, ....	 Bonavista, 22.
MASVILA,	 F ............. PG. S. JOAN, 133. ESTUDI
MESTRES, FÈLIX .. DIPUTACIÓ, 289, 1.er
RAURICH, NICOLAU ..	 BARCELONA, 24 (SARRIÀ)
RINLON, VICENS ....... PETRITXOL, 14

Dibuixants-pintors

CARDUNETS,ALEXANDRE DIPUTACIÓ, 235, 2.on, 1.°

Eseultors

CLARASV, ENRIC .......GRANADOS, TORRA SANT
FRANCESC (SARRIÀ).

LLIMONA, JOSEP ....... DIAGONAL, 410.
OTERO, JAUME .......... ARAGÓ, 329.
VILADOMAT I MASSANES, JOSEP	 SARD.ANYOI.A.

Decoració

LENA, S. A....... PL. ANTONI Lnrrz, 15, 3.er, 2,•

Decoradors

BADRINAS, A.......
BUSQUETS, JOAN. .
LLONGUERAS, JAUME
MARCO, SANTIAGO ...
PALAU, JOSEP ........
PARCER ISAS I C.° .. .
RIGOL, RAMON ......

NEPTÚ, 2 (GRÀCIA).
PASSEIG DE GRÀCIA, 36.
RDA. S' PERE, 36, 3.er , 1 .°
ARAGÓ, 280.
MALLORCA, 313.
E. GRANADOS, 90
DIAGONAL, 389.

Projectistes de jardins

LLIMONA 1 BENET, RAFEL CASA BALIARDA-I-IORTA
RIGOL ARTUR ............ PL. TETUÁN, 18, TENDA.

Acadèmies de dilrnic i pintura

BAIXAS ...............Pi, 1, 1.er

Llibreries d'art

EDITORIAL POLÍGLOTA PETRITXOL, 8.

Editors de 11ibres d'art

EDITORIAL MUNTAÑO-
LA, S. A . ............ PL. CATALUNYA. 9.

Reportatges (Fart

SERRA, FRANCESC ...... SALME•RON, 156, 2.on
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Aviat féu una exposició a Lleyda
i la Diputació el va subvencionar
per a perfeccionar-se a Itàlia. A
Frascati pintà teles que li. dona-
ren nom.

Des d'aleshores produi-molt i il lus-
trà in('initat de publicacions. Estava
en possessió d'un seguit de recom-
penses de les exposicions en les quals
havia excel lit.

Un viatje artístic a la República
Argentina efectuat ara fa dos anys,
li proporcionà un triomf dels més
assenyalats i obrí al seu nom amples
rutes en la terra americana, on es
proposava fer visites periòdiques.

Estimat dels seus companys, el
trobaven; tothora disposat a treba-
llar pel bé comú, i en tota obra col-
lectiva que fessin els artistes, ell 1)i
figurava com un dels més actius
elements.

Rebin els seus el condol per la
mort• de tant meritíssim artista, que
Déu tinga- al cel. .

LES EXPOSICIONS

Paisalges de M. Pigem a les Gale-
ries Areñ, as. - El pintor M. Pigem,
dóna enguany una proba valenta i
molt estimable de la seva activitat.
Temes de paisatge, l'indret escollit
per l'artista, són els dels contorns

d'Olot, on s'ha desenrolllat un grup
important de la nostra producció
pictòrica contemporània.

M. Pigem, home de visió suau i
delicada, interpreta la naturalesa
sense intimes complicacions. Es la
dels seus quadres una realitat bella
i un sic freda, sense el «tic» d'una
emoció personal, però plena de cor

-reccions i dels encisos que bonament
porta en sí l'espectacle. Els seus
camps enfarinats per la florida blanca
del fajol, els seus estanys on l'aigua
rellrcteix els cels i les vegetacions,
són indubtablement agradosos, i ni
que sien marcats de profunditat i de
fibra pictòrica, podem negar al pintor
Pigenl una sèrie de qualitats molt
estimables i dignes de la més gran
atenció, així com de 1'efectúosa aco-
llida, que un ,pílblic d'amateurs (lis-
lingit, ha fet a les seves pintures.
D'entre elles, senyalem com una
obra notable la que porta el núm. 25.
'Un recó de l'estany» "(Banyoles.)

Salvadó, Dalí a Can Dalmau. --
Es oberta a Can Dalmau una expo-
sició del notable artista Salvador
I);Ilí. N'ella parlarem en çl_ . 11o lr^
II 1I 	 pròxim.

A les Galeries Malntedé. - S'ha
celebrat ales Galeries Malmedé una
important exposició-venda a sub-
hasta d'obres de pintura i objécteà
d'art antic' que ha sigut molt' eón

-correguda.

GZTIA DE LES ARTS I DELS AB,TISTES
Efectes de dibuix i )intIIra

GUARDIOLA, I. ........ VALÈNCIA, 199.
HURTA, MIQUEL......... AVINYÓ, 7
TEYIDOR, MODEST ... RBLA. CATALUNYA, 89.
TEYIDOR, VÍDUA E. ... RONDA SANT PEnE, 16.

Antiquaris

COSTACARVAJAL ...... CALL, 28, PRAL.
ESCLASANS, MARIA PIETAT, 10 DAR. 	 CATED.
GALERIA MONTLLOR .. FRENERr.a, 5.
QUER FARRÉS, FR.° ... PALTA, 27.
VALENCIANO, J.	 ...... CORRÍRIA, 2.

Catifes (11 auufaetura)

AYMAT, To IÀS ......... RIUS I TAULET, 21 (SANT
CUGAT DEL VALLÈS).

Ceràmica d'art

GUARDIOLA¡ JOsEP..... MOZART, 6, 1.er, 2.°

Construcció, i decoració

BASTÚS, QUERALTÓ I C.°. STA. ELENA, 4 16.

Constrnctors d'obres

OLIVA MALLOL ....... RDA. S. PERE, 48, 2.on, 2.°

Fbenistes

BUSQUETS, JOAN ...... P. GRÀCIA, 36.
HOMAR, G . ............ CANUDA, 4.
ORRI, FREDERIC ........ ARIBAU, 226.
VAYREDA, RAIMOND .. BORBELL 1 DIPUTACIÓ, 111

Escultors decoradors

SOLER, FRANCESC ...... ARIBAU, 224 INTERIOR.

Escultura religiosa

CAMPS ARNAU, J. M.... MONTSENY, 77 (GRÀCIA).

Fusteries artístiques

CASAS, VÍDUA DE F. ... DIPUTACIÓ, 119-121•
TARRAGÓ, ENRIC....... CONSELL DE CENT, 283.

Galeries d'exposicions

AREÑAS............... CORTS, 670.
GALERIES DALMAU ... P. GRÀCIA, 62.
GALERIES LAIETANES. CORTS, 613.
MALMEDÉ, L.	 ......... P. GRÀCIA,	 68.
PINACOTECA, LA ...... CORTS, 644.
SALA PARÉS (MARAGALL) PETRITXOL, 5

Joiers

SUNYER,	 R.	 ........... CORTS, 660.

I.ilmpares

BIOSCA i BOTEY ...... RBLA.CATALUNYA, 129.

Metalls d'ar•t
BIOSCA 7 BOTEY ...... RBLA.. CATALUNYA, 129.CORBEBÓ, PERE ....... ARIBAU, 103.

i
^liralis

TCRR$S CAMALÓ, I.... Exrnsicró: LAURIA, 9
TERRLS CAMALÓ, J. ]1L, S. C. Tallers: VALÈNCIA, 483

?Iobleh moderns

BADRINAS, A. ......... 	 \ i PTÚ • 2 (GUACIA).

I'apers Pintats.
GUASCH, I'II.L DE JOSEP. RAUIIICH, 8.
SALVIA, FILLS DE, SALV... PORTAL DE I.'Á1.'GFL, 4

Parqnets (fàbriques)

BASTÚS, QUERALTÓ I C. SANTA ELENA, 4 16
CASAS, VilmA DE F. ... DIPUTACIÓ, 119-121.

Pedrn artificial

MINGUELL, JOAN ...... PARÍS, 209.

Pintors decoradors

CASALS PEYPOCH, J.... RooEn DE FLOII, 164.
COROMINAS, MANUEL.... ASTÚRIES, 14 (GBAcJA).

Reproducelons artístiques

BECHINI, GABRIEL...... ROGER DE FLOR, 162.
PRIU, TOMÀS ........... CONSELL DE CENT, 368.
RENART, .1. ........... DIPUTACIÓ, 271.

Tapisseries

BLANCO BAÑERES, H... CALL. 21.

Tapissers

BUSQUETS, JOAN ........ PASSEIG DE GRÀC.A, 36.
GILABERT, JOSEP ...... PASSEIG DE GRÀCIA, 114
LLOSA, PERFECTE........ BALMES, 128, TENDA.

Tapissos (Manut'aetnra)
AYMAT, TOMÀS ......... RIUS 1 TAULET, 21 (SANT

CUGAT DEL VALLÈS).

Vidres d'art

GRANELL I C.°......... ENRIC GRANADOS, 46.
RIGALT, RULBENA I C. • CASANOVA, 32.
TERRES CAMALÓ, E.... Exposició: LÀURIA, 9
TERRRS CAMAI.Ó, .L M., S. C. Tallers: VALÈNCIA, 483
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Fusteria

Enric Tarragó

TALLER DE CONSTRUCCIONS:

Consell de Cent, 283. Telèt. 3504 A.

. FÀBRICA D'ELABORAR FUSTA:

Roger de Flor, 132. Telèf. 327 S. P.

GASETA DE LES ARTS	 N.°65

1t. P1 DRÓS,
Premiada a l'Exposició d'Ar:s Decoratives de Paris de 1923

ARQUES INVULNERABLES PER A CAUDALS
AMB PANY DE SECRET SENSE CLAU

PREMSES PER A COPIAR CARTES

PRNYS DE SEGURETAT PER A PORTES DE PIS

BASCULES DE ROMANA SENSE PESOS

C MERES CUIRRSSADES AMB COM-
PARTIMENTS (PER A BANCS 1 BASQUEES)
A PROVA DE FOC, EXPLOSIUS 1 LLADRES

Fem tramesa da pressupostos si s',ars demanes

TALLLERS: VALENCIA, 501-503	 CASTILLEJOS, 247-249
DESPATX: RONDA SANT PERE, 21	 BARCELONA

I	 ^ LJ
I

/

TEL. 813 - s.P. GRANVIA, 660

BA RC E LO NA'

CASA FUNDADA L'ANY i835

BRONZES D'ART
FERRETERIA 1 METALLS PER A OBRES
LÁM PARES
INSTAL'LACIONS AIGUA I GAS

BIOSCA &BOTEY,s.L.
VENDES:	 TALLERS:

Rambla Catalunya, 1Z9	 Roger de Flor, 189
I'clèfon 1 228 G.	 Telèfon 1005 G.

G. Homar
Mobles
Làmpzares
Decorzació
/\rjtl^Ultats

Garruda, 4	 BARCELONA

Reproduccions artístiques
en marbre, pedra, etc.

Fundició de bronzes a la cera perduda

Gabriel Bechini
TELÈFON S. P. 120

Roger de Flor, 162, i Conseil de Cent, 430

Barcelona

I .^	 14rt Mares

Presentsag, ,

Sala Parés

Retritxol, 5	 Telèf, 3523	 .

Ha sortit

La Nol^el'la d'en "FLAMA"

La Rulota
LLIBRERIA CATALONIA

Plaça Catalunya, núm. 17

MOBLES ART"ÍST"ICS

DE ROTEN (JONC)

FÁBRICA:

Passeig de Gràcia, 115
BARCELONA

Compreu el llibre

Per la h I! sd de la Llar hamil
Recull d'orientacions

Edició del Foment de les
Arts Decoratives illus-
trada amb 50 làmines ?n
negre i colors i un supe-
ment contenint I'alçaoa
—i plantes d'un edifici

Preu: 18 ptes.

QUADERNS DE DIVULGACIÓ ARTÍSTICA DE LA GASETA DE LES ART3
Director: JOAQUIM FOLCH I TORRES

1

EL TRESOR ARTÍSTIC D CATALUNYA
IIA SORTIT EL PRIMER QUADERN DEDICAT A

EL RETAULE DELS REVENEDORS
IIA SORTIT EL SEGON QUADERN

ELS ANTICS VIDRES CATALANS ESMALTATS
Formaran aquests quaderns, en sèries, un' veritable catàleg artístic monumental de Catalunya

Subscripcions a la col lecció "GASET1i DE LES ILRTS"
EDITORIAL POLIGLOTA. —PETRITXOL,8

Casa fundada l'any 1840

MOBLES ARTÏSTICS	 DECORACIÓ
OBJECTES PER A PRESENT

Exposició, Despatx i Tallers:

Passeig de Gràcia, 36 = Tel. 5314 A. = Barcelona

SILLÓ DE REPÓS

Potent n.° 93559

POT GRADUAR-SE A QUATRE 'POSICIONS
DIFERENTS	AVENTATJA EN CONFORT
I EN ECONOMIA AL' SILLÓ AD7USTABLE'DE

17ABR1CACIÓ _INGLESA

Model A.	 I	 Model B,

Tapissat amb molles	 Amb coixins de miraguano

A. Badrinas

Neptú, 2 (G.)	 BARCELONA

ANTIGUITATS

D'ART

CalI 28 PRAL.
CARRER FERNANDO

IIIII UIIIII TÏ1TÏIIII	

(CARRE

 ST. JAUME)n 

BARCELONA

LA PINACOTECA
QASPÀ E5f1AT) 5

.r .e MARCS 1 GRAVATS s s

EXPOSICIONS PERMANENTS

Corc., 644 I.nna P o,.a a„t.l. Tdifon 5045 A.

BARCELONA

LA CIUTAT I LA CASA

REVISTA D'ARQUITECTURA,

ARQUEOLOGIA I BELLS OFICIS

Corts Catalanes, 754, 1.er 1. a	BARCELONA

ARTS GRAGIQUES, S. A., SUCCESSORS D't1ENRICH 1 C: —IIARCELONA

v
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