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Velázquez, paisatgista

VELÁZQUEZ. — «Els Ermitans.» Museu del Prado.

L
a força de la pintura
espanyola rau indub-

tablement en el seu ob-
jectivisme, i en aquest
objectivisme hi ha la
seva distintiva entre
totes les escoles con-
temporànies. La gràcia
dels venecians, feta
d'humanisme i condi-
mentada per tots els
ingredients d'una gran
civilització, sovint es
troba pàl lida al costat
de la força enorme de
realitat que conté la
pintura espanyola, en
la qual hi ha més vida
que art.

Aquesta glòria indis-
cutible de l'art espa-
nyol, que Holanda com

-parteix en un punt in-
ferior a la d'Espanya,
és en realitat merescu-
da, perquè bé que el
realisme espanyol tin-
gui una base d'idiosin-
cràsia nacional, ha tin-
gut l'esforç d'una edu-
cació ben orientada, i
la glòria d'aquesta edu-
cació, el programa de
la qual és parell al que
han preconitzat entre
nosaltres els darrers in-
novadors de la nostra
pedagogia artística, cor-
respon a Pacheco, el
mestre de Velázquez.

La pedagogia de Pa-
checo bé mereixería un
estudi atent i aprofun-
dit, ja que fou ell qui
a Sevilla instaurà un
mètode ben oposat al
preceptisme que en
aquella època ltàlia for-
mulava. E1 mètode con-
sistia en un respecte
fonamental a les apti-
tuds innates del deixe-
ble, posant aquest, im-
mediatament del seu
ingrés als estudis, en
presencia d'objectes i
coses: fruites, flors, pei-
xos, verdures, que ha-
vien de copiar abans
d'emprendre l'estudi
de la , figura humana.
Aquest primer contacte
amb la realitat única
i complexa; aquest en-
carament amb la inte-
gritát dels problemes a
resoldre enfront de cos-
sos de fàcil comprensió;
aquesta suma de petits
factors d'anàlisi senzill:
formes, volums, valors,
qualitats, relacions, reflexos, pro-
jeccions, ombres, difumits, entrenava
l'esperit a l'especulació de la realitat
i educava la mà a la seva interpre-
tació pictòrica; suscitava, en fi, les
grans qüestions de la pintura i ini-
ciava meravellosament un aprenen

-tatge, estenent als ulls del deixeble
un veritable programa d'estudis.

Heu's 'aquí com, encarats amb
l'objectivitat concreta de les coses,
es formaren aquests pintors excel-
lents i senzills, aquests despreocu-

pats, aquests massisos realistes en la
pintura dels quals tota condició ex-
terna a la pintura pura, tot efecte
estètic és una conseqüència i no
una abstracció apriorística.

Així preparats, procedint per un
anàlisi gradual de la complexitat dels
ordres de coses del món, que són
reproduïbles, copsaven dels conjunts
lés parts i anaven d'elles a la unitat
ambient. La figura humana i el
paisatge, així, -es construïen.a través
d'una serie d'etapes, l'ordre de les

quals constituïa el pòsit de l'esperit
d'un pintor. Velázquez, el deixeble
més meravellós d'aquesta escola, el
pintor espanyol per antonomàsia,
és per aquesta preparació potser el
més gran i senzill pintor de realitats
que hi hagi hagut a la història, i és
ben segur que les essències del seu
geni, abocades intensament a la
resolució de la sèrie de qüestions que
l'ensenyament plantejava al seu es-
perit amb claredat diàfana, han do-
nat un rendiment major del que pos-

siblement s'hauria pro-
duït en altres circums-
tàncies.

Per aquesta educa-
ció, Velázquez fou un
pintor de paisatges que
no solament preludia
en el concepte als mo-
derns paisatgistes purs,
sinó que (salvant les
aportacions més trans-
cendentals de l'impres-
sionisme contempora-
ni) els supera.

En parlar de Veláz-
quez paisatgista, cal
aclarir aquí que els
paisatges de Velázquez,
fora de les famoses
notes del seu viatge
a Itàlia, que guarda el
Museu del Prado, són
el fons dels seus qua-
dres, com ho són els
paisatges de tots els
grans pintors de l'època
a Itàlia i a Flandes. En
els italians i els flamencs
i, parlant més concreta-
ment encara, en el Ti-
ziano i en Rubens, el
paisatge és en molts ca-
sos una bella escenogra-
fia destinada a situar
les lïgures. No vol dir
això que sien obres de
pura fantasia. Les rea-
litats de la natura, des
del Tractat del Paisatge
de Leonardo de Vinci,
són mirades amb cura
pels pintors, i el seu
sistema conegut i les
seves realitats ordena-
des sota un ordre teò-
ric, almenys de manera
que no es produeixi
l'absurd. El sentiment
de les llunyanies, les
vaguetats de l'atmos-
fe^a, la valoració de
les frondes, els ma-
tisos de l'aire hi inter-
venen, i fins en alguns
casos (tal el de «La
Tempesta» de Giorgio-
ne, a la Col lecció del
Príncep Giovanelli a
Venècia) s'ha identifi-
cat el paisatge pintat
amb un aspecte de les
muralles de Castelfran-
co. Com alguns dels
més famosos quadres de
Rubens i sobretot els
d'escenes camperoles,
tenen els seus models
reals, en la plana de
Stenn, situada entre
Malines i Vilvorde, que
el Castell,.adquirit per

l'artista dominava. Però en aquests
paisatges, ja sien el fons o l'escenari
d'unes figures, hi ha sempre un punt
de teatralitat, un sentit d'arranja-
ment, un tic de composicionisme i
una vaguetat d'accessori.

En Velázquez, no. En Velázquez,
el realisme, copsa les visions de la
natura amb una justesa de veritat,
i tothora les imatges dels seus re-
trats es destaquen altives i tristes
damunt un fons aspre de realitat i
pobre de fantasia, nu d'ornaments
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VELÁZQUEZ. — Paisaíge de la Villa Médicis.» .Museu del Prado.

•La cacera a les teles», per Velázquez. Galeria Nacional ele Londres.
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decoracions teatrals de Moragas i
Alarma.

Amb tot, el vertader mestre d'en
Salvador fou aquell artistàs que de
primer s'orientà amb en Caixé, no
trigant en ésser una personalitat:
ens referim a en Francesc Soler i
Rovirosa, mestre de mestres.

L'eminent eseenògraf Salvador Alarma.

i en algun cas, coix de composició. La
melangia profunda de 1'altiplanície
castellana, amb l'ondulació dels «ce-
rros» ocrosos, clapissats de vegeta-
cions pobres i arrapades; la sensació
d'aquells cels infinits i erms de tota
idíl tica boirina; ratllats de núvols
sobris; amb forats grisos on pampe-
lluga el blau. Aquell sentit pan-
oràmic que us porta una sensació
única d'altivesa espanyola i el ca-
ràcter, pur de la realitat que pene-
tra els ulls de l'artista i ho tinta tot,
ho unifica tot, ho envolcalla tot
d'un alé únic de veritat terral, que
és com una palpitació de la natura...
El concepte panteista del modern
paisatgisme, en fi, que fa de la na-
tura un organisme, una latència
vital on cel i terra i arbres i munta-
nyes, es completen. es relexen,
s'harmonitzen, s'expliquen... Això
hi ha en Velázquez, com un gust
potser inconscient de la natura, amb
una comprensió de la natura tan
profunda i completa com pugui ésser
humanament.

En un cas. Velázquez, cap a les
darreries de la seva vida, en pintar
el quadre dels «Dos Ermitans» que
hi ha al Prado, va presentar una
tela on el paisatge predomina. Es
aquest paisatge molt pintoresc, trist
i magestuós. L'ál'tá roca, l'arbre, les
llunyanies de la vall clapissada d'ar-
húcies, i el cel, un cel magnií'ic,
pampelluga de realitat completant
el sentit d'aquell paisatge ascètic.
Si d'aquest escenari en treiem les
figures, en quedaria, salvats els res-
savis d'època, un paisatge que en-
vejaria Courbet. La unitat ambient
és la nota que manté viu ún senti

-ment de la natura profund i esponjós,
com ho és el dels mestres de l'escola
de Barbizon. Amb menys tendresa,
amb menys dolçor de França i amb
més aspror d'Espanya, tenim en Ve-
lázquez un paisatgisLa d'ara; un pai-
satgista pur, un esperit capaç d'adhe-
rir-se al dinamisme de la pintura
dels nostres dies.

Es natural que una preparació
realista, condimentant el geni nadiu
de Velázquez, portés a aquests mag-
nífics resultats. L'art de penetrar
la realitat, de comprendre-la, de
practicar-la fins on demana la plas-
mació d'ella, s'aprèn en l'estudi ob-

Aq 
ties t infatigable artista, qui amb
el seu treball ha conquerit en-

vejable popularitat, va nèixer a Bar-
celona d'una família en là que la
pintura decorativa no tenia secrets.

Joan Alarma i en Gabriel (besavi
el primer d'en Salvador i el segon
germà d'aquell) foren pintors, autors
d'obres murals i de miniatures, res-
pectivament.

Els frescos concebuts en el se-
gle xvi per l'alemany Hermen's
per a la catedral de Tarragona (ca-
pella del Sacrament), ultra altres
de la mateixa monumental església.
foren restaurats per en Gabriel
Alarma.

Però qui practicà l'escenografia
fou l'avi del nostre artista, dit Joan,
qui treballava en el taller d'en Josep
Planella, com també treballà amb
el gran Soler i Rovirosa el pare del
nostre escenògraf Teodor Alarma
en concepte d'encarregat de la pin-
tura decorativa.

Altre déixeble d'en Planella és
en Miquel Moragas, oncle de l'esce-
nògraf de nostra atenció, qui com

-partia els treballs de teatre amb
l'Urgelles i més tard es juntà amb
el seu nebot. Tots recordem les

La nostra ploma no pot deixar de
fer referència a l'època brillant per
a l'escenografia, sobretot en nostra
ciutat. Fa uns trenta -cinc anys que
al teatre no sols s'hi concorria per a
fruir de les belleses que els autors
oferien i de gaudir el treball dels
intèrprets, sí que també els públics
s'interessaven molt pels decorats.

Hi havia, llavors, lluita profes-
sional. Com asseveració pot citar-se
l'estrena al teatre «Novedades» de
la tragèdia d'en Guimerà Jesús ele
Nazarelli.

Aquesta obra d'espectacle es pre-
sentà meravellosament: els escenò-
grafs es prodigaven consells i en
Soler i Rovirosa, en Vilumara i Mo-y
ragas i Alarma aportaren a aquell
escenari barceloní veres obres d'art.

.F**
L'escenografia és un art que sem-

pre ha preocupat, perquè ve a ésser
una recopilació de valors. A on pot
jutjar-se del talent dels autors de
decoracions per a teatre és davant
la contemplació dels bocets; costa
molt fer un perfecte bocet, ja que
precisa saber, sens traves, de pers-

pectives i complets coneixements
constructius que són els fonaments
per a masses aparentment corpòries.

I en Salvador Alarma triomfa
perquè té un colorit atraient, sap
construir, dibuixant primer; des-
prés resol els assumptes amb do-
mini admirable; en fi, de les seves
mans en surten notabilíssimes pin-
tures i tramoies ingenioses.

En la major part de les manifesta
-cions plàstiques realitzades a Cata-

lunya de temps ençà, ell (un dels
millors mestres) ha aportat el seu
segell artístic, no sols en els escena-
ris, sí que també ha sabut agermanar
el seu art amb Natura. A ple aire
lliure hem pogut fer-nos càrrec de
la seva pràctica en combinar efectes
de color, distribuir cletalls i acoplar
o descomposar la Ilum, assolint, amb
tots aquests factors,. unes ficcions
verament realistes.

EI temperament artístic de l'A-
larma s'adapta a tota mena de lite-
ratura, essent excel lent collabora-
clor d'en Guimerà, Apel les Mestres,
Vallmi;tjana, Marquina...

També sap ideatilicar-se amb 1'es-
piritualitat de poemes simfònics,
com 1I0 ha demostrat amb obres de
Wagner, Morera, Pa hissa...

Seria cosa de mai acabar si cata-
loguéssim les decoracions originals
de Salvador Alarma, qui ha pintat
per a teatres nostres i per als d'Amè-
rica; lla treballat molt i bé per a
enaltir Terra Baixa, Tassarba, Wal-
leilria, Parsifal, La ciulal invisible de
Kitej, Les Monges de Semi Aimanl,
Edip rey, etc., etc.

Tant en òperes, drames, operetes;
sarsueles, obres de màgia; balls, re-
vistes i en totes les manifestacions
teatrals, áquest il lustre artista ca-
talà ha reeixit, assolint sorollosos
aplaudiments, justa compensació aI
seu constant avenç i estudi profund
de la seriosa escenografia.

El nom d'aquest pintor, decorador
eclèctic, pot juntar-se amb els d'A-
mable. Caspezant, Rousin i Bertin.
que França venera; així com, si
pogués ésser possible, si es presentés
ocasió, podria l'Alarma fer projec-
cions fantàstiques per un símil a les
creades pel colós Bakst, evoluciona-
dor de les modernitats russes.

:r•* *

Aquesta opinió de què en Salvador
Alarma no ha donat encara tot allò
que la seva imaginació reserva, ens
la suggereix el record d'una gran-
diosa concepció que va detallar-nos
a on, com cosa de dolç insomni, s'hi
ovirell fastuositats evocadores d'As

-síria i de Pèrsia, barrejades amb
visions corprenedores que podrien
transportar-nos al bell mig del sagrat
riu Ganges...

Sí; és font preuada per a un ar-
tista conreador de la decoració la
mitologia indica, tema exquisit i
molt propi del colorit màxim en eI
què poden involucrar-se trucs a
vessall.

I-1em anat seguint el treball gene-
ral de l'Alarma i venim a deduir-ne
que és aimant de tot lo sumptuós:
deixeu-li grans espais. demaneu-li
disbauxes de tons, exigiu-li que l'or

-nament resulli ric, i comprovareu
que resta satisfet de la comanda...

Tingueu la seguretat que si li.
doneu problemes a resoldre, us ho
agrairà. Es home que ïrucix fent
treballar la imaginació que després
posa sota la paleta, d'on, com guspi-
res del mall de Vulcà, sap escampar
amb tota propietat.

En Salvador Marraja és un nigro-
màntic de la pintura d'alta deco-
ració.

.JOAQUIM CIERNO.

jectiu i concret de les coses que cons
-titueixen el seu espectacle. La com-

plexió que presenta la suma d'aques-
tes coses no es desentranya sense
esforç ni sense un mètode a posta,
i el mètode no és pas el de copiar
l'arabesc de la realitat general da-
munt el pla visual, sinó el de saber
la realitat local de les coses que
constitueixen aquella fins a trobar el
paisatge orgànic, fins a conèixer-lo,
lins a sentir-lo, que és la única forma
de conèixer-lo i la única situació
possible d'expressar-lo amb dignitat
i amb vida.

JOAQUIM FOLCH I Tonn1 s



L'eminent escenògraf Salvador Alarma en el seu taller. (C(. Banús.)

SALvADoa AI.ARMA. — Decoració de l'òpera de Vallmiljana i Morera, «Tassarba (Teatre del Liceu.)
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E1 retorn a l'objeete

(A propòsit de 1'Exposici $

d'en Marq ui@s -Puig)

Cansada ja la majoria de gent, igual
d'entre els artistes que d'entre

els gustadors, de tanta pintura «abs-
tracció com ens han servit durant
una colla d'anys els pintors de pri-
mera línia, s'inicia ja amb fermesa
el retorn a la pintura objectiva.

Aquesta pintura seca, eixarreïda.
inhumana, que ha anat desfilant
davant dels nostres ulls, produeix
ja un cansament, i demana ésser
desada per tal que si d'aquí unes
centúries en queda encara algun
exemplar, pugui catalogar-se entre
les col leccions arqueològiques, com
una mostra de l'estat d'esperit espe-
cial que va travessar un temps l'art,
al marge de l'eterna bellesa.

Nodrit de teories, el pintor mo-
dernista ha repudiat la sensació.
La secor de les abstraccions s'ha fet
senyora del seu esperit. Podem pen-
sar si és la comoditat, el no voler
lluitar contra la imperícia de tothom
qui comença, el que l'ha llençat
per mals viaranys. Amb tot, fia de
reconèixer-se un fons de sinceritat
en els que han donat el primer to
de la cosa, posem per cas Picasso,
Matisse, almenys en els seus inicis,
abans de convertir la seva manera en
truc còmode i explotable.

Tornem a 1'ohjccte amb més fe
que mai. Les digressions passades,
el joc cerebral de portar liras a les
Ultimes conseqüències estil litzants

IHarmonia de colors, harmonia de
taques i de formes geomètriques,
s'exclama el panegirista davant d'un
quadre cubista. Pobresa; mísera
harmonia, diem nosaltres davant
de la mateixa obra. Quina relació
hi ha entre aqueixa pobre harmonia
de tres o quatre tons simples i pelats;
amb la riquesa múltiple i variadis-
sima de tons que presenta per exem-
ple un préssec molsut i rodó damunt
d'unes estovalles blanques? Què te-
n en que vuere aquests tres o quatre
mísers tons, amb la munió de tons
que cal emprar perquè el préssec
volti, i estigui rodejat de Llum i
d'aire, i rebi la variada meravella
dels reflexos de les estovalles blan-
ques damunt dels tons clars i dels
mitjos tons, i damunt dels tons
d'ombra?

La més alta expressió de la pin-
tura la trobem precisament en l'art
objectiu. La direcció d'un ample
moviment pictòric no pot ésser,
doncs, de cap altra . manera sinó
aquest. 1 tan és així, que constant

-ment pot observar-se en els estudis
crítics de les produccions de pintura
abstracta el següent fet. Al marge
de totes les citacions d'ordre literari
o d'essència psíquica, amb més o
menys relació al subconscient i a
l'entra-realitat, quan es precisen les
valors pictòriques , d'aquesta mena de
pintura, s'assenyalen com una disci-
plina, com un camí per a la possessió
plàstica de l'objecte. Hem de tornar
a conquerir, es diu, les valors essen-
cials dè la pintura, caigudes en oblit
i en mistificació en mans dels segui

-dors de l'escola tradicional.
Tot just començat el camí, però, ja

ens ha dominat la digressió i la pen-
sada. S'hi ha escrit tanta literatura!...

S'alça davant de l'artista que vol
arribar fins a la fi, que no es crea
límits en la possessió i expressió del
seu art, l'espectre de la pintura
banal. Certament, els objectes poden
ésser expressats sota recepta i d'una
manera banal. Contra això, cal adop-
tar una actitud, es pensa. Es a dir,
la intensitat i l'imponderable —per
expressar-me amb un dels mots cars
a un dilecte crític d'art nostre —,
són fruit d'una posició. Res més
erroni, però. L'esperit d'una obra
d'art, és un premi donat a la pos-
sessió de tots els seus elements
materials. No és una cosa volguda i

dirigida per una determinada ma-
nera de fer, per un truc d'escola.
Es la concreció, sovint inconscient,
de l'espiritualitat de l'artista da-
munt dels elements materials que
ha après a manejar. La pintura ob-
jectiva és banal quan és feta per un
esperit banal.

El retorn a l'objecte, doncs, no
vol dir antilirisme ni antiestètica.
Ni vol dir antiestil lització. Al con-
trari. Un objecte, o una composició
d'objectes, d'éssers, o d'un especta-
cle de la naturalesa, quan són vistos
purament en la seva essència pictò-
rica, és a dir, per valors, per color
en les seves múltiples varietats de
matisos i tons — brillants i apagats,
tendres i profunds, lluminosos i sords
— per relació i estructuració d'a-
queixos tons, arabesc de línies, com

-posició i equilibri de masses,• etc.,
pel sol fet de la tècnica, i fins i tot
de la limitació .d'aquesta tècnica,
insuficient per a• expressar tot el que
es veu en aquest ordre purament
pictòric, adquireixen ja una valor
humana,'artistica, personal, distinta
de la reproducció banal i de la còpia
fotogràfica. I quan l'artista és un
esperit fi i cultivat, llavors es pro-
dueixen aquestes meravelles de la
pintura i de l'art tot, que són tresors
de delectació eterna. L'exemple•està
en tota la riquesa que ens han .11egat
les generacions passades, les escoles
espanyola, holandesa, italiana, fla-
menca. També en els mestres tres-
centistes i ' quatrecentistes de casa
nostra, i en els nostres pintors del
segle passat, posem per cas Martí
Alsina, la creixent valoritxació del
qual es va fent lentament i inorgi-
nica, però, que per l'interès que
veiem despertat en els més variats
i oposats sectors de la nostra vida
artística, . interpretem com un dels
símptomes de què l'ambient de
l'hora actual és propici al retorn cap
els amples horitzons de la pintura
objectiva.

Que la subjecció als elements pie-
tòrics copsats en l'objecte no és
contrària a la fase més estrictament
artística d'una obra, a l'estillitza-
ció, n'és un exemple, entre altres,
la pintura d'en Marquès-Puig, de la
qual reproduïm alguns exemplars
com a il lustració del nostre pensa

-ment. En «Els promesosa la veritat
n jectiva, que no està gens falsé-

la troballa dels primers moments
de l'aprenentatge de la pintura, per
exemple el cubisme, han reviscolat
en nosaltres tots ,pintors i gusta-
dors de la pintura, la joia pel re-
torn a la bellesa de les coses, bellesa
que raja pintura de la grassa i de
la hona per tots quatre costats.

;i
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jada, està supeditada però en una
simplificació de línia i de modelat al
ritme de la figura central femenina.
En «La pluja» l'estil lització de línies
i de modelat, que persisteix sense
deformar ni fugir de l'objecte, està
superada encara per un acord sintètic
de taques i de valors. En els bode-
gons, l'objecte donat encara més
cruament, és vist i expressat única-
ment en els seus elements pictòrics
essencials.

Hi ha valors personals de primer
ordre en el món de la pintura cata-
lana actual que, orientats definiti-

H
a estat exhibida ara de poc a
 can Dalmau una col leeció nom-

brosa d'obres del jove escultor Josep
Antoni Homs. El seu nom, conegut
per obres soltes presentades en al-
gunes exhibicions col lectives, no
havia aconseguit el prestigi que les
escultures que ens ha mostrat suara
és ben segur que li han d'alcançar.

Josep Antoni Homs s'afilia, per
l'estil de la seva obra, als escultors
catalans de les promocions que suc-
ceeixen a Enrie Casanovas i Pau
Gargallo, i d'una manera general al
sentit d'aquella Escola de Ceret,
tan catalana com Ceret, i d'on va
sortir el mediterranisme parisenc.
Però l'estil no seria gran cosa si en
l'obra de Josep Antoni Homs no
s'hi revelés, abans que tot i per
damunt de tot, una vera consciència
d'escultor i una orientació d'honra

-díssima persecució de la veritat
plàstica.

L'estudi es veu que en la produc-
ció d'aquest escultor jove ha pro-
mogut la composició i, en alguns
casos, ha determinat l'expressió tèc-
nica. El seu planisme, manifestat
en el relleu <(La Calma», que repro-
duïm, és una sintetització ben reei-
xida i gustosa de cláretat, que és
un dels més grans encisos de l'es-
cultura. L'organisme figurat escul-
tòricament, ha d'ésser orgànicament
comprès, com el cadiraire que cons-
trueix una cadira coneix l'estructura
d'aq.Iiella. Josep Antoni Homs en-

vament en el camí de la pintura
per la pintura de cara al món real,
donaran fruits preciosos i nostres.
Mentre a París i a les províncies
espirituals de París supediten en-
cara la pintura a les suggestions del
cerebralisme i del pseudo-esperitis-
me surrealista, els catalans podem,
si volem, de cara a la realitat i amb
esperit despert, donar dins de la
valor universal Pintura una nota
personal i forta que empalmi amb
la rica tradició dels altres pobles.

JOSEP COMELLAS

tén, veu clar i exposa amb simpli-
citat les qüestions que la qualitat
resoldrà un dia, convertint els plans
i els volums en matèria, en epider-
mis, en palpitació vital. Car no cal
oblidar que les simplificacions ar-
caïtzants eren a la Grècia un camí
de l'ideal fidíac, que estava en po-
tència en l'ànima de tots els mestres
arcaics.

De què podem esperar això; de
què Josep Antoni Homs porta l'alta
ambició del complet, de l'alè de
vida, n'és una prova la gentilíssiina
figureta «Labor», on la veritat de la
matèria barboteja per ci per lla el
seu llenguatge únic. La petita imatge
graciosa és encara una imatge; no
és encara, com ha d'ésser la insupe-
rada escultura, una vibració vital
perpetuada, però en porta les ànsies,
en conté el dalit i la bona prepa-
ració.

Belles promeses i obres gentilíssi-
mes d'estil són les que ens dóna
l'artista, doncs, i cal saber-n'hi grat.
Cal ésser agraït als escassos valents
que es dohen a l'escultura, per l'es-
forç a què el seu ofici ha d'obligar

-lo, pel regateig dels mèrits que cal fer
enfront la gran exigència del seu
art; aquest art que és el volum nu
de color, sense més defensa que la
perfecció, sense més ornament que
la llum del sol; sense bonics ni fugues
que hi valguin.

JOAQUIM FOLCH I TORRES.
JOSEP ANTONI Horts. — «Labor.» Galeries Dalmau. (Cl. Serra.)

.L'esenitor Josep Antoni Homs

JOSEP ANTONI IIo^is. — «La calma.» Galeries Dalmau. (Cl. Serra.)

Una Exposició de pintura
catalana vuitcentista a les

Galeries Layetanes

(Conlinuarió del número anterior.)

E
s veu, doncs, que no és el preu en
diner el que dóna la pauta de la

bondat de les obres: més aviat explica
la nostra manca d'interès per a fer
estimar els grans mestres d'ací; no
es compondria sinó aquesta desva-
lorització de les obres de Ramon
Martí i Alsina i de Joaquim Vayreda,
als quals no els donà la glòria ni
París, ni Roma, ni Madrid com a
Fortuny, posem per cas, perquè vis-
queren arrelats a la terra, la qual,
si bé els considerà com a bons, fent
a algún d'ells encara certs regateigs,
els oblidà en vida o una vegada
morts, sense haver aconseguit la
rehabilitació absoluta, ni després de
les monografies i exposicions que les
antigues esferes oficials curaren de
publicar i organitzar.

Alta valoració merescuda, però,
encara no assolida avui, després que
la crítica sensible ha procurat remat

-xar el clau, juntament amb els mco•
-chancls responsables.

Heu's ací com darrera aquests anys
d'insistir sobre la valor dels nostres

mestres vuitcentistes— descomptant
la intel • ligent passió de Joaquim
Folch i Torres i llevat la Sala For-
tuny, que fa goig de debò —el nostre
Museu és encara incomplet; sobretot,
no ens mostra la força del geni de
Martí i Alsina, ni massa completa la
gràcia del vell Vayreda, les obres
mestres dels quals — fent algunes
excepcions — són en col • leccions par-
ticulars o hi van a parar, potser per
sempre, després de les vendes de les
nostres Galeries.

Si la Junta de Museus de la ciutat
sentís la responsabilitat de l'hora,
no deixaria passar l'oportunitat de
comprar grans obres de pintura del
nostre vuitcents, a preus que, hem
de creure, no seran mai més tan as-
sequibles; si la ciutat no adquireix
per ella aquest gran paisatge que jo
anomeno dels baladres, pintat amb
aquella profunda fuga que caracte-
ritza les obres millors del nostre Ra-
mon Martí; si no entra al Museu el
magnífic paisatge de Vilamajor; si
la ciutat no obté tots els drets da-
munt d'aquest magnífic bodegó dels
conills i damunt de tantes obres ad-
mirables del matei% gran mestre
barceloní, tot ben segur, anirà a
parar en colleccions privades; sa-
brem quan les obres hi entraran,
però no quan en sortiran.
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- Coneixerem el realisme del volum
de Tomàs Moragas; rehabilitarem el
realisme sentimental de les primeres
teles de Modest Urgell. No oblida-
rem tampoc el bon seny de Soler i
Rovirosa, ni el realisme especial de
1'Armet.

I per a fer-nos més comprensius
d'aquest vuitcents nostre. veurem
obres curioses de Tomàs Padró en
pintura, de Marian Vayreda, de
Cuyàs, Alorda, Serra i Porson, de
Arraut, P. Talarn, Alandi, F. Mira-
lles, Pons Martí, de Planella, etcè-
tera. Obres menys genials que les
dels nostres grans mestres, però
prou importants per a formar, en

una antologia, amb altres, d'artistes
que no ha estat possible ajuntar a
aquest conjunt entre els quals no
s'ha d'oblidar a Miquel Carbonell i
Selva.

Tinguem cura de valorar ací i fora
d'ací els grans mestres del nostre
vuitcents, perd no oblidem d'acollir
les daurades mediocritats — com ho
han fet tots els païssos — per a for-
mar el conjunt de la nostra història
de l'art vuitcentista.

Heu's ací el gran mèrit d'aquesta
Exposició; fer-nos conèixer els nos-
tres valors, fer-nos estimar les nostres
coses.

RAFEL BENET.

Frederic 11larés, escultor

F rederic Marés, l'eminent escultor,
ha obtingut darrerament a Ma-

drid, on s'ha celebrat una exposició
de les seves obres, un succès me-
rescudíssim. En atenció als mèrits
de la seva obra, que_la premsa ha
elogiat com mereixia, el Museu d'Art
Modern de Madrid ha adquirit l'obra
del nostre amic que ens plau de re-
produir.

Rafel Marquina escrigué al Catà-
leg de l'exposició Manés una bella
presentació que ens plau de repro-
duir en celebració del succès meres-
cudíssim del nostre estatuaire, al
qui felicitem sincerament.

Diu així la presentació de Rafel
1\'Iarquina:

«He aquí á Federico Manés, im-
pulsivo y sereno. Cabellera hirsuta
como de celtíbero, y ojos claros y
meditativos, como de griego; manos
recias y vellosas de artesano enjuto,
y sonrisa conformativa de artista
apasionado.

Estos contrastes explican bien su
arte. Junto a la fortaleza, la gracia.

En sus esculturas pone Marés la
gracia serena y clara de lo decorativo;
pero no olvida nunca — NUNCA—
el concepto fundamental de la es-
cultura.

En_el afán renovador que carac-
teriza el arte universal contemporá-
neo, la escultura es quizá la que
lucha con mayores dificultades para
hallar una nueva técnica. Véanse,
Por ejemplo, los esfuerzos siempre
meritísimos y recios, pero no siempre
bien logrados de Archipenko. En
el arte escultórico la imaginación
tiene, más que en otro cualquiera,
rigor de disciplina. Sujeta al impla-
cable dictamen de las tres dimen-
siones, la escultura, como ha dicho
Maurice Raynal, está tan dentro de
la vida que es muy difícil conside-
rarla absolutamente como una fic-
ción. Sin embargo, el arte escultórico
es, debe ser, creación.

Este es el secreto que han apren-
dido las miradas claras de Marés,
bajo la hirsuta rebeldía de sus cabe-
llos, al modo como las exaltaciones

J. 1\InxQuÇs Puro. — «Els promesos.» Saló Parés

Els organitzadors d'aquesta im-
portant Exposició de pintura ca-
talana del xixè, artistes primer que
rnarclhands, amb un viu sentiment
de ciutadania, tenen present la res-
ponsabilitat de la venda d'algu-
nes de les obres millors aplegades en
aquest conjunt. Voldrien, amb raó,
per una bona part d'obres de Martí,
per un delicat paisatge de Vayreda,
pel «Visca la Pepa» de Simó Gómez,
per la Captaire amb e1 nen, atribuïble
a Benet Mercadé, un lloc en el nos-
tre Museu. Les obres emplaçades
allà són mestratge permanent 

—raig vivent de tradició — i goig
públic.

En altres païssos on el patriotisme
és més viu, també han deixat fugir
llurs fronteres, obres massa repre-
sentatives dels seus mestres sufi-
cientment valorats: ací, de moment,
aquest perill no existeix — deixant
apart Fortuny, que vengué bona
part de la seva obra en exposicions
a l'estranger. Però allà els Museus
S'enriqueixen molt més sovint que
ací amb colleccions cedides amb
generositat exemplar. Bo serà que
l'exemple dels patriotes francesos,
posem per cas, s'estengui entre els
nos res rics i què un dia ò altre llúrs'
col •leccions siguin públiques o vagin
a enriquir els nostres Museus.

**

Aquesta Exposició d'Art Català
del segle XIX, entre la qual hi ha
les esmentades obres mestres i altres
que no hem assenyalat anteriorment
d'una manera directa; com per exem-
ple un conjunt d'aiguaforts de M.
Fortuny, provinents de la col lecció
Moragas, ens ensenyarà a valorar
l'art del nostre vuitcents; especial-
ment en el seu caire millor que és
el realista.

Ací podrem comparar la fuga de
Ramon Martí i Alsina — fuga eixida
de la sang i els nervis del pintor
barceloní — amb la fuga més epi-
dèrmica però plena de gràcia de
Marian Fortuny. Podrem controlar
en alguna acadèmia i en alguns aigua

-forts del pintor reusenc l'enorme
traça del seu llapis o del seu burí.

Apendrem a estimar el tendre i
escabellat lirisme dels paisatges del
gran delicat olotí Joaquim Vayreda
i del seu satèlit el vell Berga. Recor-
darem altra vegada l'aplomada aus

-teritat de Benet Mercadé; palparem
amb els nostres ulls les saborosas
qualitats de Simó Gómez. No obli-

darem de posar el nostre amor en
él romàirtidismè "Ti ïj de Lluís Rigalt;
de posar-lo en la bonhomia i en la
probitat obrera de J. Mirabent. J. M» i uÈs-Pura. — «La pluja.» Saló Parés.



FERRAN DíussoNs — «Natura morta.» Exposició
de 1'Agrupacio d'artistes catalans al Saló Parés.

(CI. Dlalos.)

«Amèlia», per Camps Ribera, de l'Agrupació d'artistes
catalans al Saló Parés. (Cl. Malos.)

F. VIDAL GoIaÁ. — «Molls.»» Exposició de l'Agru-
pació . d'artistes catalans. (CI. hiatos.)

«Montgat' , per Bosc Roger, de l'Agrupació d'artistes catalans. (C(. Malos.)
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del pensador se remansan y clarifi-
can, filosóficas, en la paz de un
minuto sereno y cogitativo.

Euritmia; ponderación de masas y
volúmenes; concepcif n moderna va-
ciada en los moldes de la estatuaria
clásica; robustez de planteamiento;
solidez de construcción y divina,
alada, inaccesible delicadeza inter-
pretativa. He ahí el arte de Marés.

Este joven escultor catalán llega
de las orillas del Mediterráneo, llenas
las pupilas de la densa y transparente
claridad latina. A sus ojos, el mundo
es como un friso, donde cada figura
y cada cosa tienen la actitud precisa.
que el ritmo universal no permite
variar.

Para él, la realidad del mundo no
tiene más que una expresión: la
escultura, y con la escultura quiere
definir el mundo. Donde moldean
sus manos, pone su buril la gracia,
y -su corazón, el latido. El barro se
humaniza, y el mármol, como en el
albor de Grecia, sonríe, seguro de
su eternidad.»

LES EXPOSICIONS

A les Galeries Layelanes.— Exposa
en aquestes Galeries el notable aqua-
rellista senyor Sabaté-Jaumà una
nodridissima col lecció de les seves
obres, en les quals, com sempre, de-
mostra un domini del procediment
que li assenyala, avui ja, un lloc
entre els nostres primers mestres
d'aquesta tècnica.

També exposa en aquestes Galeries

el pin-
tor italià
Lluis Bo-
n ami ci.
La seva
pintura
és una
manera
«vigoró-
sa» que
assoleix
efectes d'intensitat i fortituds colo-
rístiques excessives potser en alguns
casos. Es una oposició al «manieris-
me» italià del temps de Fortuny, però
de resultats.párells. En aquest cas és
evident que Venècia està de pega
i que. no pot sortir-se dels trucs i
les 'maneres.

Reconeixem a Bonamici, però,
qualitats de , pintor excel • lents i
molt respectables que fan interes-
sant el conjunt de la seva obra.

Galeries Arenas. -- Angel Oliveres
Guart exposa una col lecció d'obres
pintades a Toledo. Dins la tendència
del just medi, en què s'afilià la
pintura d'aquest , notable artista,
les seves teles són plepes de sinceri

-tat i revelen un estudi esforçat en
alguns casos.per a produir la sensa-
ció de l'hora.

L'espectacle de la meravellosa
ciutat castellana ha tingut en Angèl
Oliveres Guart un bell comentari.

Sala (le la Pinacoteca. — S'ha cele-
brat una exposició d'obres de pintura
antiga atribuïdes a Viladomat, Mu-
rillo, Rubens, Preciado, Luca Jor-
clano. López i Antolínez. Les ofertes

presenta-
des deno-
ten l'afi-
ció crei-
xent per
la pintu-
ra anti-
ga entre
els nos-
tres ama-
teurs.

Can Dalrncui. — L'Asociació d'Es-
tudiants Catalans ha celebrat una
exposició d'obres dels seus associats
no professionals, força interessant.
Entre elles hi ha notes que revelen
disposicions dignes de què els seus
autors professessin la pintura.

L'Agrupació d'artistes
catalans

Impossibilitats, per manca d'es-
pai, de reproduir en el nostre nom

-bre anterior algunes de les obres de
pintura que figuraven a la interes-
sant exposició de l'Agrupació d'Ar-
tistes Catalans efectuada al Saló Pa-
rés darrerament, ho fem en aquest
nombre, referint els gravats adjunts
el comentari que en el nostre nom-
bre passat dedicàvem a aquella
manifestació artística.

NOTICIARI
La CoHeeeió dels Monuments de

Cal alunva

Sota el titol ilion urnenla Calalonie
i sota el patronatge de Francesc

Cambó, ha començat la publicació
d'una sèrie d'estudis donant a co-
nèixer els monuments de Catalunya
i els documents coneguts que relati

-vament a ells es conserven. L'edició
d'aquests materials serà luxosíssima.

Actualment és en premsa un tré-
ball relatiu als retaules escultòrics
dels segles xrv i xv degut a l'arxiver
del Municipi, senyor Duran Sam-
pere. Mn. Josep Gudiol té en pre-
paració la publicació dels vidres ca-
talans, amb els quals reunirà un
corpus de formes. També es prepara
l'edicio d'un corpus dels frontals
romànics catalans a càrrec de Joa-
quim Folch i Torres, i al matei
autor li ha sigut confiada la publi-
cació de la ceràmica valenciana.

El resum d'História General de
l'Art, de Joaquim Foleh i Torres

Ha sortit el quadern 11 d'aquesta
important publicació, que edita la
Editorial David i que ha assolit un
èxit inesperat. En el quadern 11
acaba el capitol de l'art etrusc i co-
mença el dedicat a l'estudi de l'art
romà. Ben aviat es donarà al públic
el primer volum complet d'aquesta
Història de l'Art en llengua catalana,
que ve a omplir un huid dins la
nostra bibliografia.

El pintor Vila Arrufat

Tenim noves que el pintor saba
-dellenc Vila Arrufat, després d'aca-

bar l'obra de l'altar de Sant Sehastià
treballa actualment en la decoració
mural d'una capella sabadellenca.
1)'aquesta obra en vàrem veure les

«Parc lla ríliui. , p r Ramon Soler. Exposició de l'Agrupació d'artistes catalans
puT O^, 	 al Saló Parés. (CL Malos.)
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FREDERIC _STAR s -La Pietat» relleu exhibit a l'Exposició Marés, celebrada darrera
-Ineut a Madrid i adcluirit pel Patronat del Museu d'Art Moclern amb clestí al mateix.

primícies, en la passada Exposi-
ció d'Art Litúrgic organitzada pels
«Amics de l'Art Litúrgic».

A son temps donarem compte de

Les pintures murals a la nova Es-
glésia de Sant Josep Oriol

Cal esmentar, èil honor dels cons-
tructors, la part que la pintura mural
ha tingut en la nova església de.
Sant Josep Oriol, on Darius Vilás, el
nostre eminent fresquista, ha donat
una mostra esplèndida del seu talent.

Sobre aquestes pintures publica-
rem aviat .una informació especial,
junt amb altres obres de l'artista que
decoren el pati del Foment de la
Pietat.

«E1 Tesoro Artfstieo de España»

L'Editorial David. de Barcelona,
acaba de publicar el volum primer
d'una col • lecció dedicada a la vulga-
rització del tresor artistic d'Espanya.
Aquest primer volum és dedicat als
Ferros, i conté un text resum de les
coneixences de. la matèria al dia,
degut a l'eminent arqueòleg de
Madrid, sub-director de l'Institut
de València Don Juan, D. P. M. de
Artiñano, que és una veritable auto-
rilat en la matèria.

Aquest text, que ve traduït a
l'anglès i al francès, és un veritable
resum de la història de l'art del
ferro a Espanya des dels temps
prehistòrics, i constitueix una de les
síntesis més completes que existeixen
sobre el particular. Aquest te^ct
acompanya 32 làmines en negre re-

produiñt obres d'art del ferro de tota
Espanya i una mostra en tricolor.

La col lecció del «Tesoro Artístico
de España» té a punt de publicar
La Cerámica de reflejo metálico, el
text de la qual és degut a Joaquim
Folch i Torres, i anuncia altres qua-
derns sobre l'Art dels Jardins, els
Mobles, l'Escultura policroma del
segle xvil, etc., etc.

Paral lela a la nostra col •lecció «EI
Tresor Artistic de Catalunya», aques-
ta publicació nova de 1'Edtiorial
David és un mitjà eficacissim de
popularitzar aquí i donar a conèixer
a fora les riqueses d'art espanyoles.
Per aquesta tasca l'Editorial David
mereix un elogi.

Els frontals ronlánies catalans estu-
diats a :América

El Tlie Art Biilletin, que edita la
Universitat de Nova York, ha pu-
blicat, en els nombres 2 i 4 del
volum 8, dos interessants estudis
sobre frontals romànics catalans,
signats pçr l'eminent arqueòleg nos-
tre distingit amic el Dr. Walter
W. S. Cook.

En l'estudi del nombre 2 s'ocupa
del preciós frontal romànic de la
Col'lecció Espona, de Barcelona, i
especialment de les seves fonts d'estil
i d'iconografia. En el nombre 4 fa
un estudi parell del frontal de Sant
Andreu, del Museu de Vich.

l'obra del jove pintor de Sebadell,
clui, segons les nostres informacions,
s'ha revelat en ella un veritable deco-
raclor de temples.
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GLÏIA DE LES AJ{TS I DELS AUTISTES
Pintors

BAIXERAS, Diovís ..... CASP, 46.
BENET, RAFEL .......... 1\IUNTANER, 1, 2.on, 1.•
BIOSCA, JOAQUIM ....... DIPUTACIÓ, 310.
CAPMANY, RAMON ...... ESCUDELLERS, 8, TALLER.
CARLES,	 D .	 ............ CASP, 56-
COLOM, JOAN........... CLARÍS, 99.
ESPINAL, M. A.	 ....... PROVENçA, 362.
JUNYENT, OLAGUER .... BOnavista, 22.
MASVILA,	 F ............. PG. S. JOAN, 133. ESTUDI
MESTRES, FÈLIX ....... DIPUTACIÓ, 289, 1 er
RAURICH, NICOLAU .... BARCELONA, 24 (SARRIA)

Dibuixants - pintor«

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

E F3eultors

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

LLIMONA, JOSEP ....... DIAGONAL, 410.
OTERO, JAUME ......... ARAGÓ, 329.
VILADOMAT I MASSANES, JOSEP	 SARDANYOLA.

Decoració
LENA, S. A.......	 Pr.. ANTONI LOPEZ, 15, 3.er, 2,•

1)ecoradors
BADRINAS, A.......... NEPTÚ, 2 (GRÀCIA).
BUSQUETS, JOAN ....... PASSEIG DE GRÀCIA, 36.
LLONGUERAS, JAUME .. RDA. S PERE, 36, 3.er, 1.'
MARCO, SANTIAGO ...... ARAGÓ, 280.
PALAU, JOSEP	 ..	 .. MALLORCA, 313.
PARCERISAS I C. 	 ...... E. GRANADOS, 90
RIGOL, RAMON ......... DIAGONAL, 389.

IProjeclirtes de jardins

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

Acadimies de dibuix i pintura

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

Llibreries d'art
EDITORIAL POLÍGLOTA PETRITXOL, 8.

Editors de ¡libres d'art
EDITORIAL . MUNTAÑO-

LA,	 S.	 A .	 ............ PL. CATALUNYA, 9.

Ileportatges d'art
SERRA, FRANCESC ...... SALMERON, 156, 2.on

Efectes de dibuix i pintura

GUARDIOLA, I• ........ VALÈNCIA, 199.
HORTA, MIQUEL ..-....... AVINYÓ, 7
TEXIDOR,. MODEST ..... RBLA. CATALUNYA, 89.
TEXIDOR, VIDUA E. ... RONDA SANT PERE, 16.

An ti gnaris

COSTACARVAJAL ...... CALL, 28, PRAL.
ESCLASANS, MARIA	 .. PIETAT, 10 DAR. » CATED
GALERIA MONTLLOR .. FRENERIA, 5. a
QUER FARRÉS, Fa. » ... PALI.A, 27.
VALENCIANO, J. 	 ...... CORRÍRIA, 2.

Catil'es (lfanufactura)

AYMAT, TOTIÀS ......... Rius I TAULET, 21 (SANT
CUGAT DEL VALLÈS).

Ceràunica (l'art

GUARDIOLA, JOSEP .....MOZART. 6, Ler, 2.•

Construcció i decoració
BASTOS, QUERALTÓ I C.°. STA. ELENA, 4 1 6.

Constructora d'obres
OLIVA MALLOL ....... RDA. S. PERE, 48, 2.on, 2.°

Ebenistes

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

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

Joiel's

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

Lampares
BIOSCA I BOTEY ...... RBLA.CATALU.NYA, 129.

metalls d'art
BIOSCA I BOTEY ...... RALA. CATALUNYA, 129.
CORBERÓ, PERE • .... • • ARIBAU, 103.

IIrral19
TERRÉS CAMALÓ E.... Exp osició: I.ÀURIA, 9
TERRÉS CAMALU, J. M., s. c. Tallers: VALENCIA, 483

Uoblew moderns
BADRINAS, A. ......... NEPTÚ, 2 (GRACIA).

Tapers pintats
GUASCH, FILL DE JOSEP. RAUIIICII, 8.
SALVIA, FILLS DE SALV... PORTAL DE 1.'ANGRL, 4

Parquets (fàbriques)
BASTOS, QUERALTÓ I C." SANTA LLENA, 4 16
CASAS, VÍDUA DE F. ... DIPUTACIÓ, 119-121.

Pedra artificial
MINGUELL, JOAN ...... PARÍS, 209.

Pintors decoradors
CASALS PEYPOCI-I, J.... ROGER DE FLOR, 164.
COROMINAS, MANUEL.... ASTÚRIES, 14 (GRÀCIA).

ILeproduceions artístiques
RECHINI, GABRIEL..... • ROGER DE FLOR, 162.
PRIU. TOMÀS ........... CONSELL DE CENT, 368.
RENART, J. ........... DIPUTACIÓ, 271.

Tapisseries
BLANCO BAÑERES, 1-1... CALI.. 21.

Tapissers
BUSQUETS , JOAN ....... PASSEIG DE GRÀC,A, 36.
GILABERT. JOSEP ...... PASSEJO DE GRÀCIA, 114
LLOSA, PERFECTE........ BAI.MES, 128, TENDA.

Tapissos (Mannractura)
AYMAT, TOMÀS ......... RIUS I TAULET, 21 (SANT

CUGAT DEL VAI.LÈS).
^'idree d'art

GRANELL I C.• ...... .. ENRIC GRANADOS, 46.
RIGALT, BULBENA I C. CASANOVA, 32.
TERRÉS CAMALS E.... Exi'osicló: LÀURIA, 9
'l'ERRÉS CAMAI.Ó, J. M., S. C. Tallers: VALÈNCIA, 483
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D'ART

CalI 28 PRAL.
CARRER FERNANDO
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(CARRE

 ST. JAUME)

BARCELONA

Compreu el llibre

Per la hellesa de la U t humil
Recull d'orientacions

Edició del Foment de les
Arts Decoratives illus-
trada amb 50 làmines on
negre i colors i un suple-
ment contenint l'alçada
—i plantes d'un edifici

Preu: 18 ptes.

LA PIMA(OTECt1

GASPÀ E5f í1T)E5

.a, MARCS 1 GRAVATS., s

EXPOSICIONS PERMANENTS

Corn, 644 1». P GOS, 1 CI,6.,. T,SU,, 5045 A.

BARCELONA

JOIER

TEL. 813 - S.P. GRANVIA, 66o

BARC E LONA

LA CIUTAT :I LA CASA

REVISTA D'ARQUITECTURA,

ARQUEOLOGIA I BELLS OFICIS

Corts Catalanes, 754, 1. er 1. a	 BARCELONA
	 CASA FUNDADA L'ANY i835

1. P2DRÓS,
Premiada a l'Exposició d'Arts Decoratives de París de 1926

IRGUES INVULNERABLES PER A CAUDALS
AMB PANY DE SECRET SENSE CLAU

PREMSES PER A COPIAR CARTES

R711VYS DE SEGURETAT PER A PORTES DE PIS

B ZISCULES DE ROMANA SENSE PESOS

CYLMBRES GUIR7ISS^IDES AMB COM
-PARTIMENTS (PER A BANCS 1 BANQUERS)

A PROVA DE FOC, EXPLOSIUS I LLADRES

Fem tramesa d3 pressupostos si s'.:rs demane,i

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

JOA 
Casa fundada l'any 1840

MOBLES ARTÏSTICS	 DECORACIÓ
OBJECTES PER A PRESENT

Exposició, Despatx i Tallers:
Passeig de Gràcia, 36 = Tel. 5314 A. = Barcelona

BRONZES D'ART

FERRETERIA 1 METALLS PER A OBRES

LÁMPARES

INSTAL'LACIONS AIGUA 1 GAS

BIOSCA& BOTEY,s. L,

VENDES:	 TALLERS:

Rambla Catalunya, 1Z9	Roger tle Flor, IB9
Telèfon 1228 G.	 Telèfon 1005 G.

Fusteria

Enric Tarragó

TALLER DE CONSTRUCCIONS:

Consell de Cent, 283. Telèf. 3504 A.

FABRICrs D'ELABORAR FUSTA:

Roger de Flor, 132. Telèf. 327 S. P.

G. HOmar
Mobles
Làmpares
Decoració
Antiguitats

Canuda, 4	 BARCELONA

Reproduccions artístiques
en marbre, pedra, etc.

Fundició de bronzes a la cera perduda

Gabriel Bechiñi
TELÈFON S. P. 120

Roger de Flo,162, i Conseil de Cent, 430 II

Barcelona

SILLÓ DE REPÓS

Patent n.° 93559

POT GRADUAR-SE A QUATRE POSICIONS
DIFERENTS ' AVENTATJA EN CONFORT

I EN ECONOMIA AL SILLÓ ADJUSTABLE DE

FABRICACIÓ ANGLESA

Model A.	 Model B.

Tapissat amb  molles	 Amb coixins de miraguano

A.-Badrinas

Néptú, 2 (G.)	 BARCELONA

MOBLES ARTÍSTICS

DE ROTEN (JONC)

FÁBRICA:

Passeig de Gràcia, 115

BARCELONA

QUADERNS DE DIVULGACIÓ ARTÍSTICA DE LA GASETA DE LES ARTS

Director: JOAQUIM FOLCH I TORRES

EL TRESOR ARTÍSTIC DE CATALUNYA

IIA SORTIT EL PRIMER QUADERN DEDICAT A

13L RETAULE DELS REVENEDORS

FIA SORTIT EL SEGON QUADERN

ELS A NTIC5 VIDRES CATALA N5 ESMALTATS

Formaran aquests quaderns, en sèries, un veritable catàleg artístic monumental de Catatunya
Subscripcions a la col lecció "GASETA DE LES 7RTS"

EDITORIAL POLIGLOTA. —PErarrxul.,14

ARTS GRÀFIQUES, S. A., SUCCES_CRS D'IIESRICH I C: —IIARCELONA
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