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Els de les "Arts í els Artistes"
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1 Saló de les Arts i els Artistes d'en-
guany ha constituït, a part d'al-

unes exposicions particulars d'espe-
ial ressonància, una de les manifes-

tacions artístiques més importants
d'aquesta tongada. Dins l'historial
de l'Agrupació, l'exhibició d'enguany
lla sigut també, al nostre entendre,
la millor de les efectuades amb pos-
terioritat a l'ingrés dins d'ella dels
components de la disolta Agrupació
Courbet, i altres nous elements com
els «evolucionistes». La promoció dels
<Courbet» a les Arts i els Artistes pro-
duí una- crisi--e-vi-dent. Els membres
fundadors des d'a-
leshores no senl-
hlaven esforçar-
se tant com en
els inicis' en pre=
sentar-sè brillant

-nlent a l'exposició
anval. Hi havia
corn una mena de
desinterés, quan
no hi havia absèn-
cia, i era de dol

-dre això tractar L-
se, com es tracta

-va; d'una agrupa-
ció d'artistes que
perlavàlua perso-
nal dels seus com

-ponents, té el deu-'
re d'ésser la que
dongui un xic de
Lo a la nostra vida
artística. massa
farcida d'exposi-
•cionistes i d'as

-atjos de princi-
piants; massa es-
pesseïda d'impa-
ciències.

Iu Pasqual, el
fundador de les
Arts i els Artistes,
tingué en el mo-
ment de llençar la
iniciativa una bo-
na pensada. Era
la primera vegada
que entre els ar-
tistes es consti -
tuïa un agrupament per selecció.
Apart l'Artística i Literària»,. que
era uña societat closa, en -totes les'
altres l'ingrés era lliure. Al límit; els
de les Arts i els Artistes hi afégiren
la.condició d'afinitat. L'afinitat d'es-
perit, en general, s'esqueia entre la'
gent d'una mateixa edat, amb esca

-pades cap a la generació posterior als.
fundadors. Teníem, doncs, formada'
una agrupació d'artistes que repre-
sentava un caire important de la nos-
tra vida artística i de la nostra hora
artística. Ella constituïa una eina va-
luosa d'afirmació d'un sentit, en eI
qual s'educava una part dels artistes
de la generació succedània.

Han passat prous anys perquè
avui, en comentar l'Exposició de
les Arts i els Artistes, més que un
comentari, relatiu a la valor de cada
una de les obres exposades, ens refe-
rim de - conjunt a la séva fundació
i a la seva petita història, que sense
adornar-nos-en ja fa- un xic d'olor
de temps passat. Perquè, en efecte,
alguns dels fundadors de-les Arts i
els Artistes procedeixen de la reno-
vació' glie . en l'art nostre.' aportaren
de França en Casas i en Rusiñol.
D'aquella renovació -en sorgi una

brotada artística vigorosa: Mir, No-
nell, Picasso, Canals, Nogués, Pidè-
laserra i altres que han mort (com
aquell Casagemas considerable) i
altres que-'no han seguit el camí o
se n'han desviat. Aquella renovació
afecta encara en molt alguns tem-
peraments vigorosos que es movien
per la seva especial naturalesa, al
marge del grup d'aquests renova-
dors. Aquests, com en Llimona,
eren gent més feta, formada a
l'Acadèmia, fora de l'actuació veri-
tablement revolucionària que dins
de - les arts- aquest s .. artistes abans

esmentats representaven. Llimona,
presidint el Círcol de Sant Lluch,
amb en Baixeras, en Riquer i altres
s'acollien a un modernisme distint,
tenyit d'una mena de lirisme di-
guem-ne prerrafaelista. Els succes-
sors d'aquests foren pocs. Entre ells
va nèixer un paisatgista: Iu Pasqual.

Iu Pasqual pintava uns paisatges
lírics, amb xiprers vora les fonts i
núvols rosa al cel, i ullades de cadmi
ponentí en les branques altes dels
seus arbres. Una mica Burne-Jones
amb una mica de Franz Stuk i una
mica de Rusiñol i una mica de Lli-
mona: la forta personalitat del mes-
tre paisatgista que ha esdevingut
Pasqual, portava aquests bolquers a
l'hora de la seva naixença.

Nonell, Canals, Picasso, eren els
de París. Doumier impressionava
profundament el nostre Nonell. Ca-
nals, més dolç, es deixava prendre
per la meravellosa paleta de Renoir.
Picasso, més humà que els dos i
menys pintor que tots dos, seguia el
seu cansí aletejant entorn de les
seves visions úniques i personalís-
simes dels gestos dels homes i les
coses dins la vida. Aquells gestos
sorpresos i portats al terme de l'obra

d'art, amb tota la força de la llur
veritat filosòfica, que són, sense cap
mena de dubte, el mèrit i la glòria
de Picasso.

Pasqual romania a Barcelona.
L'espectacle de la terra nostra féu
d'ell un paisatgista. El seu daler
pur, la seva emocionada sensibilitat,
fatalment el portaren a unir-se a la
tradició del paisatge nostre. Diva-
gant pels aspectes lírics del Mont-
sant, atret per les teatralitats de
Ciurana, una mica espectacular la
seva pintura d'aquella hora, el porta
a comprendre el que constitueix el

tan fort com el seu art. El seu art
i el seu home són dues coses tan
equilibrades i formen una harmonia
tan normal, que malgrat la força dc.
l'un i la profunda originalitat de
l'altre, passa gairebé inadvertit. EÍs
fets artístics de Nogués s'escorreñ
de la glòria, disfressats d'insignifl-
cància, camuflats d'ironia i de ta-
bola. No el poden atrapar mai fent
res d'allò que fa forrolla: a les
exposicions té el reconec discret
que es dóna als dibuixants i aiguá-
fortistes; ara, pinta rajoles que fat
riure; ara , pinta vidres que són com

una frisança; ara
decora una sala o
fa un altre aigua

-fort... Quin home
més fonedís al crí-
tic!... Hi ha com
ún fer-se escàpol
cii t'ot ell; un des-
-aparèixer mentre
us deixa gravades
a l'esperit les fi-
gure"s essencials-
d'una imatgeria
on hi ha resumits

' i filosòficament
disseccionats, els
gestos de la raçñ.'

En Nogués
-formava, al cos-'

tat dels que ana-
ven a fundar les
Arts i els Artis-
tes,' ' amb en Jo-
sep- Aragay, que
en aquella hora
sortia com fin ca--
vall desbocat de
l'Acadèmia d'en
Galí. L'Aragay,
molt més jove, re-
presentava un
matís massa per--
sonal . per a inte-.
grarse a res ni a
ningú i massa fu-
rient pera entre-
tenir-se en pen-

Els membres cotnponenls de les Arts i els Artistes.	 SaTj1- I 'Ara a 'g y
alreves d'en No-

fons	 de	 la	 pintura	 del-- .paisatge.- gués, era l'home que veia la vida
Tota una tongada corotista que es plena justament de les coses que fan
desenrotlla a Olot abans de conéixer forrolla; d'aquella gran forrolla que
les obres de Corot directament, el fan les grans obres, d'aquella forrolla
portà al puríssim Vayreda, i en arri- que han fet al món els grans mestres -
banc aquí,	 identificat amb	 el seu de la història. Filòsof, medità sobre
art,	 oberta la via del seu esperit la posició de l'artista en el món i es
dreturerament vers la natura, sense llençà amb una ardidesa i unes ap-'
més dèria que el substanciar d'espe- tituds inigualades a complir els deu-
rit la veritat del món exterior, en res que la seva conciència artística
Pasqual acabà cls dies del seu apre- li imposava. Les dots que aportava
nentatge quan ja en Nonell tenia el a aquesta tasca que acompleix en el•
mestratge aconseguit, quan en Ca- silenci funden les 'confiances que te-
nals era ja una figura cabdal en el nim en la realització completa del seu
nostre moviment artístic i en Picasso programa ambiciosíssim; el més am-
feia forrolla a París i els alemanys biciós programa que mai cap artista
s'enternien amb el seu humanisme de la nostra terra s'hagi proposat.
incisiui, esgargamellant-se en cantar Alguns noms més que no tenien
les seves glòries. la significació què els mèrits de les

Al	 costat	 d'aquests	 artistes	 hi seves obres, en'el•''présent : els lli han'
havia un home quiet, discret, apa- donat, talc com "en : •Pere Inglada,
rentment fred. Un home que podria en Manuel Humbert, en Colom i en
classificar-sc	 dienl	 quc	 era	 «dento Labarca; Feliu Elias, que pintava
pero seguro». Aquest borne és en com ara i com ha pintat sempre,-amb -
Xavier Nogués. Xavier Nogués és el pensament i amb' el saber; Pide-
una de les personalitats més fortes lasserra, que ha desaparegut del món
del nostre món artístic i ell farà en artístic llargues tongades; el f lòsof
l'avenir (que veu les coses més clares Francesc Pujols, que era l'encarrégat'
que el present) una glòria de l'art de de la lletra, i en Casanovas i eii-Clàrà,
la Catalunya dels inicis del noucent	 escultors. Heu's aquí, àmb al-

Xavier Nogués és, com a cas hu «altres noms que potser igjusta--1^
d 	 o
^O fj



F. VAYnEDA. — «Paisatge (l'Olot. Saló de les Arls i els Artistes.
Galeries Layetanes. (CL Serra. )

2	 GASETA DE LES ARTS	 N.° 69

1	 s
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RAFEL BENET. — Els. rTurúns.» Saló dç les. Arts i els Artistes.
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i un home de dots especials que no
sabem que s'és fet a Paris (en
Francesc Domingo) donà el cop de
campana, avisant que fora de les
Arts i els Artistes hi havia gent jove
de l'art jove i, si es vol, d'un art
més jove que el de les Arts i els
Artistes, que volien lloc.

Per a fer-se el lloc sens dubte.
s'adjuntaren, sots la iniciativa del
crític d'art en .J. Llorens Artigas.
home d'una vera intelligència i
d'una vivacitat i facultat d'adapta-
ció extraordinària. Llorens Artigas
fundà l'Agrupació Courbet. Els noms
dels agrupats els trobareu ara en el
Catàleg de les Arts i els Artistes; on
ben aviat s'els féu lloc, perquè un
mateix esperit els portava, un mateix
sentit en la comprensió de l'art els
unia, una mateixa dèria en els fons
els menava a tots, donant aixi les
Arts i els Artistes, amb la unificació
de les dues promocions, una idea
del que serà en l'avenir la història
d'aquesta Societat, si en ella s'hi van
sumant, una darrera l'altra, les se-
leccions de cada generació. FLAMA.

perior a la de les obres darrerament
exhibides; Lluís Mercader, amb un
«Carrer de Coret», veritáble', sim-

E1 Saló de les Arts i els Artistes

ment oblido, el nucli primitiu dels
fundadors de , les Arts i els Artistes,
éls quals ben aviat venien a sumar-se
els de l'escultor Monegal, el de Do-
mènec Carles, el d' Ignasi Mallol i el
d'en Francesc Vayreda, quan aquest
grup d'artistes, units per la camara-
deria, retornaren junts d'una ton-
gada d'estudis a París.

**

Mentre aquesta nova entitat, així
constituïda. es presentava al públic
barceloní, demostrant que l'art jove
de la terra havia ja traspassat l'època
dels assatjos; mentre es donava a
les Arts i els.Artistes en les Exposi-
cions oficials de la ciutat, un lloc
especial que oferia gairebé sempre
el conjunt més interessant d'aquells
concursos; mentre els pintors d'a-
quest grup formaven un grup d'ama-
teurs intel •ligents i les llurs obres es
venien, una generació nova empenyia
al darrera. El post-impressionisme
i el cubisme eren els punts d'orien-
tació d'aquestes energies noves. Els
assatjos espurnejaven per ci per lla,

L
exposició de les Arts i els Artis-
tes celebrada enguany dóna una

prova de la vitalitat d'aquesta agru-
pació i permet dir, que en ella es
reuneixen els artistes que represen-
ten la més estimable• realitat de les:
modernes tendències a casa nostra;
realitat que no ens ofereix pas 1'agi=,
tadá indecisió dels . ., que cerquen
orientacions novelles ni llenguatges..
nous, amb els quals expressar l'íntim
sentir, sinó esforç de penetració,
intensitat d'estudi.. perfecció encara
damunt la perfecció assolida.

En aquesta ; exposició, doncs, no hi
anem a cercar altres sorpreses que
la de la pròpia superació dels autors
dins la particular tendència; ten-
dència que, en una , part dels exposi-
tors, sortosament ve a allistar-se a
la tradició del nostre paisatgisme
vuitcentista; ve a vertebrar-se a
aquesta història breu del nostre art
contemporani. Tals,_ n'Iu Pasqual,
amb les seves notes exaltades d'una
intensjtat fins ara no aconseguida;
en Colorrl, ;amb els seus quatre pai-
satges; en Labarta, amb un paisatge
d'una concisió magnífica; en Benet,
amb la seva tela «Turons», espon-
jada de melangia , i saborosa de clas-
sicisme; Vayreda encara, amb un
paisatge d'Olot d'una robustesa su-

fonia de verds i grisos; Jatune Mer- Feliu Elias, amb el seu quadre
cader, qui sembla haver-se decidit «La Cosidora », dóna una lliçó del
a vigoritzar la seva paleta i defugir que és el pur objectivisme pictòric
el seu ' japonesisme apriorístic per i de les seves conseqüències. i\Ianuel
a mirar les coses sense els vels de Humbert, amb la seva aquarel la
les tècniques` i . maneres prefixades; «L'Hostal», presenta una de les
Mumbrú, més penetrant que sempre. obres més profundes i més humana-
i amb una tècnica més franca i ro- ment saboroses de l'exhibició. La
bosta que.els seus esmalts caracte- «Testa de nena», de Francesc La-
rístics.	 barta, plena de valors, anuncia el

Finalment, el pintor Pidelaserra, què serien les composicions figurades
que feia temps no concorria a les d'aquest pintor que hem conegut
nostres exposicions, hi reapareix amb fins ara en el paisatge. El retrat de
dues teles de paisatge plenes del Mumbrú, a la manera esmaltadfl
més alt interès i amb un retaule que fins ara típica en ell, i el retrat del
ens revela un aspecte poc conegut Dr. Cortès Lladó, d'Enric Cristòfol
de la seva personalitat. Personalitat - Ricart són dignes de fer costat a les
vigorosa i cabdal la d'en Pidelaserra obres que anteriorment hem citat.
dins e1 nostre modern paisatgisme, Afegim els estudis de nu de Joan
esperem que aquest retorn a la pm- Serra, qui dóna la nota pictòrica
tura ens donarà aviat les obres de- més aguda i més fina de l'exposició,
linitives que les seves dots altíssi- malgrat i la seva categoria d'estudi.
mes ens donen dret a esperar.	 Josep de Togores, entre altres

Al costat' dels paisatgistes, entre quatre Leles, presenta un retrat de
els quals falten algunes firmes d'as- familia on hi han trossos d'una
socials que són de cíoldre, hi ha en vitalitat insuperada. En algunes ban

-primer lloc en Ricard Canals, amb des de la gran composició flaqueja;
un retrat magnífic que ofereix una però aquests trossos (la 'testa de
de les testes més admirables del l'home i l'infant entre els genolls
pintor. Una «reprise» dels seus vells d'aquest) són formidables en aquest
temes de cafetins i tavernes ens fa sentit.
enyorar, per la seva bellesa colorís- . Junt amb alguns altres dibuixos
tica, els temps en què la fama de d'autors citats i els de J. F. Ràfols.
retratista, ben guanyada pel pintor, esmentem a Pere Inglada, constant
no ens el tenia apartat dels temes en els seus estudis cl'animals, exqui-
que no eren retrats.	 sits i plens de borralletjos de vida.

. Entre els escultors, dóna la nota
culminant en Dunyach amb el seu
nu en marbrè. Enric Casanovas hi
aporta una testa de nena que asse-
nyala en la tècnica de l'artista la
consecució d'una concisió veritable

-ment mestrívola. Josep Viladomat
presenta dos bustos femenins plens
d'estil i. de sentit d'estructuració.
En el seu nu de noia, la manca de
les qualitats de la matèria corpòria
s'enyora més que en els retrats an-
teriors. Gargallo exposa un ferro i
una terracuita deliciosa. Claret exhi-
heix qualques obres ja conegudes en
la seva exhibició a les Galeries Arenas.

Heu's aqui una idea d'aquesta
exposició, on són de lamentar al-
gunes absències que són veritable-
ment de doldre i que l'esperit de
col • lectivisme hauria de limitar en
altres exposicions futures, ja que el
nucli d'artistes de «Les Arts i els
Artistes» té, per la seva representa-
ció i vàlua dels seus components,
el deure d'entonar un xic el nostreex-
posicionisme excessiu i de donar amb
el sol acte de presència una orien-
tació que a molts artistes joves els és
utilíssima.	 IOAQ. Folch 1 TORRES.
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Les societats artístiques i literàries
han estat un dels trets caracterís-

Lies del renaixement barceloní. Nas-
.cudes, pel temps de la regència d'Es-
partero, aquestes entitats han seguit
Lotes les vicissituds històriques i,
solemnes o humorístiques, han se-

.guiL i de vegades orientat i regit el
moviment artístic ciutadà.

D'aquella cèlebre Filornàtica on
disertaven en Milà i Fontanals, en
Balaguer, en Bofarull, en Pi i Mar-
gall i tantes altres personalitats
il lustres de la intel • lectualitat bar-
celonina, n'eixí una descendència
nombrosa i diversa que, més o
menys transformada, ha arribat fins

a nosaltres. EI taller Rull, el taller
Embut, La Baldufa, nascudes des-
prés de la restauració dels .Jocs Flo-
rals i de la institució del Teatre
Català, aportaren a la vida pública
de la ciutat la broma sorollosa i
grassa dels seus famosos alls i de
les seves fastuoses cavalcades. Els
artistes prei)en patró del París del
segon Imperi i amb les seves facècies
conquistaven la popularitat i con-
tribuïen sense adornar-se'n a l'ex-
pansió prodigiosa de la ciutat.

L'Exposició Universal del 88, fet
d'una transcendència capital en la
història de Barcelona, assenyala un
moment decisiu. La vida social,

cada dia més complexa i més in-
tensa, abandonava aquestes mani

-festacions populars i s'encabia en
una quadrícula més espessa. Altra

-ment, el contacte més constant amb
els corrents europeus facilitava la
immigració de les tendències més
diverses i noves. Cada dia eren més
els interessos morals a defensar i
més nombrosos els grups artístics
formats espontàniament per les afi-
nitats naturals. Fruit d'aquestes se-
leccions foren les diverses entitats
que durant uns quants anys aplega-
ren els artistes locals, que desapa-
regueren o evolucionaren com la
Societat d'Aquarel • listes, cèl • lula de
l'actual Círcol Artistic. Totes aques-
tes entitats, amb domicili, s'han
cónvertit en centres de reunió i han
acabat per perdre la significació
artística que tenien, al comença

-ment. Per reaccionar contra aquest
perill, s'han creat, igual que a l'es-
tranger, les agrupacions netament
artístiques que mantenen la cohe-
sió entre els seus components _pe
sol lligam d'exhibicions coPlectives.
D'aquesta moderna forma d'agrupa-
ció, a Barcelona n'hi ha notables
exerriples; cap, però, ha adquirit,.,la
importància i la significació del de
«Les Arts i els Artistes».

Dintre un criteri eclèctic, prou
ample perquè puguin compaginar-
s'hi les tendències més distants, «Les
Arts i els Artistes» ofereix el quadre
més interessant, més ple .i més .mo-
dern de la nostra producció artística.
En el transcurs de la seva existència
ha tingut moments brillantíssims.en
els quals ha donat el to del moment.
Després ha tingut períodes de des-
cens dels que afortunadament .ha
reaccionat amb extraordinària for-
tuna. La darrera exposició celebrada
a les Galeries Layetanes, malgrat
injustificades abstencions, ha asse-
nyalat una etapa singularment bri

-lina! de la seva història.

LL 'exposició 
de les seves obres que

l'eminent paisatgista Iu Pasqual
ha celebrat darrerament a les Gale-
ries Areñas, ens dóna el punt més
alt de la llarga i fruitosa carrera del
pintor. Iu Pasqual ha entrat, amb
aquestes obres, al dintel! del classi-

Rctrat cte noia», per Josep Viladomal..
escultor. — Saló cle les Arts ,i els Artistes.

Galeries Layetanes.

Per què els seus components no
s'obliguen a concórrer a totes les
manifestacions . de l'entitat? Es evi-
dent que si, •quan s'anuncia una
exposició de.«Les ArLS i els Artistes »,
hi hagués la garantia que un hom
lii trobarà Lots els noms que de llei
haurien de trobar-s'•hi, les exposi-
cions d'aquesta agrupació tindrien
la . popularitat . que a Barcelona ha-
vihn tingut alt res manifestacions
memorables.	 C. CAPDEVILA,

cisme. Per això la crítica mo1L jus-
tament ha observat en aquestes
teles que ara exposa relacions amb
els mestres del paisatgisme holandès
i francès; relacions, però, que no
són, al nostre veure, més que una
coincidència en la intensitat, un

L'Exposieió Iu Pasqual

Psns INGLADA. - 'Estudi de cérvols.» Saló de les Arts i els Artistes.
Galeries Layetanes. (Cl. Serra.)

J. CASTEDO. — <Natura morta.» Saló ele les Arts i els Arlistes.
Galeries Layetanes. (CL Serra.)
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retrobar-se en l'essència, una ger-
mandat en la consecució dels medis
expressius, de- la veritat orgànica i
palpitant dels espectacles de la na-
turalesa.;
• 'Iu'Pasqúal és, éntre la nostra ge-
renació, el seguidor' inicial del pai-
satgisme nostrat. En I asqual s'és
empalmat" a íá tradició i ha fet "una
pintura, alhora que personal i per-
qúè'•és personal, pura i netament
ca'talána. '
" Endins' `de 'la naturalesa, en co-
múñió:'direeta i constant' àrab ella,
ha arribat 'a donar' a les seves telés
la'' sénsáció del 'ver,' perpetuada i
'latent én úria' és fera" d'art 'pur •i siñ-
ceríssim. Nosaltres, que més d'una

•vegada hem proclamat el mestratge
d'Iu Pasqual, ens complaem en
aquesta ocasió en assenyalar aquest
mestratge com un dels més alts entre
la nostra pintura del moment.

Felicitem a Iu Pasqual per les
seves obres, i ens complaem en
retre-li des d'aquestés' pàgines l'ho

-menatge sincer de la nostra admi-
ració i de la nostra simpatia.

F.

LES EXPOSICIONS
Galeries Laye/un e.—El pintor Víc-

tor Moya exposa una sèrie de pin-
tures fetes amb la seva tècnica
característica de l'escola valenciana.
El seu lluminisme assoleix en qual-
ques moments valors sòlids i con-
trastos interessants, essent digne
d'esment, en aquest darrer aspecte,
1'a tela que titula eSota els pins».

En aquestes Galeries s'ha celebrat
úna exposició d'aquarel'les del pintor
Codina Langlín. Entre elles hi han
alguns projectes decoratius. Codina
Langiin, artista del vuitcents bar-
celoní, residí a Londres gran part
de la seva vida, on dirigia una fà-
brica de tapissos, que aprofita del seu
talent considerable com decorador
i dels seus coneixements vastíssims.

L'exposició resultà extremadament
interessant.

Una nova pintora, a la qual ens
plau d'assenyalar rellevants quali-
tats. exposa també en les Layetanes:
María Pou. Les seves teles, amb
representacions de figures i natures
mortes, denoten que l'artista ha
passat un bon aprenentatge i que
sap assolir bells efectes de llum i
harmonies de color plenes d'interès.

Les inflnéneies aràbi-
(Piles en l'al't'roniànle

•	 uan els primers:romàntics parla-
: - ven dels nostres monuments de
l'Edat mitjana, en celebraven sovint
-la llur fantasia <àrabe». - Pensaven
així fer-lòs mes misteriosos i' més
:magnífics. Com que coneixien tan poc
l'art cristià com l'art musulmà, els
.hauria sigut molt difícil de dónar cos
a les seves impressions vagués com
:un somni. Aquests precursors foren
seguits' de moltes. generacions d'ar-
:queòlegs sévers que- analitzaren els
nostres monuments i certament no
hi descobriren pas aquests elements
aràbics que hi havien trobat els
seus predecessors. Sovint esdevé,
però, que l'instint dels poetes és més
clarivident que la ciència dels savis.
Els romàntics tenien raó. Hom no
podria dubtar avui, i per la meva
part no en dubto pas, que els ar-
quitectes de l'Edat mitjana han imi-
tat més d'un cop la decoració dels
monuments de l'Islam. Vaig tenir el
sentiment d'això, fa deu anys, a la
mesquita de Còrdova; ho he sentit
al Marroc més vivament encara, fa
qualques mesos. ,Recorrent aquest
país de somni, on di-
ria's que un nigromàn-
tic fa reviure als vos-
tres ulls la civilització
de Granada al temps de
Boabdil, admirava els
incomparables monu-
ments que s'hi conser-
ven. Eren els minarets
almohades, grandiosos
com el poder d'aquests
soldans, l'imperi dels
quals s'estenia de Tunis
a les portes de Toledo;
la Kutúbia de Marra-
kesch, dominada per
tres boles d'or, corona-
da de faiances blaves,
engarçades a la pedra
com si fossin zafirs; la
torra Hassan, de Ra-
bat, «torra vermella»
que es destaca damunt
del blanc immaculat
d'una vila llunyana.
Eren les tombes dels Sa-
adians, gracioses, com
l'Alhambra on totes les
voluptats de la vida
semblen acompanyar
els soldans en la mort.
Eren les -mederses de
Fez, tan belles, que fan	 J.

aparèixer la meditació i
l'estudi com la suprema
poesia. Eren les portes
de les ciutats, les més
magnífiques potser que
mai s'hagin fetes, ma-
jestuoses com portes ro-
manes, però revestides
de la guarnició fastuosa
dels arabescos; decora-
ció exquisida, que és
com una salutació al
viatger, el present
d'hospitalitat al germà
de l' Islam.

Totes aquestes mera-
velles, certament, eren
noves per , a mi, i, no-
nobstant, cm vaig tro-
bar, de cara al decorat
d'una porta,` en el di-
buix d'un arc, amb for-
mes que m'ereñ ja fami-
liars desde molts anys.

Era per atzar que les
nostres esglésies romà

-niques, més d'un cop,
ens mostraven els ma-
teixos ornaments que

• els minarets i les mes-
quites? Cal invocar, com es sol fer
quan hom no sap explicar una cosa,
la . identitat de l'esperit humà 'en
totes les latituds? No ho crec pas.
Un estudi més atent em féu entre-
veure entre l'art cristià i l'art aràbic
unes ressemblances i unes relacions
entre el món cristià i el món musul-
mà que voldria indicar aquí.

Quan llom visita Cluny, després
d'haver llegit la 'història d'aquesta
gran abadia, que fou, com ha dit
Violet-le-Duc <la mare de la civi-
-lització occidental», es sent una sor-
presa trista al veure que sols resta
en peu un 'cloquera i el brau d'un
transcepte. Heu's aquí el que uns
empressaris de demolicions, que hau-
rien sigut els vàndals més sacrílegs
del segle xix, si no haguessin sigut
els més ignorants, han deixat sub-
sistir de lo més il • lustre de les esglé-
sies romàniques de França. Aquests
restos, nonobstant, permeten d'ende-
vinar la bellesa del conjunt. Aquest
fragment de transcepte, amb la
seva volta sospesa a trenta -tres me-
tres 'd'alt, és - ple • de: grandiositat:
l'art• gòtic ` no té pas finés empenta:

•___

Les divisions interiors són les ma-
teixes de les esglésies borgonyones
i entre les grans arcades del baix i
les linestres d dalt, hi remarquen
una línia d'arcades elegantíssima,
formant la decoració aplicada al
mur, constituint ço que s'anomena,
eltrifori. Aquest trifori presenta una
particularitat singular: quiscun dels
arcs de mig punt que el composen és
vorejat d'un rengle de petits mitjos
cercles que es toquen i dibuixen tot
entorn de l'arc, q ui Pistó. E1 mateix
motiu, sens dubte, es veia abans al.
Lrifori de la nau. Aquest listó no es
retroba ni al triforium de Paray-
lè-Monial, ni al trifori de Beaune,
esglésies to Les dues hiles de Clunv.
Eh és com la marca de l'església
mare.

Aquest detall m'ha semblat molt.
temps una originalitat inexplicable;
mes tot d'un cop ha pres sentit als
meus' ulls quan m'he donat compte
de qué era emmatllevat a l'art arà-
bic. Jo he vist cent vegades, al Mar-
roc, aquests lòbuls semicirculars,
brodant l'arc d'una porta o d'una
finestra. L'origen és molt antic.
Aquests semicercles decoratius apa

-reixen per primera vegada entorn
l'arc desmesuraL que obra el palau
dels reis sassanides a Ctesiphon. Era.
el sol ornament d'aquesta porta,
que hom diu que s'ha enrunat fa
poc. Els àrabs, que emmatllevaren.
tantes coses a la Pèrsia, li deuen
aquest motiu, i d'allí se l'emportaren
amb ells. El réLrobareu al segle ix,
en la mesquita de Kairouan, al baix.
de la bella cúpula que domina el.
mihrab. Reapareix a Espanya amb
una magnífica grandiositat, a la mes-
quita de Còrdova. Cosa estranya,
es mostra a la fi del segle xt a.
l'església de Sant Jaume de Galí

--cia, embellint a l'exterior l'arc de.
les dues finestres de la Porta de les
Plateries. Calia que aquest tema
decoratiu dels infidels tingués un
encant ben irresistible, perquè els
espanyols cristians no temessin de
marcar amb ell el front de la més
santa de llurs esglésies. Havien obli-
dat que el califa Almanzor l'havia
abans destruïda i que se n'havia
emportat les campanes, carregant

-lés a les espatlles dels presoners.
cristians, fins a la mesquita de
Còrdova? Sens dubte no oblidaven
això, car molt temps després Sant.
Ferran, el conqueridor d'Andalusia.

CoLo^L — Els pallers.» Saló de les- Arts 1 els Artistes. Galeries Layetanes. (C6 Seria.)
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féu a son torn transportar de Còr-
dova a Compostela, dainunt les
espatlles dels presoners musulmans,
les campanes ele Sant Jaume. Però
hi havia en aquest art de l'Islam
com una mena de sortilegi, la fór-
mula secreta d'un encís que obligava
a estimarlo a tots els qui el veien.

La decoració del triforium de Cluny
ve, sens dubte, d'Espanya; i res no
sembla més natural, quan hom coneix
la història de la gran abadia. Des
del segle xi l'Espanya fou present
al pensament dels abats de Cluny.
Ella ïou per ells l'avantguarda de la
Cristiandat fent cara al món - mu-
sulmà, la trinxera sempre amenaça

-da que calia defensar a tota costa.
Són els abats de Cluny els qui orga-
nitzen el romiatge a Sant Jaume
de Compostela i que feren sorgir
vora les rutes de França i d'Es-
panya els priorats clunycencs, que
foren llocs d'alberg per als viatgers.
Àquests milers d'homes, entre els
quals s'hi trobaven els més ardits
soldats de França, esdevenien sense
esforç els 'campions de Crist contra
l'Islam. La creuada d'Espanya fou
una de les grans obres de Cluny.
No ens recordem prou de què durant
tot el segle xi els barons borgo-
nyons, sol licitats pels de Cluny, no
cessaven de davallar vers l'Espanya.
1 aquests creuats no eren pas qual

-ques colles . d'aventurers, sinó exèr-
cits sencers, «exèrcits dignes d'un
rei», com diu Suger, que travessaven
els Pireneus. Els espanyols no foren
pas sols .per a lluitar contra els
àrabs, • i la França tingué la seva
part a la Reconquesta. La prova és
escrita en la història de les dinasties
de la península. Es un cavaller bor

-gonyó qui, després de disset victò-

ries damunt els moros, esdevingué
rei de Portugal, i un altre borgo-
nyó s'eleva al tron de Casteila. Les
»Gesta Dei per Francos» comencen
un segle abans la presa de Jerusa-
lem. Cluny fou l'ànima d'aquesta
creuada espanyola, i així els reis
d'Espanya en foren profundament
reconeguts a l'Abadia. Ferran en-
viava cada any a Cluny una suma
considerable; mes Alfons VI, l'amic
de l'abat Sant Huc, fou més generós
encara, i doblà aquest tribut de
reconeixença, i quan hagué près
Toledo volgué contribuir a la cons

-trucció de-la nova .església de Cluny,
la mateixa església de la qual ad-
mirem els restos. Des de molt
temps, d'altra banda, els pobles cris-
tians estaven acostumats a donar
a la Santa Església de Cluny proves
de la llur afecció. Enric II, empe-
rador d'Alemanya, li féu do de sa
corona imperial, de son mantell i de
son ceptre. E1 rei d'Anglaterra Gui-
11em el Conqueridor li oferí una es-
plèndida capa brodada d'or i de
perles, i la reina Matilde, sa esposa,
un gran canelobre de bronze amb
set bracos que recordava el del tem

-ple de Jerusalem. Les repúbliques
de Pisa i de Gènova, després de llur
victòria damunt els musulmans •de
Sardenya, enviaren a Cluny tot l'or
recollit en el botí, i l'abat Sant Huc
en féu fer un cimbori •-per a- l'altar
major. Tot el segle xi sentia ins-
tintivament que l'alt pensament que
feia l'Església era a Cluny, i que era
en aquest santuari on cremava la
llàntia de l'Església. I, en efecte, els
grans papes del segle xi foren tots
clunycencs, o almenys adeptes de
-les idees de Cluny.

(Seguirá.)	 EMILI MALE.

Investigacions americanes sobre	
DUNYACII. - »Marbre.» Saló ele les Arts i els ArlisLes.

l'Art d'Espanya	 Galeries Layetanes. (CL Serra.)

Els comissaris de la Unió Artística
Universitària d'Amèrica, en sa

reunió anyal, celebrada al Centre de
la Universitat d'Harvard, darrera

-ment acordaren l'establiment d'una
Comissió per a Investigacions i Pu-

blicacions sobre l'Art espanyol, així
com la constitució d'un fons, amb
el fi de fomentar investigacions sobre
l'art espanyol antic i per a iniciar
una sèrie extensa de publicacions
documentades. Aquest projecte el

comunica a la reunió el professor
John Shapley, de la Universitat de
Nova York, President de la Unió
Artística Universitària d'Amèrica,
al seu retorn a Nova York, després
d'efectuada la • dita reunió anyal

de l'organització en la
Universitat d'Harvard.

Diu el professor Sha-
pley que el projecte és
anàleg a les dotacions
que fa algun temps
existeixen ja a Roma i
Atenes, com són l'Esco-
la Americana d'Estudis
clàssics d.'Atenesi.l'Aca-
dèmia Americana a Ro-
ma, i que l'objecte és fo-
mentar i aconseguir una
erudició fecunda respec-
te l'art i l'arqueologia
de la península ibèrica
pels següents mitjans:

a) Permetent als es-
tudiants americans pre.
parats estudiar deter-
minades matèries i pre-
parar-les per a la seva
pubicació sots la direc-
ció d'un savi experi-
mentat i familiaritzat
amb Espanya, conei-
xent sa geografia, idio-
mes, bibliografia, estu-
diosos, biblioteques, ar-
xius, coPleccions pú-
bliques i particulars i
oportunitats per a in-
vestigacions fruitoses.

b) Mantenint a Es-
panya un savi americà
que consagrarà el seu
temps a l'obra d'inves-

tigacions i publicacions i aconselli
els estudiants que desitgin treballar
en el camp de l'art espanyol.

Per. a realitzar immediatament
aquest nou projecte, la ,Junta de Co-
missaris va acordar el nomenament
del professor Walter W. S. Cook;
de la Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Nova York, cona
Director de dita Comissió ' per i
Investigacions ï Publicacions sobre
art espanyol; conferint-li el títol
d'Agregat per a Investigacions de la
Unió Artística Universitària d'Amè-
rica. El títol d' «Agregat per a In-
vestigacions»,-segons explicà el pro-
fessor Shapley,- li fou donat en mè-
rits de les publicacions del doctor
Cook sobre temes de pintura medi-
eval d'Espanya, essent un, títol que
els Comissaris sols conferiran a pro-
fessors americans (l istingits, dispo-
sats a consagrar la millor part del
seu temps a investigacions i publica-
cions. Aquesta acció assényala un
pas en avant ben marcat en el
camp dels estudis artístics, i valdrà
molt com a estímul en les univer-
sitats americanes.

])ixi el professor Sbapley que els
estudiants seran escollits amb molta
cura• i que s'espera la cooperació
de les universitats americanes als
efectes de la dita elecció. Sols seran
admesos estudiants que posseeixin
les disposicions precises al gènere
d'estudis i treballs que es proposen.
Parlant- en termes generals, els es-
tudiants hauran de tenir complert,
almenys, un any de treball com gra

-duats en la història. de l'art a qual
-que universitat americana acredi-

tada, com són Princeton, Harvard
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!
projecte d'investigacions	 terminárà	 Rirbió; exhibida ,áls . claustres de.la ,,{'^.	 :^^	 .. _^
més	 tard	 amb	 l'establiment . d'un	 Seu, un error,; i éxposarem els mo-
Institut	 Americà • d'Estudis	 espa-.	 tius de la .nostra .creença. Conside- b	 _.
nyols a Madrid. Actualment, 'al	 rem, d'altra part, la reforma que es

E. C. Ric ART.— Retrat del Dr. C. Cortès Unió	 defugirà les despeses d'exca-	 proposa,	 inútil	 i	 espeterrantista. JotOtIM i•'IuMBIU. —	 Retrat.» Saló
Lladó.	 Saló	 de .les Arts	 i	els Artistes. vacions i construccions,	 així com	 L'ambició reformadora	 del qui ha <te les Arts	 i	els Artistes.	 Galeries

Layetanes.Galeries Layetanes. (CL Serra.) tota despesa grossa per a accentúar	 donat a l'arquitecte aquest programa
la necessitat del manteniment dels	 d'esbotzament del barri de la Seu

o la de Nova York. Cada estudiant escolars i el foment de publicacioñs.	 no mereix cap consideració, al nostre la	 nostra	 disconformitat	 amb	 ei
que treballi sots la direcció del doc- entendre. plànol de conjunt, amb les solucions
tor Cook a Espanya, tindrà Pobli- L'ambicio i la idea arquitectònica, de	 detall	 i	 amb	 les	 restauracions
gáció de concentrar els seus esforços per tal, no poden tenir la conformitat que incliquen els dibuixos de 1'ano-
sobre algun tema d'investigació ori - La i'efor tia (le faci'l-	 nostra. La simpatia, l'admiració que menada «visió» que signa el nostre
gjnal,	 i	 els resultats es publicaran ens mereix en .Joan Rubió i l'estimaPOMS U^1'CC101illl0 amic.

JonQurNr Forci r TortriES.en forma de monografia o article que per ell sentim han d'ésser sacri-
científic. ficades en aquest punt en què els

D'acord amb el projecte ideat pels compaginat	 en	 part	 el	 present	 alts interessos de la ciutat ens obli-
Comissaris, el Dr. Cook passarà .uns número de la GASETA DE LES	 .guen a sortir en defensa d'un dels EX1)OS1CIO
vuit mesos cada any a Espanya, An•rs, en ésser exhibits al claustre	 trossos més bells de la nostra esti de	 ferros forjats (lehavent-se	 escollit	 tres	 centres	 per de la Catedral els dibuixos que de la	 mada Barcelona. Tractem, però, a

la Uei'di•(1 lilegi'etreballs	 de	 dit	 Madrid,a(s	 país: «visió» de	 dita reforma del barri	 en Joan Rubió com mereix. Na es
Barcelona i Sevilla. Els centres més de la Seu presenta a l'opinió pública	 dongui el cas, ara, d'abocar damunt
importants són els de Barcelona i l'eminent arquitecte en Joan Rubió,	 d'un home de. gran vàlua el xàfec (erard Alegre és un dels nostres
Madrid,	 on existeix ja una	 bona no tenim lleure ni espai per a dedicar	 de les invectives sense to ni so. Ell mestres de l'art de la forja. L'ex-
biblioteca prou apta al «Centro de a aquesta giiestió tan important el	 ha pensat, ell ha meditat el se.0 pro- posició que ara ha celebrat a les Ga-
Estudios IHistòricos». També hi ha comentari que ella demana i anua-	 jecte; cada ratlla té una raó i una lenes Areñas mereix tots els elogis.
molt material inèdit a la	 «Biblio- ciem per al nostre nombre vinent	 teoria que mereix respecte. Disco Santiago Rusiñol ha prologat el ca-
teca Nacional», a. l'«Archivo Histó- 1'expósició completa del nostre judici.	 tirem el gust,	 discutirem la solta, tàleg de l'exposició amb unes pa-
rico»,	 al	 «Museo Arqueológico», 	 al Avui sols volem avènçar la nostra	 discutirem la raó;...	 ho discutirem raules que reproduïm i que diuen
«1iuseo	 del Prado» r al «Escorial». conformitat amb l'objectiu dels que	 tot i ho atacarem tot si en el raona- prou qui es aquest artista del ferro.
Barcelona constitueix el centre flor- s'han manifestat en contra la rea-	 ment lri trobem motius, però sense «L'exposició que fa Mestre Gerard
mal per a treballs en les províncies lització de l'obra proposada. També 	 oblidar que l'arquitecte,	 l'obra del Alegre, de l'Estudi de «Forja Catala-
de	 !'Espanya	 oriental,	 inclosa	 la volem manifestar la nostra conside-	 qual discutim, no és pas un dibui- na», creiem que ha d'interessar a tots
d'Aragó.	 L'«InstiLut	 d'Estudis 'Ca- ració per l'arquitecte D. Joan Rubió,	 xant fantasista . atabalat,	 sinó	 un els qui estimen l'art de la nostraterra.
talans»	 posseeix	 una	 bella	 biblio- qui és un dels més eminents teorit-	 home meritissim :en molts aspectes Mestre Gerard Alegre és un con-
teca d'història; literatura i art, així zadors d'estètica arquitectònica; dei-	 de la seva carrera. tinuador d'aquest esplet de forjadors
com la millor col lecció de fotografies xeble distingidíssim de D. 	 Antoni	 Això• ens	 obliga	 a	 meditar i a que havem tingut a Catalunya, des
d'art espanyol	 (100,000)	 del món. Gaudí i fill d'aquella escola del ra-	 afinar	 el judici i a fonamentar-lo dels segles xrrr i xiv fins avui; d'a-
Existeixen també a Barcelona varis cionalisme arquitectònic, qui és èn	 amb quelcom més que una simple quells ignorats i grans forjadors que
museus	 i col leccions,	 com	 són el l'ordre del pensarnent, mal que no 	 apreciació personal. Perquè l'arqui- brodaven amb el martell les palmes
Museu de Belles Arts, la Ciutadella ho sia en el de l'art, un dels fruits	 tecte	 ho	 mereix,	 consegüentment, i reixats de la Seu	 de Barcelona;
amb la seva 'gran Col lecció d'Art més substanciosos de la cultura del 	 esperem exposar l'opinió nostra en dels qui plasmaren les portes de la
Romànic,	 el Museu Episcopal,	 els nostre renaixement.	 el proper nombre,	 tot i afirmant catedral de Tarragona; dels qui di-
Arxius de la Corona d'Aragó i la Considerem l'obra de l'arquitecte	 des	 d'ara	 d'una	 manera	 rotunda buixàren al foc el trucador de 1'Ar-
col •lecció Plandiura. El centre més diaca; dels qui feren tants canelo-
lògic per a treballar en l'estudi de bres, convertint en lliris i roses la
I'Espanya meridional és Sevilla, on fortalesa del ferro; dels qui feren que
existeixen	 facilitats	 en	 forma	 de l'art gòtic català tingui sobrietat ar-
bibliQteques,	 museus,	 arxius	 i col- quitectònica i florescències de jardí.
leccions de fotografies, així com molt En Gerard Alegre ja fou premiat
material inèdit en les esglésies. Des en l'Exposició de l'Art de la Forja;
d'aquests centres o altres es podran la	 qual	 tingué	 lloc,	 no	 fa	 gaires
fer excursions als territoris veïns. anys,	 a	 les	 Galeries	 Layetanes.

No cal dir que amb aquesta fun- Ell, llavors (i molt més ara), es mos-
dació es va a repetir ço que fan tra un mestre en l'art de la forja,
alguns	 estats	 europeus	 i	societats amb una variant interessantíssima
sàvies; que vénen mantenint dota- - ' t de l'original interpretació que dóna
cions per a investigacions	 de l'art .	 ^ als seus treballs de forjador, sensé
i l'arqueologia des de fa molt temps. allunyar-se de les regles que li ha
La major part de les investigacions ^`	 ,' donat la tradició en el sentit decora-
importants en aquests camps han R	 ,.	 ^. fiu, inspirant-se potser en els capitells
sigut verificades per instituts d'in- .1. que els escultors mitasals brodaven

1vestigació francesos, alemanys i an-'' .a ne	 els claustres bizantins ami) cato=
lesos. Des de fa molt temps hang	 P siasme de caricatura, donant un cert

existit Escoles d'Estudis clàssics a humorisme (humorisme decoratiu) en
Atenes i a Roma. E1 nou projecte, -	 Lot el (lije surt de les seves mans.q
d'investigacions a Espanya,	 de la ToL	 això,	 sense	 allunyar-se	 del

yUnió Artística Universitària es dis- - 	 `.1'
"'	 °' sentit decoratiu de la més clàssicá

tin eix	 de	 les	 dotacions	 anti uesg	 g =^	 ^	
.

tradició.
destinades a Estudis clàssics i s'a- .,^;. - Això, i molt més, veurà el qui vi-
costa	 al	 tipus .d'Institut	 Francès siti la seva exposició a la Casa Are-
d'Espanya, fundat a Madrid.

Els	 Comissaris -
JAU.(E MERCADER. — Bodegó.» Saló ele les Arts i els Artistes. ñas. Tot ço que podríem dir seria

esperen	 que	 el Galeries. Layetanes. (Cl. Serra.) poe, comparat amb les seves obres.»

i rt^v ^Rs
i V

^O
F	 Á^

q . bN 0^,^^
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JOSEP OBIOLS. - uFigura.» Saló de les Arts i els Artistes.
Galeries Layetanes. (Cl. Serra.)
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El Foment de les Arts Decoratives,
seguint la benemèrita tasca que s'ha
emprés a favor de la divulgació dels
coneixements artístics, ha organitzat
una exposició d'heràldica al seu mag-
nífic casal del carrer de la Pietat.

Compta amb l'ajut i col'laboració
dels organismes més caracteritzats.

L'exposició comprendrà els objec-
tes més utilitzats per a la presentació
dels atributs heràldics, pedres, mo-
bles, segells, banderes, executòries,
brodats, etc.

La data assenyalada per a l'ober-
tura és el 9 d'abril.

Conferéncies de Miquel Capdevila
sobre l'Art a Sicilia

Miquel Capdevila ha donat, al
Foment de les Arts Decoratives, unes
interessantíssimes conferències sobre
l'Art a Sicilia.

En la primera desenrotllà el tema
«L'Art normand a Sicília», i fou una
veritable revelació pels originals
punts de vista i per les autoritzades
teories artístiques que exposà, a fi
d'explicar clarament el fenomen que
es l'art normand • a Sieília, resultat
felicíssim de les idees generals fran-
ceses del període romànic ogival; de
l'execució per artistes bizantins, i de
l'ajut dels àrabs, autoritzats intèr-
prets del moment de la vida siciliana,
sota la dinastia.

En la segona explicà «L'Art català
a Sicilia». Si la primera constituïa
un tema de profunda significació en
el camp general de l'Art, ben a pro-
pòsit per a un amador cle la Filoso-

fia de la Història, ensems gustador
d'una modalitat exòtica d'art, el te-
ma de la segona constituïa un motiu
apassionador per a un amant de les
glòries de Catalunya que lla inquirit
per les terres sicilianes el desdoblega

-ment d'una Art gloriosissima. No és
estrany que el teoritzador d'art que

es manifestà en la primera conferèn-
cia, cedís el lloc al sentimental català
que trepitja la terra siciliana tro

-bant-hi ressonàncies de quelcom que
batega dins de. son cor.

L'Art català a Sicília, que florí es-
pecialment al segle xv, no era sinó
l'Art català de la Catalunya estricta,

fins a tal punt, que el Renaixemen i.
que ja havia triomfat a Itàlia no en-
trà a Sicília fins molts anys després.
quan l'admetia Catalunya.

Un públic nornbrós i selecte es-
coltà i aplaudí al conferenciant.

Viallle I1'l'3ll1l1i

Ha estat una mesada en viatge
d'estudi. recorrent els principals
monuments de Catalunya, l'agregat
de •la Universitat de França i mem-
bre de l'Escola d'Alts Estudis His-
p Inics, M. Georges Gaillard, qui
prepara un treball relatiu a 1'escul-
tura romànica. M. Gaillard ha acom-
plert les seves 'curses pels diversos
indrets del nostre pais, i retorna
encisat de les meravelles dels nostres
claustres i dels nostres portals ro-
mànics, fent, així mateix, grans
elogis de col'leccions de pintura .i
escultura romàniques reunides en
els Museus de la Ciutadella i de
Vich, on ha treballat.

La Dressana gótica

En el vinent nombre de la GASETn
DE LES AIITS serà Publicada una
informació gràlica relativa a les
caus de la Dressana Gòtica de
Barcelona, que un altre projecte de
reforma posa en perill. Sortosament
(car és d'esperar que les corpora-
cions oficials seran escoltades) la
«Comisión Provincial de Monumen-
tos», la Junta de Museus i 1'Académia
de Belles Arts defensen la conserva-
ció d'aquest monument, segons ens
diuen elements representatius de les
mateixes. Cal, però, que l'opinió
publica de Barcelona es mauifcsli i
exposi als poders públics el seu
sentir.

OTICIARI

Exposició d'heráldiea

GASETA DE LES AItTS
Apareix quinzenalment

EDITORIAL DAVID, Corts, 460 - ------ EI)ITO11L%L POLIGLOTA, Petritsol, 8
` Barcelona............	 2 ptes. al nies	 Numero solt:Subscripció: ! Península i América 30	 » l'any	 De l'any corrent Ptes. 1'25I Altres païeos........ 36	 »	 »	 >	 anterior	 »	 2

G• [TIA DE LES ARTS I DELS AUTISTES
Pintors Efectes de dibuix i pintura Làmpares

BAIXERAS Dloxis ..... - CASP,'46.
BENET, RAFEL ..........	 MUNTANER, 1, 2.on, 1.•

GUARDIOLA, I.	 ........	 VALÈNCIA, 199.
HORTA, MIQI.'El.-........	 AVINYÚ. 7

BIOSCA I BOTEY ......	 RBLA.CATAT.UNYA, 129.
BIOSCA, JOAQUIM .......	DIPUTACIÓ, 310. TEXIDOR, MODEST .....	RBLA. CATALUNYA, 89. Detalles d'art
CAPMANY, RAMON	 ....	 ESCUDELLERS, 8, TALLER.
CARLES, D	 CASP, 56

TLXIDOR, VÍDUA E. ...	 RONDA SANT PERE, 16. BIOSCA I BOTEY	 RBLA. CATALUNYA, 129..	 ............
COLOM, JOAN...........	 CLARÍs, 99. Antiquaris CORBERÓ, PERr•. .......	 ARIBAU, 103.
ESPINAL, SI. A.	 ...	 ...	 PROVENçA, 362.
JUNYENT, OLAGVER .... 	 Bonavista, 22. COSTACARVAJAL ...... CALL, 28, PRAL. 1^Iiralls

MASVILA, F .............	 PG. S. JOAN, 133. ESTUDI
MESTRES, FÈLIX	 DIPUTACIÓ, 289, 1.er

ESCLASANS MARIA ....	PIETAT, 10 DAR. • CATED.
GALERIA MONTLLOR .. 	 FRENERIA, 5. »	 a

'l'ERRÉS CAMALÓ, I:....	 Ex p ostcló: LÀURIA, 9
TERRÉS CAMALÓ, J. M., s. C. Tallers: VAI.ÈNCIA, 483......

RAURICI-I, NICOLAU	 ....	 BARCELONA, 24 (SARRIÀ) QUER FARRÉS, FR.° ...	 PALLA, 27.
VALENCIANO, J.	 ......	 CORRÍBIA, 2. lloblee modcrnrl

Dibuixants-pintors
Catifes (Manufactura)

BADRINAS A. .........	 NEPTti, 2 (GRÀCIA).
GARDUNETSALEXANDRE	 DIPUTACIÓ, 235, 2.on, 1.•

AYMAT, TOMÀS ......... Rius I TAULET, 21 (SANT
Papers 1)intats

E6CIIltor9 CUGAT DEL VALLÉS). GUASCH, FILL DE JOSEP.	 RAUIIICR, 8.
SALVIA, FILLS DE SALV...	 PORTAL DE L'AN6RL, 4CLARASÓ, ENRIC .......	 GRANADOS, TORRA	 SANT Ceràiuuiea d'art

FRANÇESC.(SARRIÀ).
LLIMONA, JOSEP	 DIAGONAL, 410. GUARDIOLA, JOSEP.....	 MOZART, 6, l.er, 2••

Parquets (fhlurignee)
......

OTERO, JAUMB .......... 	 ARAGÓ, 329.
VILADOMAT 1 MASSANES, JOSEP	 SARDANYOLA.

Construcció i decoració
BASTÚS, QUERALTÓ I C. 	 SANTA ELENA, 4 16
CASAS, VÍDUA DE F.	 ...	 DIPUTACIÓ, 119-121.

Decoració BASTÚS, QUERALTÓ 1 C. • .	 STA. ELENA, 4 16. Pedra artificial

LENA, S. A. ......	 PL. ANTONI Lorrz, 15, 3.er, 2.• Constructors d'obres MINGUELL, JOAN ......PARÍS, 209.

Decorador« OLIVA MALLOL	 .......	 RDA. S.•PERE, 48, 2.on, 2 , . 1'intorri decoradorA

BADRINAS, A. .........	 NEPTÚ, 2 (GRÀCIA). Ebenistes CASALS PEYPOCI-I, J.... 	 ROGER DE FLOR, 164.
BUSQUETS, JOAN ....... PASSEIG DE GRÀCIA, 36.

BUSQUETS, JOAN ......	 P. GRÀCIA, 36.
COROMINAS, MANUEL...	 ASTÚRIES, 14 (GRècIA).

LLONGUERAS JAUME ..	RDA. S PERE, 36, 3.er, 1.•
MARCO, SANTIAGO ...... ARAGÓ, 280 HOMAR, G . ............	 CANUDA, 4. Re roduccione artíetlp	 ques
PALAU, JOSEP ..........	 MALLORCA, 313.
PARCERISAS I C. 	 ......E. GRwvwDOS, 90

ORRI, FREDERIC ........	 ARII3AU, 226.
RVAYREDA,	 AIMOND...	 BORRELL I DIPUTACIÓ, 111

BECHINI, GABRIEL...... 	 ROGER DE FLOR, 162.
PRIU, TOMÀS ............ CONSELL DE CENT, 363.

RIGOL, RAMON .........	 DIAGONAL, 389.
Escultura religiosa

RENART, .1.	 ...........	 DIPUTACIÓ, 271.

Projectistes de jardins CAMPS ARNAU, J. M. • . ..	 MONTSENY, 77 (GRÀcmA).
Tap saeries

BLANCO BAÑERES, H.
i
..	 CALL, 21.LLIMONA 1 BENET, RAFEL	 CASA BALIARDA -HORTA

RIGOL	 ARTUR ............P I'L. TETUÁN,ló, TENDA. Fusteries artístiques Tapisaera
Acadèmies de dibni	 i pintura CASAS, VÍDUA DE F.	 ...	 DIPUTACIÓ, 119-121,

TARRAGÓ, ENRIC.......	 CONSELL DE CENT, 283.
BUSQUETS JOAN .......	PASSEIG DE GRÀC,A, 36.
GILABERT, JOSÉ? ...... PASSEIG DE GRÀCIA, 114BAILAS	 ...............Pi,	 1,	 l.er LLOSA, PEIIFECTE........	 BALMES, 128, TENDA.Galeries d'exposicions

Llibreries d'art ....ARENAS ............... CORTS, 670. Tapissos (Mauurnetura)
EDITORIAL POLÍGLOTA PETRITXOL, 8. GALERIES DALMAU....	 P. GRÀCIA, 62. AYMAT, TOMÁS .........	 RIUS f TAULET, 21 (SANT

Editors de llibres d'art GALERIES LAIETANES.	 COBTS, 613.
DIALDiEDh̀ , L.	 P. GRÀCIA,	 68.

CUGAT DEL VALLÈS).)

EDITORIAL MUNTAÑO- PINACOTECA, LA ...... CORTS, 644. Vidres d'art
LA,	 S. A .	 ............	 PL. CATALUNYA, 9. SALA PARÉS (MARAGALL)	 PETRITXOL, 5 GRANELL I C.•......... 	 ENRIC GRANADOS, 46t

Reportatges d'art Joiers RIGALT, BULBENA I C. 	 CASANOVA, 32.
TERRES CAMALÓ, E....	 EXPOSICIÓ: LÀURIA I 9

SERRA, FRANCESC ......	 SALMERON, 156, 2.on SUNYER, R.	 CORTS, 660. l'ERRÉS CAMALÓ, J. M., s. C. Tallers: VALÈNCIA, 483
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JOAN BUSQUETS
Casa fundada l'any 1840

MOBLES ARTÍSTICS	 DECORACIÓ

OBJECTES PER A PRESENT

Exposició, Despatx i Tallers:

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

MOBLES A R TtS'T1CS

DE ROTEN (JONC)

FÁBRICA:

Passeig de Gràcia, 115
BARCELONA

`	 ' _	 'i%/= Y_ '-c	 J^C:?c Y',	 c.9c S^. J?c	 ::4c _4z

1lrt A Marcs

Presents

Sala Pares

Retritxol.	 5 Telèf,	 3523	 A.

BRONZES D'ART
FERRETERIA 1 METALLS PER A OBRES

LÁMPARES
INSTAL'LACIONS AIGUA 1 OAS

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

Rambla Catalunya, 1Z9	 Roger tle Flor, 189
Telèfon 1228 G.	 .Telèfon 1005 G_

QUADERNS DE . DIVULGACIÓ 'ARTÍSTICA 'DE LA GASETA DE LES ARTS

Director: JÓÀQUIM FOLCH I . TORRES

^L TRESOR ARTÍSTIC bE CATALVNYA
I I:\ SORTIT EL PR1:MEE QUADERN DEDICAT A

EL RETAVLE DEL'S REVENEDORS
11:5 SORTIT. EL SEGON .QUADERN

ELS A NT1C5 VIDRES CATALANS »' 5t1A LTATS
Formaran aquests quaderns, en sèries, un veritable.' catàleg artístic, monumental de Catalunya

Subscripcions a la' col lecció "GASETA DE LES ARTS"
EDITORIAL POLIGLOTA.— PETRITXOI., 8

Fusteria

Enric Tarragó

TALLER DE CONSTRUCCIONS:

Consell de Cent, 283. Telèf. 3504 A.

FÀBRICA D'ELABORAR FUSTA:

Roger de Flor, 132. Telèf. 327 S. P.

Reproduccions artístiques

en marbre, pedra, etc.

Fundició de bronzes a la cera perduda

Gabriel Bechini

TELÈFON s. P. Sto

Roger de Flor, 162,1 Conseil de Cent, 430

Barcelona

LA frINACOTEC;A
QASPÀ E3f1AT)ES

.+ .+ MARCS I GRAVATS .a s

EXPOSICIONS PERMANENTS

Corcs, 644 1,a• 1' G.,00 + O,ry l. Tddon 5045 A.

BARCELONA

G. Honrar
Mobles
Làmpares
Decor2Ció
Agtiquitats

Canuda, 4	 BARCELONA

Ha sortit

La No 	 d'en "FLAMA"

La Rulota
LLIBRERIA CATALONIA

Plaça 'Catalunya,' núm. 17

Compreu el llibre

per la helles áe la llar humil

Recull d'orientacions

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

preu: 18 pte9.

ANTIGUITATS
D'ART

CalI /2$ PRAL.

( CARRER FERNANDO

IIIIIIIIIII II III I,,,	
\PLAçA ST. JAUME)

BARCELONA

LA CIUTAT I LA CASA

REVISTA D'ARQUITECTURA,

ARQUEOLOGIA I BELLS OFICIS

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

t	 ;

1	 ry

O O O O O O O O O

2. P1DRÓS,
Premiada a l'Exposició d'Arts Decoratives de Paris de 1926

ARQUES INVULNERABLES PER A CAUDALS
A.\In PANY DE SECRET SENSE CLAU

PREMSES PER A COPIAR CARTES

PANYS DE SEGURETAT PER A PORTES DE PIS

B74SCÜLES DE ROMANA SENSE PESOS

CAMBRES CUIRASSADES AMB COM-
PARTIMENTS (PER A BANCS I BANQUERS)
A PROVA DE FOC, EXPLOSIUS I LLADRES

Fem tramesa de pressupostos si sens demanen

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

SILLÓ DE REPÓS

Patent n.° 93559

POT GRADUAR-SE A QUATRE POSICIONS

DIFERENTS	AVENTATJA EN CONFORT

I EN ECONOMIA AL SILLÓ AD7USTABLE DE

FABRICACIÓ ANGLESA

Model A.	 Model B.

Tapissat amb molles	 Amb coixins de ntiraguano

A. Badrinas

Neptú, 2 (G.)	 BARCELONA

ARTS GRÀFIQUES, S. A., SUCCESSORS D'IIE\RICII I C. —BARCELONA
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