
L'Estàtua de Sant Francesc a Montserrat

S'ha erigit a la mu►itanya de Montserrat en commemoració del centenari de Sant Francesc d'Assís,
la bella estàtua del Pobret d'Assisi. premiada en el Concurs celebrat a l'efecte. obra de l'escultor
Viladomat. La figura de Sant Francesc fosa en bronze als tallers Bechini,. dalt del seu pedestal
simplicíssim, es destaca bellament damunt el fons de roques de la Santa Muntanya, on la figura

del Sant, posa una nova nota de misticisme en aquell paisatge extraordinari.
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La j ovenesa
d'El Greco

S
ola el títol La Jeu-
nesse du peinlre El

Greco — Essai sur la
iransformaliOn de l'ar-
lisle biz wlin en peinlre
eilropéen, el pintor da-
nès F. J. Willumsen,
acaba de publicar un
llibre ple d'interès so-
bre l'art del gran pintor
de Toledo. •La direcció
de l'autor cap cls orí

-gens bizantins de l'ar-
tista i l'explicació per
ells del seu estil estrany
i personalíssim, donen a
l'obra de Willumsen un
extraordinari atracLiu
i prometen revelar ço
que algunes enginyoses
teories no han fet més
que omplir de confusió
i de misteri. Era ele-
mental, nonobstant,
en judicar l'estil d'El
Greco, revisar no sols
els seus orígens perso-
nals, sinó els seus orí

-gens artístics, i el pro-
blema de les fonts de
l'estil, el més interes-
sant que pugui plante-
jar-se a tota crítica,
havia de trobar neces-
sàriament en aquest
camí explicacions, no
per insospitades, menys
naturallsslmes. Insospl-
tades, no del tot; algun
autor espanyol il lustre
havia girat els fills cap
a l'Orient, pàtria ori-
ginària d'El Greco, cer-
eant en la terra massa
llunyana per la nostra
gent poc feta als viat-
ges, el que deia sobre
aquest punt. L'art bi-
zantí dels segles xv i
xvi, amb els renaixe-
mentismes filtrats en la
xarxa del seu estil tra-
dicional, a més d'un
havien fet pensar, si els
partits d'il luminació
típics cl'aquella escola,
l'allargament ele les fi-
gures afinades per una
llarga tradició, el com

-posicionisme un xic es-
pès 1 tumultuós de la
pintura de Bizanci, po-
die.i tenir la seva part
natural cn la formació
de l'art del gran mestre
d'El Connle de Orgaz...
Però aquestes simples
suposicions no tenien
més valor que el d'una
pensada, i calia l'afec-
tuosa ardidesa i la
metòdica perseverança d'un artista
dotat de coneixements sòlids, que
embestís la qüestió nova del tot de
la'jovenesa d'El Greco i ens do-
nós el resultat d'un treball que,
iniciat l'any 1889, s'acaba ara d'im-
primir, i aboqués en ell tots els pro-
funds anàlisis que ha fet de les pin-
tures , que entraven en qüesLló i
fundar per ells les hipòtesis serioses
Que cus venen a descobrir, malgrat

i els inevitables errors que en tota
cosa humana ha d'haver-lli, la part
desconeguda de l'activitat d'El Gre-
co: aquella dels seus anys de jove

-nesa, aquella justament, a través
de la qual pot experimentar-se, com
l'estil sjngularíssim d'aquest home
s'és fóriñat, quines són les essències
originals i quines les inlluències
artístiques que més d'aprop el to-
quen.

Heu's aquí un programa atractiu
i vastíssim, que el pintor danès, per
un especial amor a l'obra d'El Greco
ha vingut a desenrotllar. Cal dir que
la seva empresa meritíssima, ha
trobat al seu país la protecció que
aquests estudis mereixen. «La Fun-
dació Carlsberg» de Copenhagueu ha
subvencionat els treballs erigits per
la composició de l'obra, i ha pagat
les despeses de reproducció i impres-

sió de les il"lusLracions
nombroses que el llibre
conté. Encara, la «Fun-
dació Rask-0rsted» ha
contribuïtal'ohra, i així
l'esforç nobilíssim de
Willumsen ha tingut
l'afectuosa acollida del
seu poble, que ha sabut
interessar-se i veure la
importància que tenia
la investigació d'un te-
ma tant llunyà a la his-
tòria artística danesa,
com és aquest de la jo-
venesa d'un pintor que
es desentrótlla á Creta
í a . Itàlia i que fa una
de les glòries de la pin-
tura d'Espanya.

** *

Obra el llibre de Wi-
llumsen un primer ca-
pítol dedicat als do-
cuments relatius a El
Greco i a la seva per-
sonalitat. Un primer
grup de documents és
format per les dades
precedents del mateix
artista o d'aquelles per-
sones que poguessin ha-
ver-lo conegut perso-
nalment. Un segon grup
reuneix les versions que
sobre El Greco donen
aquells que sense ha-
ver-lo conegut perso-
nalment han conservat
la tradició oral sobre la
vida de l'artista. Final-
ment, un tercer grup
reuneix tot el que els
historiadors d'El Greco
han aconseguit d'apor-
tar. Cap document ni
relació nova aporta Wi-
llumsen en aquest ca-
pítol. del qual cal, però,
lloar la concisió i el des-
broçament perfectes,
reduint la lletra al ne-
cessari.

Després, l'autor passa
a ocupar-se de les dades
relatives a la persona
d'El Greco; son naixe-
ment probat a Candia,
capital de la illa de
Creta, el nom de-Theo-
tocòpuli i la seva eti-
mologia, que indica una
procedencia de familia
estrangera a la illa, on
els noms d'aquesta ter-
minació es creuen pro-
cedents del Peloponès o
de les Cíclades. S'ocupa
de la data de naixença.
d'El Greco, i de les
aportacions del seu tre-
ball creu fixar-la entre.

el 1537 i el 1540. Sobre la vida pri-
vada; la religió i el caràcter de la
seva persona, fixa els trets segons.
les dades ja conegudes que els aus
tors han aportat.

El llibre de Willumsen no és doncs, .
corn l'autor declara, un llibre d'his-
tòriá d'El Greco. sinó un assaig
crític a base del qual s'estudia la
formació del seu estil i es determi-
nen quin	 ales seves obres de

c



Retrat de l'escultor Amadeu, segons
un medalló d'Amadeu, copiat per

l'escultor Roig i Soler.
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Detall de Sant Marian a l'església de
Just, obra d'Amadeu al Museu Dioces

Barcelona.

Angel plors del Misteri de la Santa
Espina, obra de Ramon Amadeu.

(Museu de la Ciutáclella.)

jovenesa. Per a arril)ar a n'aquest
anàlisi, Willúmsen recull tots els
antecedents possibles. Així comença
el seu segon capítol fent un estudi
geogràfic i històric de la Creta, admi-
rablement resumit, i amb ell, cl de
la ciutat de Candia, amb els seus
monuments i especialment la seva
pintura, de la qual fa un resum
històric fins al 1523.

Un tercer capítol li permet, deri-
vant del coneixement de l'estat de

U
n distingit escriptor d'art, com -
pany nostre, que exerceix la críti-

ca artística a les columnes d'E1 Correo
Catalán, acaba de publicar una bio-
grafia interessantíssima de l'escultor
català setcentista Ramon Amadeu,
donant-nos una reunió completíssima

la pintura a Creta, al temps de la
primera jovenesa d'EI Greco, el
suposar quina fou la seva formació
artística al costat dels monjos pin-
tors d'icones a l'estil bizanti. Insis-
teix sobre aquesta possible educa-
ció i sobre el dualisme que es pro-
duiria en l'espe-
rit del joveníssinl
artista, en pre-
sència d'algunes
obres venecianes
que arribarien a
Creta amb la do-
minació dels ve-
necians a la Illa.
Inclinat cap a la
gran pintura dels
venecians, fugint
del manierisme
tradicional de
l'escola religiosa
de Bizanci, ani
ria a cercar a Ve-
nècia, prop dels
grans mestres,
l'ensenyament
d'aquella pintura
hurnanísslma de
la renaixença,
que obria a l'esperit de l'artista, la
via de les més altea conquestes.

Heu's aquí lleugerament resumida
la primera part d'aquest llibre inte-
ressantíssim, model de mètode crí-
tic, pel qual hom preveu el gran
avenç que s'haurà fet en relació al
coneixement de l'obra d'El Greco.

En números successius rependrem
el seu comentari.

JOAQUIM FOLCH I TORRES.

de dades sobre aquesta figura d'iin-
portància capdal en la història de la
nostra escultura moderna.

Evelí Bulbena Estrany, autor
d'aquesta meritíssima biografia fou
distingit per ella amb el Premi Pel-
fort, atorgat per la Societat Econò-

mica d'Amics del País,
en el Concurs de 1924-
1925, i ara, davant del
llibre que ha donat a
l'estampa, hom ende-
vina la pulcritud d'a-
quest historiador de
l'artista que ha rastre-
jat tots els aspectes de
la seva vida, fins a do-
narnos una idea com-
pleta de la mateixa.

L'autor té raó quan
diu que els nostres his-
toriadors del'art no han
donat a Ramon Ama-
deu tota la importàn-
cia que mereixia. Les
seves escultures, i so-
bretot les seves dcli-
cioses figures de pesse-
bre, són un producte
capdal, no sols de la
nostra escultura del se-
gle xviii, i de principis
del xix, sinó que ho són
dins la producció gene-
ral d'Espanya i s'acosta
a les millors obres dels
escultors en terra cuita
d'Itàlia. Demés, les es-
culturetes de Ramon
Amadeu són un pro-
ducte tan t característic,
que alhora que docu-
ments de raça, consti -

S ^ ^ t	 tueixen una proba ex-
sà etc	 quisida d'aquest art

realista que sal) elevar

a bellesa les coses tipiques i ancc-
dòtiques del món vulgar. Amadeu,
doncs, ha trobat ara l'escriptor deli-
cat i sensible que fa justícia al seu
art, arreplegant totes les dades de la
seva vida i catalogant les obres que
d'ell resten entre nosaltres. Mancarà

ara solament que
el projecte tant
acaronat d'una
sala Amadcu al
Museutingui rea-
litat immediata,
i quedi així se-
riat el nostre es-
cultor entre les
figures capdals
de la història ar-
tística catalana.

.k
.i

Preludia el lli
-bre d'Evelí Bul-

bena, una nota
bibliogràfica, on
s'enumeren els
treballs on ha es-
tat fins ara co-
mentada l'obra
de l'artista i s'ex-

posa el pla seguit en la confecció del
llibre. Una primera part és dedicada
a l'estudi de l'artista, fixant la data
exacta del seu naixement a base de
documents, i autenticant un retrat
extret d'Im medalló modelat pel
propi Amadeu, del qual n'existeix
una còpia feta per l'escultor Roig i
Soler. Unes altres notícies ens donen
a conèixer a l'Amadeu en la seva llar
humil exercint l'ofici de gerrer, del
qual passa a escultor, aprenent a
l'obrador d'en Costa i al de Bonifàs,
a Valls. Ve després la situació de la
figura de l'escultor dins el moment
artístic en què va viure, passant
d'aquí a comentar els caràcters artís-
tics de la seva producció i l'honor
que aquesta li valgué en ingressar
com a membre de la Reial Acadèmia
de Sant Ferran, i la influència que
exercí en els seus successors. Nom

-brosos fotogravats il lustren aquesta
part del text, reproduint les seves
principals obres d'imatgeria religiosa.

Un segon capítol va dedicat a «La
tècnica de l'artista ».
L'autor ha pogut de-
terminar a base de re-
cerques enginyoses, on
aquest tenia cl taller,
que s'escau avui ésser
en la casa números 11
i 13 del carrer d'Escu-
dellers. D'aquest taller
ens en dóna idea un
text extret cíe les me-
mòries escrites pel se-
nyor Baró de Maldà, el
qual visità l'artista en
ocasió d'estar modelant
la imatge del Beat Oriol
que s'havia d'erigir a
l'església del Pi a l'hora
de la seva beatificació.
Passa després a estu-
diar els mitjans de què
es valia l'artista per a
fer les seves obres i es-
menta entre ells els
maniquís que li fèien
de model, pels quals
tenia testes i peus i
mans de recambi. (Al-
guns cl'aquests mani

-quís es conserven a la
col lecció de l'autor)
així com els bocets qui•.
feia abans d'empendre
una obra d'importàn-
cia. Quan a la matèria
de les seves escultures,
eren en talla o en fang, i	

S,nten alguns casos aquests	 ^t Ap
clos materials s'ajunten

Angel plorós del Misteri dic la Santa
Espina, obra de Ramon Amadeu.

(Museu de la Ciutadella.)

en luía sola obra. En algunes imatges
és usada la tela enguixada. Estudia
així mateix el policromat de les
seves obrés, assenyalant els colors
preferits i tracta en aquest punt del
plet que els dauradors li promogue-
ren perquè sense ésser del Gremi,
s'encarnava ell mateix les imatges.
Aquest plet tingué una solució reial
de Carles IV, favorable a Amadeu,
del qual aquest monarca culte era
admirador i protector, visitant el seu
taller sempre que venia a Barcelona.

Finalment, a base d'obres de
1'Amacleu de data ben determinada,
fa un quadre de l'evolució de l'artista
a través dels seus anys de treball.

Un tercer capítol és dedicat a la
vida íntima d'Amadeu del qual en
dóna les dades relatives al seu ma-
trimoni, fills que va tenir, anècdotes
de família que inspiraren a l'artista
obres determinades, la popularitat
de què fruïa a Barcelona, l'època de
la guerra del francès i el seu allista

-ment com a milicià; el seu exili yo-

Un llibre sobre l'esenitor català
Ramon Amadeu

Josep Oriol, obra d'Amadeu, propiet,it.
elles Mestres, dipositada a l'església de

1'Esperan Ça, on es venera.



«Grup de pastors». Obra d'Amadeu a la Col lecció
(le la Sra. Estrany, víclua de Bulbena.
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L'escrivent del notari de Santa Pau,
obra d'Amadeu a la Col lecció Bolós

cl'Olot.

luntari a Olot on fou acollit a la casa
Bolós, on treballà uns anys omplint
d'obres seves les esglésies d'aquella
ciutat, el seu retorn a Barcelona i la
seva mort, epilogant el capítol un
retrat grafològic de l'artista fet per
Santiago Masferrer i Cantó i una
certificació de veracitat signada per
la néta d'Amadeu Na Enriqueta
Riera, vídua de Camarasa, qui ha
proporcionat les dades de molts dels
recorts de família transcrits.

Un quart capítol del llibre és de-
dicat als Pessebres de l'Amadeu,
assenyalant el mèrit de les seves
figures i el crit que aconseguiren,
sobretot les del Pessebre d'en Bor

-das, el gran pessebrista barceloní,
del qual en dóna un contorn, asse-

nyalant les relacions que tenia amb
l'escultor Amadeu, veritable colla-
borador del seu gran pesebre.

Finalment l'autor cataloga l'obra
d'Amadeu coneguda, molt més nu-
merosa del que es creia, i que consti

-tueix una guia segura i fidel pels qui
vulguin examinar i admirar en els
seus originals l'obra del gran escultor
català que el Sr. Bulbena ens ha

N
o fa molts dies, al Museu d'An-
vers, mirava entre les obres de

Memling, aquesta peça cabdal de la
pintura flamenca, constituïda pcl
tríptic famós del Crist i els Angels
que foren els plafons de l'orgue de
l'església dels Benedictins de Nàjera.

Nàjera, la petita vila castellana,
veïna de Logroño, s'havia deixat
pendre aquell tresor • que un anti-
quari francès va vendre l'any 1895
al Museu d'Anvers per la suma de
240,000 francs, quantitat extraordi-
nària en aquells dies en què les
obres d'art antic no havien encara
aconseguit els preus d'avui.

L'obra fou pels entesos atribuïda a
Memling i reconeguts tots els caràc-
ters de la pintura del gran mestre
llameng. Caràcters agitats un xic en
aquesta ocasió pel desig de produir
una sensació de majestat poderosa.
ben lluny de les dolces intimitats i
dels delicats arrauliments de les
seves Verges finament tremoloses a
la presència de l'Angel que els porta
el missatge de l'Altíssim. Bertaux
fou un dels pocs que dubtà en l'atri

-bució de l'obra a i\Iemling, però els
autors belgues l'han sostingut i ara
darrerament l'autoritat indiscutible
del Dr. Friedlander, de Berlín, en el
seu llibre sobre els primitius fla-
mencs en curs de publicació, la ve a
afirmar d'una manera definitiva.

Hom sent però davant d'aquesta
obra grossa, superior en tamany a
totes les altres que ha pintat Mem-
ling, que aquell art delicat de minia-
turista que fa la glòria dels seus
retrats de Guillem Morell i de Bar-
barà de Vlaendenberg, a Brussel•les,
o de Martí von Nienwenhove, a Bru

-ges, sofreix una mena de dilació en
augmentar -se en ta-
many. Hom sent que el
mestre, fora dels for-
mats i de les compo-
sicions acostumades en
les seves taules, on les
figures viuen en un am-
bient determinat, dins
un escenari concret de
casa burgesa flamenca,
el fons del qual pam-
pelluga la lluminositat
d'un jardinet preciós,
es sent balder i insegur
clavant el format que el
plafonat d'un orgue li
exigia. Així apareixen
insegures entre una glò-
ria de núvols la imatge
dolça i majestuosa d'a-
quest Crist, coronat em-
parador. Dolça figura
serena, perfilant 1'òbol
del rostre suavíssim en-
tre dos caigudes de ca-
bellera. Vestit de la
sumptuosa capa closa
per una tanca d'orfe-
breria, exageradament
sumptuosa, dessota la
qual creua l'estola del
Inés pur estil gòtic. Una
nià beneeix, l'altra
sosté l'esfera terrestre
en la qual lii ha plan-
tada una creu. Abanda

donat a conèixer d'una manera per-
fecta i discreta, dolent-nos, única-
ment, que el llibre no hagi sigut
escrit en català.

Al nostre distingit company i amic
Sr. Bulbena, vagi la nostra felicitació
per aquesta obra, que fa esperar amb
gust la que prepara sobre «Els Pes-
sebres».
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i banda, els àngels cantors sostenint
grans volums, canten la glòria del
Crist, amb les testes intel ligents i ex-
pressives destacant-se entre un pam

-pellugueig multicolor d'ales esteses.
Tot el repertori de figures cone-

gudes de Memling és aquí, en aquest
rengle d'àngels formosos. Primo-
roses i delicades, les angelicals cabe-
lleres, cauen en rulls sedosos a
banda i banda dels rostres plens de
la dolçor més expressiva. Entretin-
guts en el joc dels instruments, trom-
pes, violes, salteris, arpes, citarines
í cornamuses, semblen sonar en mans
dels músics les seves notes dolcíssi-
mes i harmonioses.

Nàjera es va deixar penclre aquest
tresor. Cap notícia coneguda ens diu
de com el famós tríptic arribaria
allí, de si fou obra portada des de
Flandes per algun ric donador favo-
ridor del Convent. El fet és que ella
existia des de temps immemorial
en l'església que avui ocupen els
PP. Franciscans, i d'allí va partir
de nou cap a la terra de les dolces
boires d'on havia sortit, cap al país
on homes intel ligents la rebien com
una repatriació, com un tros d'cs-
perit de la terra que, acampat al
lluny, tornava ara al seu fogar on
gelosament el guarden i l'estimen,
i on el mostren amb l'orgull d'una
obra de la raça, majestuosament
exhibida al centre d'una de les
sales principals del Museu d'An-
vers.

La visió d'aquest Crist entre els
Angels, procedent de Nàjera, ens
portà tot seguit a la memòria aquella
altra exquisida taula de mà flamen-
ca que, procedent de la mateixa
església, es conserva a la Col lecció
de don Roman Vicente,
ble Saragossa. Obra del
taller de Memling sens
dubte, en ella per més
d'un tret s'hi reconeix
que no ha sigut obra
de la mà del mestre, per
bé que el seu estil i la
seva unció s'hi retrobin.
AI mestre innominat de
la taula de la Col lecció
Roman Vicente li eren
familiars les dolces ver-
ges del mestre, la dol-
çura voleiadiça dels àn-
gels anunciadors de
l'Encarnació; però en
la factura, hi ha un ma-
nierisme sec, un minia-
turisme que volguent
dir la veritat treu la
vida a les figures i en-
velleix el rostre a còpia
d'acomular en ells ac-
cidents realistes.

Així i tot, l'Anuncia-
ció de la Col lecció Ro-
man Vicente, que un al- 	 1
tre antiquari va treure
de l'església de Nàjera:
per a portar-la a les
Sales de l'eminent col-
leccionador, pot consi-
derar-se com una obra
mestra de l'art flamenc,
que un pintor eixit de

«Pastor tamborinem. Obra d'Amadeu
a la Col lecció de la Sra. Estrany,

vídua de Bulbena.

l'obrador de Memling sens dubte
pintaria.

Sortosament aquesta obra no ha
passat les fronteres, i l'amor amb
què és guardada pel famós col .lec-
cionista saragossà, fa creure asse-
gurada la seva permanència en el
país, donant així un testimoni local
pel pas en el centre d'Espanya, d'a-
quest corrent artístic poderós dels
països flamencs iniciadors de la re-
naixença en els països de l'Occident
europeu.

Valgui aquesta nota que ens sug-
gereix la visió de la taula d'Anvers,
com un testimoni de la recança amb
què veiem perduda pel patrimoni ar-
tístic d'Espanya, una obra de tanta
importància com aquesta. FLAMA.

y

.t

Les taules flamenques de 1 ojera

«Grup de pastors. Obra d'Amadeu a la Col lecciei
de la Sra. Estrany, vidua de Bulbena.



Hams MEMLINc.— Angels músics». Detall ele la taula de Nàjera. Museu d'Anvers. HANs MEMLIrxo.— aAngels músics». Detall ele la taula de Nà,jera. Museu d'Anvers.
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«El Crist i àngels cantors». Taula de Memlin„ procedent de Nàjira al Museu d'Anvers.

El Concurs ple
Magitete5 pel
1`Ionnment a

Fortiin`,
a Rens

S ha celebrat a Reus
l'anunciat concurs

de maquetes pel monu-
ment que la ciutat del
Camp vol erigir al ge-
nial pintor Marian For-
tuny. La lloable inicia-
tiva de honorar la me-
mòria del més il lustre
fill de Reus ha trobat
entre els escultors el
calor necessari, i més de
vint maquetes han si-
gut presentades i exhi-
bides a la Sala de Con-
ferències de l'Estació
Enològica. E1 Jurat.
compost de persones ji-
lustres de Reus, de Bar-
celona i d'acadèmics
vinguts de Madrid ex-
pressament, ha fallat
no pas unànimement, i
ha declarat desert el
Concurs. Aquesta man-
ca d'unanimitat, do-
nada la calitat de les
persones que L'han de-
terminada (i esmentem
entre elles el nom de
Eduard Toda) fa com -
pendre com, donada la calitat d'al-
gunes de les obres presentades, s'hagi
deixat desert el Concurs i s'hagin
clistingit amb accèssit d'igual quan

-tía i honor tres maquetes de molt
distinta valor.

No som amics de discutir les de-
cissions dels .Jurats a les quals els
artistes han d'avenir-se des del mo-
ment que prenen part al Concurs,
però sí que tenint el dret d'emetre
el nostre . jui, exposarem aquest,
que en principi és el de què en aquest
concurs, cona en molt pocs s'esdevé,
hi havien clos projectes dignes d'exe-
cució, i que donada la cle igualtat
cte mèrits dels tres distingits amb
accèssits, hom no veu pas perquè
aquesta gracluació de valors no
s'havia d'expressar per mitjà d'una
graduació en la recompensa.

Un examen de les maquetes indica,
d'altra part, que el Jurat ha sigut
Sensible; les millors obres presenta-
des, pel nostre veure, són els pro-
j e ctes de Josep Viladomat i de Borrell
Nicolau. E1 projecte del Sr. Blay, en
canvi, ens obliga a confessar que no

està a l'altura dels dos indicats i que
altres no distingits el superen. La
concepció del monument és afectada
de grancliloqüència poc escaient al
caràcter saborós d'aquella Plaça de
la Constitució de Reus, on ha d'csser
emplaçat. D'un modernisme mtmi-
quès cte tercera mil i amb pocs recur-
sos de gràcia, quan hom imagina les
mesures que ha cte tenir "obra defi-
nitiva, hom veu aquella monumen-
talitat inútil d'escales i replans,
migrada, i, sobretot, veu el terri -
ble L@Le ci Léle del vianant amb l'està -
tua asseguda del gran pintor, drapacla
a l'objecte de fer-la més noble i
dramàtica. Afectació ele mal gust en
tota l'obra; les disgracioses figures
del cim, són la meitat més grosses
del què clemana aquesta pilastra
central poc afortunada, que hom
pressent amb neguit que pogués un
dia alçar-se al centre de la bella
plaça de Reus.

Dels altres clos projectes, el de
Borrell Nicolau, correctíssim de línies
i d'una molt agradosa idealitat, té
tot i demostrant les qualitats del

eminent escultor, el mal de 1'efecta-
ció. Una idea, millor dit, una pen-
sada el perjudica. Aquest record cte
l'Arc de Barà que conforma i dóna
la silueta al monument, el perjudica.
Aquesta idea és una equivocació, car
tota cosa que vulgui semblar un arc
de triomf; si no té les proporcions de
l'arc clueclarà minso o, si les tingués
no cabria a la Plaça de la Constitució
ele Reus, que demana un floró al seu
centre, proporcionat al caràcter i a
les mesures d'ella. L'obra de Borrell
Nicolau doncs, és bella, però im-
pròpia. Magnífica pel fons cl'un pas-
seig o d'una avinguda, amb arbres
que la isolin dels edificis enviro-
nants, és un motiu magnífic de clau

-sura d'un fons, però no en un centre
de plaça i menys d'una plaça com
aquella a la qual és destinada, on
tota monumentalitat i grancliloq üèn-
cia excessiva no hi pot escaure.

Viladomat entenem que ha trobat
la nota justa, la nota justa un xic
irònica i lleugera, neta crefectaejó i
plena cl'esperit i de caràcter for-
tunyià. Viladomat ha posat al centre

de la Plaça de la Consti -
tució de Reús, una font
commemorativa de For-
tuny. 1-Ii ha qui diu que
un monument no és una
font, però això és uñ
bon tema per a un clis-
curs acathnmic que no
fa mal a ningú i no per
a decidir contra el que
està pràcticament bé al
centre cte la Plaça de
la Constitució de Reus.
D'altra part, ningú po-
drà defensar mai que no
es pugui honorar anth
una font la memòria
d'un home i d'un home
com Fortuny, la glòria
del qual costarà d'ai

-guahr per aigua que hi
tirin. Si ens posem a fer
filosofia conceptuosa, la
font es presta a un raig
de conceptes lírics i de
símbols que enamora.
De manera, que el que
el monument a Fortuny
sia una font, no és cap
mal al nostre entendre,
i si una font està bé al
centre de la plaça afee=
Lada, és una qualitat...
len el cas present ho és.

Aquesta font a la me-
mòria del gran Fortuny
que ha ideat l'escultor
Viladomat, és un dels
Inés bells conjunts de

monument que s'hagin fet a Ca=
talunya. Les mides ajustades deli-
ciosament al tamany reduït i tauj^i.
de la Plaça de Reus, li ha donat
lloc a fer una deliciosa peanya, ex=
quisidament proporcionadà i plena
de delicadeses • en els relleus; que
tenen un caràcter preciosista molt
espiritual i propi de l'art i de l'època
de Fortuny. La discreta representa-
ció cle l'artista a base d'un medalló de
relleu, és una justa manera d'evitar
l'estàtua d'un senyor amh pantalons
o d'un fantasma clrapat amb un
llençol dramàtic. Damunt d'aquesta
peanya, l'estàtua plasmant una de
les més exquisides figures de Fortcuiy
«El Condesito», de 1'aquarel • la que hi
ha al _Museu de Belles Arts.

Viladomat ha retrobat el sabor
dels bells monuments pacífics i nets
de dramatisme que decoren les pla

-cetes taujanes i tranquiles cte les
petites ciutats medievals del Nord
d'Europa. Aquelles fontetes de Nu-
remberg, on lo popular s'ajunta a lo
monumental, en l'enrenou d'un cija
de mercat no hi fa cap nosa. Jo imita-



Taller de MEMLING. — Taula de l'Anunciació procedent de Nàjera, a la Col•lecció
de D. Roman Vicente, de -Saragossa.

Taller ele Ì\ILMLING. — Detall de la taula de l'Anunciació de	 Col leeció
Roman Vicente, ele Saragossa.
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murant en caure dins del bassioltran-
quil. Josep Viladomat ha fet una obra
digne i és una gran llàstima per la
ciutat de Reus que el seu projecte
no hagi sigut acceptat i portat a la
pràctica. La nostra opinió és aquesta
i únicament la exposem complint
un deure que el nostre exercici de la
crítica artística ens imposa.

JOAQUIM FOLCH I TORRES.

Junta d'ampliació d'Estudis, i allí
nasqué en esperit i en matèria el
llibre que comentem, tal vegada
sota el Cel de Florència que tan
fecondes suggestions havia cle tenir
per una sensibilitat com la de l'autor.

Aquest llibre de l'Arquitectura
del Renaixement italià, és un llibre
càlid i massís. Fa l'efecte de què fou
escrit pera donar sortida a una neces-
sitat espiritual; com una concreció
de les emocions rebudes directament
pels carrers de les clares ciutats ita-
lianes o pels interiors d'esglésies i
palaus amb ulls assedegats de be-
llesa.

Per les planes del llibre, poc volu-
minós com és, hi passa la pompa del
Renaixement italià, reílexat en sa
Arquitectura. Cada capítol enqua-
dra breu i clarament un aspecte, o
escola de la matèria tractada. Els
precursors; els primitius llorentins;
la influència de 1'IIumanisme, tan
interessónt.; la plenitud i decaïment
à Florència; les escoles veneciana i
del Nord d'Itàlia, de la Lombardia,

Dos llibres d'art ple Josep F. Ràfols
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gino aquest enrenou entorn del fan-
tasma drapat de Fortuny del pro-
jecte Blay, i de la solemnitat del
projecte Borrell. Ni que no hi fessin
mercat, en aquesta plaça, la vida
ciutadana que s'hi desenrotlla, pací-
fica i vulgar, hi ha d'estar d'acord,
donant-li un punt central de noblesa,
amb el bronze daurat, amb la pedra
ben tallada i deliciosament treballa-
cla, amb el cristall de les aigues mur-

Arc^uileclura del Renacimíenlo ila-
Itano. Seix & Barral Herm., S. A.,
Editores. Barcelona. — Teelnun-
bres y artesonados españoles. Colec-
ción «Labor». Biblioteca de ini-
ciación cultural. Barcelona.

De tant en tant apareixen en vo-
lums o entre els fulls de les revistes
estudis destinats a omplir les cla-
rianes massa abundoses de la nostra
cultura artística '. L'arquitecte Josep
F. Ràfols és dels qui amb més in-
telligència i assiduïtat esmersa el
temps sobrer de la seva plpfessió en
aquesta meritòria tasca. 1?1 seu es-
perit s'atura on hi ha bellesa i sovint
del col toqui en surt un llibre. Així
pensem que sortí la traducció del
tendre Llibre ele Sani Josep de Fian-
cis Jammes, i així han sortit, entre
altres estudis, els clos llibres de què
volem parlar.

L'Argnilecltlra del Ren aíxerrmenl
ilalid ha sigut, de Lemps estidiada per
en Ràfols. L'any 1922 es passi vora
cl'un any a Itàlia, pensionat per la

de Vicenza i Gènova; de Roma, des
de l'elegant renaixement impulsat
per Lleó X fins al fastuós barro-
quisme del Borromini.

És un interessant resum d'aquest
període excels de l'art. I l'interès
estreba, no sols en la matèria trae-
tada, sinó en la forma amh què ho
és. Els exemples citats — els més
característics per representar cada
matís — no són peces deslligades
entre sí. Són anelles de la cadena
històrica que neixen com un pro-
ducte de les circumstàncies i dels
artistes que hi intervenen. Aquests
artistes hi són evocats de faisó
humana i amb anècdotes repre-
sentatives de manera que encoma-
nen humanitat a tot el procés arqui

-tectònic.
Brunellesqui, Bramante, Miquel

Angel i altres cèlebres arquitectes,
amb els Mèdici i els Papes, guaiten
pels fulls del llibre mostrant sos trets
característics, amb estricta discre-
ció per tal que el lector en faci la
coneixença.

Es veu que el senyor Ràfols ha
sentit bé aquest llibre; i ben docu-
mentat i posseït de copiosa biblio-
grafia, sempre guiat per la seva
lloable sensibilitat d'arquitecte, ha
anat destriant la matèria i ha reeixit
abastament en la tasca de donar
en 184 planes i 160 gravats la selec-
ció de les seves recerques erudites i
plàstiques.

És un llibre que fa goig de fullejar
i goig de llegir. Els gravats hi són
abundosos i els fa Inés comprensius
el text que l'acompanya, ple d'ordre
i amenitat, ço que tractant-se d'un
llibre tècnic és major elogi.

**

En l'altre llibre l'amic senyor Rà-
fols ens parla dels Sostres i Erileíxi-
nals espanyols. Matèria interessant
i poc coneguda. Monografies d'edi-
ficis i tractats d'arquitectura gene-
ral, en contenen referències. Ràfols

'ha recollit intel • ligentment tot el
material necessari, l'ha sistema-
titzat i ha ofert la primera obra de
conjunt en espanyol sobre un tema
de tant fort interès que — com al-
tres coses — els estrangers havien ja
encetat.

És un llibre també manual, com
l'anterior; però la limitació del seu
volum no és obstacle perquè quedi
planejat en ell tot el quadre general
de les estructures adoptades pels
diferents pobles de la Península al
llarg dels segles.

Per més que el llibre no es refe-
reix sols a Catalunya en ell hi estan
molt ben representats els exemplars
de nostra terra, ço que ens compensa
en certa manera d'altres llibres simi-
lars, escrits com aquest en espanyol,
on les coses catalanes hi són somera-
ment tractades. Aquesta remarca
no ha de sorpendre a ningú que co-
negui la idealitat i la tasca d'investi-
gació realitzada per en Ràfols sobre,
la matèria.

De seguida que aquest arquiteçte
escriptor hagué acabat els seus estu-
dis oficials de la carrera — els parti-
culars, amb l'arrencada que ha pres,
no porta traces d'acabar-los mentre
li quedin dies de vida i coses per
estudiar — l'arquitecte senyor Je-
roni Martorell, Director del Reper-
Iori Iconogràfic de l'Exposició de



Josas' VILADOMAT.— Ma que ta pel Monument a Fortuny, presentadla al
Concurs cle Reus, amb el lema «El Conclesito»; premiat amb accèssit.

J. BORRELL NICOLAU. — Maqueta pel Monunient de Fortuny a Reus. Premiada amb accè3sit.
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Barcelona, li encarregà l'estudi grà-
fic dels enteixinats policroms de
Catalunya i Aragó. D'aquesta ma-
nera entaulava coneixença directa
amb estructures i policromies i ca-
racterístiques d'aquests importants
elements constructius que de dia
en dia es van perdent. Secundant
un desig de l'Institut d'Estudis Ca-
ialans, l'any 1921 presentava al
Congrés d'Hisloire de 1'Arf, quetingué
lloc a París, un estudi dels Enleixi-
]w1S po11c1'ol)iS cl l'an11e
reicilrne cl'Aragó. Tot
això donava a l'autor
preparació i autoritat
sobrada perquè una
casa de prestigi com la
<Editora Labor» li en-
carregués la redacció
(l'un llibre com el qu
ens ocupa.

Consta d'una prime-
ra part de text, amb fi-
gures intercalades i una
segona part de làmines
amb 76 gravats molt
}en tirats que comple-
ten la informació grà-
lica. La majoria són fo-
tograt'ies, p rò ni ha una
bona quantitat qu° són
trets de dibuixos i pin-
tures del Sr. Ràfols.
Aquest estudi directe
del natural, a més del
seu propi interès, avala
i dóna autoritat a la
resta del llibre. Els que
coneixem algunes d'a-
questes pintures origi-
nals que es guarden al
Repartori Iconogràfic.
enyorem la frescor i
exactitud del color que
no poden donar la re-
producció en negre. Es
leona prova de ço que.
diem la tricromia de
1'enteixinat de la cate-
dral de Terol que s'hi
acompanya.

L'amic Ràfols acompleix una gran
obra escrivint en la forma que ho fa
uquestes matèries que altrament po-
drien resultar aixerreïdes. No perquè
dls temes no s'ho valguin ni siguin
suggestius, sinó per la disciplina.
gairebé rigidesa de plan en la qual

odria resultar perillós de caure; I la
tecnologia a la qual l'autor no es pot
Sostraure per explicar-se amb exac-
titud i concisió.

Amb les qualitats d'escriptor i de
crític que posseeix el senyor Ràfols
j obres d'art com les estudiacles
havia de produir llibres de vàlua no
sols pal seu contingut, sinó per la
seva complexió estètica. Nosaltres
el felicitem (le tot cor per la seva
benemèrita tasca de divulgació, tot
ésperant els nous fruits que ens té
promesos del sèu treball Creiem
sapiguer que la mateixa casa Seix
i Barral Herms. té per publicar altres
tres volums que completaran l'es-
tudi de les arts plàstiques del Re-
naixement a les dues penínsules
mediterrànies: un d'Escultura i Pin-
tura italianes, i els altres clos d'Ar-
quitectura, i d'Escultura i Pintura
ibèriques. Esperem amb impaciència
aquests llibres que junt amb els dos
apareguts hauran d'ésser d'aquells
imprescindibles en tota llibreria de
sui li plagui assaborir les belleses
artístiques.

CÈSAR 1\IARTINELL.

La fiuidaeió
llloiiuii.enta Cataloiiiæ

E1 missatge de Francesc Cambó,
demés de manifestar-se en les fun-

dacions literàries ja conegudes i prou
famoses, s'ha procluït en últim terme
anlb la fundació que sota el títol de
<ltonumenta Catalonia» publicarà
els monuments catalans, degudament
estudiats en monografies fetes per
especialistes de la terra i de l'es-
tranger, i esplèndidament eclitats,
com ho sien les millors publicacions
d'Europa. Apart els volums anun-
ciats de l'art Ibèric que publica 1'lns-

Josnr VILADOarAT:— Detall d'execució
cle l'estàtua cl' «El Condesito, clesti-

nada al Monument a Fortuny:

titut d'Estudis Catalans sota el pa-
tronatge del senyor Cambó, i que
per correspondre a l'arqueologia no
figuraran en aquestta sèrie d'art,
s'estan imprimint actualment els

clos primers volums de
la sèrie dedicats a l'cs-
tudi dels retaules de
pedra en els segles xiv
i xv. El text d'aquests
volums, estudi comple-
tíssim de la matèria, és
degut a l'arxiver muni-
cipal Sr. Duran i Sam-
pere, especialitzat en
estudis d'història de
1'esctdtura gòtica cala-
lana.

Es troba així mateix
en curs d'impressió el iii-
bre sobre <(La Vidrieria
a Catalunya» que ha es-
crit el savi conserva-
dor del Muscu de Vich,
Mossèn Josep Gudiol, i
que conté un aplec de
totes les dades que fan
una història completís-
sima de l'art del vidre
a la nostra terra. Cent
vuit grans reproduc-
cions en fototípia re-
produeixen els princi-
pals i més típics exem-
plars de la vidrieria
catalana.

A seguit es puhlica-
ran els quatre volums,
reunint en un corpus
tots els frontals romà-
nics catalans, treball en
el qual s'ocupa fa al-
guns anys, el nostre es-
timat amic el Director
de la GASETA DE LES

m
^	 A
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Qui estimi aquest aspecte sump-
tuari dels nostres antics castells,
palaus i temples, el que conegui
aquestes pintures ombrades per la
pols i el temps, ha de trobar en el
llibre d'en Ràfols la revelació de
molts detalls que lï plaurà de desco-
brir i una guia per controlar-los al
natural, gairebé sempre incòmode
d'estudiar si no n'hem fet ahans la
coneixença.



51. BLAY (fill). - Maqueta pel Monument a Fortuny, premiada amb accèssit
al Concurs ele Reus.

GASETA, els constituients del públic menta Cataloniæ», hem cregut opor-
interessat principalment en les pu- tú de donar aquesta notícia.
blicacions de la Fundació «Monu-	 J. SERRA.
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ARTS, en Joaquim Folch i Torres,
qui promogué al Museu durant la
seva clireccló la formació de les
Sales d'Art Rom inic que han donat
valor internacional a les nostres col-
leccions píibliques cl'art.

Mossèn Josep Gudiol treballa
també en un estudi sobre la imat-
geria romànica catalana, que lla de
tenir, donada la matèria i l'autoritat
de l'autor, un interès cxtraorclinari,

Tenen, demés, altres volums con-
fiats al. Sr. Puig i Cadafalch sobre
«L'Escullura monumental romànica
de Catalunya », i i'«Arquilectura civil
gòtica a Catalunya ». Els arquitectes
Folguera, Bonet i Ràfols sobre 1' «Ar-
quitcctura Catalana del Renaixe-
ment. L'arquitecte Puig Boada, so-
bre 1' «Arquitectura militar nleclieval
a Catalunya, València, Mallorca i
Rosselló». Els erudits Gudiol i Soler
i March, sobre «Els Pintors Serra».
En Duran i Sampere sobre «EI pin-
tor Lluís Borrasà». En Francesc
Martorell sobre «La Miniatura romà

-nica catalana», etc., etc.
La fundació «Monulnenta Cata-

loniae» a l'objecte de difondre arreu
del món estudiós els nostres tresors
artístics, publicarà, demés de l'edi-
ció original en Català, traduccions en
Espanyol, Francès, Anglès i Ale-
many.

La direcció de la Fundació «Mona-
menta Cataloniæ» des del passat
mes de marc ha sigut confiada al
Director de la nostra GASETA, en
Joaquim Folch i Torres, qui tro

-vant-se d,e. viatge a Alemanya, Suïssa
i Franca, en celebrar-se el banquet
que anyalment dediquen al senyor
Cambó els col laboradors de les fun-
dacions per ell sostingudes, no lli
pogué assistir, i no pogué donar
compte de l'estat dels treballs dels
quals s'en donà en el referit banquet
una ressenya resumida que cls cliaris
catalans varen trametre al nostre.
públic. Essent els lectors de la nostra

Número (xauL 1í (le
«La Clntat i la Casa>

La revista d'arquitectura La Cialal
R la Casa, acaba de publicar un

número extraordinari, tot ell consa-
grat a l'estudi de l'art gaudinià. La
primera edició d'aquest quadern
Gaudí ha estat feta en català, i es
prepara una edició castellana i fran-
cesa, donada la importància de l'obra
del gran arquitecte.

El sumari d'aquest número mono-
gràHe va avalat amb les signatures
prestigioses dels atquitectes Lluís
Bonet, Francesc de P. Quintana i
Josep F. Ràfols. Heu's-el ací:

«L'obra arquitectònica de Gaudí»,
per Lluís Bonet; «Les formes guerxes
del temple de la Sagrada Família »,
per Francesc de P. Quintana; i «Els
mobles projectats per Gaudí i els
seus objectes d'art litúrgic », per .Jo-
sep F. Ràfols. Estudis d'una gran
densitat que cal no desconèixer per
a judicar l'obra de Gaudí.

Aquests treballs són illustrats
amb nombrosos gravats de gran tá-
many i d'una tricromia en la qual es
reprodueix una ben enquadrada por-
teria del Parc Güell.

II Esposieió d'Art del
Penee<lès

S ha celebrat al Vendrell la segona
exposició d'Art del Penec'.ès, a la

qual la nostra publicació no ha sigut
invitada, motiu pel qual ens veiem
en la impossibilitat de donar compte
de la mateixa dedicant-li tot l'espai
que la seva importància i l'encoratja

-ment que aquestes manifestacions
reclamen, demanava.
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BIOSCA, JOAQUIM .......	DIPUTACIÓ, 310. Mirallsa179
CAPMANY , RAMON	 ....	 ESCUDELLERS, ó, TALLER.
CARLES, D.	 CASP, 56_

GUARDIOLA, 1.	 ........ VALÈNCIA, VALÈNCIA, 199•
HORTA. MIQUEL.........	 AVINYÓ, 7 ÉTERRS CASIALÓ, E....	 Exp osicio: LAURIA, 9

COLOM, JOAN.........	 CLARÍS, 99. TEXIDOR, MODEST .....	RBLA. CATALUNYA, 89. TERRES CAMALÓ, J. 5I., s. c. Tallers: VALÈNcI:^, 483
ESPINAL, M. A.	 ..	 PROVENÇA, 362. TEZIDOR, VíDUA E. ... 	 RONDA SANT PERE, 16. Mobles nIoderns
JUNYENT, OLAGUER ....	 Bonavista, 22.
MASVILA, F .............	 PG. S. JOAN, 133. ESTUDI Antiquaris BADRINAS, A.	 .........	 NEPTÚ, 2 (GRAcIA).
MESTRES, FÈLIX .......	 DIPÜTACIO, 239, l. er COSTACARVAJAL ...... 	 CALL, 28, PRAL. Papers pintats
RAURICH, NICOLAU ....	 BARCELONA, 24 (SARRIÀ) ESCLASANS, MARIA	 ....	PIETAT, 10 DAR. • CATEO. GUASCH. FILL DE JOSEP.	 RAURICH S.

Dibuixants-pintors GALERIA I110NTLLOR ..	 FRENERI.a, 5. n	 »
QUER FARRÉS, FR.° ...	 PALLA, 27.

tSALVIA, FILLS DE SALV...	 PORTAL DE I.':i\GEL, 4
CARDUNETS,ALLxANDRE	 DIPUTACIÓ, 235, 2.on, 1•" VALENCIANO, J.	 ...,..	 CORRÍBIA, 2.- Parquets (fàbriques)

F:senitors
CLARAS6, ENRIC .......	 GRANADOS, TORRA	 SANT

Catifes (Manufaetnra) CASAS, VÍDUA DE F.	 ...	 DIPUTACIÓ, 119-121.

FRANCESC (SARRIA). AYSIAT, TOMAS .........	 RIUS I TAULET, 21 (SANT Pedra art ifcial
LLIDIONA, JOSEP .......	 DIAGONAL, 410. CUGAT DEL VALLÈS). MINGUELL, JOAN ......PARÍS 	 209.
OTERO, JAUME ..........	ARAGÓ, 329. Cerdunica d'art
VILADOMAT 1 MASSANES, JOSEP	 SARDANYOLA. Pintors eleeoradors

Decoració GUARDIOLA, JOSEP.....	 MOZART, 6, l.er, 2••' CASALS PEYPOGH, J.... 	 ROGER DE FLOR. 164.
LENA, S. A. ......	 PL. ANTONI LoPEZ, 15, 3,er, 2. • Construcció i decoraeiú COROMINAS, MANUEL.... 	 ASTÚRIES, 14 (GRÀcIA).

Decoradors BASTÚS, QUERALTÓ I C. » .	 STA. ELENA, 4 e 6. Reproduccions artístiques
BADRINAS, A• •........	 NEPTÚ, 2 (GRÀCIA). COnEtrnet0ls d'Obl eB BECHINI, GABRIEL......	 ROGER DE FLOR, 162.
BUSQUETS, JOAN . • . • .. •	PASSEIG DE GRACIA, 36, PRIU, TOTL\S ...........	 CONSELL DE CENT,	 36S.
LLONGUERAS, JAUME ..	RDA. S PERE, 36, 3.er, 1." OLIVA MALLOL	 .......	 RDA. S. PERE, 48, 2.on, 2 • • RENART	 I.	 DIPUTACIÓ, 271.
MARCO, SANTIAGO ...... 	 ARAGÓ1 280.
PALAU, JOSEP	 ..........	 SIALLORCA, 313. Ebenistes Tapisseries
PARCERISAS I C. 	 ......	 E. GRANADOS, 90 ORRI, FREDERIC ........	 ARIBAU, 226. BLANCO BAÑERES, H...	 CALL, 21.
RIGOL, RAMON .........	 DIAGONAL, 3S9. VAYREDA, RAIMOND...	 BORRELL i DIPUTACIÓ, 111 Tapissers

Projectistes de jardins Escultura religiosa BUSQUETS, JOAN ....... PASSEIG DE GR.AC.A, 36.
A	 IIoRTALLIMONA I BENET, RAFEL	 CAS BALIARDA- GILABERT, JOSEP ...... PASSEIG DE GRÀCIA, 114

RIGOL	 AnTUR ......... ...	 PL. • 1• ETUA\, •S, TENDA. •,CAMPS ARNAU, J. \I.	 ..	MONTSENY, 77 (GRÀCIA). LLOSA, PERFL•CTB..... ...	 BAI\LES, 128, TENDA.
Acailémies de dibuix i pintura Fnsteries artisti mesn Tapissos (llannfactnra)

BAI.XAS	 ...............Pi.	 1,	 1.er CASAS, VÍDUA DE F.	 ...	 DIPUTACIÓ, 119-121 ^AYIVIAT, TO\IÀS ......... RIUS I TAULET, .1 (SANT
)( lil e'eries Il'ar riLleries d'CSl)091eio119 CL-GAT DEL VALLÉS).

EDITORIAL POLÍGLOTA PETRITSOL, í4. Vidres Fart
AREÑAS ............... CORTS, G70.

• .. • • . • "' • •Editors de llibres d'art GRANELL L C.a......... 	 ENRIC GRANADOS, 46.

EDITORI » L MUNTAÑO-
Lampares TERRES CA^IALÓ, E....	 EzroslclÓ: LÀURLa, 9

LA,	 S.	 A .	 .............	 PL. CATALuNYA, 9. BIOSCA 1 BOTEY ......	 RBLA.CÀTALUNYA, 129. TERRES CASI.ALO, J. SI., S. C. Tallers: VALÈNCIA, 4S3
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JOIER

TEL. 813 – S.P. GRANVIA, 660

BARC E LO NA

CASA FUNDADA L'ANY i835

BRONZES D'ART

FERRETERIA  METALLS PER A OBRES
LAMPARES

INSTAL'LACIONS AIGUA 1 GAS

BIOSCA& BOTEM, s. L1

VENDES:	 TALLERS:

Hamhla Catalunya, 129	 Roger de Flor, 189
Telèfon 1258 G.	 1elùfon 1005 G.

ANTIGUITÁTS

D'ART

Cal! 2$ PRAL.
CARRER FERNANDO

Ilnlnllnllllllnllln 

(CARRE
 ST. JAUME)

BARCELONA

Compreu el llibre

Per la bellesa de la Llar lillmil
Recull d'orientacions

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

Preu: 18 ptes.

Fusteria

Enric Tarragó

TALLER DE CONSTRUCCIONS:

Consell de Cent, 283. Telèl. 3504 A.

FABRICA D'ELABORAR FUSTA:

Roger de Flor, 132. Telèf. 327 S. P.

LA PINACOTECA
QASPÀ E5ï1AT) 5

.+ s MARCS I GRAVATS .+ s

EXPOSICIONS PERMANENTS

Corcs, 644 (,,,n. P. G„m . Cl,.c 1. TdBon 5045 A.

BARCELONA

iørane11

d b' `	

, 

X7	

1-. 4_í:: ^iy	 y
.^

VIDRIERES'I7	 .'	 ` `^f I^ CRISTALLS
YGRIBATS	 YVIDRESD ART	I 	 —	 PLt SyCURVATSCARCCLCrIa

OOOOOOOOOOJ^O

Ha sortit

La No^el'lo d'en "FLAMA"

La Rulota

LLIBRERIA CATALONIA
Plaça Catalunya, núm. 17

/I
14rt Marcs

,i
Presentsg	^.

Sala Parés
Petritxol, 5	 TelèI, 3523 R.

Reproduccions artístiques
en marbre, pedra, etc.

Fundició de bronzes a la cera perduda

Gabriel Bechini
TELÈFON S. P. I20

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

Barcelona

G. Ho mar

Nobles

LTrr7pares

Decoració

Ar7tiquitats

Canuda, 4	 BARGELONA

LA CIUTAT I LA CASA

REVISTA D'ARQUITECTURA,

ARQUEOLOGIA I BELLS OFICIS

Corts Catalanes, 754, 1. P1' 1. a	 BARCELONA

• h11DRÓ5 S. i.UI ' l)	 - .,p.U,. il
Premsada a l'Exposició d'Ar:s Decoratives de París de 1925

a	 J	 2 RQUES INVULNERABLES PER A CAUDALS
AME PANY DE SECRET SENSE CLAU

	-  - •1	 PREMSES PER A COPIAR CARTES -

	

^ll^	 PRNYS DE SEGURETAT PER A PORTES DE PIS
B SULES DE ROMANA SENSE PESOS
C7iMBRES CUIRaSSIIDES AMB CDM-

	

^.	 _	 PARTIMEN TS (PER A BANCS 1 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

QUADERNS DE DIVULGACIÓ ARTÍSTICA DE LA GASETA DE LES ARTS
Director: jo.4QuIM FOLCI-I I -TORRES-

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

EL RETAULE DELS REVENEDORS
HA SORTIT EL SEGON QUADERV

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

Subscripcions- a la col'lecció "c321SET2 DE LES RRTS"
EDITOR IAL POLIGLOTA. — PETRITXOL, 8

SILL® DE REP ®S

Patent n." 93559	 3r ''

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

Neptú, 2 (G.)	 BARCELONA

MOBLEL%' ARTÍSTICS

DE ROTEN (JONC)

FÁBRICA:

Passeig de Gràcia, 115
BARCELONA

Casa fundada l'any 1840

MOBLES ARTÍSTICS	 DECORACIÓ

OBJECTES PER A PRESENT

Exposició, Despatx i Tallers:

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

AIr"i'S GRÅI-fç^L'L5, 5. A., SUCCI;55GR5 D'11ENIr ICII 1 C —5ARCL'LO0A
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