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El trasllat del cor de la Seu de Barcelona (*)

Escuts del Toisó d'or en el cadiratge del cor	 (C. Ar.eiu Alas)

En parlar del projecte de trasllat de] cor de la Ca-
tedral de Barcelona, dels senyors Sagnier i Bassego-
da, liem de fer notar que els Amics de l'Art Litúrgic
no hi han tingut cap intervenció. Els A. de 1'A. L. no
han fet més que sol-licitar del M I. Capítol de canon-
ges de la Seu, que el dit projecte fqs exposat eu la
II Exposició d'Art Litúrgic, a fi de lliurar-lo a la
crítica i a les esmenes del qui més hi sabés. És un
projecte massa important per deixar-lo a l'exclusiva
responsabilitat d'uns particulars, per bé que siguin
tècnics. Els A. de 1'A. L., tot admetent la idea, vol-
drien que aquest projecte fos seriosament examinat i
depurat. Per excellents que fossin els arquitectes pro-

jectistes, la llur obra isolada mai no inspiraria una
plena confiança. Els mateixos seuvors canonges lían
volgut donar completa publicitat a_ aquest projecte,
a fi que fos ben discutit i afinat, i aleshores admetre
la solució definitiva.

Aquí el que més ha sorprès és la mena de crítica
que lia suscitat aquest projecte. El conservadurisme i
provincianisme que Josep Pla retreia sobre els judicis
que es suscitaren sobre l'art i les teories del pintor
Dalí no tenen punt de comparació anib el que s'ha dit
sobre aquest trasllat del cor de la Catedral de Bar-
celona. I eu aquesta _gúestió el cas és niés greu, per-
què es tracta d'un fet concret, local i sense una veri-
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Maqueta-projecte, dels arquitectes senyors MARQUIS DF SAGKIER 1 BASSEGODA, del tr+sllt del cor ce la Seu de Barcelona al presbiteri

table transcendència. La ci ítica que s'hi ha fet es uot
personificar gairebé en la velleta del conte d'En Car

-ner, la qual s'havia acostumat a posar la cadira vora
la tanca del cor de la Seu de Palma de Mallorca, i
quan aquest cor fou tret, sense esma i esverada en
mig de la nau immensa, exclamà : I ara, on posaré la
cadira ?

Joan Sacs, que té el do d'esverar la gent, ha induït
la crítica a un estat d'ànim que tothom qualificaria d1
més enorme reaccionarisme si es tractés d'un fet o
teoria d'ordre ideològic. La qüestió ha pres l'aire
d'una qüestió de normes ortogràfiques. I ha estat una
veritable llàstima, ja que no s'ha fet més que en-
gegar una sèrie de bengales romàntiques i sentimen-
tals que no s'adeien prou n amb el temperament, ni
amb l'edat, ni amb la ideologia dels mateixos contra-
opinants. I davant d'un fet tan obvi i convincent com
és el de desembarassar la nau de la nostra Seu, el
que calia era criticar, desterrossar e] projecte, si vo-
leu, però simultàniament donar nous camins i solu-
cions que fessin possible o menys cara la redempció
d'aquesta berruga que ha desfet ]a bellesa i magnifi-

cència de la nostra Catedral. Els anys que han pas_
sat ni el nombre i qualitat dels senyors que s'hi han
assegut, no arribaran mai a consagrar aquest defecte
i molt menvs a fer-lo intangible.

De l'enormitat del cas sols ens podent formar un
poc d'idea, representant-nos la nostra Seu amb totes
les seves proporcions, amb la seva calculada petitesa,
amb la seva arhorescent perspectiva, i que tot d'una
volta vénen uns senyors canonges que amb l'excusa
que passa aire o que se'ls miren massa, comencen
d'aixecar parets dintre les parets i posar una petita
Catedral dintre l'altra, una olla xica dintre la gran ;
t us afigureu el clam i la indignació que justament
aquesta obra aixecaria ? Doncs, t és que ara s'aprecia
més un reservat aliturgic que no pas tota la Catedral ?
Tan avall hem baixat en e] sentit litíu-gic i artístic,

que 11on1 prefereixi mantenir dins ]a Catedral un
barri amb el seu policia de punt ` e] grupet xafarder?
Es comprèn que als vells que sempre han vist l'ac-
tual aspecte interior de la nostra Seu i que són més
reacis als canvis de clixés locals i ideològics, els pro-
dueixi un cert sentiment aquest trasllat, per bé que en
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Un fragment del cor de la Seu de Barcelona	 (Cr. Arxiu filar)
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Detalls ornamentals de la tanca del cor	 (C<. Arxiu Mas)

vegessill la necessitat i la conveniència. Pera, ja és
més estrany que aquest trasllat esfereixi una críti-
ca que ha pogut suportat amb gran serenitat l'opera-
ció cruent d'arrencar la pell policroma de nombroses
esglésies romàniques amb el fi de salvar aquelles pre-
cioses pintures que en tot cas també haurien pogut
salvar-se tot salvant-les a elles i els temples que per
tants segles racionalment i inseparablement deco-
raven.

Era necessari aixecar un clam davant aquest pro-
jecte a fi de fer més cautelosos els senyors canonges
i més aciençats els arquitectes, perO no derramar llà-
grimes en lloc de solucions, ni fer filosofies barates
ni entretenir un sentimentalisme de barriada en lloc
d'escatar la rutina i el costuin per daurat que sigui.

La necessitat (le tenir una Catedral, almenys per a

nosaltres els cat<llics, és evident. No es tracta de com
-plaure el turista, sinó de satisfer les necessitats li

-túrgiques d'un poble bandejat de la seva església mare
i que lli vol tornar. És molt natural que un defecte o
protuberància que ha sorgit per anèmia de vida litúr-
gica, tendeixi a desaparèixer quan els fidels van re-
cobrant la seva veritable pietat. Això, potser, a al-
guns crítics no els dirà res. Als catòlics ens ho diu
gairebé tot. De totes maneres, per a tothom és evi-
dent la raó de l'estructura de la Catedral mutilada
perspectivament per aquest clos que ens deixa admi-
rar tranquil.lament només les voltes d'aquest tem

-ple. Tanmateix la destrucció (no el simple trasllat)
dels cors de les catedrals estrangeres lla obeït princi-
palment a tina raó arquitectomica.

Aquest ,lfer generalment no arriba a la categoria
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Detall del trascor
	 (Clixrs .drxia Mas)

	
Púlpit i cadiratge

de problema. Entre nosaltres, és un problema per la
preciositat del cor. Pera, aquí simplement es trasllada
aquesta preciositat, no es destrueix. Aleshores la qües-
tió es minimitza extraordinàriament. No obstant i
això, podent fer remarcar les tres grans i veritables
dificultats que presenta aquest projecte de trasllat del
cor de la nostra Seu. Aquestes dificultats són : Pri-
mera, la preciositat del cor ; segona, 1 altar major
tercera, l'entrada de la cripta.

Totes les altres dificultas que s'han adduït no són
més que imaginacions senils o romanticismes d'oca

-sió. Entre aquestes dificultats lii poseu : el temor
que esdevingui curta la Catedral ; l'infundi inconce-
bible que aquesta Catedral ha estat feta pensant en
aquest cor ; el fet que els senyors del toisó d'or varen
seure's en una orientació de nord a sur ; la suposada
conformitat de canonges i bisbes que han passat per
aquesta Catedral, quan hi ha un antic projecte (que
també fou exhibit en l'exposició d'art litúrgic) que
testimonià en contra ; el cegament o inutilització

d'unes arquivoltes amb caparrons que per no saber-
les on posar, les col•locarien en les parets de la bai-
xada de la cripta, al segle xviii, cons pot comprovar

-se per la coloració recent dels carreus que les envol-
ten ; el tapiament de l'arquivolta de l'entrada de la
cripta, que també podrà salvar-se ; la gratuitíssima
afirmació de l'articulació de la trona amb el cadiratge
del cor, quan per empotrar-la on és, varen Haver ce
mutilar-la ; la por del possible mal efecte qeu puguin
fer els pinacles i dossers en aquella altura de 1'absi
actualment ja obstruïda fins a aquella altura per mitjà
de damassos i una cresteria de ferro que es fonen en
el mur del fons ; l'afirmació, també completament in-
fundada, que els dossers i pinacles del cor es que-
daran fets pols en mans dels treballadors, quan tota
la part de fusta del cor està en immillorable estat de
conservació, com he pogut comprovar candela en mà,
i que si manca alguna peça no és pas per efecte dels
corcs ; el suposat problema de desempotrar la cadira
pontifical del cor actual, quan ja va ésser desempotra-
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da del lloc on era (centre del cadiratge) per portar-la
com un simple moble al lloc on és mitjançant retocs
més que sacrílegs, perquè ni s'entretingueren a tapar
els junts ; la creença que escurçanr una mica el cadirat-
ge puguin . afectar-se les proporcions de la tanca, quan
amh la forma projectada, si de fet no és igual de llar-
ga, perspectivament en semhlarà tant o més ; la re-
ferència que En Gaudí n'era contrari, quan el pro-
jecte d'En Gaudí era, segons cm contà el senvor Dal-
mases, recular el cor catedral avall i deixar-lo com
una peça de museu, cosa completament estrafolària i
que no solucionava res ; la (lita tan xiroia que al ma-
teix temps no es podran veure l'altar major i el de la
cripta. Potser s'ha adduït alguna altra dificultat pin-
toresca o de caient filosòfic cola aquella de la teoria
tan hellament desenrotllada sobre el fet i la fórmula,
peni no crec que siguin decisives. Totes aquestes di-
ficultats no m'atreveixo a qualificar-les de llepafilis-
ine, /'r• iinmirisine, finritanisine o d'altres epítets que
en aquesta ocasió s'han fet circular anib una exem-
plar cortesia polemista. Anem, doncs, a les veritables
dificultats.

La preciositat del cor. Tots sabem que és una joia
d'escultura gòtica, perO d'una escultura de repetició,
sense suite de figures o d'escenes, perfectament frag-
mentable si una poderosa raó lio exigís. Es podran
jubilar unes cadires, però no iuterrompirà c1p his-
ti)ria ni cap teoria de personatges, ni cap esinecial qua-
litat artística. Els escuts del Tou d'or hi seran tots
(almenvs anib la solució que donem més avall i tenint
en compte que vàries cadires tenen només inscripció
o motiu decoratiu). Del cor actual se'n tregueren qua-
tre cadires, i la llur ahsència no es nota ni espectacu-
larment ni en detall. La finesa dels dossers i pinacles
no presenta cap seriosa dificultat : la fusta està CII bon
estat, pot resistir perfectament un trasllat i inclús
aquest trasllat pot ésser ocasió de reparar les ,veces
caigudes o escantonades. I, naturalment, aquesta re-
paració entra dins les intencions del projecte. Aques-
ta preciositat tampoc no quedaria compromesa en
adaptar-la a la corba de l'absi, perquè el cadiratge,
segons el projecte, s'hi aplica en línia recta. De ma-
nera que no hi tia d'haver retocs sacrílegs.

La dificultat, doncs, es redueix senzillament a la
supressió de dinou cadires, que si recordem que són
una repetició de les altres i que poden ésser dignanient
conservades i admirades en un museu, el sacrifici re-
sulta insignificant davant el guanv arquitect^mic i li

-túrgic de la nostra Seu, i davant la rehabilitació de la
càtedra episcopal de marbre de darrera l'altar major
que ella sola les compensa Inés que sohradament, i
de la qual, no obstant, ningú no vol recordar-se. Amb
la solució de la cripta, que donem més avall, si es vol,
es podrà reduir a la meitzt gairebé el nombre de ea-
dires suprimides.

Heus aquí a què queda reduïda la gran dificultat
que planteja la preciositat del cadiratge del cor. Ara
el que cal és que es sigui rigorosíssim en la realitza-
ció d'aquest projecte : que no siguin sols els dos ar-
quitectes projectistes el qui vetllin aquesta operació
de desmuntatge i reconstrucció i reparació. Que s'exi-

geixi la màxima escrupolositat i responsabilitat. Feta
1'obia en aquestes condicions, no serà més que un
trasllat que millorarà el mateix cor i la Catedral, un
canvi de posició que no sols no atacarà res, sinó que
reportarà extraordinaris avantatges d'ordre artístic i
I itúrgic.

Si vinculem a la preciositat del cor el reracor re-
naixentista, que pel seu estil i cl seu caràcter d'afe-
gitó el podem considerar com una peça inclepenclent,
direm que, com se veurà més avall, aquest reracor
podrà tenir una aplicació encara més adequada en la
cripta de la Santa Eulàlia, de la qual en representa
el martiri.

Precisament el gran avantatge del nostre cor és que
exteriorment no té cap importància artística, si ex-
ceptuem la tanca posterior o reracor que, d'altra èpo-
ca i d'altre estil, es presta magníficament a ésser tras-
lladat. De manera que el nostre cas no té paritat amb
l'arreconament i sovint destrucció dels cors realitza

-da en els segles xvrr i xvni, especialment a França.
Per tant ningú no té dret a parlar de sabotatge ar-
tístic o arqueològic amb referència al trasllat del cor
de la nostra Seu.

L'altra seriosa dificultat és la cripta de Santa Eu-
lólia. És molt natural que, donada una relíquia tan in-
signe com és la de ]a Patrona de Barcelona i la pre-
ciositat de] seu sepulcre, vulgui donar-se a aquella ca-
pella subterrània una gran inagnincència ; per bé que
les criptes més antigues i genunes no revesteixen
aquesta sumptuositat espectacular, sinó que semblen
cloure's cons geloses del tresor que enclouen. Jo cree,
no obstant, que a la cripta de Santa Eulòlia se li pot
donar una entrada solemne i majestuosa.

L'entrada no es faria per escales laterals, sinó per
escala central, que aniria a desembocar en el creuer.
Tot el buit que ara forma la caixa de l'escalivat ac-
tual quedaria cobert, a fi de deixar un pas expedit
per l'accés al presbiteri, per mitjà de la seva escala
també central. Ai voltant de l'obertura de la cripta,
que s'escauria al centre de] creuer, i per tant esplèn-
didament centrada, lii hauria d'anar una simple i bai-
xa babtstrada que inclús podria utilitzar_se per a la
collocació de llànties de peu com en la balustrada de
la cripta de Sant Pere al Vaticà. Precisament aquesta
cripta podria ésser un bon model inspirador.

Ainb aquesta solució ]a cripta no sols tindria uno
entrada solemníssima, sinó que guanvaria un traiu de
volta i en aquest espai crec que podria coliocar-se el
reracor amb e i s relleus del martiri de Santa Fulàlia.
Potser algú retreurà quc aleshores la cripta qucclaril
completament a les fosques. El qui digui això donar,i
a conèixer que no lli ha estat ntii, perquè en la forma
actual la cripta també és completament fosca. I, -i
Inés, la fosquedat en les criptes sembla ésser un dele
seus elements importants.

Suprimides les escales laterals, el cadiratge podria
avançar més i utilitzar-se Inés cadires.

De manera que amb aquesta solució la cripta no sols
no lii perd, sinó que lii surt guanyant extraordinària

-ment. I, per tant, la dificultat que ella presentava quc--
da transfigurada en una millora.
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Finalment, la tercera i niés tènue dificultat és l'al-
tar major. L'altar major queda completament sacri-
ficat, però veiem la magnitud del sacrifici. Aquest
altar és una obra gòtica decadent dels últims anus
del segle xvi. No és que ara ens convingui desquali-
ficar aquest retaule. Ens atenem simplement als fets.
Aquest retaule porta tots els símptomes arcaics d'una
peça tardana. EIs que se'l miren ele prop ho podran
comprovar amb gran desillusió. I precisament i úni-
cament és interessant aquest retaule per aquests símp-
tomes i per aquesta edat avançada. Més que per la
seva qualitat artística és apreciable, dones, per la seva
significació històrica. De manera que el seu trasllat
no representaria cap pèrdua important ni per al presbi-
teri de la Catedral ni per al mateix retaule. Aquella
seva significació històrica dins l'ordre de l'art podria
perfectament conservar-la allà on el destinessin, fos
en un museu, fos en una capella. En canvi la seva
desaparició del presbiteri reportaria l'avantatge de la
rehabilitació de la càtedra episcopal de marbre, l'avan-
tatge de la rehabilitació litúrgica de l'altar major de
la Catedral amb e) seu cibori, que no hauria de sem-
blar-se en res amb el projecte presentat, i l'avantatge
de la coordinació del servei litúrgic.

Respecte aquest retaule, jo fóra del parer de no
treure'l de la Catedral, perquè posat en un museu,
encara faria niés desil-lusió. Jo el posaria en l'aula ca-
pitular, la qual desembarassada dels retaules que ara
té, com lli lla el projecte d? desembarassar-la, podria
convertir-se en una alena de capella del Corpus, com
tantes catedrals tenen i àcllluc té la nostra, però atllb
una insignificància inqualificable. Crec que aquesta
peça, desllorigacla del seu temps i del lloc que ara
ocupa, podria sobreviure allí anlb dignitat.

En resum. Crec que ningú podrà negar que el inés
gran sabotatge que s'ha fet a la nostra Catedral és la
construcció del cor contraposada a tot sentit litúrgic
i arquitectònic. No afavoreix rai una cosa ni l'altra,
ans les desordena i ataca. Que aquest sabotatge porta
I'engrut dels anvs, raó per no tolerar-lo ja més. Que
aquest cor és un tresor, mirem, doncs, de no eles-
truir-lo. Si fent-lo avançar uns quants metres lt'ln
lla p rou, aleshores salvem 1-. meravella de la catedral
i la meravella d'aquest clos del qual inclús pujarà de
to i de visualitat la seva bellesa interior. Per un sim-
ple canvi de posició, que reporta tants d'avantatges,
no n 'lti b t pas per arborar-se.

MANUIi1. TRUNS, PRRI?.

(*) NOTA DE LA HEDACCIO

En obrir-se l'Exposició d'Art Litúrgic darrerament cele-
brada, on era exposat el projecte en maqueta del trasllat
del Cor ele la Seu, vàrem demanar al nostre amic cl Re-
veret (1 Manuel Trens, I'bre, cv atenció al sen triple caràc-
ter (le Conciliara de l'Associació d'Amics de l'Art Litúr-
gie, ele Catedràtic d'Arqueologia del Seminari i ele Direc-
tor del Museu Diocesà (le Barcelona, un estudi sobre el dit
projecte, la publicació (lel qual anunciàvem als nostres lec-
tors cn el número 3 cae la riostra revista. El dia io (le ge

-ner 1'illustre collaborador eft.s va remetre l'article ací damunt
publicat, en cl qual tint o més que un estudi del projecte
del trasllat del cor, hi ha una defensa del m•tteix en con-
tra (le les opinions que ha promogut en la majoria de la
crítica barcelonina.

Els que redactem 1.A GASETA ne tris ARTS, per la collabora-
ció que iudivi(lrt,il i particularment exercim en la pretesa
(liària barce:oninat, l cu y donat a La Vete de Catalr(nva i
a La I'irbtè.citat l'opinió que el (lit projecte cus mereixia,
coincidint tots cu q ué el Cor (le la Catedral de Barcelona
no clec ésser tr-slla(lat.

Ala:,grat i agrest (lesacord d'opinions catre nosaltres i el
nostre itlustre coliaborador, un deure (le cortesia envers
aquell (le qui vàrem solicitar (Pescriare sobre el tema, ens
obliga no sols a publicar el sen treball, sinó a acompanyar
respectuosame.tt antb el nostre silenci, en aquest número,
l'exposició clavant el públic (le la seva opinió en la qüestió
ele fons. Aquest deure elemental (le cortesia no ens priva.
però, ni d'afirin ir que LA GASETA nr, i,t;s Au.'rs és absoluta-
ment oposada al trasllat del Cor ele la Seu ele Barcelona,
ni (le contestar algunes apreciacions, afirmacions i conten

-taris que no afecteu al Cer de la Seu, sinó als crítics (en-
tre els quals tenint l'honor ele comptar-nos), que lían ma-
nifestat llur opinió contrària al trasllat.

En primer lloc, beat (le declarar que en trobar-nos com
-parats a la velleta mallorquina del conte d'En Josep Car

-ner, símbol ele la migrada rutina, bela volgut imaginar
quines serien les nostres sensacions, si un (lia, en entrar
a la Seu ens trobéssim atnb qué els aturs ele la clecla co-
ral són foro... Després d'iutag-ivar-ho, creiem que és molt
possible elite «esverats i sense estua», corn la velleta, que
un s'hi t on rccolz ur la cadira, ens trobéssim sense saber
on recolzar la confiança que tenint en l'Església cous fidel
cardadora (le la integritat dels monuments artístics que

li són confiats.
En segon lloc, beat ele denunciar conc a contpletantent

gratuita ' l'afirmació de què el to esver:idor emprat per ttn
dels nostres confrares contraris al projecte, ha «induït, els
restants crítics a la disposició (l'esperit en què unànime-
ment s'han manifestat. Quant a nosaltres, podem (lit- (lile,
inés curta o inés ll=trga, en la nostra història tenim pro-
ves (loia(les (le ( l uè, per a la defensa dels tnonnntc tts ar-
t(stics portent pressa í abundosa, natural i pròpia.

En tercer lloc, beta ele (lir, quc si no ltem proposat es-
menes al projecte, és perquè fonantetttalment creiem (lile,
bo o (lolent, sobra ci projecte, car és opinió riostra elite cl
cine us més <grcn i atacable, no és el projecte, sitió el propò-
sit del trasllat.

Finalment, (liretn (i aquí apretaran i tot un xic la ven)
que l'operació concreta ele veure arrencar les pintures nu-
rals roinàniques que ara hi ha al Museu de la Ciutadella
l'haguérem ele suportar per fot ça i per culpa dels senyors
Rectors (le les esglésies, que se les havien ja venudes a
rius marxants estrangers.

JOAQUIM For,ctr 1 TORRxs. RArnrr, BiNri'. MARlus Cnvrun:t.
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Sobre la II Exposició d'art litúrgic

El dia 23 del passat desembre va clausurar-se la
II Exposició d'Art Litúrgic, organitzada per la ser_
ció del Cercle Artístic de Sant Lluc anomenacla Amics
de l'Art Litúrgic. Ha estat una exposició d'art ben di-
versa de les que es fan en els nostres salons exliibi-
toris. Ha anat acampanyacia i vivificada per conferèn-
cies, concerts i per un llibre que s'anomena rlivari
dels Amics de l'Arl l.ilíirgic. Tot aquell munt d'ob-
jectes exhibits prenien unitat i significació gràcies a
aquest llibre i aquestes conferències i àdhuc aquests
concerts, els quals no eren un passatemps ni un es-
quer, sinó la demostració d'un tema que tenia tanta
importància cona qualsevol altra tesi litúrgica o ar-
tística.

I, no obstant, aquesta exposició, sense vernissatges
ni oblacions, ha passat gairebé desatesa per la nostra
crítica. La qual cosa és més d'admirar en una època
en què la premsa nostra no disposa de gaires temes
per discutir. En Rafael Benet ha fet uns comentaris
lleugers i expeditius. En Joan Sacs no ha sabut fer
niés que una rabinadura. Màrius Gifreda ha escrit
uns judicis molt temorencs i tardans. Tots plegats no
n'han fet un cas de crítica documentada i sòlida. Això
ho afirmaríem rodonament si es tractés d'un fet del
qual n'estiguéssim una mi,a més allunyats ; ara que ens
hi hem trobat una mica per dins ho atribuïm a mania
persecutòria, que és la que s'empara més fàcilment
dels que organitzen una tusa amb un cert idealisme.

De fet és que la crítica s'ha pogut produir ben es-
pontàniament sense por de ferir susceptibilitats molt
concretes ni restringir vendes. I s'ha inclinat pel can-
tó més flonjo de no amoïnar-se, més que més quan una
crítica favorable semblava tenir un aire apologètic.

Mirarem, doncs, ara de completar la crítica que
s'ha fet al vol d'aquesta exposició, la qual cosa pot-
ser més aviat resultarà una crítica de crítiques.

Primerament, d'aquesta segona exposició cal fer
ressaltar el seu accentuat caràcter litúrgic, que la fa
molt superior a la primera. Cal recordar que l'art li

-túrgic és un art servil, un art supeditat, i en aquesta
servitud i supeditació és on s'amaga i es produeix la
seva grandesa. Un objecte, en entrar a formar part
del conjunt d'un temple, no en té prou d'ésser artís-
tic ; li cal tenir presents unes certes lleis litúrgiques
i recordar que dins el temple sempre serà un detall
amb les limitacions pròpies d'aquesta manera d'ésser.
Els artistes d'aquesta exposició ho han tingut pre-
sent, i això per ells és ja un gran mèrit que cal fer
remarcar. Els arquitectes han concebut el temple no
com una casa particular, sinó com l'aixoplug d'un

altar i el lloc d'adoració. Han donat a l'altar tota la
seva grandesa i signi ficat:). Els pintors han recercat
i plasmat la iconografia i simbòlica apropiada. Els
orfebres i altres artífexs han donat a l'utillatge li

-túrgic tota la seva noblesa : els calzes han recuperat
la fornia un xic oblidada de copa ; les creus d'altar
s'han fet més solemnes i vistents i riques, coni per-
tany a llur gran significació ; els mateixos candelers .?e
l'altar, baixos i esgraonats a la mida de la creu i
a tenor dels consells litúrgics. La indumentària s'ha
acostat als seus tipus niés verídics i escaients ; les
casulles, les dalmàtiques, la capa pluvial, s'han pre-
sentat en aquesta exposició amb una màxima propie_
tat i amb tots els recursos decoratius més avinents :
brodat, batik, sedes aplicades, etc. Fins les tova-
lles d'altar, i àdhuc els mateixos estendards de filles
de Maria, que semblaven coses irredemptes, han ex-
perimentat una bona renovació. Aquesta reivinciicació
del caràcter litúrgic a favor de l'art al servei del culte
catòlic, no ho és tot, però és una gran part. No el ca-
pacita per pretendre una completa consagració artís-
tica, però sí per merèixer una adopció cultual.
I aquesta adequació litúrgica de l'art és difícil

d'aconseguir-la amb uns artistes incomunicats, a no
ésser que es tractés de genials autodidactes a l'estil
de Gaudí, la qual cosa sempre serà rara. Els que els
han posat en comunicació amb el dogma, amb els cà-
nons, amb la iconografia i simbòlica cristiana, en una
paraula, amb l'Església, han estat els Amics de l'Art
Litúrgic, que tenen el goig d'haver vist plasticisats ui
aquesta segona exposició els ensenyaments que anib els
seus Anuaris i especialment anib la seva revista Vida
Cristiana, han donat.

Altre aspecte interessant d'aquesta exposició és
l'orientació moderna que ha emprès el nostre art li

-túrgic. Això ha valgut als A. de 1'A. L. renys pa__r-
nals i esgarips sacsejants. Molt bon senyal. Encara
tenim un públic que sap reaccionar en l'hora més ini-
pensada. Cocteau detesta' els públics alemanys per
massa mesells, perquè ho acceptaven tot, les tempta-
tives més agosarades coni les repeticions niés somno-
lents. Realment un públic d'aquesta mena no serveix
per contrastar la bondat de les irresignades creacions
artístiques. Un art nou que no aixequi protestes, que
plegui. És que no diu res cae nou i no sorprèn a ningú.
Jo he sentit algun rector vell protestar de l'estatuària
religiosa d'En Llimona corn a massa viva i humana,
massa discordant amb els seus clixés d'imatges oloti-
nes. N'he vist molts fent el cor fort davant unes tí-
mides pintures d'En Vilàs. ¿ Què és d'extranyar que
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el pas que s'ha donat més cap endavant hagi fet cap-
ficar personatges inés recents i cultivats?

Però, com és que s'hagin fonamentat aquests re-
ganys amb la delació d'influències germàniques, d'ex-
posició parisenca del 25, de revistes de modes, etc., etc ?

Però és que encara ens hem d'empassar la generació
espontània i sentimental d,- l'art? ¿ Per què oblidar
que l'art ha avançat a còpia de pastitxos apresos per
documents o per artistes trashumants? Els més savis
i els més rics tenien un art inés avançat i erudit. Un
Monestir benedictí va un segle inés avançat que una
església romànica rural. 'Tenim exemplars d'un gòtic
germanitzat que a cinc ce.its anys de distància enten-
dreixen els nostres crítics. Tenim pintura gòtica catala-
na que és gairebé un cale de la italiana o flamenca, i
li lio perdonen i ens és adorable. I ja no parlem de
ics produccions artístiques inés avançades fruit d'una
propaganda gairebé periodística.

Què té que veure que els nostres artistes es po-
sin en contacte anib els nous corrents que es produei-
xen en paisos de major cultura? Més que niés, quan
són corrents no produits artificialment, sinó sota la
força dels fets nous que ja han produït un art nou
industrial la bellesa del qual la podran copsar plena-
ment els que hi estiguin a uns dos cents anys de dis-
tància. Que, potser, l'assimilació és deficient? 4s
molt possible, en unes primeres temptatives, i per
això no estarà de inés l'abonar-les amb bons consells.
Però el donar consells i descobrir procedències és cosa
fàcil. Saber descobrir els veritables valors seria més
benfaient, per bé que més exposat.

1 donat que l'art litúrgic d'aquesta segona exposi-
ció fos plagiari i dencient, caldria reco'lèixer que no
té preu al costat de tota aquesta faramalla idiota i fal-
sificada que en aquests últims temps ha envaït els
nostres temples i encara continua envaint-los. Al cap-
davall, posats i tot a minimitzar les coses, caldria, no
obstant, confessar que aquests artistes fan passar per
dins l'església un alè de l'època actual i deixen regis-
trat en son interior aquest art nou que encara que fos
fugaç, no deixa d'ésser be•I interessant el controlarlo.
Aquest és un esforç, més reeixit del que han ci`egut
els crítics professionals, que cal remarcar i àdhuc
admirar, donada la resistència que ha hagut de vèn-
cer i l'eficàcia dignificadora que ha exercit dins l'art
cristià

Ls veritablement desconcertant el criteri conserva-
durista que en matèria d'art sagrat s'ha manifestat en
aquesta ocasió en crítiques publicades i converses par-
ticulars, que tenien l'aire de criteri arqueologista que
creu que el cristianisme és un objecte històric al gual
s'ha de voltar d'un ambient de museu, o de criteri de
pessebrista que vol que el Crist vagi cobert amb tur-
ban. Fins ara s'havia cridat contra els rescalfats ro-
mànics i gòtics. Ara, per variar, es gira el disc al
revés.

Creiem que els A. de 1'A. L., inés que aquests co-
mentaris improvisats, cal que atenguin les exigèn-
cies (le l'època actual, de l'art que imposen les noves
modalitats (le la vida moderna i que en senyal de la
seva profunditat i genuïtat es manifesta uniforme-

ment en tota la gama de les produccions artístiques.
(_)ue no ens donin una bellesa dissecada. I faran bé
d'escoltar aquestes advertències dels rendistes de la
tradició, a fi que no es precipitin a donar-nos una
bellesa maquillada.

Finalment, l'altre aspecte que també és digne d'és-
ser subratllat és el paper importantíssim que en aques-
ta exposició han jugat els bells oficis. Després d'aque-
lles exposicions de la malaguanyada «Escola de Bells
Oficis», aquesta segona exposició d'art litúrgic és la
inés interessant i completa reunió de les arts aplica-
des. L'esmalt, l'aram repujat, el vidre, el teixit, el
cuiro repujat, el bàtik, el brodat, la ceràmica, etc.,
tots aquests bells oficis hi han estat representats i
dignificats. Heus aquí un aspecte que Rafael Benet
senyalà i que també mereixia més atenció.

Si la novíssima arquitectura, amb un excés de zel,
vol prescindir dels bells oficis, l'Església no en pot
prescindir, i en ella sobreviuran tot esperant un al-
tre tom de l'art. Ells són el puntal més ferm de la
dignitat externa del seu culte. Per ells el llenguatge
de l'Església es fa més clar i inés autèntic. 1 a mida
que avanci la dignificació del (nobiliari i indumentà-
ria litúrgic, els bells oficis avançaran també, i men-
tre la falsificació i el camouflage entretingui les ve-
leïtats artístiques de fàcils patentats, dins el temple de
la veritat es presentaran amb tota la seva gràcia i
amb totes les seves exigències pròpies. D'aquesta lò-
gica tècnica i elegant dels bells oficis n'hem vist pro-
ves magnífiques en aquesta passada exposició d'art
litúrgic. Molts no n'han entès la seva plàstica apro-
piada que exigia el material i la manera de treball.

Els A. de l'A. L. voldrien encara precipitar més
i assegurar aquesta rehabilitació dels bells oficis ini-
ciada esplendorosament en aquella enyorada escola de
la Mancomunitat, i per això dintre 'els seus projectes
és crear una escola-taller on es recollissin aquelles
orientacions tot aplicant -les al culte catòlic, que és on
els bells oficis són més necessaris i on es poden lluir
més.

MANUEL TRENS, PBRE.

i1ARÇ)ULS-PUIG	 Roses
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O. CA RLES	 Camí de Banyoles (La Pinacoteca)

La pintura actual de, D. Carles
Amb motiu de la seva exposició a La Pinacoteca

La pintura actual de Carles és una afirmació : és
com una senyera. Senyera de llibertat ací on tants
i tants artistes s'han cofat el vell casquet del Mestre
Tites i s'han calcat les prudents sabates de simolsa.

A Carles mai li lla interessat posseir les formes a
la manera dels professors macarrònics, que es creuen
posseir-les perqué les masteguen amb una paciència
plena de fals candor. Carles posseeix les formes d'una
manera vital, com els fauves. Però a la vegada el
nostre pintor, corn que posseeix un ull distingit, com
Fragonard és, amb tot, un fai(v ve del xviii francès.
Rs per això que la pintura de Domènec Carles és
menyspreada pels transcendentalistes i pels senyors
Canons.

Carles té la virtut de la pintura i avui això deu
ésser cosa massa sinlpie per a aquells qui cultiven en
lloc d'ella una metafísica, sovint, de la pitjor qualitat.

La pintura de Carles, que un cria semblà aturada
en el seu procés i amb tendència ' a retrocedir vers el

Museu, avui pren una nova embranzida de frescor i
d'agudesa. Carles està, actualment, dintre el movi-
ment de l'Escola de París. En la seva pintura lhi ha
la joia de la fuga i de 1'incisió d'un Chagall o d'un
Pascin.

El nostre gran artista dóna a les seves pinzellades
una vitalitat profunda, per la qual passa per damunt
els defectes, sense que una miopia crítica entreban-
qui la gran embranzida dionisíaca. Joia, joia : heus
ací la gran lliçó que es desprèn d'aquestes teles. Joia
de pintor.

Pintor que amb el temps ha anat trobant el contorn
de les coses. El contorn fos i mesclat—un dia confós
i imprecís—avui agut, però sense sequedats.

Josep Pla en el recent estudi que d'aquest pintor
ha publicat en les «Monografies d'Art», de les Edi-
cions Joan Merli, ja fa notar amb justesa que Domè-
nec Carles «en el reposat fluid de l'activitat dels nos-
tres artistes és, dintre la seva manera, una nota tur-
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El pintor D. CARLES

bulent, nerviosa, apassionada. La serenitat—diu-
en el pensament dels nostres pintors és com l'avar
en tartana. En els començaments costa d'enquibir

-s'hi, però si hom té la fortuna (le trobar algun sot
de carretera el cos s'amotlla perfectament, és ja un
séc profund i hom s'adorni amb una cara beata. Hom
—continua Pla—es repetei,: amb una benigna tenaci-
tat. Caries, malgrat estar en possessió covi no importa
qui—d'una manera, és en aquest món una excepció.
Sota la sumptuositat de la seva matèria que el fa 1'he-
reu més afortunat d'Isidre Nonell, hi batega una in-
quietud continuada, una voluntat (le recerca insacia-
hle. Davant l'espectacle enganyós de les formes i de
les colors de la vida, Carl-as fa l'efecte d'un perenne
illús. El seu mot és el de Delacroix, embriagat per la
paleta : pintar, pintar, et fanal jis ou  les défauts.»

Els defectes—dient nosaltres—si de cas, es van cor
-regint d'una manera viva, no pas a cops de llima, da-

munt el ferro fred, sinó en ple esforç de forjador amb
el ferro roent, eixint de la fornal de la seva gran
passió. I sempre apunta en el seu cor de pintor una
il-lusió nova, car l'artista no sent fatiga de la seva
feina i encara reposa trencant les pròpies limitacions
d'horitzó. I d'aquesta inquietud mai saciada de l'ar-
tista, de la qual Josep Pla ens parla, n'hi ha ben pocs
a casa nostra que se n'hagin adonat : és que Caries

té la virtut de la gràcia servint virtuts Inés substan-
cials, però ací, avui la gràcia és un pecat fins quan és
una virtut. Està de moda renegar del cliarine, fins
quan aquest serveix per a dir coses substancials : ado-
rem la llordor fins i quan revesteix el més absolut no
res. Rs per això que els teoritzadors trascendentalis-
tes d'ací, no poden veure la pintura de D. Caries, la
qual per a ells representa 11 perfecta vacu'itat, car per
a aquells el pintor és poc salvatge. En canvi, el bo del
senyor Canons, com que Caries, dels nostres pintors,
és deis pocs que no li donen tot ben explicat—és deis
pocs que vivint ací recull amb la seva sensibilitat l'es-
tat d'esperit dels pintors moderns d'arreu del neón—,
és dels pocs que en té prou amb dir les coses d'una
manera intensa i que sap que aquesta intensitat, molt
sovint, necessita_ per no afeblir-se (le la pura insinua-
ció ; el bo del senyor Canons troba la pintura de Car-
les extravagant, perquè ni és pessebrística, ni foto-
gràfica, ni tàctil. La pintura del nostre artista és un
joiós espasme retinià que explica, als que saben en-
tendre, com és afuada i fina la visió que aquest ar-
tista nostre té de les coses del neón.

RAFAEL BENET

Exposició Torres-Garcia

J. TORRES- GARCIA. — Els que fórem poc o molt
cubistes—i àdhuc, Déu no ens ho tingui en retret,
un xic futuristes—quan era hora—volem dir en
temps de la passada guerra europea—, servem encara
una certa simpatia per aquest pintor que no veu afe-
blits els seus desigs de joventut i renovació. Sembla
que tingui necessitat d'anar sempre endavant, d'és-
ser «revolucionari». La inquietud de Torres-Garcia
és total ; sembla cons si la pictòrica i la personal
s'aliessin en el vell fundador de l'Escola de Decora-
ció, de Terrassa ; en el tractadista d'art ; en l'amic
de Salvat-Papasseit que, com per trobar Inés elements
per als seus dibuixos a base dels tòpics : rasca-
cels—transatlàntics—locomotores, emigrà als Estats
Units.

De vegades, però, liom no pot deixar de plànyer
-se d'una vida esmerçada en provatures, fructíferes

moltes d'elles, i plànyer-se encaró més del fet que
una de les obres de més volada de Torres-Garcia,
aquella que constituiria el senyal més important del
seu pas entre nosaltres, hagi desaparegut tan simple-
ment. Gairebé per respecte a l'artista vexat en la se-
va obra, beòciament escamotejada, no volem assenya-
lar cap d'aquelles petites objeccions á la seva darrera
exposició a casa el moblista Badrinas, darrer en data
dels testimonis d'inquietud de 1'artistá uruguai, però
català amb tots els drets.

JUST CABOT
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L'«ensemblier» í-A. Badrinas

D IUEN que Barcelona té a prop d'un milió d'habi-

tants i que és una gran ciutat. Si per arribar al
milió no li falta gaire, per assolir categoria de gran

ciutal ja li falta un bon tros més. 1 una de les coses que
li manquen per obtenir el to esmentat
és una acurada distinció en l'agença

-ment dels seus interiors.
Entre les meves coneixences, natu-

ralment, hi ha de tot: rics amb distin-
ció, rics i pobres, només de moneda,
dilectes intel lectuals, etc.; però per-
sones que sentin la necessitat de tenir
llurs cases agençades amb el major
possible bon gust, ja en conec moltes
menys del que voldria; í això que tinc
la pretensió d'haver pogut obtenir
l'amistat amb moltes persones d'a-
questa mena.

Actualment, és molt probable tro-
bar en els interiors barcelonins de
certa categoría, quadros de pintors
escollits, substituint les estampes li-
togràfiques del segle passat, vaixelles
modernes de qualsevol manufactura
parisenca i fins l'edició completa de
la Fundació ,Berriat Metge» encara
que els llibres conservin Llurs tre-
sors, verges de tota mirada; però si
hi cerqueu mobles escollits, de bon
gust que no siguin heretats dels avis
o adquirits a casa l'antiquari, hau -
reu de voltar una llarga estona. 1	

JOSEP OBIOLS

per això em plau assenyalar amb
entusiasme decidit, el mestratge íntel • ligent de 1'«en-
semblier» Antoni Badrinas en l'ofici d'agençament d'ha-
bitacions i constructor de mobles sòlidament elaborats
i raonadament concebuts.

Badrínas, jove encara, pot no obstant, exhibir una
bona fulla de serveis en el ram decoratiu. Fill de Terras-
sa, començà les seves activitats artístiques, pintant. A la
primera avinentesa marxà cap a Alemanya a estudiar a
l'Escola de Belles Arts de Dresden. Passaré per alt la
seva interessant aportació pictòrica, però, permeteu -me,
abans de parlar concretament de l'art de Badrinas, re-

produir un fragment del pròleg que Rafael Benet va fer
en un volum de les Monografies d'Art (Edicions Merli)
dedicades al nostre moblista.

«Retornat a la terra i niés concretament a Terrassa
inquietà el nostre ensopiment vila-

tà fundant el <• Gremi d'Artistes» on
fèiem model, es donaven conferèn-
cies i on es conversava d'una ma

-nera molt viva sobre coses d'art.

Oblidàrem en aquests temps del re-

torn de Badrinas que Terrassa era

una vila amb nom (le ciutat — anà-
rem a fer nu a l'aire lliure en els

boscos civilitzats de. La Mata —. La
maledicència i la politíqueta crea-
ren una llegenda a l'entorn de les

nostres estades a la Sesta de l'Arç.

Alguna vegada aparegueren entre

les soques dels arbres de la nos-

tra Arcàdia els ulls fosforescents del

sàtir ».
Ja poden endevinar, doncs, per

aquesta petita mostra que us hem

exposat, quina mena d'home és En

Badrínas. Quan parla de mobles,

els seus judicis devenen tot seguit

concentrats, però d'una concentra-

ció raonadament apassionada.
L'art de 1'ensemblier», actualment,

presenta una sèrie de dificultats, di-

fícils de superar. Per una banda
Marqueteria

tenim el desprestigi de les còpies o

imitacions d'estils passats, i per l'al-

tra la preocupació constant d'ésser «moderns ». En aques-
ta situació trobar una orientació justa és un resultat

meritíssím. I un dels que l'ha trobada és En Badri-

nas. Els seus mobles són moderns sense l'obligada
preocupació de fer-los -hi, i conserven les característi-

ques fonamentals de la tradició, sense aparèixer el pas

-titxo d'estil o la còpia esmortuïda. I fins quan, per exi-

gències del client, ha de reestílitzar, el model escollit
surt de les seves mans amb una fisonomía renovada i
plena de gràcia.

La técnica de 1'ofíci, és també depurada. Abans de



G ASETA DE LES A RTS	 I

A. BADRINAS	 Armari



Ió	 GASETA DE LES ARTS
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A. BADRINAS	 Cadires i taula

realitzar un nou model, el construeix en fusta de Flan-
des per acabar de perfeccionar-lo. Després de moltes
provatures ha trobat un vernís de diverses tonalitats,
amb el qual la fusta adquireix qualitats sorprenents.
Fixeu-vos en la marqueteria que reproduïm dibuixada
per Obiols. í compareu -la amb la dels mobles francesos
del segle xviii. Badrínas ha enriquit la paleta introduint
altres fustes; a la marqueteria tradicional a base del
boix, llimoner, xícranda, caoba í banús, hi suma 1'erable,
perova, manduín, paduk, coral, amboine, taronger d'In-
díes, erable gris, amarant, magnòlia, etc.

1 a més a més, el veritablement important de les
seves marqueteries és l'aplicació escollida de les fulloles
aprofitant el sentit de les vetes i el clarobscur de la
fusta per a dibuixar millor el model representat. Obser-
veu el vestit í els detalls de la figura reproduïda.

Per assolir totes aquestes qualitats, Badrínas ha tin-
gut de lluitar molt. I encara que els seus mobles siguin
justaments apreciats la recompensa obtinguda no és
de bon tros equivalent. Sí Barcelona fos realment una
gran ciutat, Antoni Badrinas tindria aquesta recompensa.

NARIUS GIFREDA
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A PE LLE S FENOSA
Heus ací un nom, el d'Apelles Fenosa, gairebé des-

conegut dels anaaleurs barcelonins : Apelles Ferrosa és
un català de París, i per tant més conegut entre coni-
naisseurs d'allí que entre els d'ací. Potser d'aquesta
relativa desconeixença del seu art a la nostra terra en
té Inés la culpa ell que els mateixos barcelonins : Apel-
les Fenosa ens tenia massa oblidats. Això no vol dir
que no tinguéssim obligació de saber qui era Apelles
Fenosa, i encara que sabíem del seu nom i fins una
mica del seu art, les dades on recolzar les nostres
opinions eren tan escasses, que amb tot i considerar
la seva obra ben digna de la major atenció, no havíem
pogut informar-nos degudament de tota la seva valor.

D'Apelles Fenosa havíein vist, però, abans d'ara.
unes agudes figuretes d'un picant deliciós, les quals
foren exhibides en una de les darreres exposicions
del Saló dels Evolucionistes i últimament, un parell
de testes ben afuades, exhibides en el passat Saló
de Tardor ; coneixíem també algunes, poques, repro-
cluccions. La idea que ens havíem format de l'art de
Fenosa, abans d'haver vist les seves darreres obres,
era, però, estèticament, ben aproximada a la realitat.
Tant en el petit manual d'escultura moderna, eu el
qual aport'irem la nostra collaboració, com en les crò-
niques sobre el passat Sals de Tardor, per nosaltres
signades a La Veia de Catalunya, veníem a donar una
definició força aproximada de l'escultura delicadíssi-
ma de Fenosa.

Avui, però, aquella definició de l'art de Fenosa, po-
dríem dir que s'ha afermat després de sometrc a re-
visió les obres antigues al costat d'unes obres noves,
signades per aquest artista. L'art de Fenosa, veníem
a dir abans d'ara, participa de la mateixa idea plàsti-
ca, que els bons escultors de tots els països han res-
taurat, sobretot, després d'haver -los ensenyat la di-
recció Maillol. Fenosa sap el qu. és l'escultura, comí
ho saben Rebull i Granger. Menys robust que el pri-
mer i més lliure que el segon, escriu amb les seves
escultures una nena d'epigrames de la infelicitat. Si
Scopas és la força apassionada i continguda de la do-
lor, Fenosa representa com una mena de Scopas de
magazine : la. grAcia se'l menja de viu en viu. Per
aquesta gràcia—de fa qual abominen tants honres que
pensen ésser forts—Fenosa resulta un germà del gran
candiota Domenico Theotokòpules, del qual es pot dir
que—després de parlar tant de mística del terror—
quan hom el mira sense prejudicis literaris, més hi
va descobrint, fins en les seves visions espectralíssi-
mes, la gràcia i perfuin copsats al Paradís.

L'elegància del Greco, com la de Max Jacob, com
la de Fenosa, no té res a veure amb l'elegància em

-pelagosa de l'estil rococo. El charnne de Fenosa no

és el cl'un grec perfuniatt a la manera versallesca, sinó
el d'un grec—una inici decadent, és cert—, però que
encara fa olor de anar. Heni dit Scopas ele rriu guiir e
i no ens desdiin : ¿ què són les escultures de Ferrosa
Sinó bones illustracions modernes, cous ho foren en el
seu temps algunes de les petites escultures helienís-
tiques? ¿És que aquesta mena de gruicia no és ja ulla
força?

Les escultures de Fenosa són tristes, per, per da-
munt de tot, són belles. I,ehnibruck tanmbé féu escul-

APELLES FENOSA	 navid (Foto Alarc Vaux, París'
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tures tristes—substancialment infelices--, també di-
gué el quiet dolor modern anlb un gran bon gust,
però sense gens de sal d'ironia. Fenosa, cons que és
un català, no ha estalviat pas els quatre granets de
sal i fins el quatre granets de pebre, els quals han
estat posats damunt l'estranya malenconia contempo-
rània. Aquella estran ya malenconia que Millàs-Rau-
rell defineix com una mena de consciència comuna
fornada al so del Jazz i al gust de les exòtiques mes-
cles de licors rars. Per damunt de tota la infelicitat,
una miqueta de sàdic cinisme per asserenar-nos ; els
quatre granets de pebre de l'escultura pútrida—mal-
grat la sal—de Fenosa.

1 tot aixà Fenosa ho diu, ben segur, malgrat ell.
I ho diu sense mastegaments, que són sempre desas-
trosos en art, però que ho serieu molt més en un art
epigramàtic com el seu. Fenosa insinua únicament.
Pels homes aguts, les línies sint tiques (le l'escultura
de Fenosa són més clares que una definició àgil. 1~s
per aquest cantó que, ben segur, el nostre Fenosa
perdrà el plet entre la gent de casa nostra, acostu-
niada a una menja tan insubstancial i inofensiva conc

APELLES FENOSA	 Testa (Foto 7. Havi[ad)

-- i

APELLES FENOSA	 Les tres Gràcies (Foto T. J-I viáurd)

la carn d'olla. Ací hi ha molta gent a la qual única-
ment plau una cuina sense suc ni bruc : des de molt
jovenets tots semblem malalts de l'estómac. s trist,
però cal dir-ho, ací són molts qui confonen, ço que és
tallat i tallat—ço que és incissiu—amb el barboteig.
Alabat sia Déu.

RAFAI?I, BLNI:'1'

Marquès - Puig

A la Sala Busquets, a casa del prestigiós moblista
que sap acollir amb tanta galania la producció dels
artistes, lla celebrat Marquès-Puig la seva anyal ex-
posició.

Ha coincidit aquesta exposició amh una altra que
Joan Merli, llençat de poc a la palestra de marxant
d'obres d'art, ha celebrat en la seva Sala a les Gale-
ries Laietanes recollint la producció de Marquès-Puig
dels anys 1920-21.

S'han ofert doncs a l'atenció del públic dos mo-
ments de l'obra d'aquest pintor allunyats per uns
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MARQUÈS -PUIG	 El passeig (Sala )lerli) MAROUÈS-PUI(]	 \ a cosint (Sala Busquets1

quants anys, i és natural que el tema de la compa-
ració hagi sorgit tot seguit.

No és difícil endevinar que les preferències entre
els quadros de l'una o de l'altra exposició, han estat
dictades entre els opinants segons la seva posició da-
vant del que s'anomena art modern. Els simpatitzants
amb aquest han votat pel recull ele la Sala Merli. Els
altres prefereixen la modalitat de la Sala Busquets.
Un ull, però, deslliurat dels prejudicis que fan valo-
rar les obres segons la seva tendència, deslliurat de
mesurar-les amb conceptes que devoren la joia artís-
tica i aboquen fàcilment a la disertació sofística, un
ull que no vegi més que alls, que té al davant i ho
valori pel goig visual que experimenti el seu esperit,
trobarà en ambdues modalitats motius suficients de
gaudi per a situar-les en un mateix pla.

La similitud en la majoria d'aspectes és evident.
Cap diferència de forma entre elles. El dibuix i la
manera de posar els valors són iguals en una i altra.
Aixi, queda absolutament clar comparant els gravats
que acompanyen aquestes notes. Cap diferència
(l'orientació estètica : una posició equidistant entre el
realisme i l'estilització en les dues.

«Eco» de la Sala Merli ti el cos sàviament estilit-
zat, per(), per altra banda, no és una cosa freda, no
és una silueta decorativa, c un cos que viu, que bate-
ga (le realisme, damunt d'unes fulles amples, carno-
ses, veristes. «El terrat», de la Sala Busquets, i les
altres composicions, es fonamenten igualment en una
estilització dirigida cap a un noble afany decoratiu,
perú aquesta estilització no és purament lineal o ele

taca, sinó que es resol dins d'un cúmul d'element:;
realistes. ) s a dir, l'art de Marquès-Puig ha estat
sempre i continua essent decoratiu, però no a la ma-
nera conceptuosa deis illuminadors gòtics, dels deco-
radors egipcis o dels bizantins, sinó a la manera rea-
lista dels fresquistes italians, en els quals l'estilitza-
ció i el realisme es fonen, o s'harmonitzen en una
mateixa composició amb domini ara d'un element ara
ele l'altre.

Tampoc en la llei del color lii ha diferències sen-
sibles. Sota una coloració d'entonació grisa, lii ha en
l'època i92o-2i una riquesa de color no gens inferior
a la coloració de l'època actual, d'entonació brillant.
En les carnacions del mencionat «Eco», de «Dona
dormida», en les robes i carnacions d' «Interior» i «El
passeig», s'hi destrien tons daurats, roses, carmins
apagats, blaus cendra, tot dintre d'una tònica rebai-
xada, però susceptible d'emocionar els esperits sen-
sibles. Transportada a una entonació més llampant,
donaria resultats semblants a «El Parc», «El port»,
«Noia cosint», de l'època actual.

El guant en aquesta època s'ha de buscar en les
qualitats externes. La pinzellada i la matèria s'lii
mostren més opulentes. Els bodegons i les flors són
les niés riques en aquest aspecte. Són petits comenta-
ris pictòrics a la bellesa de les coses, epigrames sub-
tils, grans obres que, com en els dibuixos que comple-
taven l'exposició, sota aparença liulnil i reduïda, en-
clouen tot un neón d'observació i de dicció plàstica.

JOSEP COMELLAS
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>I IQUEL VILLÀ j(Sala Parés)	 la poni !Fato Marc Vaux)

Miquel Villà
De temps havíem fixat 1 atenció nostra en el dra-

matisme de la pintura de Miquel Villà ; suara en l'ex-
posició de la Sala Parés liem pogut admirar una bona
quantitat cl'obres, les quals ens han fet comprendre
millor encara la valor de la seva pintura.

Essent aquest pintor ben jove, dóna en la seva obra
mostres d'una inquietud experimental. Villà ha rodat
món i d'aquest trashumà ha sabut treure'n bones
lliçons. Des de l'any 1922 el nostre pintor s'instal.là a
París—el París de tantes amargors, de tantes incom-
prensions, però, alhora, el París encara, centre i cer-
vell artístic del món. París, avui, té molt menys es-
prit que abans de la guerra ; sembla que també ha

perdut altres de les seves virtuts. Però, París, és en-
cara París : vull clir que no s'ha desplaçat cap a Ber-
lín el centre artístic del món, com de resultes del im-
pressionisme un cija es desplaçà la capitalitat de Ro-
ma a la ciutat del Sena. París—i en dir París, a niés
dels francesos, volem dir : els russos, els polacs, els
xecoeslovacs, els grecs, els alemanys, etc., que hi
viuen--encara avui és una lliçó per tot el món. Per això
entre els nostres lii ha encara aquells qui, tot i no re-
nunciar a la flor de la racialitat —tot i abominar d'un
art cosmopolita—es troben millor vora Montparnasse o
al vell Montmartre i encara que sigui a Passv, que a
Barcelona, a Olot o Sitges.

Sabem que entre alguns catalans de París, però,
és de bon to dir mal de França ; sabem que alguns
d'aquests somnien en el retorn a la terra. Això, en
part, no està malament, sobretot si una vegada re-
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patriats sabessin enyorar Europa. Cal tenir en comp-
te que ací són massa pocs els pintors arrelats a la
terra, que saben enyorar-se., com cal, del que rosal-
tres en diem «Europa» : la majoria d'artistes acli-
matats a Catalunya estan massa convençuts que han
trobat la Veritat i que la pintura catalana és la millor
del món. Ja no els interessa gran cosa més que pin-
tar teles de bella qualitat pictòrica. L'agudesa, la in-
quietud ; paraules sense significat per la majoria de
pintors residents a Catalunya. Totes aquestes coses
són ací saldades amb un mig riure o anib una boulade ;
com diu Josep Pla, ens liem aturat a mig camí.

Per això nosaltres encara creiem que París és Pa-
rís pels artistes de tot el món, si ells no renuncien a
la idiosincràsia llur. Per això la pintura de M;quel
Villà—d'aquest pintor que, per sort d'ell, en totes
les absències no ha estat mai un sense pàtria—ens
sembla, a més d'anunciadora d'u1: fort temperament,
una bona lliçó. Aquesta pintura, ben segur, no hau-

ria estat possible que es produís actualment a Barce-
lona on, en general, tan bons artistes s'acontenteu
fent una pintura de saló.

I s clar que s'hauria pogut donar un cas semblant
al de Villà dintre de casa, pers, Hauria estat, ben se-
gur, cosa molt excepcional. Ací tenim el cas Dalí,
gairebé autcton, encara que, ben segur, l'ambient
intel.lectual de Madrid en féti nossible l'eclosió.

Malgrat tot, el cas de la pintura de Villà, neoro-
màntica i per tant seguidora deis Vlamincic i dels
Utrillo, resulta a París un cas de tradició. ts per
aizi> que no sabríem renegar de París ; perquè París
per nosaltres encara representa, des de casa nostra,
el punt del neón d'on sentim una gran enyorança :
1'envorança d'una pintura menys sa e que la que gai

-rebé entre tots els arrelats aneen produint, potser
en mal liora.

RAFAEL BI?NF,T

EXPOSICIONS D'ART

RICARD Ouisso. — En la literatura i en l'art hi ha
una mena d'obres e1-- autors de les quals potser no
entren als Camps Elisis, almenys en els pomposos
Camps Elisis destinats a aquelles figures de nom uni-
versalment conegut, sinó a uns altres Camps Elisis
més niodestets, sense tanta solemnitat ni etiqueta.
Volem dir, per precisar una mica més la nostra imat-
ge mitològica, que els primers són ocupats per les
figurasses ; els segons, per d'altra gent no tan ini-
portant, no tan universal, però ben apreciable també.
En la literatura, aquesta segona classe de la immor-
talitat és la reservada a aquells autors que un crític
francès ha nomenat du secoird ravoni : memorialistes,
epistolaris, etc. ; en l'art, ens fa l'efecte, també, que
entren en la nostra clas.. ificació certs gravadors del
divuit francès, o, més enç , un Steinlen.

Volem dir-i potser per aquí hauríem d'haver co-
mençat, estalviant-nos marrada i estalviant-la a 1'hi-
potètic lector—que Opisso és un dibuixant costumis-
ta, les obres del qual seran un document inaprecia-
ble per a l'historiador de demà que vulgui -veure i
àdhuc palpar la vida i el tarannà de la Barcelona del
nostre temps ; una deu de pintoresc, d'humor bon jan,
de barcelonisme amb tot all,) de blasmahle i de lloable
que pugui tenir aquesta paraula.

Els aplecs populars, de costellades, got de vi i broma
grassa ; les escenes de carrers de ben embussada
circulació ; els llocs de .,. cndez-vous» de determina-
des menes de gent ; el comentari d'una certa actuali-
tat pintoresca, etc., etc., són els temes del nostre di-
buixant més popular en diverses accepcions del mot.

Un rar esperit d'obseivació traduït en múltiples de-
talls, i una complaenç t a insistir en els més diver-
tits i pintorescos, li donen títols a una consagració
d'llulnorisme iii transcendent, notant amb bonhomia
els defectes humans, alegrant -se de l'espectacle, fixant

-lo escrupolosament i sintetitzant-ne tots els incidents
en una sola composició.

Notem, doncs, com el dibuixant no es posa en una
actitud crítica, ni corrosiva. Constata i prou. I això,
en una forma deseixida, desimbolta, resultat d'una
llarga experiència de dibuixant dotat que no es de-
tura per minúcies tècniques perquè sap que la traça
el salvarà dels trencacolls—o els 11i farà eludir.

PERE, SÀNCHEZ I GF,NAR LAHUERTA. — Es faena
que, sempre i en tots els ordres, la reacció és despro-
porcionada, exagerada, violentíssima, en relació a l'ac-
ció contra la qual obra. Si així passa a tot arreu, Va-
lència no podia ésser una excepció. Després d'una
llarga temporada, i d'una llarga llista de noms que no
cal esmentar perquè tots la sabem de memòria, de
pintura banal, anecdNtica, de colorisme formulari,
heus ací que ens surten dos pintors valencians dispo-
sats, costi el que costi, a fer perdre la concisió d'aque-
lla qualiñcació tan entenedora : «pintura valenciana»,
havent-lli d'afegir precisions afeixugadores. Els allu-
dits pintors valencians són Pere Sànchez i Genar La-
huerta, les obres dels quals han visitat Barcelona, o,
més precisament, la Sala Parés.

Aquests dos pintors semblen tenir, com tots els
valencians (potser és una característica ètnica), una

c
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força colorística uo gens comuna ; però, per un esforç
de la voluntat, no la deixen desfogar.

Posats a fugir del valencianisme pictòric (en el sen-
tit més amunt esbossat), cauen en un pseudo-trans-
cendentalisme que no deixa de tenir parentiu amb el
constatable en altres pintures igualment lliurades a
l'anècdota folkltirica al conreu de la pintura extra-
pictórica. Ve a ésser cona fugir del foc per caure a
les brases. Però, tanmateix, ja és gran cosa fugir
del foc ; almenys hom no perd l'esperança que un
dia o altre, els que en fugen, no caiguin en algunes
brases capaces de donar un caliu confortable per a
tots. Sànchez i Lahuerta, de moment, reaccionen con-
tra l'aparentment racial facilitat i s'embranquen.
Aquest apartament dels camins pseudo-tradicionals
mena el primer a una estilització que sembla feta de
cara al popularisme ; el segon, més arbitrari, és me-
nat a una deformació gairebé caricatural.

No fem, però, massa estat de llurs obres actuals.
Els temperaments inquiets—i els dos pintors valen-
cians tenen tots els símptomes d'ésser-ho—varien amh
una facilitat que esvera els creients massa rígids en
la unitat de la personalitat : qui sap el tomb que do-
naran demà passat, o demà mateix. No juraríem que
d'ací un anv—i això vol dir que ens agradaria de re-
veure'ls, ells i les seves obres, per Barcelona no se'ns
presentessin sota un aspecte completament diferent,
en recerca, no del talent, sinó de la millor expressió
d'aquest. Déu ho faci.

SAINZ DE LA MAZA. — Olis, dibuixos ; figures, pai-
satges... variació i desigualtat. El pintor vacilla ; sem-
bla com si pintés a moments més feliços uns que al-
tres, tant, no ja en les seves obres, sinó dins una
obra mateixa, trossos afortunats veïnegen amb d'al-
tres que no ho són tant. Discret sempre, però, fet i

fet d'aquesta seva darrera exposició preferim les no-
tes i dibuixos, potser perquè són més directes, obres
de major despreocupació, sense tantes traves, l'artis-
ta ens dóna més desemharassadament sensacions ab-
sents en les obres usés preocupades.

JOSEP PUJOL. — Si els nostres informes són verí
-dics, Pujol és un artista joveníssim ; aleshores, doncs,

encara sorprèn més lá seva habilitat. I precisament
en aquesta és on radica el perill ; abandonar-s'hi, és
sinònim de caure en la superficialitat. Potser aquest
és el retret que faríem a Pujo], naturalment elegant,
traçut, perfil que no aprofundeix ni la seva visió ni
la interpretació d'aquesta. Les seves teles són, al pri-
mer cop de vista, simpàtiques, agradables ; però hom
hi sent massa l'absència del planteig de cap proble-
ma per part de l'autor.

JULI SOLER. — La simplicitat de moltes grans obres
d'art només és aparent ; no s'lia parlat debacles de
]a difícil facilitat dels clàssics. L'afany d'aquest pin-
tor d'ésser clar i senzill, potser és producte d'una
visió clara i senzilla ; però ens fa l'efecte que la seva
simplicitat no és la de l'artista que simplifica per tal
com copsa de seguida l'essencial i deixa de banda el
secundari, sinó la del que és simple perquè li resten
amagats molts aspectes. Però l'esforç envers la ela

-redat i la simplificació és sempre més lloable que la
tendència a l'enfarfec i a 1'envitricollament, quan no
es té força per assolir una síntesi on la complexitat
sigui dispensada per la valorització de tots els ele-
ments. Potser és per això que les pintures de Soler
són simpìtiques, per la sena manca de complicacions.

JUST CABO'
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MARIA MUNTADAS	 Pintura (FotoSerral
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J. PIJOAN autor de les interessantíssimes obres:

Historia del Arte
o El Arte al través de la Historia

Segona edició

El primer volum és dedicat als pobles primitius, a l'antiguitat clàssica, a I Orient i As èrica; el
segon, a l'Edat mi jara, ríes dels primers temps del cristianisme, fins al renaixement de l'art clàssic, i

el tercer, al Renaixement amb tots sos matisos, el plateresc, el barroc o xurrigueresc i la restau.ació,

Consta de tres volums en civart major, anib un total de 1.655 pàgines. il lustrats anib

2 492 gravats 1 159 làmines impreses en ueere i colors. — Relligats anib lela, 150 pessetes.

Historia del Mundo
Aques a magna obra compendrà un estudi complert i detallat de la vida i desplegament d,1 gè-
nere humà, des de les rrimeres edats del nostre planeta considerat com un astre en l'espai; les
races primitives, les antigues civilitzacions, Europa i A,ia medievals, el descol 1 invent del Non
lbn, etc., etc., fins als temps moderns, anib tota la complicada organitaacib de Irs diverses nacions

del món i llurs mritues relacions de to'a mena.

Cinc volums en quart. Publicats el primer i segon amb un total de 982 págines, illustr..ts
amb 1 208 gravats. -t9 lámines en negre i 31 en colors Cada volum: Tea. 50 pessetes.Tanrarrd redrrtl dels volranrs

SALVAT EDITORES, S. A. 41 - Carrer de Mallorca-49 BARCELONA
■	 m

CASIMIR V 1 C E X S
R	 c

A	 E
J	 R

O	 A
L	 M

E	 Is	 c
A

Tallers, 72 - Telèfon 15644 - BARCELONA



Ç a pinacoteca
C aspar smates

7ares 1 @ravats	 pesseig de Gràcia, 34
telèfon 13704

Saló d'6xposicions3 a r c e 1 o n a

ELECTRICITAT
Insia1Iacions Generals

SCQPINA

Llum, Força, Timbres,
Instal-lacions de luxe í
senzílles. Parallamps, etc.
Especialitat ram d'obres.
Bombes Bloch, Projec-
tes í pressupostos gratis.

Passeig de Gràcia, 102
Rosselló, 236 - Telèf. 71741

BARC EL O N A

BANYERES •• LAVABOS
ESCALFADORS

WATERS	 BIDETS
CAMBRES DE BANY

p	 15Re is	 REp^i

JAUME SAURET
7 . PELAYO . 7



r o

5ÄB ó

DE
M Y R U DGí A

13 ôrcetor

v

A. LÓPEZ LLAUSAS, imp.
Diputació, 95, Barcelona


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Faltan.pdf
	Page 1
	Page 2




