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La casa gòtica del carrer de Mercaders

Grans són les obligacions a satisfer, per la ciutat de
Barcelona, respecte al seu patrimoni artístic hist<)ric.
Uns monuments s'han de restaurar, perquè estan mal-
mesos, ruinosos ; altres s'han de posar en valor, ama-
gats cona es troben per urbanitzacions defectuoses ;
n'hi ha que s'han de protegir amb la serenitat de l'in-
terès artístic. El descuit, l'abandó en què són tinguts
els edificis històrics de Barcelona, és antic, tradicio-
nal. Ja fóra hora de posar-hi esmena, canviar d'acti-
tud i procediments.

Deixen perdre avui, a Barcelona, conscientment, en
lloc cèntric, l'edifici d'arquitectura civil de caràcter
particular més antic, niés sencer, més notable, que
existeix a la ciutat. Es tracta de la casa gótica del
carrer de Mercaders, obrada en les darreries del se-
gle XV i començaments del XVI.

Aquest monument abandonat, esperant decisions que
no vénen, és molt possible que acabi destruint -se to-
talment, i és evident que s'ha d'evitar que la destruc-
ció de dita casa esdevingui un fet, car el patri-
moni artístic de la ciutat minvaria d'un gros valor,
i cons que el que ha caigut fins ara és una part
accessòria insignificant, volem dir quelco:n, per con-
tribuir no sols a evitar la destrucció total re l'edi;l, i
esmentat, sinó a procurar la reconstrucció de ço cai-
gut i la restauració total de la casa. Sera possible?

És ben digna d'atenció la construcció que ens ocu-
pa ; és l'exemplar millor conservat, d'un tipus de casa
senvorial, de gran vàlua arquitectónica, com en cap
altre temps no presenta Barcelona.

La solució general de la planta té les arrels en els
castells i palaus d'estil gòtic del segle XIV, existents
a Catalunya. Cambres disposades a l'entorn d'un pati
central quadrat, en el qual hi ha l'escala : és la dis-
posició dels castells de Vilassar, Balsarenv, Palau La-
costa i Vulpellach, de les cases nobles de Girona, del
Palau reial de Santes Creus.

Es desenrotlla l'edifici en tres plantes : semi-sótano,
pis baix o entresol i pis principal. Les dues primeres
'ajunten en una sola al fons del pati, resultant així

lloc a propòsit per a quadra i guarda de carruatges.
El pis baix o entresol té l'entrada al primer replà de
l'escala ; encara conservem a Barcelona algunes altres
portes en aquesta disposició, ricament ornamentades.
Allí l'amo de la casa tenia l'escriptori o estudi, on
rebia les seves relacions, els amics o clients, comer-
ciants o masovers. En lloc semblant del propi carrer
de Mercaders, exercí la seva professió En Pere Becet,
jurisconsult eminent, canceller del Rei Martí I, ad-
vocat del fisc i del batlle de la ciutat. El pis noble o
principal, conté gran nombre de cambres i recambres,
per a la vida de família i sales de recepció d'amis-
tats.

Un dels aspectes de major intrès de la casa, és la
disposició de la coberta, que es reflexa a la façana
principal i al pati. La teulada va sostinguda per tina
sèrie de columnes de pedra picada formant galeria,
de manera que la casa acaba en terrat cobert. A un
costat de la façana el mur puja amunt, constituint una
torratxa, amb terrat sense teulada.

Diverses cases antigues de Barcelona presenten en-
cara vestigis de columnetes a la part alta, aguantant la
coberta, mes per excepció, ' en aquesta casa del carrer
de Mercaders, la galeria és doble, o sigui a la façana
i al pati. El conjunt resulta així verament monu-
mental.

Les finestres de l'entresol i més encara les del pati
són d'obra de pedra picada florejada. Complicats mot

-lluratges, escuts, vegetació i bestiam ornamental, cor
-responen al moment ele transició del gòtic al Renai-

xement, el qual produí aquell típic estil plateresc bar-
celoní.

Els finestrals del primer pis foren partits per co-
lumnes, mes al segle XVIII es canviaren anib bal-
cons ; queda, amb tot encara, alguna finestra que per-
metia reconstruir amb fonament les que manquen.

Nombroses famílies habitaren, a ti avés dels segles,
la casa que ens ocupa. Mancant documents, ens limi-
tem a indicar els noms a qui pertanyen els blasons
dels escuts que ornamenten portes i finestres. El qua-
dro principal correspon a la família Abella ; segueix
el signe heràlclic de la casa Bastida i per últim els
de Tanafa y Potau.

Constitueix aquesta casa un veritable tipus de pa-
lau senvorial. Tota la façana és de pedra picada.

En la història de la arquitectura civil de Barcelona
no trobem cap altra composició de conjunt definida

Reconstrucció de la façana de la casa gòtica del carrer de Mercaders
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Galeria alta de la casa gòtica del carrer de Mercaders Façana de la casa gòtica del carrer de Mercaders

Porxo sobirà de la casa gòtica del carrer de Mercaders	 Pati de la casa ghtica del carrer de Mercaders (Reconslruciió)

(Clixés i documerts del Servei de C. i C. de sT(e so, enis)
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Porxo sobirà de la casa gòtica del carrer de Mercaders
(Clixé del Servei de C. i C. de h/mruruorts)

anib tant rigor com aquests edificis d'acaballes del se-
gle XV i començaments del XVI, de qual tipus, la
casa del carrer de Mercaders és l'exemplar més es-
plèndid i relativament en millor estat de conservació.
Als carrers de Moncada, Bishe i Lladó, hi ha alguns
clements de cases semblants, pera es troben molt més
fragmentaris i mutilats. Avui no saben a Barcelona

com acabar les cases : terrat, teulada, mansarda...
Aquesta casa ens dóna una gran lliçó.

S'lia dit que aquesta casa no desapareixerà, puix
l'Ajuntament diu que vol reconstruir-la en altre lloc.
Creiem que seria molt més econ'nnic i extraordinària-
ment inés senzill deixar-la on es troba, refent el caigut.
Un monument no pot traslladar-se com es muda (le
pis una calaixera. L'emplaçament, els materials anib
què foren construïts els murs, són dades inapre-
ciables per a la història i l'arqueologia. No hi ha ma

-nera de refer els matisos, puix les delicadeses d'una
obra original es perdrien en traslladar-se darrera la
casa de l'Ardiaca, a la via transversal de la keforma.
Aquesta via tindrít trenta metres d'ample ; el carrer
de Mercaders en té quatre. Fóra impropi, no estaria
a escala, quedaria en ridícul.

Deixem els Inonuments que posseïm on es troben
reconstruïm ço caigut, restaurem la casa gòtica del
carrer de Mercaders. Potser quedarà voltada de ras-
cacels, mes no lii fa res ; el pati és de tal grandiositat,
que la claror no serà escassa a les cambres. Serien
aquestes lloc excellent on establir una Biblioteca
popular. Instal-lacia aquesta, tot cuidat, ben tingut, de-
corosament net i endreçat, podríem mostrar sense aver-
gonvir-nos, una autèntica, antiga i formosa casa se-
nvorial històrica de Barcelona !

JlRONI MARTOREI,I,

«Dancing», de Josep Moiiipo«

Rs la tela gran de l'Exposició Mompou ; no direm
pas que sigue la inés reeixida. hepresenta, però, un
esforç considerable vers un art d'ambiciós estil:
es alguna cosa més que un fragment de pintura,:
encara que les grans pintures han d'ésser bones en
cada fragment. El manejar una quantitat tan consi-
derable de figures com el pintor ha :ranejat ací, re-
presenta alguna cosa. es hora que la hora pintura es
proposi problemes una mica ambiciosos com el que
Josep Mompou s'ha plantejat amb la tela «Dancing».

D'aquesta tela, nosaltres, estimem inés el fons de ''.a
composició. Preferint les figures que hallen a les asse-
gudes del primer pla : en el fons d'aquesta tela lii
veiem més el pintor. Les tonalitats són més foses—el
cromatisme mès reeixit.

No creiem que pel sol fet de pintar una tela gran,
un artista mereixi una major consi.jeració : a vega-
des en el pot petit lit ha la bona confitura. Però, quan
un pintor de la qualitat de Mompou té l'ambició de
produir una obra de graus dimensions, aleshores les
coses canvien : l'atenció més fina Is ben merescuda.

B.
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IiONORI DAUNIER	 Vellai noia

HONORE DAUMIER

El dia i i del passat febrer s'escaigué el cinquante-
nari de la mort del gran dibuixant, pintor i escultor
Honoré Daumier. Cada dia que pass•I, l'obra pictòrica
del pobre i gran Daumie.r, és considerada amb major
atenció. La crítica actual, lla vist alguna cosa més en
l'obra de llauinier que el caricaturista : Baudelaire
inicià aquesta direcció en coliiprendï e--lllalgrat i ca-
talogar-lo entre els caricaturistes—que Li havia algu-
na cosa de seriós en l'obra de 1'illustrador de L a-
ricature i Chari.vari. Hi havia aquell Miquel Angel
que Batzac li descobrí sota ?a pell.

Però després de l'exposició que e] ,,inarcliand» Du
-ran-Ruel organitzà l'any iS7S de les pintures de

Danmier, les quals foren produïdes tardanament i gai
-rebé desconegudes fins aleshores, colnençà, cíes d'aquest

anv, abans de la seva mort, i de mira en mica, a créi-
xer el nom de Dauinier cona a pintor.

Avui copsem tota la importància d'aquesta faceta
una mica ignorada del gran niar.;ellès. L,a història
acostuma a fer justícia : cal que --Is alomes sapiguen
esperar els judicis serens de la història i es malfiïn
tant dels escarafall s com dels elogis que es forgen,
sovint, amb la major bona fe en els cenacles. Cal, so-
bretot, no desconfiar que en el regne de l'art de l'ave-
nir, també, cona en el regne del Cel, els darrers poden
esdevenir els primers.	 R.AFAn, BENI'r
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PAU GARC;:LLO	 Bacant

Escultures metàl • li g q cues de Pau Gargallo
Pau Gargallo representa e , l'art contemporani, amb

Brancusi i Henri Laurens, F; fet rar d'un escultor que
ha treballat paral•lelament als tres o quatre grans pin-
tors de la seva generació, Picasso, Braque, Gris i Lé-
ger, per tal de constituir, gràcies a un llarg treball,
desinteressat i animat de revelacions successives, un
llenguatge plàstic, un estil de debò, comparable al de
les més belles èpoques.

Gargallo era entre aquests artistes que han tingut el
valor de començar pel començament. I no pas un comen-
cament a flor de pell, d'un punt exterior, d'un qualse-
vol bocí de superfície, sinó agafat a fons, al naixement
mateix de la plàstica. Era l'únic mitjà que tenien de
construir alguna cosa sòlida. Ho van fer amb confian-
ça, amb aquella magnífica confiança que és el do moral
de totes les bones èpoques, i que a ells els fou llarga-
ment preparada per anys d'inquietuds, d'entusiasme
i de riscos. ¿ On trobaríem una prova usés gran de la

força creadora sinó en aquesta confiança en 1'inco-
negut?

La intel.ligència (le llur art, la consciència de llurs
destins, llurs finalitats, en una paraula, els han vin-
gut o els ha estat revelades a mida de llurs descober-
tes. A la base no hi havia sinó una confiança dels
joves.

La qualitat plàstica d'una obra, recerca desesperada
de tots els artistes, és sempre la mateixa. Però els
mitjaus d'arribar-hi són nombrosos i més o menys efi-
caços. Els cubistes han volgut donar a la plàstica el
seu lloc preponderant, la seva reialesa exclusiva. I per
això canviaren, almenys aparentment, els suports del
seu etern problema. Aquesta coratgia els ha valgut
una admirable fecunditat i sobretot la creació d'un es-
til que serà l'orgull de l'època present.

Gargallo, contràriament a d'altres escultors, trobà
per a les seves experiències una matèria més propícia,
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PAU GARGALLO	
El profeta
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PAU S t;ARGALLO	 Retrat del picador R. NI.

una ]Matèria que S'adapta ]laturaimerit a les noves ne-
cessitats plàstiques, a la diferenciació dels plans, als
jocs subtils però constructius de la llum i de l'ombra.
Creà així aquesta escultura transparent, aèria, en la
qual l'espai intervé i ,juga un paper actiu a través de
les superfícies, entre les línies torçades que contenen
la mateixa essència pïàstica del dibuix, i les fornies
el-líptiques. Aquestes darreres apareixen sovint al punt
on es nuen les construccions i recorden el problema
inicial, el volum d'on lla partit l'escultor.

Les escultures nletàlliques de Gargallo, tant si són
màscares com si són figures, romanen profundament
lligades a realitats exactes. Resumeixen intensament
llur materialitat, les exalten. Són el productes d'una
sensibilitat totliora desvetllada, essent com són la rea-
lització de l'expressió més íntima, inés sincera, de
l'home, una expressió d'una qualitat raríssima, obtin-
guda al punt inés agut, inés nerviós, del seu equili-
bri. Així el dansarí de la farruca de ritme exasperat
que «conquista» la seva «vertical» en el moment més
impetuós del seu moviment, anlb una precisió mira-
culosa. Mesura vivent ; constància de ritmes agrupats
en un ordre arquitectural.

Gargallo coneix tot el preu d'aquesta conquista,
aquesta voluntat superbament clàssica en mig de les
passions, de la llibertat i de la vida.

Cons que Gatgallo és escultor urimcr ch ic res, no ha

cessat alai, en la concepció de les seves escultures me-
tàliiques, de partir de la inassa, essència mateixa del
seu art. Pcr construir, sempre té en conlpte una base,
un eix i un cim. Fidel al principi del costat principal
afavorint la composició, planteja sempre els seus pro-
blemes i els resol dintre les tres dimensions de l'es-
cultura, una de les quals és considerada en escorç i
apreciada ]loniés en esperit.

Per ell l'escultura no és sinó una sèrie d'imatges
siinuitànies que van a parar, refoses, en una unitat
d'objecte, la qual així ens és suggerida.

La gran novetat en l'obra de Gargallo és la recerca
d'uil volum abstracte gràcies a la illluninació. Divi-
dint les seves superfícies en convexes, en còncaves i
ell planes, arriba a juxtaposar els seus plans d'una
manera tan perfecta cola natural per a crear aquests
organismes vivents en els quals es juga la llum i l'om-
bra dins l'emoció nerviosa d'una vida restituïda.

El iniracle era lligar els plaus convexos, que, rebut
-jant els raigs de llum, els dispersen sobre ells en

reflexos inestables, a les superfícies còncaves, que,
guardant en llur clot aquests mateixos raigs, els fo-
nen en una iiiuiiiinació igual. Després calia discipli-
nar tot aixil mitjançant superfícies planes exclusiva-

PAU GARGALLO	 Retrat del pintor V. R. Montero



G A S E T A u E L E S ART S
	

59

ment constructives i constituint una massa sòlida i
l'onlbra.

Gargallo mateix diu
«En els indrets obscurs les coses tenen tendència a

desaparèixer. En les parts clares també. Solament en
les mitges tintes hom té la mida quasi justa de tots
els volums. Amb la, composició d'aquests plans diver-
sos he creat una reverberació que podria satisfer la
intel-ligència cobejosa de major abstracció.»

La 1)ansarina, l'Arlequí, l'Apòstol, el Crist, el seu
retrat i la seva obra Inés recent, el Picador, són escul-
tures perfectes que restaran, dintre llur equilibri ner-
viós, llur arquitectura de llum, llurs acords d'aire i
de metall, com unes obres resplendents del nostre
avui.

Constitueixen, d'altra banda, unes valors poètiques
puríssinles en la plàstica contemporània. Gargallo, alli-
berant l'escultura del seu aspecte acostumat, tot res-
tant fidel a les seves lleis profundes, n'ha fet poesia.
Í;s un precursor.	 E. '1'i^.RIADE

d_Tn record a l'art del vell Gi ii t eno

La Sala Merl_i ha tornat a recordar als barcelonins
cona és important la pintura de I rancesc Gimeno.
Aquest record és ben just, ací on tanta gent del fort
pintor proletar,, no n'ha vist altra cosa que els seus
defectes.

La substància de pintor que lii ha en les bones teles
de Gimeno és molt més important riel que creuen la
majoria dels nostres artistes i amaleurs rle paladar
delicat. El refnanielrt ha aconduit la pintura actual
catalana vers el conreu de l'agudesa en els millors
casos ; la força, per contra, és mirada actualment com
una cosa passada de moda. I, sobretot, aquesta mena
de força primària de pintor, que posseí Gimeno.

F. GIMENO	 La noia del gat

Caldre recordar constantment al barceloní distret
que Gimeno va donar unes quantes _eles intensíssimes?

Cal, però, destriar de l'obra d'c-quest pintor les
obres fortes, que de tant que ho són hom no recorda
que tinguin cap defecte, d'aquelles altres en les quals
es fa explícita gairebé ílnicarnent la vulgaritat.

R. B.

F. GIMENO	 Paisatge
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RAFAEL BARRADAS

EN MEMORIA DE RAFAEL
BARRADAS

Hi ha dues menes d'inquietud : l'estèril i la fecun-
dadora. En el cas del pintor Barradas, que ara aca-
bem de perdre, la inquietud no fou sempre de bona
mena ; era que l'artista, sovint, havia descentrat el
seu dinamisme de la idea precisa i reta de la pintura.
Potser, en el fons, era que Barradas no fou mai el
que se'n diu un pintor de raça—fou un artista més
amant de l'especulació matemàtica i amb una direc-
ció molt marcada vers la metafísica. En certs aspec-
tes, Barradas ens fa pensar en el pobre Juan Gris,
l'artista devorat per les teories. Hi ha en l'obra
d'aquests dos pintors alguna cosa de fallit : és el fra

-càs heroic de posseir una ambició inés alta que les
possibilitats ?

Malgrat tot, Barradas, en aquests darrers temps
liavia aconseguit encarnar la seva metafísica : les se-
ves creacions Podien ésser recollides pels nostres sen-
tits. Havia donat algunes obres profundament pict-t-
riques, fins dotades d'aquell sensual sentit de la ma-
tèria, signe evident que la sensibilitat de Rafael Bar-
radas havia afinat els trets a un blanc segur.

«Sans», la visió d'un plàstic i pictòric expressio-
nisme apocalíptic del miserable suburbi de Sans, és
sens dubte una obra de bon pintor , de pintor subs-
tancial.

En altres moments, potser, més aN iat que el senyal
metafísic, havia fet fallir al pintor la lleugera super-
ficialitat adquirida per Barradas en el constant exer-
cici de dibuixant d'illustracions, a.;pecte certament
agradable d'aquest artista, però. Així., dones, en les
cares dels àngels i la Verge de la pintura religiosa que
reproduïm, és més bé el cartellista el q ue fou infidel
al pintor.

Però, si l corn sia, tant l'obra com l'home que aca-
bem de perdre, portaven aparellada una alta simpa-

RAFAEL BARRADAS	 Pintura religiosa

tia, per la qual avui, nosaltres, ens sentina junvits al
seu record.

R. B.

RAFAEL BARRADAS	 Pintura
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Dibuixos de Josep F. Ràols

Josep F. Ràfols és, abans que tot, un ponle sensi-
ble. Ràfols és un dels nostres arquitectes més fins i
ara diuen que vol esmerçar les neves energies i la
seva tendresa en la pintura. De temps, per<,, Ràfols
dibuixa, sobretot, a la mina de plom : troba plaer ex-
pressant-se anió la senzillesa dels traços del llapis.

Ràfols és abans que tot llunlà : vull dir que no
s'amaga artísticament de tenir aquella cosa que ano-
menem cor. Es un cristià. TJn cristià, però, que lia
sabut adaptar perfectament aquell precepte evangèlic
que diu : «Càndid com el colom i astut com la serp ».

El cristianisme de Ràfols és molt distint dels colls
-torçats del prerafaelisme anglès o del cristianisme

bleda de Maurice Denis i dels seus seguidors. És
molt més allunvat encara dels efectismes dramàtics
del terrorista Desvallieres o del iecaragolat Marcel
Lenoir. Ràfols és un cristià normal. Un cristià que
fent pintura laica no pot amagar els rastres de l'ai

-gua de! baptisme.
L'especulació d'aquest artista es basa, sobretot, en

Relioir i Matisse i una mica en Picasso, pintors, els
primers gairebé pagans i el tercer --sovint—anió niés
picant que gentilesa. Ràfols, damunt d'aquests mes-
tratges i d'altres, ha basat el seu cristianisme : el
seu bon cor o els seus bons sentiments. La malícia lia
lestat reduïda a l'ínfima quantitat, perquè les obres
no esdevinguessin fades. Així, vol dir que Ràfols és
un cristià—un bon cristià—intel•li gent.

El nostre artista dibuixa retrats i conjunts de per-
sonatges. Les seves composicions són caçades en els
llocs on millor es mostra l'animació ciutadana : en els

cafès sobretot. Les noies dels cafès de RMlfols tenen
un aire elegant, mundà, de bona família. Si a Tou

-lousse-Lautrec, Ràfols li deu, en part, la planera d'or
-denar les seves composicions—aquella manera vivent

i alhora matemàtica de distribuir 1'a.rabesc damunt la
tela--no li deu gens ni plica del formidable desver-
gonviment de caçar amb aquella tallant intensitat les
fesomies humanes. Aquelles fesomies i aquells mus-
c les vistos en llur amarga i estúpida expressió de
bestialitat.

El gran Toulousse-Lautrec fou un artista que sen-
tí el cabaret i .Montnlartre : el pecar antb esj^ril. Rà-
fols veu el món alnb melivs dolor, perè, la seva joia

harnR'11ica, això sí—és molt menys esclatant que
la de Renoir, però és tan tendra, almenvs, come ho és la
del més gran pintor modern quan pinta la infantesa i
la sana i esvelta adolescència. Quan Renoir plasma la
joventut exuberant és quan dóna l:a nota més aguda
de sensualitat.

A Ràfols senihia que li enanca ;11è per arribar fins
a 1'entranva de la jo.a o del dolor ; cn realitat és que
l'artista porta la tendresa austera de Fra Angèlic a
l'ànima, la qual és aplicada constantment a veure el
neón d'avui anió una telnperança plena de subtilitats.

Voldríem demanar a Ràfols que es posi a pintar
sense temença. Té totes les coses ben preparades per
fer bona pintura i estem segurs que aquella plica de
por que a vegades es fa ostensible en els seus dibui-
xos, ben segur .-lesapareixeria del tot una vegada acos-
tunlat a planejar la matèria colorida anió els pincells.

R. R.
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LLUÍS BONET, arquitecte.	 Façana i entrada de la casa de la Sra. Vda. Salvat, I;arcelona

L'ARQUITECTE LLUIS -'BONET

L'aplicació (le les estructures de formigó armat a
l'arquitectura ha plantejat problemes importantíssims
que en els darrers temps han trobat ressr) en una no-
víssima escola arquitectonica. Perquè les estructures
de concret permeten donar al material unes dimen-
sions que no toleren els materials petris fins ara em-
prats normalment en la construcció, i tenen llurs ele-
ments per llei de naturalesa un mínim de volum que
les fa aptes per a ésser arquitect(lniques, en guany de
les estructpres de ferro que podent obtenir idèntics
resultats mecànics, no satisfan, peres, l'emoció estètica.

El procés constructiu del concret comporta una ne
-cessària simplificació, per tal d'assolir un preu rao-

nable, dels elements estructurals. Aquesta simplifica-
ció que en els exemples de modernitat realitzats fins
avui apareix com una esquelètica manifestació estruc

tunal, és presa cona a substància de la nova arquitec-
tura i potser cona a conseqüència de la fatiga que la
banalitat ornamental de la degeneració del clàssic ha
portat als esperits sensibles arreu.

El goig estètic en les novíssimes construccions s'lia
de cercar únicament en l'harmoniosa proporció dels
volums arquitectònics i de les proporcions del buit i
el pie dintre els plans que els determinen, una emoció
gairebé cerebral i no assequible sinó a una minoria su-
ficientment preparada.

Pera els exemples que ens ofereixen els caps de
brot de la nova escola, potser ens farien sospitar qu,
les conseqüències de les lleis noves serien obres més
pr¿)ximes a les d'enginv-eria que a les d'arquitectura ;
entenem que cal cercar fora del camp purament arqui

-tectimic l'emoció de les grans obres modernes d'eugi-
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nveria, com també l'emoció que indubtablement pro-
dueix en l'ànim les instal.lacions industrials anib el
dinamisme de llur enorme màquina. Perquè l'arqui

-tectura no és sols estructura ni dimensió ; altres va-
lors deuen ésser-hi comptats i ben essencials : la for-
nia, la proporció, dimensió i situació dels elements,
el color i la qualitat dels materials.

Dintre aquest camp purament arquitectc^nic situem
En Gaudí cons l'arquitecte més modern, el qual, ric
d'utillatge científic, usa amb llibertat tots els seus co-
neixements, sense moure's, per', del fcrm terren y' del
plasticisme arquitectimic, dintre del qual va donar ca-
milis prou clars i de possibilitats prou extenses per a
ésser explorats sense temença de què se n'encomani
únicament un aspecte epidèrmic. Les lliçons de tècnica
i de plasticisme arquitectànics del formidable arquitec-
te són tan importants, que creient que deuen ésser
aprofitades per temperaments prou forts.

Hem enunciat els anteriors conceptes per a poder
situar amh més exactitud l'obra de l'arquitecte, el
noia del qual encapçala aquestes ratlles, perquè creiem
que Lluís Bonet, arquitecte modern, cerca la mo-

dernitat de l'arquitecte Inés a prop de les lliçons d'En
Gaudí que no pas de les de Le Corbusier.

Cada vegada que veiem una nova obra de Bonet, ens
afermem en el concepte que el seu autor és un dels
nostres més ferms temperaments arquitectc^nics. Les
obres d'arquitectura traeixen com les altres artísti-
ques, la personalitat de l'autor ; la decisió o les vacil-
lacions, la fermesa o la banalitat es transparenten en
l'obra feta ; en tal obra bi veien una humilitat, gai

-rebé pobresa ; en tal altra una teatral opulència ; en
moltes una discontinuïtat en la qualitat, amb algun
llampec de claror i una confosa mig-ombra. Però en
els edificis que estem avesats a contemplar pels nos-
tres carrers i pels de ciutats de més prestigi que la
nostra, si la correcció és un oasi on l'esperit reposa,
la troballa d'una obra vertaderament arquitectònica és
una festa completa.

Lluís Bonet treballa de cara a la seva noble feina
i no transigeix amb si mateix ; les seves obres, d'una
gran frescor d'esperit, com un joc d'infant assenyat,
no traspuen el goig i el dolor de 1'infantament. Les
solucions són diverses a cada obra nova, de les cir-
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cunlstàncies de les quals se'n serveix per a major cau
-sa de profit i de bellesa, i se'ns apareix sempre pie

encara de reserves per a majors problemes.
Les qualitats de la seva obra les hem sintetitzades

en anomenar-lo temperament arquitectòric, perqu^
aixó vol dir un rar equilibri en la integralitat de totes
les valors que constitueixen l'obra d'arquitectura ;
així, un profund sentit d'estructura ; un encert en la
composició, consorci de força i de gràcia ; una sensi-
bilitat de la forma come a volum i proporció, de la me-
sura i de l'ornamentació ; técnica i sensihiiitat per a
treure efectes sempre nous de la qualitat dels mate-
rials. La seva sensibilitat el porta a prop d'En Gaudí,
del qual ha vist i ha senti( les obres, i lla sabut copsar
les profundes lliçons del mestre, vestint-les de sa prò-
pia personalitat.

Empra les fornies tradicionals d'arquitectura amb
un empelt d'aquella inquietud gaucliniana per la no-
vetat de la forma i per I'accidentació de les superfí-
cies coral a causa de rica complexitat ; adjunta una grà-
cia italiana amb la clara compensació del buit i el ple,
i cerca a la vegada el joc de les llunes que li serveixen
per donar volums i combinar-los com a motiu de niés
fermesa i riquesa plàstica. I alguna volta empra fran-
cament formes corbes de generació geomètrica, uti-
llatge plàstic encara gairebé inèdit.

De les seves obres voldríem remarcar la casa de
lloguer, casa de pisos a bon preu, tres per replà, edi-
ficada al carrer de Diputació, prop del convent dels
Gossos, perquè a una construcció econinnica com ?s,
ha sabut donar un esperit de clara noblesa, allunvant-
laa de] tipus usual de casa de lloguer sense ànima, anò-
nima d'autor i d'estadant. Les cases sens dubte in-
flueixen en les persones que les habiten i viceversa ;
d'aquesta es pot afirmar que la influència ha d'ésser
decisiva.

La composició central de la façana, amb la super-
posició de galeries arcuades, recorda els palaus vene-
cians ; marquen les galeries una ombra profunda que
dóna gruix a la casa, al qual efecte ajuda també en
gran manera la teulada final a tres vessants que li
dóna personalitat, i obté fer desaparèixer l'aspecte de
pla solament de façana que tenen les cases harcelo-
nines.

Les mides i la forma de les finestres hi són gracio-
sament jugades, i el basament arriba al punt just com

-patible entre la fermesa estética i les necessitats que
el comerç imposa. La concisió de l'ornamentació, fa
ressaltar més encara la gràcia dels elements i de les
belles proporcions.

En una altra casa de lloguer que ha edificat en un
carrer de Gràcia, el ritme i la claredat exalcen els ma-
terials humils.

Una villa que basteix a Tevà (un bloc gairebé cú-
hic cobert amb teulada i amb uns porxos de tres naus
que flanquegen una terrassa), té una encertada com

-binació del granit i la terra cuita com a materials
nobles de la construcció, en la tria dels quals posa en
tot moment gran cura per a la major qualitat de
l'obra. Imposa aquesta villa per la gran netedat amb
qué juga els més delicats italianismes.

En arquitectura religiosa, Bonet té bona feina
feta en 1'excel•lent companvia dels Aplics de l'Art
Litúrgic, dels quals és element actiu. El campanar de
l'església parroquial de Santa Madrona, d'a q uesta ciu-
tat, era un problema difícil si es té en compte que
l'església és d'una trista arquitectura del segle XIX,
òrfena d'esperit, i que ve centrat en la façana, de la
qual esdevé element predominant. En aquest cas el
donar un ritme decidit a les fornies arquitectòniques
plenes d'anèmia, era la solució que s'inlposava, i l'ar-
quitecte en reeixí enllaçant el prisma inferior amb una
agulla final per mitjà de balconets estrellats i gracioses
combinacions de frontons.

En la reforma de la capella de les G. G. Dominiques
d'Horta, cobreix anlb liAbil solució l'absi, d'un sostret
de fusta (semblant a la coberta d'un cimhori), i la nau
d'enteixinat, quedant molt ben relacionades ambdues
cobertes.

El projecte d'església parroquial i edifici rectoral
adjacent que féu per a Cabrera del Penedès, no dut a
terme per manca de mitjans econbmics, és una altra
mostra de la joiosa inquietud d'En Bonet. Els vo-
lums de la nau, del campanar, de la seva escaleta, del
baptisteri i de la rectoria, emergents i ben compostos,
enllaçats per un porxo d'un sol are, són d'una alare-
dat reveladora d'una planta concebuda en bon or-
dre (i).

I per a finalitzar aquestes ratlles, volent esmentar
la cura en resoldre els detalls ornamentals i d'ofici -n
el ferro i en la fusta, en els quals el mateix esperit
vivificant dóna a la matèria una llibertat i un ordre
difícil d'assolir a qui no dugui un fort bagatge de sen-
sibilitat i intel-ligència, i on es veu també el gran
profit del mestratge de Gaudí.

ISIDRE PUIG BOADA

( i ) Publicat en el número I ran de Vida Cristiana.

MONOGRAFIES IYA RT

Joan Merli lla reprès la publicació de les seves Mo-
nografies d'art. Ha publicat suara de pintura : L). Car

-les, per Josep Pla, i [mime Mercadé, per Alexandre
Plana. 1 d'arquitectura : Joan Ber',gós, pel Dr. Cardó.

Tant els artistes objecte d'estudi com les signatu-
res dels comentadors, són prou coneguts perquè en
calgui fer altra cosa, eu una curta, nota cons aquesta,
que recomanar les Monografies d'Art editades per Joan
Merlí. Actualment aquestes monografies són molt ben
impreses damunt un paper de bona qualitat, en el
qual les reproduccions de les obres es fan admirar per
llur netedat.

B.
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Escultura de la Plaça de Cata:unya	 X11 Contino•, del projecte de monument a Fortuny	 Flora

•JOSEP VILADOMAT

En proposar-nos escriure sobre l'art de l'escultor
Josep Viladouiat, ens trobem privats de bell antuvi (le
poder fer un bonic article inés o menys literari, més o
lnenv v s literatura=c—recurs molt convenient en diver-
sitat d'ocasions--i de parlar de totes aquelles coses que
es poden emprar amb gran lluïlnent quan es tracta de
comentar l'obra d'un artista la valor de la qual est,'i
tota en les qualitats que precisament no teiieil res a
veure amb l'obra mateixa.

Davant 1'escultura de Viladomat no cus trübeni aw1)
el fruit del talent de cap geni de la inquietud rti de
cap precursor illcomprès d'un art niés o nieuv. futur.
Ens trobem, purament i senzillament, davant la pro-
ducció d'un escultor que en encarar-se amb la matèria
que ha de treballar no es proposa cap transcendenta-
líssim problema per capgirar les bases de l'estètica ni
per enlluernar i espaterrar la humanitat, sinó el molt
més difícil de resoldre i molt inés perillós i compro-
niès : el de fer escultura.

I amb aquesta única fita proposada al seu desig,
eixamorat (le tradició, les ensenvances de la qual
s'ha assimilitat quasi diríem fisiològicament, i amh
l'alta aspiració de produir, només, un art coin-
pletament normal, és com treballa aquest escultor, fu-
gint del fàcil èxit que podria donar-li entre els badocs
sensacionalistes afamats de IioDERN1'ra'r el cultiu d'un
o altre snobisme amb pretensions ,tle transcendental,
i sempre llum de tota abstracció intellectualista i de
preocupacions alienes a l'ofici. Un dia o altre hem de
Procurar restablir en tota la seva dignitat la valor
d'aquesta paraula.

L'obra de Viladomat està tot^ amarada C°1 més
feren i niés clar cgncepte escultric, molt inés sentit
que no raonat, i de vegades més a la vora d'una certa
deliquescència sensual que no d'una pura serenitat
forinalística ; concepte però que, sense perdre en cap
moment el seu nord i guia : él inés digne respecte per
la noble matèria—tan bescantada avui !—, ha semblat



Retrat de l'escultor Viladomat, por Joan Passarcll

cies, la personalitat (le l'artista se'ns mostra senipre
ben patent en totes les seves realitzacions : una sensi-
hilitat aguda i desperta, per hé que alguna vegada

JOSEP VILA DOMAT	 Maternitat

66	 G ASETA DE LES S A R T S

JOSEP VILADO\IAT	 L'Esport

fins ara vacililar indecís entre diverses formes d'ex-
pressió, com si Viladomat no hagués trobat encara la
sués adient i justa per al seu temperament.

Així podem veure com la seva sensibilitat fou re-
duïda un temps per la noble pompa del vigatà Perc
Costa, l'obra del qual presidí anih la seva graciosa
monumentalitat l'adolescència del nostre escultor i li
lia deixat una empremta saborosíssima que no desit-
gem de cap manera que s'arribi a esborrar mai. Hem
pogut constatar també com l'atreia poderosament la
finor rigorosa de l'esplèndid Renaixernent italià ja des
d'abans, però accentuadament després del seu viatge
per aquella terra, la influència del qual és ben evident
en les darreres produccions d'aquest artista. Ara es
decanta cap a un realisnie discret de la millor ase°i,

-dència, ara cap a un cert hieratisme arcaïtzant, peres
sempre defugint amb un instint alerta i segur tota
solució, per més voga que hagi assolit un moment
donat, i per més facilitats que li hagi ofert la seva
adopció—i potser per això mateix—, que negligís o
esquivés . la primera i principal qüestió que automàti-
cament s'estableix per a l'artista que no vol fugir
d'estudi.

No gens menys, sollicitada per tan diverses tendèn-

/

D1,-J	D
rii^	 y
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aparentment un xic epidèmica, ajudades per la Inés
gran facilitat tècnica i un complet domini dels mit-
jans d'execució—íinic perill, i no menyspreable, que
creiem que pot amenaçar -lo— ; coses que li permeten
el no haver de passar per alt cap dels problemes que
planteja la creació i la realització de les seves obres.

Per) aquestes diferents formes d'expressió poden
obeir a alguna altra cosa que a una efectiva desorien-
tació de l'artista, i, per bé que ens impedeixen de po-
<lcr formular una exacta definició del seu estil i d'as

-senyalar la seva probable trajectòria futura ainb algu-
na cosa més que unes poc o molt atinarles conjectures,
revelant corn revelen dins la seva diversitat un tempe-
rament e cultòric de primer ordre, ens poden fer pen-
sar que no provenen sinó d'haver adoptat l'artista una
concepció diferent per a la realització de cada una de
les seves diverses produccions : emplaçament, matèria
definitiva, assumpte, etc. 1 encara que moltes vegades
Viladomat es lliura amb massa facilitat a alguna
d'aquestes consideracions—que quasi sempre són ver-
taderament noibles a la creació d'una obra de pura
bellesa—, les seves ingènites facultats el salven de cau

-re en un amanerament que podria ésser fatal. Bona
prova en són algunes de les escultures que ens ha
moatrat darrerament en la seva exposició a les Gale-
ries Maragall, en les quars un excés de les abans di-
tes preocupacions, servides per una habilitat excessi-
vament obedient, el porten fins a vorejar la banalitat.

Les dues tendències que dominen en l'obra de Vi-
ladomat i que ens semblen avenir-se més amb la seva
manera d'ésser, i ho dient per com trobem reeixidís-
simes les obres oue ens ha mostrat informades sota
llur influència, són res dues que hem assenyalat ja
preferentment : per un cantó la del bon barroquisme
barceloní, representat tan dignament per la «Materni-
tat», que en l'Exposició Municipal de Belles Arts de
Barcelona l'any 1923—la darrera—fou la revelació
d'aquest escultor ; i per l'altre la del camí marcat pels
i.matgers i retratistes florentins, amb Donatello i Ver-
mecho, sobretot, seguint les petjades dels quals ha
exce•lit esplèndidament Viladomat en els retrats fe-
menins i infantils, d'una gràcia, una precisió i una
intesitat inefables, i en el magnífic nu de noia en
bronze, ple de robusta exquisidesa i palpitant de viras,
on lit ha condensades les més pures essències de la
bona escultura.

Esperem que, donades les efectives facultats que
posseeix aquest escultor i els exemples que amb tanta
gràcia i justes, ha sabut assimilar -se, la seva obra
adquireixi cada dia un nou punt de fixesa i poguem
contemplar-lo un dia no llunyà ja definitivament si-
tuat. Amb tots els elements que ens ha mostrat podria
sintetitzar una fórmula personalíssinia—que no club-
tem que ha de saber realitzar—, emparentarla amb la
millor tradició clàssica.

s de lamentar, en veritat, que es desaprofiti per
part de qui podria aprofitar-la tan bé, ara que hom la
té tan a mà, l'avinentesa d'una collaboració tan esplèn-
dida corn la de la civilíssima escultura de Vilaclomat.

JOAN CORTi.:s 1 VIDAT,	 JOSEI' VIL.ADOMA'l' 	 Nu (bronze)
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JOAN MIRÓ
El psicòleg suís Dr. Carl Jung divideix els bornes

en dues categories : els extravertits i els introvertits.
Defineix els primers d'aquesta guisa : «individus que
en tots llurs judicis, percepciolls, sentiments, actes i
estats afectius, senten principalment com motius els
factors externs». Quant als segons, «deriven llurs mo-
tivacions, principalment, del subjecte, dels seus fets
interns ».

Paral-lela a la de Jung, existeix la divisió de Kretsch-
mer : ciclotímics i esquizotímics. Els ciclotímics—ex-
travertits de Jung—,tes desenrotllen en la vida pràcti-
ca amb vigorosa activitat i un ingenu bon sentit, cons
sensualistes còmodes, quelcom materialistes i amics
de la conversa de cafè». Quant als esquizotímics—in-
trovertits de Jung—«són uns temperaments artistes,
freds i nerviosos, que posseeixen allò que fa defecte
als ciclotímics : un esperit fi, capacitat, d'abstracció,
idealisme, energia serena i tenacitat».

Aquestes definicions, que els dos homes de ciència
apliquen a l'home en general, poden ser també per-
fectament aplicades a l'artista. Hi lia, en efecte, l'ar-
tista extravertit o ciclotímic, i l'artista introvertit o
esquizotímic.

El primer és aquell qui atorga a la imitació una im-
portància capital, aquell qui no pot desprendre's de la
tutela abassegadora de l'objecte, i que no sap evadir-
se de la realitat que l'envolta. El segon és aquell qui
ens dóna la realitat després de passar pel sedàs del
seu món interior, la realitat transformada després de
travessar la seva ànima, el resultat de les reaccions del
seu jo en trobar-se en front de la realitat, o siguin les
ressonàncies del seu inón intern en xocar amb el neón
extern.

IOAN MIRÓ	 Pintura

Ens ocuparen avui d'un perfecte introvertit o es-
quizotímic. Ens ocuparem de Joan Miró.

Abans, per, caldrà aclarir que un introvertit ab-
solut, com volen molts moderns subjectivistes a ultran-
ça, no és possible. Molts esteticistes moderns pretenen
que, per a l'introvertit, el vertader realisme és, no
aquell que descriu, evoca o suggereix els espectacles
naturals, sinó aquell que imita més fidelment les vi-
sions percebudes per la imaginació en uioinents d'ins-
piració. 1 afegeixen amb Jean Epstein : ((el real és el
real interior». L'introvertit, segons ells, s'imposa la
interclicció de narrar, de contar, de detallar coses i
fets, i—exaltació màxima del neón interior en detri-
ment del neón exterior—es proposa desterrar categit-
ricament de les seves obres la Inés lleu descripció dels
paisatges externs, per a plasmar estrictament els pai-
satges interns. Per a aquests esteticistes, l'introver-
tit ha de ser un ascètic recercador de l'absolut qui,
boig de puresa, s'ocupi exclusivament de la vida inte-
rior, es lliuri voluptuosament a la introspecció més
desenfrenada i cerqui desesperadament les imatges en
les zones rasés rect)ndites del seu inconscient. Per a
aquests extremistes, l'introvertit, si és poeta, es ta-
parà les orelles amb cera, i si és pintor, pintarà amb
els ulls tancats. Així, segons ells, es realitzarà plena-
ment la ruptura absoluta amb el món exterior, i l'ar-
tista es podrà lliurar sense entrebancs a la recerca
desapiadada de sensacions clins el més profund del seu
món interior.

Aquest introvertit absolut, però, no és possible. La
ruptura total amb el món exterior no es pot realitzar.
Diu Maritain que l'art, essent de l'home, en l'home i
per a l'home, no pot prescindir de les coses, sense
caure en el suïcidi angelista per oblit de la matèria.
Creiem que aquesta recomanació és perfectament in-
útil. L'artista, en efecte, a desgrat de tots els esfor-
ços que faci, no podrà mai evadir-se totalment de la
realitat, a menes de ser cec, sord i mut, i per tant in-
apte per a tota realització artística.

Joan Miró, en conseqüència, no menysprea radical-
ment els objectes. La seva posició inicial és franca-
ment objectivista. La paraula objectivisme, presa natu-
ralment en la seva accepció transcendental, com volia
Baudelaire i cona recalcava recentment el Dr. Cardó.
Rs a dir, no les aparences materials dels objectes, sinó
llur essència, llur vertadera realitat.

Així, doncs, jo cree que T\/liró segueix aquest pro-
cés : els seus ulls i el seu esperit han entrevist, a
través de les aparences materials, la realitat profunda
de les coses. Això és el punt de partença, la revelació
inicial. Després Miró s'apropia aquesta sensació, la
instal-la en la seva ànima, la treballa, la despulla de
tota nosa, de tot paràsit, fins a poder-la traslladar
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purament i intensament en les seves obres. I aquest
és el vertader treball intern de l'introvertit. En d'al-
tres paraules : Miró ha descobert el resplendor espi-
ritual en la cosa real. Llavors s'apropia aquesta cosa,
la instal-la en el seu esperit, la treballa, la poleix, la
deforma, la transfigura, per a fixar-la en les seves
obres, tota ella resplendent d'aquell esperit que s'ama-

ga darrera les aparences materials, i que l'artista ha
pressentit, o millor dit intuït, en la cosa real abans
de comentar la seva obra.

l;s, podríem dir, una fusió de l'objectivisme i del
subjectivisme, que Joan Miró, l'únic a la nostra épo-
ca, realitza plenament, purament i intensament.

SEBASTIÀ GASCH

Exposició Carme Cortès
En el darrer número de GASETA DE LES ARTS publi-

càvem una reproducció d'una pintura de Carme Cor
-tès d'Aguadé sense comentari. No havíem vist ales-

hores cap obra d'aquesta pintora. Avui, que hem tin-
gut ocasió d'admirar-ne algunes, podent escriure que
Carme Cortès és una pintora intel.ligent i que en algu-
nes obres comença a mostrar l'experiència técnica més
fina en el maneig de la matèria. En una natura morta

a base sobretot de llibres, aquestes condicions es fan
remarcar gairebé d'una manera total ; fragmentària.
ment almenys, l'experiència pict^rica és reeixidíssi-
ma, sobretot en la dicció d'un llibre blanc del primer
pla d'aquest bodegó.

En altres obres de paisatge i figura, Carme Cortès
mostra una sèrie de condicions estimables, però en-
cara no del tot explicades.	 B.
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RAFAEL LLIMONA_

La darrera exposició d'aquest pintor, celebrada al
saló de la Pinacoteca, constitueix la consolidació defi-
nitiva de la monjoia que forra de Rafael Llimona ha
plasmat en la ruta, cada dia més ascendent, del bou
art de casa nostra.

• Probablement aquesta fita esdevindrà amb els anys,
de niés tamanv, puix mal aniria si així no fos, per')
els fonaments ja són prou ferms per resistir qualsevol
ícció de les variarles tramuntanes esteticistes que so-
vint ens arriben, amb més o menys soroll, d'altres
terres.

La personalitat de Rafael Llimona ha assolit, en poc
temps, un gruix remarcable. Després de cursar els

estuc,is de l'art dels jardins en la finida Escola dels
Bells Oficis, començà a pintar de ple. Per les prime-
res exposicions que li vaig veure, confesso que pres

-sentia per a un temps més llunyà, el resultat actual.
Ja en l'exposició de l'any passat, el guany fou nota-
ble, però hi havia, encara, un cert confusionisme en
la matisació dels tons, una punta d'acidesa en la vi-
s ió pictòrica i en alguns fragments perdia el control
de l'expressió fugada.

En les teles actualment exposades a La Pinaccteca,
tots aquests defectes han desaparegut, gairebé, dei
tot. Potser en queda algun rastre en "1'crrec, volvd:ii.
giies, Santa Margarida i en el petit Estudi número
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del catàleg, però la valor global de l'exposició és de
primera qualitat.

I,a pintura de Rafael Llimona assoleix l'estructu-
ralisme cezan:iià sense necessitat de recórrer als trucs
emprats pel fauvisine. Les pinzellades s'interseccionen
amb una fuga emotiva, gairebé, dramàtica ; l'exalta

-ció d'aquesta fuga, pera, arriba en certs moments a
alterar la qualitat de la materia representada, com
en el cel de Prat de Piaigpardiues.

Un altre caire interessant, d'aquesta pintura, és la
personal sensibilitat de Llimona ; el seu Olot és una
aportació nova en la vareada gama del nostre olotis-
nie. I potser una de les més noves.

De les disset teles exhibides, remarcarem d'una ma
-nera especial, Dia de boires, Hiverni—d'un lirisme con-

tingut ; Cavalls abeurant-se, Febrer ; Pral de Vern
jallo!, Cap de Jesús, estudi per a una gran composi

-ció, en el qual es pot notar la influència benfactora d.
la capia de] Greco ; Dia de pluja, d'una sensibilitat
gairebé oriental, i el finíssim Estudi número i6.

Des d'ara, situem Rafael Llimona entre la selec-
ció depurada de les nostres joves valors pictòriques.
I cal precisar que el nombre d'aquesta selecció—a 11
nieva manera de veure—no arriba pas a la dotzena.

MARIUS Girrr.D.a
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LO VIS CORINTH
	 Paisatge

 Q\71S CORINTI-1

ll ,neridional suele ser con frecuencia
hombre de imaginación viva; pero lo que gana
en vivacidad lo pierde en trascendencia con
relación al hombre i'naginativo del Norte.

JUAN DE ECHEVARRÍA

De les conferències i articles a què dona lloc el pas
-sat centenari de la mort . de Goya, remare rem parti-

cularment uns articles d'En Juan de Echevarría, en
els quals es postulava que el fet que Goya es distin-
gís tan marcadament dels altres grans mestres espa-
nyols, provenia d'ésser aquests uns homes del Sud,
uns meridionals, i aquell, per contra, un nòrdic.

Encara que Echevarría no va fer la més lleu al-lu-
sió a què «l'espanyol Goya es deia en realitat Gudila
i era de la més pura raça germànica», segons exposà
el Dr. Lory en un estudi sobre I,'eleineni! germànic
en l'art roma ccnntei iPortz'ii, que fou publicat en la
Poli1isch-A ni Ira poloÉ;isclte Regne, devem convenir, ens
sembla, que les seves deduccions eren llunv de con-
tradir la tesi del Dr. Lory.

Donada tal disparitat entre Goya i altres mestres
espanyols, concreta Echevarría, encertadament : «la
preferència per les normes clàssiques en els meridio-
nals, mentre que per als homes del Nord la forma és
quelcom secundària en relació amb el contingut hum,'i

de l'obra». Perquè el llegidor es convenci de la veri-
tat d'aquesta afirmació, és prou que es faci càrrec de
ço que distingeix un Rafaello d'un Grünew•ald, un
Velàzquez d'un Remhrandt o bé d'un Franz Hals, un
Poussin d'un Rubens, un Ingres d'un Delacroix, un
Puvis d'un \Ianet, un Gauguin d'un Van Gogli, o,
per acabar, compari's dintre el neo-impressionisme a
un Signac o a un Cros amb Curt Herrmann. ja
Gauckler esmentava. estudiant els mestres dels Païs-
sos Baixos, que «en pnbles joves i d'una exuberància
vital hàrhara encara, l'art deu dirigir-se més al sen-
timent que no pas a '.a intel.ligència, i subordinar la
forma a la color, la puresa de l'expressió a la seva
vivacitat ». Això que tant con als Rubens, Van Dyk
i Jordaens, Rembrandt i Hals, hom pot aplicar-ho a
Goya, és encara ço que hom empraria com a més just
en voler definir la potent personalitat de Lovis Co-
rinth.

Aquest gran fill de Prússia oriental nasqué a Ta-
piau el dia 21 ele juliol de i858. Després d'Haver es-
tudiat en el gininàs de Kónigsberg, la irresistible a fi -
ció a la pintura el menà a .matricular-se a l'acadèmia
de la mateixa població, en l'any 1876, i on fou dei-
xeble de] professor Otto Gi.intller. De i88o a 1884
va residir a Munic en el taller de Sdfftz, i després
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d'una curta estada a Anvers, romangué a París, de
i tiba. a 1887, deixeble de Bouguereau i Fleury, a l'Aca-
dèmia Juliau. ¿ No és veritat que fa una certa gràcia
el saber que mis tals mestres, ídols secrets o incone-
guts de molts, tinguessin tal deixeble? De retorn a
Iii5nigsberg, on visqué de I8S8 a iSgi, pintà una
Pietà que va adquirir el museu de Magdeburg, i poc

després es va instal-lar altra vegada a Munic, on va
residir de iSgi fins al 1900. Després de dubtar entre
la ciutat bàvara i Berlín, es va decidir, l'any 1903, a
establir-se definitivament en aquesta metròpoli prus-
siana, on prengué part, i ben activa, en els combats
que va sostenir la Secession contra l'academisnle.
Aqueixa lluita, que fou tant estètica com política, por-
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tà, entre altres conseqüències que passem per alt, a
què el llavors k_ iser prohibís al director de la Galeria
Nacional l'adquisició d'obres dels capdavanters de la
.Secessio,i : Lieberulann, Corinth i Slevogt. Cap allà
l'any 1905 va obrir una acadèmia particular i poc des-
prés va maridar-se anlb la seva deixeble Carlota Beh-
rend, 1'excellent pintora de flors. Fou durant aquest
període de plenitud vital i de força violenti joiosa,
quan, com escriu Herbert Euleuberg en Corin!, Ei,t
Maler uníserver Zeil : « estigué més estretament empa-
rentat amb els seus do.; avantpassats pictòrics, el mag

-nificador (le ]a caro, Rubens, i l'ardicííssim retratista
Franz Hals».

El nombre de les obres creades durant eixa època
fou tan gran com elles foren variades. Hom troba de
tot : composicions religioses, mitològiques, nus, re-
trats, etc. Emperò, totes elles són semblants en què.
produïdes en ei ple del combat, el qual ja hem esmen-
tat, contra la carrincloneria acadèmica, la qual, a Ber-
lín e] mateix que arreu, cultivava tossudament el
bufó més banal, per a reaccionar en contra, Co-
rintll accentuì en les seves produccions la brutalitat
i la lletjor, anib tanta d'exasperació, que massa so-
vint depassà el límit, tant el clepassà, que un biògraf
seu, el Dr. Alfred Kulin, fins lla arribat a afirmar que
l'únic durador de l'obra de Corinth són els retrats,
paisatges i natures mortes, donat que considera les
religioses i mitològiques simplement com les lamen-
tables relliscades d'un geni.

Fins i tot concedint aix , hola lla de convenir en
què en ço que resta és prou per assegurar la immor-
talitat a] seu creador. Per provar-ho esmentarem al-
guns judicis del conjunt de la seva obra i de la seva
personalitat. Escriu el Dr. Otto Grautoff en son lli

-bre Dic Nene K uns! : « la grollera força del seu pm-
rel on és niés suportable és en els paisatges. Enlpe-
ró, Corinth no dóna, com Lieberrnann, una penetrant
transposició d'un fragment de la natura, sinó en sal-
vatge cacofonia colorística, la dramàtica visió del com

-bat de les forces naturals». En quant al Dr. P. F.
Schmidt, escriu en Die Ricas! dcr Cegennia.r! ço que
segueix : «Corinth és el més complet exemple de la
grolleria alemanya en ses composicions fracassades ;
per, no passa així quan es limita i no deixa fer
de les seves al seu gust per la invenció, com en el cas
dels paisatges i les natures mortes. Ací no sols de-
passa tots els imprèssionistes alernanvs, sinó que ateny
quelcom ole ben important que fins el posa al davant
dels francesos : una fantasia vigoro--íssiula d'cm ! >i cor-
ta barroca.» Pera acabar, csmeiitem que \Valdemar
George va escriure en una Le!!re de I3crlii i que : «els
quadros de la vellesa de Coriiit'.i, on la color esbatega

en onades tumultuoses, són drames pict rics d'una
forca intensa».

Aquestes cites, sobretot la darrera, amb la directa
a llusió a les obres postreres de l'artista prussià, ens
porta directament a comentar la seva última època,
que comença l'any igii, aleshores que un atac d'apo-
plexia va posar la seva vida en greu perill. Esvaït
aquest, sembla cous si el pesant cop anlh què el Des-
tí l'aclofà liagués clotat aquell home d'una eshorro-
nadora força visionària que li feia albirar pertot, en
cada objecte, els batecs d'una potència enigmàtica i
latent. Aquell vell que passava els hiverns a Berlín
ocupant-se amh preferència en treballs gràfics (l'obvi
gràfica de Corinth, quin món complet i autònom !), i
els estius de cara a Déu en la seva estada de Wal-
chensee, produïa unes obres que, si les volem compa-
rar, no en trobem d'altres que no sien les darreres de
Rembrandt i Goya. Com ells, Corinth deixava cansí
lliure a la seva intuïció i fent això, com enlairava ço
que es trobava al seu davant a l'esfera del quimèric,
es bastia el fonament més incommohible de la seva
glòria, donat que aquesta transformació de I'Inipres-
sionisme en Expressionisme és l'essencial i valuós
de l'aportació de Corinth al desenvolupament pictural.

Que de vegades la 'visió era paorosa, ho prova
1'Ecce Ho,,u ' que reproduïm, i que cona l'altre tre-
hall que acompanya aquestes ratlles, fou creat
en el mateix any en què morí, el 1925, en tant
que un dur combat espiritual turmentava la psique
del vell Lovis, ja que a aquest, desitjós corn autèntic
compatriota de Kant, d'atènyer el suprem i l'essen-
cial, li semblà un moment que la pintura era quel-
coin baix i menyspreable. Ps per això que en son
diari trobem, justos tres mesos abans de sa mort,
la confessió que segueix : «N'hi ha per plorar ! Quin
fàstic em ve davant tota pintura ! Per què seguir tre-
ballant ?» Però, unes quantes ratlles més avall, es-
criu ingènuament aquella professió de fe que d'una
faisó tan simple i natural ens diu la valor i el perquè
de l'Art : «He trobat quelcom de nou. L'Art és pro-
(luir irrealitats. El més sublim.»

Poc temps després moria a Zandvoort, Holanda,
el is de juliol de 1925, aquest gran geni que, corn els
seus davanters Remhrandt i Goya, sembla com si ha-
gués volgut confirmar la tan discutida afirmació de
Ludwig Feuerhaeh : «la sensació és 1'i)rgan de l'ah
solut», donat que pel mitjà d'ella, de la sensació, no
sols atenyé el més pregon, baix i groller de la matè-
ria, ans també va aconseguir que, en torbadores alçà

-ries espirituals, ella li trametés ço que només pot ésser
pressentit, en visicaus o i•lunlinacions, efluvis d'un
ignot Inés ellllà,.

M. CASSANYES
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EX POS I,-C10NS
SALA PARf,s.--Una bona exposició fon la de Pere

Prat i Ubach, iIlustrador sensible, el qual darrerament
1?a exhibit, per primera vegada, algunes obres de pin-
tura. I;n el paisatge de can Costa, sobretot, Prat es
feia remarcar per ]a seva afuada agudesa.

Rafael Estranv lia mostrat també en aquesta sala
conjuntament aiguafort i pintures, aquestes darreres,
sobretot, dintre un sintetisme estimable.

GALEIu1:ti LÀII,'rAn[,ti. —Pere Brugués Mir ha ex-
hibit vidres esmaltats nets de cocció i de bona quali-
tat. Potser en els motius ornamentals és allà on l'ar-
tista se'ns ha nostrat menes feliç.

M.

LLI B RES REBUTS

Prof. Alexander HE;u,MEYER. —La Escultura mo-
derva y conteinpordnea. Trad. d'E. Martínez Ferran-
do, amb un apèndix titulat Facetas "post -rodnnanas,
original de Rafael B[:ur,'r. «Colección Labor», iSo-iSi,
Barcelona, 1928.

L'objecte d'un manual, i inés si aquest és d'una
biblioteca d'iniciació cultural com la «Colecció Labor»,
és el de donar al lector les matèries classificades i en
bon ordre expositiu, a fi d'oferir un resum en el qual
la brevetat obligada no recaigui en perjudici de la
multitud de qüestions que poden ésser objecte d'estu-
di. Per ai ti mateix, l'arbitrarietat subjectiva és des-
plaçada en una obra de caràcter genera l . El que li

cal, són uns primers principis, una base indispensa-
ble abans de dedicar-se a estudis inés aprofundits o
especialitzats.

El volten que comentem de] Prof. Heilmaver sa
-tisfà plenament aquestes condicions. L'autor 1'inau-

gura amb unes teoritzacions sobre l'essència de l'art
escultòric, principalment en relació a l'assumpte i a
la Naturalesa i sobre l'essència de l'Escultura princi-•
palment en relació anib l'Arquitectura i la Pintura,
capítols que, per llur enunciat mateix, ja indiquen
que les dites teoritzacions són una preparació no sols
per a la darrera part de l'obra, referent a l'Escultura
en el segle XIX, sinó, en general, per a la comprensió
de l'escultura de totes les èpoques, destriant els lí-
mits de l'escultura, la seva relació de clependènci-1
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amb altres arts, el que és propi d'expressió escult^-
rica, les diferents tècniques d'aquesta, etc., etc. No
es tracta, doncs, d'impressions subjectives sobre l'es-
cultura, sinó cl'un resum de les qüestions primor-
dials, avui bon xic menvspreables gràcies a l'estesa
indigència que es refia de la subjectivitat a ultranza.

Després d'aquesta part, general ceri; sense vague-
tats i amb exemples concrets, Ileilmever fa un r _-
sum de l'escultura en el segle passat, dens i concís.

El nostre amic Fafael Benet ha allargat l'obra del
professor alemany no sols en el temps, sinó en l'es-
pai, ja que si per un cantó el seu estudi arriba a les
darreres promocions escultòriques, per un altre his-
toria l'escultura de la Península ibèrica també en el
segle XIX, a fi de situar millor els escultors post-
rodinians, als quals dedica una gran extensió, com

-pletament motivacBa no tan solament perquè els con-
temporanis susciten més discussió i interès pel fet de
la contemporaneïtat, ans també per la multitud pie
facetes en què actualment es descomparteix l'escultura.

Amb l'aportació de Benet a l'obra de Hieluleyer, el
manual queda al dia i no, com sol ésser costum de
moltes obres així, reduït a noms ja consagrats pel
temps.

La presentació del llibre és acurada, i l'acaba d'ava-
lorar el gran nombre cl'illustracions d'obres repre-
sentatives d'autors esmentats en el text.—J. CABOT.

FACETAS POST-RODINIANAS

Parlant de la segona part del manual «Labor» : La
Escultura moderna Y coiilemporá^lea, S. G. (Sebasti_i
Guasch), director barceloní de Gaceta del Arte de La
Gaceta Literaria de Madrid, escriu en la secció «Li-
bros» el següent :

«FACETAS POST-RODINIANAS. —Este ei título de un
magnífico ensayo que Rafael Benet, admirable críti-
co, excelente pintor, ha escrito para ser publicad,)
como apéndice de La escultura rraoder;i.i y conte;npo-
rán.ea, de Alexander Heilmeyer, libro que acaba de
editar la «Colección Labor» con el esmero y buen
gusto que presiden todas las publicaciones de esta
editorial barcelonesa.

Rafael Benet ha emprendido la ardua tarea de fijar
las características esenciales de todo lo acontecido ea
los dominios escultóricos después de Rodin. Y ha sa-
lido airoso de su difícil cometido. Con certera visión,
con aguda clarividencia intelectual y sensible, Benet
ha trazado un exacto panorama de las tendencias es-
cultóricas, múltiples y contradictorias, que se han su-
Ciudadanos de Calais.
cedido velozmente después del genial autor de los Ciu-
dadanas de Calais.

Benet constata muy exactamente, al iniciar su en-
sayo, que ya no es posible satisfacer las necesidades
actuales volviendo a lo antiguo, a pesar de que las

épocas pretéritas no fueron nunca, corno ahora, tan
bien comprendidas. Y al analizar la escultura posc-
rodiniana, afirma que es hija o del racionalismo o _le
la abstracción mística : facetas contradictorias que, l
pesar de sus antinomias de contenido, se hallan uni-
das por el denominador común del antinaturalismo.

Después de esa sagaz introducción, Benet se dis-
facetas, clasificándolas con acierto ind;scutible. Re-
pone a efectuar una clara y exacta disección de esas
torno al orden, de un lado, y abstracciones matem,i-
ticas y místicas, de otro. Esta última clasificación se
subdivide, a su vez, en expresionismo, contorsionisnl >
y geometrismo. Aguda división que revela clarament
la fina intuición de este crítico excepcional.

En el retorno al orden, Benet incluye a todos los
escultores que reaccionaron eficazmente contra la
anarquía producida por los seguidores sin talento de
Rodin. Francia inició victoriosamente la reacción sal-
vadora. Maillot y Bourdelle abren la lista de los rea--
cionarios. Siguen otros escultores : los franceses Pom

-pon, Despiau, Bernard ; los catalanes Manolo, Casa-
novas, Claret, Rebull, Vives, Armengol, Julio Anto-
nio ; el castellano Ferrant ; el granadino Juan Cristó-
bal ; el vasco Mogrohejo, y algunos alemanes, pocos,
ya que en Alemania, país de cultura germánica y de
raza eslava, las ideas estéticas se hayan muy lejos de
la plástica limpia de Maillol : Engelmann, Hoetger,
Georgii, Albiker... Todos esos escultores son estudia-
dos a fondo : detallada biografía y exacto juicio crítico
de sus obras.

Las abstracciones matemáticas y místicas compren-
den el arte racional, de un lado—cubismo lógico y geo-
Esa tendencia abstracta ha sido dividida, como hemos
métriclo—, y el animismo, de otro. Esa tendenci i
visto, en expresionismo, contorsionismo y geometria.
mo. En el expresionismo, Benet sitúa a los alemanes
1-Taller, Kolbe, Lehmbruck, de Fiori y otros menos
importantes.

El geometrismo es definido por Benet como un es-
tado de espíritu nacido del canibalismo artístico, que
empieza con la admiració por las formas escultóricas
africanas y polinésicas. Este arte convierte el aspecto
geométrico involuntario de las realizaciones salvajes
en una preocupación apriorística. En aquellas razas
primitivas, en efecto, el geometrismo de su arte era
totalmente involuntario, ya que era, simplemente, al
resultado del blq.que o del tronco del árbol, e hijo (le
una técnica . natural y .primaria. Zadkine, Gargallo
Duchamp, Villon, Laurens, Lipchitz, Brancusi, Be-
lling, Archipenko, Arp, son incluidos por Benet en
esta tendencia y comentados sabiamente.

Se trata, en resumen, de un excelente trabajo, he-
cho con un gran sentido de responsabilidades y guia-
do por un afán constante de exactitud y de precisión,
que se nota en los más nimios detalles. Admirab:e
ensayo que revela, una vez más, el agudo sentido
crítico, la clara inteligencia y la fina sensibilidad de
este sólido y preparadísimo crítico de arte que es Ra-
fael Benet.»

r
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GEORG JENSEN, l'Admirable

Després del francés Jean Baffier, aquest danés és el
mestre de l'argenteria moderna. Ambdós són els restau-
radors. Suècia es desperta amb la seva exquisida argen-
teria moderna probablement a l'impuls o per l'estímul
d'aquest admirable Georg tensen. Així la renaixença de
l'argenteria resta confinada al Nord d'Europa. És que,
de tot temps, segons el nostre entendre, l'argenteria fou
un art dels països del Nord d'Europa. - (De tot temps
vol dir de la Grècia ençà). Jo prefereixo í'árgenteria an-
glesa del Renaixement, posem per cas, a la més admi-
rable argenteria preciosista i esculturalista de tots els
Benvenuto Cellíní.

Georg tensen és d'aquesta nissaga d'argenters nòr-
dics, tan poc coneguts en les nostres latituds, però que
són els qui millor han entès el qué és, el qué vol, i el
qué pot l'argent.

Jensen, com Baffíer, és ur, barroc, í com a barroc cal
estimar-lo. Els anglesos del període Renaixement í els
suecs d'ara no són barrocs o gairebé no ho són. Tots

ells però ens semblen admirables i encisadors. Les obres
llurs semblen cristal • lització del més sensual i alhora del
més espiritual concepte de la vida, plasmació d'un cert
optimisme sobrehumà que ara com ara només és atorgat
a alguns esperits selectes, però que per aquest camí de
les arts, de les darreres arts, o sia de les arts aplicades,
pot devenir un optimisme general, expressió de senti-
ments admiratius gairebé inenarrables. Hom estima així
mateix una obra de G. tensen amb idèntic íntim daler
que les hores felices. Però les hores felices fugen; i l'obra
de tensen resta, com aquell qui diu, indestructible, tes-
timoni fefaent i transmissible a les innúmeres genera-
cions de què la felicitat, el contentament, no són pas
aquelles il-lusions que ens pinten els desconhortats de
naixença, els desesperats crònics, els encegats, els des-
palpats, els sords í els privats d'odorat i de compren-
sió. Una obra de tensen és el testimoni de la certesa
palpable del món í de la certesa de la seva meravella.

JOAN SACS



V. GARCIA SI Lo1ON
Pintures - Reproduccions

Motllures - Emmarcaments d'Art

Policromia exclusiva de la casa
Vidres d'art

Objectes per a presents

VIDRIERIA EN GENERAL

RAMBLA CATALUNYA, 29 - TELEFON 15677

Magatzems: PARIS, 138 - TELÈFON 70594

F. FUSTER 1 FABRA
ENGINYER

Ascensors urbans
i industrials. Munta

-cargues per a totes
les potències. Munta

-plats. Polipastos i
Elevadors en general

!UNDADAS EN 1854

RONDA SANT PERE, 58 - BARCELONA
CASA A MADRID: CARRER DEL PRADO, 4

CLARIS, 28 - TEL. 18037 - BARCELONA
Telegrames FUSTER

Humefacció per
Calefaccions 
Produccions
d'aigua calenta
Humefacció per
a Fàbriques

JACOB SCHNEIDER^

TEIXITS METAL'LICS EN 'rOTEs I, I.OR ti
VARIETAT S

REIXATS DE FILFERRO PER A TOTES APLICACIONS
TREBALLS DECORATIUS DE FILFERRO
ARÇ ARTIFICIAL
FILFERRO ESPINOS PRIVILEGIAT
VALLA K RIO = GALVANITZADA PRIVILEGIADA
MATERIAL PER A VALLES
FILFERROS DE TOTES MENES
ARTICLES DE FILFERRO
PLINTES DE PARIS
MOLLES 1 RESSORTS DE CER
CADENES DE FILFERRO
CABLES METAL-LICS
CORDO METAL-LIC INVIOLABLE PER A PRECINTES
GARBELLS 1 CEDASSOS DE TOTES MENES
ARENDELES DE FLISTA PER A CEDASSERIA
SLINYERS, LLITS 1 CATRES
TEIXITS SEMI-METAL • LICS, DE CANYA O DE FUSTA, PER

A OMBRACLES 1 ALTRES APLICACIONS
XAPES PERFORADES DE TOTS METALLS
LAMPARES DE SEGURETAT PER A MINES



IDELÅI, 62 : TELEEON 13300 : IIRCELON 4

SUBSCRIPCIÓ: 2'50 PTES. TRIMESTRE

Sa p inacoteca
de

Casar &smatges

`' arcs 1 Gravats	 passeig de Gràcia, 34
telèfon 13704

Saló d'Exposicions	 13 a r c e 1 o n a
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A. LÓPEZ LLAUSÀS, imp.
Diputació, q5, Barcelona
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