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TOSSA BABEL DE
INTRODITCCIO

LES ARTS

Fa tot just set estius que arrihava a Tossa acompanyat
de Pere Créixams. No hi havia aleshores, gairebé, ni el que
llom anomena colònia d'estiuejants: el colleccionista Ferran
Benet, algun afortunat milionari orginari de la vila i poques
persones més. D Ilintors, no gaires. La majoria anaven a Tossa
atrets hcl seu j lintoresc excessiu, pintoresc que ni intentaven
superar.

Tossa, com saiI rairel)e tou iii. es Iul rccó de la nostra
Costa Brava, gairelxé p an u11n1!allvós i tan apartat de tota ruta
com Cadaquers. A sués, 'l'ossa té ruïnes autèntiques d'una
cité medieval, que certs deixebles de Viollet-le -Duc somnien
en convertir en un altre Carcassona. A aquests blasons de la
seva heràldica cal afegir les troballes d'una villa romana,
amb restes d'un hipocauste i mosaics. Actualment el doctor
Albert del Castillo continua les excavacions de l'indret i tota
la colònia d'artistes li demanen una Venus. Caldrà iallri-
I':u-'.a allarg s dI` l"any vinent.

Les inuntanves de Tossa són vellutades dels tons negre
-verds de les suredes. Els blancs de les cases destaquen damunt

els boscos, que baixen fins a la vila.
Tossa té al pla una horta f rescal — on es cullen maduixes

gairebé tot l'any — regada per una riera on hi ha tortugues
selvatges, l'aigua de la qual únicament durant el rigor ca-
nirular es filtra a la desembocadura.

Es un país iuolt més fresc que Cadaquers, perquè les mun-
a nves no li tapen l'aire, sinó que, en forma de vall, recullen

l'aire del Montseny, que a la nit envia la seva frescor. Així,
la vall de Tossa és com una xemeneia, per on de dies s'esta-
hleix el tiratge de la marinada i de nits el tiratge de l'aire
itnontsenyenc.

Els carrers de Tossa són blancs de calç — blancs Maurice
Utrillo — i algunes portes i Iours dels jardins pintats de
cobalt, imitan! la intensitat de blau del zenit al migdia.

L'atzavara florida ratlla el maragda de les cales i els co-

3



lors xirois de les barques esclaten fla ►uunt l'or de la platja
arran la randa fina que es teixeix i es desteixeix eternament.

A Tossa hi ha pescadors an ►b aquell punt de bohemi que
dóna l'ofici, que omplen les tavernes de la vila i canten, en
les nits de llum► , quan no es pot pescar a l'encesa, tronades
melodies vuit-cent istes. ¡Amb quina estranva nostàlgia són
entonades les arnericane>s, acompanyades de la melangiosa
guitarra! Hoitn diria que aquests braus pescadors han he-
retat dels ancestres el mal d'Amèrica. Llurs avis navegaren
fins a les Índies en les corbetes que s'havien reflectit reposant
en el port natural de Tossa. Si per terra les rutes de la vila
marinera eren el primari camí ral, per mar el camí del món
era ample i fressat. Per això aquestes velles rampoines mu-
sicals prenen en les nits de lluna de Tossa tota la intensitat,
una mica deixatada, d'una saudade. Envorança d'infinit que
apaivaga la brutal¡tat d instints més limitats.

Però. avui. els pescadors més joves volen substituir Fan-
tiga i innocent rudesa pel tango massa deixatat, pronunciant
la lletra de la cançó en un castellà ridícul, de tan preciós
que vol ésser, el qual pretén substituir el veritable patois
d'antanv, anomenat a' Barcelona «castellà de municipal».

Sota aquesta crosta de castellanització pintoresca, el mari-
ner de Tossa conserva, però. cançons populars catalanes, ple

-nes d'humor. algunes fins al groller, i, sobretot, és amatent a
l'esclat de la tenora. dansant amb aquella majestat una mica
esmussada. pròpia de paisans. la dansa nacional: la sardana.

El catalanisme estructurat en els nuclis urbans, no ha
arribat pas a Tossa, o hi ha arribat molt destenyit. Tossa és
encara un recó de món.

Conserva les seves tradicions, aue s'han anat deformant
amb els segles, els seus aplecs, com el de Sant Benet i Sant
Grau. la seva processó del «pelegrí» i el seu saborós plat
nacional de «llagosta amb xocolata».
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Però, si fa pocs :u ► vs Tossa no era cap estació turística,
avui és un centre ou e5 ¡Farlen totes les llengiies com en •un:l
nova Babel. Fóra llarg d'estudiar les causes (l'aquest despla-
çament d'estrangers en un recó de món bell i curull de pin-
toresc com n'hi ha d'altres, però les principals són: la pota

-bilitat de la nostra moneda, el malestar polític europeu, el
relatiu hon preu dels marxants de sopa de la vila i la u ► ro-
ximitat a la frontera francesa.

Abans de la nostra anada a Tossa, ara fa set anvs, molts
altres pintors nacionals havien pintat el seu paisatge. Entre
altres: Masriera, Roig i Soler. Brull, Vilallonga, Galwev, An-
toni Badrinas, Joan Colom, Ignasi Mallo! i Marià Espinal.
Després de nosaltres passaren per Tossa els pintors Joan
Serra, Gausachs, Camps-Rihera, Bosch -Roger, Mompou i
Jacint Olivé. Però únicament Pere Créixams, Emili Armen-
rol i jo hem estat relativament fidels al país.

Fins a l estiu darrer els pintors estrangers foren excep-
cionals a Tossa; hom diu que hi havien passat, entre altres.
Survage i Kramstyk. Jo no els vaig conèixer. També Jean
Matisse, l'escultor, va passar-hi un hivern. L'any passat la
vila de Tossa començà d'ésser un centre d'estiueig de pin-
tors i intel•lectuals. Aquest anv el desplaçament de Mont

-parnasse a la nostra platja ha pres unes proporcions extra-
ordinàries.

L'anv darrer foren fàcil» les coneixences i la cordialitat,
perquè el nombre d'artistes que havien escollit Tossa corn a
lloc de repòs o de treball encara era eommensurable. Aquest
any les noves coneixences han estat excepcionals, sovint lleu-
geres o impossihles, donades les gelosies de certs artistes ben
_poc tendres.

Algunes de les noves coneixences han estat provocades
d'ençà que vaig rebre la comanda del director de la revista
ART de fer com una mena de balanç dels artistes que havien
passat per Tossa. El treball. doncs, esdevindrà sovint com
un assaig de reportatge. És impossible d'arribar a l'entranva
vital dels homes i de les coses sense una coneixença pro-
funda, en molts casos impossible d'atènvcr, donades les limi-
tacions de la naturalesa i la diversitat dels éssers, de tempe-
raments i (!'estètiques.

Jo he estat acusat precisament de mal còsmic: de mirar
massa les estrelles per sentir el xoc del divers i el difús. In-
comptables esguards humans coincideixen en un mateix punt
lluminós del cel a cada moment d'una nit obscura. Però els
estels trameten els missatges únicament ala poetes; a aquests,
però, tampoc no els és donat el do de la coneixença particu-
lar de cada home només que dintre la limitació del nombre.
Cada home només not viure d'idees generals sobre la hu:
manitat, i, a tot estirar, pot conèixer a fons un reduït nom

-bre de semblants. El nòmada mateix no pot defugir les lleis
de la limitació, malgrat la seva set d infinit, i àdhuc el sense

-pàtria sent més que ningú les limitacions humanes, car se
sent tostemps isolat, entre sedentaris, en els lí ►nits de la
tribu.

Per tant, si jo puc coneixer fins a cert	 nt l'ohm III'Is
grana homes, no els puc coni ixer tots en 1111r inti ► ua eo ► u-
plexió. Sovint aquesta limitació és heneficiosa: evita Ile 1( 11

una idea d'ajuda de cambra dels genis.
A més, ¡és tan difícil avui de saber on són cls grans ho-

mes! La democràcia, en el sentit pejoratiu del mot, ha abatut
les jerarquies. A França hi ha setanta mil pintors, a Alema-
nya quaranta-clos mil, als Estats Units, potser cinquanta mil,
a Barcelona un nombre massa considerable com a tal. Tots
ar¡uests artistes paguen liti ► ei'du la i, ner tant. davant l'Es-
tat prorti no són uns ¡ndof•Ilmcntats. Són eiutull:ln4 ► •In U els
altres, 1 a(?uest es ci nlal.

A Tossa hi ha actualn ► ent molts artistes i homes de llc-
tres i hom ha .le fer llur selecció ami) una certa rigor. Vinc
obligat a escollir d'entre la plaga d'artistes que, fugint de
les rigors del clima econòmic de Coll_iure, Cassis o Saint

-Tropez, han vingut a caure damunt la platja rossa d'aquest
recó de Costa Brava, menys assequible a totes les fortunes que
Eivissa, però més assequible encara que molts altres recons
t: ► nt o ►nenys bells de la península i de les illes adjacents.



Els meus errors per omissió, inclusió i exclusió, ja seran
esmenats per la posteritat, si és que val la pena que ho
siguin.

UN RECORD PER ALS QUE NO HAN
RETORNAT

No vull deixar de recordar dintre aquest nombre d'esco-
llits, els coneguts que passaren l'any darrer per Tossa. La co-
neixença d'intellectuals i artistes es féu damunt les bases sen-
timentals necessàries, assequibles aleshores donat el nombre
reduït de persones importants amb les quals vaig estalblir re-
lació. Hi havia dies que a l'entorn d'una taula a la terrassa
del cafè d'En Biel ens aplegàvem tots els coneguts de proce-
dències i credos distints i fins oposats. Algú atribuí el miracle
d'aquesta cordialitat al meu temperament comprensiu — cosa
ben distinta de la contemporitzaeió ideològica —, car no
s'explicava com llargs anys de veïnatge a Montparnasse o a
Montmartre no havien assolit ajuntar mai caràcters tan diver-
sos. Aquella unió, diem -ne confederal, fou ben efímera, car
aquest estiu ha estat del tot impossible establir-la fins entre
els vells coneguts.

Jo no puc oblidar d'entre els coneguts d'antany l'escultor
-pintor italo-suís Serge Brignoni i la seva muller, ibero-ame-

ricana, pintora també. Esperits delicats, han deixat a Tossa
el record perfumat de llur sensibilitat bessona, però també
un buit enorme que no ha estat omplert per la ràpida apari-
ció d'aquests artistes que han passat aquest any per Tossa
uns dies de pas a Eivissa.
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JEAN w:TZ" n :xn. .IONaLer ,c.

Brignoni, hoine dotat de la gràcia, preocupat pels somnis
impossibles de l'art, diguem-ne abstret, esculpia en fusta.
gairebé .nu, tapades les vergonyes per un sumari eslip, vora
la mar. Delicadesa malaltissa, germana de la de Modigliani,
posava en les seves escultures d'art negre. Però la mateixa
delicadesa apareixia en els seus paisatges directes. L'acadèmia
clàssica ches Brignoni fou substituïda, com en tants cors i
cervells d'artista, per l'acadèmia de l'etnografia i la prehis-
tòria. Amic d'Hans Arp, preocupat com ell de la creació
ele formes, menys inventiu que ell, és molt més sensible. I
com que, al meu entendre, la valor . en art està de 1'a part
de la sensibilitat" i no de la invenció, jo considero Brignoni
un artista Inés pur que, diguem-ne, el seu mestre. Els arabes-
cos de madame Brignoni i les seves agudes fotografies = no-
ves drogues suaus i fortes -- feien més penetrant el perfum
espiritual d'aquesta parella d'artistes fina fins al difús, guar-
dada de caure-hi però, pels ulls negres i intensos de la dama
i pels ulls petits i penetrants del cavaller.

Al costat d'aquests artistes de la pura sensibilitat, eni
plau de .recordar Jean Metzinger, cosseur, admirable d'estè-
tica i impenitent teoritzador: El nom de Metzinger és un
nom clàssic del cubisme; junt amb Gleizes escriví la seva
doctrina — una de les doctrines filosòfico-pictòriques del cu

-bisme — de la qual tant s'ha parlat. En fer coneixença amb
l'artista bretó cm confessà tot seguit com havien envellit
aquelles doctrines, de les quals ell conserva únicament la
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part menys vistosa, però la més substancial. «Els decoradors
— em deia — han arruïnat la teoria. Forçosament ens ha
calgut fer marxa enrera així que el cubisme
estigué a l'abast de totes les fortunes.»

Avui Metzinger considera el cubisme
indicat per a la decoració mural. La geo-
metria, però, li és més necessària que el pa
que menja i recau, encara, de tant en tant,
en la mutilació de les imatges de la natura
laborant -la am1L una pulcritud extremada.
Adhuc el seu objectivisme actual formalment
és geomètric. Realisme estilitzat ha estat
anomenada la darrera fase de l'art d'aquest
Ingrolatra que, malgrat tot, no pot defugir,
sortosament, ni la sensibilitat ni les troba-
lles tècniques de l'impressionisme (figures 1,
2 i 3i.

Suzanne Phocas és la muller de Metzin-
ger. Es una pintora delicada i ingènua, fran-
cesa, d'origen grec, que coneix perfectament
el métier de la punta seca. A Tossa l'any
darrer vaig tenir ocasió d'admirar l'art d'a-
questa artista: alguna pintura feta al nostre
país, i proves de les puntes seques per a
illustrar les faules de La Fontaine. Els gra

-vats, sobretot, realment charmants.
EI matrimoni francès Roger Wild i Ger

-maine Labaye són coneixences d'estiu que
recordo amb afecte. El marit tenia una àvia
madrilenya i ha esdevingut molt satisfet de
la seva sang espanyola. És un aficionado n
los toros i amateur entusiasta de Goya.	 r•I;. -t.
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El seu art és maleït. Roger W ild posseeix, com Toulouse-
Lautree i Pascin, el gust del cruel i del pervers-melancòlie.
Li plau la música esclatant i vellutada dels orgues mecànics
de les fires, les coloraines i els pellingots dels saltimbanquis.
Es el pintor de la polsosa alegria que passa pels suburbis
figura 4L

Germaine Labave és un dibuixant sensible i cultivat. Els
seus dibuixos. una mica Pascin, tenen una certa germanor
amb els que feia el nostre Marià Esp inal al seu retorn de
París.

T. W. Schiilein és un altre conegut d'estiu. Alemany exi-
liat. Treballador infatigable, amb els seus traços fauves s'em-
portà, com diuen els pescadors, tot Tossa a la seva cartera.
Meier Grafe s'ha ocupat de l'art d'aquest pintor.

Stanlev-William-Havter, sobrerrealista anglès, cultiva l'art
abstracte amb talent (figura 5). Ajunta encara a l'antisèpsia
imposada per l estranva doctrina, una enorme quantitat de
flema britànica.
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També passarem per Tossa l'any darrer: Hcnri
Mullendm•, arquitecte addicte al funclonallsine,
que projectà un hotel per Mar Menuda, que
cns scunhlà encertat; l'escriptor d'aventures català
Henry de .Monfried, el líric armeni Constant
Zarian, i cls crítics d'art francesos Florent Fels
i Georges Charensol, i dels nostres artistes cal
no oblidar Olaguer Junycnt i el seu nebot
Albert.

Els darrers dies d'estiu vingué a 'l'ossa el pin-
tor barceloní Perrin. Féu alguns dibuixos admira-
bles. Des d'aquest moment Perrin afermà el camí
de la inspiració directa de la natura i de l'expressió
clara.

ELS FIDELS A TOSSA

Coneguts de l'any darrer, han tornat a Tossa
els pintors' Georges Kars i Oswald Petersen, l'es-
cultora-ceramista niadame Dem, el relligador Alf
Ballmiiller i el decorador Fredcrich Lewv.

Entre cls cataLuls, Enric Casanovas, Pcrc Créi-
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xams i Emili Armengol, han tornat a tre-
ballar ací. L'escultor Enric Monjo a repo-
sar-hi un curt espai de temps, i el pintor
Manuel Humbert s'ha fet soci altra vegada
per uns quants dies del nostre redós, per
tal de portar dignament la contra a tothom

II'.. li. C. IIEUG DE LA CASA CATALANA DE GLULGES 1CI{S

en les discussions artístiques. Pcr cert que la gent s'ha donat compte
de la gran semblança física de 1'Humbert annlb el poeta belga Henry
Michaux, la primera estada del qual en aquest país ha coincidit amb la
del nostre pintor. Àdhuc el poble, davant de tanta semblança, s'ha arribat
a formular la pregunta de si són una mateixa persona en dues edicions
iguals, o bé, qui és el doble de qui?

Georges Kars ha adquirit a Tossa la casa que hi tenia el col1eecio-
nista d'art Ferran Benet. installada a base d'antiguitats del país i que
gairebé es pot considerar com un museu folklòric. Llits policromats d'Olot,
rajoles i ceràmiques catalanes, mobles de les antïgues cases senyoriáls
o marineres de Tossa Ifigura 61. Kars diu que ell i la seva muller
han esdevingut conservadors voluntaris d'aquest museu vivent. La resi

-dència del pintor txec de París a Catalunya és, doncs, cosa feta, que
em satisfà a mi particolarment i crec que latobé hauria de satisfer
el país.

De l'art de Kars ja inc n'he ocll l ^al des d'a^ l ucstes mateixes pilrines i
des d'altres Irillunes. Ks, sohretot, iin art seriós. De Kars és rl film•
immediat, en el quia! cl Triomf deiN inl• I ltes no serà J ► ossible. Art tel a
]'ensems d'inspirariú i de reflexió, es recolza en la ciència del llilluix.
Kars estima el dihuix com a discip lina imurescindu ir; cls seus dilluixos
directes són, senzillament, obres mestres (figura 7L Estima el dihuix a
la manera greu d'Holhein i de Suzanne Valadon. La pintura de Kars,
tot i ésser basada en cl món dels fenòmens, és més abstracta; té l'ain-
hició d'atènyer l'humà universal (figures 8, 9 i 10). No crec que sigui
la raça el que hagi conduït l'artista vers aquesta tendencia. car ni
Pissarro ni Liebermann, jueus com cll, no foren Ila y in^ensihles a la
inspiració directa — ell mateix no ho és I ras quan 1illuixa—, crec jo,
que tota la posició espiritual de Kars és filla, nil s que de la seva
cultura centro-europea, de l'educació característica de molts dels grane
artistes que han volgut reaccionar en nom de la dignitat de l'art
contra l'impressionisme i, sobretot, contra l'atracció perillosa del
charmant.

Kars treballa, quant a pintor, en aquest sentit artístic podríem dir-ne
lògic — depuratiu de la vida —. Les seves pintures plenes de dignitat
espiritual, conserven — com ha fet notar Suzannc Valadon — el caràcter
despullat del seu dibuix, que és simple i gran.
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Aquesta simplicitat, aquesta austeritat de l'art del nostre
Kars, fou cantada pel seu gran an ► ic el pintor Maurice Utrillo
en el curiós sonet titulat L'art pictural, que em complac co-
piant a continuació:

qual la llum de Matisse es fa present (figures 11 i 12). He tin-
gut ocasió de constatar, en el dos anys que Yhe vist treballar
a Tossa, el seu progrés. En aquest segon any l'artista se sent

Lors! en France il est dit que tout peintre en renom.

Digne des traditions, ou Corot ou Cormon.

Ou de tout cutre Esprit quelque peu réf ractaire

Cubiste ou futuriste, il s'ilnpose et s'avère.

Aux gens de pur snobisme et adulant son nom,

Par de vains procédés il fausse le bon ton,

S inspirant et- des {Coits et du Tendre et évhre.

Et tous faux i , í',uges chers aux sots, sur la torre.

Qu'il me coit done ici pernlis en eompagnon

Sincère et noble et pur, et non troubler en rond,

Sur cet art pictural, d'émettre un trait austère.

Ceorges Kars, en ce lieu de digne réunion,

Rae Laljitte, chez JUeill, de l'art porte-fanion,

S a firme en ses tablenux inventi et sincere.

Tant com el scu art mereix profutlda estimació l'home.
La seva bonhomia, el seu humor delicat, la seva ironia es-
mussada, el fan una figura plena d'aquella aures mediocritat
horaciana, tan poc valorada pel serle dels esclats.

Oswald Petersen és l'altre pintor estranger fidel a Tossa;
té a favor scu la feliç joventut. Fill de Diisscldorf i educat a
París, practica auib scnsihilitat colorístiea un art fauve en el
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menys estrany al país; la inspiració directa. alnlenv s. no Vee-
panta com abans.

Madame Dem és una simpàtica ucraniana enamorada del
nostre país i. sobretot, de Tossa. Conl a escultora té charme

nlunal de Colònia.
fotografia.

i Ilt' vcradc, i rIll'IIIIIIital	 li hures 13
i 1-I.1 ; quant a ct'ranli.ta, coneix lié
cls secrets Ir l'ofici. lástima en el
que val l'art del nostre Josep Llorcns .
i Artigues. F1 seu alarit M. Wolfson
és un conrzaisseur de la pintura i
de l'art. Són un matrimoni ideal per
llur finor d'esperit, dotats d'aquell
fons sentimental adorable que pos-
seeixen eis eslaus. Amics de Ka-
renskv, i bons amics de Catalunya i
de totes les realitats diferencials. El
alarit és alt com un Sant Pau; ella
és petita cons un bibelot.

He esmentat entre els decoradors
famosos que han restat fidels al
nostre país, Balln ► iiller i Lewy Ei
primer és un relligador dl• I1ihres ele
Ilihliòfil — una autoritat en aquesta
matèria en l'Alemanya d'abans d'Hit-
ler. Sap lié l'ofici, com el saben els
alelnanvs quan en tenen, i demostra
la seva sensibilitat jugant únicament
les estructures i les matèries com a
motius de decoració de les cobertes
figura 15). Frederich Lewy és un

especialista en cartells. Fou, abans de
l arribada d'Hitler al poder, director
de la publicitat gràfica de Ràdio Co-
lònia i escenògraf del Teatre Na-
cional de W eimar i del Teatre Co
Coneix a la manera moderna la
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Ni Casanovas ni Créixains necessiten presentació. Són dos
artistes estimats de les seleccions. Ambdós han treballat
aquests darrers anys a Tossa, el primer amb la seva serenitat
característica, el segon ami) el brío de sempre. Les obres que
es reprodueixen d'ambdós artistes han estat executades en
aquest retó de la Costa Brava. El gran Casanovas ha fet el
retrat d'una bellesa catalana i algunes composicions harmo-
nioses ( figures 16, 17 i 18) . Al nostre escultor li plau la so-
litud. Tot i que passà la joventut a París i conegué els grans
artistes d'avantguarda i llur entourage, no es deixà mai por-
tar pels corrents de la moda. No pensà mai en la conquesta de
París i únicament en el retorn a la terra. No creu en el cos

-mopolitisme de l'art — en l'art sense pàtria — i té 1'amhició
de contribuir a la universalitat de l'art català, arrelant en
el nostre sòl nacional.

Pere Créixams ha fet aquest any a Tossa la millor pintura
de la seva vida — el retrat de mademoiselle ida Chagall, ple
de ressonàncies del divuitè francès (figura 19). El policromista
tan present en la seva darrera exposició i en la seva aportació
del passat Saló cíe Montjuïc, han desaparegut. Les colors han

1111.	 1.i.	 ALI•.	 1. I I	 li '• 1.1.111.	 l I l.l,II.\UI II.\ 	 1 T1N	 I'I'I,1.	 1	 I'1'a • 1• .\	 1I1	 I.I.II:I:G
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tornat a adquirir llur gravetat antiga. La riquesa colorística
és ara de natura superior, car és més mesclada, més profun-
da, no és a flor de pell. Créixams ha pintat altres teles reeixi-
es, de les quals dono una mostra ací ( figures 20 i 21) . El

nostre artista, malgrat fer-se en el París estèticament trasbal-
sat de la guerra i de desp rés de la guerra, ha conservat intacta

vlr.	 .I.. Itl Rrl Vil. rlïln'ix
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la seva virginitat nacional. Créixams és Migdia, i encara que
no sha desinteressat per les recerques de la darrera avant

-guarda, gairebé sempre ho féu cons a espectador. E1 cllntacte
amb París li ha fet molt bé, però ai ui que tant CharaLI com
Ivars reconeixen la necessitat d'una pàtria per als artistes.
encara que sigui adoptiva, el retorn de Créixams a Catalunya
li haurà fet tanlhé molt bé. La crisi de París ha privat als
artistes dels perills de l'èxit. Crec, com Maurice Sachs, que
els èxits fan rodar el cau. Que la perseveranra, la gro-
vetar, la solitud i àdhuc la manen dei glòria, són necessà-
ries per ajudar els grans artistes de romandre en el comí
rentable.	 -

La majoria de pintors de totes les parts del neón que co-
lorien la mal anomenada Escola de París, han retornat al
seu Born. No tots guariran el seu mal, però els artistes de ta-
lent en arrelar en el seu propi país, guanyaran en humanitat
i en universalitat.

Els catalans, que ho tenim gairebé tot per fer, tenim l'am-
bició de crear un art propi. L ànima catalana és més forta
que la nostra voluntat; sense pensar-hi gens. les coses nostres
tenen tot seguit un aire de família. Casanovas i Créixa ►ns són
dels que coi1aboren en la magna empresa de fer-nos respectar
al món. No soni xovins, però que tothom sàpiga que ací és
també Europa.

El nostre Créixams ha tingut fins aquest moment la clau
de Tossa: ben relacionat a París, ha conduït a la nostra terra
molts dels meus coneguts d'estiu.

Entre els nacionals fidels al nostre recó d'estiu. vull es-
mentar al jove Emili Armengol. home dotat per la pintura.
que aquest anv ha fet enormes progressos en el seu art (figu-
ra 22Í.

Fi;. 211. PF:F;F: !'I;G;1%.\?14. PI(U"H.I. 1!I:,I• 1-lITO, GohiF:s
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ELS NOU VINGUTS

El jove pintor Caillard I figura 22 bis I , que acaba d"obtenir
el premi de pintura de la Fundació Blumental, passà la dar-
rera primavera a Tossa. Recollí, segons em diuen alguns pin-
tors residents a París, alguns paisatges d aquest redol plens de
tonalitats verdejants. Quan Caillard pintà ací, encara el pai-
satge no s'havia pigmentat, enrossit, no havia pres el bany de
sol canicular. En el darrer Salon des Tuiltr rics. l'artista exhi7Fí
una figura d'una paisana de Tossa, la qual fou pintada en
la mateixa casa on jo ara habito. El fons decoratiu isabelí
dele murs duna de les ballitacions d'aquest antic casal ele ric
americano, fou plasmat corn a fons de la figura. La I )licru ► nia
d'uns grottescos i d'unes eorbeillees de flors cstilitz;a1es, n
tres d'una rica artesania, fou apro fi tada per (:;li1lari1 per all
fons de la seva figura. I)e cases d"IFnu'rirnnn Poni aquesta ola
lla d'altres a Tossa, alnb mostres luuvcaItLis dels estils deco-
ratius que els pintors de parets iuraven des que el comed;
amb Amèrica fou permès als catalans per Carles III, fins que
el sistema tècnic i econòmic que avui ens regenta ha fet (les-
aparèixer per complet el charnae dels oficis.

No era ben bé art popular el 'que feien aquells artesans
a les cases marineres dels catalans que amb llurs corbetes
havien anat a fer fortuna a Amèrica, era més aviat defor-
mació dels estils correctes en voga , la l l u ;ll naixia iIIvuIllntà-
ria, filla de l'esperit no massa culii^at lI'apiells I iintur ili
parets que no planyien els jornal.. L'ari popo lar, gall h
lliure d'estil savi, dotat de tota l'adorable f.ultasia, es troba
a la nostra Costa Brava en les policromies (le les caixes de
mariner, tan particulars del país. Especialment al dors de
la tapa d'aquestes caixes abunden les mostres d'imatgeria en-
cisadores (figura 23), passatges siderals, absurds, germans dels
del gran infant Marc Chagall. Els anys han apagat l'esclat
dels colors, però encara II i campegen, destenyits, els blaus,
els roigs, els negres i eh (llanes. aquestes escenes que decoren
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les tapes de les caixes de mariner són l'encís de Chagall, el
gran pintor-poeta que ami) els seus ulls blaus ha vingut a
xuclar totes les blavors de Tossa. Heus aquí el gran secret, diu
el pintor jueu-rus clavant «aquest art frescal: poder sortir de
l'acadèmia i retornar pol)le. Velázquez, el Greco. Goca. tot i

llur ciència, són encara poble: dissortat del qui perd la iu-
nocència.

Quin home Charall! Quan se Fescolta es comprèn millor
la seva pintura. La seva pintura & cll mateix. El fons difús
eslau és 1 ànima d aquest artista. la qual es volatilitza eonstant-



FIG. 2^i. JIARC CHA,ALL. EVOCACIÓ DE VITEBSK. TOSSA. 1934. GOUACHE. FOTO. GODES

ment en lirisme. ¡Quina correspondència més estricta entre
el caràcter de l'home i de l'obra existeix ací? Tot el que per
a nosaltres és absurd en el
cor de Chagall està organit-
zat amb una lògica enorme.
Si els seus enamorats o els
seus mujlks, volen pels cels	 -	-.–rom
dels seus paisatges, és que la	 =s
naturalesa de l'artista és an-
gèlica, malgrat que el seu
cos rio hagi pogut destruir
les lleis físiques de la gra-
vetat.	 -

L'art de Chagall és un
art sinccríssim. No té res a
veure amb les especulacions	 .
arbitràries de l'art modern.	

•..:

És tot sentiment, tot emoció 	 .
poètica. Les mateixes lleis de
l'ofici, corn a tal, interessen '	 -
ben poc al nostre home, que
se n'ha evadit, no pas per	 '•
fundar cap escola nova, sinó
perquè el seu temperament
l'ha conduït 1lCr agUCStS Ca-	 ^i:^icc cH.^r,:^i.L :\Mrn LA	 .^ inA

nins de somni. I no és que Chagall sigui manc cm a pin-
tor, car ha donat obres de materia rica com la de Soutine

i obres profundament ben
dibuixades com el seu Vell
rabí (1914,1 o àgilment sug-
gerides com un bell hodegóLgy

.,, de fruita que ha fet aquest
estiu a Tossa. No; Marc
Chagall, com el nostre Joan

oms.-_	 Maragall, està per la inspi-
-^,.=	 ració pura. No viu per a

sotmetre's ni per a superar
; c--^- — . .•• - exercicis tècnics. sinó ner a

cantar el que sent — que és
molt fort i delicat — de la

__	 planera que pugui, que sem-
^- -	 _--. 	 pre acostuma ésser de la ma-

nera menys preocupada dels
^- mitjans. Chagall és un ma-

ragalhà com una casa. Sen-
 tint lo parlar, anlb la seva

veu melosa, dels problemes
de la vida i de la mort, de
1'envorança del seu país, so-

..^ si.	 i^ L^.,:u I ^c :.:.'r I:L t;.^.y	 bre la bellesa del lnón terre-
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nal — sentint-li dir tot el seu menyspreu per les teories i
els sistemes —, hom sembla . que torni a sentir la vcu del
nostre gran poeta, el líric de la paraula viva.

Marc Chagall és un gran infant, fantàstic i gai. El seu
món real és el de les visions i dels somnis (figures 24, 25 i 26) .
A Tossa ha provat de sotmetre's a la inspiració directa (figu-
ra 27), i, àdhuc sortint airós del propòsit, mai la seva obra
no és tan profundament alegre com quan se les heu amb les
seves visions. La llum de Catalunya, això sí, ha penetrat tots
els seus somnis i el blau de Tossa s'ha espargit en les evoca-
cions plenes de dolça nostàlgia del seu vilatge nadiu de V i-
tebsk. Chagall ha evocat ací, en les seves darreres gouaches,
no solament la seva Santa Rússia, sinó el París on les cir-
cumstàncies de la vida l'han nortat.

Paul Fierens ha dit ja que Chagall era un àngel. D'àngels
n'hi ha molt pocs en aquest món ple de diables de la pin-
tura moderna. Perquè és un àngel, Chagall ha entonat tota
la seva obra amb un optimisme radiant. No hi ha ací ni la
tan parolejada crueltat eslava ni introspecció freudiana. Es
pot dir, doncs, que Chagall desconeix la tristesa dels mal-
vats. Però aquest home tan sensible coneix la melangia, per
a major escàndol dels cínics i dels esperits forts — feixucs 

—de la terra.

tornar-hl. Per amor a Rússia ha vingut a Espanya. El fons
verge de la gent d'ací, la cruesa del clima i dels costums l'han
acostat a la seva terra. «Per a conèixer lié el vostre país — cm
diu —, hauríeu d'anar a Rússia. Per això he vingut ¿leí, per
tal de conèixer millor el useu. ¡Quina semblança subterrània
tan pronunciada!»

I, encara, aquell fons místic que trobarà més exaltat en
les altes planúries centrals, ací és temperat per les salabrors
mediterrànies. Allà dalt trobarà San Juan de la Cruz, Santa
Teresa o l'asceta Unamuno. Chagall arrossega pel món el seu
fons místic eslau i el seu fons profètic d'israelita. Una nit
deia, amb aquella dolcesa tan seva, però amb un punt d'a-
margor: «El món és buit! Els homes no s'entenen! ¡Han
deixat els profetes tots sols!»

La coneixença d'aquest home deixa a 1"esperit alguna cosa
de profund. El seu record no s'oblidarà fàcilment, com no
he oblidat mai don Joan Maragall que, com aquest altre gran
poeta, jo no sé per què, tingué molt d'evangèlic i un bon tros
d'anarquista.

Una altra de les figures que han passat aquest estiu per
Tossa ha estat el que la crítica classificà com a sobrerrealista,
el pintor André Masson. Corn a bon francès, no pot trair la
intelligència. Esperit fi, cultivat i instint agut, fa un art que

f
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Jo voldria que la gent mundana conegués una mica l'amor
de Chagall pels seus: la gravetat amorosa que sent per la
seva muller—companya que l'ha sabut guiar en aquest mar
tempestuós de la vida, amb aquell sentit de la realitat im-
mediata que tenen tant les dones russes com les catalanes;
complement del líric, sap seguir-lo vetllant-lo com una ena

-morada —; l'estimació sense por al ridícul que sent per la
seva filla Ida. La jovenesa d'Ida ha vingut a coronar ela
somnis paternals amb la realitat tangible de la bellesa.

Chagall sempre somriu. I ni les impureses de la vida ma-
terial—la lluita canibaleaca entre artistes, la mai no assolida
independència dels mateixos, etc., que són temes que surten
sovint en la conversa d'aquest home —, no han entelat la
claredat del seu somriure.

EI pintor rus té també la seva aventura. La seva gran bona
fe el féu creure en la follia de democratitzar l'art. Ell contribuí
a la revolució bolxevic dirigint una acadèmia en els primers
anys de la U. R. S. S. Aviat es donà compte del seu error.
La llibertat de l'art no era possible i el gust dels proletaria
que sabien, com diu ell, millor l'ofici que el mestre, no era
gaire diferent del dels burgesos. L'art proletari éa una gran
illusió, però fina avui una gran mentida. Una cosa éa l'art
popular, l'altra l'art democràtic. En aquest sentit no hi ha
res a fer. En canvi — diu Chagall — quan els reia ho eren
per la gràcia .de Déu, llur política artística fou segura i en-
certada. No s'erraven mai, sabien escollir els artistes, gairebé
sempre amb el mateix criteri sostingut per la posteritat.

Pel gust de la llibertat, Chagall va deixar la seva estimada
Rúasia. Ell, que sent l'aguda necessitat d'una pàtria i l'enyo-
rança méa punyent del seu petit vilatge de fusta, no pot

ell en diu d'inspiració indirecta. Els arabescos calligràfics
dels Masson d'antany feien pensar a vegades en la calligrafia
dels relleus asteques; suggerien les formes — els esquemes 

—de les claus angleses i dels insectes. Avui Masson ha anat
omplint el concret arabesc fet de formes indefinides, amb for-
mes manllevades a la realitat de visió. Del seu viatge per la
península, Masson ha portat síntesis curioses, on ela antics
suggeriments de prcgadéus s'han convertit, sense deixar la
forma d'aquells insectes, en formes humanes.

Maason ha sabut veure força Ice la diversitat hispànica.
«La política passa — cm deia —, I (arneter rc+sta. Vosaltres
ela catalana, sou diferents dels castrILins i dels andalusos di•
ferents d'aquests. Vora la mar hi ha més joia i menys gra

-vetat que a l'interior. Espanya éa vària, i la gent de cada país
orgullosa d'aquesta varietat: hom pot parlar, avui com ahir,
de les Espanyes, però si és cert que no existeix ací unitat
unitària, existeix, en canvi, una unitat harmònica, la qual
és vista i sentida, potser més bé pels que venim de fora que
pels que hi sou a dina.»

Maason, per a comprendre millor el clima ibèric, ha fct
el viatge amb un itinerari traçat per l'instint. 1)e Paría es
dirigí sense aturar-se enlloc fina a l'Escorial. El xoc ea produí
amb tota la grandesa. De l'Escorial — sempre per ferrocarril
o en autoòmnibus populars — per Toledo, a La Mancha i
Andalusia. Fina al retorn no s'aturà a Madrid per a conèixer
el seu esperit i el seu Museu. Finalment vingué a Catalunya,
que recorregué des de Tarragona (figura 28) fina al cap de
Bagur. La llum del nostre país, el sol de Tossa, li han ine-
pirat arabescos i harmonies coloríatiqucs caniculars, cada-
tanta, però no brutals (figures 29 i 30) . Al meu entendre, la
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FIG. 29. ADllÉ MASSON. PEOMEIATUE DINSECT ES. TOSSA. 1u.4. FOTO. GODES

paleta d'André Masson, mai no havia assolit la claredat cristallina del sen
moment català.

Masson ha sentit el clima físic i espiritual de la nostra terra com un
inspirat. La sardana ha estat magníficament ben definida per l'amic del
nostre Joan Miró. «La seva música és com un cant esclatant d'insectes
caniculars. Lharmonia de la dansa és d'origen clàssico-grec - diu -. Són
els paisans els que han conservat, tot deforrnant-los, els antics ritmes.»

Masson ha viscut acompanvat de la seva muller i d'una nebodeta,
solitari en la Babel artística de Tossa. La casa de inariner, d'autèntica

ilu. 28. ANDRÉ MARSOS. 'lAIJI/AGONA. 1934. FOTO. 000ES
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arquitectura popular que habita, davant del portal medieval de Vila Vella,
és la clausura que ha allunyat Fartista del mundanal ruido. «Es la primera
regada — em deia — que tinc la sensació que habito una casa de debò.
L'escala és de granit, talment com l'escala d'un palau.»

Amb Masson ha viscut el crític «art Georges Duthuit, gendre de Matisse.
Hom coneix perfectament a casa nostra l'assaig que aquest autor publicà
sobre el fauvisme. Duthuit, a més d'un connaisseur del moviment modern
a França i a Anglaterra, és un especialista en art cristiano-oriental. Ha
publicat assaigs sobre l'art bizantí i l'art copte. Es attaché al Museu del
Louvre i professor de la seva escola. Georges Duthuit és molt jove.

Una altra de les grans figures tossenques és el poeta francès Jules Super-
vielle, autor de Gravitations i de Les amis inconnus. Un dels grans lírics
moderns. Supervielle creu en la inspiració i en el raonament: és dels que
retorna a les primeres paraules que li són donades com una gràcia, per a
vetllar per la seva puresa. Tomàs Garcés i Marià Manent, estimen, coneixen
i ens han fet conèixer la valor d'aquest gran poeta que porta sang basca
a les venes i que, nascut al sud d'Amèrica, ha sabut conservar el seu idioma
nadiu al costat de la seva llengua-esposa, el francès. Supervielle resideix a
Franca des d'infant.

Per als catalans, el nom del gran poeta francès té helles ressonàncies,
ja que Supervielle ha estat gairehé un mecenas dels nostres pintors i
escultors a París. Fou gairehé un pare per Apel1es Fenosa i un delicat
company per Francesc Domingo. Supervielle és íntim amic d'André Lhote
i de molts artistes contemnoranis. Ha estat fins al moment un colleccionista
notable.	 -

Ha vingut a reposar a Tossa en una casa amb vistes a la mar, amb la
seva distingida muller i nombrosa filiada.

El ñlòsof alemany, amic d'artistes, doctor Paul Ludwig Landsberg, ha
vingut també amh la seva delicada muller — doctora en Filosofia — en aquest

.II LI;R	 i4I I ;JI\ II h :I.I,F]	 1	 q AI•' I:I.	 IIj I:I	 UICII!IInII	 n
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recó de la Costa Brava. J. Palau féu en el número 287 de
Mirador (dijous 2 d'agóst del 1934) un notable croquis de
la personalitat d'aquest gran esperit, exiliat de la pàtria.
L'he trobat llegint Maragall, i m'ha dit: «Com és que no
heu traduït aquest gran autor en totes les llengües? L'elogi
de la paraula és de les coses, no solament més líriques,
sinó niés profundes que sobre el gran misteri de la paraula
han estat dites per un autor del segle XIX. Jo m'ocuparé de
Maragall.»

P. L. Landsberg constata amb una certa ironia que sovint,
als països llatins, es dóna el cas de l'home d'ofici intellectual
o artístic, encarcarat, deshumanitzat. Landsberg no sap ex-
plicar-s'ho gaire.

El professor alemany anava sempre per Tossa amb el
pintor Oskar Zügel, el qual, per les idees estètiques del
Fiirher, s'ha vist ohligat a deixar la seva terra. Zügel ha
muntat en un graner d'una casa de la vila un taller amb luxe
senzill.

Aquest artista alemany cultiva l'art abstracte ami) veri-
table fe. Ziigel ha marxat d'Alemanya únicament perquè l'art
que ell practica és perseguit per l'Estat. Potser, la pintura
d'Oskar Zügel és més hàhil i graciosa que sensible (figura 31) .
És, almenys, decorativa i colorísticament charmante.

Peter Janssen, de Rhenània, fa també un art abstracte,
però si el de Zügel és pròxim a Picasso, el seu és pròxim a
Paul Klee. Unicament he tingut ocasió d'admirar algunes
pintures abstretes a la hotiga de llibres de préstec que la
baronessa de Bukovic posseeix a Tossa. Janssen passà pel
país sense que jo el conegués. Hom diu que ha canviat per
complet d'estil, car ha assajat ací de fer paisatges lliures,
inspirats per la natura directa. Pel que conec de la seva
obra, es pot dir d'ell que és un pintor sensihle.

Ari Walter Kampf fa paisatge una mica al.legòric. Recorda
el Miró, imatger de La Masia, sense tant d'estil. Es tracta
d'imatgeria que va vers el fauvisme. En una figura d'home
pintada directament, les dots biològiques del pintor Kampf
es feien presents. Cal tenir en compte les dificultats que pre-
senta el nostre paisatge per a poder ésser interpretat per
estrangers sense que en tinguin una coneixença prèvia. Per FIG. 31. OSKA6 ZCGEL. JO\GLECIà

FIG. 32. sai WALTER xnatrr. MAn MENUDA. 1934. FOTO. COVES



FIO. 34. FRITZ MARCOS. ARQUITECTE. VIL-LA EN FUSTA PROP DE BERLÍN. FOTO. LEOSARD

això deia Chagall que per respecte al país deixà de pintar ale primers
temps de la seva estada ací. Per això, per exemple, Petersen aquest any
ha arribat a Tentranya del nostre paisatge perquè l'any darrer havia
assajat de penetrar-lo, com ho ha assajat enguanv Kampf Ifigura 32).

Aquestes dificultats de penetració espiritual de la natura no viscuda
es feien presents en les pintures paisatgístiques fetes a Tossa pel pintor

Fta. 33. GLorTCHENKO. NArunA SOBTA. 1933. MUSEU D'ART occIurarAL MODERE. 508000

ucranià Gloutchenko — no tant en els seus di-
buixos a la ploma aquarellats. Aquest és un bon
artista que cal judicar per aquest bodegó fet a
París (figura 33) i en la quietud d'una cambra
i sense els neguits que sempre pressuposa un
viatge.

L'arquitecte alemany Fritz Marcus és un
exiliat involuntari. Viu a Tossa des de la, pas

-sada primavera, convertit en un barman. Heus
aquí un home notable vexat per les exigències
del nou ofici. Així ell i la seva muller esperen
dies millors. Marcus és un arquitecte i decora-
dor sensible lligat a les conquistes de l arqui-
tectura nova, sense que hagi perdut el scutit de
l'harmonia, ni el gust de la delicadesa, com ho
proven ayucstes llucs obres yac es reprodueixen
ací (figures 34 i 35). Les obres de Fritz Marcus
foren reproduïdes sovint en les prestigioses re-
vistes Moderne Baüfornien, d'Estutgard, i Baü-
gilde, de Berlín. La muller de Marcus fou col-
laboradora del mestre en tota ela seus treballs;
és, amés, una ilustradora de talent (figura 36)
que signa Riehm. Durant llargs anys col1aborà
a les pàgines de color del B('rliner Tageblatt.
A Toasa aquesta parella ha decorat llur bar
ami) clements rurals i amb un cert amor als
«objectes usats» de procedència sobrerrealista.

El bar de Marcus és un lloc freqüentat per
tot el món internacional de Tossa, però on van
també, a vegades, els pescadors de la vila a fer
llurs cantades estridents.

Durant ela primera temps d'estiu vaig coin-
cidir a Tossa amb el pintor Eugen Spiro. Aquest



FIG. $J. FRITZ IARCCS. ARQUITECTE. ViL-LA A BERLÍN. FOTO. LEONARD

artista fou, fins a l'arribada d'Hitler al poder, successor de
Lovis Corintk a la presidència de la Berliner Seeession.
És un pintor que descriu la natura amb un cert gust cezannià
dels volums (figura 37) .

La seva cara de bon home és decorada amb la perilla
vuit-centista.

També ha aparegut al nostre escenari, amb la rapidesa
d'un meteor, en un desplaçament de Mallorca, on passa l'es-
tiu, el pintor i gran bohemi Rudolf Lévy, a qui Basler ano-
mena l'inefable Rudolf Lévy, la figura més llegendària de
Montparnasse, un dels pilars del Café du Dome, lligat amb
la cèlebre Acadèmia Matisse del París d'avantguerra, fre-
qüentada per tots els artistes alemanys. Ha passat pels cafès
i bars de Tossa amb el seu monocle radiant, literalment in-
crustat a la carn. La història Ih Lévy és narallela a la histò-
ria de Manolo. Com ell, és u ► I home dotat, però també un
peresós genial.

Un peresós genial m'ha semblat el txec Otto Feldmann,
de qui hem pogut admirar dos dibuixos plens d'un misteri
més greu que el de les obres fantàstiques d'Odilon Redon.
Feldmann, abans de la guerra fou una figura del Salon d'Au

-tomne. Avui és encara ben conegut en els medis artístics de
París. La guerra l'ha emmalaltit i li ha fet oblidar una mica
el seu ofici de pintor. Actualment l'artista té la passió de la
numismàtica, ciència que aquests darrers anys s'ha pres se-
riosament. Feldmann és el tipus ele pagès català. El seu es-
perit crític treballa amb constància, bé o malament, però amb
sorna sistemàtica. La seva cara té alguna cosa de les escultu-
res hitites.

Situat en un pla de modèstia de la bona, ha trelballat ací
aquest estiu el jove pintor francès Emile Sabouraud. És dels
joves que han arribat a la palestra en una època en la qual
ha estat factible deslliurar-se de reaccions massa violentes
contra l'avantguarda. S'ha posat senzillament a pintar ami)
saludable normalitat. Per damunt de tot Ii interessa la ma-

tèria pictòrica que «treballa per a encarnar-hi l'esperit de
la qualitat». Pinta el paisatge de Tossa 1 figura 38) —a part
el geni — de la mateixa manera que Corot l'hauria pintat
en els seus temps italians. Està, doncs, dintre la bona
tradició francesa. No defuig ni la geometria ni el lirisme,
però està tan Iluny de la pintura massa anímica com de la
pintura massa cerebral i de l'art massa naturalista. I aquesta
posició pictòrica de Sabouraud és en ell natural. És una fe
senzilla que el mou; desconeix per complet la pedanteria.

Sabouraud, que assoleix fragments pictòrics sensibles i

100. 31. FI'GE\ SI'I 1141. Pl l.:\-FF.I.L\. 1!CS4. FOTO. SCHI'CH
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rics, no és pas un colorista. Prefereix establir els seus matisos
dintre una tonalitat més aviat unitària. La seva muller, es-
cocesa, és també pintora. però ha vingut a Tossa per reposar.

Hugo Zuhr és un jove suec, nascut a Finlàndia, amb for-
mació més o menvs francesa. Arrenca amb graciosa natura-
litat de la seva paleta acords delicadíssims, gairebé femenins.
Fa un art sensible al món dels fenòmens. Les seves teles de
Tossa, sense deixar d ésser verídiques, contenen una certa
quantitat de poesia nòrdica. Zuhr treballa la matèria com un
pintor.
- Dintre d'aquesta mateixa òrbita de sinceritat cal eollo-

càr-hi els dibuixos, pastels i olis que l'algerià Roger-Marcel

Limouse ha fet en aquest rccó
món. Els pastels, sohretot, defineixen
un urti.ta dotat de scnslllllllat. Una
^lclicadcsa	 germina, cf1nilllctaunent
francesa, possecixCIF cls 1tljuixos de
la seva muller.

t^	 Sincera, també, però movent-se
dintre l'òrbita de Vuillard i Roussell,
hem de considerar la pintura del
francès d'origen sud-americà J. Salo-
mon. Gendre de Roussell, nebot de
Vuillard, amic de Bonnard, es pot
dir que compendia l'esperit d'aquests
grans mestres, sense que per aquest
motiu se'l pugui acusar d'eclèctic i
menys de plagiari. Hi ha en la pin-
tura de Salomon una gran disciplina
dels valors i un bon sentit de la
qualitat. Menys genial que els seus
parents i amic, més ntodest quant a
la visió, posseeix el sufirient vigor
tècnic i suficient scnsihilitat per a
produir obres vivents. Es, aquest ar-
tista, decorador mundà; ha fet, entre
altres, la decoració mural de la casa
de Tristan Bernard.

Rigorosa i organitzada és la grà-
fica ele l'alemany, format a París, Erie
Goldberg )_figura 391. Fa pensar una
mica en certs dibuixos del nostre Ma-
nolo. Li plau a Goldberg d"establir
en els seus quadres i dibuixos pai-

satges amb llurs plans moguts i contrapesats. Les seves teles
de Tossa I figura 40) , tenen en llurs inicis. alguna cosa de bon
gravat antic. Fa aquest jove, amb cara de noi, un art seriós,
allunyat de les teories massa fàcils.

La seva muller. Regina Seiden, és una artista molt cone-
guda al Canadà. L'estrany pudor artístic que he pogut cons-
tatar en la majoria de dames pintores que han passat per
Tossa, m'ha privat de conèixer les obres de Seiden.

El pintor turc jueu-espanvol Gerassi ha passat també per
ací, inspirant-se alguna vegada, d'una manera més o menys
indirecta amb les coses de Tossa I figura 41) . Gerassi és co-
negut a Barcelona per haver-hi fet dues exposicions particu-

lars. L'element més estimable de les
seves obres és, al meu entendre, el
gust de la qualitat.

Iain Macnab és un pintor esco-
cès d'origen filipí que ha passat per
Catalunya amb la seva escola. Ha
pintat per les terres tarragonines i,
finalment, a Tossa. Amh cll han vin-
gut quaranta deixebles autglcscs.
Macn.i1) és el director di Thc' Cros•
venor Sehool n f Mnh rrr Art, ele
Londres, on, segons es d111, tant es
eultiVa l'art rf prescnt;1tiu com l "art
al,stracte. He tingut ocasió de veure
aquarel.les i dilniixos d'aquest artista,
fets de cara a la nostra naturalesa,
a la qual no és pas insensible.
Macnab estima gravar la fusta i per
aquest motiu, potser, les seves pin-
tures i nls seus (1 liiiixos ¡a són esta•
Illertw cn 11118 fornia c•Stilíslica ade-
quada a la xilografia.

Han fet també la seva aparició
efímera per aquestes terres, cl cari-
caturista Jean Effels, la coneguda
madame Zak, que ha passat l'estiu a
Pollensa i no ha volgut tornar a
París sense reveure Tossa, que ja
coneixia de feia anys per haver-hi



FIG. 43. VIGA MIKOCM. JOVE POLONESA. 1020. FOTO. MARC VACX

FIO. 42. MIGA OIEOUM. DONA POLONESA. 1024. MCSEC DE SAN FRANCISCO
DE CALIFORNIA. FOTO. MARC VAUX

sojornat. Amb ella ha vingut també la gran escultora-ceramista Mika
Mikoum. Madame Zak té a París una botiga de marchand de tableaux,
davant mateix de l'església de Saint-Germain des Près. Ha vingut, com
diu ella, a fer una lleugera coneixença de l'interessant moviment artístic
català. Ha tornat a París entusiasmada d'algunes de les nostres coses i
fent elogis dels Museus d'Art de Catalunya. amb llurs pintures romà-
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niques, úniques al món. La installació del Museu la con-
sidera insuperable. Troba, en canvi, que cal corregir «la
pronunciada indiferència per Fart no català de la important
collecció barcelonina d'art modern».

En finir aquest treball he fet coneixença amb Mika Mi-
koum. El seu nom és ben conegut a tot el món. És una artista
polonesa famosa. La seva escultura és ferma i vivent, les ma-
tèries ceràmiques per ella trobades són meravelloses, llurs
coloracions màgiques 1 figures 42, 43 i 44) . Sobre el seu art
diran més aquestes reproduccions que tots els comentaris
encomiàstics. Mika Mikoum, parlant de la qualitat ceràmica
del nostre Josep Llorens i Artigues, diu: «No ens fem càrrec
encara de tota la valor de Papitó. Cal anar a Xina per poder

CONCLUSIÓ

He pogut constatar en la majoria de pintors
de la Babel de Tossa una certa decepció humana
i estètica. Els francesos i els alemanys, que feren
la guerra, dansen cada dijous al pati de la pensió
Steyer, sense recordar-se de les ferides que por-
ten alguns d'ells. Francesos i alemanys es par-
teixen sovint el licor en la mateixa taula i molta

_ d'ells comparteixen un cert fàstic profund per
la política dels governs respectius. Tothom ha
perdut la guerra, ve-t'ho aquí. Els que més l'han
perduda, però, són aquells que, després d'haver
complert amb Ilurs deures envers la pàtria, han

estat foragitats de la terra llur per qüestions polítiques o
racials.

Es pot constatar també en el cor de tots els artistes com un
cansament de les follies estètiques, dites modernes. La conva-
lescència ha començat per alguns dels més madurs. Entre els
francesos i francesitzats, el canvi a la normalitat s'ha emprès
amb una certa decisió. Els més joves, sobretot, es pot dir
que ja han nascut en el regne de la intelligència i, sobretot,
de la saludable sinceritat.

Avui, però, l'avantguardisme de l'escola de París s'ha es-
campat difús pels recons d'Europa i d'Amèrica. És un avant

-guardisme una mica provincià. Els catalans, que hem donat al
moviment les grans vedettes de Picasso, Miró i Dalí, de con-

_	 1+

0

formar-sé'ñ càrrec. Jo he vist allà les pastes dels'
Inlllors temps, i us dic que les d'Artigues no són':
pas pitjors.»

Com a lil iI "aquest extens reportatge, vull;`
esmentar ací el nom del pintor japonès de
París, Tadashi Kaminagal, que bona part de,
l'estiu l'ha passat fent camping a Mar Menuda, _a
pintant i pescant amb idèntica habilitat. La seva
pintura es recolza tant en la qualitat com en
la fuga.

FIO. ','. EMILI 1IIMESGOL. EL C000L4It. Tossa. 1984. FOTO. GODE$
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d'imaginació, sinó	 que ha	 estat	 el domini de
l'estil el que hom ha recercat per aquests ca-
mins. És	 tan	 difícil d'assolir	 el complex de
vida i	 estil, que els uns ho han sacrificat tot
a	 la frescor fins	 a	 esdevenir vulgars, i	els al-
tres, per temença de la	 vulgaritat, han caigut

GEOItGES DOTHUIT 1 ÀNI)IIL1 sso\, I034. FOTO. CODES

junt — sense desentendre'ns del moviment
parisenc — no hem renunciat mai als postu-
lats de la sinceritat artística que, en essèn-
cia, avui Hitler vol imposar a la seva terra
despenjant dels llocs d'honor dels museus
alemanys les teles cubistes, futuristes, da-
daistes i sobrerrealistes, i prohibint d'expo-
sar teles d'aquelles que l'Estat ha classificat
com a internationaler Kulturbolchevismus.
L'antic pintor de parets, que també féu el
seu art de diumenge, una mica semblant al
del hurot Rousseau, vol treure per la força
els artistes alemanys del camí trist i entris

-tidor de l'art abstracte. Jo cree que Hitler
faria bé de remetre els seus pintors sota el
sol mediterrani, sota la nostra llum con-
creta, on únicament els orbs continuarien
especulant l'impossible.

Però el mal ja ve de lluny. El mateix
Degas — el gran Degas — no és pas estrany	 ELS AOTÍS'I'ES Rr61SA SEILES,

als mals que s'han desenvolupat amb es-
creix, Fou l'autor de Répétition d'un ballet
sur la scène, el primer de formular les teories que, com diu Jacques-
Emil Blanche, no hauran pas estat estèrils, però que han fet perdre
molt de temps als artistes del nostre segle. Pintar de memòria, pintar
d'après des dessins, suprimir en nom de la dignitat de l'art el con•
tacte amb el món exterior, són sistemes o mètodes que han fet molts
estralls. No es tracta únicament de retenció — de memòria visual —

'"les`
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en la retòrica	 més	 desen- .^j  (.vt^t P. S. —Em plau d'agrair als

ffrenada. l L	 lei	 ^^ ^rt^stes que han passat per Tossa 

Els catalans hem sabut d'haver-me 	 faciliiat	 l'examen	 de

superar,	 gràcies	 a	 Déu, e	 `2	 ^y	^ liare	 obres	 i	 d'haver	 donat	 per.

tures d'avantguarda. Portem
l'encís	 de	 totes	 les	 prova-^ed

., per a	 ésser	 donades	 ncí, lu
ynal (Oca ha fet possible quo la

massa	 Ilum	 a	 dintre.	 Ni revista	 ART sigui	 la	 prilcra delu

mónhem tingut	 gairebé neces-
^^

a	 reproduir-ne	 algunes	 de

sitat d'evitar-ne la tempta- molt	 importants.
ció. Si més no, diríem, davant de les follies estètiques, al- Cal	 agrair,	 també,	 al	 decorador Frederich	 Lewy	 i	 al doctor	 Gar.

guna cosa semblant a la que digué Liebermann davant d'una	 cia Banús	 d'haver-se 	posat	 a	 la meva	 disposició	 per	 a	 ohtenir	 les

tela de Paul Klee • aTreieu- fotografies	 curioses	 de	 la	 vida

me	 aquesta	 ut...	 del	 da- dels	 artistes	 i	 intellectuals	 a

vast;	 si	 no,	 acabaria	 per 7^	 , ..Zt-,__1	) ¿CPÌA.€  u Tossa, les quals donen una nota

enamorar-me-n.»
/

àgil al conjunt d'aquest número.

Liebermann,	 el	 gran Donem,	 també,	 les	 gràcies	 al

pintor impressionista jueu - T fotògraf	 Godes	 pel	 seu	 despla.

aalemany — el	 més	 gran çament	 de	 Barcelona,	 sense	 el 

pintor alemany del nostre
^

qual aquest estudi no tindria el

temps — ha	 estat	 vexat, /2^ 3
a (1 G

menor	 interès.
però, per la situació incò- ( I	 agrair	 igualment	 a	 don

moda	 del	 seu	 país.	 Els Enric	 Ferrer,	 originari	 i	 amo•

nacional-socialistes	 no	 li rés	 de	 Tossa,	 d'haver	 facili.

han pogut perdonar que no fos	 ari.	 Heus	 aquí	 la	 gran	 tat fotografiar	 la	 imatgeria	 de la	 caixa	 de	 mariner	 de	 la	 seva

injustícia comesa amb aquest vell i gloriós doctor, símbol,	 colecció. — R. B.

potser, de tantes altres. RAFAEL BENET Tossa de Mar.	 11 setembre del 1934.

RAFAEL REMET. PARQUES. 194. FOTO. CODES



RETRATS D'ARTISTES
ESTIU

No es pot pas dir que l'artista, element social de primer
ordre, sigui gaire conegut més enllà del seu medi. S'esdevé,
sovint, que alguns eolleccionistes i compradors circumstan-
cials d'art no coneixen personalment l'autor del qual han
comprat algunes obres. El retrat de l'artista anareix rarament
en la nostra premsa. El nostre públic seguidor de les arts no
té, dones, mitjà d'establir coneixença sinó amb l'obra de
l'artista a les exposicions particulars i collectives, i per la
mediació de les revistes i les recensions crítiques que pe-
riòdicament acostuma publicar, amb profusió notable, la
premsa diària barcelonina.

No aniríem a dir, ara, que l'art serà més apreciat i més
entès com més coneguda sigui la personalitat de l'artista.
Creiem, pel contrari, que al hon coneixedor res no li farà
estimar més l'obra que el descobriment de les qualitats de
la mateixa obra. Però al marge de la mesura de qualitats
que és parella de cada obra d'art, hi ha un nombre de fac-

1.934

tors que difícilment poden establir-se i descobrir-se sense un
previ coneixement de la personalitat de l'artista en l'aspecte
físic i intellectual.

La raó d'una estètica, d'un estil, d'un sentiment, persona-
líssims, molt sovint responen, més que a un procés de for-
mació nedagògica, a un desdoblament del físic i l'anímic
de l'home. Etc.

Amb l'intent, doncs, de donar a conèixer als seguidors
d'ART quelcom dels artistes que és generalment poc conegut
o totalment ignorat, aquesta mena de mesa revuelta enceta
un dels projectes que seran executats en aquest Vol. II, que
consistirà en Í»i reportatge complet de cada un dels nostres
artistes que ofereixin una més gran quantitat d'elements de
contrast i una riquesa anecdòtica més expressiva, reportatge
que d'ací uns anys serà un document inapreciable per a com-
pletar la biografia dels nostres mestres contemporanis.
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EL MUSEU D'ART DE CATALUNYA
Un Museu, més que una collecció incompleta d'ob-

jectes de valor artística imponderable, és un abreujat

plàstic de l'evolució de la cultura i del caràcter d'un

poble, gràcies al qual pot valorar-se la seva personalitat.

Els pobles intelligents, que són alhora els forts, estimen

i defensen tant els Museus, les colleccions d'art particu-

lars importants i les Universitats com les fronteres

L'art és un patrimoni equivalent a la terra.

El nostre poble, intelligent valorador, refà amb la

riquesa dels seus propis elements el seu monument ar-

queològic, reuneix la collecció de frescos i frontals ro-

mànics única al món, la d'art gòtic d'una valor conside-

rable, i completa, gairebé, la dels nostres mestres del XIX

i del xx, entre els quals n'hi ha alguns de transcendèn-

cia universal. El Museu és la nostra història plàstica :

se l ila d'ennoblir i estimar. L'hem de voler continuar.

Catalunya sent el respecte al seu gloriós històric pas-

sat i procura d'ennoblir-ne les relíquies i els documents;

restaura i consolida les belles arquitectures pròcers i

s'apressa, amb amor, arma que li és caríssima, a l'orga-

nització de la seva defensa. Catalunya adquireix la col-

lecció Plandiura afegint riquesa a la col1ecció nacional.

estimula els artistes vivents adquirint llurs obres a les

exposicions oficials de la ciutat de Barcelona, crea el

«Prerni Campeny» i el «Premi Nonell», constituint el

patrocini i la significació un exemple i un reconeixe-

ment...

Catalunya aixeca el seu Museu amb el més- noble

orgull.

El Museu d'Art de Catalunya!	 JOAN MERLI

^z



MUSEU D'ART DE CATALUNYA

Guia abreujada de les sales i les obres i els autors que
contenen:

PLANTA BAIXA

SEGLES S A YYIII

Sala 1.— Absidiola de Sant Quirze de Pedret. Llàntia o pica romà•
nieu. Capitell visigod. Abac de capitell romànic.

Anexes: Fotografies de l'arrencament i trasllat de les pintures
murals.

Sala 11. — Absis de Sant Miquel de la Seu d'Urgell. Absis de Santa
Maria d'Aneu. Capitells de Camarassa i Tavernoles. Crist majestat, s. tti.

Sala III. — Crist majestat. Darallament de la Creu. Capitells romà-
nics. Finares de Cal ari.

Sala !V. — Pintures d'Orcau i d Areolell.
Sala V. — Frontal3 de la Seu d'Urgell, Mossoll, Benavent de Tremp,

de Durro i Farrera. Pintures de Sant _Joan de Bohí i Santa Maria de
Tahull.

Sala II.— Absis i pintures de Santa Maria de Tahull. Imatges ro-
màniques, à XII i XIII.

Sala VII. — Pintures de Sant Joan de Bohí. Crist majestat.
Sala VIII. —Absis i nintures de Sant Climent de Tahull. Frontal

de Sant Climent de Tahull. Pintures de Sorpe.
Sala IX. — Banc de Sant Climent de Tahull. Canitell de Tavernoles.

Escultures romàniques.
Sala X.— absis de Santa Eulàlia d'Estahon. Pintures de Sant Pere

del Burgal. Arcs del claustre de Sant Pere de les Puelles. Frontal de
la Vall d' Aran.

Sala XI. — Absis i pintures d'Esterri de Cardós. Frontal de Bolvir.
Frontal d'011ó. Frontal de Sant Martí de Tours.

Sala XII. — Capitells de Camarassa. Cibori de Tossas. Frontal d'En-
c:mp.

SACA XXXII. ,IiECU. SANT PEIIE 1 SANT PAL

Sala XIII. — Frontal de Ginestarre de Cardós. Frontal de Pla
Titula de baldaquí de Benavent de Trentp. Baldaquí de la diò_
d'Urgel l. Pradela «altar. Crist majestat. Crucifix, talla navarresa.

Sala XIV. — Absis de Ginestarre de Cardós. PinuIr-- de Sant flan
de les Bons, Eneanro (Andorra).

Sala XV. — Absis de Sant Miquel d'Engolasters. Frontal d'Avià. II
taule de la Passió. Capitells rontànics.

Sala XVI. — Cibori d'Eatimariu. Frontal de Sant Bartonteu. Bt
laquí de Sant Sadurní de Tavernoles. Frontal de Güell. Retaules t
Surriguerola, de Sant Pere Màrtir, de Sant Domènec i Santa Ursul
Imatge de Sant Nicolau. Mènsules de viga de Cruïlles. Imatge jacet
Mare de Déu de Covet. Imatge d'una santa.

Sala XVII. — Retaule de Lladó. Retaule de Sant Cristòfol. Conjn
de Calvari. Imatge jaeent de Sibila de Fortià.

Sala X f'III. — Retaule de Gerp. Retaule de Sant Vicenç d'Estol
ñan. Retaule de Santa Coloma de Queralt. Baixos relleus d'_Ager. Fro
tal de Vallbona de les Monees. Sarcòfag uscari (al centre de la sala

Sala XIX. — Taula de la Verge de la Llet. Imat ge de Sant Jaum
Retaule de Xixena. Taula de la Verge. Imatge de Sant Antoni. Arma
amb pintures Meitats de nradela. Retaule de Sant Esteve. Imatge t
sant apòstol (marbre). Imatge de Sant Llorenç.

Sala XX. — Imatge de la Verge amb l'Infant. Imatge d'un sant Rt
procedent de La Figuera. Retaule de Sant Vicenç d'Estitnariu. Retad
de Lluc Borraseà. Retaule de Sant Feliu i Sant Jaume. Retaule de San
Bàrbara. Retaule de la Verge de la Llet, procedent de Cervera. Retad
de Sant Vicenç, procedent de Menar_uens.

Sala XXI. — Imatge de Santa Maria de Magdala. Retaule de Sani
Caterina. Taules de Sant Joan Evangelista. Retaule de Sant Miquel
Sant Pere. Retaule de Sant Pere i Sant Andreu. Relleus i imatges c
marbre. Retaule de Sant Esteve. Retaule de Sant Joan, Santa EulàL
i Sant Julià. Retaule de Santa Ur ula. procedent de Cubells.

Sala XXII. — Retaule dels Consellers. Escultures i fragments de taul

Sala XXIII. — Fraement de taula de Benet Martorell. Taula de Pet
García, de Bcnabarre. Tríntic de Sant Fabià, Sant Joan i Sant Sebasti
Retaule de Sant Joan, Sant Nicolau i Sant Sebastià. Taula de Sant Pen
Retaule de Sant Martí de Provençals. Retaule de Sant Ouirze i Sant
Julita. Retaule dedicat a la Verge i Sant Agusti. Imatges de pedra
talla de Santa Anna.

Sala XXIV. — Tríptic de Gerard David. Taula de Sant Miquel, d
Joan de Flandes. Taules, talles i escultures germàniques, hispano•gei
màniques, flamen ques, italianes i castellanes.

Sala XXV. — Taules gòtiques del s. w.
Sala XXVI. — Taules valencianes del s. XV.

Sala XXVII. — Taula de Sant Jordi, d'Huguet. Taula del Manir
de Sant Cugat, de mestre Alfonso. Retaule dels Pellaires. Retaules d
Sant Vicene de Sarrià. Retaule de Sant Esteve de Granollers. Grisalle
de l'orgue de la Catedral de la Seu d'Urgell. Escultura de Pere Joan

Sala XXVIII.— Apostolat italià de l'església de Sant Miquel d
Barcelona. Frescos de Caracci.

Sala XXIX. — Retanle de Sant Eloi, dels mestres argenters de Bar
celona. Retaule de Sant Pere. Imat ge de Sant Sebastià. Imat ge de San
Joan.

Sales XXX i XXXI. — Col^ecció de pintura, dipòsit del senyor Leo
nold Gil.

Sala XXXII. — Sant Pere i Sant Pau, del Greco. Sant Bartomeu, de Ri
bera. Escenes de la vida de Tobia:, de Vaccaro. Verge, de Sassoferrato.

Sala XXXIII.— Pintures de la vida de Sant Francesc. de Viladotnat
Imatge de Santa Lliberata. Porta de la capella de Sant Cristòfol, del
carrer Alt de Sant Pere.

Sala XXXIV. — Pintures de Viladomat. Pintures de Pere Cruclb.

Sala XXXV. — Dibuixos dels a. xvi al xvrtt. I igures de Ranton Ainadeu•
Sala XXXVI. — Sant Gaietà, de l'església de Teatins de la plaça Santa

Anna. Dibuixos del s. xvut.

PLANTA ALTA

SEGLES XIX I XX

Al centre del vestíbul, monument a l'artista escultor Josep Llimotna
Sala XXXVII.— Pintures de Laconta, Flaugier, López, Rodés, Pelegrí

Clavé. Escultures de Campeny.
Sala XXXVIII. — Escultures de Damià Campeny i Ramon Padró. Pus

tures d'Espalter. Jubany, Cerdà, Arrau.
Sala XXXIX. — Pintures de Battistuzzi, Lorenzale, Mirabent, Rigalt
Sala XL. — Pintures de Benet Mercadé, Martí i Alsina, Torrescassana

Escultures de Venanci ValLnitjana.



Sala XLI.— Escultures de V. Vallmitjana.
Sala XLII.--- Pintores de Caba, Vayreda, Berga i Boix, Simó Gómez.

Escultures de V. Vallmit.¡ana.
Sala XLIII. — Pintures de Fortuny.
Sala XLIV. — Pintures d'Enric Serra, B. Galofre, Pellicer, Tusquets,

Modest Urgell, Serra Porson, Casanovas Estorach, Planella, Jaume Mo-
rera i Galicia, Soler i Roig, Soler de les Cases, Cusachs, Tomàs Padró,
Moragas.

Anexes D, E, F, G, H, 1.— Amb dibuixos dels autors esmentats en les
sales anteriors.

Anexa 1.— Sala Anelles Mestres.
Sala XLV. — Pintures de Vaucells, Baixeras, F. Masriera. T'amburini,

Mas i Fontdevila, J. Masriera, Romà Ribera, Cusí, Ferrer Miró, Meifrèn,
Miralles. Escultura de Reynés.

Sala XLVI. — Pintures de Fèlix Mestres, Joan Llimona, Brull, Gal
-wey, Pinós. Escultura de Blay.

Sala XLVII. — Pintures de Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Sebastià
Junyent, Ramon Pitxot, Isern Aliè, Lluís Graner. Escultures de Josep
Llimona.

Sala XLVIII. — Escultures d'Enric Clarassó.
Sala XLIX. Pintures de Joaquim Mir, Francesc Gimeno, Nicclau

Raurie. Escultura de Gustau Violet.
Sala L. — Pintures d'Isidre Nonell. Escultures de Manolo Hugué.
Sala LI. — Pintures de Picasso. Escultures de Manolo Hugué.

Sala LII.— Pintures de Ricard Canals. Escultures de Josen Clarà.
Anexa K. — Dibuixos de Joan i Josen Llimona. Dionís Baixeras, i

altres autors esmentats en la sa!a XLV.
Anexa L. —Dil uixos d'Isidre Nonell, Ramon Casas i Santiago Rusiñol.

Anexa M. — Retrats de Ramon Casas.
Anexa N. — Pintures, gravats i dibuixos de Xavier Nogués.

Anexa O. — Dibuixos de Pere Ynglada i Ricard Canals.
Anexa P. — Dibuixos de Junoy, Obiols, Humbert. Rebull, Bosch-Ro-

ger, Gausachs, Grau-Sala.
Sala LIII. — Pintures de Vidal i Quadras, Cardona. Llonis, Gili i

Roig, Xiró, Martí Garcés, Llop, P. Casas Abarca, Bru, Casas, A. Farré,
Mensa, Borràs Abella, Albarranch. Escultura de Mimó.

Sala LIV.— Pintures de Ricard Urgell. Escultura d'Otero.

Sala LV. — Pintures d'Agapit Casas Abarca, Matilla, Oleguer Junyent,
Puig Perucho, Alexandre de Cabanyes, Vila-Puig, Cardona, Rafael M.
Padilla. Escultures de Martrús i Smith.

Sala LVI. — Pintures de Joaquim Sunyer. Escultura d'Enric Casanovas.

Sala LV/L — Pintures de Carles, Colom, F. Vayreda, Ig. Mallol, Iu
Pascual, Feliu Elias, F. d'A. Galí.

Sala LVlll. — Pintures d'Hurnbert, Labarta, Aragay. Pidelaserra, Tor-
res-García, S. Junyer-Vidal.

Sala LIX. — Pintures de Jaume Mercadé, Llavanera, Rafael Benet,
Mompou, Gausachs. Créixams, Duran Camps, Domingo, Lluís Mercader.

Sala LX. — Pintures de Camps-Ribera. Joan Serra, Marian Espinal,
R. Capmany, Alfred Sisquella, Vidal-Gomà, Bosch-Rorer, Antoni Ma

-taró, Rafael Llimona. Escultures de Gargallo, Martí, Jou, Armengol
Granyer.

Sala LXI.-- Pintures de To'mres. Escultura (le Rebull.
Sala LXII. — Pintures de Pere Pruna, Joaquim Mumbrú, Joan Porcar,

Vidal Rolland, A. Vila-Arrufat, Callicó, Antoni García. Alfred Opisso,
Santasusagna, Lluís Muntanó, Martí R. Durban, Miquel Farré, Joan Seix.
Escultura de Viladomat.

NOTES. — No s'ha seguit cap ordre cronològic ni de prelació al col-lo-
car les reproduccions que conté aquest número, en primer lloc, perquè
la grandària de le 5 fotos i la del format de la revista no donen facilitats
per a l'opció i, segonament, perquè no hauria estat mai en els propòsits
de la Direcció d'asseny alar amb un criteri aquesta sèrie de reproduccions
que no ha d'ésser tinguda ci com a una antologia ni com a una tria.

Els originals fotogràfics d'art. antic pertanyen a l'Arxiu del Museu
d'Art de Catalunya, qui ens ha facilitat la reproducció amb amabilitat
exquisida.

Els originals fotogràfics d'art modern pertanyen a l'Arxiu inestimable
de Francesc Serra, fotògraf.

Ernili Godes, fotògraf, ha executat les fotos de coniunts en un moment
encara prematur donat l'estat de l'agençament d'algunes sales, reeixint
d'una manera admirable i donant proves d'una diligència exemplar.

ART fa públic reconeixement de la imponderable collaboració que li
ha prestat el senyor Francesc de P. Bofill, establint la mena d'itinerari que
ha precedit i facilitant les dades enigràfiques que acompanyen les repro-
duccions que conté aquest número.
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SALA XII. CAPITELLS 1 PIXTIRES DEL SIGL XII. FOTO. GOLES

SALA XIII. I'IXTIIIA 1 }:s(rI.TrII.% IELSSL.î.Es XII I XIII. F(II(P. (iuIES



SALA XVI. lINTIIIA 1 ES('Iï,TlllA 01:15 sl•:;IÆS XIII 1 XIV. FOTO. (ì0DES

SAlA )IX. ll%lAI li	 ]lIS	 ti:i'lHI;S SEIIR.. FOTO. 00055



SALA 1. FRAGMENT DE PISTCR:\ PE L ARSIIITOT.A DF. SANT QrTB7F. TUF. PEDRET. SEGLI: S

SALA VIII. I'I\TCItES MLGALS IJE SANT 1'EGE LE SORPE. SEGLE X11



SALA III. CRIST MA.IESTAT. SI( LI XII



SALA II. ABSIS DE SANT MIQUEL. SE[; D CRGELL. SEGLE XII SALA IV. PINTURES DE T.ABSIS DEI. CASTELL D ORCAC. SEGLE XII

SALA XIV. rINTCRES DE I;AIISIS DE SANT IIWIA DE LES IS)NM. ENEAMI (^NDrnlRA). .SE(;I.E XII



SALA VI. l'lI.D;MENI l)E lAlISIS l'ESANl.l MASIA
DE •rAu III. SEDLI:X II

SALA VIII. 1! NTUIII;s l 	 L'Es; ISLA DE SANT lEIII; DI SOIlIE. sl:l;l,F; N II

SALA X. VlI.t(;Mr.Nr DE L'ABSIS DE S.tXT lEI1E DEL flLlI_th. l'ALL I)'AIIAN. SEGLE XII

SALA Vil. PINIUIIES 5IILII5 I;s.\j IU.\N p i; VoIlI. sE;l.i; xii



SALA XVI. IMATGI LE LA VEItGE I'IIOCEUENT DE CbVET. SEGLE XII	 SALA XVI. 1 MATGE IIE CALVÀIII (S. JOAN). SI.UI I X1I



SALA XXI. S,\NT .IAU\IE. SECLE \V SALA XIX. IMATGI: I]E SANT .IAUME
SEGLE XIV

SALA SIS. SANT LLOIIENÇ. SEGLE XIC

.^

SALA XX. FIGUIIA DUX SANT Il E!
	 SALA S\. LA VERGE AMB LINFA\'I'

	 S.\LA XIII. S.\NT JOAN. SEGLE XIII

PROCEDENT DE LA FIGUEI.A. SEIl LE SIS'
	 SEGLE \IV



SALA XXVII. MESTRE ALFO\SO. MAItTIRI DE SANT CCGAT. SEGLE XV
	 SAL{ XIX. EETACLE DI: XIXENA, sI3l:LE XIV

HALA V. FIIO\TAI, DE LA REC I)'LIIGELL. SEGLE XI



SALA XXVII. FRAGMENT DEL RETAULE DE SANT VICE\Ç DE SARRIA. SEGLE XV

SALA AA. RETAULE DE SANTA IIARBAIIA. SEGLE XIV

SALA XXVII. JAUME HUGUET. SANT 30111)1. SEG0N.1 MEITAT DEL SEGLE XV

SALA XXVII. RETAULE DELS PEI.LAIRES. SEGLE XV



SALA XX. HET.UL} DE LOLIASSA. SEGLE XIV
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SALA RSI(. LLLIS DALMAC. RETALLE DELS CONSELLERS



5.\I.A %S. ItET.0 LE. FlE CERVERA. SEGLE XVSAL. XXVII. III'GCET CEItUUS. RETAULE DE SANT ESTEVE LE GILSUI.LEItS
SEGLE SP

SALA S%. RETAULE DE SANT VICENÇ U ES'rIMARIU (URGELLET). SF:CI.•: SI\"



SALA SI. FRONTAL D OI.LO. SEGLE \II1 SAI.A XVI. FILO\TAI. DE GCELL. SEGLE. XIII

SALA AS. RETAULE DE SANT FELIP I SANT JAI'ME. SEGLE XIP

SALA XIX. MEI'PATS DE 1'IlA LIF.LA, SEGL15 XIC'
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SALA L. PI\'PL'IIIIS D - ISIIJIIE TO\SLL. FOTO. 000ç8



SALA LI. PINTURES DE PICASSO. FOTO. CODES

SALA LII. I'I\TCIIES DL IW IIU,	 I'OPU. LUDES



SALA LVI. PI\TI'RF.S DE .10_1Q1i)1 SI'\YF.II. FOTO. GOUES

S.\Ld LXI. 1'1\'1'1'ItLS UIS .IUSGP PE TUGURIS. ESCLITt IIA U6 JUAN IIEIIL LL. FOTO. GUUR5



SALA LIS. FRANCESC DOMINGO SALA LVI. SCAQI'IM SCNTER

SALA LVIII. S. .IL' \TEII -VIDAL	 SALA LVII. UUIIE\EC CAIII.I•:Y



I'ALL CEEA\\F., NATURA MORTA
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ELOGI DF LA NATURA MORTA
No ens interessa d'escatir ni de mesurar ara, a l'in-

revés del que especialment s'estila a la nostra època

aquests darrers anys, la importància que hagi tingut en

la producció general pictòrica de tots elis temps la pin-

tura de natures mortes. No anirem a dir, tampoc, que la

natura morta torna, ni que torna l'amor a l'objecte,

com diria algú. No soni pas aficionats a aquests jocs de

vaivé, d'anada i tornada, encara que n'hàgim estat cons-

tants espectadors d'ençà que tenim ús de raó. Es clar

que, de tant en tant, en alguna d'aquestes constants

anades i tornades es produeixen sacsejades saludables, vi-

rades profitoses, guanys considerables. Però això ens plau

tant d'observar i de constatar-ho en l'obra particular, in-

dividual de l'artista, com ens dol que sigui una dèria,

com una mena d'obsessió a 1'exeentricisme d'una in-

conscient collectivitat que es passa la vida teixint i de's-

teixint, que és una manera molt divertida de perdre el

temps. L'art, el mateix ofici artístic, com a creació d'una

plàstica, no és una professió colleetiva, sinó cada vegada

més, una professió poc comuna. D'aquí que les anades

i tornades, en art, quan esdevenen la dèria de molts,

quan constitueixen un ideari, no solen ésser portadores

de gran cosa, puix que els artistes que estan dotats d'una

manera completa, restaran sempre al marge de les dites

i les pensades improvisades i de les modes de tempo-

rada. Es una altra cosa la característica peculiar d'una

època, és una altra cosa la que defineix i concreta una

època. Es un imponderable que es troba en nosaltres

mateixos encara que no volguéssim, contra el qual no-

més hi pot anar la nostra educació i l'autoeducació. No

direm, doncs, que torna el culte al conreu de la natu-

ralersa morta ni que torna l'amor a l'objecte. No pas

perquè d'una manera absoluta poguéssim negar o evi-

denciar el retorn d'aquestes coses, sinó perquè les grans

excepcions, a les que un elemental respecte a la bona

fe i a la veritat ens fa restar fidels, ens priva de fer afir-
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]OAQ!'IM SUNYER. FLORS. 1931. COL. ALVAREZ. FOTO. SERRA

macions, que, d'antuvi, ens permetem de considerar

gratuites. El menyspreu a l'assumpte, a la composició...

ha passat de llarg per la història. No té consistència.

La història de l'art fins al llindar dels nostres dies no

és constituïda gairebé per altra cosa. El que cal, en una

paraula, és saber continuar la història, no pas sigui com

sigui, sinó com ha d'ésser. No és l'objecte, no és l'as-

sumpte el que mereix menyspreu, no és la naturalesa,

sinó l'obra. I, tanmateix, encara hi ha l'obra que ens

priva de blasfemar.

Es clar, la naturalesa morta, 1'ohjecte, no ha passat.

Es la part més considerable de l'obra cubista i 5urrea-

lita de Picasso, és gairebé tota 1'ol^ra ple Juan Gris,

gairebé tota l'obra de Georges Braque, és una part imp

tantíssima de l'obra d'Henri Matisse, és l'obra nués c

siderable dels primers temps de Joan Miró. Per no ci

sinó les grans figures de la pintura contempor<uiia de

[i (sic) de l'impressionisme ençà. Es la manera alio q

ha pogut ésser diferent en tots els temps, seguint el f

ritme. Si la manera és la característica d'una època

d'un artista, no ens interessa d'escatir-ho ara. Si és n

obra personal, ens mereix tots els respectes. La n811

morta, com a tema, objectivament, no ha passat,

torna. Subjectivament serà interpretada d'una JU III'
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o d'una altra. Serà el tema d'una pintura imaginativa o

realista, d'un realisme líric, o d'un realisme pur.

Cercarà l'artista en la natura morta la manera d'ex-

pressar, de transcriure, iiiillor, la qualitat específica de

les coses i` les matèries, o les formes i els volums, o els

colors i les superfícies o tot plegat alhora en un intent

de superació de la realitat mateixa o de la naturalesa...

morta.

El pintor imaginatiu, en lloc de copiar la natura, la

inventa.

El pintor realista, copia la naturalesa.

D'una manera i de l'altra e pot crear l'ideal amb

els objectes més senzills, amb les coses més humils,

elevant-los a la categoria de cosa bella. Res no hi ha

desaprofitable, tots els objectes tón iguals davant la pin-

tura, ha dit Cézanne.

Un escriptor d'art francès molt acreditat, ha dit,

aproximadament: Matisse i Picasso no cerquen la cosa

insípida d'imitar la natura, sinó que volen produir a

l'espectador un efecte semblant al que sent en la con-

templació dels objectes i el món. Es que Matisse i Pi-

casso, afegien nosaltres, són dos pintors imaginatius. Vo-

ler-nos produir un efecte igual al que ens produeix la

contemplació dels objectes i el món per camins que no

siguin els insípids de la imitació de la natura, sols ho

aconsegueixen, alguna vegada, per obra i gràcia de llur

prodigiosa imaginativa. Però si pensem en Rembrandt i,

si voleu, en Ver Meer de Delft, i, més ençà, si us plau,

en la primera època de Maurice Utrillo, no trobarem pas

que sigui tan insípida com això la imitació de la natura.

Per ventura, ¿no és Inés einocionant la natura en l'obra

d'aquests imitadors que la realitat mateixa?
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Imitar! Imitar és posseir. La possessió completa,

total, és igual a la imitació perfecta. Aconseguir la sem-

blança d'una forma, obtenir la color mateixa, represen-

tar-ne el volum, l'espessor i el seu pes exacte, infondre

a la superfície de la matèria pictòrica el tacte de la

qualitat de cada cosa i de cada objecte d'una manera

normal, realista, naturalment, intelligent, amb un petit

accent líric, diríem romàntic, a una llunyania absoluta

del cerebralisme. Es la possessió, la imitació, allò que us

produirà un efecte semblant al que sentireu en la con-

templació del; objectes i el món.

No és més bella una dona que una rosa, un arbre

que un préssec, una llebre que una col, una ametlla que

una ceba. Es la passió de l'artista que fa belles totes les

coses. Els objectes més liuiiiil^. els Illenys estimats de

la sort i la fama, rr ► nlrn . n la passió de l arliota i e

transformen en lu I ha.

Cézanne lia ti ti it Categt ► ria igual ;i tots els objectes

clavant la pintura, però enrera, amb una altra llei pic

tòrica, hi ha Chardin. Ni tornada ni oblit. Caminar.

seguir el camí anió el bagatge (le les coses apreses.

Bodegó. Nati ira murta. Col locació o troballa, joc O

atzar de coses esparses o arrvnglerainu nts geomètrics.

Torneig dels colors i els volums i les ► uatèries. Com im

paisatge, com una figura, ni més fàcil ni més difícil.

però més precís, més perenne, menys enganyador.

JOAN MERLI
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JOAQUIM MIR
Ha passat prou temps d'ençà de l'aparició de l'im-

pressionisme a Catalunya, perquè aquell període, se'ns
presenti amb la perspectiva d'una etapa ben individua-
litzada en la història de l'art local. Els últims anvs del
segle passat i els primers del present, tingueren el des-
ordre i la trepidació espiritual, el desfici combatiu, la
indisciplina i 1'autodidactisme propis de qualsevol ex-
plosió romàntica; totes les forces joves de Catalunya
Convergien a projectar plàsticament una ànima i un gust
original i modern. La pintura s'eregí en una de les re-
presentacions més audacioses d'aquest esperit d'indepen-
dència i per tant també era la manifestació més substan-
cialment romàntica.

El tret que legitima alnb més autoritat aquesta exe-
cutòria romàntica, és l'atansament impetuós al natural,
la submissió joiosa a la realitat més insignificant, al des-
encongiment de la visió ocupada en els problemes que
planteja el ple aire; tot plegat tenia un optimisme ani-
mal que portava el contrapès d'un sentimentalisme
ocult que 1'atemperava. Si haguéssim de sintetitzar aquest
moviment de l'art pictòric local que té l'eco d'una su-
pervivència rousseauniana, diríem que la nostra pintura
en aquells dies, patia una set desordenada de naturalesa.

Joaquim Mir fou un dels assedegats més insignes.
El seu temperament, la ingenuïtat apassionada del seu
cor, fins la rudesa tendra del seu rostre l'enquadraven
amb més drets que cap altre pintor novell del seu temps,
en la formació agitada del nostre romanticisme natura-
lista.

Tota la seva vida artística i tota la seva obra respo-
nen a aquell impuls inicial. Ell era pintor, solament pin-
tor i només pintant podia provar de resoldre els enormes
conflictes de la seva sensibilitat; d'altres trobaven deri-
vatius en les discussions interminables, en la literatura,
en la sàtira o en els viatges; ell no disposava de cap
d'aquestes vàlvules i la terra el tiranitzava. Els pinzells
i els colors foren els seus únics instruments de combat,
el paisatge català, — seria niés exacte de dir el paisatge
barceloní , fou el seu model predilecte i el seu confi-
dent més fidel.

Quan Joaquim Mir freqüentava les classes supe-
riors de Llotja, el jovent desertava les aules i els tallers
i, posseït d'un esperit de revolta excitat de fora estant,
frisava per llençar-se a la conquista del ple aire. L'art
modern necessitava la intempèrie; per pintar calia tras-
lladar-se als dominis del tema, plantar-hi la tela encara
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que fos de dimensions exagerades, i com un caçador a
la selva, escrutar el més lleu episodi de la llum en els
objectes.

Joaquim Mir, més que cap altre pintor jove de la
seva època establí aquest tracte fraternal amb la na-
turalesa. La seva resistència corporal li permetia de rea-
litzar gestes que prenien el ressò d'heroïcitats entre els
professionals. Ell. l'almogàver de les noves promocions,
era l'ungit per aquestes grans batalles a camp ras, de les
quals naixia el culte al sol que ell imposava amb els
seus cadmiums crepitants i els seus morats transparents.

El destí pictòric d'aquest gran líric instintiu, elo-
qüent i tendre, estava decidit; mai més no abandonaria
la concepció plàstica que forjava en els seus soliloquis
amb el paisatge, i l'art català modern podia comptar amb
una paleta original, tòrrida o avellutada que el serviria
fidelment fins a la mort.

I en aquesta fidelitat fecunda resideix la força i la
grandesa de l'art de Joaquim Mir.

Per pujar aquella pintura a quatre vents, que era
un cos a cos amh la llum en llibertat, hagué d'inven-
tar-se una tècnica molt ruda, molt sovint temerària i II
calgué crear-se un ordre cromàtic afinat a un diapasó
personalíssims. La paleta oficial de l'època no concor-
dava amb la seva visió del natural, els antecedents co-
lorístics que disposava eren insuficients; potser només
1'inventiva fortuniana de la pintura clara marroquina
del virtuós reusenc, li proporcionava alguns elements.
Ell però era l'antítesi del virtuosisme; era escabellat,
tempestuós i més tendre; la seva retina, però, tenia la
mateixa agressivitat i li podia destriar i apropiar-se les
ressonàncies més ofuscadores del natural. Aquesta capa-
citat de sensació, l'obligava a proveïr-se d'un vocabulari
pictòric adequat a les necessitats colorístiques que es
creava.

I d'aquestes primeres consultes amb la naturalesa
naixia la seva paleta tòrrida equilibrada per la rnitja veu

de les seves ombres que el rebot de la Ilum feia par•
titularment ingravides.

Diverses vegades he parlat del paper de la imagi•
nació en la pintura i de la part que cal fer-li. La imagi•
nació però no ha d"aplicar-se solament a les formes i
als temes, sinó que també troba argument en el color.
La interpretació del color és tan subjectiva com la de
les formes i tothom que pinta per rnés que es pensi que
copia literalment, no fa sinó crear unes relacions colo•
rístiques subjectives que de fet no tenen res a veure anlb
les que existeixen en la realitat, però que ens les euro
quen amb major o menor eloqüència segons sigui més o
menys rica la imaginació i la facultat coordinadora del
que ens les ofereix.

En la nostra pintura, Joaquim Mir, representa un
cas excepcional d'aquesta facultat. Ell ha estat l'inven
tor, el creador més fecund del color. En aquest sentit la
seva pintura el fa igual als grans poetes populars que
per un prodigi de l'intuició extreuen del llenguatge vol
gar 1'elíxir penetrant de la poesia. La seva paleta é^
d'una fecunditat inesgotable. Ell potser està persuadit que
es limita a reproduir all que tots veiem. Aquesta ae
titud hrunil de narrador del I lai^atge és una il•lusió del
seu cor senzill. Ningú sinó ell, ha inventat rara varietat
de cadències cromàtiques, més irreal i persuasiva, nin
gú si no ell ens ha fet convenir en l'existència real
d'unes tintes, d'uns matisos que en veure'ls rimats en
les seves teles, tots els admetem presents en la natura
lesa, però que ningú del món podria assenyalar amb el
dit el lloc que ocupen en la realitat.

Joaquirn Mir és el poeta que parla amb el color: L i
seva obra és una mena de cançoner de la nostra lluw
mediterrània. Per això avui és el pintor més popular de
Catalunya que va darrera la seva paleta que reuneix
perpètuament, com darrera el seu cantor predilecte, des
cobridor de les belleses insospitades del seu cel i del
sers aire.	 CARLES CAPDEv1La
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JU PEON
L'artista xinès Ju Péon nasqué l'any 1894, a la pro-

víncia de Kian Sou, rica en artistes lletrats des de l'època

dels Song.

Procedeix d'una família de lletrats i el seu pare, Ji'

Da Tsan, fou poeta, pintor i callígraf, molt apreciat a la

Xina.

Jn Péon fou deixeble del seu pare i començà a di-

buixar als sis anys. A la mort d'aquell, es trobà cap de

la família i hagué d'emprendre l'educació de dos germans

i tres germanes. Tenia dinou anys. Aquestes exigències

de caràcter domèstic no li periiietien de lliurar-se a la

seva vocació, la qual cosa l'enfonsava en el desencís.

Gràcies, però, a la influència i protecció de l'escriptor

Kan Yu Wei, fou introduït al món intellectual des d'on

ha anat conquerint la consideració, de la qual és ben

mereixedor.

L'any 1919 el Govern xinès reconegué oficialment el

seu talent i s'interessà per la seva situació material, con-

cedint-li una bossa de viatge per tal que pogués anar a

estudiar a París. Sojornà en aquesta ciutat fins l'any 1927.

Esdevé deixeble de l'Acadèmia Julian i passa, després,

a l'Escola de Belles Arts. Segueix els cursos acadèmics

francesos treballant amb el pintor francès Dagnan-Bou-

veret i freqüenta els tallers d'Albert Besnard, Dampt,

Meunier, és a dir, els representants de la pintura oficial.

Visita els museus d'Itàlia, d'Anglaterra, de Bèlgica

i d'Alemanya, aturant-se a fer còpies de les obres cabdals

de l'art occidental guardades en aquells museus.

Amb aquesta disciplina i aquests coneixements, l'any

1927 retorna al seu país, on és nomenat Director de

l'Acadèmia Nacional de Belles Arts a Peiping, i l'any se-

giient(1928) obté la càtedra de Professor de Pintura de

la secció de Belles Arts de la Universitat Central de

Nanking.
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Exposa a Europa, al Saló dels Artistes Francesos, des

de l'any 1923 ñns el 1927; a la Société Nationale de

Beaux Arts i, darrerament, al Saló de les Tuilleries.

Ell ha estat l'ànima de la gran manifestació d'art

xinès que tingué lloc l'any 1930 al «Jeu de la Paume»,

a París, continuant-la després a Brusselles i a Milà.

També a Roma, a Londres i a Moscou, passant després

al país d'origen aquest mateix any que som.

Aquesta exposició, immediatament després de París,

l'hauríem poguda gaudir a Barcelona si les inquietuds

polítiques i els canvis soferts en certs aspectes de la vida

ciutadana no ho haguessin impedit. Ara les coses prenen

estat definitiu i esperem que la pròxima manifestació

que l'esperit inquiet del jove Ji' Péon ens anuncia aviat,

tindrà lloc a la nostra ciutat. Nosaltres comptem amb la

seva simpatia personal i l'interès que sent per la jove

República espant/ ola i per Catalunya.

La seva obra es divideix en l'obra d'estudi i la pe-

culiar del país on és fill.

La primera 1'execinà a Europa; la major part és pin-

tura a l'oli. limitant-se a un estudi crític i estricte de la

realitat. L'Orient asiàtic lii és seunpre més perceptjl

que ¡"Occident europeu, malgrat emprar el llengua^t

d'aquest darrer.

El seu treball a Xina és la tradicional pintura delpais;

tinta sobre seda o sobre paper.

En aquestes obres, que són amb les que ara s'ha,

presentat al públic europeu i que constitueixen la seva

manera més viva i més intensa d'expressió artística, shi

endevina la influència europea, sobretot en l'estudi de

plans i de volums.

Pintor d'animals. de plantes i de llegendes, tot h4
transporta amb una veritat i un estil extraordinaris; amb

una vida exacta, precisa i. al mateix temps, de somni.

La seva glòria ha estat l'haver après i aprofundit el

seu art enriquint-lo amb l'estudi de l'art occidental, però

sabent restar ell mateix. no traint les tradicions de la seva..

raça. Així. el seu art resulta sobri, savi i espontani, i la

interpretació directa a la tinta, és transcrita per una au•

tèntica aristocràcia de la mà.

J. LLORENS ARTIGAS

París. 1934.
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MARIAN ANDREI
Marian Andrl tt fuu ,empre un auto)

(lacta, llevat de quan aprengué a gravar

l aiguafort, que fou a una escola Municip

de Belles Arts de Londres. Així i tot Mari;
Andreu és un artista formidable. Si la se'

personalitat no ha transcendit més al me

cat universal de les Arts serà perquè la ses
posició social, més que acomodada, l'ha di
pensat de báixar a l'arena a disputar aa

les altres competències internacionals el ll(

de lluïment que li correspon i que fàeilmet

hauria aconseguit.
Això no vol dir que Marian Andreu sigt

un desconegut. No ho és ni a la seva ten

ni a l'estranger: nombroses i importants pi

blicacions franceses, alemanyes i anglese

han fet conèixer les diverses activitat
d aquest artista i són ja alguns els museu
que llueixen obres seves. En tant que II

lustrador. Marian Andreu és ben conegut et

els cercles de la bibliofilia francesa. L'ha

bilitat verament prodigiosa d'Andreu li h.

permès de triomfar en les principals mene

de gravat: en el boix, en l'aiguafort, en e

burí. en la litografia. En el boix ha fet pro

digis mai ultrapassats ni en l'edat d'oi

d'aquest procediment: en La Princesse di

Babylone, de Voltaire, que està a punt de

llançar la Cranach Press, de Weimar, en

Am phitrion, 38, de Girandoux (éditions Le

Bélier), etc.

En l'art de l'esmaltador Andreu ha rea

Iitzat tours de force sense parió, i en tant

que escultor, també amb forta èxit, ha fet

les proves.
En la pitit ira Marian Ai dresi sobresurt

per Ien fort ,entintc^nt ini tregnat de litera

[tira, srntitul nt decaelentista, rebuscat i ;11

lusivista a la manera de Picasso. Hi ha en

el literaturisme de Marian Andreu el ma

teix quintessenciament que en el de Picasso,

i 1'hal ► ilitat s'equival en ambdós. Si Andreu

hagués hagut de Illtitar cons lluità Picasso,

h aln• ia segttralucnt rcvi Ini uua capacitat

(l invenció i d'execució superior a la

d'aquest. Mai Picasso no ha demostrat el

virtuosisme d'Andreu, virtuosisme que no

rebutja pas el parallel amb el dels Holbein

i Durer, amb el dels holandesos del XVII,

amb el dels xinesos i dels japonesos meQ
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destres i preciosistes. I per escreix toia sensibilitat profun-
da per atot allò jne és poesia. Insistim però, en què
aquesta poesia és peculiarment literària; sentiments
transvasats en cls laboralnris de la cultura artística, nués
twiat quc dcspertats en cl contacte (lireete de la Natura.

Serà doncs "art (le Marian Andreu un artifici deca-
dentista servit per un temperament traçut fins a 1'in-
verossíniil? En gran part és així però això és un vici
agafat en els medis snobs que Andreu afecciona més
aviat qne una resultant temperamental.

Quan l'artista vol, per atzar, acarar -se amb la na
-turilcsa produeix obres d'nn realisme persuassiu. Així

lea pintat natures mortes anil) sensibilitat que recorda la
de Chardin, la (le! modern Charles Guérin; i potser amb
una major amplitud de factura que en la composició i
dibuix d'aquests dos extraordinaris pintors.

Però és que en la pintura artificiosa i literària Ma-
rian Andreu admiri i sedueix també per un realisine

subjacent 1 com aconseguit a contracor o inconscient
-ment. Per molt que sigui al1egòric, o literari, o idealista

en qualsevulga dels nombrosos punts de vista idealis-
tes que ban infestat l'Art del segle xx, la pintura d'An-

dreu esdevé robusta i expressiva d'una plasticitat fona

-inentalment realista. I encara, pel damunt d'aquesta plas-

ticitat tan forta, dotada d'ossatada àgil i potent, sobres-
surt una altra virtut pictòrica que fa estimable la pintura
de Marian Andreu com la pintura de Museu. Aquesta

virtut és la tècnica: el dibuix extraordinàriament ex-
pressiu, sòlid, graciós i nerviós un xic a la manera de
Watteau; el clarobscur finíssim com en els grans pintors

italians del Renaixement; la manera de posar la pasta.

la pinzellada rica i sensual; en fi el color. que no és

ric, però que és d'una finesa gairebé malaltissa, on tota

la gamma de morbideses coneguda fa viure aquell món

afeininat, despreocupat, juganer i trascendentalment ociós

que afecciona Marian Andreu.	 JOAN SACS
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No cal una gran perspicàcia crítica ni són necessàries

grans teoritzacions inútils per definir i emmarcar les carac-
terístiques de l'obra pictòrica de Josep Amat. El seu art no
és cap art petulant ni difícil d'explicar. Amat, amb els seus
pinzells no teoritza, ni juga, ni fa provatures, ni intenta es-
tablir res de nou. És aquesta ja, tractant-se d'un artista jove,
una primera qualitat. És per això, per la seva gran simpli-
citat i sinceritat, que l'art de Josep Amat no ens amaga res;
se'ns dóna, nu i esearit, i ni al comentarista li cal desentra-
nyar-lo; la seva labor ha de limitar-se a explicar el que Josep
Amat li posa, ja desentranyat i a punt, damunt la taula.

En una època de joves genis revolucionaris com aquesta
o com aquella en què Josep Amat va posar-se a pintar, l'ab-
sència de petulància i la ratlla recta de conducta artística
del nostre pintor és tota una garantia. Una de les notes es-
sencials de l'època a què ens referim ha estat l'intent de
desprestigi d'una pintura conscient o tradicional, termòmetre
artístic en tots els païssos i en tots els temps; desprestigi in-
tentat portar a terme pels que, fent crides i estereotipant
pamflets per enderrocar els museus i blasmant la tradició
artística escrupulosament servada en ells, no feien altra cosa
que demanar l'almoina del retó més petit per penjar-hi la
seva darrera p rovatura revolucionària.

Però l'ob.jectc de la pintura no és pas ésser museable;
per això l'art dels museus s'ha fet sempre a desgrat d'ells;
ha estat la proximitat del museu la que ha motivat, per
exemple, la desfeta d'una pintura castellana. És només pel
camí de la sinceritat i de la humilitat que el que es fa arriba
a ésser, un dia una obra gran. Cal vetllar, doncs, perquè
aquesta pintura tradicional feta amb el millor instint d'ar-
tista i amb la millor mà de pintor, bandejada pels esperits

literaris i blasmada pels snobs, arribi a donar obres perfec-
tes i assolides. No és precís trencar amb una tradició, sinó
tot el contrari: agafar el relleu — com en les curses esporti-
ves — en el moment oportú i portar-lo a terme amb Fem

-branzida p ersonal. Aquest art fet a base de la història i de
la tradició dels predecessors, per a sumar-hi la personal apor-
tació, i adaptar-lo a l'originalitat de cadascú, l'art que no
sobta sinó d'una manera molt amagada i molt simple, és el
que a fi de comptes marcarà també l'originalitat espiritual
de cada època.

Art tradicional, art norma( — o millor, art anti-anormal —.
Heus ací dos mots que colloquen i situen Josep Amat en la
pintura catalana moderna. Però que ningú cregués que i► quests
dos mots sirniliquen alrlrrla cosa així (0l11 nlanl a «;Inlli(cia
o nlr^liocritat. I, aventurrr no serie ulai ull vall rel. i rI be)a•
Ilallor conscient no scril alai un pobre. Normalitat, més que
res, com a consciència o control. Ésser personal no vol pas
dir ésser anormal, ni la personalitat pròpia serà més acusada
quan contrasti més amb les dels altres. En les personalitats
hi ha moltes vegades un afer de sinceritat. La preocupació niés
gran de molts artistes, i de molts artistes joves i de moltes ten-
déncies, ha estat la de fer-se una careta ben lrcrsonal. Un etímul
d'afegits, de coses que no cls són gril l irs, anilles a cercar en
la personalitat o en la careta dels altres i eoniiIIIIa(1CS amb un
cert enginy, ha donat per resultat una pintura molt personal,
però molt poc pintura. Darrera la màscara, pel camí de la
sinceritat, la qualitat no hi era, i sí, només, els prejudicis de
l'època i el ròssec de la facècia que se'n van amb una tovallola
i una mica d'aigua. Sense pensar que a l'autèntica personals•
tat només s'hi va sense careta.

Per això hem dit que l'art de Josep Amat no ens amaga
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res. Amat es lliura de ple al joc de l'ofici i no evadeix cap de
les seves dificultats. En aquest art trobem sempre una gran
simplicitat (le mitjans d expressió i de temes. Són sempre coses
que no sescapen a la nornnalitat de l esguard, paisatges sense
combinar. triats a Fatzar cls que tempten els pinzells del nostre
pintor. De primer. sempre, una preferència per les estampes
ciutadanes; en dir estampes no som, però, potser, massa justos:
Amat colora les seves teles duna qualitat movedissa i dinàmi-
ca. no precisament per la volguda inclinació cap als temes
de carrer i cap al moviment dels objectes, sinó, més aviat,
pel nervi dringant, colorit i dinàmic de resecució de tots els
seus teme:: àdhuc en les seves placetes solitàries. en els seus
cafès de hozz/'uard. Ansat fa entrar-hi el moviment. un movi-
ment sute VII sperfila les CO545 i cluc rectifica poèticament el
uuín ina5,a 911 I't t )cr la seva n tina.:1( l uesta interpretació per-
son:il ilcl nii".n. .lusc l i	 niat VI domuinant-la ni('s cada dia:
Josi t ./ iiI 11 i ..I i just ;ti niunicnl l l uc, arilitz:nit-> r. .dóna a llum
cls limits i i I rcllcu Ii I:i seva ttcrsonalital.

1^ l ui'a. teme. eiutIlialt,. trials per Aiu:it lían ruanvat ctt-
cara anit la ten( li'n( la VIII t lintor a la plasivació de les UrIbs
ri'isoseS, iRis sulwrhis Ihuuiit^, de les ciutats de les pluges o
de les boires. La IIuiu grisa permet a Amat jurar amb els co-
lors, a contrastos can al viu o can al mate. Els seus nombrosos
Paisatges ttarisenes o les seves visions (le la Rambla barcelo-
uina, són una mostra de la seva agilitat i del seu temperament.

En la srva darrera czliosició a «La Pinacoteca» de la nostra
t'iiil;it. 1051)) Autut s Iin donat a una nova preferència: els pai-
satgi . rural<: aquest nou motiu li permet de jugar ainh una
nova Iluia: la llum dels verds i dels plaus; i és aquesta (arrera

referencia que li I^ernte(, encara, un nou assaig in lit fins
ara en les seves teles: Fassair del repòs.

És evident que el pintor influeix en els temes. Cada pintor
tria el seu paisatge i cada t)intor veu duna manera diferent
un sol tenia. Però també pot parlar-se de la influència dels
tenses en ei artistes. Lina perseverança en uns temes pot por-
tar. cn la joventut sobretot, a un amanerament. Perquè els

nous temes obliguen al pintor, el fan jugar. l'exerciten en la
destresa i donen agilitat als seus pinzells. Josep Amat no
s havia donat mai, de ple, a la pintura dels paisatges immòbils,
al brau domini del verd i del blau. Aquesta ha estat. doncs,
una nova sorpresa del seu art. En les seves darreres teles, pin-
tades al cor del Vallès. el nostre pintor s'ha adonat de la be-
ilesa i de la plàstica dels paisatges rurals. La seva pintura en
aquestes darreres teles ha =uanvat en matisos, sha enriquit.
El temperament tina mica adust del pintor Amat, davant dels
temes més gràcils, ha permès els jocs de colors, sense caure
mai en el colorairisnie. El color no és, en la paleta dAmat,
cap ingredient literari. El valor d aquesta nova provatura de
Josep Amat i el que diu més al seu favor és Yhaver sabut fugir
de tots els perills. Si Josep Amat és interessant pel que dóna
ho és també pel que, estant en perill i afrontant -lo amb un
gest elegant. deixa de donar. És en aquest sentit. sohretot, que
cal admirar la flexibilitat de pintor net de Josep Amat.

Josep Amat no ha assolit la plenitud del seu art. Potser
no ha volgut ni s'ha proposat d aturar-se ni de fer l'obra mu-
seable. Ansat va utesurant-se i superant -se evolutivament;
sense plantejar-se d antuvi la solució del seu problema, Josep
Amat va afegint dificultats a l enunciat del maten:: és tant
interessant de veure com el pintor es planteja aquestes dificul-
tats, que com de veure com les resol. Amat reïx tant en una
cosa com en Faltra i creiem que aquest és el millor deport
a què pot lliurar-se. el que el portarà sense adonar -se n i sense
proposar-sho, a la solució definitiva. El nostre pintor va rua

-nvant en flexibilitat i aconsegueix no aturar-se. Creiem since-
rament que aquest valor és més admirable quan a dins Iti ha
l'artista i el pintor, que el de l'arribada ràpida i per espantar
o admirar sobtadament. Aquest joc el lliurarà sense cap altra
ajuda; de Famanerament, i descobrirà en ell multitud de fa-
cetes i farà brillants les ja existents. Aquesta actitud artística
de Josep Amat , plena de consciència, és el que ens dóna més
esperances de la seva definitiva arribada i de la seva definitiva
consagració.	 IGNASI AGUSTÍ
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l'!\! 5 DII3UIXOS DEL PiNTOR VICENTE
L'assumpte torna. Assistim a un intent de resurrec-

ció de l'anècdota. Fa poc, a finals de novembre passat.
aquest anhel comú a molts artistes actuals, i que mar-
carà una època, la d'ara, com l'anhel d'abstracció en mar-
cà una altra, fou exterioritzat per mitjà d'una gran ex-
posició que tingué lloc a París, chez Sel:gmann, amb el
nom (le La réhabilitation du sujet. A Watteau. Chardin.
Fragonnard. Géricault. Delacroix, Ingres, Daumier, Ma-
net, Renoir, a inolts altres pintors, els organitzadors de
la susdita exhibició encarregaren de demostrar que la
condemnació de 1'assu ► iipte és una puerilitat que no
s'aguanta damunt cap I a^e sòlida, i que ja no és digna
d'ésser di^rutida.

Claude-Roger Marx, autor del prefaci de l'exposició,
afirma que la proliil ició (le l'assumpte destrueix la di-
versitat de la pintura. Proveu un moment d'imaginar,
diu, que els cent-trenta -tres quadres d'aquesta exhibició
Són reemplaçats per cent -trenta-tres natures mortes, o
el que seria pitjor, per cent-trenta -tres d'aquells jocs
hratuits de colors i de formes que han estat presentats
COIii .i 1 atura pura. No serieu capaços de resistir-ho.

Breu: aquests vehements predicadors del retorn a
l'assumpte volen demostrar que el pintor no expressa
formes i colors, sinó que s'expressa per formes i colors.
És a dir, que les formes i colors no són fi en sí, no tenen
Una bellesa en ells mateixos, sinó que són un mitjà pur
i simple per a expressar assumptes humans.

Aquesta réhabilitation du su jet no és nova. Ja s'ha-
via intentat a França vers 1925. Alguns crítics, Charen-
sol, Waldeinar Georges i d'altres, s'elevaren contra les
abstraccions, pura creació de l'esperit, del cubisme i de-
rivats. I illustraven els seus punts de vista amb les obres
d'alguns pintors, Vlaininck, Utrillo, Rouault. Chagall,
en les quals les preocupacions purament plàstiques ce-
dien el lloc a intencions d'ordre expressiu. Era indiscu-
tible, deien, que els traductors dels espectacles de la
vida tendien cada dia més a prendre el primer lloc. «No
ens cansarem de predicar el retorn a l'assumpte 

—deia Charensol en parlar de Gromaire —. Exigim que hi
hagi una ànima darrera la pintura i que l'espectacle
suggereixi a l'artista una altra cosa que unes relacions
de tons. Aquesta altra cosa. Gromaire s'esforça a traduir

-la i ho aconsegueix.»
Però tot alló, tota aquella campanya de deu anvs en-

rera, era un assaig tímid. No era res al costat d'allò que
ara s'exigeix. L'assumpte, el su jet, que els senyors Se-
ligmann, organitzador de l'exposició esmentada, i Claude-
Roger Marx, prefacista, ens inviten a rehabilitar és l'as

-sumpte profundament humà. El paisatge pur, la natu-

ra morta, àdhuc els animals han estat bandejats de la
discutida exposició. Fins i tot el retrat, malgrat les seves
característiques humanes. Un nu no és un quadre d'as

-sumpte. Però ho esdevé si hi afegiu un cigne i el tituleu

Leda! En resiun : per aquests senyors la pintura d'as-
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sumpte es redueix a la pintura religiosa, la pintura al-
legòrica i la pintura de gènere.

Ens trobem davant la violència de totes les reac-
cions. La història de l'art va plena d'aquestes reaccions
brutals. de transicions brusques. Anys enrera, en reac-
ció contra els estralls de l'anècdota els cubistes exigien
la supressió pura i simple d'aquesta. I va nèixer l'època
de l'abstracció absoluta. Ara passa el mateix, però a Fin-
revés. Contra l'abstracció deshumanitzada es vol instau-
rar l'era de l'argument. L'anècdota com a fi en sí. Les
formes i els colors simple mitjà, pretext negligible. Una
mica més i ens trobarem, sense adonar- nos-en, en ple
reialme de l'abominable quadre d'història. Exageracions.
Violència de totes les reaccions, repetim-ho.

Equidistant de l'un i l'altre pol, però, hi ha el terme
mitjà. L'espectador imparcial constata que s'observa en
efecte un retorn a l'assumpte. Però quina mena d'as

-sumpte? Claude-Roger Marx ens ho diu en un dels pocs
passatges assenyats del seu prefaci susdit: «Le sujet...
mais c'est l'objet.» Sí. A114 que retorna és el culte de
l'objecte. El realisme. No prenem partit. No ens incli-
nem vers l'una ni l'altra banda. Comentaristes objec-
tius, constatem uns fets. Torna el realisme. No tan sols
a França, sinò a tot arreu. Més d'un símptoma autorit-
zen a fer aquesta afirmació. Notícies de París ho confir-
men. L'abstracció dels ismes es desinfla sorollosament.
Els Picasso antics, època blava i totes les èpoques ante-

riors al cubisme, atenyen uns preus que no assolien als
temps de la inflació. Els Picasso actuals, per contra, en•
cara abstractes, són cedits a escassos centenars de francs.

Ací, com a tot arreu, la virada s'afirma cada dia amb
niés insistència. Els antics faunes en llibertat han en•
trat, no per força, sinó de bon grat, dins la gàbia i s'han
civilitzat. Humilment, s'han agenollat davant la Natura
i intenten traduir les emocions que els procura amb uns
mitjans d'una absoluta normalitat. En l'obra actual d'Es-
teban Vicente, que ens han encarregat de comentar, la
qual cosa fem amb molt de gust, s'observa també l'em-
premta d'aquest estat d'esperit.

Mirem enrera i recorderni Ics obres antigues de Vi-
cente. Aquest pintor ens oferia tina ombra o un fantasm,i
de les coses. Negligia el fugitiu per a plasmar el perora
nent. Negligia les aparences per a fixar la substància.
Negligia la cobertura carnal per a expressar l'ànima.
Aquelles obres eren el pinyol de la fruita, desposseït de

la polpa carnosa. Aquelles obres estaven submergides
dins una atmosfera irreal. Un halo de somni les embol
callava. Vicente no mostrava les coses, sinó que les sug-
geria. Feia simples esbossos i encarregava a la nostra ima•

ginació d'acabar-los.
Ara, per contra, Vicente no negligeix el permanent,

la substància, l'ànima. No seria artista si ho fés. Però

per tal de fer més entenedors aquests imponderables,

empra mitjans més universals, més generals. El fugitiu,
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les aparences. la cobertura carnal mereixen també la
seva atenció. El pinyol de la fruita ha retrobat la polpa
carnosa. Abans, Vicente escamotejava les dificultats.
Amb trampa. gosariem dir, suggeria una realitat, els sig-
nes de la qual eren francament fantasmagòrics. Ara, per
contra, davant el natural es complau a vèncer les di-
ficultats, aue abans sortejava amb murrieria. I tradueix
el fons i la forma de les coses amb mitjans «una hones-
tedat i d'una normalitat perfectes.

Aquestes bones intencions no es realitzen encara ple
-nament en les teles actuals de Vicente. Vacillacions ex-

plicables — no es trenca fàcilment amb un passat massa
pròxim — en lleven la intensitat i la unitat. Però són
aconseguides plenament en els seus dibuixos que veieu

reproduïts ací.
En ells, Vicente es revela l'artista fi i sensible, ex-

quisidament anímic de sempre. Els imponderables hi
són descoberts per l'espectador clarivident. Però amb
una tècnica tan nerviosa i incisiva com segura. la carn
de l'esquelet, l'aspecte exterior de la vida interior i in-
tangible de les coses, són traslladats al paper amb un
accent verídic i exacte, tot i reeixint unes petites obres

coherents i contínues, de contorn segur i d'equilibri per-
fecte, plenes d'unitat i tan riques de vibració interior com
exterior.

SEBASTIà GASCH
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P A U G A R G A L L
(1881 - 1934)

Pau Gargallo, aragonès de naixement, infantat a

Maella, va fer la creixença i es va formar espiritualment

a Catalunya d'on ell es complaïa a fer-se tenir. És així.

doncs, que Gargallo a Barcelona era a casa seva i era

considerat per tothom artista català i un dels primers

escultors d'entre els catalans i dels d'arreu del món a

l'hora actual. Aquests darrers anys, installat a París, on

ha dut a terme la part més important de la seva obra,

tant la que podríem anomenar de fesomia universal com

la que més l'havia donat a conèixer, la de les mascaretes,

les ballarines i els arlequins en planxa de ferro retallada,

a París, amb una tenacitat folrada de talent i d'inventiva

admirables, destríssim coneixedor del seu ofici, sabé gua-

nyar consideració per al seu nom, consagrant-lo gairebé,

i fent-lo familiar al corn de la fama i la glòria més difícil

i perennal.

No és l'hora ni aquest el moment més indicat per a

fer-ho. d'intentar un assaig crític a fons sobre l'obra d'a-

quest artista tan prematurament, tan inesperadament

traspassat suara a Reus, on havia dut algunes de les obres

que havien figurat en la seva importantíssima exposició

de la sala Parés. Més tard, quan el balanç de les diverse

fesomies de l'art del nostre temps pugui fer -se amb tota

calma, en el que a cadascú li serà reconegut el que exac•

tament es mereixerà, a Gargallo li serà feta sense apas.

sionament, la justícia que la seva obra acrediti i li serà

donat el lloc que li pertoqui en el rengle dels artistes

que hauran donat al nostre segle, una llevor i un fruit

amb una més gran quantitat d'inquietuds, d'innovacions

i de renovacions germinals.

Gargallo, del Born al món ha donat una obra variada

i gairebé completa. Sortit del Born l'any 1903, època del

seu primer viatge a París, ha tornat al Born a retre el

tribut de la seva vida. Que els llorers no es marceixin

sobre la glòria del seu nom.	 JOAN MEeu

Veis PAS- CARG.%Lco, pPr M irius Ci(reda. _ART. Vol. I. mim. 6, pàg. 168. I
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U'ESCULTOR ENRIC CASANOVAS
Quan per primera vegada s exposaren a Barcelona, en el

Faianç Català, les obres de Casanovas, la nostra escultura, en
general, no havia sortit del deliri de Rodin i de les tendreses
excessives de Bartholomé. Manolo, sinó era Iluny d'ací, era
desconegut i, si fa o no fa, en els mateixos temps, el Clarà
serè de La deessa, no havia pas estat rebut com calia.

També Enric Casanovas havia passat per 1 anarquia i la
dcligiiescència de l'època. El seu Voyou. és resultat de 1'im-
pressionisnte transcendental que ací, com en tants llocs del
món, en altre temps fou la darrera paraula.

L'escultura de Casanovas, hcu  i que trencava amb totes
les aventures del modernisme, des de les més lleugeres a les
més ai 1)icioses.

Casanoves havia après, ben jove encara, que l'escultura,
en ella mateixa, està renyida amb les fàcils genialitats basa-
des en la pensada i està renyida amb el dinamisme espectacular,
i, sobretot, amb el dinamisme excessiu de la matèria. Ben
aviat el nostre estatuaire, abandonà totes les fàcils actituds
declamatòries, per recollir-se en ell mateix. D'aquest reco

-Ili►nent Iiasqué el que podríem prendre per una actitud aseè-
tiPa, si I'aseetisme no fos interpretat com un cantí de renúncia
a la gràcia del món exterior. Diem una actitud ascètica, per-
què l'actitud del nostre escultor fou feta a base de renúncia
de tot allò que és brillant i deforme: de renúncia a l'origina-
li ta t afalagadora, per a atènyer — no pas d'una manera morta
— la tradició. Renúncia a la vegada al verisme detallista i
anecdòtic, per lliurar-se a crear la foru ► a en la seva gran-

desa. Grandesa feta de mesura: res de barroquismes hel-le-
nístics, ni renaixentistes.

Casanovas sabé retornar a la font i aquesta fou Grècia.
Però, no hi retornà com un erudit. sinó partint dels tipus
de la nostra terra concreta, i fins partint de la mesura del
nostre paisatge salabrós. Si — com digué Josep M .  Juno - —
fou un diví missatger dels déus abolits, ho fou sentint -los
néixer altra vegada, vora la Mar clàssica, però sota el cel i da-

munt la terra catalans. L'art de Casanovas assolia categoria
universal, després d'arrelar a la terra.

Per això aquelles figures exhibides al Faianç cap allà els
anys 1908 ó 1909, foren considerades per molts, com a cosa
estranya. L'alegoria fou entesa amb penes i treballs per un
reduït nombre de persones. El gust era aleshores tan atrofiat.
que únicament encisava els esperits el que Josep Pla en diu

art de restaurant, de carn de cavall, d'ascensor, de transat-
làntic camoufié; aquell art de barreja, de bar, de music-hall
i de eock-tail, o bé, aquell altre popularista fet de retòrica
i de caràcter. Acuestes polaritzacions de l'art de principis
de segle, tant les de tinus internacional, com les de tipus regio-
nal, tendien al pintoresc i al catastròfic. Des de tots els punts
d'albir, per oposats que fossin — des del cantó del realisme
anecdòtic o des del cantó del simbolisme més abstracte — es
tendia al deformisme i al lleig. Casanovas, escandalitzà els
barcelonins de 1'Ensanehe, annb el seu retorn pur i simple
a la Bellesa.

Per això la gent conservadora d'aleshores, prengué Casano-
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vas per un revolucionari, quan el seu art fou des d'aquell mo-
ment la mateixa contrarevolució, la qual, ha estat dit ja, no és
una revolució contrària, sinó tot el contrari de la revolució.

La gent d'aleshores s'extasiava amb les columnes que sem-
blaven tíbies o que imitaven troncs d'arbre. La Sagrada Fa-
mília. de Gaudí, era la culminació lírica del moment. Per
això Xenius, amic de les paradoxes, pogué escriure: «A Cata-
lunya el més revolucionari que es pot fer és tenir bon gust».

Bon gust, heus aquí uns mots equívocs a l'hora que s'havia
inaugurat el Palau de la Música Catalana: a l'hora que les
escultures amb faldilles de farbalans arremolinats i sarauís-
tics, estergien amb llurs actituds corporals inversemblants, el
meandre del cop de fuet. Hom diria que ela millors escultora
de l'època imitaven les ninfes de cartó daurat, que el senyor
Escaler imaginava per a guarnir carrers, en les magnífiques
i llunyanes festes de la Mercè.

La bellesa era allà, en les mènsules pseudo-gòtiques de
certes cases de 1'Eixamnla, o en les figures arbitràries i a
gran escala que encara decoren certs balcons del Passeig de
Gràcia. Els sobrerealistes d'aleshores com ela d'ara, estaven
molt contents de tota aquella guarniments. Capa femenins penti.
nata llisos amb ondulats capriciosos als extrema, mig a la
Cléo de Merode, mig a la manera pre-rafaelita, tot molt es-
tilitzat i aventurer. Qui s'atrevia a rompre amb l'arquetipus
de bellesa efímera de Mucha i de Riquer, tan arrelat en les
consciències i suhconsciències del moment? Qui era aquell
que arribava amb tipus arcàics, tornejats, d'àcida plasti-
citat, dura, però que tendien al somrís?

Qui era aquell que sense pedanteria, extreia la mesura
hellènica de la nostra geografia física?

Les deesses havien nascut de la contemplació directa de
la realitat del país. Elles foren, abans d'atènyer la immorta•
litat. les noies de qui parla Pla: «fermes, de braços colrats per

la bugada i el sol, de turmells gruixuts de trepitjar la .terra

amb passa segura». Els escultors «idealistes» del modera

style, s havien descuidat de donar el pea a les figures. Tot
era voleiadís i vague. Casanovas arribava amb el seu sentit
mediterrani del gust de la vida d'aquest món, tal com és.
Però per intel1igència el nostre escultor sabia arbitrar les
aensacions en forma pura: sabia elevar I'anècdotu a categoria.
L'humà a diví, sense qn!• en uquesta 1rallssubstanciació, ni la
sang ni el respir haguesain desaparegut, ni cls músculs res•
tessin sense llur pes. No fou el miracle de la Resurrecció de

la Carn l'assolit per Casanovas, car no fou pas carn morta
vivificada l'ascendit vers el diví, sinó que es tracta d'una veri
table Ascensió de la Carn viva i calenta encara.

Únicament que, en el regne de la immortalitat, la sang
rutlla més tran( I IIiUa en les venes, a ►nb un ritme vivent, però
etern. La naturalesa humana participa aleahores de la Ueati
tud de la idea de la Bellesa, tal com la concebeix Plató.

Heus aquí el que l'escultor Casanovas plasmava en els seus
primers tipus, dura i tornejats, molts dels quals foren tallats
directament en pedra per l'artista, que s'havia lliurat a la

bona creença dels guanys positius que comporta tant com la

aubmissió a les normes (le l'art, la mateixa submissió a la ma
tèria. Quantes delicadeses espirituals no han nascut (le la
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contenciú, de la servit ull i Ih 1 respecte al límit ? Tot això ens ho
havíem après ele cot ('15 Ilonles de la reueració noucentista.

1 Casanovas ho féu sang de la seva sang. De l'horitzó — en
el sentit ple límit que hi donaren els antics — nacional, l'ar-
tista en recollia una part de substància per sotmetre-la a l'ar-
quetipus de bellesa. Allò mateix que serví a altres per fer un
art 1'ura1. regionalista i pintoresc, servia i serveix a Casanovas
per ,u villar a la fornia Illn'a. sense impregnar-la de les cendres
de I aIi' tracció.

El n ► iraele fou fet de peus a terra i de cara la Nostra
Niar, ami) l'esperit obert a la universalitat, que és tota altra
cosa que la internacionalitat 1 cnot que afalaga únicament a
badocs provincians) .

Casanovas es féu una cultura, no pas per esdevenir pirata
de la Història de l'Art, sinó per deslliurar-se del salvatge
que tots portem a dins. Ell és, gràcies a Déu. Mulle de

t:\IIIC CdSA'OVAS. 1'EIiSI'ACI0, LaBBICE. 1'.11'.. \II'SF.0 LdIIT LE CAT{LU Y(

civilització que sap que el nostre país té la seva tradició
memorable, encara que sovint és oblidada pels connacionals.
Empúries, Tarragona, els temps medievals que són per a nos-
altres la nostra Edat d'Or. De tot això, Casanovas sempre n ha
tingut una idea forea clara. Per això el nostre artista ha pogut
córrer neón sense risc. Visqué en el París tumultuós i abraca-
dabrant d'avant-guerra, com a simple espectador. Tot i conèi-
xer homes d'una agudesa superior, com Apollinaire i Picasso,
restà sempre al marge de les aventures tràgiques i estrafolà-
ries de l'avantguarda. L'instint li deia que el seu destí era
més humà, més cast, més limitat. si es vol. però més profund
i durable. No pretengué mai l efímera conquesta de París, tot
i que el nostre escultor porta, per via materna, sang francesa
a les venes. Es sentí sempre català.

Si els seus sentiments fossin francesos, tampoc hauria figu-
rat en l'Escola Multinacional parisenca. Hauria estat. simple-
ment, un francès. Sap de fa molts anus que l'art neix de la
terra i de la raça pròpies i que és la veritable superació de tot
el que de materialisme hi pugui haver en la idea de raça i
de pàtria. Els artistes sense pàtria. no han donat mai cap obra
que interessi a tota la humanitat. Casanovas no ha tingut mai
sentiments còsmics, en el sentit menys profund atribuït al
]llot Cosmos.

Precisament per això ha comprès perfectament els escul-
tors de Chartres i de Reims, tant com els primitius flamencs
o els nostres quatrecentistes. És en llur. accent peculiar on
Casanovas troba la raó de llur puixança. Davant dels marbres
sagrats del Partenon, de la Sala de Lord Elgin, a Londres.
malgrat el clima del país. d"atmosfera tèrbola i irisada com
una aquarella de Turner, sentí el gran cop de la Veritat. Hom
sent orgull davant d"aquelles escultures mutilades, però usés
vivents que no pas els homes que es plouen per contemplar-les:
orgull de la noblesa humana. Casanovas, veié les escultures
fidíaques amb una mica d"aquella emoció que deu produir
als benaventurats la presència de Déu.

Però, el nostre escultor no hi anà pas a copiar els plecs dels
pèplums com ho han fet tants neoclàssics. Casanovas no és un

neoclàssic. La seva obra és fonamentalment veritable, vital.
De la visió àtica de Londres, en conserva únicament 1"emoció;
l'erudició Thauria empetitida.

1.23
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Amh els anys, l obra del nostre escultor ha evolucionat, com
tota obra d'home sensible, però fonamentalment és la ma•
teixa de sempre. Menvs dura, menvs tornejada, menys arcaica i
menys estilitzada que no pas en un principi, conserva la ma•
teixa llei de l'aplom i el mateix sentit sublim de quan nasqué.
En un principi calia sotmetre's tant com a les exigències del
bloc a les exigències de la matèria dura. Calia sotmetre-s'hi
amb humilitat absoluta. Perdurar en el primer estil tota la vida

no hauria estat moral. Hauria pogut semblar que l'escultor
s'avenia a les exigències de la moda geomètrica de l'època
del triomf del cubisme i de l'art negre. Es pot esdevenir ten•

dre, respectant l'eterna llei dels 08808 ele l'estàtua. Aquella llei
que hi ha en l'aplom rítmic- que es troba en l'instant situut
entre la irnieiaeió del nio ¡it i•nt i la plenitud «aquest, com ve

a dir Winckelmann, ai no recordo malament.
Entre la Mesura i la Gràcia són concebuts els darrers mar•

bres i els darrera bronzes: ha posat, Casanovas, damunt 1'an

tiga geometria dels seus bustos mallorquins la pell sensible de

1'Hermes de Praxítelles. Les seves castes nuditats, les seves
testes femenines, s'han illuminat de nous matisos, sense perdre
la primera actitud serena. Potser només hall perdut una mica
de la hieràtica severitat, oriental encara, per u moure's alull

ritme usés gentil. Han guanyat també en somriure. Pedres que

somriuen, amb aquella clàssica continència amb què som
riuen certes pedres egípcies o gòtiques. Aquest somriure de

les figures femenines de Casanovas, és un somriure cristià.
Humanisme i catolicitat són les senyeres del nostre escultor.

Sempre ha tingut una gran veneració per a les institucions
que, com diu ell, tenen, cúpula prrlpia.	 RAFAEL BENET
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JOAN SERRA
Des que Joan Serra exhibí un parell de les seves teles

primerenques en una exposició organitzada per la dissolta
entitat _Amics de les Arts, ha plogut qui-sap -lo. Eren aquells
temps en els quals l'enyorat Magí Sandiumenge, organitzava
exposicions selectes a Galeries Laietanes al marge de les ca-
pelletes importants, procurant establir un lligam entre els
homes més destacats de Les Arts i els Artistes, dels Courbet, dels
Evolucionistes i del j\ou Ambient, i amb alguns elements dis-
persos, els quals per llur talent natural no era possible con-
fondre amb gossos sense collar, tot i que no havien pagat ma-
trícula en cap entitat de les considerades cabdals.

Magí Sandiumenge, que es complavia a reconèixer la valor
dels agrupaments artístics de nombre limitat, sabia que mol-
tes vegades aquesta grupa eren més aviat reunions d'interessos,
més o menys amicals, que d'interessos estètics. És tan difícil
avui en dia —època del campi qui pugui — establir capelles
de doctrina i litúrgia úniques, que s'estimava més, a base d'un
cert eclecticisme estètic, però, d'una certa exigència quali-
tativa, contribuir a fundar el que podríem anomenar cate-
drals. Heus ací la raó d'aquells inoblidables Salons de Tardor,
els quals, durant un curt espai de temps, foren el pinyol de
les temporades de la galeria del carrer de les Corts Catalanes.

Sandiumenge, fou el veritable precursor de l'actual Saló
de Montjuïc, reunint en un sol Saló, les valors de Les Arts i
els Artistes, dels Courbet, dels Evolucionistes i del Nou Am-
hient, i al mateix temps, com ha estat dit, l'obra d'alguns
artistes independents destacats.

En aquells Salons dels Amics de les Arts, es feren conèixer

noves valors, que avui ho són solidíssimes de l'art català.
Entre els artistes reconeguts aleshores per tothom com a molt
dotats, cal posar, en primer terme, Joan Serra.

Serra, era un dels elements de l'anomenat Saló dels Evo-
lucionistes, entitat limitada, lluitadora, i, naturalment, no gens
equànime. D'aquell grup sortiren escultors com Rebull, Fe•
nosa i Viladomat, i pintors de la categoria del que avui em
plau fer-ne l'apologia, de la categoria de Sisquella i Mompou;
personalitats diverses i fins algunes d'elles antitètiques.

A més a més, descomptant Mompou que s'agrupà amb la
colla molt tard, no es pot pas dir que aquests artistes fossin
sortits de medi massa benestant. Era aleshores també de
bon to entre ells, una certa grosseria i mostrar u la superfície,
amb apassionament acarnissat, les gelosies més delicades.

Els Evolucionistes, malgrat el nom, es formaren per fer
si res més no la Revolució amb majúscula. Per tant, els
fundadors eren uns esperits forts que a l'entusiasme unien
el cinisme i que empraven els àcids corrosius de la sàtira per
a combatre l'enemic comú, però, també per a combatre's entre
ella. Eren uns arrogants: uns nictzschenians.

Serra, d'entre tots és el més càustic: sen ► pre II Iin semblat
poc elegant d'aparèixer en públic com un bon hou,e. Ha pos-

seït el pudor de la bondat. En el fons, gràcies a Déu, és un

home de bons sentiments com qualsevol altre.
L'esperit revolucionari de Serra i dels seus companys, s'ha

anat extingint amb els anys. Avui tots ells són homes de res-

ponsabilitat: allò de la Revolució, més aviat els fa fàstig. La
revolució llur, fou per alguns d'ells, ben poca cosa des del
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punt de vista de la pura avantguarda. Feren Cézanne, almenys

amb vint anus de retard i en certs aspectes sadheriren,

menvs retardatàriament, al fauvisme. Serra, sobretot, era

massa pintor per desviar-se del seu gloriós destí. Per això
tot el seu cubisme no nassà d algun dibuixot o. millor encara,

s'acontentà aplaudint desaforadament amb els del seu grup.
Parade de Picasso. quan els Ballets Russos la donaren per
primera vegada al Liceu. entre la indiferència i les protestes
dels senyors de la dreta de l'Eixampla, alguns dels quals avui
— també amb massa retard — s han convertit en campions
d un art passat de moda, considerat dotze anys endarrera com
d avançada.

La revolució dels Evolucionistes no passà, sortosament. de
Cézanne. Cézanne, tot i ésser nn teòric de la composició, era
dels qui creien cn la mística de la ruatèria: «qunn la mati>ria
(està al pura — ¿Ii la --. ja n i /hi ha prou ». A Serra li costà poc
estahlir contarte ani t;ézarinc per aquest cantó humà — sen-
sual. La resta eren tiini( aunenl Icories i com a tals interessa

-ren molt poc al nostre artista i, sobretot, no assoliren allunyar,
ni per un nlotnent, el seu vigorós instint pictòric ele la llei
de la gravetat de la matèria.

Serra, doncs, fou dels que conservà la gran tradició del
gust pi(•tòric al)solut, a llora (tue fou de bon to desviar-se'n.
Els èxits fàcils internacionals «alguns compatriotes de la seva
g<'neraciti, o de generacions més joves, no li feren rodar el
cap. Contràriament, més d tina vegada, armat amb la seva
Botarga ironia, anava fent la dissecció del cadàver podrit de
l avantguarda, quan hi havia gent que se'l contemplava
creient en la seva puixança fantasmal.

Per instint de pintor, es convertí en admirador dels nos-
tres clàssics Martí i Alsina i Fortunv, sense que es proposés
ele refer-los: és massa autèntic per complau -re"s en imitacions;

Serra és dels pocs pintors de casa nostra que ha fet un art

menys preocupat de la moda de París. El cezannisme de la

seva joventut ha anat amb els anvs desapareixent gairebé
del tot, i avui Fartista es lliura amb tota la seva inspiració

a tractar únicament la matèria pictòrica. Molt abans que Mau-

rice Sachs descobrís que els pintors dignes d aquest nom han

de posseir el sentit de la matèria, ell aconseguia esdevenir, d:

la planera més natural possible. un místic de la qualitat pie-

tòrica.

Ell, amb la seva pròpia obra. establia. abans que Yassa-

rista esmentat amb paraules, que: «Un pintor sense matèria

no sembla pas un pintor. Pot considerar-se com a màximum.

un teoritzador del dibuix i de la com posició.» Sabia que: «Hom

pot tractar la materia lleugerament, com Renoir, o bé forta

-nu'nt, com Rembrandt i el Tintoretto: és sempre la matèria,
p( rò, el que cal atacar».

«A la matèria, és necessari atacar-la com el pagès la seva

terra. con) el flequer la seva pasta. La pintura és una creació

física. El pintor està «materialment» obligat a fer carn dels

seus colors (carn, s'entén, tant en el nu, com fora d aquest).»

Serra. ha cregut sempre, i no pas d'una manera teòrica. que

Elie Faure té tota la raó quan diu: «En pintura la matèria

és tot l'esperit».

I mentre ha tingut aquesta creença dictada pel seu propi

geni de pintor, ha vist abatre's tota la ranlnla de miratges cere-

brals o místics. Tots els fantasmes anti-pictòrics o apictòrics.

Serra ha trobat la grandesa en la submissió a la matèria, en

la servitud de la matèria — en Famor a la matèria — la ma -

teixa grandesa que altres genis dilapidaren en llurs evasions.

Serra, ha encarnat en la matèria una gran quantitat des -

perit: ha dotat d'ànima la matèria. En les seves nans d'ar-

tista, l'esmalt ha esdevingut energia i perfecció. Serra és dels
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que ha atacat la matèria fortament — a gran pasta — com
Rembrandt i ha obtingut en totes les etapes de la seva evolució,
la mateixa nacarada hellesa de la qualitat pictòrica; tant com
antany, trehallant amh una paleta monocroma a base de negres
vellutats i de grisos argentins, germana de la de Velàzquez
i Corot, com avui trehallant a base d'una gamma colorística
més rica — gamma de roigs, grocs, verds i torrats —. I és clar
que pot haver tingut moments més o menys feliços en la
seva vida d'artista, però sempre Serra ha estat un pintor
ahsolut.

Ho fou ahans, en la coherència dels seus hodegons de peix
i caça o en el desordre amosaicat dels seus paisatges mig tropi-

cal ; ho és avui tant quan assoleix una sencera unitat for

mal en els seus paisatges, com en les obres més o menys

caòtiques.
I és que Serra, ni un sol moment no fall;l cons a pintor. El

seu esperit flameja sempre per a elahur•a r la nl;lti ria i assoleix

fins en els moments de més desordenarla fuga, corporeïtat In

telligent i inspirada pels seus tons i pel seu esmalt.
Però, és en els paisatges i hodegons més continguts, oil

trobem el pintor més estricte encara. Seguint Maurice Sacha,

podríem dir que quan l'orgull de la fuga desapareix, més a

la vora som de la humilitat genial que ha de conduir-nos a

la veritat pictòrica.	 RAFAEL BENET
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CARME CORTES
Quan el líric intellectualista, cansat d'omplir quartilles i de barallar-se silen-

ciosament amb l'àngel o el diable, s'enfonsa el barret fins les orelles i surt corrent

de l'Ateneu com si fugís d'una casa maleïda, la primera cosa que se li acut, en

la seva fam i set de repòs i d'optimisme i de visions de coses sedants i amorosi-

dores, és anar a donar la volta per les sales d'exposicions, per tal de descobrir
què passa pel món fratern i ben acollidor dels companys artistes. Les teories
dels literats no tenen res a veure amb les dels pintors. En molts sentits, i tots
categòrics, els escriptors som uns perfectes antipintors. Jo comprenc molt bé
la sorda irritació que es produeix en l'ànima dels artistes quan veuen que un
literat s atreveix a parlar d'ells i a fer crítica de pintura. Per això jo, que tant

^'.\It\IE CORTES. LES DUES GERMANES. 1034, FOTO. sraucA

i tant admiro l'obra dels nostres artistes, i
que confesso que tota ells, pintora i escultors,
em semblen infinitament més europeus i més
normals que els nostres poetes, no m'atre-
veixo gairebé mai a dedicar-los estudis crítics,
tal com seria el meu íntim desig. Si se'm fes
escollir d'entre les obres i els noms dels nos-
tres pintors, tants com són i tan dissemblants,
n'escolliria ben bé una dotzena que em sem-
blen magistrals. Però si em fessiu escollir
d'entre les pintores, se'm plantejaria un greu
problema. No en trobo gaires que valguin la
pena d'ésser preses en consideració. Però de
totes elles n'hi ha una que ha captat tossuda-
ment el nostre interès des del dia que veiérem
el seu primer quadre en una vaga exposició
llunyana. I aquesta pintora és la senyora
Carme Cortès.	 -

Digui's el que es vulgui, posseïm ja una
tradició delicada de pintura barcelonina mo-
derna. Certament, descobrirem influències es-
trangeres en els quadres dels nostres pintors
actuals. Però el clima anímic, l'atmosfera
abrigadora, la llum animadora dels volums i
les estructures, té ja sempre una calidesa ciu-
tadana, pulcrament civilitzada i adorablement
burgesa. Carme Cortès va començar a pintar
fa deu anus. El públic l anà descobrint amb
parsimònia, a través de les mostres del seu art
que complementaven amb un matís finament
femení les exposicions collectives, gairebé
sempre d'avantguardistes i d'independents.
La primera impressió, agredolça i vacillant.
de totalitat voluntariosa i turmentada. ja era
possible de copsar en la «Sala Merli» de les
«Galeries Laietanes », l'any 1930. La marxa
ascendent es feia clara en l .s Exposició de
Primavera» (Saló de Montjuïc) l'any 1932. I
el començ de la maduresa, ja amb troballes
exquisides, el descobríem en la saleta personal
de les «Galeries Maragall» I,Saló Parés), el
mes de maig del 1934. Del turment dels pri-
mers quadres a la benestança dels darrers,
tota l'honorable vocació pictòrica de Carme
Cortès dibuixa paràboles d'agilitat i de solu-
cions inteiigentment resoltes, com un triple
arc de Sant Martí sota la pluja tan esperada.
damunt el cel no encara ben serè dels dub-
tes, els plantejaments i les contradiccions que
preparaven els camins de la certesa d'avui.

La característica més personal de Carme
Cortès, en aquest heroic procés de creació
que ha ocupat ardidament més de deu anys
de la seva vida (1923-1934), és la simplicitat
aplicada en programa evolutiu. Ens trobem
davant d'una pintura realista, derivada neta-
ment de 1-impressionisme. En els bodegons
i les figures, tan característics de la primera
època, l'art de Carme Cortès s'endèria enter

-cament a trobar, per a la matèria com per
al color, una escala de jerarquies primor-
dials. Intensitat i densitat, adquisicions ex-
pressives i estilístiques, en aquesta pintura
tan delicadament femenina, no fan més que
perseguir les trajectòries tècniques que cop

-sen la realitat literal per a elevar-la a una
transposició decorativament sensual. Hi ha
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en els darrers quadrés de Carme Cortès, al llarg d'una
dura gradació de dificultats vençudes, un adorable e3ponja-
ment dels colors, que canten sota la llum, tot convertint -se
en sedositats i avellutaments que esperen el contacte de la
mà desvetlladora d'inefables tornassols. Si volguéssim fer
una frase que sintetitzés el contacte visual del ph pictòric
amb la retina crítica, diríem que contemplem una pintura
crua que té borrissol de clarors aurorals. La paleta de Carme
Cortès té, ja avui, un colorisme confortable, d interior elegant,
de home amb calefacció invisible, serenament estàtica dintre
l'ordre, no encara del tot aconseguit, de la gràcia nerviosa i
turmentada. Carme Cortès actua pictòricament dins un pla
de decorativisme en simplificació. Hi ha un nom que ve a
la punta de la ploma en parlar d'aquesta pintura de dona:
Marie Laurencin. Però tot allò que en aquesta és afina ►ncnt
i desfocament, sovint absurd, de les figures, en Carme Cortès
va convertint-se en elegant plenitud massissa, carnal i corpò-
ria. La seva pinzellada cada dia és més flexihlement nodrida
amh llum i més finament tintada d'aspror melangiosa. Verds
i roigs, en gammes atenuades, sintetitzen la seva actual robus-
tesa en la gràcia. Pintura penetrant, de sensibilitat aguda, de
tècnica nerviosa, de solucions difícils. Voluntat d'intellecte
dins el sensualisme decorativista. Sobrietat en la qualitat cà-
lidament sumptuosa dels iris i dels prismes: aquesta és la
millor Carme Cortès.

Del Veronese al Modigliani, tot l'arc del sensualismé pictò-
ric dibuixa una dura volta, que va del vessament a 1'ascesi,
com si diguéssim d'Afrodita a Minerva. Pel camí de purifica-
ció racional, potser ens creuaríem amb l'elegància eixuta de
Manet i amb el ressò vagarós i rosat de Renoir. A l'hora de
l'estilització severá, però, caldria recordar que estem analit-
zant una sensihilitat de dona. I que la interpretació femenina
dels espectacles sensuals del món exterior no s'avé gaire ainli

aquells quatre pintors tan noblement virils. Fins i tot, si ens
hi apliquem amb entercament, descobrirem en aquesta pintura
de Carme Cortès la llunyana influència de Cézanne i Picasso,
com si d'angle a angle de les teles jugués un feix de radis
d'emotivitat qualitativa i càlidament vihratòria. No sabem,
naturalment, què podrà ésser la senvora Carme Cortès el dia
de demà. Però creiem que la seva gràcia principal, i la que
millor s'avé amb la seva peculiar psicologia, és el gaudí del
color que canta en el decorativisme de les taques sumptuoses,
en la bella gradació de les estofes riques, i en el joc de les
gammes afinades en plasticitat pura i en finor dins la selecció.

Carme Cortès, avui, sap estructurar ja sòlidament les figu-
res, posseeix la traça, tan elegantment femenina, de la com-
plexitat ele tintes, i la seva scnsihilitat moderna i normal, de
dona que viu à 1(1 page, té una agudesa de percepció t,illnnt,
no contaminada, gràcies a Déu. iu r cap esquitx desordi nador
de la grotesca neurosi sobrerealista. Sahciu (duc, de jove, havia
pintat sobre seda. Diríem, doncs, que avui, en pintar damunt
tela, els pinzells li enyoren la sedositat de les antigues super-
fícies. I que aquest enyor li suscita les clarors amb tacte de
seda del seu colorit personal. Hi há en els seus quadres, ave
llutats amb turment, com un obstinat creuament de matisos
que salten de la realitat i que punxen l'esperit com inin este
Lila de cactus. Carme Cortès no dissiiittiL niai un íntim
aiihel academitzant, i aleshores la seva Maleta es torna 1115

intelligcntment gràvida i més sensiblement cenyida. Inventora
(l 'harmonies optimistes sohre grisos pàllids, Carme Cortès
Imita encara ami) les fantasmes desviadores de la pròpia ori-
ginaLtat. Però d'aquesta lluita, morosa i silenciosa, n'obté ja
ben sovint radiants trofeus de victòria. Jo, que sóc un esperit
rudament combatut per la funesta mania ele pensar, faig vots
per tal que la senyora Carme Cortès pugni salvar-se, gloriosa-
mcnt. amh la divina tortura de pintar ,,.	A. EscLnsANS
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LA CERAMICA DELS CERMANS SERRA

A l'exposició celebrada darrerament a les Galeries Syra

pels germans Serra, artistes del foc, hom va poder veure que

en ella s hi manifestava alguna cosa més que l'obra de tres

artistes amadors del seu ofici, s hi veia clarament un mes-

tratge de tradició familiar, la influència d'un home constant

i gran coneixedor de la tècnica que es digué Antoni Serra, qui

després de posar els fonaments de l'obra, els fruits de la qual

podem admirar avui, va preocupar-se d utillar de cone ixe-

ments els seus fills perquè la continuessin i la poguessin fer

prosperar. Però. abans de comentar l obra d'aquests continua-

dors ens plaurà d'insistir encara sobre l'iniciador i més en-

cara sobre l'ambient en què hagué de desenvolupar la seva pro-

fessió, ja que no tan sols visqué en uns temps en els que la seva

professió era poc menys que despreciada, sinó que hagué d a-

frontar-se amb la societat de finals de segle, tot lligant -se amb

els nous corrents que s"iniciaven: amb la que els burgesos que

s'interessaven per l'òpera italiana i tenien els seus salons far-

cits d'ocells i altres animals dissecats, no podien comprendre

les seves ceràmiques plenes de gràcia, estranyes, però, a aquell

ambient, el sentit ar-

tístic del qual era

purament decoratiu i

el sentit de la plàs-

tica completament

absent.

Molt més afortu-

nats els seus fills, Jo-

sep, Antoni i Enric

Serra, s'han trobat no

tan sols amb una ma-

nufactura ja de

temps arrencada, sinó

també amb una so-

cietat molt diferent

de la dels temps del

seu pare, a la que,

sortosament, el bon

gust li és consubstan-

cial, podent treballar

en la manufaeturació

de les seves creacions

amb una gran inde-

pendència i, sobretot,

amb la seguretat de

què l'obra que sortirà	 A^TOXI SERR.

de les seves mans és degudament apreciada pel públic. És una

prova d'això que diem, l'èxit assolit per l'exposició que hem

al1udit al començament, en la qual hom hi podia admirar un

conjunt de peces de ceràmica completíssim, des dels objectes

d'aparença més humil fins a les peces rares, els exemplars únics
t

aconseguits després d'assaigs ininterromputs, d'estudis llarguís-

sims, de sorpreses, de troballes, de conseqüències. Recordem

encara amb una especial complaença, algunes peces finament

decoratives, uns bibelots tractats d'una manera impecable

d'entre els quals, per no citar sinó els més remarcats, assenya-

lem un crup de petits cavalls amb cara de «hon minyó» en

els quals sembla haver-se prescindit de tot allò essencial del

cavall, a fi d'aconseguir una varietat disposada a romandre

quieta sobre un piano o a aclimatar-se a l'aire enrarit d'una

vitrina.

Són, per altra banda, certament notables les obres que els

tallers d'aquests joves artistes realitzen en els seus obradora

d'Hospitalet en el ram de la terra cuita i de la ceràmica

decorativa, producció que ve a continuar la que a mitjan

segle passat fou tra-

dicional en aquella

contrada i que deixà

mostres notabilíssi-

mes en molts edificis

d'aquell temps. Mate-

rial decoratiu aquest,

de la terra cuita i la

ceràmica, que d'al&

gun temps ençà,

torna a merèixer la

simpatia dels arqui -

tcrtes i els construc-

1W 5.

L'obra dels ger-

mans Serra, plena

d'un assenyat sentit

de modernitat, pro-

ducte d'un eoneixe•

ment coin Ictíssim de

la tècnica i ele l'ofici

és indubtablement

una de les més re-

mareables de casa

nostra a I Iiora actual.

RAIMONO VAYREUA



ENltIC SERRA JVJtl Jtl!IU

.1 \'1'l l \ I 91:It 11.1



GISHLLI; ORIMONT. LECOIWJOR. CA31BIL U I\ï3NT

CAMBRES DIN.FANTS
Des de què la nova pedagogia va posar de relleu que

l'infant es movia dins un món especial, parlava un llen-
guatge especial i veia, i sentia i pensava d'una manera
especial, el respecte dels grans a l'ànima infantil es posà
a l'ordre del dia. Tota l'educació i tota la moral escolar
sofriren un fort trontoll. Les aportacions de psicòlegs i
pedagogs demostrant cada dia amb més luxe de detalls
que la zona infantil era regida per unes lleis absolutament
diferents de les que regeixen el món dels adults, féu
derivar el tracte de l'infant per camins menys interven-
cionistes, i si val el mot, més autonomistes.

Del respecte a l'infant, als seus gustos, a les reaccions
del seu esperit, n'ha nascut tota una atenció que s'estén
des de l'escola al carrer, a ]a família, al llibre, al juguet,
a l'espectacle, a la cambra, a tot el que constitueix, en fi,
el radi per on desplega la seva vida,

Aquesta atenció és tant més considerable com més
consciència té l'home del paper que les impressions re-
budes en l'edat tendra juguen en la seva formació i fins
en el seu destí.

El sistema de les coaccions, de voler que els fills fos-
sin tal o qual cosa, ha fet viure la humanitat en una ce-

guesa que ha durat anys i anys. Un pare, aconsellat
només per les seves concepcions adultes, inclinava la
creixença del seu fill amb els ulls fits a tal o qual activi-
tat. Què en sabia de les preferències i de les disposicions
de l'infant? Res. Si aquest no se sentia cridat al destí

que li imposaven, la seva naiilralesa en rotestava. Lla
-vors venia cl disgust paternal, la filípica plena d'auguris

funestos, la punició. L'infant, per escapar d'un setge que
no convenia a les seves forces, sovint es desviava.

Amb l'observació minuciosa de les seves reaccions
s'ha arribat a trobar els senyals que dibuixen les seves
aptituds, les traces on es reflecteix el seu caràcter. S'ha
arribat a constatar, també, com poden ofegar-se i esde-
venir improductives naturaleses excel1entment dotades
per a unes disposicions i sotmeses per la desconeixença
paterna a coaccions inadequades.

La cura que avui hi ha establerta a l'entorn de l'in-

fant, no negligeix cap aspecte de la seva existència. Si
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l'escola s'ha transformat :urnb la coneixença que d'ell
S'Iia adquirit. conc aquesta transformació no hav la d'ar-
riliar a la família'! L'infant fa principalment la vida
a casa. Lligar-lo a la vida dels grans, a les seves compli-
cacions, als seus costums, és sotmetre'l a una tortura que
el fatiga i el deforma.

És d'aquest raonament lògic que ha nascut la conve-
niència d'instal-lar-lo en un marc propi, de deixar-lo en
l'atmosfera que convé a la seva constitució íntima.

Les cambres d'infants són un fet a tots els països
civilitzais. És rar avui visitar una exposició d'interiors
sense trobar-hi, al costat dels mobles i dels atuells que
Constitueixen la utilitat i la comoditat del viure de les per-
sones grans, els objectes que afecten a la vida dels petits.

Aquests objectes i la seva distribució són un art tan
Conscienciós com el que pot desprendre's d'una installació
per a adults. Interpretar el clima infantil, la seva capa-

citat de moviment i el seu índex de repòs, són coses tan

delicades per al decorador com bo són els factors que in-

tervenen en les diverses instaFlacions destinades a les

persones grans.
Malauradament. entre nosaltres no hi ha l'atenció

que es mereixen les cambres per a infants. Tot el Inés,

la mainada té, en les nostres cases, una habitació per a

cridar, fer el rebec i lliurar-se a les seves explosions

enjogassades, on la família l'envia quan hi ha visita

o quan vol treure-se-la de sobre. Els castellans amb

una expressió sucosa en diuen leonera. La majoria «e-

lles, són, però, habitacions sense solta, mancades del

gust més elemental. amb juguets amuntegats i alguna

cadira trencada. Els infants. Iluny de fer-ne la seva es-

tada agradable, les converteixen en vàlvules de sortida

dels seus instints destructors. ben bé com si protestés de la

desconeixença que la família té de les seves necessitats.
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Si ART sortint-se, potser, del camí estricte que ha-
via seguit fins ara vol presentar algunes d'aquestes cam-
bres, és perquè fent-se ressò del paper que avui repre-
senten en els països normalitzats, li interessa de recollir
els aspectes on la bellesa i l'ingeni humà treballen per
trobar-se i realitzar-se.

Aquestes cambres generalment són clares, de línies
simples, de colors suaus i neutres. Els mobles són una
síntesi en la que hi troben cabuda els efectes principals
de l'infant: la roba, els juguets i — segons l'edat — els
llibres. La vegetació hi és bandejada; en tot cas un cac-
tus, com més poc historiat millor. Les notes de color són
sempre molt precises i sòbries i consisteixen gairebé
absolutament o d'un dibuix viu o d'una carta geo-
gràfica. Aquesta sembla la gran troballa tant pel que té
de decorativa com per la complaença que desperta en
els gustos de l'infant.

Una de les cambres ací reproduïdes fou presentada,
tal com apareix en el gravat, en el darrer Saló dels Ar-
tistes Decoradors de París. Per la simplicitat i per 1'ex-
quisidesa de la seva realització, fou considerada com la
mostra més original i més sortosa de tot el Saló.

El conjunt no pot ésser més concís. La sensació d'a-

mabilitat. de sobrietat i d'intimitat alhora, s'observa al

primer cop d'ull. Res no hi manca i res del que hi ha

no cansa. Els colors juguen un paper decisiu en l'obten-
ció de l'equilibri total. Les parets i 1' «étagère» circular.

blau turquesa molt pàllid. La catifa «haute lame» beige
pàllid també. El bressol de níquel. Les cortines de la
finestra, de tul fi molt blanc. Sobre el prestatge un parri!
de bibelots: un de suro i fin de fil de cànem.

Conciliació de materials, línies i colors passats per

un filtre de parquedat i tan suaus en el resultat de la
distribució!

Seria bo de veure com els nostres inoblistes i els nos-

tres decoradors es preocupessin per aquest aspecte tan

important en la vida dels nostres clies.
Les parets, els juguets, les lliiius, les ceràmiques, els

linòleums, els mobles, l'harmonia, en fi, de la cambra,

trobaria en els nostres decoradors — Obiols, Grau Sala,

etcètera — dots de delicadesa per a vestir de solta aques-

tes habitacions que constitueixen el primer bagatge que

l'esperit de l'home ha d'arrossegar a tot el llarg de la

seva vida.	 RAMON XURIGUERA
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N 	 t ACTUALITATS
COM UN SIGNE del nostre LES EX P O S I T I O N S DE B EA U X -ARTS 

(l'ART per la nostra, poden

temps, no gaire afavorit dar-	 ésser una resposta exemplar i

rerament, París coneix aquests	 "t	 A	 ^	 P[f 	 definitiva a l'opinió tan estesa

dies l'èxit estimable del quart	 P !^^	 _ -	 arreu a què ha volgut alludir

«Salon des échanges», saló de	 R	 .	 -'	 --	 U	 Mr. Cogniat.

canvis, que, com és sabut, con- E	x

sisteix en una exposició d'art.	 n	FRANÇA

	

t ^	 , alludim una ve-
}w

comprenent especialment 1'es-	 S	 °^	 ` _^:	 . 	 ^	 E	 gada més, i recolzem-hi, cele.

	

^.	 .
cultura, la pintura i el dibuix,	 T	 -^^,.. •,.	 S	 bra sovint grans exposicions en

les obres de la qual són ofer-	 j"	 „	 S	 cada una de les quals hi és•°	 -
tes en venda a canvi d'espècies.	 .° 	 . 	 reunida tota l'obra, o la gran

Deixant a part les innombra-	 G —	 ',, ri	 t"	 r	 'J^	 part més significativa d'una

bles	 ideracions que l'orí-	 E	 C^	 y	
.-	

t i^	 gran figura. Manet, Renoir, Pi-cons	
_ 	 4	 L

gen d'aquest saló suggereix i	 `,	 ^r	 -	 casso. Besnard, Doumier, etc.,

les raons relatives a Fètica i, es-	 P`°"° - T ' W"' ."".-'	 han estat objecte d'aquest ho-

pecialment, a l'estètica d'algu•	 menatge a què d'una manera

nes de les transaccions que s hi Fart és per a tots i tothom per	 PRESTIGE DU DESSIN és legítima no hi pot aspirar tot-

han realitzat, és evident que a Van. Menció especial al ram el títol i el lema de l'actual ex- hom. Perquè Catalun ya no se-

els beneficis que el «Salon des de l'alimentació!	 posició de «Beaux-Arts», la gueix l'exemple? Perquè no és

échanges» reportarà a Fart que	 prestigiosa revista francesa de reunida un dia tota l'obra, la

conreen els seus mantenedors el LES ARTISTES CHEZ EUX la qual hem hagut de parlar indiscutible, de Ramon Martí

fa mereixedor de totes les con- és el nom que ha adoptat un mantes vegades amb admiració. i Alsina i un altra la de Nonell,

sideracions. Els compradors o grup d'artistes francesos i resi- Aquesta exposició és oportunís- Gimeno i la de Joaquim Vay

ofertors d'espècies a canvi d un dents a París, que tindrà una sima i ens plau d'assenyalar-la reda i la dels nostres gloriosos

quadre, o d'una escultura són, sala oberta amb caràcter per- particularment perquè ART té vivents, Mir, Sunyer, Colom?

pel que sembla, pertanyents al inanent a la «Galerie Ecalle». la intenció, temps ha, de consa-
ram de l'alimentació que han- Cada mes les obres seran reno- grar un número al dibuix. Ara, DÈIEM en prologar el ca

-ran estat fins ara donats en cos vades. Els artistes s'administra- aprofitant el motiu, ART es tàleg de l'exposició de Béla

i ànima al cercle dels seus afers ran. És una nova forma. un in- complau d'anunciar novament Munkás Mészóly: «Captador ú-

sense lleure ni inclinació per a tent. És necessari vendre, ar- l'esmentat número que no tri- delíssim, amb una sensibilitat
una altra cosa i que sense ribar al públic, reeixir... 	 garà a aparèixer. Serà, segura- que no ens és gens estranya,
aquest «Salon des échanges»	 ment, una mostra molt com- més de la color i els volums
mai no haurien atinat que una UNA NOVA ENTITAT en- pleta de com dibuixen els artis-
obra d'a rt pogués abellir-los el cara, a París, per tal que la tes catalans d'aquests deu dar.
seu confort domèstic. Com que llum de la ciutat no deixi de rere anys. Podríem fer nostres
és aquest el resultat, nosaltres donar calor a l'esperit. «Pein- aquests mots de Raimond Co-
no podem fer altra cosa que tres, sculpteurs et graveurs du gniat: «Fa trenta anys que	 ,.=1 -3.
aplaudir aquest nou contri- Temps présent». Aquesta enti- venim repetint massa que els
buent a donar a entendre que tat no és per a ni contra, és, artistes moderns no saben di-

indubtablement, una mà estesa, huixar, que prenem per obres	 T--rs

per dessobre la duresa dels mestres les grafies infantils, que

temps actuals, a l'artista jove certes deformacions en llur
I	 ^a	 }de talent. Ée la jerarquia que composicions són fruit de la	 • - -^

ja no es fa escàpola a l'emu- ignorància i que el que hom	 .

latió. Per tant, en aquesta ex- atribueix a l'originalitat no és

posició hi concórren artistes per a ells altra cosa que un

gairebé desconeguts però d'una escamoteig a les dificultats».	 -^

valor certa al costat d'artistes L'exposició de «Beaux-Arts» 

IsF.LA ^I I'\FAH MF:B"zöLY	 de primer rengle.	 per la seva banda i el número	 ,;,;,,,, „•^,;,, H ^,,;H,;•,,,,



que del contorn, de l'expressió

o la impressió dels homes i les

bèsties en moviment, de 1 aigua,

cls arbres i les herbes, els pas-

tels i algunes pintures de Béla

Munkás Mészüly, artista de

nacionalitat hongaresa, revelen

una qualitat universal que no

és comuna s:nó dels artistes

dotats duna forta personalitat

racial.» Aquest artista ara so-

jorna a Niça, on exposarà les

pintures de Tarragona, Cornu-

della i Montserrat que va exe-

cutar durant el temps que ha

viscut entre nosaltres. ¡Penyora

de bona amistad!

CARNEG1E INSTITUTE,

de Pittsburgh, com és sabut de

tothom celebra anualment una

¡mportantíssima exposició in-

ternacional de pintura la direc-

ció de la qual, de fa molts

anus, va a càrrec de Mr. Ho

-tner Saint -Gaudens, escriptor

artístic molt competent i ente-

rat, qui visita sovint Europa

i els tallers dels artistes més as-

senvalats de cada país, intro-

duït per la fina simpatia de

Miss Margaret Palmer. No fa

gaires dies ha estat clausurada

Yexposició corresponent a l'any

1934. L'han visitada, si volem

donar crv dit a la lletra ele Mr.

John O'Connor, J r. Director

Comercial del Carnegte, i n'hi

volem donar no tan sols per-
què ha d'ésser veritat, sinó
perquè cns fa una enveja
que cus punxa, l'han visitada

137.805 persones. Hi han con-
corregut artistes de les nacio-
nalitats següents: Estats Units,

Anglaterra, França, Rússia, Bèl-
gica, Polònia, Holanda, No-
ruega, Suècia, Àustria, Alema-
nva, Espanya i Itàlia. De Cata-
lunya, en la secció d'Espanya,
hi concórren Joaquim Sunyer,

F. d'A. Galí, Josep Togores,

UNA DE LES SALES D'ESPA\TA A TI
OF PAINTINGS CAR\EGIE

Josep Mompou, Emili Grau

Sala, Marian Andreu, Salvador

Dalí, Joan Junyer i Pere Pruna.

Cada any el «Carnegie Insti

-tute» otorga un primer, un se-

gon i un tercer premis de 1.500,

1.000 i 500 dòlars, respectiva-

ment, i quatre mencions la

primera de les quals aquest

any ha estat donada a Salva-

dor Dalí. L'exposició que ens

ocupa consta de 356 pintures.

És, realment, des de tots els

punts de vista quelcom extra-

ordinari. No es pot dir d'una

manera absoluta que les mi-

llors signatures de cada país hi

concórrer, puix que la tria la

fa personalment el senyor

Saint-Gaudcns, durant els seus

SALVADOR DM 1. ME\CIO HONORIFICA
DEI, CAI1\EGIE INSTITI'TE. 1934

E 1934 INTER\ATIO\AL ESHIBITIOS
I\STITCTE. PITTSBCRGH

freqüents viatges, i és evident

que han d'escapar a la seva

competència noms importan-

tíssims, i que n'enrola de poc

importants, però així hi tot

l'exposició deu oferir un con-

junt admirable. Les illustra-

cions nombroses que constituei-

xen el catàleg donen una gran

idea de la producció dels països

que hem esmentat i del criteri

que presideix la selecció. Els

catalans hi són força ben trae-

tats i res no hi ha a dir de la

selecció, sinó que és massa limi-

tada. Llàstima, però, que els

americans i el nostre amic

Saint-Gaudens, per culpa de

no fer estada a casa nostra, no

tenen encara una idea prou

exacta de nosaltres i ena pre-

senten al seu país a remolc!

Tasca benemèrita la del «Car

-negie Institute», admirable i

exemplar.

L'EXPOSICIÓ DE PRIMA-

VERA, 1935, ve a toll en ha-

vent parlat del «Carnegie Ins-

titute», no pas pel seu gènere,

evidentment, sinó per la impor-

tància, comparable, que aques-

ta té per la vida artística ca-

talana. La quarta «Exposició de

Primavera» de des de la represa

de les exposicions oficials de la

capital de Catalunya, serà, in-

dubtablement, no tan sols la

més important que s'hagi cele-

brat fins ara, sinó la que mar-

carà ja d'una manera definitiva

la gran qualitat de Fescultura

i la pintura catalanes de feso-

mia eterna, victoriosa de tots

els trontolls i enriquida de to-

tes les ensenyances de la nos-

tra epoca.

GEORGE BESSON, conti-

nuant l'edició de la «Collec-

tion des Maitres» , publica una

«Peinture française, xx siècle»,

en el pròleg de la qual entre

altres coses que inviten a me-

ditar llargament i que ara no

tenim lleure de comentar. diu:

«De 1920 a 1930 París hostatja

deu mil artistes estrangers, és

a dir, deu: Modigliani, Cou

-bine, Chagall, Pascin, Soutine...

i França té la desgràcia de te-

nir quaranta mil pintors, és a

dir, tres dotzenes ». Diu encara

més coses Georges Besson. Co-

ses molt tristes, que fan medi-

tar molt. Que fan pensar en

França i en el món, que ens fan

pensar en ells i en nosaltres,

i, quan després parla dels ama-

teurs, amb frases que ara no

ve a tom de repetir, encara fa

més tristor perquè més ens fa

pensar en nosaltres. ¡Ah, l'ama-

teur que encara va amb la mitja

-cana de cordill a la butxaca!

REPRENENT, però, això

dels amateurs de la mitja-cana

de cordill, no serà sobrer. ja

que ens hem permès de colla-

llorar a l'establiment d'aquell

denominatiu, que diguem a fa-

vor seu, que potser és gràcies a

aquest amateur que l'art de

fora i Fart d'ací ha anat on

és. Blasmar de l'amateur és un

error que tots hem de contri-



huir a rectificar. Convinguem, són pocs, i d'això ens hem de	 AQUESTA BONA TEMPO- ment dit, sinó 1 :ert de casa. Cap

els artistes primer, que l'ama- lamentar sabent que podrien	 RADA d'exposicions que ho és llei	 a	 invocar, cap	 precedent,

teur no és una espècie de fabri- ésser moltíssims en un país corn	 com fa temps no ho havia estat, París,	 l'escola	 de	 París,	 etc.

sació a mida ni en sèrie; és, el nostre que dóna la primera	 en el sentit artístic i comercial, Tant se val. A ací, no. Lamen•

simplement, un ésser que mit- matèria amb una abundor in-	 podrà donar a pensar als es- table? Sincerament, sí. No vo•

jançant el seu talent i els seus comparable.	 trangers que de tant en tant lem rebre cap lliçó, ni a l'hora

diners, la seva fe o la seva hu- de fa algun temps pensen en present no hi ha ningú prou

militat, constitueix riquesa ar- HOM PARLA sovint de les Barcelona com a mercat d'art qualificat per a donar-nos-en?

tística. És un ésser benemèrit, jerarquies. Aquest mot crea un	 pròsper i diuen si podrien ex- D acord. Però el contacte fre-

1'amateur. problema sobre el qual s'hi con-	 perimentar	 ací	 amb	 la	 seva qüent amb l'art estranger ac-

grien sovint discussions aferris-	 producció.	 Resulta	 que	 s'ha tual de la millor qualitat seria

LES MODES ens fan anar sades, molt sovint desorbitades 	 operat aquestes darreres setina- d'una gran ensenyança, si més

d'una banda a l'altra sense mi- i tot. Hi ha diverses menes de	 nes un fenomen que no és exces- no, per al nostre amateur, que

rament. Les modes artístiques jerarquia. Hi ha la jerarquia	 sivament corrent a casa nostra en la comparació posaria més

com les altres modes. La nos- de l'edat, dels anys i la neu dels	 i que, pel que es veu, ja és des- fe, encara, en l'art dels nostres

tra època ha donat per damunt cabells. Hi ha la jerarquia del	 conegut a tot arreu. Es ven, es artistes.	 I	 que	 les	 colleceions

de tot, una quantitat de batze- talent,	 del	 valor	 d'una	 obra.	 ven molt.	 Les exposicions de barcelonines	 s'obrissin	 a Tart

gades	 que	 basten	 a	 signifi- Hi ha la jerarquia que no sabeu	 gran	 qualitat	 celebrades	 fins estranger, seria un mal? Escri-

car-la. La nostra època és bona ben bé si ve de 1 edat o de 1'o-	 ara han obtingut excel1ents re- vint aquest mot no sentim la

segurament per les seves bat - bra, perquè quan 1 obra és una	 sultats econòmics. Això fa de vcu de ningú, però ens xiulen

zegades.	 Aquest	 segle	 nostre, cosa inexistent o de valor nulia	 bon veure i encomana un opti- les orelles.	 Deixem-ho córrer!

joveníssim, duu a la sang els és difícil de considerar la jerar-	 misme especial que ens duu a

gèrmens	 dels	 grans	 infanta- quia. És, per tant, un problema	 considerar el nostre país i els UN SALÓ QUE MORT i un

ments del segle precedent i no sobre el qual no és difícil, doncs.	 nostres amateurs amb un afecte Saló que neix és el títol que

ens deixa viure d'una manera que sovint hi hagi	 discussió.	 gairebé	 inèdit.	 Voldríem	 que voldria haver emprat Philippe

assossegada. En art com en les Nosaltres hem dit alguna cosa	 aquest afecte pogués ésser per- Diolé en parlar del «Salon des

altres coses, anem i venim en un sobre les jerarquies, no recor-	 durable de debò. Hein alludit, Indépendants» i del «Salou du

constant desfici. Qualitats? De- dem a on. Però, no és això. El	 però, els	 artistes	 estrangers i Temps présent». Ho raona amb

fectes? Algú ens ho dirà més que	 cal	 és	 saber retre culte	 això és un vertader problema. aquests	 mots:	 «Els	 indepen-

endavant.	 Però	 demanaríem d'una manera humil i respec-	 Ells no coneixen gaire el nostre dents han aixecat llur bandera

una mica més de disciplina. tuosa a l'edat i a l'obra, d'una	 país — ja ens en dolem prou al crit de «Mori el Jurat », per

La manca de constància ha mal- manera especial a l'obra. Cal	 sovint — i no saben que ací no tal de salvar la pintura i els or-

menat moltes qualitats. Mancar no ésser excessivament parc a	 ens interessa, per ara i tant, en ganitzadors	 del	 «Temps pré-

de	 constància	 significa	 tenir donar jerarquia a 1 obra. La je-	 art — no sabem perquè només sent» la volen salvar gràcies a

poca fe en el camí començat. rarquia màxima consistiria en	 en això, tant que en tot allò al- la severitat del Jurat». És una

Generalment la nostra època ha poder presentar tota una obra	 tre, l'estranger és sempre millor qüestió que invita	 a	 meditar.
anat plena d'homes, d'artistes, amb el cap tot nevat o sense això	 — no ena interessa, o no interes- És, diríem, l'eterna qüestió. Qui

amb un bagatge de qualitats darrer, si	 n'heu de	 protestar.	 sa al nostre amateur més pròpia- té raó? A estones tothom en
intrínsiques	 innates,	 però	 la __	 - deu	 tenir.	 Els	 Independents

seva manca de fe en ells matei- • han fet una obro rcvoln^ i^^n:uia
xos, la poca creença en el propi a16 l^rliner9 temps, molt consi-
valer,	 els	 ha	 fet	 anar	d'ací" derable en fi, però, és evident
d'allà a la cacera d'imprevistos, que ara el seu Saló ja no tenia
a remolc d'altres personalitats. interès	 ni	 reunia	 qualitat.	 A
Quants casos d'artistes del nos causa del	 acu	 mateix origen!
tre temps podríem citar, que „-	 ^	 `- 	 ` Reacció! El «Salor du Tcmps
hagin portat a terme una obra i	 y=", Préaent» ea constitueix en	 uratJ
que tingui començament i fio • =	 _ aeveríasim. A ningú li és inter-
que dea del començament se- dit d'enviar-hi a condició d'es-
oeixen una línia en la que nog	 1 3	 ^Y capar a la severitat del Jurat.

hi	 ha	 rectificacions	 capitals? -	 t1' Els temps canvien i 1 únic Juratúnici'
És evident que aquests casos ^.^,,:	 „^.o,I:,:	 1; 	 ,.:j.:ji<1:	 i:i:.i i	 i:	 ;::	 „t:i	 .4ri1	 u

vertader és cl Temps.'
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TOGORES
Després de la vergonyosa disbauxa idealista, portada

a les darreres i pitjors conseqüències a què l'obligava
una estètica de saltamarges, la pintura i les arts plàsti-
ques en general es tornen a decantar cap al realisme.
És clar que la vertadera pintura, és clar que l'escultura
dels mestres no han deixat mai de produir-se realística-
ment, però els herètics escridassaven tant, recolzats en
la petita finança dels marxants adalerats, que no sem-
blava sinó que les múltiples i variades teoritzacions dels
predicadors de miracles representaven un moviment
antirealista. Era la cridòria dels posseïts, aparentment
ultraterrenal, però en veritat patològica i ran de terra
corn la que deu provocar la boulimie, una forma d'arri-
bisme més cínic que l'arribisme tradicional. Calia cridar
l'atenció, fer rotlle, tom bo fan els saltiiubanquis i xar-
httans a tocs de campana: quan el rotlle de badocs esti-
gues format, algun avantatge en pervindria; per es-
càs que fos, tot seria guany, ja que l'específic a ven-
dre era aigua de l'aixeta.

La farsa resultava, però, tan grollera que no podia pas
durar: els niés badocs del rotlle acabaren per obrir els
ulls. A hores d'ara els pintors superrealistes, superidea-
listes, supersideralistes i superestupidistes ja han de

recórrer a la disfressa o al suïcidi si volen de totes pas-
sades cridar l'atenció. Tal as de l'antipintura ha de
passejar-se amb barretina vermella pels carrers de les
ciutats estrangeres on obre exposició de les seves obres:
o ha d'anunciar Que de tal hora a tal altra se suïcidarà
cada dia al neu de la tela més valuosa; o bé ha de pre-
sentar un bon stock d'obscenitats; o una conferència
d'esquena al públic i cames enlaire. Es tracta d'art fan-
tasista i per tant tota fantasia en la propaganda serà
estimada com la pròpia fantasia de 1'antipintura. de
1'antiescultura, de l'antiart. Així hom allarga uns
dies més.

A París es produí no pas la reacció, sinó més aviat
el repudi, per embafament: la gent Inés àvida de nove-
tats s'embafà de pintura i d'escultura fantasistes per raó
de la manca de fantasia dels antiartistes, per raó de la
pobresa d'imaginació dels pintors i escultors boulimis-
tes. Tard o aviat havien de produir embafament una
escultura o una pintura idealistes, perquè les arts plàs-
tiques idealistes són un contrasentit o una degrada-
ció dels sentits; això és una degradació del tipus que
resultaria de la condirentaeió d'una paella valenciana
amb perfums de tocador. També, i sobretot, degradació
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de la sensibilitat. Un d'aquests teoritzadors es defensava
del seu idealisme espiritista i teosofista amb la següent
refutació del realisme: ¿Per què pintar objectivament
si el model ja ens el sabem de memòria? Heus aquí una
bona confessió de sensibilitat degradada o atrofiada;
perquè, ningú, ni els mestres de l'art. no se saben de
memòria l'objecte, qualsevol objecte. El prodigiós Ver-
meer de Delft encara trobaria admiració per a la còpia
de l'objecte que feia Rembrandt, i aquest per a les còpies
d'aquell. 5i ambdós haguessin pintat un mateix objecte la
mútua admiració no hauria pas estat menor, ans proba-
blement superior. És que l'objecte és en si tan illimita-
dament admirable que tots els genis posats a traduir-ne
en pintura, posem per cas, un sol, no n'esgotarien els
delitosos punts de vista.

Però la majoria, per na dir la totalitat, dels teoritza
-dors de les arts plàstiques antirrealistes, no poden com
-prendre això, com no poden comprendre Vermeer o

Rembrandt; no entenen la vida, no comprenen la reali-
tat sinó sota el signe de la logomàquia platònica, que és
tant com dir que són orbs davant de l'espectacle gran-
diós i infinit del món extern i aquesta ceguesa, aquesta
desolació espiritual és la condició necessària de llur
idealisme. És en va que vulguin afirmar que per a ells
Vermeer i Rembrandt són admirables; que el realisme
d'aquests llinda amb llur concepció idealista del món.
Menteixen. Menteixen perquè es donen vergonya de

confessar llur desert espiritual davant el consens uni-
versal de sensibilitat realistica. Altrament serien tots
uns altres. ¡Quin gavadal de misèria anímica no delata tot
aquest ridícul teoritzar amb fantasmes d'idees, amb silen-
cis del sentiment, amb esquerpaments de la sensibilitat.

Major encara la misèria espiritual dels pintors i es-
cultors superrealistes, perquè a les negacions esmen-
tades cal afegir a llur incapacitat de veure i de sentir
llur incapacitat tècnica: l'art idealista és més fàcil com
més extremat, a mida que va allunyant-se del món exte-
rior per a volatilitzar-se cap a les regions de la irrealitat,
del no-res. L'art realista és en canvi diíiRlíssim: per poc
que s'evadeixi, per poe que es distregui, per poc que el
pintor surti del cor de l'objecte que copia, l'obra d'art
esdevé inexpressiva. 5i el pintor realista distret o absent
és un prodigi d'habilitat, no ens donarà en el seu di-
vagar o en la seva impossibilitat de perforar l'objecte,
altra cosa que una rèplica exacta de l'objecte tal com
el veu el comú de la gent, sense transcendència,
talment com ens el dóna el mirall o la eai^ibra fotogrà-
fica més banalment manejada; talment coeu el perceben
el pintor i el teoritzador idealistes.

Fos per atzar, fos per raó de provocació de la pro-
testa antiidealista que es congria en el món de les arts
plàstiques, París organitzà l'any passat una exposició
de les pintures dels tres germans Le Nain. Aquests pin-
tors no eren pas uns desconeguts, ni l'obra llur és de
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primer rengle; però és tan voluntàriament i, sovint, tan
feliçment realista, que sols per aquesta raó colpí extra-
ordinàriament els connaisseurs distrets tant com els més
atents: aquella exposició fou una revelació per a molta
gent, fou un gran èxit, un èxit realístic tan ressonant
que aviat els peixos grossos de la crítica, de la història
de l'art i alguns pintors eminents es digueren que si el
segle xvn francès produí uns pintors realistes tan signi

-ficats com els germans Le Nain. probablement n'hi hau-
rien d'altres que el gust cet-centista per la boniquesa i
per la grandiloqüència hauria pogut arreconar. I, en
efecte, arreconats als museus de províncies, hom deseo-
brí una legió de pintors francesos del segle xvti impor-
t.tnt• de debí. alguns, com Georges de La Tour i Augus-
tin Quesnrl. nués intensament realistes, més artistes, més
pintors que els tan anomenats germans Le Nain. I ales-
l1ur^ s París obrí aiub les obres d'aquests pintors fins ara
arrercmats una exposició del realisme francès del se-
gle xvn. Altre gran èxit, mult superior a l'èxit aconseguit
per l'exposició Le Nain i, segurament, més fecund en
con segiiències.

Josep de Togores, que durant un curt instant de la
seva vida sentí velleïtats idealista'._ virà sobtadament cap
a^tuest realisme que es va imposant aclna1inent; realisme
^h'iis i atapeït d'intencions, fonaunentaluirnt, acarnissa

-^ldiuent antiideallsta. El realisme de Togores, tan mo-
áern i també tan dintre la tradició, es manifestà molt
abans de l'actual reacció realista de l'art francès. Si hem
de fer atenció als lligams que aquest pintor tingué i se-
gueix tenint amb el mercat artístic parisenc i la molta
consideració que el públic entès de París ha demostrat
per al nostre pintor, no serà pas temeritat la de suposar

que l'obra tan impressionantment realista de Togores
compti poc o molt en la reacció susdita del gust artístic
francès.

Aquesta obra. tan ben representada en la recent ex-
posició de la Sala Parés, és verament corprenedora per-
què avui dia, després de la vigorosa fecundació de l'Im-
pressionisme, el realisme posseeix elements d'expressió
quantiosos, superiors als que posseí el realisme dels
temps pre-impressionistes. Josep de Togores no empra
pas la pinzellada dividida, una de les principals troba-
lles de l'Impressionisme; en tot cas l'empra molt diluïda;
però l'esperit, la visió de la pintura impressionista, la
nova sensibilitat portada per l'Impressionisme es retroben
en la pintura daquest artista singular. incomparable, tan
personal que al moment de voler-li trobar influències (al-
gunes n'haurà hagut de suportar) us hi perdeu. El rea-
lisme de Togores és l'insubornable que practicaren els
pintors de l'escola de Battignolles amb 1'aditament del rea-
lisme condicionat dels castellans. dels holandesos. dels
flamencs, de Caravaggio, dels francesos i dels anglesos
set-centistes. En el realisme de Togores hi ha la gràcia
alada, les evanescències, transparències i delicadeses del
realisme impressionista. més la disciplina, les dureses.
les constriccions del realisme antic: és la pintura de To-
gores un joc ben articulat dels dos realismes; aquesta
pintura ve a ésser com la sistematització de la pintura
dura de Renoir; no és una pintura tan acolorida. tan tim-
brada com la del millor Renoir, però ens sembla sentida
amb el mateix refinament i realitzada amb idèntiques
exigències que la susdita pintura de Renoir.

Togores és un sensual a la manera de Renoir. Es
tracta de sensualitat elevada, sublimació de la sensua-
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litat. Aquesta sensualitat ens apareix com la intuïció o la
força d'intuïció indispensable al realisme poderós del
nostre temps. Ací seria inadequada la resurrecció del
qualificatiu de materialisme si se sobreentenia a la vella
manera pejorativa, com antítesi d'espiritualisme. No exis-
teix tal antítesi: no tardarem pas gaires anys a convenir-hi
la majoria de gent atenta al drama de la vida i de la mort.
Esperit i matèria semblen no ja valors idèntics, sinó ma-
nifestacions d'una sola valor vital. Si enllà de la mort l'es-
perit sobreviu, la vida probablement també retorna: la
mort no seria sinó trànsit entre dues modalitats vitals. En
aquest nostre món actual, en la vida meva i en la teva
experimentades en el moment actual ¿on acaba la ma-
tèria i on comença l'esperit? La ciència ja ha constatat
la identitat de la matèria amb l'energia: tota la matèria
seria energia, i les diverses incomptables formes de la
matèria no serien sinó manifestacions diverses de l'ener-
gia. Aquest sentiment totalitari de la matèria o de la rea-
litat és el que informa, més o menys inconscientment,
l'art dels grans mestres realistes de tot temps, particu-
larment dels mestres realistes del nostre temps: en lloc
assenyalat l'art de Josep de Togores.

Dèiem que el color d'aquest pintor no és tan timbrat
com el de Renoir, però és que a vegades aquest ho és
massa. Renoir tenia cap a ses velleses la preocupació,
quasi l'obsessió, de la possible degradació de certs colors,
i, per tal de prevenir el descoloriment, carregava les se-
ves pintures amb saturacions excessives d'aquests colors;
Renoir pintava aleshores per als col1eccionistes i museus
de cent anys després; els contemporanis del gran impres-
sionista no podien, doncs, tenir una idea exacta de la
pintura de Renoir, tal com la volia Renoir. Algunes d'a-
questes teles massa acolorides arriben certament a repel-
lir. Sense caure en tals excessos la pintura de Togores
a vegades s'ensordeix, s'enterboleix, o es monocromitza
com en tal bodegó, com en el jove nu ajagut a la platja
entre noies nues, com en alguna carnació femenina;
però aquesta defallença és excepcional; per regla gene-
ral la pintura de Togores és tan bellament perlada com
la del Renoir anterior a l'obsessió de la degradació dels
colors; obsessió que ens sembla injustificada, tota vegada
que els bons colors moderns són tan sòlids com els mi-
llors dels mestres clàssics, les obres dels quals ens admi-
rin per llur colorisme. Només un desconeixement de
quins són els colors bons i quins els dolents de la química
actual, o també el desconeixement dels que es poden o
no es poden barrejar pot anorrear la pintura.

Encara, en Renoir, en Degas, en altres mestres rea-
listes hi ha una afectació de realisme, una fatxenderia
més o menys provocativa de realisme, mentre que una
de les més nobles i atractives característiques del rea-
lisme de Togores és la naturalitat. Aquesta sola natura-
litat, aquesta espontània visió directa de la realitat en
la pintura de Togores ja us colpeix tremendament i us
emociona com el coronament o com la clau de volta d'un
bon poema. També, per damunt de Renoir i d'altres
realistes eminents, Togores posseeix una habilitat prodi-
giosa: compon, dibuixa, ajusta les valors i els tons amb
un aplom que verament ateny el prodigi, i que també
per si sola ja seria motiu d'encís i d'admiració. Enlloc
potser com en la pintura aquesta virtut de l'habilitat

colpeix més pregonament l'esperit; talment com si euro-
cionés. A l'exposició darrera de Josep de Togores Li
havia un bodegó de peixos, molts peixos de diversa qua.
litat i dimensió, una gran pila de peix fresc, tela de
grans dimensions, detallada, plena de fineses, dibuixada
impecablement, construïda olímpicament; aquesta tela
ha d'haver estat pintada en una sola sessió, o en molt
poques sessions que us desfacin cada una la composició
del dia anterior: no es comprèn, doncs, com pugui haver
estat pintat un tema tan difícil, tan a la perfecció i en
poques hores.

Altra condició realística de gran importància en l'o-
bra de Togores és el caràcter , el que el pintor atorga
a les figures i el que atorga a les coses. Els retrats sobre-
tot són en la pintura del nostre artista obres genials des
d'aquest punt de vista; els retrats de la muller i filles
del pintor i el del fill (le l'escultor Rebull són, des d'a-
quest punt de vista, obres exemplars. El caractericisme
que constatem en la pintura de Togores no és pas l'ac-
centuació de les línies fisionòmiques d'éssers i coses prac-
ticada per certs pintors superficials, decantats sovint a
la caricatura, sinó el caràcter biològic i alhora espiritual
que és llei en els grans pintors del caràcter, en Goya, en
Velázquez, en Maurice Quentin de La Tour... El caràc-
ter aleshores és en la pintura realista la representació
anímica de coses i d'éssers animats, així com la dicció de
les qualitats materials de les figures animades i de les
coses inanimades n'és la llur expressió corporal: altra ve-
gada la síntesi esperit-matèria realitzada per la pintura.
Perquè, cal tenir-ho present: cap altre art no podrà ex-
pressar aquesta síntesi si es troba mancada dels subtils re-
cursos del color, particularment del colorisme modern:
l'escultura, per exemple. no pot expressar les qualitats
materials; s'ha de limitar a l'expressió dels volums. Així
mateix es troben limitades l'art del dibuix i les altres arts.
Togores sap expressar les qualitats materials amb una
vèrbola i amb una claretat sovint definitives. Ajusta tan
bé el dibuix, el modelat i el color, que la qualitat floreix
automàticament. A vegades diríeu també que, com un
rezenant del Surrealisme. un rajolí d'antirealisme es fil-
tra per la tela, com és el cas de la natura morta amb
una topeta de vi, topeta ingràvida, sense relació amb el
voltant, fantasma o protoplasma de topeta, aparició
febricitant o pesombre de convalescent. Però potser
aquestes rares i lleus falles sense gran importància no
són sinó atzars del feinejar ràpid a què es veu obligat
el temperament de Josep de Togores. Quan un pintor
arriba a pintar una enorme tela amb composició de peix
fresc, o aquelles altres teles amb composició de conills
i aviram en moviment, o aquells retrats parlants, i ho
reïx amb la perfecció i encís " que la major part del
públic entès admira, hom no pot pas, hom no ha pas
d'aturar-se a sospesar aquests petits defalliments, sinó
que s'han de tenir per descoii jwits i sense conse-
qüències.

L'obra de Josen de Togores, tan vasta i rica, dóna oca-
sió a més llargs comentaris. Cal, però, aturar-se: cal no
prendre massa espai en una revista com aquesta on tan-
tes altres idees i tants altres comentaris han d'ésser expo-
sats amb major competència i enginy. L'obra de Togores
és tot un món.	 JOAN SACS
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Fi. PAISATGISTA JOAQLTIM VANCELLS

L'esperit de Walter de Stolzing, aquell: «Al bosc on.
Ihi ha el redós d'ocells la nieva veu neixia», fou la se-
nyera de l'hora en la qual el pintor Vancells comen-
çava la ruta.

El paisatgista, com el cavaller de la comèdia de Wag-
ner, Els Mestres Cantaires de Nuremberg, posseeix de
naixença senyoria, entusiasme i do. Joaquim Vancells
no conegué el seu Hans Sachs, però si bé no trobà un
estricte Beckmesser, topà amb don Antoni Caba. Caba
fon un mestre que no reconegué altra llei que la seva.
SihiHí, pronuncià moltes vegades aquell «tu no seràs
mai res», que tant complau als mestres curts de vista.
Davant de Joaquiui Vancells — davant dels seus estu-
(lis de joventut -- cl fa ►nós retratista aconsellava el re-
torn del jove a la fàbrica de la família, d'on havia eixit
tardauanicnt, guiat per la força de la vocació tant com
per la força de les circumstàncies. L'oracle de Caba tin-
gué la virtut d'estimular l'esperit de Vancells, que des
d'aquell moment, si bé sabé subjectar-se a una sana dis-
ciplina, aconsellada d'antuvi per Modest Urgell i Ale-
xandre de Riquer, es deslliurà de l'ensenyament, en de-
cadèneia ja, de l'Escola de Belles Arts de Barcelona.
Sense esdevenir un autodidacte pur, car sabé encara re-
collir a inb iiiodèstia les ensenyances del darrer Rigalt,
aviat arribà d'una manera directa a la fórmula eterna de
Leonardo de Vinci, «natura, mestressa de l'art». Tin-
gue aleshores Joaquim Vancells una època d'observació
analítica del paisatge: la natura fou molts anys el seu
laboratori, obtenint un aprenentatge per coneixement
Vivent de les formes del regne vegetal i de totes les es-

tructures geològiques, i desentranyant els secrets de l'at-
mosfera i de la llum.

Però, sempre fou Joaquim Vancells un esperit aris-
tocràtic, els guanys de l'ofici no foren menestrals, és a
dir, fruit de probitat i fins de rutina, sinó conseqüència
lúcida del do. L'època havia conduït els artistes a defu-
gir el que aleshores hom anomenava prejudicis: el natu-
ralisme amb la seqüela de l'espontaneïtat eren a l'ordre
del dia. L'estètica en voga, aplanava el camí a esperits
de la natura de Joaquim Vancells.

Els voltants de Llavaneres i Terrassa foren el labora-
tori vivent de tota l'educació del nostre paisatgista. A Lla-
vaneres i a Terrassa posseïa la familia del pintor casa i
propietats: el pintor, amb la caixa de l'ofici a la mà,
però també amb l'escopeta de caçador al colli anava res-
seguint els redols, els ulls bevent de la llum de tots
els panorames, ratllats a vegades per les volades dels
tords, les grives, les guatlles o les perdius. Joaquim Van-
cells, caçador de paisatges i de ploma, sap tots els camins
que es perden en els interiors mai no fressats dels boscos.
Acompanyat del perdiguer d'ulls lnunans, ha seguit totes
les dramàtiques o plàcides carenes de les serres de Sant
Llorenç de Munt: ull certer, ha recollit amb eloqüència
els moments d'aquella naturalesa feréstega o tranquilla.
Ull certer l'escopeta al costat dels pinzells , ha tom

-bat entre pinzellada i pinzellada l'esquiva perdiu dau
-rada o el tudó gris. Els penya-segats de color bols de rose

d'aquelles muntanyes, han retrunyit moltes vegades l'es-
trèpit de l'escopeta del paisatgista.

Esperit lliure. doncs, però guiat sempre pel do que
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l'ha alliberat de caure en la barbàrie del rústec, ha ca-
minat com un senyor pels mateixos llocs, avui dia, tan
sovint profanats per la pedanteria de l'excursionista o per
la grosseria de la plebs. I fins quan vora les fonts avares
de la muntanya seca, ha plantat el tenderol per al seu
refrigeri, ha sabut daurar l'arròs, guiat pel seu ull de
pintor i el seu paladar de gourmet.

Joaquim Vancells, posseeix, sobretot, el magnífic
desordre i la generositat aristocràtiques. La mateixa
noble sensualitat l'ha inclinat a la poesia: Vancells ha
estat poeta per necessitat. Ha cantat la naturalesa com-
plaent-se en descriure-la en els moments melangiosos o
tràgics. Amb els seus pinzells, ha escrit èglogues, tallades
sovint d'una manera noblement acadèmica.

Però, tostemps Vancells ha estat un pintor. Tant
quan ha escrit els misteriosos emboiraments de les am-
ples muntanyes cap al tard, com quan — menys literari
— més objectiu, ha recollit les formes d'unes garbes,
d'unes alzines o d'uns pins sota del sol que crema.

Pintor que ha rebut també, a més del de la natura,
el mestratge dels clàssics. Vancells, paisatgista essencial,
es troba millor prop dels mestres anglesos de la primera
meitat del vuit-cents, que dels mestres francesos impressio-
nistes: s'hi troba, amb naturalitat, fins més aprop que de
Corot i dels de l'escola de Barbizon. Tot amb tot, l'esperit
de Vancells està, en molts sentits, emparentat amb el de
Joaquim V ayreda, tot i el francesitzament del mestre olotí.

Potser avui — la gent distreta encara amb aquesta en-
telèquia de la pintura pura — es fa una mica difícil la

valoració de la pintura de Joaquim Vancells, la qual és
sovint anecdòtica i expressiva. Temps vindran en els
quals — i el canvi de gust ja fa temps que s'anuncia
— la pintura de «tema» tornarà a ésser apreciada com
es mereix, sempre que la seva qualitat sigui digna. Ales-
hores la pintura de Vancells tornarà a estar à la page

i es podran trobar, entre els paisatges expressius i anec-
dòtics d'aquest mestre alguns exemplars dignes de tria.
Però, mentre esperem aquest moment de reparació, que
no pot trigar, el que hom anomena seleccions — tot i que
sovint no mereixen tal qualificatiu — poden valorar
fàcilment la pintura (le Vancells, limitant-se a analitzar
tant com els seus primers estudis d'interiors de boscos
de plàtans, els seus posteriors i ferms estudis de blats,
rostolls i garberes, i les seves darreres teles amb temes
del parc i dels boscos de La Barata. Des de la campanya
iniciada el darrer estiu, que no ha interromput durant
tot l'hivern, el pintor assolí i assoleix en els seus temes
de La Barata, de Mas Sellés, Can Roura i Matadepera,
un poder de síntesi realment velazquí: amb quatre tocs
inspirats i savis ha sabut resumir l'estructura i la com-
plexitat d'un marge roig amb rels dels pins i alzines, la
Riera de les Arenes en la seva àrida bellesa o els penya

-segats de Sant Llorenç de Munt, dits amb vivent sen-
zillesa — amb senzillesa filla del coneixement profunda-
ment plàstic de la contrada —. En aquestes pàgines es
reprodueixen algunes d'aquestes obres de rar i pro-
fund verisme i rara qualitat dintre la història tan rica
i complexa del paisatgisme català.	 RAFAEL BENET
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RAMON SUNYER JOIER I ARGENTER
Si un orfebre hi ha avui a casa nostra la producció

del qual, sense deixar d'ésser ben d'avui, tingui també

legítims precedents en el passat, aquest és Ramon Su-

nyer. L'art de Ramon Sunyer és tant el producte d'una

sensibilitat moderna, fill d'un esperit vigilant i atent a

tots els ressons i corrents dels temps actuals, amb les se-

ves inquietuds, els seus canvis, les seves troballes, les se-

ves necessitats i les seves exi-

gències, com la conseqüència

d'una tradició el fruit d'un

atavisme indeclinable i el re-

sultat d'un estudi devot i apro-

fundit damunt una llarga sèrie

d'experiències seculars.

Precisament aquest any

s'escau el centenari de la fun-

dació de l'obrador de joieria i

argenteria que dirigeix Ralnon

Sunyer. Fill, nét i renét de

joiers i argenters, podríem dir

que Sunyer porta al moll de

Fos l'amor a l'ofici. D"aquest

ofici que, quan el nostre artista

s'encarregà del taller que fundà

el seu besavi, feia ja temps

que se n'havien esbravat les

millors virtuts i se n'havien

deturpat les més nobles quali-

tats.

Perduda la memòria, arre-

conats els testimonis de les I I i-

çons i cls exemples deixats per

una institució que durant se-

gles havia estat el suport i la

vida d'un art floreixent i espo-

nerós, una profunda i extensa

Solució de continuïtat quedava
oberta entre les darreres deixes
de les activitats d'aquella insti

-Lució i les temptatives que hom

pogués realitzar per a repren-
dre-les de bell nou.

1 era Justalnent a1Xò el que 	 ;;.^MUN .I VER. us'rr u;c; n'u;;..UR I

es proposà Ramon Sunyer. Anà a cercar en el Llibre de

Passanties de l'antic Gremi de Mestres Joiers i Argenters

de Barcelona — la darrera inscripció del qual data de

l'any 1838 — alguna cosa que trobava massa a faltar en

les nostres joies i en les nostres argenteries, alguna cosa

que feia molt de temps era obliterada per obra de la

rutina i l'abandonament: la tradició, aquella tradició

del nostre gremi que, ben au-

-- tòctona. no s'havia anquilosat

en una autoimitació i un re-

mastegament de fórmules, sinó

que havia sabut ésser prou fle-

xible per anar assimilant totes

les influències que d'una i altra

banda els temps li portaven,

sense perdre, no gens menys, el

seu accent peculiar i propi,

aquell accent que Ramon Su-

nyer volia ressuscitar.

Quan Sunyer va obrir el

Llibre de Passanties per a poar-

hi la tradició perduda. fou

1'anv 1912. Fresc sortit de l'es-

cola Galí — per la qual passà

el bo i millor d'aquelles promo-

cions —. Sunyer es trobava

més o menys seduït —més

aviat més que menv — per

aquell barroquisme popularista

i exagerat que, sobreeixint d'a-

quella escola, havia produït un

infartament tal d'influències i

derivacions a les nostres arts

aplicades que arribà a alarmar

de bo de bo. Fou per això que,

en encarrilar la seva obra d'artí-

fex de cara a la tradició que

per ell es tornava a nuar. on

trobà Sunyer la seva inspiració

va ésser en el bell barroquisme

català del qual tan bolles mos-

tres ens deixaren els mestres

N r. L E p RE;;;. 1 :s ;.^;. rs. l:;:tu	 del xvIi 1 del _xvlli.
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Volutes, cargols i corns en profusió era el que ca-

racteritzava el joier Sunyer que aleshores se'ns donà a

conèixer; per aquelles volutes, cargols i corns, l'artista

feia viure de nou un estil, un estil, però, pel qual no

havien deixat de passar els anys i que no era pas un

calc ni una repetició sense ànima i sense sentit, sinó

una recreació viva i sentida, plena de possibilitats.

Aquelles possibilitats han donat de sí tot el que se'n

podia i se n'havia d'esperar. El barroquisme inicial de

l'obra de Sunyer s'ha transformat en simplicitat i me-

sura. El tumult és ara severitat i ordre. De tant en tant,

encara, l'abarrocament apunta, però

en una finíssima contenció. Ell dóna a

les realitzacions de Sunyer aquell sa

-bor ancestral que en fa el seu encís

particular sense que les hi faci perdre

la nota dominant d'una palpitant mo-

dernitat.

En l'obra actual de Ramon Sunyer

hom defuig constantment tota velleïtat

banalment realista, hom equilibra els

contrastos amb admirable precisió, hom hi treu un par-

tit esplèndid de l'esmalt, hom hi treballa la matèria amb

intel-ligència i sensibilitat. Penjolls, medalles, calzes,

canelobres, griales, patenes, anells i fermalls, tot és trac-

tat evitant l'estridència, dosificant-hi cada element, sa-

bent acompanyar cada pedra amb cada esmalt, amb

cada metall, en la lliga justa perquè doni el to que

convé a l'harmonia de la peça, de la qual cada part,

anvers i revers, el més vistent i el que queda ocult, tot

és tractat amb rl 'wih-ix :i,uor i la mateixa idoneïtat.

En les creacions de Ramon Sunyer hom realitza, per

acabar, una obra bella, la categoria

de la qual resideix tant o més que en

el valor intrínsec dels materials amb

què és construïda, en l'encert, la finor

i el tacte amh què han estat posats a

contribució tots Ilurs recursos cap dels

quals no hi ha estat ignorat, i de tots

els quals hi és obtinguda la màxima

eficiència.

JOAN CORTES I VIDAL
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FRANCESC MARSA, VALOR JOVE
L'exacta classificació de Francesc Marsà es la d'un

dels darrers valors incorporats als mitjans prevalents de

la pintura catalana i la d'un dels puntals més forts de
la generació que duu contreta sobre seu la'responsabili-
tat de la continuïtat de l'enorme obra iniciada pels mes-
tres qu,• s,íu cls seus immediats antecessors, només una
iiIi,'a iiì t , joves que ell Iuateix i que com ell sortiren a
la llum dels èxits assentat, sobre l'esforç personal.

A aquest meritíssim esforç de què hem parlat, deu
Marsà l'absoluta sinceritat del seu art i el que en ell no
s'hagi de cercar en cap instant algun d'aquells obscurs
motius encobridors de la manca de la personalitat.

Es manifesta amb una violència prou insistent i con-
sistent per a voltar-se de tots els favors a què porta
aquesta línia de conducta, sempre absent de concomi-
tàncies i segur de la programació pictòrica que s'ha
constituït.

Els mots precedents ben segur que tanquen global-
ment la importància de la seva obra ja que l'home que
avui, aquest avui tan limitat en possibilitats, pot fer-se
amb l'opinió general de l'intrínsec valer,, té el camí in-

tegralment desbrossat. No obstant, creiem que l'esmen-

tada obra, per les mateixes raons adduïdes. es mereix

el matís que l'enjudiciï amb més claredat i menys sin-

tetisme.

El nostre pintor compta amb les ineludibles necessi-

tats que sortosament torna a exigir la pintura. En el co-

lor, Marsà lii juga amb una formidable certesa i és en

aquest on s'entrellusca amb més evidència la presència

d'aquells altres primordials elements que hem començat

d'iniciar: l'esperit constructiu, la fortitud ingènita i la

submissió a l'estudi.

La resultant d'aquesta brillant coFlaboració és la

manca de gratuïtat i el fet que les seves teles adqui-

reixin la seguretat pròpia de tot el que s'ha portat a cap

sota els signes inamovibles de l'entusiasme supeditat a

regles, a sensibilitat i al coneixement de 1'ofzci.

De Marsà podria dir-se que és un antimeridionàl en

pintura. O més ben dit, un meridional que segueix els

passos dels homes anteriors a l'ús i abús de la fuga pic-

tòrica com a virtut racial. Pels quatre cantons d"obres

típiques seves, les Inés definides del seu produir actual,

1 li
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s'hi veu la meditació i el sospesament de factors al cos-
tat d'una paleta riquíssima i una arquitectura ideal.
Inhibit de facilitats epidèrmiques i escrutador del pro-
blema, Marsà s'allista, cada vegada amb més fe, a les
fileres on conviuen els que de la pintura en tenen el
diríem-ne concepte tradicional creat quan aquesta en-
cara no havia sentit a parlar d'ajuts fenomènics ni de
collaboracions més o menvs astrals. És advertible en cada
moment de la seva vida artística la fermesa creixent d'a-
quest jove pintor targarí. Ni ha oscillat ni ha renunciat
a res en la seva exuberant batalla contra l'adquisició de

valors i mentre aquesta ha d rat, anteriorment a la
calma d'ara que és la triomfal. Ira anat desenvolupant
una successió de consecucions ininterrompudes.

Per això, Marsà avui treballa amb la pau espiritual
del que s'ha endurit en la lluita i del que tot i no ignorar
el que li manca recórrer, sap .que les primeres proves
han transcorregut favorablement i arte l'examen de la
darrera oposició l'espera amb tina inflexibilitat relativa,
molt semblant a la que té el catedràtic per al que li

consta ésser el seu millor alumne.
La robustesa i pletòrica constitució del seu art en

creixença contínua es fertilitza en l'ampliació i inèrcia

erudita del seu autor, per a continuar ascendint entre

els més significats valors de la nostra més excelJent línia

artística.	 ENRIC-F. GUAL
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EMILI ARMENGOL
L'exposició que Emili Armengol va fer de les seves

darreres pintures en la segona quinzena del proppassat
mes de gener a les «Galeries Syra», va tenir la gràcia
de sorprendre a tothom. El que en diem un èxit fou
realitzat. L'avenç considerable de la seva obra explícit
sobre aquelles teles feia — i fa encara — que qualsevol
^[ue vulgui parlar del pintor Armengol hagi de refe-
rir-se, ara com ara, a l'esmentada exposició. Armengol
no solament aconseguia interessar de debò, sinó també
(le plantejar un problema de personalitat que s'aferma i
qne vol manifestar-se ben bé tal com és.

Precisament qui recordi íobra pictòrica anterior
d'Armengol s'avindrà a reconèixer que potser cap pin-
tor com ell vingué amb un llast tan considerable d'in-
fluències. La seva considerable capacitat per adoptar
maneres el feia una mica insincer i fàcil. L'exuosició
esmentada ve a fer veure com ara hi ha alguna cosa
Inés que mena el seu art. Al costat de desviacions encara
sensibles el veritable pintor apareix. Abans de referir-
nos-lii plenament, però, permeteu que parlem d'aque-

lles desviacions, puix que encara avui, i en nova forma
— si bé cal reconèixer viva —. el partit pres i l'excés de
submissió intenten d'aferrar-se.

És massa fàcil dir la pintura és aquest o l'altre.
Ningú, honestament, pot agafar, per exemple. Renoir
com a bandera única, sense que això vulgui dir obli-
dar-se del tot, per exemple, de Leonardo — i això de fet
és impossible —. Veus, per mica que miris. que els dos
atenyen l'absolut i la constatació de anè els dos atenuen
1 "absolut per camins tan diversos migparteix gairebé
monstruosament aquella veritat que somiaves única.
Penses que són tan vers els crits de 1_1_uita d'una banda
com els de l'altra i que el que adés era una necessitat
ara és una perillosa aventura. I t'abandonaries al buit
si no fos la convicció de què totes aquestes limitacions.
aquest aixecar confins concrets. aquest indefugible i fe-
cund acantonar-se en alguna expressió unilateral, és una
necessitat que deixa, tanmateix, al marge l'essència pie-
tòrica estricta. 1, encara, que en darrer terme al pintor
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només li pertoca pintar, pintar — i atènyer l'absolut
per qualsevol camí — sigui quin sigui.

¡Prou que el temps i sobretot aquella força profunda
que s'eleva i sospira per dintre li dictaran tard o d'hora
el camí! Hem vist massa en aquests darrers anys tantes
coses sacrificades a les consignes d'una fracció. Punts de
mira compartits en l'escalf d'una lectura o una conversa i
fets seus sense pensar-hi gaire. Submissió a idees o estèti-
ques diverses i fluctuants que han obstaculitzat sovint la
formació d'una idea o una estètica aue necessitava no-
més per a fer-se una mica de silenci i de soledat. Cal
l'esforç i el sacrifici i l'exigència i, encara, l'oblit de
tot. Els enamorats poden haver llegit moltes cartes d'a-
mor, però en el moment de fer la seva carta d'amor ho
abandonen tot, intenten d'oblidar-ho tot, i escriuen.
Després el sedàs — això és tot —. Però el gest inicial
tenia una puresa que convé de dir i d'entendre.

Tot això a propòsit d'Armengol i segurament a pro-
pòsit d'algú més. Armengol ha viscut massa un moment
de reacció naturalíssim contra l'ascetisme pictòric per
a convèncer de la seva completa independència. S'en-
treveu a estones en la seva pintura un partit pres d'una
manera incondicional. El seu enamorament actual, de
segur, no és un enamorament versàtil i obeeix a una llei
d'afinitat ben vàlida. Amb tot, hi ha moltes coses que cal
que esdevinguin una mica més pròpies. Per dir-ho a la
manera rilkeana cal que maduri tot: paisatges, records,
experiències, fervors, idees, actes. L'art, almenys per a
nosaltres, no s'esgota dient que és una simple deixa
bella tot i que sigui també això: implica, a més, història,

metafísica i àdhuc una moral. És el llevat d'uns anys.
I perquè això pugui fer -se cal aquesta tensió aparent

-ment buida, però que és un anar bastint, expressió
autèntica, teva, bastida amb hores teves.

Hem formulat el gran retret. No sé si són gaire pro-
porcionades aquestes observacions que segurament no
hem contingut del tot dintre d'uns límits estrictes. Però
volíem dir-ho d'una manera o altra. Ara, ja ens vagarà
de fer elogis.

La pintura d'Armengol respon a una visió predomi-
nantment sensual del paisatge i de les coses. S'atura
sempre a la superfície calenta, vestida amb totes les
qualitats que l'ull i el tacte assaboreixen immediatament.
Es complau en una contínua exploració de tots aquests
valors. Afavoreix amb el temps i amb la minúcia de
tantes coses l'absorbent pressió dels elements immediats.
Ell ens diu com són tantes les hores que passa sobre una
obra i com són breus aquestes hores. La manera de trac-
tar la tela ja expressa prou tot el que hi ha de voluptat.
Veieu tot un gruix de pintura sollicitat primer pel desig
de donar cos i qualitat al color, que esdevé després gai-
rebé perillosa insistència en un joc agradable. I, encara,
abans l'espàtula ha sabut arrencar gruixos de pintura
treballada sol-lícitament en dies anteriors.

Els perills d'aquesta voluptat és el que fa treballar
sempre una mica fragmentàriament — i això malgrat
tots els esforços — qualsevol obra. Més que en cap altra
pintura hi trobem precisament fragments bells i gairebé
només fragments, món estranyament inacabat.

I tot ve, com ja hem dit, de la recerca d'un fons que
roivan i distingeix les coses. Veig en la pintura d'Armen-
gol més que un tema qualsevol reeixit, fragments d'ai-
gua, de carn i de fruita que frisen per fer-se vius. I llur
neguit cerca més que una línia o un límit suggeridor,
una base de matèria, si voleu amorfa, però que posseeixi
el començament i la fi del color, del gust i de l'olor.

Es tracta, doncs, d'una natura de qualitats essencial-
ment. La quantitat, ara com ara, interessa ben poc. Per
això l'obsessió netament impressionista per a expressar
l'aire, l'atmosfera que abriga l'objecte, es fa ben visible
sempre. Armengol vol donar-nos un tros de realitat com-
pleta i expressar de la millor manera possible totes
aquestes rieres que flueixen d'un Iloc a un altre, vasos
comunicants que fan interdependcnts totes les coses. El
món arriba a ésser sentit com un sol cos fluctuant sense
límits.

La intenció del tema és simplement burgesa i, àdhuc
més, a vegades, simplement comercial. No fem cap retret.
Qui cerqui l'essència de la pintura d'Armengol en el que
més immediatament es veu, en la línia o en la història,
s'equivocarà d'una manera lamentable. Repetim que
Armengol dóna primordialment una qualitat d'objecte
i no una forma d'objecte. I fent això obeeix el que la
seva disposició més íntima li dicta. Per això ens abelleix
tant de veure les seves teles de ben a prop, gairebé to-
cant-les. La seva gran deixa de pintor, es mou malgrat
tot, entre els treballats i castigats fragments de pintura
que vénen esquitxats de Ilum i d'autèntica presència
viva.	 JOAN TEIxIDOR
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NOTICIAR! 1 A (: T L' AL1T A '1'S
ARISTIDE MAILLOL, cl

gran escultor francès de Ba-

nyuls, de parla catalana, ha es-

tat uns dies a Barcelona atret

per l'amistat de Josep de Togo-

res amb motiu de l'exposició

que aquest artista pintor ha ce-

lebrat darrerament a la Sala Pa-

rís. Als homenatges que Mai

-llol ha rebut durant la seva

breu estada a Barcelona, ART
hi afegeix l'únic i el millor que

li pot retre, el d'oferir als seus

lectors el retrat del gran artista

i una reproducció d'una obra

característica, desitjant que
aquest homenatge tingui la ma-
teixa valor que el que l'amistat

i l'admiració li han ofert.

FIRA D'INTERCANVIS.
Heus aquí el «Salon des Échan-
ges» a casa nostra segons in-
forma darrerament la nostra
premsa diària. En parlava ART
en les darreres pàgines d'a-
questa secció de «Noticiari i
Actualitats». Era assenyalat el
«Salon des Échanges» com un
signe del temps, remarcant la
utilitat de la seva existència
i el doble benefici que pot re-
portar als artistes i als inèdits
amateurs. La Fira d'Intercanvis
pot ésser igualment una gran
contribució a l'increment d'un
colleccionisme de grans possi-
hilitats que no existeix encara
a casa nostra. El temps, però,
es cuidarà de demostrar si a
casa nostra un organisme d 'a-
9uc5ta Iucna pot arrelar en
ii abonat covi ai París que

cove ta unes dotzenes de mi-
lers d'artistes més que Barce-
lona i unes cinc vegades més
d'habitants.

RETORN A L'ASSUMPTE.
lleus aquí el lema de moda de
POC temps ençà que és cridat a
(lun ar més joc i perdurar com
a tema principalíssim damunt
les pàgines de la premsa de
'art vivent d'arreu. ART se
n ha ocupat d'esquitllentes fa
dlruns mesos i el tema ha apa-

regut més recentment involu-
crat al comentari d'alguns dels
seus collaboradors. No defugim
de tornar-ne a parlar i qui
sap si algun dia dedicarem a
aquest afer algunes pàgines.
Ara, perquè és adequat a aques-
ta secció, reportem la popula-
ritat d'aquest tema que, possi-
blement, no mereixeria esment
especial si la nostra època no
s'informés de coses que no te-
nen més transcendència que la
que el veïnatge de l'art els hi
dóna. L'assumpte no és més
important que l'enquadrament
de l'obra, puix que la sola cosa
que compta és l'obra, la pintu-
ra, la quantitat de valor artís-
tic que l'obra conté. Aquest
serà el resum de totes les dis-
quisicions que s'han fet i les
que es faran encara sobre el
retorn a l'assumpte, retorn en
el que nosaltres no podem creu-
re al peu de la lletra, puix que

encara que sempre no ens ha
interessant altra cosa que la
pintura fent omissió del tema,
no hem deixat de veure que
tostemps, ininterrompudament,
gran nombre d'artistes de và-
lua han pintat quadres amb
argument.

DE LA HUMILITAT no se'n
parla tant com del retorn a Fas-
sumpte. Podem afegir que això
no té res de particular. La hu-
militat ha estat desacreditada
pels falsos humils i ara, als que
els estaria bé de presentar-se
amb una ben entesa dosi d'hu-
militat — de savis és ésser hu-
mil — la desconeixen d'una ma

-nera absoluta. Més aviat.
aquests donen proves d'un or-
gull ultrancer que és tot el con-
trari de la humilitat.

La humilitat és compatible,
la més compatible potser de to-
tes les coses, amb el vertader

artista i l'amateur intel1igent;
és, de més a més, una excei1ent
col1aboradora. Si algú ja ha
fet professió de fe en humilitat
caldria que d'altres l'imitessin
a benefici de l'obra particular
i l'obra comuna dels artistes
d'ací i d'arreu.

LA PINTURA BELGA I LA
FRANCESA, en intercanvi, són
exposades respectivament a Pa-
rís i a Brusselles. En efecte, ac-
tualment al Musée du Jeu de
Paume de París s'hi celebra
una exposició de pintura belga
contemporània juntament a
una retrospectiva de Sakob
Smits, mentre al Palais des
Beaux-Arts de Brusselles s'hi
celebra una exposició d'artis-
tes de l'escola de París i retros-
pectives de Bourdelle, Modi-
gliani, Pascin i Zak. Aquestes
exposicions que els francesos i
els belgues afeccionen més que
ningú donant una prova palesa
d'ésser els que més hi entenen
i de saber que res no és més
eficaç que la relació i 1'inter-
canvi de valors per a acreditar
internacionalment els seus pro-
pis, aquestes exposicions se suc

-ceeixen de fa temps i tenen
Faire de persistir fins a esgo-
tar-ne les variades possibilitats.
No seria estrany que els uns i
els altres, francesos i belgues,
tinguessin interès d'eixamplar
el radi d'aquestes profitoses re-
lacions artístiques internacio-
nals si no fos que entre ells,
més que amb ningú, per la seva
comunitat d'idioma s'entenen i
congenien a meravella. Els al-
tres països són més aviat es-
querps, havent-hi inelús, com el
nostre, per exemple, que ni ho
entenen, que no creuen ni amb
la necessitat ni amb la conve-
niència d'establir relacions in-
ternacionals de cap mena. Sin-
cerament creiem que això cons-
titueix una de les nostres errors
més capitals, i, no ens estem
de dir-ho, no voldríem persistir-
hi anés. Seria extremadament
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plaent de veure a casa nostra
amb fregiiència les millors ex-
posicions d'art estranger men-
tre l'obra més representativa
dels nostres artistes, dels valors
vells i dels valors joves, seria
mostrada en els principals cen-
tres artístics de l'univers.

LA SEGONA EXPOSICIÓ
QUATRIANUAL de Roma s'ha
inaugurat a començaments del

mes de febrer. Aquesta exposi-

ció, no caldria dir-ho, es cele-

bra sota la impressió dels sen-
timents personals en relació a

l'art del propi Mussolini. Áquí
sí que podríem aplicar duna
manera justa la frase de moda,
retorn. És aquesta la significa-
ció d'aquesta manifestació, que

Itàlia farà cada quatre anys.
Però aquest retorn no significa,

com no es vol que signifiqui,
tornar enrera, sinó retrobar,
continuar la immortal escola
italiana. vinculant-la des d'ara

al sentiment feixista. En línies
generals, aquesta Exposició
Quatrianual de Roma és per a
l'art italià el que la Biennal de
Venècia per a l'art internacio•
nal. 1,800 obres han estat esco-
llides d'una tria encarregada a
un jurat de caràcter oficial que
recorregué els tallers de tots els
artistes italians mentre un altre
jurat compost d'artistes feia el
mateix. Cas que els dos jurats
arribessin per separat a un
desacord en l'apreciació d'una
obra, es reunien conjuntament
en una espècie de tribunal de
segona instància. El noranta
per cent de les obres rebudes
han estat eliminades. Cinc-cen-
tes mil lires en premis. Dos
primers premis de cent mil li-
res, a la millor pintura i a la
millor escultura. L'Estat i la
ciutat de Roma compren per
un milió de lires. És concedida
la màxima llibertat ala artistes.
La pressió oficial, que s'eviden-
cia en el més petit detall, fina
ara no ens sembla sinó d'una
gran qualitat: no demana als
artistes altra cosa sinó que si-
guin molt ella mateixos, ben
italiana, que s'expressin amb
tota la força i l'esplendor racial.

ÉS DIGNA D'ÉSSER ASSE-
NYALADA F«Histoire de la
Peinture Française» que dins
les Éditions Albin Michel aca-
ba de publicar Alfred Leroy en
dos volums que comprenen del
1700 al 1800 el primer i del
1800 al 1933 el segon. L'enun-
ciat sota l'epígraf «son évolu-
tion et ses maitres», és d'un in-
terès a vegades apassionant. La
seva amenitat és tal que hom
la llegeix amb una emoció
semblant a la que encomana
una novella vivent. És aquest,
un llibre que es pot recomanar
ala que vulguin seguir d'una
manera minuciosa la història de
la pintura francesa, que és en
certa manera un capítol d'his-
tòria universal.

LA NOTA PRECEDENT ens
torna a la nostra antiga propo-
sició de què sigueasin encarre-
gades a escriptors artístics
acreditats les històries dels
moments més interessants de
les nostres arts. Concretant,
d'entre els més propers ala nos-
tres dies, seria interessant de

reviure l'època de la formació
de «Les Arts i els Artistes», dels
«Courbet», d' «Els Evolucio-
nistes», d'una manera total,
amb la seva anècdota, la pin-
toresca, l'alegre i la trista anèc-
dota dels seus temps heroics, i
l'obra dels artistes que comen-
çaven, dels quals alguns han
desaparegut, d'altres han re-
nunciat, d'altres han restat en
la mediocritat, altres, sortosa

-ment els més, són avui figures
mestres i capdavanteres del
nostre món artístic. D'altres
momenta interessants dignes
d'ésser carrits podríeni asse-
nyalar, però, aquesta podran
anar a la història completa de
l'art català que per una altra
banda urgeix que algú em

-prengui. Ara, assenyalem ela
tres grupa esmentats i assenya-
lem d'una manera concreta que
Francesc Pujola, Rafael Benet
¡ Joan Cortès i Vidal haurien
d'ésser ela encarregats d'escriu-
re respectivament la història
de «Les Arts i ela Artistes», dels
«Courbet» i d' «Els Evolucio-
niates».

«AXIS» és el títol d'una re-
vista d'avantguarda, si el mot
encara éa passador, que s'ed¡ta
a Londres. Acaba de nèixer. És
realment detonant aquesta pu.
blicació eixint d'un ambient
ultraconaervador de les trad¡•
cions més pures a l'hora que
les capitalitats més frívoles,
més amatents a tota mena de
fenòmens trasbalsadors ja han
virat cap a camins que van en
direcció a les arrels històr¡-
ques o a l'ahir més immediat
emparentat, però, amb el que
ja forma part de la història.
No fem pas escarafalls, fosal-
tres. Però, és una cosa a remar-
car aquesta que els esdevé als
anglesos, perquè no sembla
sinó que s hauran encomanat
alguna cosa de nosaltres. Allò,
tan inefable, d'anar retardat
d'una vintena d'anys. ¡Si no fos
que ens fa pensar que potser
ara nosaltres ja n'anem una
trentena! Però, això éa incom•
patible amb la nostra manera
racial d'ésser. Ací no passaran!
Ah!, però no ens pronunciem,
puix que de tant demanar qua•
litats no sabríem estar-nos d'ac-
ceptar el que fos, en tal d'heu•
re-les per afegir-lea a les de la
nostra tradició conservadora i
essencialment racional.

¡QUINA DITA AQUESTA
de dir que anem retardats d'una
vintena d'anys! L'hem sentida
pronunciar milers de vegades
d'ençà que tenim mía de raó.

Deu voler clir que l'art a casa
nostra no ha seguit cl ritme

imposat nn s que pel temps, di-

ríem, pela teoritzadora o defin¡

dora del nostre tempa d'altres

països. E1 curiós del cas, però,

éa que ara venim assistint a un

nombre de retorns que fa ea•

cruixir, als quals és possible
que nosaltres no ens haguem
d"¡ncorporaE gràcies a 1'aven-

latge (sic) iïhaver restat plan•

tata fa vint anys.

GACETA DE ARTE de Te-
nerife, direcció competent d'E.

Westerdahl, prepara una expo
sició composta d'obres de Pi

-casso, 11 raque, Miró, Dalí, etc,
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ELISI M EIFREN
És el més típic representant de l'artista vuit -centista. L'es-

cepticisme, cl hon humor, la vèrbola, l'orgull com aristocrà-
tic, l'esperit aventurer dels pintors de la fi del vuit-cents re-
viuen anlh jovenívola exaltació en aquest pintor que a hores
d'ara ja (leu conl l ltar cls seus setanta -sis anys. Conversant-hi,
ilirícll l u ' n'ha de comptar setanta -sis més. Elisi Meifren
ca trolearia nel meZzo del canrnlin. Fins l'agressivitat, que tant
1 ha caracteritzat fins ara, sembla en Elisi Meifren un gest
de jovenet. Així mateix, la seva pintura ens és oferta com un
renovament constant; al menys la pintura seva d'aquests
darrers anys. És més jove, Inés moderna i més alegre la pin-
tura de paisatges meifrenians d'ara que la de deu anys enrera.

Elisi Meifren és un home que ha viscut molt, molt més
que els setanta -sis anys suara esmentats. Ha viatjat llargament:
lla corregut la Ceca, la Meca i la Vall d'Andorra..., ¡i fins ha
stat a VIa(lrill!, com diu aquell personatge d'una comèdia

II Albert llanes. El nostre Meifren ha corregut pels quaranta
ilIÏiins de la rosa dels vents i ha pintat tots els paisatges del

'e ll peregrinar per aquests continents; del paisatgista Meifren
bé es pot dir que no ha deixat res per verd. Ell coneix l'Europa
i l'Amèrica de cap a peus, de Nord a Sud; i totes les capitals
d'Europa i d'Amèrica del Sud i del Nord l'han conegut, han
gustat el seu humor, han fruït el seu tarannà d'enfant terri

-ble i lea l adni;,at les seves pintures. També les han sabut ad-

quirir. De teles pintades per Elisi Meifren se'n troben arreu,
als museus d'art modern, a les colleccions particulars; de tant
en tant un Meifren passa en alguna venda pública. I és pro-
bable, gairebé segur, que per tot arreu on Elisi Meifren
ha passat hi ha deixat, no sols bones pintures, sinó bon re-
cord, amistats, enyorances. Perquè aquest pintor paisatgista
és un home encisador; la seva agressivitat, la seva brutalitat
de gestos i de paraula, les seves exageracions, els seus sarcas-
mes, totes les seves singularitats d'home passional, totes les
seves característiques d'home exorbitant, iotes les seves explo-
sions temperamentals no són prou per atenuar les seves grà-
cies innates, perquè en la persona d'Elisi Meifren aquelles
ahrupteses són tan puerils que no fan sinó testificar irrecusa-
hlement la infantilitat del caràcter i ajuden a sobrevalorar
aquestes gràcies. Elisi Meifren és certament un gran caràc-
ter, però un gran caràcter d'infant. I és per raó d'aquesta in-
subornable infantilitat, és en virtut d'aquest perennal estat
de gràcia que Elisi Meifren no troba sinó simpatia i afecte
arreu on es troba. En tant que home, doncs, Meifren ens apa

-reix com un dels més càndids artistes del segle xix, amb tot el
valor positiu del concepte de candidesa; sense cap de les tares
que el snobisme ingenuïsta del segle xx ha pretès imposar.

En tant que pintor, Meifren és tot un altre temperament,
tot el contrari d'un pintor ingenu o infantil; als antípodes,
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sobretot, de Tafectació d ingenuïtat i d infantilisme. Meifren
deu avorrir com la verola l'art primitivista, selvatgista, inge-
nuïsta o infantilista. Serien espectacle i audició ben divertits
els que ens oferiria Elisi Meifren en qüestionar-lo sobre la
importància que ell atorga a aquestes tendències d'afectació
degenerativa. No: Meifren és un pintor astut i traçut, és un
vertader virtuós del pinzell. Fins les seves pintures menys
afortunades us encisaran per aquell malabarisme tan seu dels
pinzells i dels colors. De vegades diríeu si tal o qual d'aquells
paisatges o marines serà un exercici, una juguesca d acroba-
tisme pictòric, exemple o demostració d'algun tour de force
tècnic; diríeu si potser aquella tela ha hagut d'ésser realit-
zada en deu minuts, o potser sols en tres colors, o qui sap si
pintada amb les mans destra i sinistra... ¿1 què direm de les
seves teles més reeixides, sempre pintades amb aquella fuga
extraordinària? Recordem a tal propòsit els dos grans paisat-
ges exhibits l'any passat al Saló de Barcelona de l'Exposició
de Primavera, aquells dos felicíssims paisatges d'aigua que
tan bé saberen apreciar els intelligents en pintura: dues teles
que eren síntesi encisadora de gràcia, de traça, de sensi-
hilitat paisatgista. Aquest home ha aconseguit darrerament
una habilitat potser excessiva i tot, potser perillosa: perquè
ella pot portar-lo alguna vegada, a inventar; escull terrible
per un paisatgista modern. El paisatgista romàntic podia, i
àdhuc devia, inventar; perquè els seus paisatges no eren pas
per a la pintura — ni tan sols eren pintura, sinó literatura o
illustracions literàries; el paisatgista modern no pot inventar
sense assassinar el paisatge; no pot mentir sense sabotejar la
pintura —. Potser la gran traça d'Elisi Meifren Fha llançat
alguna vegada a la invenció de paisatges o de fragments dels
seus paisatges. En tot cas, no seran pas aquests els millors...

Meifren no fou pas sempre paisatgista. En debutar també
féu pintura de gènere; i la féu molt bé. Ja en eixir de l'Escola

de Belles Arts, com a bon deixeble de l'escrupolós Antoni
Caba, el nostre Meifren dominava magistralment l ofici: di-
buixava fermament i composava amb malícia i amb gran co-
neixement. Sempre més ha seguit essent un perfecte dibuixant
i compositor. Es pot parlar de bona composició àdhuc quan
l'artista se subjecta estrictament al model: molts pintors hi
han que malmeten o esmorteeixen la virior compositiva de
certs escenaris donats com a model directe. Meifren realça
sovint aquesta virior de les composicions que l'atzar li pre-
senta; en percep llur homogeneïtat, llur sintetisme, sense esca-
motejar-ne les valors individuals. Amb els pinzells a la mà
Meifren és un aran prestidigitador, però rares velades un es•
camotejador. En la seva carrera artística hi ha una zona iu•ida,
quasi desèrtica; un període que, any en^i2, anv enllà, potser
es pot da g a• entre els 1910 i 1925. Dinant u ' lncst període,
que senlhla de defallim e nt o de eans,uu • i, pot rr d'escepti•
sisme, la saleta ele Mrifrl n perd accents, s'enterl ► ulcix i em •
pallideix, es banalitza en unes harmonies ocre clares, 'però
sordes; aleshores la seva habilitat sembla exercir-se a ulls
clucs, de refiat per amunt; també aleshores el seu composicio-
nisme apareix escamotejador: un gran primer terme d'ermots o
de pedruscall pintats a la bona de Déu, sense dibuix, perquè
en tot el vast primer terme no hi ha res a dilnl R ai després
un llunyà segon terme petit, indesxifrable, insigrlilie:ult; i, per
fi, un darrer terme tuullié excessivainent vast, el qual comprèn
el blau del ccl amb boires no pas menys informes que els ele-
ments que integraven els primers termes. Aquell període fou
com el període d'aridesa i desolació, de cendres i tenebres
que experimenten certa místics abans d'entrar en el gran en-
lluernament de la revelació.

Ara aquella noche escura del alma, ele la qual ens parla
ben explícitament cl gran místic castellà, sembla feliçment
vençuda per Elisi Meifren, i ja el sol rutilant que tot ho
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acoloreix i tot ho concreta, que vivifica els verds i els celat
-ges, que fa brillar les aigües i cantar els ocells, ja el sol

esplendorós torna als ulls i a la paleta del nostre paisat-
gista. La producció meifreniana d aquests darrers anys ens
revela un pintor renascut, superior al pintor d'abans de
la crisi. No és pas una resurrecció el que experimenta Elisi
Meifren, sinó una renaixença en un món millor, més colorit.
nlés brillant, més sonor. Meifren reneix en un paisatge
Ien un paradís, gosaríem dir) més líric. El sentiment de
la Natura que ara emociona Meifren és líric, per oposició
al sentiment del bonic i del pintoresc que abans ulovia la seva
ulà Mestra — tan destra! —. Del bucolisnlc llibresc i un xic es-
renografista que interpretaven allana els seus pinzells, Elisi
Meifren ha passat ara a un realisme líric acostat al dels mes-
1(VS inlllressionistes, poc o molt cnl1)arentat 81111) el realisme
línl 111 is divins Sisley i Monet. Hi ha lampé en la darrera pin-
tura d'Elisi Meifren bona part del realisme líric més reei-
xit hela paisatges de Fortuny, de Favretto, de llurs seguidors
d"aquell gràcil moment pictòric tan barroerament desconsi-
derat, tan voluntàriament ignorat per la barbàrie d'ara. Entre
tala seguidors no ens sabem estar d'evocar en la present avi

-nentesa els paisatges optimistes del deliciós pintor castellà
Martín Rico. Però encara Ili ha un altre parallel a establir
respecte la I lintura recent de Meifren, i és el que ens ofereix
ll Ilaisatri,lnc mig fortunyà 1 Inic; impressionista d'un altre
grau pintor castellà modern, Aurelià de Beruete. Aquest ar-
tista tan singular, tan destacat pel seu insòlit francesisme en
el panorama de la moderna pintura castellana, també prefe-
ria els paisatges d'aigua, rars en l'eixuta terra castellana.

¿On poua Elisi Meifren aquesta nova visió del món, niés
Intensa i més ben timbrada que la dels seus primers anys?
¿Com s'explica aquesta virior de visió i de realització als se-
tallta -Riv anys tl'edat, (111811 tanta 1 tants ponles ja hall perdut

tota energia creadora ben abans d'atènver els setanta i fins
els seixanta anys? El cas d Elisi Meifren és verament sor-
prenent; recorda les fecundes velleses de Puvis de Chavannes,
d'Eduard Burne iones. dels mestres del Renaixement italià.
Nosaltres estem per creure que el misteri de la renaixença
d'Elisi Meifren no és tal misteri, sinó que es pot explicar
molt versemblantment amb les mateixes raons que explica-
ríem la vitalitat extraordinària d'aquells mestres del Renai-
xement italià que s'anomenaren Miquel Àngel, Benvenuto Ce-
llini, Fra Angèlic, etc.: i és l'exuberància de llurs éssers. Elisi
Meifren, cons aquells borles forts d'altre temps. vingué al
món alnb un escreix de vida prou gran per a triolnfar de la
vellesa i arreconar la senilitat; per. a fer duna llarga vida una
contínua joventut. Meifren exterioritzava aquesta plétora en
el seu constant pintar, i talnbé en el seu excessiu gesticular,
en la movilitat que li enxiquia el planeta, en la seva inestron-
cable verbositat, en l'exageració, en la fúria. en el trepidar i
piafar, en el tonitruar, en el seu riure homèric, en la seva vo-
racitat vital. Ara que ha moderat aquests excessos del seu
viure quotidià, Elisi Meifren es troba, doncs, amb un escreix
d'energia artística. Més deseeixit d'aquella vibratilitat extra-
artística, el pintor es troba Nués ressonant de vibracions ar-
tístiques... Aquesta seria l'explicació que nosaltres gosaríem do-
nar de la renaixença d'Elisi Meifren, si tant calgués donar
aquesta explicació. Ens sembla, però, que no cal ni aquesta ni
cap d'altra. La constatació de 1"eterna joventut d'aquest pin-
tor i la presència de les seves noves pintures ja ens basten.
Tot plegat ens aferma, no obstant, en la nostra creença, aven-
turada a les primeres ratlles del present comentari, que Eli-
si Meifren es troba tot just nel nlezzo del caminin, i que
per tant encara li resten setanta-sis anvs; comptant curt, de
brillant feinejar com el que ara renova i multiplica la seva
anomenada.	 J OAN SACS
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UNA VIDA DE PINTOR

JOAQUTM SUNYER
Des de què, el cada dia més gran Joan Maragall posà aquell

aditiirable colofó a l'exposició Sunyer del Faianç Català, han
Passat uns quants anys. Era a mitjan any 1911 que el nostre
Iran poeta, intuïa el tresor que Sunyer havia descobert en la
pròpia consciència pictòrica, però davant del arar, des del seu
cercli• de muntanyes pairals, a Sitges. Intuïa tota l'harmonia
que l'artista eetahlia amb duresa en les primeres teles pinta-
(les lluny (l'aquella rae Coulaincourt que fou molts anys cl
centre del món del pintor un dia sensual i tendre.

Tothom recorda que Maragall, en aquella admirable «un-
presión de la Exposición Sunyer» publicada a «Museum»,
deia, entre moltes altres coses profundes i belles: «¿Qué quie-
res decir? — le decía yo interiormente —. ¡Habla!, porque yo
conozco que tienes mucho que decirme: ¡acaba de decla-
rarte!» I fa molts anys que l'artista ha respost plenament amb
I('s seves obres a la demanda del poeta.

Cal dir, però, que no tot el que Sunver exhibí en aquella
memorable primera exposició barcelonina era tan verdós
com s'imaginava la gent, tot i reconèixer que 1 artista ha anat
madurant amb els anys la seva pintura, posseït d'una alta
dèria totalitària.

En la soledat del seu llarg sojorn sitgetà, ha anat enfondint
la primera idea del ritme i completant-la amb altres idees de
l'harmonia, fins a fondre la gravetat i la gentilesa en el seu
cor. Si Cézanne, honre del Migdia, li havia mostrat el camí
de la claredat formal, tan estimada de l'altre meridional In-
gres, Renoir li mostrà el camí de la gràcia i de les delica-
deses colorístiques.

Si en un principi el simbohsme — els esquemes rítmics
— de Gauguin havien portat el nostre artista al llindar de
la imatgeria. Renoir el deslliurava de caure en l'art popular.
Si en el primer xoc amb la terra una mica àrida de Sitges el
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pintor renunciava per reacció vital a moltes de les subtileses
de l'impressionisme — a les quals s'havia lliurat amb gràcia
i saviesa en els seus temps de pintor parisenc —, aviat aquelles
antigues delicadeses de pintor aniran apareixent de mica en
mica en les seves obres.

Però, mai al món les coses es repeteixen de la mateixa
manera. Les subtilitats colorístiques de Sunyer, després del
seu arrelament a la terra, seran tostemps travades per una
idea precisa, intelligent, de la forma i, sobretot, de la línia.
Aquesta, molts anys, en les obres del nostre pintor ha ocu-
pat un lloc preponderant, hom podria dir, per damunt del
volum, si la línia no en fos el resultat.

Aquest desig de precisió en algunes teles hi fou portat amb
inspiració cursiva, en altres la caligrafía és més greu, més in-
sistida i voluntariosa. Però, cal dir-ho, sense les teles treba-
llades en lluita dolorosa, en la qual algunes vegades la gràcia
sembla vençuda, les altres, les més linialment jugades no
haurien estat donades per afegidura al pintor. Ell ha sabut
vèncer totes les resistències en un joc desenvolupat tostemps
entre el seny ordenador — arbitral — i el sentit viu de la grà-
cia. Cada obra és una batalla guanyada, adés amb dolor, ara
amb agilitat.

I aquesta agilitat és, sempre, un premi providencial al
treball dur: la joia guanyada en l'esforç de cada dia.

Joaquim Sunyer no és un artista fàcil, encara que tot
d'una doni obres que esclaten com les flors. (Qui ha profun-

dit la sensibilitat del regne vegetal sap com la creixença dels
seus súhdits no és tan alegre com sembla. El dolor és també
el rei dels arbres i les flors.) Els artistes fàcils no són mai
modèlics i llur obra resta sempre banal.

Digué Xenius, en aquells temps, potser massa alllmyats,
del nou-centisme: «Res de gran sense dolor.» I, no cal pas
posar ací l'exemple de grandosa gegantina de Miquel Angel,
sinó la rnés serena de Rafal I. No creieu lluc Santi assolis cl
ritme i La gravetat de l'Escola d'Atenes sense cap esforç. Mol-
tcs coses li foren donades (les del ccl al p intor ele la «Bella
Jardinera», però moltes altres hagué d'afanyar -les amb el seu
enginy d'home.

El do, ve de Déu — sense do no hi ha artista possible —.
Però Déu perd als que se'n refien massa. Precisament perquè
Sunyer és home de do, és també home exigent. Exigent amb
ell mateix.

És aquest el principi fonamental de la moral artística, el
de saber-se exigir, dia per dia, una nia ¡or perfecció en l'obra
a realitzar. En els nostres temps, ben ahramcnt que el pintor
de «La pastoral», la majoria d'artistes resten molt aviat sa-
tisfets de la feina. Són mals feiners. Treballen de borsada, cre-
guts moltes vegades que és la inspiració qui guia els pinzells,
quan, sovint, no és altra cosa que la barroeria.

Al nostre artista li han fet sempre una certa por els mils
genis; les genialitats espectaculars: la fuga superficial. A
França sabé empeltar al scu esperit el sentit de mesura; a
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1'arrelar a la nostra terra — després d'uns anys de cosmopo-
litisme més o menys anarquitzant — retrobà en ell mateix el
seny patricial. La claredat del paisatge nadiu, encerclat per les
n►untanyes argentades del Garraf, li donà una idea racial
de la valor del límit. L'art de Sunyer havia d'ésser forçosa

-ment fet amh serenitat: fet de continència.
Una eontini noia il•I:Iminada per la gràcia. L'asceticisme no

és ni eatalir, ni francès. Ni les muntanyes de Sitges seran mai
tan dures com les ruïnes geològiques de Los Mlonegros. Per
això Sunver ha sabut veure cls jocs de la llum sobre les
roques calculades, ela grisos olius i els verds brillants dels
pins i dels garrofers. Recordaré sempre que un dia, ja una
mica llunyà, en aquells temps de tardor en els quals cada any
la llum del cel reprèn la dolcesa blau-rosa, el pintor es mi-
rava el Garraf calcinós amb els ulls endolcits. «Mireu — em
Ileia — quin tel de llum que hi ha damunt de les muntanyes:
rom un polsim d'ales de papallona.» L'intellectualisme de
Sunyer no F,a estat inal negació de cordialitat. Per això les
seves obres ben ordenades han estat a la vegada lliures: vi-
Vents. Les harmonies ItI Iatiques de lea teles del pintor sitgetà
SOR curvilínies: no són pas rectilínies malgrat l'aplom I, amb tot
i el gran sentit de precisió i, amb tot el culte a la claredat pro-
pis de la intel•igència aguda del nostre artista, no ha fet mai un
art deshumanitzat: un art d'aresta de cristall, polit, inanimat.

Sunyer ha pintat els ulls dels infants i dels homes ainb
Un accent diferent, però amb la força que els sabé infondre
Goya. Els retrats de Sunver miren. Els rostres de les figures

de Sunyer somriuen subtilment. Miren i somriuen, però, amb
una certa ataràxia.

Aqueixa mateixa idea de vida tranquilla resta plasmada
en els paisatges i en les composicions de Sunyer. Des de què
Joan Maragall descobrí en les obres exhibides al Faianç
aquest sentiment mediterrani de la vida — vitalitat deslliu-
rada de brutalitat — que les obres de Sunyer segueixen idèn-
tica trajectòria harmònica. Anem fins al Museu d :Art de Ca-
talunya i en l'admirable sala que al pintor de «Cala Forn»
ha estat dedicada, trobarem ben explicat el serè desenvolupa

-ment de l'etapa humana — catalana — de la seva obra. Però
en el nostre Museu hi ha també alguna mostra bellíssima de
l'època impressionista de Sunver, sobretot una dona a la
toilette que és un exemplar magnífic. Jo, davant d'aquesta
tela preciosa, penso com Josep M." Junov: «Interessant,
malgrat tot, aquest període. Extraordinàriament! Diria i tot,
que una certa part de l'encís — aquell, diriem, caient jove,
entusiasta i espontani — propi i caracteristic d'aquelles pintu-
res l'enyorem en moltes de les pintures ulteriors de l'artista per
més compensacions. per més superacions que ens ofereixin.»

Però, en les darreres obres, el pintor ens anuncia la mà-
xima compensació i la superació màxima. Les antigues dots
de pintor-pictòric reneixen amb una força nova i més aguda,
sense que aquesta força destrueixi el sentit formal. La forma
bella —, avui, no se la podria explicar el nostre gran artista
sense una llum irisada i sense una niatèria treballada amb sensi-
bilitat.	 RAFAEL BENET
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TOAN B. P O R CAR
El que per gust o obligació sigui assidu de les nostres

sales d'exposició, en l'obra d'aquest artista haurà pogut

observar una dualitat curiosa. En totes les seves exhibi-

cions , i ja fa deu anys que no en passa ni un que no dis-

posi d'una quinzena a La Pinacoteca, distribueix la seva

producció en una proporció equilibrada entre la figura

i el paisatge. Aquest eclecticisme temàtic no té res de sin-

gular perquè la majoria (le u iinturs el practiquen; però

en el cas de Parrar té una significació molt distinta, per-

què la seva personalitat es destria segons dediqui l'aten-

ció a l'un o l'altre d'aquests temes.

En aquest aspecte Porcar és un cas de bifurcació cu-

riosa, talment que arriba a semblar que en el mateix

borne existeixin dos temperaments. Jo cree que la convi-

Vència d'aquests dos conceptes plàstics és degut a què

tina assimilació tardana del nostre ambient pictòric no

ha pogut vèncer la inercia d'una preparació originària

totalment distinta; el séc de la tècnica, adquirida a pri-

mera hora de la seva carrera, és un pòsit permanent que

subsisteix, cony l'oli i l'aigua conviuen dintre una ma-

teixa ampolla sense barrejar-se si una causa externa no

els agita. I en aquest repòs, en aquesta diferenciació

que res no altera ni afebleix, hi ha la singularitat

del cas.

Porcar, nascut en els confins meridionals de Catalu-

nya, en terres de Castelló, vingué a incorporar-se al nos-

tre medi artístic atret segurament per les nostres inquie-

tuds estètiques particulars. I hi ha estat segsible, hi ha

estat dòcil; ha assimilat les nostres preocupacions davant

el paisatge, s'ha plantejat els mateixos problemes i da-

vant de la naturalesa ha adoptat la mateixa actitud exi-

gent, inquieta, de la nostra pintura; però tota aquesta

activitat conceptual i analítica, tot el desfici per apro-

piar-se la realitat d'una manera directa i personal, no

han alterat la seva fórmula originària, ni mai en cap

moment haureu descobert en les seves composicions

de figures la més petita vacil1ació estilística ni la niés

lleugera interferència d'un concepte amb l'altre.

Davant- la figura sembla uue tot ho tingui fet. da-

vant el paisatge ha de conquerir-ho tot. En les unes tras-
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pua la preparació acadèmica, la lliçó del museu s'hi

deixa sentir, la fórmula sòlidament imposada marxa per

ella sola; en el paisatge, de cara a la naturalesa, la con-

sulta se li fa més àrdua perquè exigeix del seu art coses

molt més delicades, molt més íntimes i molt més difícils

d'explicar satisfactòriament. Per als paisatges, siguin de

Castelló o d'allà on siguin, Porcar és un pintor català,

un pintor que confegeix les finors del natural amb l'obs-

tinada sagacitat que li ha valgut una independència

ben merescuda.

En les seves composicions de caire decoratiu o alaegò-

ric en les quals predominen les figures infantils, l'ento-

nació és daurada, amb reflexos verdosos que us fan sos-

pitar les ombres transparents dels tarongers de la seva

terra. En aquestes pintures executades amb dicció segura

i amb pasta generosa, l'autor encerta fragments d'un

valor pictòric indiscutible. Alguns d'aquells caps de nen

tenen l'adorable ingenuïtat que els escau i la viva colo-

ració que correspon a composicions que no tenen altre

mòbil sinó fer-se agradables. L'artista, però, més que

combatre-hi s'abandona a unes solucions que no li costen

cap inquietud ni li reserven cap sorpresa, però que de-

núncien una tècnica ferma i consolidada.

Els seus paisatges, aquelles estacions solitàries, a9ue-

lles visions de la plana, en les que de tant en tant es pro-

jecten edificis severs i melancòlics, tenen l'accent perso-

nalíssim del pintor. Paleta depurada, tècnica reflexiva,

emoció regida amb rara discreció, es concerten per a do-

nar als paisatges de Joan B. Porcar la simualia que els

fa persuasius i un pensament sentimentals.

Porcar, pintor castellonenc, ha sabut superposar a

la seva preparació originària, simple i d'una lluminosi-

tat una mica formulària, tota la complicació sensorial

catalana; damunt l'ofici, l'exploració laboriosa del na-

tural. D'aquesta lluita n'ha sortit un pintor distint del

que era en el seu principi, és evident, però, que la pin-

tura ha guanyat un servidor molt més exigent. Si l'art

de Catalunya l'ha absorbit, ell l'ha enriquit amb una

sensibilitat i un temperament que contribueixen a fer

més viva la seva cliversitat.	 CARLES CAPDEVILA
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EL TIETORN AL REALTSJ'VTE
Carl Jung divideix els homes en dues categories: els ex-

travertits i els introvertits. Els primers són «individus que
en tots llurs judicis, percepcions, sentiments, actes i estats
afectius, senten principalment com a motius els factors externs».
Quant als segons, «deriven llurs motivacions principalment
del subjecte, dels seus fets interns».

Aquestes classificacions que el psicòleg suís fa dels homes
en general, poden ésser també aplicades als artistes. Hi ha,
en efecte, artistes extravertits i introvertits.

Els primers, els extravertits, no entren en contacte directe
amb l'esperit que viu dins la matèria ni l'expressen en tota
la seva immaterialitat. El copsen en el sensible i l'expres3en
per mitjà del sensible. És a dir que aquesta substància oculta
de les coses els és revelada per la matèria. I aquesta matèria
és esguardada per ells amb singular complaença, i tractada
amb vistes a posar en valor tota la seva pompa i la seva mag

-nificèneia sensuals.
Els segons, els introvertits, per contra, es creuen uns éssers

purs, volen realitzar plenament la rl tira aiuh el món exte-
rior, i pretenen entrar en contacte d i recte amb l'esperit que
viu dins la matèria, i expressar-lo en tota la seva immateria-
litat. Com els místics, intenten prescindir de l'intermediari
de la forma per a arribar a l'esperit, el qual provaran després
de traduir en les seves obres amb mitjans despullats fins a
l'ascetisme, i desposseïts de la parcella niés infinitesimal de
sensualitat. No és difícil adonar-se dels terrenys perillosíssims
que petgen els introvertits. Aquests illusos cauen fatalment
en el suïcidi angelista per ohiii de la matèria de què parla
Maritain, després de constatar que l'art, essent de 1'honlc, en
l'home i per a l'home, no pot prescindir de les coses.

Fa segles i segles que extravertits i introvertits es barallen
amb un ardor que els anys no aconsegueixen apaivagar. Tota
la història de l'art no és altra cosa que unes variacions sobre
un mateix tema: l'etern combat entre aquestes dues concep-
cions. Tota la història de l'art és un continu teixir i desteixir.
Com Penelop que desfeia a la nit tot el treball del dia, cadas-
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cun dels estadis de l'evolució artística no s'ha preocupat d"al-
tra cosa que d'enderrocar les troballes del precedent, tot i
reaccionant contra aquest amb fúria demolidora. Moderna-
Inent, aquestes reaccions se succeeixen amb velocitat vertigi-
nosa. Enfront de l'objectivisme i del colorisme ultrancer dels
intllressionistes, es dreçà com un gall enardit el suhjectivismc

l'estructuralisme exacerbat dels cultistes. Contra cls excessos
dels introvertits més absoluts que ha conegut la pintura, cls
surt rrcalistcs i altres cont l tanys en espiritualisme, cls extra-
vertits volen ini ¿sar ara la seva dictadura.

Actualment, ct ► efecte, assistim a una resurrecció de la matè-
ria Itictòrica. No es parla d'altra cosa que del retorn al rea-
lisme i la majoria d'artistes professen un culte fanàtic, una
veneració extremada i religiosa per la matèria. Actualment
existeix el fetitxisme pel realisme i la matèria pictòrica.

Aquest entusiasme, més aparent que real, és fàcilment
explicable. En efecte, unan hi ha vencedors en un combat
ala rttlssat, els rengles 11 au tiu'sts aUrmenten considerablement
i w"cnrillueixcn ami un contingent copiós de partidaris, Fa-
llau dels situacionistes. En política i en art. En política, quan
els blancs guanyen unes eleccions, els negres es convertei-
xen automàticament al dogma triomfador. Aquests nou vin-
guts seran els més nombrosos i Inés fervents defensors del
partit guanyador. En art passa exactament el mateix. El cu-
bisme estava compost gairebé exclusivament de trànsfugues
ele 1"impressionisme. Desfet el superrealisme, tothom s'ha pas-

a l'enemic. Tots aquests convertits, generalment artistes

mediocres, que s'arreceren sota el sol que escalfa més. creen
la moda. I la moda, justificada en l'alta costura, no es pot
tolerar en art.

Actualment, la moda del realisme i de la matèria està
fent grans estralls a tot arreu. Pintors, que no han nascut
per a cultivar altre gènere que el dibuix, ens ofereixen uns
quadres, la matèria dels quals no mereix altre qualificatiu
que el d'anèmica.

Com que aquest engonement delirant per la nova religió
és mes que suspecte, i com que, enlluernant -nos amb aquesta
etiqueta, intenten donar-nos molt sovint gat per llebre, i que
molts pintors que es diuen i els diuen realistes no fan més
que un fantasma o una ombra dels objectes i no la realitat
concreta, provarem d'explicar el que nosaltres entenem per
realisme i matèria.

No parlarem, però, ja ho henl fet més amunt. de la sul)s-
tància oculta de les coses, de l'esperit que viu dins la matè-
ria, que l'artista ha de copsar i expressar en les seves obres.
Aquests imponderables, aquest resplendor espiritual, ha d"e-
xistir en tota obra artística digna d'aquest nom. Sense ells
l'obra d'art no és possible. Acceptada aquesta afirmació
per tothom, ens referiren) únicament als mitjans tangibles
amb els quals l'artista autènticament realista, extravertit.
s'explica.

En primer lloc, creiem que el pintor realista ha d"expres-
sar la ventable matèria dels objectes i, per a reeixir-hi, ha
de prescindir dels accidents que la desnaturalitzen. L'artista
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ha de procurar fixar el permanent, no el fugisser. Ha de pin-
tar el veritable color de les coses, no la seva atmosfera. Ha
d'eliminar els jocs de l'atmosfera que s'interposen entre els
objectes i la retina, i plasmar el to local. No es pot parlar
de realisme si no es tradueix el valor substancial de l'objecte
mantenint el to local. Quan molts pintors que es diuen actual-
ment realistes pinten una muntanya, no hi ha tal muntanya.
Ha estat devorada purament i simplement per la llum. El
veritable realista ha de respectar la realitat concreta del mo-
del. Ha de mantenir la localitat.

Inventada la pintura a l'oli, la matèria pictòrica ha d'és-
ser Pinstrument favorit del pintor realista. Aquest és pintor,
no dibuixant. I, fent el sord a les suggestions dels grafismes
purs dels primitius, florentins, Ingres, Degas, etc., no ha
d'emprar altra arma que el color. El color no ha d'ésser sos

-tingut per la forma, sinó que és el color que crearà aquesta
forma. Inventada la pintura a l'oli, repetim, la pintura s'en-
riqueix amb un mitjà d'expressió, la matèria, que seria suï

-cida menysprear. ¿Per què, doncs, tants i tants crítics comba-
ten el gruix, tot i titllant-lo de gratuit, que molta pintors
actuals afeccionen? Si el pintor posseeix un instrument d'a-
questa força expressiva i d'aquesta riquesa, d'aquesta sump-
tuositat, per què no fer-ne un ús abundant? L'amic Rafael
Benet transcrivia darrerament ací uns mots de M. Sachs que
ro és superflu repetir: «A la matèria cal atacar-la com el
pagès la seva terra, com el flequer la seva pasta. La pintura
és una creació física. El pintor està ,naterialment obligat a
fer carn dels seus colors (carn, s'entén, tant en el nu com
fora d'aquest) .»

A Catalunya també es fan grans i constants invocacions
al realisme i a la matèria. Ací, però, no es pot parlar de
moda car, de menuts, no fem més que sentir dir i redir que
la pintura catalana és essencialment, específicament, tradieio-
nalment realista. És veritat. Si bé és cert que tenim pintors
que de realistes només en tenen el nom, no es pot negar que
tenim també pintors autènticament realistes.

I totes les nostres predileccions van vers un artista, l'únic
que, segons el nostre modest entendre, es pot aplicar ínte-
gramcnt, totalment, tot el que hem dit més alnlitul sobre el
realisme i la nlatèrin.

Parlem de Miquel Villil, que no segueix la InuIIIa..sinó que
és un realista nat, de tota la vida, i que entén el realisme com
s'ha d'entendre, com l'entenien cls grans realistes del passat,
Rembrandt, Tintoretto, Ver Meer, Chardin...

Villà copsa l'esperit que viu dins la matèria i el fa bri-
llar intensament en les seves teles. Però no negligeix la ma-
tèria. Tot el contrari. Respecta i nosa a nu el seu valor subs-
tancial. Empra sense avarícia la matèria, no lleugerament
com Renoir — Sache dixit, encara —, sinó fortament, com
Rembrandt i el Tintoretto, i aquesta ► natéria seva és d'una
riquesa i d'una densitat, que ningú no iguala en l'actualitat.
Villà ens dóna el color de les coses, no la seva atmosfera.
Construeix, no amb línies, que això és molt fàcil, sinó amb
el color. No oblida que l'art és síntesi i no anàlisi. I, enamo-
rat de les grans síntesis, reconstrueix el món que l'anàlisi
impressionista va dissociar, redueix a grans plans colorits Fu-
nivers, subordina el detall al conjunt i descobreix, sota les
aparences, la gran harmonia general.	 SEBASTIÀ GASCIL
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VALERI CORBERO. llE(_:ORADOR MODERN

Catalunya no ha escapat a la llei gairebé general que

impedeix l'expressió de la personalitat nacional en la

decoració, i ha vist per consegüent com tots els esforços

professionals d'aquest gènere s'anaven orientant, enmig
(Fun notable eclecticisme, cap a les directrius que focus

a'illals o casos genials, més d'aquests que no dels altres,
Hin fet imperar en el uión de les arts sumptuàries.

Això no pressuposa, ni molt menys, tuca manca ele-

inental de facultats creadores, ja que s'ha de reconèixer
que els únics nuclis que han sabut fer palpable en llur
estil un net sentit de racialitat són evidentment els nu-
clis sobre els quals volen amb molta més embranzida
exigències climatològiques i socials que les mateixes con-
dicions de fantasia; Ilt'geixi's producte estètic personal.
No estem en aquesta necessitat inductora d'un funciona-
lisme que de tan forçat com és passa a ésser una pena
imposada pel codi artístic del país. I no parlem del cas
del geni. La seva superior categoria el posa en tot mo-
ment en l'extraradi crític.

Una qiiestió purament geogràfica que ens porta a as-

similar excel1ències alienes, i una altra absolutament
moral que ens transforma corn a gent apta per a fer-nos
amb tot un seguit d'idearis degudament encaixats al nos-
tre esperit han fet del moviment decoratiu català una ac-
tivitat molt viva, estructurada per aquelles aportacions
que de la virtut de l'assimilació, passant per l'esmentat
eclecticisme, han transcendit a poder-la classificar cous a
importantíssima en el concert internacional.

Pot haver-hi qui dubti d'aquesta categoria fent-se
fort amb l'aparent escassetat de la decoració.

Contrarestem . l'anterior manifestació amb la qualitat
d'aquella, amb el que serem al cap del carrer, ja que
això rebutja automàticament la necessitat de la cosa mul

-titudinària per a ésser prevalent.
EI nostre és un valer de selecció que ha deixat a l'al-

tra banda del camí la vida dels infusoris dintre la xarxa
terrible del confusionisme, creat per l'enganyadora faci

-litat del nétier. Té el suprem valor de no tenir classe
mitjana.

No fa pas massa temps que respecte la qualitat que
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fa poc al1udíem i respecte la tenebra dels negats de què

acabem de parlar. sostinguérem una conversa amb l'en

-carrilador de la decoració a casa nostra, en la que ens

deia que atorgava al coneixement específic dels oficis

tot el misteri de la qualitat com a consecució.
Evidentment, ells són un curs d'anatomia sense les

ensenyances del qual els revestiments posteriors són sus-
ceptibles de convertir-se en gratuits o simplement falsos.

Aquest pot ésser el darrer graó en un examen a prac-
ticar en una recensió de mèrits positius en la decoració
catalana. Dóna un coeficient reduït.

És en aquest on ha d'esmentar-s'hi la presència de
Valeni Corberó. Corberó prové del camp de la pintura
de cavallet. Aquesta li ha donat una norma de concepte
de color inapreciable i l'ha investit de la sensibilitat que
el decorador, diríem-ne integral, ha de saber fer tras-
puar a totes les matèries usades. A més a més, duu el ba-
gatge de l'home que en els bells oficis ha sabut deseo-
brir-hi mils de mitjans de ductilitat que parlin constant-
ment de l'existència del valor en ignició de l'artista pur
vinculat en aquella altra espècie que s'anomena l'art
aplicat i que és tan art com l'altre, mentre per a demostrar
el contrari no surtin arguments de menys vacuïtat que
els fins ara emesos.

És indubtable que el coneixement dels efectes porta
sovint a una causa o conclusió en la qual la col1aboració
de tots els elements posats en joc pot fer enlluernar un

procediment enciclopèdic amb totes les seves conseqüèn-
cies, segurament nefastes.

Però això que seria una mena de panteisme deficient
no entra en el programa de Corberó, perquè hi ha una
darrera qualitat que la repel1eix amb violència, que és la

ponderació.
Un assaig de definició ens portaria a dir que és un d'a-

quells representants de joventuts nacionals que dintre
llur especialitat es rnostren amb capacitat suficient per a
concórrer a estadis intellectuals on es debatin afers
de primacies. Tal és la seva pletòrica formació moral i

la seva rohustesa progrannàtica. Així tenien al jove deco-

rador català.

Resumint l'hora actual dintre un pronunciat caràc-
ter personal, líric i concís, d'aquell personalisme que

hem esmentat en iniciar el present article i que ad ►net,

després del sedàs, innegablement racial, no les troba-

lles, que això seria inexacte i pejoratiu, sinó el dogma

modern:

Ens plau de situar a Valen i Corberó en aquest cor-

rent com un perfecte ortodox.	 ENRIC F. GUAL
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A PROPOSIT DEL DIBUTX

Era un propòsit antiguíssim nostre de dedicar un nú-

mero complet d'aquesta revista al dibuix per a donar en

ti tia turna de panoràmica una idea relativa de com dibui-

xe n Is nostres artistes d'ara. Més endavant donaríem

una mostra de dibuixos dels artistes catalans antics fins

als traspassats darrerament, però amb un altre caràcter

o Inés ben dit, per mitjans de reproducció diferents als

que emprem ara; més fidels, més complets, més exactes.

Un i altre projecte però, per motius diversos, no podran

ésser executats com voldríem. El segon ha d'ésser ajornat

per al moment més favorable mentre el primer serà

transformat. Diguem, però, que amb la transformació

Inés aviat hi guanyarà el col1eccionista d'aquestes pàgi-

nes, puix que en lloc d'un número en el que, com és lògic,

no cabrien els dibuixos que n'omplirien tres o quatre, el

nombre de reproduccions no serà limitat havent decidit

de donar-los, com comencem de fer-ho en aquest número,

i ho farem en altres d'aparició successiva, amb les alter-

natives que l'ocasió i l'actualitat disposaran. en tandes

de dibuixos d'autors seguint un ordre alfabètic de la

lletra A a la Z.

Ací hi hauran dibuixos d'artistes dibuixants. d artis-

tes pintors i d'artistes escultors en qualsevol procediment:

llàpis, aiguatinta, tinta xinesa, aquarel1a, guaixa, etc. Ex-

closos perquè la seva publicació fornia part d'un altre

pla per a un altre moment llevat d'alguna excepció im-

prescindible, el dibuix ex-professament decoratiu o la

caricatura.

Entre aquests dibuixos, els que honoren aquestes pà-

gines i els que donarem niés endavant. bi ha 1-apunt
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àgil, nerviós. el traçat sensible, el record d'una llum o

d'una forma, lii ha el dibuix concret, construït, contenint

l'essencial en el superflu o exclòs tota cosa supèrflua, lii

ha el dibuix com a finalitat i el dibuix com a mitjà, hi

ha la nota de color i el color dins d'unes línies...

El dibuix a casa nostra no ha estat, fins fa poc, gaire

apreciat. Algú a més amés de nosaltres, com nosaltres ma-

teixos, n'ha parlat en diverses ocasions. El dibuix ha estat

tingut per molts, per tothom diríem si algunes excep-

cions no trenquessin l'absolut, com una cosa de no-res.

Nascut de les mans de l'artista, el dibuix passava la seva

vida, immarcesible malgrat tot, en el fons de la cartera

del seu creador. Era, quant més, mendicat, com una cosa

sense valor, per tal de demostrar, més d'una vegada, al-

gun interès, per dir-ho així, per l'artista. Ah!, però en

poc temps l'afecte al dibuix s'ha convertit en una cosa

realment efectiva. Abans de la Fira del Dibuix, creació

barcelonina, amb l'impuls que lhi donà la Fira del Di-

buix, i després, el dibuix de l'artista d'ara és estimat i

adquirit pels nostres colleccionistes d'art, pel comprador

de l'obra artística de preu modest i especialment pels col-

leccionistes de dibuixos d'entre els quals mereixen men-

ció especial els senyors Antoni Puig Gairalt. Rossend

Partagás i Josep M. Morera Grau, que compten els di-

buixos a centenars, col1eccionats amorosament, seleccio-

nats amb una intelfigència exemplar.	 J. M.
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RAFAEL LLIM O N a
Aiub Motiu de l'exposició que aullé obres de Rafael Lli

-mona va organitzar la sala Parés l'any 1933, vaig escriure amb
to confidencial una biografia suseinta de l'artista.

Deia aleshores que Rafael Llimona és un pintor tardà. `'a
començar a pintar seriosament quan era un home fet. Deuria
témer —fill de Josep, nebot de Joan — les dinasties artísti-
(lues, tant com la realitat de la misèria amb la cual tants pin-
tors han viscut amullerats tota la vida.

Sigui com vulgui, Llimona arribà gran sense dir-se pin-
tor, tot i que per temperament ja ho era de naixença, corn
I ►o era també per la seva cultura. Dels seus viatges a Itàlia,
Bèlgica, França i la Península, en portà un heli botí espiri

-tual. Sobretot, un gran amor pels primitius italians, per la
pintura pompeiana i pels impressionistes francesos. Ja deia
en l'esmentada biografia, que «en el seu segon viatge a París,
Llimona es pot dir que no va veure altra cosa que els primi-
tius i cls impressionistes. Tot cl que restava entre Benozzo

Gozzoli, Ghirlandajo, Piero della Francesca, Fra Angèlic i
de Renoir, el deixava fred.

»El temperanlent de Rafael Llimona — això no es pot dir
avui gaire alt per a no escandalitzar els snobs — és fet de ten-
dresa. Llimona és tendre i fou ben lògica en ell aquesta pre-
dilecció pels primitius italians i pels impressionistes france-
sos, tendres els uns i els altres. Els impressionistes, tant en
la paleta — la paleta de blaus i roses que fou sovint comú de
la dels primitius — com en la manera de sentir la matèria;
els primitius tendres i encisadors, des de l'anècdota a la ma-
nera de sentir-la i d'expressar-la.»

D"aquest botí espiritual arrencat de Nàpols, Florència.
Pisa i París, el Rafael Llimona d avui encara se'n sustenta i
ben segur se'n sustentarà tota la vida, car la sensibilitat de
l'artista ha cercat en temperaments anàlegs el seu fonament,
sabent, però, covi diu Goethe, que el millor de la història són
cls entusiasmes que promou. Llimona ha conegut poc aquella
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por que l'autor de les Elegies romanes qualifica del més foll
de tots els errors: «aquell comès per molts joves els quals en
descobrir una veritat que ja havia estat descoberta pels altres,
creuen que no són originals». El nostre artista, clarivident i
culte, sap que l'originalitat radica en art, almenys tant com
en el que podríem anomenar la invenció o renovació dels
conceptes, en aquella altra mena d'invenció menys estricta,
més difusa, no pas filla del judici i de la voluntat, sinó filla
de la sensibilitat.

En aquest sentit l'originalitat de Rafael Llimona és sorpre-
nent i es basa, com en tots els casos de sensibilitat, tant en
les virtuts com en els defectes. Llimona té una visió pròpia
del món i sap dir-la amh mitjans apropiats.

És tendre tant en el dibuix com en el color. Tendre com
el seu pare, com el seu oncle 11'escultor Josep, el pintor
Joan). Ascendència ben lligada a ell per sensibilitat, no pas
per estil.

Per l'estil es pot dir que la dinastia dels Llimona es trenca
amb Rafael. Ell és dels nostres temps i ha sentit en el seu
esperit, tant com el trepig dels impressionistes purs, el trepig
de Cézanne i dels fauves.

No és pas el mateix, tampoe, el concepte que de la història
de l'art posseeix Rafael de la que posseeixen els altres Llimona.
A temps nous, visions noves. Tot canvia; fins el passat es veu
i es sent d'una manera distinta.

Avui veiem, ben segur, Velázquez i Rembrandt, ben dis-
tintament de com els veieren els nostres pares. El sentiment
que produeixen les mateixes obres és distint segons l'esperit
de les èpoques. Nosaltres hem estat treballats per moviments
tan contradictoris, que la nostra visió de la història ha estat

enfocada duna manera especial. Rafael Llimona, doncs, ha
vist els museus sota la llum d'unes idees i d'uns sentiments
molt distints que els del seu pare.

Per això les pintures de Rafael, igualment que els seus di-
buixos, que per sensibilitat són tan pròxims a l'obra de Josep,
quant a estil n'estan molt allunyats.

Colorísticament Rafael Llimona ha tingut èpoques distin-
tes. Un moment emprà els glacis a la manera virolada del
Greco, més tard sembla afinar els acords en cls glacis de Re-
noir. Però mai la seva paleta ha estat alliberada per cotnplet
dels terres i dels negres, sense que per aquests colors, posats
sempre desglossats, les seves obres coneguessin la duresa.

Llimona no s'ha pas tancat en Ini gènere determinat. Ha
pintat figura, paisatge, flors i natures mortes. En tots ells ha
excellit com un especialista. Algunes figures i alguns paisat-
ges memorables, ens situen l'artista en el pla dels mestres.
Amb gran simplicitat de mitjans assoleix a vegades síntesis
substancioses, lligant les formes linealment i fent-les vibrar
per mitjà de les pinzellades dividides, tan aviat fent ús dels
transparents glacis, com del puntillat opac.

Hi ha sempre en les obres de Llimona un gran sentiulent
de la llum. Preciós sentiment sense exaltació del to accidental,
però sense crueses del to local. Visió simfònica, sense deli-
qüescència, servida amb el sentit de pastositat apropiada quant
a la matèria. Vident, doncs, de la gran realitat pictòrica de
la llum que tot ho irisa. A la seva manera, Llimona ha des-
cobert altra vegada el gran lirisme colorístic, que ja es trobava
a Pompeia, a Venècia l a Londres, i que els impressionistes
francesos saberen acordar basant-se tant en la veritat com en
la hellesa.	 RAFAEL BENET
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NOTES ~OBRE. LA LLET(,-ESA
Hi ha temes artístics que podríem qualificar d'eterns, per

tal cons, aparentment espremut tot el seu suc i exhaurides
totes les seves possihilitats, i, en conseqüència, considerats per
tuthom com a morts i enterrats, ressusciten el dia menys pensat
wiili nués braó i vitalitat que mai. Les relacions entre l'art i
la moral, per excnI l )le. Tothom creia que, a aquestes alçàries,
nu valla la pena de parlar d'una qüestió tan amplament de-
liatuda corn aquesta. Doncs bé: la desgraciada interdicció d'una
peça teatral I ^cr uns bons senyors animats d'un zel intelnpes-
tiu, ha tornat a conferir a aquest tenla una imprevista ac-
tiialitat.

1 què direm del vell i del nou? Fa anys i panys que sen-
tiu sostenir als uns que, en art, cal dir coses noves i que l'ar-
tista que no recerqui fornies inèdites, i no ens descobreixi,
a ( ada obra nova, una perspectiva inesperada que abandonarà
(I una	 unia altra, és perfectament negligible i indigne de

tau tari. 1 fa anys i panys, encara, que sentiu sostenir als
de l"altra banda que tot ha estat dit, que no es pot inventar
res i aue cal anar fent, sense ploure's dels camins petjats,
còmodament assentats damunt els principis assegurats per
1 "experiència.

De tots aquests avantguardistes i passatistes se n'ha parlat,
se'n parla i se'n parlarà. Com s'ha parlat, es parla i es par-
larà d'aquells que, tot i negant l'afirmació dels que asseguren
que cal construir amb el color i que és aquest qui ha de crear

la forma, volen instaurar el poder absolut del dibuix, tot i
afirmant que cal construir amb línies.

I, per bé que el temps és un gran mestre i Fexperiència
instrueix molt, a l'hora actual encara no s'han pogut posar
d'acord aquells subjectivistes que, enamorats dels fets interns,
preconitzen una realitat interior, intuïtiva, visionària, niés ve-
ritable que la realitat exterior, material, visible; i aquells
objectivistes que només creuen en els factors externs.

1, finalment, a hores d'ara, encara no sabem qui té raó:
o aquells que defensen la boniquesa, les coses harmonioses
i proporcionades, o aquells que us diuen que el bonic és duna
fadesa insuportahle, i que només en la lletgesa trobareu la
intensitat i la força d'expressió.

Doncs bé: ¿si, sense fer cas dels uns ni dels altres, digués
-sim que el que compta no és altra cosa que la qualitat, el bo

i el dolent? Sí! L'artista ha d'expressar les seves emocions anell
mitjans emocionants. Si els mitjans amb els quals l'artista
expressa les seves emocions són emocionants, si emocionen l es-
pectador, tant se val que siguin morals o immorals, vells o nous,
colorístics o lineals, subjectius o objectius, honics o lletjos.

El hell i el lleig! De tots els dualismes que hem comentat,
aquest és el que ha fet vessar més tinta. Parlem-ne, doncs.
Dediquem-li una atenció preferent.

L'altre dia, un amic, admirador de les cares boniques i
dels quadres llepadets, fullejava el darrer número de la
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nostra revista i aturant-se davant una reproducció, l'aspra i
vigorosa «Taverna» de Miquel Villà, va exclamar, fastiguejat:
«Un quadre així no el voldria per a les parets de casa.»

L'ús insistent d'aquesta frase Tha convertida en tòpic.
Aquesta exclamació — no ho penjaria a casa! —, és la dita
clàssica de tots aquells que es creuen que una obra d'art, per
a ésser digna d'aquest nom, ha d'ésser bonica. Davant una
gran part de la pintura que s'ha fet després de Cézanne, el
burgès o l'obrer insensibles, el savi o l'analfabet insensibles,
exclamen invariablement: «Aquesta tela no la tindria a casa.»
Fixeu-vos bé que hem emprat l'adjectiu insensible. Car el
burgès o l'obrer sensibles, el savi o 1'analfahet sensibles, tin-
drien a casa una obra lletja, si fos bona, si aquesta obra,
malgrat la seva lletgesa, aconseguís emocionar-los. I és que
l'espectador sensible sap o intueix que la fi de l'obra artística
no és pessigollejar la nostra retina amb formes honiques i
colors amables. sinó fer vibrar el nostre cor amb unes armes,
belles o lletges, però emocionants.

Hem dit que l'artista ha d'expressar les seves emocions
amb mitjans emocionants. Això és l'essencial. Car si l'artista
té talent i sap expressar-se amb mitjans emocionants, les se-
ves obres ens colpiran encara que aquests mitjans siguin lleigs.
Les obres d'aspecte repulsiu, però profundarnent emotives,
abunden. Fullegeu qualsevol Història de l'Art i en troba-
reu a munta. No ens moguem de la nostra è poca. 1 agafem
alguns exemples a l'atzar.

Comencem pels dihuixos de Georg Grosz. Aquestes obres,
flagells d'una humanitat imperfecta, són riques d'una força
satírica, d'un acarnissament vengador i d'un odi feroç inigua-
lats. Un crític ha dit que aquestes «definicions gràfiques cor-

responen a execucions capitals». Les grans ciutats i les cases
exageradament altes que serveixen de teles de fons als dibui-
xos de Grosz respiren la infinita desolació de l'industrialisme.
Els seus professors i nou rics, alpinistes i oficials, prostitutes
i invertits, criminals i empleats, Junkers i mutilats, porten
retratats a la cara la més profunda idiotesa i els estigmes de
la criminalitat. Són francament repugnants. I, amb tot, ¡quina
força de suggestió tan considerable i quanta d'emoció pro-
voquen!

El mateix direm de Marcel Gromaire, el fort pintor. Co-
lorista poderós i feréstec, aquest artista crea harmonies a
base de bruns, de grisos cendrrjats, de blancs, realçats de
blaus, de negres i de verds cFairila. Les seves figures sem-
blen tallarles en plena fusta. Grolna¡re, però, no és estricta-
ment un pintor. És un visionar¡. EI, estranys personatges que
porta a dins els reprodueix tal com els somia. Les seves dones
de cap animal i d'espatlles feixugues i quadrades, de cintura
singularment aprimada que precedeix la voluptuositat mas-
sissa dels malucs i de les cames; les seves figures que recorden
els ídols negres; tots els seus personatges grotescos ens emo-
cionen malgrat la seva lletgesa.

Com ens colpeixen cls clowns tràgics . II s doncs sinistres
de Rouault, un dels pocs pintora actualM que posseix el sen-
tit del tràgic meravellós, i que submergeix les coses i els és

-sers dins una mar agitada d'ombres dramàtiques.
Com ens emocionen els hous esventrats de Soutine, i les

obres de Goerg, de Kokoschka, de tants d'altres, als quals l'u-
nivers se'ls apareix com un món tràgic, els actors del qual
porten una màscara dolorosa i ridícula, d'una lletgesa de-
finitiva.	 SEBASTIÀ GASCH
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:L'E1\ I. OSICIO DE PRIMAVERA T)EL 1932 ENÇA

Som lluny ja d'al j uclles 11 1 i11eres «démarches» per acon-
seguir la represa de les Exposicions de Primavera i tanmateix,
no ha passat pas molt de temps. No tant que no sigui encara
interessant posar a coneixement dels nostres lectors per mitjà
d"aquestes notes les dades més sobresortints de les Exposicions
de Primavera celebrades del 1932 ençà per a llur divulgació
i com a principi d'una mena d'estadística útil i esperançadora.

Era Rafael Benet qui llençava el 8 de maig del 1931 a
«La Veu de Catalunya» la idea d'estructurar dos grans salons
d'art; «un saló diguem-ne madur i un altre saló diguem-ne
verdós». Idea que, més o menys exacta a la concebuda per
Benet, prevalgué més tard quan d'una manera lliure els artis-
tes catalans van estructurar el Saló de Montjuïc primer i el
Saló de Barcelona immediatament després, nodrint d'a-
leshores ençà l'Exposició de Primavera que la Junta Mu-
nicipal d'Exposicions d'Art organitza i patrocina. Recordem
la sèrie d'articles nostres a «L'Opinió» començada el 13 «a-
gost del 1931. La Junta Municipal d'Exposicions d'Art va
constituir-se el 16 d'abril del 1932 sota la presidència de 1'al-
calde doctor Jaume Aguadé i _Miró, en la següent forma:
Vice-president, el senyor Pere Comas Calvet, president de la
Comissió de Cultura; vocals regidors, els senvors Joaquim
Ventalló i Joaquim Pellicena; vocals artistes: Pel Saló de Mont

-juïc, els senyors Joan Rehull, president, i Rafael Benet; pel
Saló de Barcelona, els senyors Lluís Masriera, president, i Fre-
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deric Marés; secretari de la Junta, Joan Merli. El dia 22 de
maig del mateix any 1932, al Palau Nacional cedit per la be-
nemèrita Junta de Museus, a la banda esquerra de la planta
alta de l'actual Museu d'Art de Catalunya, va obrir-se l'Expo-
sició de Primavera, primera de l'any 1923 ençà, amb un èxit
considerable quant al concurs dels nostres artistes i Fafluència
de visitants.

La Junta de Museus, comprador preferent , va adquirir
obres per valor de 30,000 pessetes als artistes següents: Do-
mènec Carles, Florenci Cuairan, Pau Gargallo, Josep Granger,
Manuel Humbert, Josep Llorens Artigas, Manolo, Feliu Mes-
tres, Joan Rebull i Joaquim Sunver.

Seguidament, la Junta d'Adquisicions per a la colleceió de
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona fou
constituïda de la següent manera: Per la J. M. «E. d A., el
doctor Aguadé i el senyor Pere Comas; per la Generalitat, 1 `ho-
norable senyor Ventura Gassol; per la Junta de Museus, els
senyors Josep Llimona i Joan Rebull; pel Saló de Montjuïc
quant a les adquisicions al mateix, els artistes senyors Camps

-Ribera, F. d A. Galí, Manuel Humbert, Josep Llorens Artigas i
Xavier Nogués, i pel Saló de Barcelona, quant a les adquisicions
del mateix, els artistes senvors Llorenç Cairó. Ramon Calcina,
Florenci Cuairan, Feliu Mestres i Josep Picó. Aquesta Junta va
adquirir per valor de 20.000 pies., al Saló de Montjuïc, les obres
dels artistes següents: Josep Aragav, Emili Bosch-Roger, Fran-
cesc Camps-Ribera, Antoni Canadell. Eusebi Díaz Costa. Fran-
cesc Domingo, Apelles Fenosa. F. «A. Galí, Josep Gausachs,
Antoni-R. González. Emili Grau Sala, Rafael Llimona, Marian
Pidelaserra, Josep M. Prim, Ramon Sarsanedas, Josep Gra

-nver, Josep Soler-Diffent i _Miquel Villà, i per valor de
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ESPOSICIO DE PRIuAI"ERA 1934. MIQUEL FARRE. PLACA DF. SANT AGOSTI.
ADQCIIIIT PEL MUSEO D •ART DE CATALUNYA

EXPOSICIO DE PRIMAYEtt.\ 1934. FELIU ELIAS. EL GF.IIRO BLAU. ADQUIRIT
¡'EH LA JUNTA D' ADQUISICIONS. COL. AJUNTAMENT DE RARCELOSA

20,000 pessetes, al Saló de Barcelona, als artistes següents:
F. Almuni, Josep Amat, Antoni Bescós, Llorenç Cairó, Ramon
Calsina, Miquel Clivillé, Alexandre Coll Blanch, Teresa Con-
deminas, Martí-R. Durban, Miquel Farré, Francesc Guinart,
Antoni Gómez Masip, Lluís M. Güell, Joan Lahosa, Carles
Llobet, Joan Mareé, Josep Margalef, Francesc Marsà, Lluís
Muntané, Josep Picó, Joan Bta. Porcar, Ramon Ribas Rius,
Rodríguez-Puig, Joan Vila Puig i Dàrius Vilàs.

A part de les adquisicions museístiques i oficials, els ama-
teurs senyors Marian Pidelaserra i Concepció Ors adquiriren
cada un una obra de Xavier Nogués i el senyor Lluís Vidal i
Quadras un quadre de Francesc Guinart.

L'Exposició de Primavera 1932 restà closa el dia 3 de juliol.

És interessant de consignar a manera d'intermezzo que
entre una Exposició de Primavera i l'altra, invitada la J. M.
d'E. d'A. pel marxant holandès senyor A. Vecht, celebrà dcl
14 de gener al 10 de febrer del 1933 una exposició a la seva
galeria d'Amsterdam constituïda ami) obres dels artistes pin-
tors següents: Bosch-Roger, Domènec Carles, Joan Colom,
Carme Cortès, Pere Créixams, F. d'A. Galí, Salvador Dalí,
Pere Daura, Francesc Domingo, Feliu Elías, Josep Gausachs,
Emili Grau Sala, Manuel Humhert, Oleguer Junyent, Francesc
Laharta, Elisi Meifren, Joaquim Mir, Josep Mompou, Lluís
Muntané, Xavier Nogués, Josep Ohiols, Iu Pascual, Marian
Pidelaserra, Pere Pruna, Nicolau Raurich, Josep Soler-Dif-
fent, Joaquim Sunyer, Josep de Togores, Miquel Villà, els
artistes escultors següents: Eusebi Arnau, Joan Borrell Nico-
lau, Josep Clarà, Apelles Fenosa, Pau Gargallo, Josep Granyer,
Manolo, Josep Llimona i el ceramista Josep Llorens Artigas.

L'Exposició de Primavera 1933 va haver-se de celebrar al
Palau de Projeccions, començant l'èxode de l'organisme que

mancava de local propi, del 20 de maig al 2 de juliol, estant
constituïda la J. M. d'E. d'A. de la forma següent: President,
Falcalde doctor Jaume Aguadé i Miró; vice-president, el senyor
Joaquim Ventalló, president de la Comissió de Cultura; vo-
cals regidors, els senyors Joaquim Pellicena i Joaquim Xirau
i vocals artistes pel Saló de Barcelona, els senyors Frederic
Marés, president, i Joan Vila Puig, i pel Saló de Montjuïc,
els senyors Antoni Puig Gairalt, president. i F. Camps-Ribera;
secretari de la Junta, Joan Merli.

La Junta de Museus va adquirir per valor de 30,000 pes-
setes obres als artistes segiients: Gerard Carbonell, Enric Ca-
sanovas, Antoni Cumella Serret, Josep Dunyach, Feliu Elías,
Francesc Elías, Josen Guardiola, Pere Jou, Frederic Marés,
Jaume Martrús, Elisi Meifren, Xavier Nogués, Alfred Opisso,
Ramon Sarsanedas-Josep Granyer, Antoni Serra Abella, Enric
Serra Abella, Josel> Serra Abella, Joaquim Vancclls i Joan
Vila Puig. -

La Junta d'Adquisicions amb destinació a la collecció de
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, es
va constituir com segueix: Per la J. M. d'E. d'A., el senyor
Joaquim Xirau; per la Generalitat, el senyor Melcior Font;
per la Junta de Museus, els senyors Josep Llimona i Ricard
Opisso; pel Saló de Barcelona, quant a les adquisicions al
mateix, els artistes senyors Feliu Elías, Antoni Bescós, Ro-
dríguez-Puig, Francese Carulla i M. Clivillé, i pcl Saló de
Montjuïc, quant a les adquisicions al mateix, els artistes se-
nyors Antoni Puig Gairalt, F. d'A. Galí, Jaume Busquets,
Josep Granyer ji. P. Oms, adquirint aquesta Junta per 20,000
pessetes, al Saló de Barcelona, obres dels artistes següents:
Josep Amat, Joan Borrell Nicolau, J. Cardellà, Alexandre Coll
Blanch, Miquel Farré, Josep. Guardiola, Frederic Marés, Fran-
cese Marsà, Lluís Muntané, Ricard Opisso, Jaume Pizá Roig,
Ramon Ribas Rius, Josep Rovira, Antoni Vidal Rolland,
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Dàrius Vilàs, i per altres 20,000 pessetes, al Saló de Montjuïc,
obres dels arlistcs segiients: Emili Bosch -Roger, Francesc
Camps-Ribera, Josep Ciará, Pere Créixams, Pcrc Daura, Apel-
les Fenosa, Marlí Llauradó, Jaurnc Mercadé, Josep Ohiols, Ma-
rian 1'idelascrra, Josep M. Prim, Joan Rebull, Josep Serrano,
Antoni Vila Arrufat i Miquel Villà.

A part aquestes adquisicions, el senyor Antoni Alhareda
comprà a Emili Grau Sala i a Joan Commeleran, el senyor
Pere Bonet Garí a Francesc Guinart i el senyor Joan Palla-
rols a E. Díaz-Costa.

L'Exposició de Primavera 1934, va celebrar-se a la part
dreta del Palau de la Metallúrgia cedida pel nostre Ajunta-
ment a la J. M. d"E. d'A., part que des d'aleshores és coneguda
amb el nom de Saló de l'Art Modern, essent constituïda 1'ex-
pressada Junta de la forma següent: President, senyor Carles
Pi i Sunver, alcalde de Barcelona; vice- president, doctor Jaume
Serra i Hunter, conseller-regidor de Cultura; vocals consellers,
els senyors Lluís Duran i Ventosa i el doctor Benet Mori, i
vocals artistes, pel Saló de Barcelona, els senyors Frederic
Marés, president, i Joan Vila Puig, i pel Saló de Montjuïc, els
senyors Manuel Humbert, president, i Josep M. Prim; secre-
t a ri de la Junta, .loan Merli.

La Junta de Museus adquirí per un valor aproximat a les
30,000 pessetes obres als artistes següents: Joan Borrell Ni-
colau, Josep Ciará, Jaume Duran-J. B. Alòs, Francesc Elías,
Miquel Farré, F. d'A. Galí, Josep Gausachs, Manuel Humhert,
Francesc, Labarta, Josep Llorens Artigas, R'card Opisso, An-
toni Serra, Antoni Vidal Rolland, Antoni Vila Arrufat i Josep
Viladomat.

La Junta d'Adquisicions constituïda per al fi de costum,
va constituir-se de la següent manera: Per la J. M. d'E. d'A,
senyors Carles Pi i Sunyer i Cristià Cortès; per la Generalitat,
senyor Melcior Font; per la Junta de Museus, Joaquim Folch
i Torres i Joan Puig i Ferrater; pel Saló de Montjuïc, els ar-
tistes senyors Josep Ciará, Josep Gausachs, Joan Rebull, A.
Vila Arrufat i J. P. Oms, i pel Saló de Barcelona, els artistes
senvors Alexandre Cardunets, Frederic Marés, Dàrius Vilàs,
Rodríguez-Puig i Antoni Bescós. Aquesta Junta adquirí per
import de 20,000 pessetes, al Saló de Montjuïc, obres dels ar-
tistes següents: Rafael Benet, Pere Créixams, Francesc Do-
mingo, A.-R. González, Josep Granver, Jaume Mercadé, Josep
Obiols, Isidre Odena, Pau Roig, Joan Serra, Joaquim Sunver
i Miquel Villà, i per altres 20,000 pessetes al Saló de Barcelona
obres dels artistes: Josep Amat, G.-N. Bru, Francesc Carulla,

Teresa Condeminas, Feliu Elías, Miquel Farré, Oleguer Ju-
nyent, Joan Llaverías, Francesc Marsà, Jaume Martrús, Elisi
Mcifren, Josep Picó, Josep Puigdengolas, Ramon Ribas Ribas
i J. Soler Puig.

Els colleccionistcs barcelonins Antònia García de Pujadas,
Ramon Compte, Ferran Casahlancas i Roviralta, van comprar
obres respectivament dels artistes que segueixen: Pere Casas
Abarca, Rodríguez-Puig, A. Vila Arrufat i Domènec Carles.
El senyor Lluís Plandiura comprà als artistes Joaquim Mum-
brú, Marian Pidelaserra, Josep Perrin i Emili Grau Sala.

A l'Exposició de Primavera 1934, a iniciativa del Conseller
de Cultura de la Generalitat, honorable senyor Ventura Ga»-
sol, van concedir-se per primera vegada els premis «Damià
Campeny» i «Isidre Nonell» de 5,000 pessetes cada un per
a premiar les millors escultura y p intura respectivament d'en-
tre les concorrents a 1 expressada exposició. Constituït el
Jurat per Carles Pi i Sunver per la J. M. d`E. d :A., A. Duran
i Sampere i Joaquim Folch i Torres, per la p onència d'Arxius,
Biblioteques i Belles Arts; Francesc Labarta, per l'Acadèmia
d Belles Arts de Sant Jordi; Joan Puig i Ferrater, per la
Junta de Museus; Manolo Hugué i Ignasi Mal_lol, pel Saló
de Montjuïc, i Jaume Martrús i Ernest Santasusagna, nel Saló
de Barcelona. Aquest Jurat reunit el dia 1 de juny, procedí
a una votació p reliminar a la gual cada un dels membres po-
dia proposar dues obres d'escultura i dues de pintura. En
aquesta votació obtingueren sufragis, per Fordre en què són
esmentades a continuació, les següents obres: Escultura: Jo-
sep Clarà, «Nu de noia»: Joan Rebull. «Dona jove»; Enric
Casanovas, «Nu», i Joan Borrell Nicolau, «Nu femení ». Pin-
tura: Manuel Humbert, «Descans»; Elisi Meifren, «Mame»;
Joaquim Sunver, «Empordanesa»; F. d _A. Galí, «1870-1934»,
i Feliu Elías, «Gerro blau ». En la votació definitiva fou con-
cedit el premi «Damià Campenv» a Josep Clarà i el premi
«Isidre Nonell» a Manuel Humbert.
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Aquestes són les notes que ens ha semblat imprescindibles
per a tenir una idea esquemàtica, però essencial, del que ha
estat del 1933 ençà l'Exposició de Primavera que organitza
la Junta Municipal d'Exposicions d'Art amb el concurs del
Saló de Barcelona i el Saló de Montjuïc, de la qual formen
part.

De literatura sobre el que és i el que significa la nostra
Exposició de Primavera en relació a l'art, a la cultura i a la
raça, se n'ha fet i se'n farà encara i no direm que no en fem
en aquestes mateixes pàgines, però serà en una altra ocasió.
Resumint, per a no estar-nos-en del tot, diguem que és la ma-
nifestació artística més important de caràcter oficial que es
celebra anualment a Catalunya. L'objectiu d'ara era aquest
de deixar uns apunts del que pels artistes i els nostres organis-
mes artístics i oficials en l'ordre estricta del col1eccionisme i
la producció és l'Exposició de Primavera.

De l'Exposició de Primavera d'enruanv, que s'inaugurarà
el dia 19 de maig, ens en ocuparem duna manera especial i
amb l'extensió que es mereixerà.	 J. M.
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ELS SALONS
UNA MICA D'IIISTORIA - ELS SALONS FRANCESOS

EL SALO DE MONTJUÏC I EL SALO DE BARCELONA

A un reglament del 1663 de 1'«Académie Royale de Pein-	 tres dels temes mitològics, militars i històrics... Ah! el qua-
ture et de Sculpture» obligant als seus membres a mostrar	 dre d'efecte i l'estil. Els hereus d'Ingres, el blasmat dels pri-
llurs obres, ha d'ésser atribuïda la iniciativa de les exposi-	 mers temps, l'inqüestionable de després, feien feredat amb els
cions públiques i les anuals. En efecte, la primera exposició	 seus contorns ennegrits, durs. metàllics!	 Els impressionistes
pública important va tenir lloc temps després, durant l'any 	 donaren un gran cop, i això ho hem vist nosaltres.
1673, al Palais-Royal amb un èxit de públic considerable, co- 	 Fins el 1880 és l'Estat francès el que per mitjà de les seves
mençant 1'exerciment d'una influència que amb el temps ha-	 institucions organitza les exposicions i distribueix les recom-
via de donar resultats profitosos sobre el gust i els sentiments	 penses, però, a partir d'aquest any seran els artistes els que se'n
del públic i també sobre el gust i les creences estètiques dels	 faran càrrec. Amb aquest fi l'any 1881 es creà la «Société des
artistes.	 Artistes Français» amb vint-i-quatre fundadors, entre els quals

L'any 1699 l'arquitecte J.-H. Mansart va obtenir que el	 Puvis de Chavannes i Carolus Duran. Per la S. des A. F. da -
rei cedís el saló quadrat del Louvre per a les exhibicions de	 leshores ençà han passat tots els artistes de tendència aca-
la pintura moderna, les quals, a conseqüència del lloc del seu	 dèmica.
estatge, van anomenar-se a partir d'aleshores	 «Salon», nom	 Una escissió a la «Société» l'any 1892 va fer que es creés
al qual ningú no hauria predit més sort de la que d'antuvi tenia.	 la	 «Société \ationale des Beaux-Arts» de la qual en foren

Solament els membres agregats i els titulars de F«Acadé-	 fundadors Meissonier i Puvis de Chavannes.
mie Royale de Peinture et de Sculpture» constituïen els primers 	 Mentrestant com a protesta contra els Jurats i tota mena
salons fins que una llei del 1796 va suprimir l'Acadèmia i els	 de limitacions, el 1884 es fundà la «Société des Artistes Indé-
privilegis que el poder reial li havia conferit, substituint -la	 pendants» pel qual han passat els més grans pintors de cin-
1'«Institut National» que, tanmateix, s'inspiraria en les velles	 quanta anus ençà. «Ni Jurv, ni récompenses». L'anv 1926, en
acadèmies de pintura, d'escultura, d'arquitectura, de ciències	 una exposició commemorativa titulada «Trente ans d art in-
i de literatura. L'Institut ordenador de l'ensenyament oficial	 dépendant» (_1884-1914), el Saló va aplegar un conjunt re-
i dirigent del Saló fou el baluard infranquejable pels romàn-	 presentant tots els artistes que hi havien exposat des de la
tica innovadors, pels idealistes i els realistes. Al llarg d'anys	 seva fundació, en la qual s'hi van poder veure, costat per costat,
incontables una lluita cruentíssima era sostinguda entre els	 les obres de Van Gogh, Lautrec, Henri Rousseau, Cézanne.
Jurats d'Admissió i els artistes joves que portaven noves in-	 Modigliani, Seurat, Steinlein; i d'entre els vivents, les de Bon-
quietuds. És d un interès extraordinari resseguir la història	 nard, Denis, Matisse, Marquet, Raoul Dufy, Asselin, Charlot. Se-
d aquells temps amarada d útil experiència. Artistes admirats	 gonzac, Marie Laurencin, Waroquier, Utrillo, Chagall, etc.
pels nostres contemporanis i per nosaltres mateixos, els Cour-	 Bé, però. Si el Saló dels Independents ha donat lloc a la
bet, els Decamps, els Millet, els Theodore Rousseau, més tard	 manifestació sense reserves dels valors més purs del nostre
els impressionistes, foren	 refusats	 pels Jurats	 d'Admissió...	 art vivent i dels renovadors capdavanters de la nostra època,
Va atènyer el punt més alt la incomprensió i la duresa del	 també és veritat que ha permès que es poguessin manifestar
Jurat sota Louis-Philippe, fins que, tombant les coses en un	 lliurement tota mena de senyors dels que creuen que la pm.
sentit social més comprensiu, l'any 1848 el Saló fou obert a	 tura és un joc d'irresponsables o un entreteniment de senvo-
tots els artistes. Si fou bona aquesta decisió per a tots, no ho	 rets desenfeinats. Que compti, doncs, la part brillant de la
fou tant pel mateix Saló que es vié envaït duna tan gran quanti-	 història dels Independents que és la que val la pena d'una
tat d'obres que el 1852 calgué tornar al Jurat per bé que amb un	 manera absoluta i és la que nosaltres estimem més del nos-
esperit més benèvol, o, més ben dit, més obert. Temps després,	 tre temps.
seguint cls ensenvaments pràctics i escoltats els clams d'una	 Hi han hagut i hi han encara més salons a París. El Sa.
part considerable d'artistes als quals ch Jurats no eren de cap	 ion d'Automne pel qual lii han passat els Rodin, Carrière, Re-
manera franquejnbks, Napoleó III, el 1863, creà el Salon	 noir, Bourdelle i Bernard. El Salon des Tuileries fundat el
(les Refusés, eh gn;ils en la seva presentació inserien al ca-	 1922, amb Henri Matisse, Lebasque, Henri Martín i Maurice
taleg Ini pròh' )Z «una violència àcida contra ela pintors de	 Denis. El Salon d'Hiver, en fi. En passem per alt. Fa quatre
l'lt	 t i t u t i del Jaral la decisió dels quals havia estat per ells	 anys sorgí el Salon des Échanges. 1, per acabar, aquest any ha
i les idees noves un tan llarg pesombre, un enemic tan cons-	 estat creat el Salon du Temps présent, que ens mena al que
tant. La creació del Saló dels Refusats paradoxalment, puix	 ja ha estat alludit abans i que és Feterna qüestió. Subratllem
que ja no hi havia remei, va fer que el Jurat de l'Institut fosJ•t o*!_F^s mots de Philippe Diolé:	 «Els Independents han aixecat
més coinprensiu a les idees noves.	 ?	 `	 bandera al crit de «Mori el Jurat» per tal de salvar la

Temps duríssims! Ésser refusat al Saló significava Fist	 `lira, i els organitzadors del Salon du Temps présent la
ment, sirnifieava restar desconegut del públic i de la críti	 i salvar gràcies a la severitat del Jurat.»
restar allunyat	 de	 la	 consagració oficial, ésser	 menystinriR,l^•`tQ^ð
Iu'Is compradors i eh marxants de quadres. Significava la mi-	 Cal anar molt enrera per a trobar les primeres coses es-
si tia! Fora del Saló no hi 1 ► avia possibilitat d'exposar la pro-	 Grites sobre la pintura. Hagueren de passar segles fins que
ducció.	 algú sentís la necessitat d'escriure les seves reflexions artís-

Les exposicions particulars a les galeries dels marxants,	 tiques. Són probablement els germans Robert i Paul Fréart
es pot dir que comencen amb la irrupció violenta dels im-
pressionistes, que establiren la costum que en els nostres dies
ha conegut moments d'una esplendor gairebé exagerada. La
iniciativa dels impressionistes donà un cop fortíssim al Saló
quc no es volia renovar. El Saló dels perpetus pintors illus-

de Chantelon els qui amb «La perfection en peinture» donaren
convenç a la bibliografia d'art que avui és una de les més
completes al costat de les de la literatura i les ciències. Però
és segurament André Felibien qui donà una mena de pauta
sobre la qual més tard es desenvoluparà la crítica d'art, en-
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cara que hagué d'ésser un artista, Lafont de Saint-Yenne, qui
féu pública la primera crítica explicant les seves reflexions so-
bre l'exposició que tingué lloc al Louvre el 1746. A partir d'a-
questa data cada exposició obtingué comentaris de la prensa,
en la qual s hi troba les signatures de Diderot, Stendhal, Cha-
teaubriand, Àllred de Musset, Mérimée, Thiers, Alphonse
Karr. etc.

Resseguir la història de la crítica d'art és tan interessant
com resseguir la dels salons fins els nostres dies. Proves d'en-
cert, de clarividència, d influències decisives sobre el gust del
públic fins a influir a favor d'una creença estètica generacions
completes, és el que s aconsegueix de veure tot just girades les
primeres pàgines, però, ah! no costa més d'ensopegar amb
mostres insignes d'incompetència o de miopia, de manca de
sentit i d'olfacte. Ingres llegí invectives contra la seva (<Oda-
lisca» Fany 1820 i elogis a la mateixa el 1855 per la mateixa
ploma!

Serveixin les notes anteriors de prefaci a la creació dels
nostres joveníssims salons que per a nosaltres tenen la ma-
teixa importància que aquells pels francesos i la més expres-
siva significació amb relació a les nostres arts, al nivell de la
nostra cultura artística i al timbre inconfusible de la nostra
racialitat. Perquè és una cosa que ningú no hauria de deixar
de veure i menys de no tenir en compte que el que distingeix
els pobles els uns dels altres i el que aconsegueix duna ma-
nera més palesa de fixar els pobles i les civilitzacions a la his-
tòria és allò que resta de nosaltres, la interpretació plàstica
del paisatge, els objectes, les figures i les costums.

Tan recent és la constitució del Saló de Montjuïc i el Saló
de Barcelona, que no seria justificat que pretenguéssim fer-ne
la història d'una manera prolixa. Però és, si més no, necessari
apuntar unes dades que podran contribuir a la història que
més endavant serà lícit de fer dels nostres salons i del nostre
moviment artístic des del seu orígen. I aquestes dades les
farem partir de la constitució dels salons i de la segona època
de la Junta Municipal d'Exposicions d'Art.

Com antecedents a la constitució dels nostres salons po-
dem assenyalar les següents dades: La Dictadura l'any 1923
dissolgué la Junta Municipal d'Exposicions d'Art. El 12 de ge-
ner del 1931 les entitats artístiques barcelonines s'adrecen a
l'Ajuntament demanant la reposició de les exposicions ofi-
cials. El 24 d'abril del mateix any, el primer Ajuntament re-
publicà pren en consideració la demanda. El 18 de maig la
Comissió de Cultura delega els regidors senyors Joaquim
Ventalló i Joaquim Pellicena per a què d'acord amb els de-
legats de les entitats artístiques estudiessin la manera de po-
der reprendre les exposicions. Rafael Benet publica a «La
Veu de Catalunya» del 6 al 21 de maig una sèrie de notes sota
l'epígraf general «Política Artística». Els delegats es reunei-
xen algunes vegades exposant parers i dibuixant direccions.
És encarregada la Junta de Museus de l'organització de les
exposicions no sense que aquesta fes constar que ja abans
havia renunciat espontàniament a fer-ho. En noves reunions
es rectifiquen opinions i se n'enforteixen d'altres. Amb data
1 de desembre unes cinquanta signatures d'artistes demanen
que la Junta de Museus renunciés l'organització de les expo-
sicions, «deixant-les en mans de dos Comitès d'artistes els
quals vinguin a representar les dues tendències estètiques»
l'una anomenada acadèmica i l'altra vivent. El dia 10 del ma-
teix mes la Junta de Museus novament renuncia, com ja ho
havia fet abans. Del 13 al 29 d'agost el que signa publica una
sèrie d'articles a «L'Opinió» sota el títol de «Les exposicions
d'art de Barcelona». La Comissió de Cultura accepta la sugge-
rència dels artistes. Ho expressa així Rafael Benet: «No hi ha
hagut necessitat que els artistes renunciessin a llur indepen-
dència i a la responsabilitat que aquesta comporta. Ben altra-
ment, la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona
ha donat als artistes la màxima independència, car ha reco

-negut com a oficials els dos Salons, donant-los la protecció
necessària, però deixant -los, en lea seves determinacions ar-

tístiques completanlcnt lliures, la qual cosa no s'havia aconse-
guit fins a la data. En aquest sentit el nostre Municipi lia imi-
tat la Reptil lita francesa, que donà als Salons l'autonolnla que
tu) liaviett tinent a l'època tIt•Is reis i (lela emperatilors.» En
efes te, el dia 26 de gener del 1932 una convocatòria signada
pels artistes Xavier Nogués, Rafael Benet, Josep Obiols, Joan
Rebull i Carme Cortès, preludiava la constitució dels salons
en els següents termes:

«Els abaix signats nomenats per la Ponència filla de les
reunions de representants d'entitats artístiques, tingudes sota
la presidència de regidors delegats de la Comissió de Cultura
del nostre Ajuntament, per a portar a terme un dels Salons
d'Art que es celebraran cada any a Barcelona, pel mecenatge
del Municipi i de la Generalitat, a vós ens adrecem perquè
volgueu contar-vos com un dels socis fundadors del futur
Saló de les Arts.

»Per aquest motiu us convoquem a la reunió que tindrà
lloc el dia 1 de febrer a les 7'30 del vespre, a l'Ateneu
Barcelonès, per a deixar fundat el que podríem considerar
com el nostre futur Saló de l'art vivent.

»Esperem que ens fareu I • honor d'ajudar-nos en aquesta
empresa.

»Afectuosament us saluda el Comitè Provisional del Saló
de les Arts.»

El dia 29 de febrer del 1932 un manifest signat pels artistes
senyors Lluís Masriera, Frederic Marés, Josep Picó, Antoni
Bescós, Lluís Muntané, Oleguer Junyent, Dàrius Vilàs, Feliu
Mestres, José Mongrell, Agapit Casas Abarca i José de Martí
Garcés, sortint al pas de criteris ambients i dibuixant ja al-
gunes característiques, deia:

«Els artistes sotasignats pertanyents a distintes entitats
i escoles, exposen:

»Que tota vegada que per certa entitat artística hom ha
fet pública la seva disconformitat al projecte d'organitzar els
Salons d'Art a base d'exclusivisme i escoles estètiques.

»Atès que al mateix temps s'ha generalitzat un moviment
de protesta motivat pel fet de no ésser lògic que éssent l'Ajun-
tament de Barcelona el patrocinador d'aquests Salons i per
tant patrimoni de tots els ciutadans artistes l'aportació de
premis de la Corporació Municipal, hom vulgui obstruir la
lliure entrada en tals certàmens als artistes que per no ésser
d'un professionalisme reconegut oficialment u oficiosa no dei-
xen de poder constituir nous valors dins el camp artístic.

»Tenint en compte que evitant els exclusivismes esmentats,
hom privarà que el Saló de Barcelona esdevingui un recer
migrat dels que interessats en confusionar les coses parlen ja
de Salons de dretes i Salons d'esquerres com si l'art fos úna
expressió materialista.

»A la fi d'evitar els consegiients perjudicis que de l'exclusi-
visme suara dit podrien ocasionar-se als artistes en general
i particularment pel que afecta al prestigi artístic, solvència
i desinterès, els organitzadors del Saló, tenint en compte llur
varietat d'escola i per garantia de tothom, els que signen pro-
posen:

,Que cal reconèixer la necessitat d'estructurar l'organit-
zació del Saló de Barcelona damunt bases sencillas, partint
del principi de donar-li caràcter interí, vigent fins que després
d'efectuada la primera exposició els socia aprovin els Estatuts
definitius del Saló de Barcelona, ,el qual Reglament portarà
la Junta organitzadora com a ponència seva.»

De les reunions que seguiren a la convocatòria i al nia
-nifeat transcrits van sort ir-tic eonstitii'its el Suló de M nt ¡uix• i el

Saló de Barcelona presiulita pels artistes Joan Reluiii! i lluís
Masriera, respectivament.

El dia 16 d'abril del 1932, va constituir-se la Junta Muni-
cipal d'Exposicions d'Art, sota la presidència de l'Alcalde
Jaume Aguadé i Miró i formada amb els següents membres:
Pere Comes i Calvet, vice-president, regidor president de la
Comissió de Cultura de l'Ajuntament. Vocals regidors, Joa-
quim Ventalló i Joaquim Pellicena. Vocala artistes: PCI Saló
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de Montjuïc, Joan Rebull, president, i Rafael Benet, sccre-
tari; pcl Saló de Barcelona, Lluís Masricra, president, i Fre

-deric Marés, vice-president. Secretari de la J. M. d'E. d'A.,
Joan Merli. El nexe, autonòinic, entre l'Ajuntament i els artis-
tes és la J. M. d'E. d'A. en la qual com es veu hi són represen-
tats els Salons. Aquesta és la primera composició de la Junta.
Després s'han anat succeint canvis de noms i de persones.
però l'organisme ha restat i, gràcies als elements amb què
ha anat comptant, ha pogut manteir l'obra iniciada Yanv 1932,
que, val a dir-ho, és tot just en camí de començar a ésser el
que des del primer moment constitueix la nostra ambició. El
dia 16 d'abril del 1932 va constituir-se la Junta Municipal
d'Exposicions d'Art i la primera Exposició de Primavera or-
ganitzada per aquesta amh el concurs dels dos Salons, tingué
Iloc el 22 de maig del mateix any al Palau Nacional del Parc
de Montjuïc.

Aquestes són les dades antecedents que cm cregut impres-
cindihles. E1 demés és d'ahir i d'avui i tothom se'n recorda. Al-
trament en el niínlcro antcrior d'ART hem donat una mena
d'estadística que a judar i lulllt a recordar les tres exposicions
anteriors a la que ens ha fet escriure aquestes notes que és
de la que, per acabar, passarem a parlar tot subratllant d'an-
tuvi la seva importància.

Hem volgut començar aquestes notes explicant molt per
dessobre l'origen del Saló i dels Salons francesos, en primer
lloc perquè és una cosa no gaire coneguda i que sovint algú
c ri s Ita deman;It que divulguéssim, i, en segon lloc, perquè
sigui notat que el que a casa nostra sembla inèdit té prece-
dents de tota mena. Ens referim a les dificultats, a l'acció
cruent o benèvola dels Jurats, a la tendència general de la
nostra pintura i a la influència que una bona política d'ex-
posicions podria exercir sobre el gust del nostre públic.

Si donéssim una mirada sobre els comentaris que la prem
-sa barcelonina ha dedicat a les tres exposicions darreres, hi

t rlllla ríem opinions que, deixant a part ai són diverses i con-
1 uiiclòrics, si són solvents o gratuïtes, si han estat rnantin-

Budes o rectificades — podrien fer-nos pensar si algunes no
han estat aprofitades com hauria estat convenient. El que és
segur és que «les dues tendències estètiques» «l'una anome-
nada acadèmica i l'altra vivent», no aparèixen en els res-
pectius salons d'una manera completa. el què fa que algú,
afinant molt. hagi notat un cert desaparellament que si hé no
resta valor al conjunt d'ambdós. contribueix a crear una
gairebé llegenda de confusió que ningú no voldria que exis-
tís. Si no resta valor al conjunt d'ambdós, però, per aquestes
raons els lleva la impressió d'arrodoniment que haurien de
donar, que donarien si d'una manera inqüestionable l'un
constituís la tendència anomenada «acadèmica» i l'altra 1'a-
nomenada «vivent».

Això a part. quant a les qüestions que creen cada anv els
refusats pels Jurats d'Admissió, no poden tenir altra sortida
que la d'un Saló dels Independents o, si es vol, dels refusats,
que no sabem si són aconsellables. Un saló independent que
no tingués la sort d'associar-se algun artista de prestigi seria
format tan sols pels refusats, la valor dels quals perquè ens
és desconeguda no podem alludir, però, vist com han millorat
els salons d'enguany amb relació a 1'anv passat. potser per
obra dels Jurats, sinó per l'evident millorament dels artistes
expositors, no és de preveure que aquest nou Saló aconseguís
distingir-se per la qualitat, que és a fi de comptes la superior
jerarquia de la independència.

Però el desaparellament que hem assen}'alat i les qüestions
diverses que omplen el nostre ambient artístic després de
l'actuació dels Jurats, que ja hem vist que no és ací que s'es-
devenen per primera vegada, són a casa nostra més aviat con-
segiiència de la jovenesa dels salons que no han tingut temps
d'adaptar-se d'una manera completa al desideratum dels socie-

taires. Una pràctica més constant del mecanisme regulador
i, més aviat, una simplificació d aquest ajustada a l'experièn-
cia de les exposicions celebrades fins ara donaran, si de més
amés, la bona voluntat de tots no hi és regatejada, una im-
pressió d'ajustament que fins ara, si era lícit de desitjar-lo
potser hauria estat prematur.	 JOAN MERLI
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JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIONS D'ART

EXPOSICIO DE PRIMAVERA, iç 5
SALO DE BARCELONA I SALO DE MONTJUÏC AL SALO DE L'ART MODERN,

DEL 19 DE M_ÀIG AL ? DE JULIOL

SALO DE BARCELONA
Triar és criticar. Valguin aquests tres mots per a explicar

les pàgines de reproduccions de l'Exposició de Primavera que
publiquem a continuació contenint el més gran nombre de
les que assenyalaríem sobresortints del conjunt. Si la collec-
ció no completa la nostra tria, cosa que no sabríem com asso-
lir, puix que en la confecció d'aquestes pàgines hi entren més
factors que els que són necessaris per a l'exerciment del co-
mentari crític, en canvi tenim la seguretat de no haver pecat
per carta de més.

L'admissió de les obres inscrites al Saló de Barcelona re-
glamentàriament és subjecta al judici d'un Jurat elegit d'una
manera mixta per la Junta Directiva del Saló i per l'assem-
blea de socis. El Jurat d'Admissió i Collocació d'enguany com

-post de vuit membres, ha estat el següent: Elegits per l'as
-semblea, Francesc Marsà, Jaume Martrús, Josep Morell, Lluís

Muntané i Josep Puigdengolas. PCI la .I. D., Francesc Cartilla,
Feliu Elías i Dàrius Vilàs.

Per a la Junta d'Adquisicions, el Saló de Barcelona elegí
els cinc membres següents: J. Borrell i Nicolau, Feliu Elías,
Elisi Meifren, Josep Puigdengolas i Francesc Serra.

La Junta d'Adquisicions composta pel senyor Lluís Duran
i Ventosa, conseller de Cultura de la Generalitat; el senyor
Josep Codolà i Gualdo, conseller-regidor de Cultura de l'A-
juntament de Barcelona, i els senyors Alexandre Soler i March
i Pcre Mayoral, per la Junta de Museus; secretari, Joan
Merli, i els cinc membres del Saló de Barcelona, constituïda
el dia 25 de maig acordà invertir la quantitat de vint mil pes-
setes adquirint una obra de cada un dels artistes següents
del Saló de Barcelona: Josep Amat, Carles Armiño, Carles
Bècquer, Llorenç Cairó, Fèlix Cano, Alexandre Coll Blanch,
Florenci Cuairan, Antoni Cumella, Francesc Marsà, Julià Mar-
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tínez, Jaume Martrús, Lluís Muntané, Ricard Opisso, B. Puig
Perucho, Ernest Santasusagna i Joaquim Vancells.

Una delegació de la Junta de Museus reunida al Saló de
l'Art Modern, el dia 17 de maig va adquirir del Saló de
Barcelona una obra de cadascun dels artistes següents: Eudald
Ballet, Teresa Condeminas, Frederic Marés, Josep Narro, Jo-
sep Puigdengolas i Francesc Serra.

Elisi Meifren, artista p111 ui del Saló de Barcelona, ha ol)tin-
gut el Prciiii Isidre Noncl1 I I )35, de la Genera ti tat de Catalu-

uva, .Ini al alnl cinc niil pessetes, atorgat pel Jurat següent:
Francesc Martorell, president. i Joaquim Folch i Torres, per la
Ponència d'Arxius, Bihliotequcs i Belles Arts; Feliu Elías, per

l'Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi; Josep Codo-

là i Gualdo, per la Junta Municipal d'Exposicions d'Art; Pere
Casas Abarca, per la Junta de Museus; Manuel Humhert, pel
Saló de Montjuïc, i Frederic Marés, pel Saló de Barcelona.

La milita Directiva del Saló de Barcelona, que ha portat a

terme Fexposició d'enguany, és la segiient : Frederic Marés,

president; Dàrius Vilàs, vice-president; Antoni Bescós, secre-
tari; Francesc Carulla, vice-secretari; Miquel Clivillé, comp-

tador; Alexandre Cardunets, tresorer; vocals: Feliu Elías, Mi-
quel Farré, Oleguer Junyent i Joan Vila Puig.

Representants dcl Saló de Barcelona a la Junta Municipal
d'Exposicions d'Art, Frederic Marés i Miquel Farré. EXPOSICIO DE PRIUAVERA, 1933, «SALO PE RARCEI.O\A». A\TO\I CUMELLA. GRES.
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ESPOSICIO IBI: rurMtvER{^ 193. cSALO DE RARCELON.1a, JOSEP AMAT. PAISATGE

ES1'OSICD) Ill: 1'Itl\L \1'P7 R:\^ 1	 Ilh RARCET.O\A». .JOSEP AMAR. 1':\I SATGE. ADQI'IRIT PIiR T.A JC\'I'.\ u'ATIQI'ISICTO\S DE i 1
T. AL D'E. D'A.



ESPOSICIO DE PRIMAVERA, 1935. cSALO DE BARCELONA». ANTONI VIDAL ROLLA\D. DESCANS

EXI.OSICIO Dr: PIUMAVEIIA, 193. «SALO DE BARCELONA»..IACIST OLIVÉ. LI:H PALMERES. FOTO TAIIIIAOO



EXPOSICIO l E l'illMAVER A,1^J::: i. a5ALO DE MARCELO\AD. FRANCESC MARSa. PAISATGE

E\1'OS11'In t	 1'Itl )I.\\'}.R.\, 1)11. cS.\LU hld 11ARCIS1.O\x. FRA\CI:SC UARSA. \A'PI'RA MORTA. .\IIIfil' Pml 1..\ .T ST
I)'ADQI'ISICIO\S PE LA J. M. D'E. P'A.
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ESPOSICIO DE I'RI 1AVERA, 19::.i. aSALO DE BARCELONA». JOAQI"IM \'ASCELLS. PAISATGE DE LA BARATA. ADQUIRIT
I'ER LA JUNTA D^ADt2CISICIO\S DE LA J. M. DE. U S A. FOTO SERRA

I:X PU:IIC(O UF; IUfM.1 VI:It.1, 1:1:1x. «4tÍf ) DE B.11tCELONAS. .10.\!¡f'I\I V.\\f'EI.I,N. It l F; 11A UF: LI•;H Alt1 .1S1'IH. FOTO HI•:HUt



EXPOSICIO DE I'IUMAVEIt A, 1J3. «SALO DE DARCELONA». ItoDluGUEZ-PUIG. CARRILERIES II

_.. L̂ _ _-	 ^—>637L.^-	 -	 __ 	 __

EXI'OSICO)	 Nil )I .\VIII., l.Y8G, «S.\I.O 1)19 It.\ItCELO\:\Y. JOSEP 1'UIGDE\GOL.\	 1	 \00011l1T PEI. MUSF.I' P'AÜT OF: CATALUNYA, FOTO ALBERTI



ESPOSICIO DE PRIXIAVERA. 1935. aSALO DE BARCELONA,. MIQUEL FARItE. VL\ LLICRE. FOTO SERRA

};XI'OSI C10 DE I4IIMA VE11A, 1!1:1:x, «SALO DE IIA 111'ELOYAA. LLUI 14 MASA!ERA. PI!! NAVEIIA. I+OTO ARXIU MAS



ESPOSICIO DE PRIM VERA, 193. cS:1LO DE BARCELONA,. JOAN BENAVENT. EL PORXO. FOTO RIBERA

EN II 1$1 II DR I'III\I.\\'i•; II.\, 1 98 . ¢S:1 L0 DE 1l.\Rl`ELO\,\x. \L\\I'El. RO('.\M011\. PAISATGE DE MOLLET
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E11.OSICIO DE I'RIaUVEIU, 1035. «S. LO DE BARCELONA,. ALEXANDRE COLL BLANCH. LA DARSESA. ADQUIRIT PEE LA JUNTA
D ADQCISICIOSS DE LA J. M. DE. D E A. BOTO SERRA
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EX I'OYICIO DE 1'III MA VERA, 7J a. a SA LII IlE HA IICELOYA», JI. I'I'IO I'ERUCHO. SARTA QU ITURIA. ADQOI RIT I'I:It LA JI'\'rA D E A I IQOI BICI OX 5 IlE LA
.I. M. D'E. D'A. FOTO BRRItA



E\t'OSICIO LE PIIIMAVERA, i9. eS LO DE IiA1ICELOXA). VILA -PUIG. CONTRALLUM

4	 ^t

ter^,-^,

idl'C	 V011?lel!,	 19,45,E\POSICIO DE PR! \I.\\'I:RA, 1O3.i, «S:\ i3O	 Il li	 RARCF,LO\A».	 tt1SI	 UI:1 F11l \.	 \l.\IITIGt1ES.	 FR:1 \ÇA.	 PPCI111	 i
di 	 1R	 O0]!l4'rl111r11	 (7C	 (amin,, al.	 POTO	 Sl:nit.\
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ESPOSICIO DE PRIMAVERA, 193. «SALO DE BARCELONA». OLEGCER JCNYES'1'. PATI MALLORQUI. FOTO SERRA

EXPOSICIO DE PRIMAVERA, 1933, «Seto DE BARCELONA». RAMON RIBAS RICS. NATURA MORTA. FOTO RENOM



JtMAVERA. im. sSALO DE BAI{CEL"A». ItIUARL) OPISSO. CAIrAIRF.S. ADQUIRIT PEE LA
JrNTA DADQUISlCIOS DE LA J. M. DE. DA. FOTO GODES
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iII.IAVEItA	 i:1,.	 SF(,	 I,I	 J.\I'!I,N\.	 lIiS	 EI'ìI	 j,IIlXPS.	 Uli	 II11	 1..

.FI'N'TA DAtQIISFCIDNS III: LA J. \I. 1 3 1;. IFA. tIJT() (11)1)1:8
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1:\POSIC10 DE I • ICI?I-\t'EIt.1, 1.Y3. <S.1LO DE ISAItCELON.\a. JOSEC N.11t10. IL-LCSTR.ICIONS. .fDQU1RIT I'EL MUSEU D'ART LE CATALUNYA.. FOTO GODES
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E\I'OSICIO IlE I1iISIAVERA, 1936. ¢S.\L() DE IIAItCELONA». FRANCESC SERIEA. API'\'PS DE NENA. ADQI'l¡ttT PEE. MUSEU D'AIET DE CATALUNYA.
I'IIEMI FIEODEIEIC M:UEES, FOTO GODES



ESPOSICIO DE PRIMAVERA. 1935. cSALO DE BARCELONA». JOAN MARC£. PAISATGE. FOTO TARR{GO

EAPOSICIO DF; PRI IIl"EfIA, 1935. aSAI.0 IlE IL\l:I'KI.UN.\n. .IOSEP PICO. EL CAVE 1,1: LA 110118.1. FOTO CODES



EXI'OSICIO DF. PRIMAVEIIA, 1935, «SALO DE BARCELONA». RAMON	 ESPOSICIO DE PIIIMAVERA, 1935. <. S.i LU DE BARCELONA».
CAI.SINA. INFANT DE CIRC. BOTO ALBERTI	 LITIS DIONTANF. Sü

}]XPOSICIO DE YRIMAVli A, 1935. tSALO DE RAItïELU \AS. TERF,SA CONDE-
MINAS. CAMI DE LA FOST. ADQCIRIT PEL MUSEU D ART DE CATALUNYA.

FOTO SERIIA

ESPOSICIO DE PRIMAVERA, 1935. aSALO DE BARCELONA,. LLCIS KIP\Ta\E.
MARE I FILL. ADQUIRIT PER LA JUSTA D'ADQCISICIOSS D£ LA 7. M. D'E. DEA.

FOTO SERRA



ESPOSICIO DE PRUTAVERA, 1935. aSALO DE BARCELONA). FELIS CANO. CONTRALLCV. ADQUIRIT PER LA JUNTA
D'ADQCISICIONS DE LA d. M. D'E. D'A. FOTO GODES

EX P081 CEO DL 1'(11 .M AV L((A, 1:1:;. ¡, «SA (.0 LE BARCELONA). FLOREN CI CI;AI RAN. POII.0 SENOLA II. BIiON/,E.
A DQCI BIT Pi: II LA .I UNTA O'ADOI 1 SICIOES DE LA J. M. D'E. D'A. D'Oro SERIIA



EXI'ORIIO ItE l lCl t.\CEJU, 198:1, SALO UE IIAItCELO \AS. 7A1'\IE MAItTRI:S. SOLA AL R.\\Y. :1I)QT IRIT LEE
LA 7I' \'1'.i P'Al)QI !SI I'111NS LE LA J. M. It E. A'A. FOTO S:;L'IL;

EXI'OSIt'lu LE PRIMAVERA, 193. »SALO DE RARCELO\.1s.
JAI'\IE \L\II'1'III'S. I'RRAV ERA. FOTO SERRA

IX I'u Sil 11 II: I'II!EÀVEIIA, 1	 «SAL( 	 II: 16\Iil'1.11,11\.\n. CMIL,ES AIUII Ño. 1151115. It IION/,E, .\Ilgl'l lll'I 1511 LA .11'\T.\ Il'AIltll'ISI(I0\S 115: 1..\ J. M. 115, LA.
FOTO OOIIRS



EXl'OSIIO Li; I'RI]IAVERA. 1J35. (SALO D:à BARCELONA». ERNEST SASTASCSAG\A.
LA SOL\ DEL LLIBRE. ACQCIRIT PER LA JUNTA D ADQUISICIONS DE LA J. ]I. D'E. D'A.

FOTO GODES

EXYOSICIO DE PRIMACEIt A, 1133, «SALO DE BARCELONA». JOAN BORRELL NICOLAU.
ESTATIiA FEMENINA. 1835. FOTO GODES

ERP08ICt0 DE PRIMAVERA, 1535. (SALO DE BARCELONA». GUILLEM N. BItL'.
\C AGENOLLAT



L^

ESPOSIC'IO DE PItIMAVEltA, l:.l: i. eSALO DE BARCELONA). FLUEENCI CCAIEAN.
OSSOS

E\I'OSIC'IO DE PIIIMAVEtL1. l:I:i. i. •SALO DE L'Altl ELO\As. FREDERIC ]IARES. BUST.
ADQCIUIT I'EL MUSEU D ART DE CATALUNYA

i..\ ( 411 10 IlE 1111 MAVEIIA, 19:L ^. «14.41(1 D14 I1AIICRLONnx. Vicron Mall E.
II E •PRA'l DE P. IIEIITIIAN'A. FOTO SEIIRA EXPOSIUIO DE PRIMAVEjL^. 19.;.x . «SALO DE SAn-

CF.LONA». LLORENÇ CAIRO. \I DE NOIA. ADQUIRIT
I'ER LA JUNTA D'ADQUISICIoNS DE LA J. M. DE. DA.



EXPOSICIO DE PRI]IACERA. 1933. aSALO DE ]IONTICÍCs. FOTO CODES

SALO DE MONTJUÏC.
El Saló de Montjuïc per mitjà del seu Comitè Directiu cons-

titueix un Jurat d'Admissió i un altre de Collocació integrats
per elements pertanyents al mateix. El Jurat d'Admissió fou
compost pels membres següents: Rafael Benet, Emili Bosch-
Roger, Joan Commeleran, Josep Granycr, Apeles Fenosa,
Martí Llauradó, Josep Obiols i Antoni Vila Arrufat; i el de
Collocacíó, pels següents: Camps-Ribera, Enric Casanovas,
Francesc Laharta, Josep M. Prim, Rafael Solanich, Francesc
Vidal Gomà i Josep Viladomat.

Per a la Junta d'Adquisicions, el Saló de Montjuïc elegí
Francesc Galí, Enric Casanovas i Josep Obiols perqué el Mu-
seu els hi havia adquirit una obra a cadascun, a Josep Clarà
pels que el Museu els hi va comprar l'any passat i a Guillem
Fina, pels expositors independents.

La Junta d'Adquisicions, el dia 25 de maig, composta amb
aquests membres i els que ja hem esmentat en parlar del Saló
de Barcelona, va adquirir per un import total de vint mil
pessetes una obra a cadascun dels artistes següents del Saló
de Montjuïc: Rafael Benet, E. Bosch-Roger, Joan Commele-
ran, Pere Créixams, Apenes Fenosa, Josep Granyer, Martí
Llauradó, Jaume Mercadé i Miquel Villà.

Una delegació de la Junta de Museus, el dia 17 de
maig, va adquirir del Saló de Montjuïc una obra de cadascun

dels artistes següents: Enric Casanovas, Francesc Elías, Fran-
cesc Galí, Josep Obiols i Enric Serra Abella.

Enric Casanovas, artista escultor, ha obtingut el Premi
Damià Campeny, 1935, de la Generalitat de Catalunya, dotat
amb cinc mil pessetes. atorgat pel .Mirat següent: Franccsc
Martorell, president, i Joaquim Folcll i 'forres, per la Ponèn-
cia d'Arxius, Biblioteques i Belles Arts; Feliu Elías, per l'A-
cadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi; Josep Codolà
i Gualdo, per la Junta Municipal d'Exposicions d'Art; Josep
Clarà, per la Junta de Museus; Lluís Muntané, pel Saló de
Barcelona, i Rafael Solanich, pel Saló de Montjuïc.

El Comitè Directiu del Saló de Montjuïc que ha portat a
terme l'exposició d'enguany, el constitueixen els arlistes se-
güents: Manuel Humhert, president; Josep Granyer, vice-pre-
sident; Josep Obiols, tresorer; Antoni Vila Arrufat, compta

-dor; Rafael Benet, secretari; Josep M. Prim, vice-secretari;
vocals: E. Bosch-Roger, Camps-Ribera, Enric Casanovas, Pere
Créixams, Joan Commeleran, Apenes Fenosa, Francesc Labarta,
Martí Llauradó, Jaume Mercadé, Joan Rebull, Ramon Sarsane-
das, Rafael Solanich, Francesc Vidal Gomà i Josep Viladomat.

Representants del Saló de Montjuïc a la Junta Municipal
d'Exposicions d'Art, Manuel ¡Tuinhert i JOsep M. Prinl.
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EXIOSICIO 'iT lITIMiVEflA, 1Ui. SAlO DE MONTJIÏ.. HiTO CODES

EX ! iii II) 1 I: 1111 \I  	 193.	 o Dii MONTI 1 ï(». FOTO jODES



a-

ESPOSICIO DE PRIMAVERA, 1935. aSALO DE MONTJCYCa. APEL-LES PENOSA.	 ESPOSICIO DE PRIMAVERA, 1935. SALO DE
FE\IS. FOTO SERRA	 MONTJCYCs. MARTI LLACRADO. XC DE NOIA.

FOTO GODES

ESPOSICIO DE PRIMAVERA, i9:i i. a.SAL0 ¡IR MOXTJUYCa. ENRIC SEJIRA ABELLA. CÉRVOLS. FAIANÇA. ADQUIRIT
¡EL \ICSEI7 D'AIIT ¡IR CATALUNYA. FOTO GODES



ESI'OSICIO DE PRIMAVERA, 1^J35. SALO DE MONTJUÏC,. MARTI LLAURADO. C. ADQUIRIT PER LA JUSTA D'ADQUISICIONS DE LA
J. 31. D'E. D'A. FOTO GODES

Y:SI'OSICIO oi 1'RI\L\VI1iA, 1935. «SALO DE M0\TJUICa. JOSEI' GRA\YEII. ROUTIEI1S. :\UQUIRIT I'ER LA JUNTA
D'ADQUISICIONS Dh 1..\ .1. M. 1)'E. 11':\. FOTO G011ES



EXPOSICIO DE PRI)IATERA. 1!135. cSALO DE VONTJUICI. 	 E\POSICIO DE PRIMAVERA, 1934. HALO DE MONTJUYCs. P.1U GARGALLO. TOIIS

JOSEP CL. RA. \OL1 JOTE. BRONZE. COL. LLCIS PLASDIURA.	 DE DONA

FOTO SERRA

EXI'OSJ(U) I)E PItI\IAVER.%, 19L. a8AIM DE VO\'Pjrï(». AI'61.LI)S IESOS,1. 	 EX l'OSICIO DE II Lli AV F: I1.	 1	 $A t.O Ptc MON'I'J LÏCs.
DOGA ASSEGI"I)A. BRONZE. .1UQI'IIt1T VED LA .TINTA I)'AI QI'ISICIO\S DE LA 	 FIFA NCESC ELLAS. I'OT R\ (:ICES. Ahtjl'IIt IT 1'EI, MIJSEU D'A R'1

J. M. D'E. I)'A. FOTO I :IIIL\	 DE ('ATAI,UNTA. POTA DOPES



EXPOSICIO DE PIIIMAVEIIA, 19:;.i. aSALO DE MO\TJCYC,. EN RIC	 ESPOSICIO DE PRIMAVERA, 193. cSALO DE MO\TJCSC,. E \RIC
CASANOVAS. SOTA \C.\. BRONZE. ADQUIRIT PEL MUSEU D'ART DE	 CASANOVAS. \OI! NUA. BRONZE. ADQUIRIT PEL MCSEC D'ART DE
CATALUNYA. Pre,ni Da,nià ('ampcny, 1935. de 1a Generalitat de	 CATALUNYA. Premi Damià Campem/, 1935, de la Generan-tat  de

Catalunya. FOTO SERRA
	

Catalunya. FOTO SERRA
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EX I U$ICIU hi•; I'IU V.\VER.\, 1:Y,^•i. aS.1I O DE \IU\'F'JCïCs. 1 .1. PI .Z COST. . F:L LLC. FOTO T:1R1L OQ



ESPOSICIO DE PRIMAVERA. 1933. aSALO DE MOXTJCÍCa. JOSEP VILAOOMAT. NC.
FOTO SERRA

EXPOSICIO DE PRIMAVERA. 1935. (SALO DE MOXTJUÍC,.
ENRIC MONJO. NC DE NOIA. POTO GODES

F:XPOSICIO DF; 1 • L'U1.1PF.RA, 1985. ¢HALO UFJ MONT.IUYCs. XAVIER NOOCES. NATURA
MORTA. COL. LL. I'LASDIURA. FOTO SERRA

EXPO$ICIO DE I'I{IUAVEIIA, 1!13:1. *SALO DE JIONTJt1YCa. ENRIC PORTA. NATURA
MOltTA. FOTO GORDO



.	 1'	 .

F.\I'OSD'IO DE 1'RI\I.1\'ERA, 19. aS.\LO DE \111\'I'.II D'v. FIUSCESI' 1..\ILtT.\
IIg 1"TSCITLA\D. FOTO SERRA

ESPOSIClu Lli 1•ICUL\\'E!L\, 19. aS.\LO DE ]1OSTJI'1Cs. LLL'IS VORATO. FLORS

F:SI'iixl rl0 1)F 1'It1 ^i.\\'li lt.\, 1:Y. ^.-^, aS.\LO l^hl ^IO\'I',11 'irv. .\N'1'uNI It.\\l0X
IRI\/..\1•I{/. Illi'ITR:\'C 111: .IIIS•P 1.1.1\IO\.\. PU'1'll SIil01l.\

li5IUSIl'IU 1D6 1 • ICl \L\\'1?li.\, 198.1, aSdLll UH MOXT.Tf'TCS. .\\1'O\I MATARO. FLORS.
FOTO GODES



ESPOSICIO DE PRIMAVERA, 1!I, cSALD DE )IO\7'JI "Ïf's. HAMO\ CaPMANV. FIGF'RES.
FOTO SERR.0

E\POSIÇIO IE PRI\IAVEU%, 1!C:.i, cS. Lo I)F: \IO\Tli'ÏCs. G1'9T:1I" COI`F-IET. DI'F:S
n :i v . Foro I OE F:S

F:x P081I'I(I DE II t 1>L\CI:It:\, 1 •). a5,1 L0 DE )iox'r.11'ÏCS. AçroxI COWFA. L'ACCI DE\'I'.
FOTO TA R UAOO

E\1•lISIf'In	 II:	 1 • Iti>IACI:It.\,1!I:. i, 	 «S.\I,I)	 UI;	 \Iox'i'.II'Y4'A.	 AR'CUH
11.\It RIISI•;I,I,.	 I'II;I'IL\,	 Fn'I'll	 SI:It It.\



EYPOSICIO DE PRIMAVEIZA, 1933. «SALO DE UONTJLYC,. FRANCESC DOMINGO.
CAVALLEII 3IACII1TA. 1933. FOTO SERRA

E\I'OSICIO DE PRIMAVERA, 1933. tSALO DE MONTJCICS. ESTEBAN VICENTE.
NOIA LLEGINT. FOTO GODES

EX POSI C10 L11: i i \iAV it.\, 1:I; t.:. aSA LO DE UO\TJ UY'.'». LLEO SOL.'.. ELS 011VR12S,
FOTO GODES

J:XPOSICIO I)E PRI M.tVI:IL1, 193i. «SALO DE MONTJI'TCa. JULI SOLER. PAISATGE.
FOTO SEDPA
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E\PUSI CIO UG I'IUMAVBB.\,1:_I;. ., e..< -1[	 DE 3IO\TJUÏCA. EMILI Ls H-I:: ..;: L. I'LÇ.1 1r1: 1'.1L_\C. 1. _1Ur;CIIIIT I'LE LI JUSTA
L id UQCISICIONS LE LA J. ?I. DE. IfA. FOTO CODES

1•:X POSICIO DE P111 MI VEIII, 11)85. e8A1O LE 3In3T.r ciri». EMII.l I:OíICf-IlOQ Fac. I,.	 j j:J,.\. 1J:.5, 1'9'1'0'.OUEN



EYPOSICIO DG PRIMAVERA, Jt . aSALO DE MO\TJCYCa. JAUME MERCADE. TCROSS. CAMP DE TARRAGONA. 1935. FOTO SERRA

1{xr081190 Ill'. fiti \I.\\'I.7It.\, Ï9 i. «SALO DE MONr1Uï'ca, JAUME MERCADE, ro R[.T. 111: ^: ^. .\DQCIRIT PER LA 1C\TA 11'd DQCt.1'ICjo\S
DE LA J. M. D'F.. D'.\. FOTO SERRA



:xPOSICIO DE PRIMAVERA, 1J3^. «SALO DE MONTJU Ca. FRANCESC D'A. GALI. FINESTRAL, 193^.-ADQCIRIT PEL MUSEC D'ART DE CATALUNYA. FOTO GODES

ERI'OSICIO DE PRIMAVERA, 193. «SALO DE MONTJUÏC». RAFAEL REMET. IIOUDOIR. 193i, ADQPIRIT PER LA JUNTA
D'ADQI;IHICIOSB DE LA J. M. D'E. D'A. FOTO OOI)ES



EX 1'i1 sui o DE I'RI\1.1\'E R.\, la:;a , t5A Li) PF. MONI'J I'1('». \I 	 EI. VI I.L.\. REI'OS. 19.^1 . FOTO GOMES

IX P1151 rl) 1IR I'III)I A\' E TIA, 1 98 . «SALI) I.E M(ONT.I IIYC». Ml Ql'EI. \'I I.T.A. POST 115 CLA\'EROl.. 1U14. FOTO CODES



ESPOSICIO DE PRIMAVERA, IJi, aSALO DE MO\TJCÍC,. JOSEP OBIOLS. L\
SE\A DE LA MARGARIDA. 198:), AI)QCIRIT PEL MUSEC D'ART DE CATAI.1'\SA.

FOTO GODES

ESPOSICIO JE PRIMAVERA. 19. •SALO DF. MO\TJCTCS. JOSEP ODIOLK. [..1 SENA
QI'E NIIL\ EN ¡AIRE. COL. LLC'IS PLA\DIrRA. FOTO GOLES

I:XPOti1 (lU DP: I'El MA VE It.1, 1a:{a, ASA LI) DE \IO\T.I IJïCS. CAMPS -RI RETIA, L'HORT IlE LEK MONJES. FOTO T,\IIILAlio



F.XPIISII'10 DE 1'ItFI.\vJ:R.\,«S.\LO 1)E MO\TJCÏC». FR.\\CEsC VID:\1:GO\I.\.	 ESPOSICIO DE I'ItIMAVER{, 193. «SALO DE MOSTJGÍCs. GEORGES 6ARS. \I.\r RF.SQrE.
PRI>I.\\'I:RA. FOTO ;ODES	 FOTO GODçS

EXI I^RII'il	 SI M.\CRII.\, 198.1. «S:\LO DE MO\TJI'YCS. ,IOSEI M. P111 M. i.':\II1111EDA. FOTO SE11I1A



ESPOSIl'IO DE PRI\1.10EIt A, J933. sSALU ILE M INTJCR . 1'OME\EC t ).1 LES. EL TENIS I)'HOIITA. FOTO SERIL\

EXI'OSOLi) UF: I'RIMtvF;II.t, 1O1 . a8.1LO LE MO\TJCYC». JOAN C0MMELE11AN. PAISATGE D'HORTA. AD I'I UIT t'El)!	 L.1 JUNTA
I )'A I)QU18I( Io NS DE LA d. U. O'E. LI 'A. FOTO OODE.S
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EX POSICIO DE PRIMAVERA, 1935. S.1Ln DE NO\TJUYCs. E)1!L.1 .It.tC StL-^..1CROItATES. 19:f:J, COL, TRI\IT.1T C.%TASC'S. FOTO CODES E\POSICIO DE I'It1 Ud\'ER{, 1935. iSALO DE MO\TJCYC,. ALFRED 0P1550.FU. 1915, FOTO GODES

•	 1	 Tr

DL MON1JLIcs. JOSEP cr:Nrus.t. EL 1'U\•1 \'F:I.I.. 19.iJ, FU7'U T:\RR.\UO



ESPOSICIO DE PRIJFJFER^, 19:1^. CSALO DE MONTJUTC». CARIE CORTES. FIGURA.	 ESPOSICIO DE I'RIMAVER_1, 193.1. CS.\LO DE MO\TJCYU,. EUIt.i ARMI: \GOL. FLORS.
FOTO SERRA	 1^J3J

EXPOSICIO DE I'JIIMAVEIIA, 1935, «SALO DE MONTJCYCA. JOSEP SOLER LIFFE\1'. CAN FIGUERES. FOTO GODAS



ESI'USICIO DE 1'lll\I.\VEIL\, 19:J.., a5:1LU DE UUNTJCÏCS. 1 . 61E CIIEI\.13IS. 1'LUES.	 }:\l'USICIO IlE. 1'Iil\1.10ERA, 19. tSALO DE ]IO\TJCSCS. PEII F. CREIX) 1S. NEN.' 1

1033. FOTO GODES	 FLUIIS. 1J3•i. JUQCIIIIT 1'ER I,.1 JPST:1 - D'ADQCISICIOxs DE L. J, M. D'E. D°A.
FOTO GODES

I•:XI'OSICIO DE 1`IIIU.\\'Ell.\, 1J:).), «S.1I.0 DE MO\TJUYCS. :1. \'IL:I :1RRUF:IT. I\F.1\TS. 1935. FOTO SERRA
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JOSEP VILADOMAT
Som lluny, molt lluny, d'aquelles dues figures amb què

l'escultor Josep Viladomat es donava a conèixer al públic en
la primera exposició del Saló dels Evolucionistes, Fany 1918,
a les Galeries Dalmau, carrer de la Portaferrissa. Tan lluny
som d'aquell tors femení massís i ponderat, ple de reminis-
cències maiilolcsques, com d'aquella dansarina. petita està

-tua de contorns arrodonits, de vestinu • nta abundosa i flotant i de
graciosa movinlentació, anlh què Farrista es presentava. Els
anys no passen endebades. Anuelles (loes escultures eren l'e-
xacta representació de la fluctuació en què l'esperit de Vila

-domat es movia, en plena època d'orientació i d'encarrila-
ment, sollicitat per dues influències per a ell igualment abc-
llidores. Tot plegat, però. ha quedat molt enrera, certament,
i no pus d'ahir ni d'abans d ahir. •la fa temps que dins l'art
català contemporatli Josep Viladomat acusa una persoIlalitat
ben determinada, feta d'aplom i de seguretat, de consciència
i de finor, de qualitat intrínseca i de condicions accessòries.

Però si volem recordar aquells dos aspectes que prenia
l'art d'aquest escultor en començar a exercir-se és perquè ells
assenyalaven ja els elements principals — la gràcia i la forta

-lesa — que havien d'acoblar-se iués endavant per a formar-ne
l'essència, en un compromís un temps flm ttlant i inestimable

molt sovint, però definitivament establert en les darreres etapes
de la producció de l'artista.

No era pas perquè sí, per una influència passatgera o per
un embadaliment momentani, que una de les primeres obres
exhibides per Viladomat constituïa un homenatge al cànon
sever i cenyit del classicisme del ceretà; aquell tors, amb les
seves proporcions rabassudes i la seva placidesa, era l expres-
sió de tot el que hi havia en l'esperit del jove artista d'ales

-hores d'aspiració envers una solidesa conceptual i d'admiració
per una obra completa i vivent, carregada de essències clàs-
siques. No era tant un afany de seguir aquelles normes com un
testimoni d'adhesió al seu exemple. Per altra banda, l'altra fi-
gura exhibida era informada per una iònica niés vivaç, niés
opulenta, de qualitats menys profundes, si es vol, però amarada
de tradició autòctona.

Compartida l'afectivitat de l'artista per aquestes dues de-
vocions, sembla com si Viladomat hagués renunciat a prendre
partit per cap d'elles, deixant que cada una obrés pel seu
compte, bo i esperant una coordinació de la qual estés segur.
Així, mentre Tuna romania latent, l'altra descabdellava la
seva acció amb un predomini quasi absolut ; després s inter-
feriren cada vegada més accentuadament, i arribaren, per fi,
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a una compenetració esplèndida, en la qual, però, no hi ha
res del que feia llur fesomia explícita i patent d'abans. No
gens menys, en ella hi ha integrades les millors qualitats
d'ambdues, en força, en ponderació, en seny i en harmonia.

La primera tongada de l'activitat escultòrica de Viladomat
semblava decantar-se decididament vers una orientació que
queia dins l'òrbita del millor barroquisme català, la pompa
i la majestuosa opulència del qual trobaren una felicíssima
resurrecció en la Maternitat (1923) que, realitzada en marbre
blanc, presideix avui l'escala que a l'edifici del nostre Ajunta-
ment, partint de l'antiga escrivania, a mà esquerra de la planta
baixa, mena a la galeria del primer pis.

Després, vingué a caracteritzar l'art de Viladomat una
tendència, de més en més precisa, a la concreció i a la rigoro-
sitat formal. Fou en la formidable empenta del Renaixement
italià, amb el seu abrandament vital, amb la seva riquesa de
sensacions, amb el seu abassegament de qualitats, amh el seu
escalf, que Viladomat completava el seu concepte; fou en els
mestres retratistes florentins, amb la seva profunda humani-
tat, amb el seu exquisit sentit de la matèria, amb la seva exac-
tesa i la seva espiritualitat, que el nostre escultor s'emmirallà
per a la producció d'una sèrie de retrats que són dels mi-
llors que ha produït la moderna escultura catalana.

Altres experiències l'han enriquit; altres lliçons ha après.
D'aquella primera tongada va quedar-li un llevat els efectes
del qual ara i adés apunten delicadament en una tendència

al moviment ample i deseixit, a l'enriquiment de la massa i

el volum que són menys una continuació que un reflex sub-

tilment filtrat d aquell barroquisme, en més «un dels seus pro-
jectes monumentals i en les seves escultures de gran tamany
destinades a ornamentació arquitectònica. Del paradigma ita-
lià li ha quedat aquesta submissió i aquest respecte a la forma
humana, aquesta sensual complaença en la seva descripció,
la voluptat de transcriure la palpitació de la carn viva, jove
i ferma, la precisa explicació de cada òrgan, de cada múscul,
amb el seu joc i la seva exacta corresnondència. Els clàssics
grecs, els arcaics, els mestres gòtics, els del Renaixement fran-
cès, anaren corroborant -lo; cada un li deiu la seva paraula,
de cada un sabé treure el seu excluj,le.

El monument a Sant Francesc, erigit a Montserrat en 1927,

amb el qual guanyà el nostre artista el concurs que es convocà
per a aquella erecció, és una prova de la delicadesa i de la
comprensió amb què s'encarà amb el seu tema. La República,

amb la qual sortí també vencedor del concurs organitzat per
l'Ajuntament de Barcelona l'any 1923 i que avui ostenta la
seva esbeltesa, la seva euritmia i l'encert ainb qué fou con-
cebuda i executada, al capdamunt del Passeig de Gràcia, és

un testimoni esplèndit dels seus dots i de la seva capacitat.
El seu projecte de Monument a Fortuny dóna fe d'una finor

d'inspiració, d'un sentit de discreció i d'elegància de primer

ordre per part seva i d'insensibilitat i d'inèpcia per part dels
qui no saberen aprofitar-lo. Les seves altres diverses realitza-
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cions i, ara t1arrcratilent, l'estupenda col-lecció de reas feme-
rlins que ha anat executant d'un quant temps ençà — bronze,
rllarbre, boix, terra cuita — i que encara s'ha de perllongar
qui -sap-lo, cl proclamen sobre tota excellència.

Alguna vegada, però aquell compromís de què parlem
més amunt entre les dues tendències que es marcaven en la
seva obra, amenaçava de trencar-se, sobreposant-s'hi la grà-
cia i la sensació a la solidesa i la vigor estructural. Tot amb tot,
Ji an acallat acolllant -se harmònicament gràcia i vigor, sensació
i solidesa, en uu felieíssinl equilibri. No és en va que, des de
les seves primeres temptatives fins a les seves produccions ac-
tuals, l'aspiració, l'anhel de l'artista no han estat mai altres
que els de crear una obra completa, dins la niés estricta i
planera normalitat.

Ni deliqüescències ni desvaris; ni evasions ni truculències.
El que Viladonlat no s'ha proposat mai és fer de geni ni ser-

vir res niés que el seu ofici, consistent, potser cons cap altre, en
ordre i contenció. Si no ha volgut fer de geni, però, no ha
dimitit el seu talent d'artista. Ell no és pas home de lectures,
de preocupacions ni barrinaments, però si és sensible al ri-
dícul, a la falsedat i a la inèpcia; té un instint agudíssim que
li fa veure clares moltes coses i que el portà a prendre un
objectiu ben delimitat i concret. Tots els seus problemes han
estat i són resolts de cara al fang, de cara al bronze, de cara
al marbre, enfrontat amb el natural, fent i perfent cada frag-
ment de les seves creacions tantes vegades com li ha calgut
per a quedar satisfet del que sortia de les seves nans, conven-
çut, cons també ho soni nosaltres, que la condició estètica de
les belles arts no té res a veure amb la sorpresa que pugui
ocasionar l'imprevist, l'esgarrifança que causa el contrast ni
1'embadoeanlent que puguin sentir e1s enzes davant la mons-
truositat.	 JOAN CORTÈS I VID.1L
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