
PUBLICACIÓ DE LA JUNTA

MUNICIPAL D'EXPOSICIONS D'ART

DIRECTOR: JOSEP M." JUNOY

L'EXPOSICIÓ DE PRIMAVERA DEL 1936
PER ALEXANDRE PLANA

SALÓ DE BARCELONA .-. SALÓ DE MONTJUÏC
PER MÀRIUS GIFREDA

I SALÓ D'ARTISTES DECORADORS
PER M. G.

L'AJUT ALS ARTISTES PINTORS I ESCULTORS
DE CATALUNYA

PER CARLES CAPDEVILA

EL II SALÓ MIRADOR
PER JOSEP GUDIOL

LES EXCAVACIONS DE LA PLAÇA DEL REI (J. G.); RETROSPEC-
TIVA DEL PINTOR JOSEP ARRAU I BARBA (C. C.); CRÒNICA

D'EXPOSICIONS (A. M.)
-- DOS MONUMENTS. -- EDICIONS D'ART. -- BIBLIOGRAFIA. --

JULIOL, 1936

SEGONA ÉPOCA	 NÚMERO EXTRAORDINARI	 VOL. III -- N.° I
`	 PREU: DEU PESSETES



SEGONA ÈPOCA

VOLUM TERCER

	

JULIOL	 JULIOL

	

9 3 6	 9 3 7

DIRECTOR: TOSEP M. JUNOY

é'

PUBLICACIO DE LA

JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIONS D'ART

BARCELONA



JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIONS D'ART

EXPOSICIÓ
DE

PRIMAVERA

193(1

SALÓ DE BARCELONA
SALÓ DE MONTJUÏC

31 DE MAIG	 12 DE JULIOL



S.tLÚ LE 1i:LL.N.

S..Û IE M'JNTJL1C. 1010 SEJIJI.\



L'EXPOSICIÓ

DEL

DE PRIMAVERA

1936

PER ALEXANDRE PLAN11

E
MPRAR l'expressió de «tasca difícil» deixa d'ésser
un tòpic en tractar-se d'organitzar una manifesta-

ció collectiva com és ara l'Exposició de Primavera. El
visitant que ressegueix amb esguard atent, o amb es-
guard distret per la fatiga, la corrua de sales plenes
de pintura i escultura, no es farà mai càrrec de totes
les resistències que han de vèncer els organitzadors
d'una exhibició d'aquest abast. Cal trobar, entre vo-
luntats divergents, uns punts de coincidència. S'ha de
convèncer els desmenjats i els massa ambiciosos, els
que es retreuen per orgull i els que ho fan per timi-
desa, els que volen anar sols i els que no creuen en
aplegaments d'aquesta mena. Després, cal harmonitzar
en la buidor de les parets la varietat cromàtica de les
obres aportades. No és cosa de bon fer el donar apa-
rences de continuïtat a allò que un assagista subtil en
diu el «desordre organitzat dels museus». Perquè una
exposició anual és, o lhauria d'ésser, un exercici entre
aspirants al museu i és cosa sabuda que res és de tan
mal fer com evitar que una tela no perjudiqui les que
té a la seva vora. A cada una han de cercar -li la millor

companyia possible. Altrament, la contraposició tònica
fatigaria la retina del visitant sensible a aquesta lluita
muda que tantes vegades de dos quadres en fa dos
enemics.

Bona part (le les obres aplegades no han nascut
precisament sota un signe d'harmonia profunda, no pas
perquè a casa nostra sovintegin les discrepàncies fo-
namentades en idees estètiques, sinó perquè les se-
para iaia oposició de temperament. Al món de l'art
també arriba el nostre i r► dividualisme racial, la tossu-
deria d'anar cadascú pel seu cantó, de voler ésser ben

diferent dels altres. No és tasca planera ordenar en

rengleres unes obres que han sortit d'una irreducti-

ble voluntat de diversificació.
No és que sigui aquesta una característica exclu-

siva de la nostra terra. La trobem per tot arreu, però
hom diria que s'accentua en els països d'àrea geogrà-

fica reduïda, com si a mida que s'estrenyés el radi

d'acció es fes més viva la resistència contra tota força

uniformadora. No oblidem, però, que és aquesta

força centrífuga la que ha estimulat, en cada període

de la història, la formació de les escoles d'art i l'e-

volució normal dels estils. És per això que hi ha tant

a dir i a discutir sobre la millor manera d'organitzar

una exposició collectiva. És per això que s'han moti-

vat polèmiques vehements —més aviat verbals que no

pas escrites — sobre quines haurien d'ésser les nor-

mes directrius de tota exhibició anual, i, més concre-

tament, sobre la reglamentació més adient dels Sa-

lons de Primavera. Quan hi intervé l'acció protectora

de les corporacions públiques, com en el nostre cas,

quan hi han premis a donar, i propostes d'adquisi-

cions, la qiiestió pren un aire més ombrós. No és ara

el moment de polemitzar sobre aquestes normes di-

rectrius. Ni aquest és el lloc. N'hi ha prou amb remar-

car que aquesta divergència d'opinions és una de les

dificultats de més pes que han de sollevar-se.
Totes aquestes dificultats i resistències acreixen el

mèrit de la tasca realitzada pels organitzadors dels Sa-
lons de Primavera. No estava a les seves mans fer tot

el que volien, però el que han aconseguit és prou, per

a assenyalar-ne els encerts. El més visible d'aquests

encerts és la discreció amb que han sabut organitzar

La limitació d e'spui, les exigències nu terials de la compaginació i les dificultats informatives d'una mani/estació d'art collectiu tan important
com l'Exposició de Primavera, ban condicionat la grandòria dels gravats i el lloc que ocupen en el preseru número.

Regraciem tots els artistes que ens han facilitat la tasca autoritaant•nos a reproduir obres i els 1cm avinent que ni el Lloc on algunes s'han
reproduït, ni el toman  a què ha estat necessari de reduir els gravats, ni la mateixa omissió forçada d'un bon nombre d'obres interessants no poden
prejutjar res respecte llur valor artístic, car aquestes condicions, exigides per la confecció del número, no suposen de cap manera minimització ni
postergació. — N. de la D.
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el desordre inevitable d'aquestes cinc-centes pintures,

peces de marbre o de guix, dibuixos i gravats que han

estat admesos, i com les han disposades al llarg de les

sales nues d'un palau, deixalla de la darrera Exposi-

ció Internacional, descobrint cada vegada les possi-

bles harmonies entre una tela i les que calia encabir

en la mateixa paret, evitant tant com podien les con-

trastacions violentes i els alts i baixos d'una inevita-

Me diversitat de colors i de tons.

e	 *

Podrà opinar-se sobre si calia fer-se així o d'a-

quella altra manera. Però és evident que ha estat com-

plerta la necessitat essencial: La de no trencar la con-
tinuïtat de les exposicions anuals. Els defectes que
pugui tenir i que són inevitables — poden ésser un
alliçonament per a un altre dia, si hi ha la voluntat de
corregir-los. Cal que l'exposició es faci. Aquest és el
punt a l'entorn del qual gira tot.

En una ciutat com la nostra, on les exposicions

d'art es succeeixen sense interrupció des de la tardor
a ben entrat l'estiu. amb deu o dotze sales obertes
simultàniament. amb una renovació constant a cada
quinzena. en forma que les exhibicions individuals
passen de molt de dues-centes a l'any, amb un volum
de producció que voreja les quatre mil obres, és inne-
gable que ha de tenir la manifestació més alta i sig-
nificativa de tota aquesta activitat en un Saló anual
en el qual trobi un estímul més viu. La concessió del
Premi Nonell. per a la pintura, i del Premi Campeny,
per a l'escultura, les adquisicions de la Junta de Mu-
seus i les que fa la Junta Municipal d'Exposicions són
el començament d'aquest camí que al llarg de l'any
assenyalen els artistes en les galeries d'art.

El Saló de Primavera hauria d'ésser el resum de
tota aquesta activitat i el seu inoment més intens, com
el període que tanca una vasta composició simfònica.
Hauríem de trobar-hi tots els nostres artistes, els de
prestigi consagrat i els que són valors inèdits; els que
el públic ha pogut seguir a les sales d'exposicions i
els que no tenen mitjans d'exhibir-hi les seves obres.
Caldria que l'aportació de cadascú no fos un acte for-
mulari, ni el compliment d'una obligació, sinó la prova
d'un desig constant de superació. Malauradament no
ha estat encara possible infondre aquest esperit en
tots els nostres artistes. Cada any hi han buits a re-
marcar. Els uns no hi concórren amb regularitat. Al-
tres hi oposen una absència sistemàtica. Són molts els
que surten del pas amb una obra de qualitat mitjana,

perquè reserven les millors per a una exposició purti-

cular. Sortosa iucnt no manquen thai una vintena d'o-

bres que duen aquella senyal de foc que les pot Ili-

berar de caure en les aigües grises de l'oblit. Cada

any hom lii troba obres que revelen una voluntat de

superació i un noble entusiasme. Són les obres que

donen el to al conjunt. Si hi hagués manera d'esten-

dre aquest esperit d'emulació en límits més amples,

els Salons de Primavera serien la millor exposició de
1 -any i la que tindria una eficàcia més viva.

L'actual Exposició de Primavera acusa, com les

anteriors, la tendència de la pintura moderna a reduir

les proporcions de la tela, de defugir les grans compo-

sicions i a no moure's d'un domini limitat de temes.

Són excepcions les provatures que van més enllà del

metre per banda. Hom diria que tots aquests quadres

s'han pintat pensant més en les mides normals dels

pisos barcelonins que en les àmplies parets d'un mu-

seu. Aquest caient pràctic de la pintura té l'inconve-

nient d'encongir la imaginació. Desitjaríem més vo-

lada, perquè les mides grans reclamen temes de més

vasta composició que el pot de flors, el parell de co-

nills o el retó de carretera en el repòs del capvespre.

No és que enyorem aquelles complicades rnachines

acadèmiques del segle xix, amb falsificacions històri-

ques i amb escenes dramàtiques. Però el quadre de

proporcions superiors als cent centímetres són més
adients a la invenció. Algun exemple en tenim en

l'actual Exposició.

És fàcil d'observar com els temes de paisatge do-

minen en la nostra pintura. Vénen després els temes

de natura morta. Amb tot, els de figura sovintegen més

enguany que no altres vegades. És aquesta una qües-

tió que donaria molt per parlar. En canvi, és de re-

marcar com s'accentua l'esperi ele modernitat de bona

part dels nostres artistes, coeu s visible la 1111 1.1 por-

fidiejada per a personalitzar l'estil le les seves obres

i els guanys sensibles de factura i de qualitat.

És per tot això que, fet el descàrrec de les falles

indicades, l'Exposició de Primavera té un interès més

viu cada vegada. Cal sostenir-la com a institució essen-
cial per a la nostra vida artística. El que no s'ha rea-

litzat fins ara, podrà fer-se més endavant, i més en-

cara quan no quedi ningú que vegi en aquesta reunió

anual una mena de via morta, sinó més aviat un am-
ple camp en el qual la legítima ambició de cadascú
pot temptar l'aventura del gran aire, com un avió.
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LLCÍS VASRIERA: LA Nj VIA. FOTO SERRA

EXPOSICIÓ DE PRIIVIAVERA
PER NIÀRIUS GIFREDA

SALÓ llL BARCELONA
PINTURA

ALA A. — Seguint litiiwiari esta llh rt pels organitzadors,
ens trobem, de hell antuvi, davant d'tnl paisatge de

Francesc Surrihas: un rap al tard d'agradallles tonalitats,
pi hé que una mica diluïdes.

En la composició de gran tanlanv, Carmel Davalillo,
amb tot i l'amhició que suposa una obra de tal enver-
gadura, no ha aconseguit mantenir-se al nivell d'altres
vegades.

La tendència surrealista d'Àngel Planells es manifesta
d'una planera molt més hen enraonada. I si es donés el
cas (le que fos titllat d'irreverent al credo de l'escola, po-
dria, en canvi, vahar-se del guanv aconseguit en materia
pictòrica.

De les ducs teles de Sáinz (le la Maza preferim el bo-
degó; el retrat de nena, el trobem excessivament formulari.

Si en la tela de Casimir Martínez no hi hagués un efec-
tisme tan gratuitament acusat, segurament tindria més con-
sistència. Perquè d'altra banda, la concepció d'aquest pin-
tor és força apreciable.

Tant el Recó del port de Miquel Renonl, com el bo-

degó de Julià Martínez, com les dues teles d'Agustí Ribas,
contenen també qualitats força remarcables. El paisatge de
Miquel Pujades, malgrat la seva inconsistència està bastant
ben vist.

Com a teles discretament executades assenyalaríem les
de Salvador Sabatés, Josep Soligo — més expressiu — i
Pere Costa.

Josep Castellanos i Vicenç Alharranch presenten uns
paisatges d'un decorativisme perjudicial.

I amb les teles de Josep Gil, Joan Lahosa, Eusebi Palà,
Marià Baig, Joan Llaveries, Josep Casals, Laureà Bonet,
Josefina Barraquer i Frederic Vinyals, queda completada
aquesta primera sala.

SALA B. — Ramon Calsina exposa un Infant a les gol-
fes que, dins l'obra personal d'aquest singular artista, cal
subratllar amb elogi. Les ressonàncies líriques d'aquesta
obra són degudament subjectades per un assenvat control
de l'ofici. Per això Calsina es pot permetre les llibertats
que usés li plaguin.



De les dues vistes del port, de Carles Bécquer, assenya-
lcm la del dia gris com a pintura de tonalitats ajustades.

Jaume Bellmunt es fa remarcar amb la Carretera Ce-
mentiri Vell, on hi ha fragments ben estructurats i que fan
esperançar altres realitzacions més valuoses.

La suavitat pictòrica de Francesc Llop ens dóna dos
paisatges d'amable lluminositat. En aquest sentit també cal
incloure les teles de Joan Fabregat.

Amb visió sintètica Joan Parés ha pintat un ParaUel,
vistosament decoratiu. El bodegó de Frederic Lloveras és
també apreciable per la juatesa de valors. Igualment fa de
bon veure el paisatge de Mary Taylor.

Pel camí «acadèmicament avantguardista» que sembla
seguir Daniel Serra, no creiem que arribi gaire enllà.

En les obres de Lluís García, Ramon Ribas i Màrius
Vilatobà hi ha certes possibilitats per a l'esdevenidor, i amb
les de Francesc Febrer, Antoni Rosie, Josep Ariet, Josep
Marco, Eva Illing, Antoni Gómez, Alve Valdemí i Armand
Miravalls — una vegada vistes —, passem a l'altra sala.

SALA C. — Francesc Guinart ens presenta un dels seus
coneguts mercats, rutilant de moviment i àgil de digitació.

Les dues teles de Josep Amat es mantenen dintre la
privilegiada situació que, des de fa pocs anys, s'ha collocat
aquest artista. El Pas a nivell no ens ofereix cap sorpresa
— perquè de les seves mans no és sorprenent que en surti
una bella obra —, en canvi en la Isabel hem cregut obser-
var que s'inicia una nova modalitat, amb la qual s'ex-
pressa d'una manera molt més continguda. I en un tempe-
rament pictòric tan fogós com el de l'Amat, de qualsevol
contenció pot resultar-ne, en definitiva, un cert benefici.

La goiesca Adela d'Ernest Santasusagna, se'ns presenta
fresca com una rosa. El pintor dels models atractius ens
ha fet passar una estona agradable, i en aquests temps és
molt d'agrair.

La Maternitat, de Rafael Estrany, està executada amb
graciosa fuga i, al mateix temps, amb precisió remarcable
en totes les figures de la composició. Potser l'agilitat pro-
digiosa d'aquest artista, en tant que aquarellista, li dóna
una major fluïdesa en la pinzellada a l'oli; sigui pel que
sigui, és evident que amb aquesta obra Rafael Estranv ha
superat la seva producció anterior.

Els paisatges que exposa Lluís M. Güell són fruits nor-
mals de la seva collita. Veiem, doncs, que persisteix en la
seva visió uniforme del món fenomènic. Seguint per aquest

camí, potser li serà un xic di Fin 1 d'evitar que, an ► b cl
temps, la n ► onotonia es vagi infiltrant en cls seus paisatges.
Ara com ara, es poden, encara, contemplar anell veril al) Ie
gust.

De Miquel Farré, I ► i ha una pintura mural que signi-
fica un esforç considerable, i una tela vistosa d'acusats con-
trastos, que decorativament es pot considerar força reeixida.

Les teles de Josep Cases, Antoni Bescós, Ramon Clapés
i Joan Benavent, cada una amb la seva particularitat, són
dignes de consideració i apreci. I cal també remarcar els
paisatges de Manuel Ricard perquè denoten un tempera-
ment ben dotat.

De Francesc Marsà distingiríem el Matí al port, perquè
encara que no tingui l'ambició del bodegó, està millor
tractada. I de Jacint Olivé, ens decantem a favor d'El Clos
d'en Mano per la seva justesa cromàtica.

En una vista de la plaça Urquinaona, de Rodríguez-
Puig, hem pogut constatar que l'ambició és, molt sovint,
inferior als resultats; en canvi, en el seu bodegó diríem
més aviat el contrari.

Lluís Pallarés, Ezequiel Rambla i Joan M. Lepseky
també exposen en aquesta sala.

SALA D. — En el primer cop d'ull vàrem quedar sug-
gestionats per un bodegó, i al cap d'una bona estona de
contemplar-lo, encara no ens en sabíem moure. Cada cen-
tímetre de tela presentava el seu portentós encant, i mirat
de conjunt encara era més impressionant. Ens referim, na-
turalment, a un bodegó de Feliu Elias. ¿És, per tant, neces-
sari que repetim, una vegada més, la sèrie d'elogis meres-
cuts a l'obra d'aquest singular artista? Em sembla que no
cal; perquè tota persona sensible ja hi estarà d'acord; i
el que no hi estigui no sabria què dir-li, pitjor per ell.

En l'altra tela exposada, Feliu Elies ens mostra la nena
Rosa Maria asseguda en una butaca. Aquí també gairebé
tot és perfecte: la fusta de la butaca, la roba del respat-
ller, les sabatetes de la nena, els mitjonets, el vestidet, etc.,
però quan arribeu a la cara de Rosa Maria, experimenteu
una certa decepció. Us adoneu tot seguit que l'artista no
ha lograt plasmar amb tanta emoció les qualitats de la
carn com les de la fusta. Veieu, doncs, com l'home que és
capaç d'extreure l'ànima d'un barrot de cadira es troba
amb certes dificultats per a transcriure els subtils matisos de
la carn humana. Misteris dels artistes.

I sense cap intenció de minorar la seva pintura, per-

TERESA CONI)EMI\AS SOLEA : REI'ÚS, FOTO SERRA
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meti-se'ns — ara que ve a tomb — transcriure una frase ju-
dicativa que potser pot aclarir el misteri: «Fixeu-vos — va
dir-me un amic — que 1'Apa pinta millor la llauna que la
fusta, la fusta que la llonganissa, i millor la llonganissa
que la carn. És a dir: a mida que el model es va humanit-
zant va decaient la percepció del pintor.»

Però si això fos cert, també se'n podria desglossar un
coronari elogiós: com més somort és el model, més vivent
es presenta en els seus quadres. Feliu Elias té, doncs, la
rara facultat de percebre l'ànima de la matèria més inani-
mada, i com més oculta es manifesti, millor per a l'artista.

El retó de Sant Gervasi, d'Oleguer Junyent, està ple de
delicadeses cromàtiques. Una harmonia exquisida de roses
tonalitats transpira suaument per tot el quadre. En Faltra
obra, l'autor no ha estat tan feliç.

De la signatura prestigiosa de Meifren hi ha dos pai-
satges que no desdiuen de la seva reconeguda fama.

En aquesta sala, altres coneguts pintors de prestigi
també conserven dignament llurs posicions: així veiem
l'interior pulcre i distingit de Lluís Masriera, els paisatges
de Joaquim Vancells, una figura sensible i correctament
expressada de Lluís Muntané, les flors de Josep Puigden-
golas i els paisatges de Planas Dòria i de Dàrius Vilàs.

El Repòs, de Teresa Condeminas, és, scns dubte, una
superació mereixedora d'enhorabona. Una de les pintures
més reeixides que li hem vist. Però, ara que la forma ja
està degudament acotada potser convindria preocupar-se
de les subtils matisacions de la pell humana.

Les dues vistes del port, d'Alexandre Coll, denoten, si
més no, aprofitables aptituds per al conreu del cartellisme.
De Josep M. Mallo) veiem una figura ben entesa, i de
Tomàs Viver uns paisatges apreciables.

I abans de sortir d'aquesta ben proveïda sala, hem d'a-
notar els noms de Joaquim Costa, Lluís Mestres, Pere Costa
i un bodegó pantagruèlic de Vidal Rolland.

S.%L.A E. — És el clos més modest del Saló Barcelona.
Remarcarem com a teles sohresortints, les de Josep Morell,
i després el bodegó de Josep M. Mallol, els paisatges
d'Amadeu Asensi, Salvador Sahatés, Albert Ràfols i la
natura morta de Carles Valero.

A més a més dels pintors anotats, també exposen qua-

dres: Guillem Bestard. Miquel Costa, Totnàs Diví, Josep
Ferré, Josep Garriga, Pere Juan, Josep Sintas, Eulàlia
Soler, Aureli Tolosa i Fannv Borrell.

ESCULTURA

En el Saló de 1'anv passat tinguérem l'agradable sor-
presa de (lescobrir un escultor ben dotat: Guillem N. Bru.
D'aquesta mena de descobertes, malauradament, no sc'n
presenten tots els dies; ni tots els mesos, ni tots els anys.
Per això, quan es presenta 1°ocasió, s'han de llançar les
campanes al vol.

En tornar a veure aquest any les seves obres exposades,
si hé no hem tingut ja cap sorpresa, hem cregut sentir en-
cara la remor de les campanes.

Probablement, en l'expressió escultòrica de Bru hi po-
dríem anotar lleugeres plasmacions d'ordre «pictòric» qué
poden desvirtuar l'essència apollínia — en sentit spengle-
rià — de l'obra escultòrica. I En el rostre de la figura Roca
dels canters, tot això que hem dit — segurament massa con-
fós — ho veureu molt més clar.)

Però, deixant aquesta possible desviació de banda, heiu
(le constatar, una vegada més, la sensil► le percepció d'a-
quest artista. Les seves figures estan plenes de gràcia sense
decaure mai a les lbanalitats (le l'estil i:iignon. És, més aviat,
la gràcia dels nostres escultors del xvtit, posaula a l'ordre
d'avui dia.

Frederic )Tarés no s'ha mostrat massa pròdig, aquest
any; només exposa un cap femení. Amb aquest bronze,
però, fa acte de presència; de bella presència, diríem; per-
què la bona qualitat ens compensa de la poca quantitat.

En l'activa producció de Marés — tan prolífica en obres
de gran importància — aquest cap seria una d'aquelles pe-
ces escollides que s'han de guardar amh tots els miraments.
Obra d'expressió delicada i alhora sanament vertebrada.
No ens estranyaria gens que aquesta escultura assenyalés
una nova faceta de l'autor, amb la qual acabés de cenyir
el modelatge.

De Borrell Nicolau hem vist una Testa de tendència.
més aviat hellenística, com altres vegades també hem po-
gut apreciar. Preferim l'altra escultura de ]bronze iens per-
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metem remarcar-la com un dels relleus més reeixits d'a-
quest notable artista.

Florenci Cuairan exposa un brau en el bo de la ferotgia
i una pantera negra en actitud mansoia. En aquesta espe-
cialitat d animalier, Cuairan ja ens ha donat, altres vega-
des, convincents mostres del seu talent. I ara veiem, amb
gust. que continua la seva sèrie amb una percepció més
afinada encara. Perquè d'aquella estilització, excessivament
formulària d'altres vegades, avui ja no en queda gairebé
res. Seguint, doncs, aquesta directriu més objectivista, li
augurem un bell esdevenidor.

L'estil de Llorenç Cairó també segueix una línia as-
cendent. El seu Nu està explicat amb seguretat formal,

sense cap mena de balbuceig. Lina figura excellentment
modelada.

De Jaume Duran hi ha un cap de maonesa, executat
amb desimboltura i vivent d'expressió. En canvi en el re-
lleu de Madonna no hem sabut veure-hi gran cosa.

Deogràcies Civit exposa un retrat de nena ben expres-
siu i força graciós. I també exposen llurs obres els següents
escultors: Ramon Bas, Lli Biosca, Josep M. Camps, Esteve
Casanovas, Josep M.'i Giménez, Erno Heksch, Manuel
Martí, Lluís Montané, Víctor Moré, Juli Pérez, M. Pous,
Martí Roca, Ramir Rocamora, Vareshine-Katya, que ex-
posa un bust remarcalble del senvor August Pi i Sunyer,' i
Vaseoncel Robert.

ADQUISICIONS DE LA C. D':\. DE LA J. \I. E. D'A., DIA LA J. DE U. 1 PITE.\IH

PINTURA

Bel Pons. Isitlor. Marina. Presti.
Cano Pérez. Feliu. Paisatge urld. ¡'rpm 1.
Costa Pujol. Joaquima. El pont. Premi.
Estrany, Rafael. Maternitat Adquisició, de la J. ile M.
Guinart, Francesc. Mercat d'Ifostalric. Adgnisicló de la U. il'A. (le la

T. M. E. d'A.
Juan Cano, Pere. Taula de te. Premi.
Tunyent, Oleguer. Sant Gen•asi. Adquisició de la J. de M.
Llaveries Sabro, Toan. La Falconera. Premi.
Llop Marquès, Francesc. EI riu Ter (Montesquiul. Premi.
Mallo] i Suayo • Josep M. Figura. Adquisició de la C. d'A. (le la T. JI. E. it A.
Marsl, Francesc. Bodegó. Adquisició de la C. tl`A, de la J. M. E. tl'a.
Masriera. huís. La núvia. Adquisició de la .1. de M.
Morell, .Josep. Bodegó. Adquisició de la C. tl'A, de la T. M. E. tl'?I.
Planas Lbria, Francesc tl'A. Pallers. Adquisició de la C. d'A, de la

T. M. E. d'A.
Potau Torre ile Mer. Artur. La Guilr(lia. Premi.
Rodríguez-Puig. ('ruina vital. Adquisició de la C. d'A. de la J. M. E. l'A.
Santasueagna, Ernest. Adela. Adquisició de la J. ile M.
Santasusagna, Ernest. Nu. Arklulsleló de la C. (l A. de la J. M. E. tl'A.
Soligo, Josep. Mare í 511. Premi.
`alero .4rbiol, Carles. Natura morta. adquisició de la C. tl'A. de la

J. M. E. d` 1.
Vidal Rolland, Antoni. Bodegó. Caça. Adquisició de la C. d'A. (le la

J. \I. E. d'A.
Viltis Fernilndez, I)arius. Pluja a la Vall de Llanars. Adquisició de la

C. (1'A, de la .T. \l. E. d'A.
Viver Aymerich. 'Tomàs. Terres de Mura. Adquisició de la C. tl'A. de la

.i. M. E. d'A.

I.SCI]UPI'ItA

Bru. Guill . nt N. I1 a:t ilrls cnulers. Adqulsirlí 	 Ir In ('. il' \.	 Ir ln
.1.	 \I.	 i'. d'A.

Cnlró Snurhs,	 I.Inr,•u,;. Ni ile noln. Adynlslcü, il • In (', tl'A. tl,• la
.L M. E. ,I.\.

Camps .trnnu. .losep \I. A{tnw. l'rcnd.
Cuairan, Florencl. l'nnient ut•t rR. .'ttlquisit I6 de ]a l'. tl'.'. 1 	 In ,1. \I.

E. tl'A.
Martí, Manuel. Nu. Adqulsiciú de la C. (l A. de la .1. M. E. il'A.
Montané. Lluís. Nu. Adquisició (le la C. d'A. (le la .T. M. E. d'a.
Moré Verdaguer, Víctor. Retrat (le S. Arngai. Premi.

DIBUIX

Almuu1, Frunrrar. S.inl ('Iim111 	 Qr 75thull. ]hrml.
BL•rqu •r, ('erice. l,ll uixos. Atl, l nislrib ile In .I. il' \l.
Curvluuots ('uzorla. 	 Vrxuudre. I'laçu Arrl, • rs. Ailgnisicl í	 ji' in l'.	 l A.

tic la J. JI. E. tl'A.
Narro, Josep. 1llustrncG,lls. A(IQUIslrió de lu J. de M.
Opleso, Ricard. Jardins del Luxemburg. Adquisició tir la U. tl'A. de lu

J. \I. E. d'A.
Pedragosa Torres, Toan. Carrer (le Snut Simplici. Preeu.
Picó Martí, Josep. Míting electoral a Llívia. A(lquislció de la C. tl'A.

ile la J. JI. E. d'A.
Serra, Francesc. Figura. Atlgnisici6 ile la C. tl'A. le la .T. \I. P d'A.
Serra, Francesc. Figura. Adquisició (le la C. tl'A, de la .T. \I. E. tl`A.
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SALÓ T)E MONTJUÏC
PINTUR A

SALA A. — Per primera vegada, Alfred Sisquella ha en-
viat al Saló; i, corn era d'esperar, ha entrat per la

porta gran. 1 niés, tenint en compte que ha enviat una tela,
diríem: feta expressa i a mida d'aquesta mena de certà-
mens. Perquè és així com s'hauria d'enviar als Salons; du-
rant el transcurs de l'any, l'artista hauria de tenir present
que ha d'enviar al Saló, i no un quadre més o menys ben
reeixit, ans una tela concebuda i executada amb el màxim
esforç de què sigui capaç, procurant addicionar totes les
experiències adquirides fins a aquell moment. I aleshores,
els Salons tindrien un major interès. Amb la tela exposada,
la seva obra assoleix el punt de maduresa necessari per a
considerar-la, des d'ara, com una de les valors prumceres
(II' la nostra pintura contemporània.

Per aconseguir aquest privilegiat cim no ha hagut de
fer gaires giragonses; des de bon principi va saber esco-
llir l'orientació Inés dreturera. Perquè del seu inicial i fu-
gaç cubisme només en queda el record d'una inquietud —
o, més aviat, facècia — d'adolescent. Més tard, però — du-
rant una certa època en plena joventut — sofrírem un cert

temor de que s'estanqués dins d'una gamma de tonalitats
terroses que li podien esmortir l expressivitat del model.
Passada, ja fa temps, tota mena de preocupació museística,
emprengué una nova embranzida i amb pas segur ha anat
ascendint i superant-se fins a situar-se en 1 actual plenitud.
E darrerament, amb el seu viatge a París, sha acabat de
madurar, com si els impressionistes li haguessin amplificat
la paleta amb nous matisos de magnificente transparències.

A més del prodigi essencialment pictòric, hi ha en la
cara de la noia, una intensitat d'expressió tan vivament
plasmada, que us converteix irremissiblement en captiu
d'aquella mirada. Perquè el moment àlgid de l'obra està
en aquest fragment. I gosaríem dir que és un d aquells
moments que, de tant en tant, apareixen en la gran escola
de pintura.

Les dues noietes de Josep Obiols representen una nova
inodalitat en l'obra d'aquest intelligent artista. La seva
paleta s'ha endolcit sense, però, renunciar a la gravidesa
de sempre. Diríeu que s'ha holanditzat sense que en aquesta
assimilació hi hagi cap senyal de pastitx. Són dues noietes
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duna frescor entendridora. I sobretot, el cap de la noia
que mira un llibre és de les coses més definitives que li
hem vist.

La figura del negre de Francesc Domingo està resolta
amb una impressionant seguretat. És curiós que l'elecció
del model tingui, per aquest pintor, tanta importància. Per
exemple: és molt possible que davant d'un model d'aspecte
distingit i comportament refinat, el pintor no estigui tan
feliç com davant d'un model més primari. Les qualitats
pictòriques seran — si voleu — les mateixes, però en el se-
gon cas hi ha, evidentment, una expressivitat molt més
pregona del model. Sembla com si Domingo hagués de ju-
gar fort per guanyar la partida.

Francesc d'A. Galí ha insistit en l'acreditada combina-
ció de la llama que s'empolaina i la serventa exòtica. I
lalnlié ha insistit en el colori^nle., difusament renoirià de
la seva sensible Maleta, que lames teles excel1cnts ha pro-
(luit. En aquesta mateixa IIi ha fragments molt remarca-
bles: el tors de la figura està modelat amb palpitants pin-
zellades, i del conjunt en resulta una harmonia cromàtica
rica de matisos. La reserva que faríem seria, Inés aviat, en
el concebiment de l'obra i, principalment, en el cap de la
dama. Perquè és aquí on encara hi hem anotat certes res-
sonàncies exeessivarnent decoratives.

Veiem ami goig, que Marià Espinal es vagi reintegrant
a l'ofici, perquè la seva afinada sensibilitat ens pot donar
molt més que aquest Ram de tardor.

Els paisatges de Joaquim Mombrú són ben dignes del
seu conscient mestratge. I fins diríem més delicats en .trans-
parències. En canvi, els de Commeleran s'han ennegrit, i

fins empastellat, d'una manera alarmant. Malgrat això, en
el fragment del mirall hi ha qualitats de bona pintura.

En la percepció estilitzada d'Artur Carbonell hi hem
anotat una major emotivitat del model, que possiblement
afavorirà la seva incipient expressió. El guanv obtingut és
força apreciable.

Hem trobat Antoni Garcia i Alfred Opisso baixos de
forma. I ens dol fer aquesta constatació perquè la seva
passada actuació és mereixedora de tots els encoratjaments.
Esperem que no trigaran gaire a rependre el bon camí,
puix amb aquestes flors no passaran pas un bon estiu.

Amb digitació àgil, però amb influències d altres pin-
tors, Josep Perrín exposa una natura morta amb certs efec-
tismes acceptables i una marina que també es podria ac-
ceptar si Bosch Roger no hagués pintat mai. I n cas sem-
blant és el d'Enric Porta. Si no existís Miquel Villà seria
molt més original.

És interessant l'estil museístic de Ramon Ripoll, prin-
cipalment en la figura. En el bodegó potser abusa massa
del trucatge.

De Marquès-Puig preferiríem el Nu. La pintura de Juli
Soler sembla més simplificada, però potser resulta n'és con-
vencional. Quan Joan Roqueta aprofundeixi més l'ofici se-
gurament produirà teles de major consistència. La figura

de Jaume Juan està embolcallada per una penombra in-
expressiva.

SALA B. — Si. com diu Cèzanne: «l'art és una llarmo-

nia paraliela a la natura», els paisatges de-Joan Serra deuen
cantar amb aquesta segona harmonia. Perquè, fixeu-vos
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que tots els elements del paisatge es transformen, per obra
i grU la de l'artista, en una nova existència «paral.lela» a
la seva natura. E1 cel i la terra obeeixen dòcilment a l'ho

-me per a que pugui plasmar una nova sensació del pai-
satge. I amb aquest privilegiat do Joan Serra va pel món,
pintat el que vol i dient el que vol, amb la seguretat de
que sempre trobarà la frase més encertada. I amb aquestes
dues teles ens ha recitat un discurs grandiloqüent, merei-
xedor d'entusiastes aplaudiments.

Manuel Humbert fa acte de presència amb un d'aquells
bodegons tan suculents i tan apreciats pel públic selecte.
Un d'aquells famosos pots petits de bona confitura.

La Calitja, de Francesc Labarta, és una bella mostra
del seu reconegut mestratge. Paisatge resolt amb tota cons-
ciència; eludint tota mena de superflus efectismes en el
contrallum i amb aquella matisació lluminosament ento-
nada — tan peculiar de Labarta — ha realitzat aquesta re-
marcable tela.

L'intelligent realisme de Ramon Capmany es manifesta
dignament en la Natura morta. Per aconseguir la sensibi-
litat pictòrica d'aquells préssecs s'ha de comptar amb un
coneixement veritable de l'ofici i, a més a més, amb el do
singular d'una afuada percepció. I davant dels resultats,
bé hem de creure que l'artista posseeix aquestes rares
facultats.

En el paisatge, Capmanv ens ha donat una nota més
romàntica — o potser més subjectiva — que altres vegades.
I encara que la claredat d'expressió sigui, tal volta, menys
precisa, tenim — com a preuada compensació — una major
vibració pictòrica.

Amb la seva fuga intuïtiva, Pere Créixams ha executat
una vistosa tela de rahports agradablement estridents. En

la figura vermella es produeix amb més conteniment i pot
-ser per això és més entenedor. Amb tot, l'aportació de

Créixams és, com sempre, digna de lloança.
En canvi l'aportació de Camps-Ribera en l'actual Saló,

no ens ha semblat prou meritòria. No seria, doncs, lícit
d'aprofitar aquesta avinentesa per a judicar l'obra d'un pin-
tor que en altres ocasions ens ha complagut sincerament.

Els paisatges de Josep Ventosa segueixen mantenint
llurs posicions. I segurament afegiríem: amb una major
depuració del seu estil tradicionalista.

En l'obra de Josep Campillo hi ha una entenimentada
simplificació dels accidents superflus del paisatge que de-
terminen una justa visió, principalment, en els darrers ter-
mes del paisatge.

Aquesta eliminació — o més aviat sintetització — pot-
ser seria benafactora per a la pintura de Ramon López; pin-
tura que, encara que segueixi les petjades de Gimeno, pot
donar molt més del que ara dóna.

Possiblement Emili Armengol està bastant ben dotat,
però encara li falta una mica d'experiència; en el bodegó
es mostra més segur. I més primerenca encara és l'obra de
Jaume Bassa.

SALA C. — Amb l'aportació de Pere Pruna, el Saló de
Montjuïc ha fet una brillant adquisició. Des de fa uns
quants anys la concepció pictòrica de Pruna ha evolucio-
nat cap a una certa estilització del model, afuant cada ve-
gada més les qualitats subjectives de l'obra, en perjudici,
però, de l'essència pictòrica.

Així veiem El vi de Kios com una superació del seu
actual estil. I és precisament la seva singular visió la que
determina l'estil pictòric. Per això podríem aplicar-li la

CAMI'S-IUBEItA : \V. FOTO T:\Itü:\GÓ



JOSEP OBIOLS: L'HOLANDESA FRANCESC DOMINGO: FIGURA. FOTO SERRA

RAFAEL LLIMONA: \U. FOTO SERRA
CARIE CORTÉS: FIGURA. FOTO SERRA



frase de Proust: Le style pour l'écrivain aussi bien que
l,our le /,vin!re — per al nostre pintor — est une question
non de tr(•linique, mais de vision. L'harmonia cromàtica
d'aquesta tela és una de les coses més impressionants del
Saló.

En el petit Nu, Pruna continua la magnífica sèrie de
les seves gracioses figures femenines, una gràcia refinada
per a tastadors primfilats.

Amb cl seu art personal Joan Junyer ha exceliit, una
vegada més, en les seves troballes singularment decorati-
ves. En la Bucòlica hi ha, a més a més, altres qualitats pic-
tòriques força apreciables. Potser sigui pel seu tempera-
ment o per la seva formació a l'anomenada «escola de
París», el cas és que en l'obra de Sunyer la sensibilitat cro-
màtica s'emporta el millor tall. I no és pas que ens dol

-gui — perquè cada artista ha de seguir la seva brúixola —,
però, posats a demanar, ens plauria veure'l — un dia o al-
tre — practicant l'ofici d'una manera més directa, amb to-
tes les conseqüències. I ho demanem perquè el considerem
prou intelligent i ben dotat per la feina.

També amb el seu art peculiar Olga Sacharoff exposa
tres teles delicades i amanides ami) intencionades sugges-
tions poètiques. De les tres, assenyalaríem el Retrat de la
senyora T.

En altres Salons anteriors, Emili Grau Sala havia en-
viat una d'aquelles obres que dèiem: especials per al Saló.
Aquest any no ha estat així; la seva aportació es pot con-
siderar normal, quant a la intenció. Però respecte a la qua-
litat creiem que està per sota del normal. En aquesta ma-
teixa temporada li hem vist quadres molt superiors als
que exposa a Montjuïc. Si Grau Sala no vigila es podria

trobar, d'ací un quant temps, que la seva pintura s'hagi
començat a hanalitzar. I seria de doldre haver de renun-
ciar a una de les nostres joves esperances. Fem vots per-
què això no sigui.

Albert Junyent ena ha tornat a mostrar les suaus tona-
litats del seu Sena a Normandia. Pintura correctament trae-
tada i explícita en l'anotació de les particularitats del pai-
satge francès.

El detallisme incisiu — i a vegades massa litogràfic 
—de Miquel Massot, l'impressionisme consistent de Josep

Serrano, i el peculiar procediment pictòric de Ramon Se-
nabre, es manifesten convenientment en aquesta sala; la
qual queda completada amb una mimosa esquemàtica d'Es-
teve Valls, un retrat — tot just apuntat — de Lluís Alsina,
unes flors decoratives de Pau Roig i amb tres teles de Clo-
tilde P. Fibla.

SALA D. — L'afuada sensibilitat de Rafael Llimona és
una menja per a paladars escollits, i principalment quan
pinta el nu; perquè els seus paisatges ja resulten més asse-
quibles. I això no vol dir que siguin inferiors, més aviat
diríem el contrari.

Però quan pinta el nu, aleshores us fa l'efecte que agu-
ditza la seva sensibilitat i potser d'una manera hiperes-
tèsica. Aquest és el punt crític de la seva visió: aquest re-
finament gairebé morbós de la matèria pictòrica. En tot
cas, la morbositat que pugui haver-hi mai és decadent, sinó
més aviat ultra sensible. Però també hi ha el perill de que
aquesta exacerbació — per exquisida que sigui — el con-
dueixi cap a l'ennuvolada torre de vori, massa lluny de la
realitat d'aquest món.

uAN sriot:'. i:vSATOS:. Folro SF0e5
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Quant a la simple qualitat pictòrica d'aquests nus, cal
rl marcar la prodigiosa irideseèneia dels matisos i l'estrue-
1ur.ició formal del model.

J aume Mercadé exposa una vista del claustre de Poblet,
ben ajustada de valors, un paisatge força expressiu i un
gerro de flors, que fa de bon contemplar, amb tot i el bon
record que conservem dels rams d'Odilon Redon.

L'aportació de Josep Gausachs no és pas la que esperà

-vem d'un pintor com ell. Un altre dia serà.
Carme Cortès també ens hauria decebut si no fos per

alguns fragments apreciables de la Figura. Una cosa sem-
blant diríem de Vidal Gomà.

Amb un divisionisme sensible i agradablement discur-
siu Josep M." Prim ha pintat un Interior de vistós co-
lorisme.

De Lluís Morató assenyalaríem la Dona pintant per la
seva ponderada lluminositat.

En reintegrar-se a la nostra vida artística, Julian Cas
-tedo ha enviat dos dels seus millors paisatges castellans.

Ami) la seva reconeguda probitat pictòrica aconsegueix ex-
treure la dolça intensitat d'aquell paisatge.

Francesc Canyelles exhibeix una vista del Parc de la
Ciutadella, força simpàtica. I si passeu pel Carrer de Va-
lència, de Díaz-Costa, em sembla que també us agradarà.

Encara que el Gerro i Flors de Josep M.' Galofré no
s'hagi acabat de concretar, és de lloar per la bona inten-
ció. El mateix diríem de les teles de Gustau Cochet, Ma-
nuel Ruiz, Casio Boada i Càndid Planas.

I amb els noms de Isern Alié, Josep Hurtuna, Jaume
Busquets, Maria 011er, Nicolau del Moral i Pau Boada,
queda completada la llista dels expositors d'aquesta sala.

SALA E. — Els distingits conreadors de l'anomenada es-
cola olotina, Pere Gussinyé i Solé Jorba, exposen dues de
les seves obres més remarcables. Dintre de cada particular
manera, és remarcable la traça de Solé Jorba i la vistosa
simplicitat de la paleta de Gussinyé.

Dels que, un dia, foren els nostres avantguardistes, An-
toni Costa era, i continua essent, el més intensament ex-
pressiu. Malgrat les infiltracions literàries i la seva tècnica
insuficient, sempre s'hi endevinen aspectes interessants:
Llegint, per exemple, fa una certa impressió.

Mentor Blasco i Sixte Blasco no són germans, encara
que de moment ho sembli. Però potser els podríem aparellar
i incloure'ls en la mateixa categoria de pintors destres en
l'ofici.

Amb la Caça d'Antoni Badrinas segurament no en
resultaria un plat massa suculent, però Déu n'hi do!

EI fauvisme d'Alfred Pascual és bastant prometedor.
I el Cadaqués de Josep Rovira, ben resolt de llum.

Amb teles discretament apreciables, exposen també Jo-
sep V. Solà, Ramon Cortès, Lleó Solà, Vidal Galicia i
Francesc Arderiu.

I les parets de la sala s'acaben d'omplir amb les teles
de Carles Bossenecker, Manuel Gàndara, Jewer, Joan Pa-

let, Maurici Valls, Antoni Lienas i Joan Forest.

JOSEP CLARA : . I)1'LA
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SALA F. — D'aquesta sala, la més humil del Saló de Mont
-juïc, remarcarem a Ramon Termens, pcl seu simpàtic co-

lorisme; Oscar Barhiau, malgrat cl convencionalisme de
la paleta; Guillem Fina i Antoni Marinello, pels seus pai-
satges ben entonats.

No completaríem la llista si deixéssim de citar a Anna
Aguilera, Ferran Arasa, Josep Batlle, Francesc Bayarri,
Lola Bech, Conxita Boter, Pau Boada, Josefa Casanovas,
Pere Gastó, Alfred Marye, Pere Nubiola, Ramon G. Oliaga,
Joan Paré, Enric Pinet, Joan Rigol, Maria Rosselló i Sal-
vador Tressens.

ESCUL'1'URA

L'obra de l'eminent escultor Josep Clarà, no s'estronca
pas, per més que passin els anys. Ben al contrari; cada
dia es mostra més segur i, si cap, més sensible. Compareu,
sinó, la seva actual producció amb aquell estil graciosament
pictòric d'anys enrera. Ara, en la plenitud de les seves
facultats, és quan diu la paraula definitiva, ara és quan
recull els fruits més saborosos de la seva ufanosa collita.

La collita de Josep Viladomat també comença a fer
impressió. I en cada nova sembra hi ha una real supera-
ció. En les seves darreres produccions es presenta amb una
major humanització del model; el Cap de noia n'és una
prova evident.

També fa impressió la seva visió essencialment escul-
tòrica. Una figura d'ell, per poc explicada que sigui, sem-
pre «viurà» a l'espai. I també cal remarcar — com a guany
assolit — les singulars aptituds de percepció per a plasmar
l'anomenat moviment escultòric. En definitiva, doncs, ens
plau constatar que Viladomat es presenta en plena forma.

També, dintre del seu estil, hi ha una evident supera-
ció en 1'ohra de Josep Dunyach.

Actualment, és molt més precís de forma i més dens de
contingut. I aquesta vegada és, amés a més, d'una sorpre-
nent diversitat. Cada una de les seves figures presenta una
determinada concepció. Així veiem un Cap de noia deli-
adament expressiu, un Tors executat amb realisme vivent

de bona qualitat i un grup de tres figures d'un idealisme
formal i d'una exquisida tendresa en l'expressió. Tres es-
cultures que fan honor a l'artista que les ha esculpit.

L'art inquiet d'Ernest Maragall sembla que es va assere-
nant. I amb aquest repòs esdevé molt més interessant.
També potser l'afavoreix la tendència d'anar simplificant
la forma. El cert és que ha guanyat des de tots els punts
de vista.

Josep Canyes és també dels joves que prometen. El re-
trat de Joaquim Mir resulta, si més no, molt divertit. En
el Nu de noi hi ha fragments molt remarcables i la figura
de noia fa bonic de conjunt, amb tot i que no acaba dés

-ser prou intensament modelada.
Constatem amb satisfacció que Enric Monjo es vagi des-



prenent de la seva visió formulàriament estilitzada. En la

seva graciosa Greta lhi hem vist qualitats escultòriques 111011

apreciables, que potser, abans, quedaven ocultes degut a
preocupacions d'ordre decoratiu.

Una vegada més ens mostra Pere Jou les seves nota-
bles aptituds per a la talla directa.

Potser el Nu de Miquel Paredes sigui inexpressiu, però,

en canvi, és ben correcte i executat amb una gran segure-

tat. En el seu Nu a jegut, Carles Collet no està del tot

precís.
Conviuen bonament amb les obres citades, les que també

exposen Adolf Armencod, Enric Bassas, Antoni Casamor,
Camil Fàbregas, Francesc Juventeny, Ernest Marco, Ramon
Perera i Francesc Pérez Mateo.

DIRVI\ I GRAVAT DELS DOS SALONS

Si no ens I)aruéssim allar'gal l.uit hauríem ressenyat
com és degut — i es mereixen per les seves qualitats —, la
collecció de bells dibuixos dels dos Salons. Bona part d'ells
són, però, dels mateixos artistes ja esmentats. Així torna-
ríenl a citar: Antoni Badrinas, Pere Créixams, Josep Ca-
nyes, Gustau Cochet. Carles Bécquer i d'altres.

Però també cal remarcar, com a preuat colofó d'aquesta
Exposició de Primavera, els dibuixos de Josep Narro, Ri-
card Opisso, Francesc Serra, Alexandre Cardunets i Pere
Prat Ubach.

A tots els artistes la nostra enhorabona i si ens hem
descuidat algú, que ens perdoni.

PRE\IIS OFICIALS, ADQUISICIONS DE LA C. D' A. DE LA J. M. E. D'A. I DE LA J. DE M.

PI\TURA

Pruna. Pere. El vi de I{ios. Premi Isidre _l'onell, 1936, dr la Generalitat de
Ca ta tu aya.

Armengol, Emili. Paisatge de Sant Genis. Adquisició de la C. d'A, de la
J. M. E. d'A.

Canyelles Balagueró; Francesc. Parc de la Ciutadella. Adquisició de la
C. «s. de la J. M. E. «s.

Capmany, Ramon. Natura morta. Adquisició de la C. d' A. de la J. M. E. cl' A.
Cortès, Carme. Repós. Adquisició de la C. d' A. de la J. 31. E. cl'A.
Créixams. Pere. Figura vermella. Adquisició de la J. de 31.
Junyer, Joan. Bucòlica. Adquisició de la J. de 31.
Labarta Plana. Francesc. Calitja. Adquisició de la C. d'A. de la J. 31.

E. d'A.
López, Ramon. Teulades (Corbera). Adquisiciú de la C. d'A. de la

J. M. E. d'A.
Llimona. Rafael. \u. Adquisició de la C. d'A. de la J. 31. E. «A.
3lercadè i Queralt. Jaume. El gerro de Talavera. Adgnisició de la J. de 31.
3iombrú Ferrer. Joaquim. Flors. Adquisició de la C. d'A. de la J. 31. E. «A.
Obiols, Josep. L'holandesa. Adquisició de la C. d'A, de la J. 31. E. «A.
Obiols, Josep. Noia mirant un llibre. Adquisiciú de la J. ele JI.
Ripoll, Ramon. Figura. Adquisició de la C. d'A. de la d. 31. E. «A.
Saeharoff, Olga. Flors. Adquisició de la J. de JI.

Serra 3lelxosa. Juan. Paisatge. Adquisiciú ele la C. d'A. de la J. M. E. d'A.
Ventosa Domenech. Josep. 1'aisatge de la Roca. Adquisició de la C. d'A.

de la .J. 31. E. d':1.
Vidal Goma, Francesc. Flo.a. Adquisició de la C. d'A. de la J. JI. E. «A.

ESCULTURA

Ciladomat. Josep. \u de dona. Prevn1 Damià ('ampeng, 1936, de la Generalitat
dr Catalnn¡/a.

Armengod. Adolf. "La toilette". Adquisició de la C. d'A. de la J. 31. E. d'A.
Clarà. Jo.ep. Adela lbusti. Adquisició de la J. de \I.
Jou Francisco, Pere. Emili Ibronzei. Adquisiciú de la C. d'A, de la

J. 31. E. cl'A.
Juventeny Boix. Francesc. Nena nua. Adquisició de la C. d'A. de la

J. 31. E. d'A.
Monjo Garriga. Enric. Greta (nu de duna). Adquisició de la C. «A. de

la J. 31. E. cl'A.

DIBUIX I GRAVAT

Cochet Hernfuulez. Gustau. Paisatge de Sant Cloud. Adquisiciú de la
C. d'A. de la J. 31. E. «A.

JOSEP CANYES: ILET tdAT DE JOAq UIM VII U. POTO SBR11,1



FOTO SALA

FO1VIENT DE LES ARTS DECORATIVES

I SALÓ D'ARTISTES DECORADORS

F L Foment de les Arts Decoratives ha inaugurat el seu
J nou estatge al pis superior de l'edifici del (Coliseu ►n».

D un hatibull de jasseres, armadures i parets al cnnhorl
de In cúpula, cls artistes del Foment n'han fct un dels
llocs més distingits de la ciutat. Per assolir aquesta admi-
rable instaliació, tota els socis hi han contribuït sense reparar
en sacrificis. Els dirigents del Foment poden estar, doncs,
satisfets de la seva iniciativa.

L'entitat es va fundar a principis d'aquest segle; en els
seus inicis hagué de viure modestament i hagué de confor-
rniar-se an ► h una actuació in(ipicnt. Més endavant, i amb
el fervorós entusiasme dels seus homes, va anar adquirint
Inés solidesa i j ► restigi, tina arribar a l'esplendorosa situació
d'avui.

La seva actuació passada ha estat intelligentment bene-
factora per a les nostres arts aplicades. Recordem, només,
com a dades més importants: l'Exposició monogràfica de

puntes i ventalls de 1•anv 1922; el concurs de la Llar Hu-
mil, a l'Exposició Internacional del Moble de Barcelona.
1923; l'aportació a l'Exposició Internacional d'Arts Deco-
ratives de París, 1925; el Saló Espanvol de Fotografia,
1926; l'Exposició d'Heràldica, 1927; presentació dels Ar-
tistes Reunits a la nostra Exposició del 1929, i 1 Exposició
de la Taula Parada, installada al palau Planàs, ara fa tres
anys.

Parallelament a aquest seguit de manifestacions exte-
riors hi ha la tasca interna — menvs vistosa, però de més
rendiment —, d anar educant la joventut anib una sèrie
de cursets especialitzats, conferències i viatges collectius
d'estudi.

Des d'ara, doncs, els nostres decoradors poden comptar
amb el seu casal magníficament installat, des d'on podran
continuar, i amb major eficàcia, la seva gestió en pro de
les arts decoratives.
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I per començar la nova vida han organitzat el I Saló
d'Artistes Decoradors al uiateix local de l'entitat. 1 T na dis-
tingida selecció d'artífexs i decoradors ha exhibit el bo i
millor de la seva producció. No és d"estranvar, doncs, que
aquest I Saló hagi tingut un gran èxit.

Pel succés obtingut podríem deduir-ne la necessitat d'a-
questa mena de certàmens. Perquè el públic s'ha interessat
pel Saló, no sols per pura curiositat, sinó amb ànim d'o

-rientar-se i mirar de trobar la sortida en el confusionari
laberint de Fart decoratiu d"avui dia. I aquesta hauria d'és-
ser la principal justificació del Saló: assenyalar una di-
rectriu.

I d'aquesta exposició, ¿quines conseqüències se n po-
drien treure?

Ben mirat no gaires, i potser cap que ens pugui donar
la desitjada solució del problema.

En aqueat Saló hem vist que els nostres artífexs són
excellents i que alguns d'ells es poden comparar digna-
ment amb els millors de qualsevol ciutat europea: els gre-
sos de Llorenç Artigues, les joies de Jaume Mercader, els
esmalts de Miquel Soldevila i les edicions de Gustau Gili
— per no citar-ne d"altres — ens farien quedar bé a tot
arreu.

Però d'això ja n"estàvem assabentats i no ens resolt el

problema. I és que, ben mirat, no Ini Ita tal problema. Un
Saló d"artistes decoradors cn aquesta època de constants
recerques, revisions i frenètiques provatures ha de prescii-
tar, inevitablement, l'aspecte confusionari del període que
estem passant. I per això veiem — tant en aquest Saló com
en el que cala any es celebra a París — que tots els stands
lluiten aferrissadament per imposar el seu estil. I cada any
veiem com van queient estrenus combatents i com en sur-
ten de nous. I així sembla que es va elaborant el nostre
actual estil decoratiu.

Per tant, si les coses es presenten així, d aquella justifi-
cació dels Salons i d'aquella directriu que dèiem, ¿què en
farem? Això no ens hauria de preocupar massa, perquè
precisament és en la lluita que podrem orientar la brúixola.
Si cada stand ve determinat per un vector, de la suma de
tots ells en resultarà l'orientació definitiva. Però aquesta
addició l'ha d'efectuar el propi espectador.

Veiem, doncs, com un Saló — per diversitat de models
que presenti — és molt necessari per a la depuració d'un
estil. És de desitjar, per tant, que després d'aquesta pri-
mera exposició en vinguin d'altres. El Foment de les Arts
Decoratives té la paraula.

M. G.

FOTO SALA



I{.tMO\ ,1 M.1LEC : CEUGE LLEGIT (COL-LECCD COMTE DE GCELL)

L'AJUT ALS ARTISTES PINTORS
r ESCULTORS DE CATALUNYA

PER CARLES

A
entrada d'hivern de l'any passat quedava constituïda
amb el títol que encapçala aquest escrit una entitat

exemplar per la finalitat especial, pel funcionament i la
forma de realitzar l'assistència mútua i la cooperació entre
els inscrits per dret propi. L'objecte de l'entitat que en
l'aspecte jurídic és el «llna fundació «sui gèneris», és- auxi-
liar els artistes que hagin caigut en la indigència, els ma-
lalts sense recursos i facilitar els mitjans necessaris per
atendre amb decència i dignitat les obligacions morals i
materials que comporta una defunció en un cas de pobresa.

Ela iniciadors d'aquesta obra humanitària mereixedora
de tots els encoratjaments i de totes les collaboracions des-
interessades, s'han proposat eliminar en tot allò que serà
possible l'espectacle dolorós i irritant de l'artista infortu-
nat que els atzars de la sort o les inclemències dé la vida
han derrotat fins deixar-lo indefens contra la misèria.

Tots coneixem o hem conegut casos tristíssims, molt so-
vint tràgics de decadències irreparables que converteixen
l'artista que n'és víctima en un espectacle tan depriment
com vergonyós per als que un dia compartiren les illusions i
qui sap si els èxits prünerencs amb el desventurat que els
remolins de la vida han anat cabdellant sense pietat fins a
convertir-lo en una desferra humana. Aquell que fou una

CAPDEVILA
esperança en la seva joventut, que ha tastat l'admiració,
que ha sentit al front la tebior d'una glòria que s'anun-
ciava amb els resplendors duna aurora, fins i tot aquell
al qual la fortuna li ha allargat la mà en un moment de
la seva carrera, els hem vistos rodolar per l'adversitat i
perdre's per aparèixer després derrotats, balbs de misèria
com uns espectres. Una malaltia implacable pot condemnar
un home a la terrible condició d'inútil desnonat, una
aventura desgraciada pot mudar en tràgic el destí mes
rialler.

A Catalunya com a tot arreu, la realitat no ens ha pre-
servat d'aquestes patètiques experiències. En el nostre món
artístic no han faltat víctimes d'aquesta mena, i el nostre
anecdotari ens ofereix exemples impressionants d'aquestes
decadències lamentables.

L'Ajut als artistes pintors i escultors de Catalunya» es
proposa eliminar aquestes ombres sinistres dels medis ar-
tístics de Catalunya. Per nobles exigències del cor, pel le-
gítini afany de conservar la dignitat conectiva entre els
artistes, algun dels mestres ha sentit la necessitat d'empren-
dre una acció articulada en aquest sentit i la seva inicia-
tiva ha estat rebuda amb el fervor que era d'esperar. De
tots els sectors socials, de les corporacions, dels particulars,
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començant per les entitats professionals han sortit veus ge-
neroses d'encoratjament i adhesions efectives. La iniciativa
ha pres forma real i s'ha concretat en unes normes jurídi-
ques que li donen la consistència legal necessària.

Donades les singulars directives de la iniciativa no era
fàcil emmotllar el contingut de generositat que compor-
tava. Calia organitzar els esforços i canalitzar-los en unes
normes permanents. La tenacitat i la intelligència dels ini-
ciadors finalment trobava la fórmula adequada per a enca-
bir la nova entitat en el marc de les lleis, i avui l'«Ajut
als artistes pintors i escultors de Catalunya» és un orga-
nisme amb totes les garanties legals, que s'insinua en la
nostra vida social amb una robustesa que les simpaties que
l'acompanyen la fan més prometedora encara.

L'entitat és del tipus d'una fundació el fons de la qual
ha de formar-se de diverses i variades aportacions.

Primerament, l'entitat es regeix per uns estatuts degu-
dament autoritzats, i està constituïda només per tres re-
presentants de les corporacions i entitats següents: Aca-
dèmia de Belles Arts de Sant Jordi, Círcol Artístic de Sant
Lluc, Círcol Artístic, Associació Literària i Artística de
Catalunya, Les Arts i els Artistes, Associació d'Aquarellis-
tes, Saló de Montjuïc i Saló de Barcelona. D'entre aquests
vint-i-quatre components es forma la Junta Directiva, com

-posta d'un president, un vire-president, un secretari, un
vire-secretari, un tresorer, un comptador i un vocal. La
presidència correspon al que ho sigui de l'Acadèmia Cata-
lana de Belles Arts de Sant Jordi, o la persona que la
dita corporació delegui.

L'entitat establerta segons el concepte de fundació, no
podrà disposar sinó de l'interès que donarà el capital fun-
dacional, i com que l'entitat no ha estat instituïda per deixa
ni donació, cal abans que tot formar un fons permanent,
inalienable que doni la renda suficient per atendre les fina-
litats de l'entitat.

El fons per a formar i incrementar el capital de la fun-
dació procedirà de donatius de corporacions oficials, de

donatius i llegats particulars, de les quotes voluntàries d'ar-
tistes i no artistes que vulguin contribuir a l'obra de l'«A-
jut», de les aportacions anuals que faran els Salons de
Montjuïc i Barcelona, Círcol Artístic i Círcol de Sant Lluc.

Altrament, l'entitat es refia, i estem segurs que les se-
ves esperances no seran defraudades, que la Generalitat i
l'Ajuntament acordaran destinar-hi un tant per cent sobre
la recaptació global de les entrades a les Exposicions Mu-
nicipals de Primavera, i d'altres tants per cent a deduir
de les adquisicions oficials que es faran en els dits con-
cursos, de les entrarles de les Exposicions d'Art que orga-
nitzarà la Generalitat o l'Ajuntament, del preu de venda
dels catàlegs, de les vendes i premis atorgats en les Exposi-
cions d'Art oficials, de tots els premis donats en concursos
oficials de pintura i escultura que siguin convocats a Cata-
lunya, de les vende3 fetes en exposicions particulars d'au-
tors catalans i no catalans si porten més de vint-i-cinc anys
de residència a Catalunya i de les realitzades en entitats
artístiques catalanes o sales i establiments destinats a
exhibicions d'art.

També serà percebut un tant per cent en les sUbhastcs
públiques d'art antic o modern, de les vendes d'obres d'art
dels particulars als museus de Catalunya, del preu de les
entrades als museus de pintirn•a i escultura de Catalnnva.
A tots aquests ingressos aleatoris cal afegir -lii les aporta-
cions anuals que les entitats artístiques fixaran en relació
al nombre dels seus components i a la importància de les
manifestacions d'art púl)liques que realitzin i els in-
gressos per dret d'entrada en les exposicions particulars
de pagament i el deu per cent de la recaptació en les
organitzades per entitats artístiques de Catalunya. Aques-
tes participacions van de l'u al deu per cent segons els
casos.

Han de sumar-s'hi encara les aportacions voluntàries
dels artistes, un tant per cent sobre les vendes d'objectes,
colors, pinzells, etc., que ofereix la casa Vicenç Ferrer amb
la qual 1'iAjut» té un conveni particular, i les aportacions
voluntàries de les persones que s'interessen per les qües-
tions artístiques. Diversos artistes han ofert espontània-
ment una participació dels seus ingressos en transaccions
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determinades. La discreció i el temor d'ofendre la modès-
tia natural dels artistes que generosament han cedit una
part de determinats ingressos, i el temor de cometre omi-
sions involuntàries ens aconsella no citar noms. Els artis-
tes, però, agrairan que fem una excepció en la ressenya
d'aquest concurs de generositats, tant més quan es tracta
de particulars, i consignen amb legítima satisfacció que els
senyors comte de Güell i Francesc Cambó han contribuït
al fons de l'«Ajut» amb un donatiu de 5.000 pessetes
cadascú.

L' «Ajut als artistes pintors i escultors de Catalunya»,
per tal de donar les majors garanties de seguretat i per-
manència, nomenarà un comitè de control format pel pre-
sident de la Caixa d'Estalvis de la Generalitat de Cata-
lunya, el degà del Collegi de Notaris i el d'Advocats i els
comptadors de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.

N'hi ha prou en passar de rellisquentes els ulls pel que
deixem apuntat per comprendre l'energia que ha calgut
per a superar tantes dificultats, articular parers i donar
forma i qualitat jurídica a tants impulsos generosos que dis-
persos, sense un mínimum de cohesió no haurien tingut
cap eficàcia sensible.

Frederic Marés i Manuel Humbert han estat els anima-
dors infatigables d'aquesta obra admirable; ells han tingut
la tenacitat i la flexibilitat convenient per articular els en-
tusiasmes dels seus companys fins a donar forma entre tots
plegats a un projecte els contorns del qual es perdien en
la confusió dels impulsos individuals ardents de caritat i
en les divagacions més ben intencionades.

Avui l'«Ajut» és una obra amb estructura definida i
sòlida es pot dir que tots els caps ja han estat lligats i el
que val més encara ha estat excitada una exemplar emula-
ció de liberalitats entre els artistes.

En la realització d'aquesta empresa el motor de la qual
han estat els sentiments més delicats de convivència, de pro-
tegir l'ajut al que el necessita amb una dignitat que no
pugui enterbolir en cap moment l'alegria de rebre'l, cal
registrar en primer terme el nom del senyor Joan Antoni
Güell i López.

Designat president de l'«Ajut» per dret estatutari com
a president de l'Acadèmia de Sant Jordi, des del primer
instant ha posat al servei de l'obra la seva gentilesa pro-
verbial. Tot Barcelona recorda amb goig i admiració l'ex-
posició de talles de fusta antigues que l'«Ajut» organit-
zà en els salons del seu palau de la Rambla, cedits gene-
rosament a benefici de l'«Ajut». El públic i els artistes tin-
gueren ocasió de veure reunides a les obres que formen
l'esplèndida collecció de talles del senyor Güell, altres de
molt importants de gremis i particulars.

Alonso Cano, Martínez Montañés, Damià Campeny, Sal-
cilio, Amadeu i altres artistes cabdals del xvII, XVIII i XIX

hi eren representats amb obres famoses. La disposició de
les sales, el parament, tot contribuïa a fer més atractiva i
interessant aquella manifestació artística de tipus mono-
gràfic sense precedents a Barcelona. Fou una lliçó docu-
mentadíssima sobre escultura religiosa espanyola i cata-
lana d'aquelles èpoques, a través de la qual era un goig
seguir l'evolució del concepte plàstic i la interpretació del
sentiment religiós, i és un veritable goig constatar l'interès
que el públic va dedicar-li. Durant els dies que durà 1'ex-
posició milers de persones desfilaren per les sales d'aquella
mansió senyorial oberta a l'obra de l'Ajut als artistes pin-
tors i escultors de Catalunya» i el públic agraïa la deferèn-
cia i la magnanimitat del que donava tantes facilitats per
la cultura popular i la protecció als artistes desvalguts.

L'«Ajut als artistes pintors i escultors de Catalunya» és
un fet: l'obra ha començat a fer el seu camí i aviat se'n
tocaran els primers fruits si l'entusiasme demostrat fins ara
no es refreda. L'entitat, primerament ha de fer-se un ca-
pital mínim per a disposar de l'interès necessari per aten-
dre tots aquells casos previstos en el seu estatut.

Els començaments són un bell auguri i sabem que els
fundadors portaran a la pràctica iniciatives i projectes que
hauran d'estimular la curiositat i l'interès del públic per
la seva obra. Estem segurs que Barcelona sabrà correspon-
dre a uns sentiments tan generosos, al servei dels quals
nosaltres posem l'adhesió més entusiasta.

NI. COMTIi DE 1iÜEI L, 1'1•:II FEli IiA CAI.LICÔ. FOTO .111\10 MAS



LES EXCAVACIONS
DE LA PLAÇA DEL REÏ

E
x:► l'any 1931, que el conegut arqueòleg i historiador.

 senyor Duran i Sampere, començava la sistemàtica ex-

cavació de la nostra petita plaça del Rei que, allà al cor de

la ciutat, s'amaga entre severs edificis, carregats de pres-

tigi i història.

Certs descobriments casuals que tingueren lloc en anys,

àdhuc en dècades anteriors, prometien un fructífer resultat

al que remogués aquell subsòl tan marcadament limitat per

les muralles romanes de la nostra ciutat.

L'ocasió es presentà vers l'any 1930, quan sacordà re-

construir, en un solar de la plaça, la casa Clariana-Pade-

llàs, desmuntada, pedra per pedra, del barceloníssim car-

rer de Mercaders. Fou aleshores que es concedí el permís

d'efectuar-s'hi treballs d'excavació. que s'aprofitarien per

als de fonament de la casa a reedificar.

I les obres començaren i amb elles els resultats. Ara es

trobava una àmfora, després un aplec de tassons ceràmics

i, per últim, eren ja tota una diversitat les troballes que

s'efectuaven entre els vestigis d'uns prohahles banys públics

que s'hi anaven delimitant. El conjunt fou posat del tot

al descobert, ben condicionat entre els fonaments de la casa

Padellàs i més tard ens serà possible anar-hi a veure i a

mostrar-hi al foraster l'antiquíssim origen de la nostra

ciutat.

Però l'arqueòleg no quedà satisfet. Allí, al mateix cos-

tat, hi quedava l'espai inedificat de la plaça del Rei que una

projectada urbanització havia de modificar. Unes excava-

cions s hi feien necessàries, precisant-hi d'urgència. EIs

tràmits es feren i autoritzat el permís d'efectuar-les. Les

excavacions, indefectiblement, prosseguiren.

Ací, però, els resultats han estat ben diferents: tres ni

-velis de terreny, els dos superiors dels quals han mostrat

una part de les necròpolis, amb sepultures, i un d'inferior

més antic, naturalment, amb restes de construccions urba-

nes que reflecteixen l'activa vida d'una ciutat que arribava

fins arran de muralla. I aquests nivells, perfectament da-

tables per les troballes, corresponen respectivament als se-

gles vi, v-m i ni-I després de Crist.

Deducció que es desprèn dels resultats d'aquestes par-

cials excavacions de la primera Barcelona: per allà el se-

gle 1, en què versemblantment fou fundada, la colònia

Faventia Julia Augusta Pia s'estenia, vers llevant, fins a

l'actual Via Laietana, al recés protector d'una gran muralla

Hanquejada per poderoses torres; gaudia d'una vida pròs-

pera i tot fa creure que podia considerar-se-la una gran

ciutat colonial. Tres segles més tard. ja cristianitzada, el

que la necròpolis es trobés dins el primitiu recinte, implica

una reducció de la superfície de la ciutat, ço que diu també

d un llarg període de pobresa i decadència prolongat fins

en plena època visigòtica.

Fins ací les excavacions. Ara bé, el púhlic, el que en

diem el gran públic, poca cosa li diuen aquests conglome-
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rats de pedres disposats en totes direccions, l'estructura

dels quals no acaba de comprendre bé. Ço que a ell in-

teressa, és la troballa; millor fóra dir, el moment de la

troballa

Era, doncs, natural, convenient, àdhuc necessari no

SOIS l'exhibició de les troballes, sinó també el del procés

dels treballs efectuats i explicada la significació dels resul-

fats obtinguts, anll ti qual, ensems que satisfer la curio-

1 po l lillar, es despertaria i estimularia l'interès del nos-

tre poble. 1 això no podia escapar a la fina percepció del

senyor Duran i Sampere.

Així fou com en data de 16 del mes proppassat, a la

Casa de l'Ardiaca, tingué lloc la inauguració de l'exposició

dels objectes trobats en les excavacions, amb assistència

de selectes personalitats del nostre món artístic i intel-

lectual.

L'exposició ocupa tres sales. En la primera d'elles s'hi

ha disposat l'exhibició, convenientment retolada, de cada

un dels objectes trobats als dos primers nivells, el de la

necròpolis, la descoberta de la qual està a bastament ex-

plicada per una profusió de fotografies, un bon nombre

de detallats croquis de Marià Ribes i unes acurades ma-

quetes fetes per Pere Sunyer i Olivella, Pere Sunver i Julià.

Rogeli Tomàs i Enric Badena. Les troballes són caracterís-

tiques de les necròpolis d"aquesta època sobradament po-

bra: rresols de terra cuita, anells i arracades de bronze i

aram, etc. Unes sepultures de llarga tradició romana, for-

mades per teules planes disposades en dues vessants, i altres,

també de tradició, formades per mitges àmfores, com-

pleten la sala a la qual dóna interès una vitrina amb les

troballes del període visigòtic.

A la segona hi estan exposats diferents aspectes de Ven-

cís de la plaça del Rei, deguts als pinzells de Lorenzale i

Josep Mestres i als llapis de Baixeres, Cardunets i d'Ivori.

Un vell dietari del Consell municipal barceloní quatre-cen-

tista, hi està obert per les pàgines en els marges de les quals
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s'hi explica gràficament l'atemptat que contra el Rei Catò-

lic tingué lloc a aquesta plaça.

Per últim, la tercera de les sales, la tnés gran, conté,

igualment ben explicats i retolats, els treballs i troballes

del nivell inferior, característics en tota excavació d'ha-

bitacions: tassons, punxons d'os, pesos de teler, monedes,

atuells domèstics, etc., cada un dels quals té aquell mar-

cat segell de l'època en què fou manufacturat o cons-

truït, i que, a la fi, forma part d'un cornjllnt de gran interès

pel seu extraordinari valor local.

* * #

I és en sortir d'aquesta exposició, tan lloable en tots

conceptes, quan hom es plany de la força major que im-

pedeix prosseguir més enllà, vers la Seu, unes excavacions

que, indefectiblement, haurien de mostrar-nos la monumen-

talitat de la nostra primera Barcelona.	 J. G.

J

}7HTAT IlE L6H EXCAVACIONH IlE LA 14.AÇÀ D};L It Fa. ... .\111111. DEI. 17{8. MA' ¡I'1•;TA CONHTIIUYIIA PER 1'EIIE
HO\YEIL I OLIVELLA, PgRE HC\Y};R JCLJ.l, IIo,}:LI 'f0\1.1ti 1 }:SI[Ie PÀDE\A, A L'EHCALA 1 : SU. Poro }7HTOILCH



^.\IXi;>I CNT UF: 'I.\1:1A. OBRA DE REItNAT MO\TFLORIT. FINALS DEL SEGLE XIV. CVL. HEIIECS DE
U. MV\TaDAS. FOTO A. D. A. C.

EL II SALÓ MIRADOR

LA PINTURA GÒTICA A CATALUNYA
PER JOSEP GUDIOL

	

M

IRADO ha volgut afegir un nou capítol a la seva	 particulars i, per tant, obres en general inèdites i di-

	campanya d'exposicions monogràfiques tan dig-	 fícilment visibles. La selecció fou feta seguint el cri-

nament encapçalat per aquells «Cent anys de retrat

femení crn la pintura catalana». Ara ha ofert als ama-

teurs un recull de pintura gòtica, animat amb una sèrie

de conferències, que ha estat tina de les més impor-

tants manifestacions culturals de la present temporada.

El II Saló Mirador fou organitzat amb la idea

de donar a conèixer una sèrie d'obres seleccionades

entre les que constitueixen el fons de les colleceions

teni de presentar amb poques pintures un esquema de

l'evolució cronològica dels diversos tallers d'on sorti-

ren els retaules catalans dels segles xiv i xv; de mo-

trar, dintre els límits imposats pel curt nombre de col-

leccions barcelonines d'alta qualitat, les cotes essen-

cials que marquen la trama de la història immensa

de la nostra pintura de la fi del període medieval.

Integrat per obres d"autor conegut, o atribuïdes amb

4



la màxima certesa, solament foren admeses obres anò-

nimes quan aquestes venien a representar un moment

culminant influent a l'escola.

La sèrie de pintures sobre taula del II Saló Mira-

dor començava amb el període subsegüent a Ferrer

Bassa, el pintor de la famosa capella de Sant Miquel

de Pedralbes, que introduí a Catalunya l'estil italo-

gòtic. Aquest estil, barreja de les tradicions racials

modificades per l'art francès de finals del segle XII i

matisat per l'estilització finíssima de l'escola sienesa,

hi era representat per la taula grandiosa de Torruella,

una tauleta del mestre de Sant Marc i les obres deli-

cioses produïdes pels germans Serra i els seus se-

guidors.

L'estil internacional. adoptat a Catalunya ja a

finals del segle v, humanització realista de l'estil

italo-gòtic, tingué com a exponents màxims a Lluís

Borrassà i al mestre de Sant Jordi. voltats per una sè-

rie de deixebles i satèlits de llur òrbita. Més tard. les

influències flamenques transformaren lentament l'es-

cola catalana contribuint a la formació dels mestres

Ferrer, Huguet i Vergós exponents de la darrera etapa

de l'escola de gòtics racialment catalans. En aquest

moments Catalunya atragué els formidables pintors

andalusos Alfonso i Bermejo, representats en el

II Saló Mirador, com els pintors esmentats abans, amb

obres ben característiques i sovint d'una màxima qua-

litat.

Les conferències donades per Manuel Trens, So-

ler i March, Gudiol i Folch i Torres i les discussions i

comentaris suscitats espontàniament per estudiosos i

crítics, han fet que el II Saló Mirador quedés conver-

tit en un petit congrés d'història de la pintura cata-

lana que ja ha donat els seus fruits. El que segons el

projecte havia d'ésser solament com un resum i expo-

sició de l'estat actual de la reconstrucció històrica de

l'escola, ha despertat un entusiasme tal que, reflectit

a tots els centres d'estudi de Catalunya i de fora, ha

donat origen al planteig d'una sèrie de problemes,

aclarint certes incògnites i revelant un seguit de con-

seqüències que seran una fita importantíssima en el

procés dels estudis de la pintura gòtica.

«Mirador» i els colleccionistes expositors merei-

xen una memòria de simpatia, com mereixien l'èxit

que ha revestit el saló de la pintura gòtica a Ca-

talunya.

c
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RETROSPECTIVA
JOSEP ARRAti

DEL PINTOR
I BARBA

L  retrospectiva del pintor Josep Arrau i Barba, orga-
nitzada pel Centre Excursionista de Catalunya en el

local del carrer del Paradís, dóna actualitat a la figura del
pintor, personalitat singular del vuit-centisme barceloní,
poc coneguda de les generacions modernes.

Arrau i Barba neixia a Barcelona el 4 de maig del 1802
i moria 1'11 de gener del 1871, en la seva casa pairal si-
tuada en el número 44 del carrer del Rech. Arrau i Barba,
per les notícies biogràfiques facilitades pel seu fill, tingué
un positiu relleu entre la intellectualitat de la Barcelona
isabelina. Encara que sempre es dedicà a la pintura i les
arts plàstiques, la diversitat de coneixements i títols aca-
dèmics que posseïa el qualificaven més aviat de polígraf
que de pintor.

Fill d'una família d'artistes; es formà a Llotja on
guanyà premia i recompenses i rebé lliçons del gran es-
cultor Damià Campeny. Malgrat les justificades esperan-
ces que li oferia la carrera treballà al despatx del seu oncle
Jaume Rigalt, notari, i fetes les proves necessàries es ma-
U• iculà en el Collegi de Notaris de Barcelona. El títol de
notari no li impedí de seguir els estudis a Llotja, ni cursar
anatomia i química al Collegi de Medicina i Botànica.

Entre les moltes relacions que s'havia fet en els medis
artístics i científics hi havia la dels germans Brocca, mila-
nesos, residents a Barcelona, amb els quals en 1831 passà
un any a la capital lombarda, on freqüentà els estudis
«alguns mestres milanesos. De tornada a Barcelona establí
un taller de pintor i exposà les obres que havia dut de
Milà. La Junta de Comerç li encarregà un retrat de Fer

-ran VII i amb aquest motiu es traslladà a Madrid on passà
una temporada i pintà alguns retrats de la família reial.

Pocs anys després féu un altre viatge a Itàlia per a
recollir documents pedagògics per una classe de dibuix
ornamental. En 1835 formà part de la comissió encarregada

de recollir els objectes d"art i els llibres dels convents su-
primits, el conjunt dels quals constituí el fons de la Biblio-
teca universitària. Més endavant viatjà per. Espanya, Fran-
ça, Bèlgica i Anglaterra i escriví alguns treballs de comen-
tari estètic.

L'any 1846.. degut a la seva vasta preparació en ciències
naturals, li fou fàcil obtenir els graus de Llicenciat i Doc-
tor en Ciències. De tornada de l'exposició de Londres de
l'any 1851, presentà a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
una memòria sobre un forn el combustible del qual era el
gas hidrogen-carbonat i una altra sobre la llum elèctrica.
En 1857 llegí a l'Acadèmia la necrologia del seu mestre i
amic l'escultor Campeny, i en 1866 fou elegit president de
l'esmentada entitat acadèmica.

Arrau i Barba, malgrat tantes activitats i tants viatges,
no abandonà mai la seva vocació de pintor. La seva espe-
cialitat fou el retrat en la- qual produí obres tan notables
com algunes de les que figuren en la retrospectiva del Cen-
tre Excursionista. Pintura acadèmica sempre intelligent i
correcta, en alguns moments s'anima amb una calor i una
gràcia plenes de l'accent de l'època.

Arrau i Barba havia escrit diaris dels seus nombrosos
viatges i el que és més interessant, una història novellada
dels esdeveniments del primer terç del segle xix. L obra
es titula: «El jurament d'un artista o Joan i Pepeta». Sem-
bla que darrera d'aquest títol d'un regust romàntic tan
adorable, són relatats molts fets del temps i l'autor porta
els seus personatges per Catalunya, França, Suïssa, Holanda,
Anglaterra, Bèlgica i per la Itàlia dels anus de Stendhal,
i els fa visitar ciutats, monuments i totes les curiositats que
excitaven la sensibilitat i la imaginació de l'època. L'obra
és molt voluminosa i està dividida en quatre parts. Seria
interessant conèixer les impresions d'un intelectual bar-
celoní anant pel món en ple període romàntic.	 C. C.
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CRÒNICA IIYEXPOSICIONS
Represa la publicació d'ART en l'avinentesa de l'Exposició de Primavera hen: hagut de limitar considerablement la

recensió de les exposicions individuals d'art que amb tanta acceleració es succeeixen a casa nostra. Hauríem desitjat que

aquesta recensió, per ràpida i sumària que ella fos, abastés almenys tot l'any en curs; l'hem cenyida, però, a les dates

de Hl d'abril al 12 de juny, les niés pròximes a la referida Exposició.
També ens hauria plagut d'ildustrar convenientment aquesta secció amb la reproducció d'alguna de les obres exposa-

des. Aquesta vegada no ha estat possible, però esperem poder-ho fer durant la pròxima temporada artística, puix que ens

proposem prestar la deguda atenció a les exposicions de les nostres galeries d'art, exponent indubitable de la vitalitat

artística de Catalunya.

ACADÈMIA DE BELLES ARTS DE SABADELL

Patrocinada per l'Ajuntament de Sabadell i l'Acadèmia
de Belles Arts d'aquella ciutat, ha tingut lloc, del 18
al 30 d'abril, una exposició d'homenatge d obres del pin-
tor sabadellenc Ramon Duran Camps, realitzades a París
i exposades amb anterioritat a la capital francesa, on tin-
gueren un gran èxit de crítica i de públic.

SALA BUSQUETS

Del 25 d'abril al 8 de maig, J. Soler i Puig hi ha expo-
sat vuit pintures a l'oli; sis aquarelles, algunes d°elles amb
traços dibuixats a la ploma, i tres dibuixos a la mina de plom.
Obres que revelen un temperament i que recelen una tèc-
nica complicada i dubtosa, però plenes de sensibilitat.

Del 25 d'abril al 8 de maig, el paisatgista Pere Gussinyé
hi ha exposat vint interessantíssimes pintures fetes als vol-
tants d'Olot, de tons agosarats, grisos argentats, blaus de
cobalt, sienes torrades, etc., molt ben harmonitzats. Els
volums i les llunyanies, molt valentment tractats.

SALA FORTUNY

Del 18 d'abril a Pl de maig, el paisatgista Joan Mareé
hi ha exposat vint bells paisatges dels voltants de Montor-
nès, de colorit justíssim i d'un realisme sa. Amb ells, una
sèrie de deu acadèmies al llapis molt reeixides.

SALA GASPAR

De 1'11 al 24 d'abril, els «Ninotaires Independents»
(N. I. P. U.) hi han reunit unes quantes caricatures. Les
signaven: Xirinius, Quelus i els senyors Opisso, Junceda,
Cornet, Moreno, Prat, Castanys, Calsina, Llaveries, Mestres
i Roca.

GALERIES LAIETANES

Del 18 d'abril a 1'1 de maig, Josep Cuelles hi ha ex-
posat vint-i-cinc teles d'un impressionisme tradicionalista,
entre elles diversos paisatges de Mallorca i dels voltants de
Barcelona no exempts de qualitats.

Carme Osés, que l'any passat triomfava a la Sala Gas-
par, exposà del 18 d'abril a 1'1 de maig, set pintures i tretze
dibuixos; en les primeres hi ha molta tècnica i fuga; en
els segons, tret de tres dibuixos decoratius amb peixos, hi
ha un sentit molt acadèmic de la realitat que mena a l'ar-
tista a realitzacions que són troballes de finor.

Manuel Pigem hi ha exposat, del 18 d'abril a 1'1 de
maig, trenta paisatges d'un cromatisme lleu i a moments
decoratiu, pintats en llur majoria a l'estany de Banyoles.
D'altres, a Cornellà, Santa Pau, Lliurona i Camús.

Tres joves pintors, J. Altamira, J. Morant i J. Navarro
Rull, hi han exposat, del 18 d"abril a 1'1 de maig, llurs dar-
reres obres: el primer, set olis, natures mortes i paisatges
d'un to academístic; el segon, deu teles, entre elles un
retrat i diversos paisatges d'un impressionisme cromàtic,
i el darrer, vuit paisatges romàntics, entre ells tres de jar-
dins ciutadans.

LA PINACOTECA

Del 28 d'abril al primer de maig, Joan B. Porcar hi ha
exposat una bella sèrie de vint-i-cinc paisatges dels voltants
de Castelló de la Plana, plens de sabor i de caràcter: de-
solats suburbis, camps ombrívols, torrenteres i comes pe-
dregoses, tota una visió policroma i substanciosa d'aquell
país revelada per una paleta rica i segura.

SALA PARÉS

Manuel Humbert hi ha exposat del 23 d'abril al 8 de
maig, un bell conjunt de les seves darreres obres: vint-i-
quatre pintures d'una tècnica sàvia i vigorosa i d'un to
delicat i harmoniós; onze figures i tretze bodegons, les unes
plenes d'aquest misteri atractivol que el mestre sap donar-los
i les altres sadolles de realitat pictòrica.

SALA RENART

De 1'11 al 24 d'abril, Lola Anglada i Sarriera hi ha ex-
posat trenta dels seus típics dibuixos, tots ells de gent me-
nestrala dels darrers anys del segle xtx, donant així una
nota molt harcclonina i autènticament catalana, ensems
que una prova del gust i de l'espontaneïtat del seu llapis.

GALERIES SYRA

Del 18 d'abril al primer de maig, Montserrat Fargas
hi ha exposat disset dibuixos de tècniques molt diferents
i d'assumptes diversos, però plens de sensibilitat. Molts
d'ells finament i harmoniosament colorits.

L'escultor-forjador Xavier Alexandri hi ha exposat del
18 d'abril al primer de maig, una sèrie de coures i ferros
forjats (caps, mascaretes, figuretes, plats, etc.) dins l'esti-
lització que féu la reputació del malaguanyat Gargallo,
però no exempts de profunditat ni d'originalitat.
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losep Serrnno hi ha fet la seva primera exposició de
pintures, del 18 d'abril al primer de maig. Tres retrats,
sis figures més quatre paisatges i cinc hodegons. Bon de-
but, que aporta a la pintura catalana una paleta vigorosa
i plena, i una sensibilitat colorística rica en prometençes.

GALERIES VALENCIANO

Rafael Padilla ha exposat una sèrie de belles pintures
del Port de la Selva i Sant Pere de Roda, en les quals l'ar-
tista ha sabut plasmar la grandesa d'aquells paratges llu-
minosos i la majestat de les runes del famós monestir.

ASSOCIACIÓ D'ARTISTES INDEPENDENTS

El Saló d'Artistes Independents, organitzat a un local
de la Granvia )antiga casa Espasa) per aquesta Associació,
ha reunit un parell de centenars d'obres (pintures, escultu-
res, dibuixos, laques, etc) de totes tendències. A remarcar
un petit «clan» de sobrerrealistes i un altre d'humoristes
que no arribaven a l'estridència, a desgrat de llurs esforços.

II SALÓ D'ARTISTES UNIVERSITARIS

Aquest II Saló, obert als baixos de la Universitat, no
era exempt de vocacions artístiques ni de bon gust, i pa-
lesava que hi ha entre els estudiants inteligències i tempe-
raments que es preocupen de l'art i el senten. Bona senyal.

SALA BARCINO

Del 2 al 15 de maig, Màrius Vilatobà hi ha exposat
setze pintures fermament resoltes i harmoniosament conce-
budes: sis figures femenines, un retrat d'home, un bodegó
de flors, un paisatge urbà i sis paisatges rústecs on domi

-nava el verd primaveral.

Juli Garcia Gutiérrez hi exposà, del 2 al 15 de maig,
quatre nus de dona (escenes de taller( i vuit paisatges ma-
riners de la Costa Brava, lluminosos i ben harmonitzats.

El pintor Angel Gimeno hi ha exposat, del 16 al 29
de maig, trenta pintures: paisatges rústics i urbans. fets
a plena pasta, treballats amb l'espàtula més encara que
amb el pinzell, amb la qual cosa assoleixen qualitat d'es-
malt, i de fort colorit i de molt de caràcter.

El paisatgista valencià Vicenç Pons hi ha inaugurat, el
30 de maig, una exposició de vint teles. Hi ha algunes vis-
tes de Catalunya, però en llur majoria són paisatges de
València: l'horta, els tarongers, els arrossars, les sínies, els
canals, l'Albufera, amb tot d'aigua que reflexa el cel llu

-minós i on la paleta del pintor s'esplaia i vibra.

El 30 de maig ha inaugurat la seva exposició de pintu-
res Andreu Fonts, amb les segiients obres: disset paisatges,
tres marines, tres teles amb flora i dues natures mortes.
Amb una gran precisió de dibuix i una decidida preocu-
pació de la ► uatèria, aquestes pintures vibren a desgrat dels
seus tona p'tIIids per la pruïja de veritat que revelen.

SALA BUSQUETS

EI pintor M. Gispert hi ha exposat, del 9 al 22 de maig,
ana sèrie de paisatges pintats a la Costa Brava, a la Vall

d'Aran i a Caldes de Monthui, fets amb una sobrietat de-
licada i amh un sentit vivent del paisatge.

SALA ESTEVA

Durant la segona quinzena de maig s'hi ha celebrat una
exposició del pintor italià Giorgio de Chírico, que com

-prenia vint-i-set teles representatives del seu art, pintades
entre 1914 i 1935. Tret d'un autoretrat, totes aquestes obres
pertanyen a la pintura onírica, predecessora i suggeridora
de la pintura surrealista. Chírico, que situa l'Espai en
el Temps, hi realitza algunes troballes no exemptes d'inte-
rès psicològic.

SALA GASPAR

Del 2 al 15 de maig el pintor R. Ribas Rius hi ha ex-
posat un retrat de molt de caràcter, tretze bodegons d'una
tècnica realista molt reeixida i sis dibuixos amb vistes de
Madrid i d'Àvila.

Del 16 al 29 de maig, el dibuixant Josep P. Oms hi ha
exposat divuit dibuixos acolorits, d'una estilització elegantís-
sima, pròpia per a la decoració d'interiors o de contes per
a infants, i un dibuix al natural d'un realisme perfecte.

GALERIES LAIETANES

Leopold Garcia-Ramon hi ha exposat, del 2 al 15 de
maig, vint -i-sis pintures, paisatges i escenes marineres, amb
vistes de Mallorca. València, Agris )França(, etc. Tot, dins
(luna tècnica impressionista i realista, plena de moderació
i de suavitat. Entre elles, una petita pintura que valgué a
l'artista una medalla en una exposició a París.

Evarist Sanllehí hi ha exposat, del 2 al 15 de maig, un
conjunt de catorze pintures entre paisatges i bodegons, tot
concebut i executat dins d'un decorativisme d'esmalt que
dut a la perfecció podria donar excellents resultats.

L'Agrupació d'Aquarellistes de Catalunya hi ha cele-
brat, del 2 al 15 de maig, la seva XXVI exposició anual,
que comprenia trenta noms diferents i seixanta-tres obres.
En la impossibilitat de poder-nos referir a tots els exposi-
tors, que oferien un conjunt força remarcable, direm no-
inés que hi hem retrobat les nostres primeres signatures
d'aquarellistes: Rafael Estrany, C. Barnadas, C. Bécquer,
C. Olivé, F. d'A. Planas-Dória, P. Sabaté, J. Franc, Agustí
Antiga, Marià Ferrer i Joan Llaveries.

El paisatgista Antoni Mut hi ha exposat, del 16 al 29
de maig, una sèrie de vint-i-tres paisatges gairebé tots ca-
talans )Costa Brava, Sant Hilari, Vallès, Andorra. etc.) , rea-
litzats amb molt d'amor i amb un gran sentit del verisme
pictòric.

La pintora EugÈ'nia Loutchinski hi ha exposat, del 16
al 29 de maig, vint obres, entre pintures a l'oli i al pastell,
entre elles diversos retrats de dona, molt reeixits i diverses
pintures de gènere fetes amb una tècnica sòbria i cons-
cienciosa.

Amb motiu del I Congrés Jurídic Català sha celebrat.
del 16 al 29 de maig, una exposició d'obres d art realitza-
des per advocats; en total, cinquanta. Signaven les escul-
tures, els senvors Bertran i Musitu i J. Nolla: les pintures,
els senyors R. Bastardas. -Irmengol, Rebalso, Bilbeny, Sag-
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nier, Trullol, Soler Poch. Peris, Mas de Xexàs, Arnau, Gil
i Gil, Cases Abarca, Duran Reynals, Larramendi, Espriu,
Lasplasas i de Moy, i els dibuixos cls senyors Armentera,
Mora gues, Espoy, Picó i Villàries.

Ramon Peris hi ha exposat vint-i-vuit obres originals,
algunes d'elles de gran tamany, i dues còpies de Goya.
L'autor hi ha tingut més preocupacions literàries que pie-
tòriques i tot plegat ha mostrat una obra en formació, que
barboteja encara i que potser amb el temps es depurarà.

El pintor Joan Cardona hi ha exposat una sèrie de
tretze figures, totes elles concebudes dintre el convenciona-
lisme propi d'aquest artista: gitanes, noies i nois amb arrea-
ments ultracolorístics que accentuen l'artifici del model,
àdhuc quan l'autor sembla esforçar-se a una major natu-
ralitat.

Kurt Leyde hi ha exposat trenta-dues teles amb temes
paisatgístic i de figura de Catalunya, Mallorca, Marroc i
Guatemala. tot fet amb molta llum i molta vibració, espe-
cialment els paisatges, precisos. nets, verídics en llur ma-
joria. Els tipus catalans. amb molt de caràcter.

Daniel Sabater hi ha exposat dos retrats de dona, els
dels pintors Calsina i Vila-Puig i dos retrats d'infants, un
de nen i un de nena: aquest darrer molt agosarat de color
i d'una gran intensitat. Presidia aquesta exposició un ca-
pritx macàbrie intitulat «Siglo XX».

LLIBRERIA CATALÒNL&

L'Agrupació de l'Art Logicòfol hi ha realitzat, en la
primera quinzena de maig, una exposició conectiva de
pintures surrealistes i oníriques que despertà viu interès.

Francesc Marcé hi ha exposat. del 16 al 30 de maig,
quatre belles notes de color a l oli amb paisatges menor-
quins i seixanta-tres dibuixos acolorits, fets amb fuga i ins-
piració. Remarcables. les sis sèpies de _Menorca i les deu del
Port de Barcelona.

SALA OASIS

Del 2 al 16 de maig, exposició conectiva dels artistes
que formen penya a l'Oasis, ninotaires, dibuixants, aqua-
rellistes, escenògrafs. lacadors, ceramistes, escultors, pin-
tors i ceramistes, ami) un total de més de seixanta obres.

Del 23 de maig al 5 de juny, Fèlix Büttner hi ha expo-
sat més de quaranta obres, entre elles quinze pintures amb
vistes panoràmiques o particulars de Barcelona, realitzades
amb una aguda visió i amb aplom tècnic. Les altres obres
eren dibuixos acolorits, notes de color, bodegons, apunts de
paisatge, fets amh fuga i calor.

LA PINACOTECA

Jaume Mercadé hi ha exposat, del 2 al 15 de maig, di-
nou pintures originalíssimes per llur primitivisme i llur
precisió ingenus: diverses vistes de Poblet i del Camp de
Tarragona i quatre natures mortes.

El paisatgista Lluís Mercader hi ha exposat, del 16 al
29 de maig, disset pintures a l'oli amb paisatges del centre
de França, plens de finor, de delicadesa i d'harmonia: ma-

sies engraellades de vcr(lor, iru'illes rústiques envolta^lcs
de frondositats, estanys i canals i rius que cmmira1lnn la
verdor, cels pàl1ids i tranquils i teulades de lapisl:L1r.iiII o
de teules rogenques dins una atmosfera de pau.

L'animalista Pere Inglada, com els anys anteriors, ha
exposat en aquesta Sala una trentena de tintes de Xina,
amb motius del «turf» i de music-hall, alats, deliciosos,
graciosos, plens de moviment, de verba i de fuga. L'expo-
sició ha durat del 16 al 29 de maig.

Inaugurada el 30 de maig, la primera exposició de pai-
satges a l'oli de Francesc d'A. Arderiu, revela tot un tem

-perament de colorista, que pinta a plena pasta, sense gai-
res dubtes. Les seves divuit teles són fetes amb valentia
i decisió i fidels, sempre, a la realitat visual i cromàtica.

SALA RENART

El dibuixant P. Prat i Ubac/h hi ha exposat, durant la
primera quinzena de maig, una trentena de dibuixos molt
correctes i delicats.

GALERIES SÍRA

Josep O. Jausam hi ha exposat, del 2 al 15 de maig,
vuit pintures a l oli, aspectes urbans, paisatges, figures,
flors, etc. Pintura pastosa, ambiciosa de tècnica i no exemp-
ta de qualitats.

La senyora Àngels Santos hi ha exposat, del 2 al 15 de
maig, tretze pintures ingènues i plenes de feminitat i no
exemptes de fuga i d'inspiració: cinc figures, un grup de
nens i set paisatges i fantasies d'un primitivisme emotiu.

Del 16 al 29 de maig, Pere Créixams hi ha exposat
una vintena d'obres d'un sabor personalíssim, plenes d'am-
bició i d'inquietud: uns dibuixos fins, intencionats, moguts,
intensos i uns quants monotips d'una coloració estrident.

Del 16 al 29 de maig, el pintor Villà Marquès hi ha ex-
posat vint-i-vuit petits paisatges fets amb consciència i
bon gust.

Del 16 al 29 de maig, Ramir Planes hi ha exposat una
sèrie de vint paisatges lluminosos i vibrants, fets a diver-
sos indrets de Catalunya, com Sarrat, La Garriga, Riells,
el Congost, Taradell, Can Toni Gros, Sant Feliu de Palla-
rols, Sant Martí Sapressa i la platja de Fornells; aquesta
darrera platja li ha donat motiu per a diverses vistes
al mar.

El pintor Grau-Sala hi ha inaugural el 30 de maig la
seva exposició de dotze ventalls, cine ruaxes, cinc dibuixos
i una pintura a l'oli; tot això compost amb aquell primiti-
visme decadent tan seu, amb temes innocents de noies,
flors, ocells, etc., resolts amb un gran sentit decoratiu. Bella
la pintura; deliciosos els ventalls, i els altres dibuixos, d'un
barroquisme ple d'ingenuïtat.

Ramon Aulina de Mata hi ha inaugurat el 31) de maig
una exposició de divuit apunts de tipus de danses (ballets
russosl, escenes teatrals lla Passió d'Olesa) i altres temes,
resolts amb facilitat i sobrietat.

EI pintor Lluís M. Güell hi ha exposat del 30 de maig
al 12 de juny, una dotzena de dibuixos lleugerament aqua-
rellats amb temes paisatgístics molt esquematitzats.
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DOS
MONUMENTS

CATALUNYA cwnpta amb dos nous monuments pú-

blics d'una gran dignitat artística. El primer d'a-

quests dos monuments és el dedicat a la memòria de

Francesc Layret, que es dreça a la plaça de Sepúlveda,

a Barcelona, i fou solemnement inaugurat el 19 d'a-

bril d'enguany. Està forivat per un bell conjunt escul-

tòric de ginitre figures allegòriques, obra de l'artista

Frederic Marés. La figura alada de l'ideal de Justí-

cia que domina el grup no treu valor ni harmonia a

les altres figures d'un sentit més realista i que jun-

tament amb ella formen el conjunt, tot ell realitzat

amb un gran sentit de les proporcions i del símbol

que representa.

L'altre monument té un caràcter més íntim: és

una estela colocada en un lloc rústec del Montseny,

a la cova de la Font de l'Oreneta, a honor del poeta

Guerau de Liost (Jaume Bofill i Matas). L'estela és

obra de Joan Rebull i representa el poeta, el seu germà

i un gos que tornen de cacera. Amb aquest grup hom

ha volgut perpetuar la memòria de l'inspirat cantor

del Montseny, realitzant en part el desig que el poeta

havia expressat en un dels seus poemes. 	 M.
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EDICIONS D'ART

EL LLIBRE DE LES FLORS

C L predicar l'amor al llibre. I cal predicar-lo amb Ye-

xemple, fent-lo estimar, no sols pel seu contingut, sinó
també per la materialitat de la seva composició, pel seu
ornament, per la qualitat de les seves illustracions, pel

seu paper, presentació, etc. I aquest amor cal fer-lo néixer

en l'infant, perquè s'avesi a considerar el llibre com un
amic fidel, prometedor de gaudis espirituals i orgull dels
artistes que l'han compost.

Per a inculcar a Pinfant aquest amor— que tants de
bells fruits pot produir més endavant — i per a fer-li esti-

mar el llibre i els seus autors i molt especialment el llibre
artísticament presentat que és sempre el resultat d'una
cultura i d un gust refinats, res no és més escaient que
ensinistrar-lo en els secrets de la seva elaboració i encara més
fer-lo colaborar com a autor, com a decorador, com a im-
pressor i com a relligador.

Així ho ha entès i no devem escatimar-li els elogis, pu:x
que se'ls mereix, el doctor Josep Estadella, director de
l'Institut -Escola de la Generalitat de Catalunya, que tot
donant-los una idea pràctica de com s elabora un llibre,
ha fet produir als seus deixebles un bell volum intitulat
Llibre de les Flors, redactat i illustrat per ells mateixos i
estampat a diverses tintes als obradors del mateix Institut-

LLThRJ

FLORS

Escola. L'obra s'ha tirat només a 140 exemplars, deu per

a bibliòfil i trenta en paper de fil.
No és aquesta la primera obra eixida dels obradors de

l'Institut-Escola. Amb anterioritat, els alumnes d'un dels.
diversos grups que composen l'Institut-Escola havia cditat,

a la classe de treballs manuals un petit llibre intitulat
«Història d'una pera». Al Llibre de les Flors hi han col-
laborat alumnes de diversos grups escolars. L'edat d'aquests
alumnes oscilla entre els deu i els setze anys.

El volum comprèn 22 composicions literàries, cinc en
prosa i les restants en vers. I totes elles, que no excedeixen
d'una pàgina, són enquadrades dins d'una orla verda molt
sòbria i s'enfronten amb un bell dibuix estilitzat que els
serveix d'illustració adient. Aquesta illustració respon al
contigut del text; és a diversos colors, feta sobre linòleum
i tirada en un full a part que va enganxat damunt del pa-
per. Això dóna al volum una riquesa tipogràfica que re-
sulta de molt bon gust. Ni el text ni les il1ustracions, te-
nint en compte que és una obra escolar, no traeixen sem-
pre l'extrema joventut de llurs autors o autores, puix que
hi ha textos veritablement exquisits que acusen una veri-
table traça literària i illustracions que podrien signar ar-
tistes professionals. Ací, la ingenuïtat no és postissa, com
en tants d'artistes que la simulen i això és un altre encís
del llibre. Per a acabar de donar una idea d'aquestes il1us-
tracions, que són sempre a base d'una flor I en el cas del
blat és a base d'espigues) , direm que responen als títols
següents: ginesta, ametller, rosella, corretjola, narcís, en-
glantina, botó d'or, tomaní (cap d'ase), blat, fanalets, mar-
garida, pensament, dàlia, gardènia, boixac, castanyer bord,
lliri d'aigua, primavera, sàlvia, nimfea, clavell i rosa. I tot
plegat fa una bella lliçó de Botànica que, amb l'amor al
llibre, de què parlàvem abans, suscita l'amor a les flors.

M.

BIBLIOGRAFIA

ESTÈTICA. — Acaba de sortir, editat per la Biblioteca
Filosòfica de l'Institut d'Estudis Catalans, un llibre d'Es-
tètiea, obra del senyor Francesc Mirabent. És un llibre
importantíssim, del qual caldrà parlar detingudament: Ili-
bres sobre Estètica no són pas freqüenta a Catalunya, a
Ibèria: cal, doncs, assenyalar amb pedra blanca aquest bell
tractat DE LA BELLESA, el qual es subtitula: «Iniciació
als problemes de l'Estètica, disciplina filosòfica ». L'edició
és pulcríssima, com tot el que publica l'Institut.	 J. S.
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