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GUIA DE LES ARTS Q BELLS OFICIS

Acadèmia de dibuix

AROLA, ENRIc ; Passatge de la Mercé, 3.

Antiguitats

ESCLASANS VDA. TRIUS, MARIA; Pietat, lo.

Ceràmica

VICENS, CASIMIR; Tallers, 72. Tel. A 5o90.

Comptables

AYMAT, FRANCESC; Ronda Universitat, 27, 4.

Construcció 1 decoració .

MOYA, J.; Còrsega, 339. Telèf. G 243.

Constructora d'obres

AGUSTI, JAUME; Aragó, 222, Ent. Tel. A 4175.

SOLÉ PAMIES, JOAN; Sans, 24, 2. Telèf. H 747. '

TORRES, ANTONI; Diputació, ego, ent. Tel. S P 2194.

Cuirs repujats

FERRÉ DE RUIZ.-NARVAEZ, ADELAIDA; E. Granados,

núm. 41, 3, 1.

Decoradors

BUSQUETS, EusEBI; Aragó, 334, 3-1•

Decoradors d'interiors

COSP, VDA. DE PERE; Rosselló, 231. Tel. G 2424.

Dibuix 1 pintura (Efectes de)

TEXIDOR, VDA. D'E.; Ronda S. Pere, 16. Tel. A 1289

Dibuixants

BUSQUETS, EUSEBI, Aragó, 334, 3, 1.

SABATÉ JAUMA, PAU; Aribau, 67.

Dibuixants cartellistes

CERNY, KAREL; Mozart, 8. Estudi.
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GUIA DE LES ARTS 1 BELLS OFICIS
(Vegis la página anterior)

Dibuixants industrials
NAVAS MATEU, JoAQuIM; Bailèn, 31, I.

Ebenistes
CAMPAÑA, JOAQvIM ; Còrsega, 561.
FRANCOLÍ, JOAN; Vallhonrat, 30.
GIMÉNEZ, FRANCISCO; Mallorca, 282. Tel. G 2722.
LINARES, A.; Riera Alta, 21. Tel. A 1090.
PUJOL, BENJAMÍ; C. de Cent, 27. Tel. H 1632.
RIBAS, VDA. DE JOSE?; C. de Cent, 329. Tel. A 913.
VAYREDA, RAIMOND; Diputació, III.

Electricistes
FRANCH, JosEp ; Corts, 682, Tel. S. P. 614.

Escultors
MARTORELL, SALVADOR; E. Granados, 120.
MIMO, CLAUDI; Verge de Gracia, 2.

Escultors decoradors
HERNÁNDEZ VILA, PERE; Pl. St. Felip Neri, 4.

Escultura religiosa
CAMPS ARNAU, JOSÉ? M.• ; Montseny, 77.
RIUS, CLAUDI; Rosselló, ig5. Tel. G 208.

Esmaltadors de vidres
BRUGUÉS, PERE; Bisbe, 2 bis, 3, 2.

Fotògrafs
AREÑAS, RAFEL; Corts, 670. Tel. S P 1411.

Fotògrafs industrials
FOLCRA, F.; Rda. Universitat, 20.
SALA CAMPAS, JosE?; Còrsega, 413, ent. 2.

Fotogravadors

ESTEVE FELIU,FRANCESC; Via Laietana, 15. Telèfons
A 4515, A 2210.

Fusteries
MONCANUT, FILI. DE D.; Aurora, 14 bis. Tel. A 510.
NIUB6 I CIA., BALTASAR; (S. G.) Pge. Forasté, 17. Te-

lèfon G 772.

Fusteries mecàniques
BIOSCA, PERE; Sant Gervasi, 103. Telef. G. 6082.
MAÑA, JOAN; C. de Cent, 63. Tel. H 633•

Galeries d'art
SALA PARÉS (ESTABLIMENTS MARAGALL); Petritxol, 5.

Telèfon A 3523•
Galvanoplàstia

DOMINGO I ROCA GERMANS; Corts, 462.

Gravats 1 estampats per a tapes de llibres
ROCA ALEMANY, JosEP; València, 188 A, interior.

Guixaires adornistes
AVILA, JACINT; Passeig St. Joan, 73, telef. S. P. 306.
CASASÚS, JosE?; C. de Cent, 474. Tel. S P 1360.
COLL, PERE; Corts, 473.

Impremtes
CASTELLS, EDUARV; Diputació, 333. Tel. S. P. 181.

Joiers
SUNYER, RAMON; Granvía, 66v. Tel. S P 813.

Lacadors
SARSANEDAS, RAMON; Amàlia, 31, pral. Tel. 1361. A;

Làmpares
BIOSCA I BOTEY; Rbla. Catalunya, 129. Tel. G 1228.

Llibreries d'art
MARTINEZ PÉREZ, C.; DR. Dou, Ii. Tel. 4001.

Metallistes
? BIOSCA I BOTEY; Rbla. Catalunya, 129. Tel. G 1228.

BOLIBAR, SANTIAGO; Rbla. Catalunya, 43. Tel. A 3224.
1 CORBER6, P.; Ariban, 103, taller. Tel. G. 1274.

Mobles 1 decoració
CASAS, LLORENÇ; Galileu, 50-51-53. Tel. H 537•
PARCERISAS I CIA.; E. Granados, go. Tel. G 2570.
PRAT, JosE? Ferlandina, 67. Tel. A. 5037.

Mosaic Romà, Venecià, 1 Ceràmic
BRU, LLuis; E. Granados, 64.

Motllures, mares 1 miralls
BENITEZ, CAMIL; C. de Cent. 323. Tel. A 4024.

Papers pintats
GIRONA, JosEP; Córts, 66,. Tel. S P 360.
GUASCH, FILL DE JOSEr; Rauric, 8. Tel. A. 5268.

Parquets 1 decoració
BASTUS, QUERALT6 I CIa. ; Sta. Elena, 6. Tel 284.A

Perfumeria (Fàbrica de)
MYRURGIA, S. A.; Casanova, 78. Te l. A. 5458.

Pintors decoradors
CASALS P(EYPOCH, JOSEI'; Roger de Flor, 164, taller
HERRAN, J.; C. de Cent, 282. Tel. A 2635•
PASCUAL, PERE: Mallorca, 255. Tel. G. 1641.
VILARO I VALLS; Corts, 604. Tel. A 1969.

Pintors escenògrafs
ALARMA TASTAS, SALVADOR; Vergara, 3, 3 -I•
ESCENOGRAFIA BATLLE I . AMIGÓ; Riereta, 32,

Projectes de mobles 1 decoració
BARÓ, CARLES Ma; (S. G.) Cuesta, 26, prop Josepets.

Propaganda (Articles per a)
BASA I PAGÉS; Calàbria, 66. Tel. H 686.

Retaules, daurats 1 policromia
SABATÉ PASTOR, BONAVENTURA, Aragó, 187.

Serralleria
SARRIAS, MANUEL; (S. G.) Bolívar, 22.

Tapissers
LABORDA. EUGENI; Rbla. Catalunya, 45. Tel. A 5473
LLOSA, PERFECTE; Balmes, 128. Tel. G Io58.

Tapissos 1 catifes
AYMAT, TOMÁS; Carrer d'en Villà, ST , CUGAT DEL

VALLÉS. Telèfon 20.
Teixits per a mobles 1 decoració

TRONC, ALBERT; Rbla. Catalunya, 32. Tel. A 2294.
Torners en fusta

VIÑAS, EMILI; Sepúlveda, 157.

Vidrieres artístiques
TERR$S CAMAL6, S. C., J. M.; Ausies March, 3. Te-

lèfon S. P. 1951.



— - 1= — ues notables exposicions d'escultures havem tingut darrerament a Barce-
-=- - ^ celona: una a la Sala Parés, integrada per bon nombre d'obres degudes

_ ___ 7	 al jove Otero, abundant-hi les figures de grandària natural, una altra de pe-
-= j .4 tites imatges i grupets escultòrics, eixides de les mans de Joaquim Claret,
=-_	 artista que ja porta cabells blancs, que tingué lloc a les Galeries Areñas.

L'estatuària d'Otero té reminiscències gregues, en els nus principalment, però
està tocada de la gràcia moderna del moviment i de l'expressió; l'artista concep la figu-
ra humana esvelta, i proporcionada dintre la seva esveltesa, un si és no és torturada
per la dinàmica volitiva i sempre responent a una idea preconcebuda que es manifesta
sense esforç visible. De tant en tant l'hel-lenisme inicial d'Otero es vesteix amb les pom-
poses línies del Renaixement i s'arrisca a tocar el barroquisme en els grups i imatges
de caràcter decoratiu, com en "Joventut", per exemple; però recula tot seguit per con-
centrar-se i produir obres tan delicioses com "Ofrena ", "Noia pentinant-se" i "Els
fruits", que són la vera manifestació d'un temperament refinat i culte que sent, més que
la plasticitat mateixa, l'idealisme de la plasticitat moguda per l'impuls de l'esperit.

Les figuretes i petits grups de Claret porten el segell de París, on generalment
han estat modelats; però llur filiació és netament clàssica, trobant -se ben sovint empa-
rentats amb les delicioses tanagres. Artista que sent el realisme, sap marcar la seva
empremta en el fang que modela, ço que dóna a les seves terres cuites un encís ben es-
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pecial i una factura personal al mateix temps. Recordem un bonic grup de Leda i el

cigne, resolt de mà mestra, uns nus de dona ponderats de valors i exquisits de línia, i un

grupet anomenat "La dansa" que portava tota la vigoria de la joventut.

De pintors n'han passat molts per les galeries d'exposicions: a la Sala Parés Igna-

si Mallol hi ha tingut uns paisatges amarats de llum, ben estructurats i colorits amb sobrie-

tat, reveladors d'un contacte seguit amb la naturalesa; "La plana", sobretot, era una visió

justa de la nostra terra, amb uns primers termes ferms i una amplitud d'horitzons ben
harmonitzada de valors i d'efectes perspectius trobats sense complicacions de cap mena.

També passà el justament celebrat aquarel•lista Joan Llaverias amb un estol de
marines de Lloret, algunes de les quals eren del millor que ha produït aquest pintor, que
coneix com pocs els procediments i en sap treure coloracions d'una gran força i de mol-
ta beutat: "Penyals a la sorra" i "Recó fantàstic" tenien, ultra llur armonia de tons, una
valor técnica ben remarcable.

Rafel Estrany va fer acte de presència amb uns quants aiguaforts valents i per-
sonals i diverses pintures impressionistes, tractades a grans taques de justa valor, amb
veritable traça de pintor; sobresortien unes enèrgiques composicions de vaixells i gent
de mar i una aparició fantástica de "Bruges la morta", en l'execució de la qual va posar
Rafel Estrany tota la seva ánima d'artista mig contemporània mig retrospectiva.

Eveli Palà i Mir i Mas de Xexàs ens mostraren respectivament, entre altres coses,
un bodegó, ben compost i de molta qualitat, i un parell de paisatges d'escola olotina,
que feien per allunyar-se deis camins que tothom ha trepitjat.

Ultra l'agrupació Les Arts i els Artistes, que celebrà en aquest local la seva ex-
posició anyal, força interessant per cert, }hi han exposat els següents pintors: Magí O]i-
ver, precís en la pinzellada i encertat a trobar el moment del paisatge, que procura re-
soldre amb una facilitat escaient, aconseguint ben sovint transparències i fineses gens
vulgars, com en "Tarda de novembre" i "Roselles", així com veritat i fermesa en pin-
tures de l'empenta de "Torre Lluselles", resolta sense preocupacions de cap mena i
amb excel-lent sentit de Ço que deu ésser el paisatge. Marià Félez, el notable marinis-
ta dels tons obscurs i de les aigües tèrboles, l'acompanyava amb unes quantes teles ben
seves, entre les quals es descobrien algunes escapades cap al paisatge vibrant i assolellat.

El conegut crític Esteve Batlle ens sorprengué agradosament amb unes còpies
molt justes de quadros del Museu d'Art Contemporani, fetes amb una cura lloable, en-
tre les quals mereix justes lloances la de "La Vicaria", de Fortuny, que es troba fidel-
ment transportada amb tots els seus detalls. Qui ha fet aquesta còpia és, sens dubte,
un pintor que domina la tècnica, ultra posseir un bon coneixement de les arts del dibuix
i una paciència de benedictí. Cal remarcar que de totes les teles còpies de la famosa
piutura fortuniana que s'han fet d'ençà que es troba a Barcelona, aquesta és ]'única que
ha pogut ésser acabada, Ço que diu molt a favor del seu autor, el qual exposava també
alguns retrats originals i uns bodegons que recordaven la fastuositat de les grans obres
del gènere, avui poc menys que oblidada pels nostres bodegonistes.

L'exposició més notable de febrer fou, sense cap mena de dubte, la de pintures i
dibuixos dedicats a la il-lustració de diverses obres literàries, que Josep Segrelles tingué
oberta a les Galeries Areñas.
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Segrelles és actualment un deis nostres artistes niés personals i formidables, din-
tre del camp decoratiu en el qual es mou; posseïdor d'un bon bagatge artístic, dotat
d'una fantasia exuberant, ferm en el dibuix i destre en el maneig deis colors, deis quals
sap treure matisos d'efectes i gradacions insospitats, resulta un interpretador excel•lent
de les grans creacions líriques i de les concepcions imaginatives, que sap representar, com
ningú, amb una força i una justesa sorprenents. Els episodis de "La Divina Comèdia"
i "L'Atlàntida", passant per les mans de Segrelles, es tornen coses categòriques, vistes
en el món de l'abstracció, mateix que les interpretacions plàstiques de les Sonates de
Seethoven, que eren assaborides pels gourmets de l'art, amb veritable delectança, a
propet de la "Victòria de Somotràcia", vista a diverses llums, i d'altres tantes composi-
cions exquisides, fruits saborosos del talent d'un artista que viu lliurat en cos i ànima a
il•lustrar les obres deis altres, abocant-hi tota la seva voluntat i el seu exquisit bon gust.

Puig Perucho, el paisatgista pie de sinceritat, ens deixà veure algunes de les se-
ves darreres pintures, sadollades d'aquell agre de la terra que tan bé sap copsar i d'a-
quella poesia que no poden pas trobar els que pinten a l'aire lliure, si no es troben dotats
d'una bona perceptiva i d'una refinada sensibilitat.

A les Galeries Daltnau, el jove Amat hi tingué unes quantes pintures de paisat-
ge ingènues, ben enfocades i força prometedores, i al Saló Busquets, bon nombre de
paisatges construïts amb fermesa i pintats amb un bon coneixement de l'ofici, el conegut
artista En Domènec Soler, gran coneixedor de les mutanyes de Núria i de les Vores del
Ter, que ha portat a la tela moltes vegades.

En Soler, amic de la llum i deis tons valents, ens ha donat en sa darrera exposi-
ció l'agradosa sorpresa de mostrar-nos un bodegó d'ambient clàssic -modern, ric de
tonalitats i d'una qualitat exquisida, que tenia flaire de museu, el qual palesava la duc-
tilitat del seu talent de pintor.	

MANUEL MARINEL•LO
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DUES VISITES COL*LECTIVES
I UNA SOLA I COL LECTIVA DECEPCIÓ

dia 26 del proppassat febrer, el Foment de les Arts Decoratives efectuà tina vi-
Í' sita a l'Ar-riu de la Corona d'Aragó. Malauradament el senyor director de

l'Arxiu, D. Miquel Agelet, es trobava malalt aquell dia i no ens pogué atendre,
rebent-nos en nom i representació seva el Conserge, al qual cal agrair la bona

J voluntat, car el bon home s'esforçà a complaure'ns i a exercir la seva comesa sen-
se sortir-se de les normes i costums preestablerts. Aquesta visita, preparada amb temps i per a
la qual havia estat sol•licitat permís especial, no passà de la categoria d'una vulgar visita de tu-
rista encuriosit i apressat, al qual s'acontenta amb unes banals explicacions apreses de memòria,
repetides indefinidament i sovint equivocades, i ensenyant-li ço que niés pot frapar el vulgus:
la insuperable qualitat del paper de draps, antic; el destructor treball deis corcs i arnes; aquella
escriptura tan igual i tan clara (per a qui sap llegir-la), tota feta a mà amb plumas de ave; un
rotlle de pergamí de tres canes de llargada. que es diu que és una lletra del Sultà de Turquia
adreçada a un deis nostres comtes-reis; aquells volums de seixanta o més centímetres de gruix; etc.

La fredor més atuïdora glassà els nostres entusiasmes: aquelles sales disposades sense art
ni confort, on s'arrengleren els volums amb desesperadora uniformitat sobre rudimentàries lleixes,
aquelles pobres vitrines contenint els miniaturats còdexs medievals i un veritable tresor sigil . lo-
gràfic: tot, en fi, denotant la fredor oficinista, la pobresa, el desconeixement o el desamor d'un
Estat, les atencions de cultura del qual són rudimentàriament i migradament ateses, on la rutina
és el pes mort que ofega i dificulta tota iniciativa o tot desig de renovellament...

Aquest arxiu és un deis més importants d'Europa i, tal vegada, el més antic de tots, ja que
la seva existència sembla remuntar -se, almenys, al regnat de Jaume 1. Aquest gran rei, després
de les èpiques gestes de les conquestes de Mallorca i València, ordenà l'acoblament deis diversos
fons que aleshores existien dispersos i guardats en els monestirs de Sixena, Osca i altres llocs, i
manà que fossin refets o copiats documents antics que havien sofert greus desperfectes per l'acció
del temps o la incúria de llurs guardadors.

Aquest lloable exemple fou seguit pels seus successors creant l'Arxiu Reial i instal•lant-lo
en el seu palau de Barcelona; i Pere iv el Cerimoniós, tan amant de les lletres, donant-se compte
de la necessitat que tots aquells documents fossin curosament guardats i ordenats, creà, en 1346,
el càrrec d'Arxiver, confiant al seu escrivà En Pere Paseya les claus de les caixes de l'Arxiu, i
encarregant-li la seva custòdia i classificació. Més tard, en 1384, aquest càrrec fou creat a per-
petuïtat i adscrit a una de les escrivanies de la Cancelleria Reial.



Modernament, En Pròsper de Bofarull i Mascaró, qui havia estat nomenat Arxiver el 22
d'abril de 1814, en féu una nova i acurada ordenació, inventariant-lo i organitzant-lo científicament,
ço que revelà la seva riquesa documental i inestimable valor històrica, i s'emprengué el treball de
transcriure en escriptura moderna molts deis còdexs i documents antics, facilitant així extraordi-
nàriament la tasca deis investigadors. A les seves indicacions i sol•licituds es deu el trasllat de
l'Arxiu a l'edifici que actualment ocupa, obra que dugué a terme el seu fill En Manuel Bofarull i
de Palau, qui, després de la jubilació del seu pare, sol-licitada i obtinguda en 1849, en fou nome-
nat Director, continuant l'obra per ell iniciada, en la qual ja venia col laborant ajudant -lo en les
seves tasques i en l'enriquiment de l'Arxiu amb els llibres i documents que, amb llurs esforços,
aconseguiren salvar deis convents destruïts l'any 1835, arribant a reunir més de 6,506 volums.
Aquest director fou qui aconseguí, després de llargues gestions, que les quatre Diputacions cata-
lanes atorguessin una subvenció de 50,000 pessetes, amb la qual quantitat, i al cap de tres anys
de grans i continuats treballs, pogué dur -se a bon terme la nova instal•lació de l'Arxiu, essent
inaugurat i obert al públic el dia 18 de desembre de 1853.

Per a tenir clara idea de la riquesa històrica veritablement extraordinària d'aquest arxiu
sois cal saber que els diplomes i documents de tota mena que hi ha aplegats s'hi compten per mi-
lions, i fixar-se en la divisió establerta per D. Pròsper de Bofarull a fi d'arribar a la seva cientí-
fica ordenació.

Aquest savi historiador aplegà dintre quatre grans grups o èpoques tots els documents, ço és:
1. 1 época. Comtes de Barcelona. De mitjan segle ix fins a l'acabament del regnat de

Ramon Berenguer iv, en 1162.
2. a època. Reis d'Aragó, contes de Barcelona. Desde 1162, començament del regnat

d'Alfons v, fins a la mort de Ferran el Catòlic, esdevinguda en 1516.
3•`` época. Comtes-reis de la Casa d'Austria. Des de Carles 1 (1516) fins a 1700, data

de la mort de Caries ll.
4.a època. Dinastia Borbònica. Des de Felip iv (v de Castella) fins a Ferran vfl.

El sumptuós pati de l'edifici de l'Arxiu ja fa anys que és ocupat per un amuntegament de
restes de l'antigor, làpides i fragments arquitectònics de totes les èpoques i procedències que for-
men part del Museo provincial de Antigüedades i que, per insuficiència de capacitat d'aquest,
són allà dipositats: les humitats, les molses i verdets es cuiden de descompondre les venerables
romanalles.

I ja que hi érem a prop i estàvem entrenats, o tal vegada per afinitat o associació d'idees,
en sortir de l'Arxiu de la Corona d'Aragó varem anar a donar un cop d'ull a l'esmentat museu, de
molts anys instal- lat a la formosa Capella de Santa Agata. Aquest museu fon fundat perla Reial
Acadèmia de Bones Lletres, gràcies als esforços del seu illustre i savi president En Pròsper de
Bofarull. Això s'esdevenia poc temps després de la crema deis convents, o sia entre els anys
1835 i 1836, essent el primer museu públic d'antiguitats fundat a Espanya.(')

El primitiu emplaçament d'aquest museu fou als claustres del convent de Sant Joan, essent
obert al públic pel mes d'octubre de 1844, època en qué fou nomenada una comissió que havia de
cuidar-se de l'estudi i redacció del catàleg, i també de la seva publicació. Aquest catàleg sem-
bla, però, que no arribà a redactar-se, almenys en la seva totalitat; i l'Acadèmia hagué de lluitar
amb l'escassesa de mitjans econòmics que no li permetia atendre ni les despeses del trasllat o de
mera inspecció deis objectes que anaven trobant-se.

El museu comptava, però, amb entusiastes adeptes que contribuïren al seu enriquiment
amb llurs donatius, essent digne d'esment En Josep Llobet i Vallosera, i també En Pi i Arimon i

(1) El de Tarragona fou fundat vers 1844.
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N'Antoni de Bofarull, els quals tot sovint presentaven comunicacions a l'Acadèmia donant compte
de noves troballes.

L'any 1845 la Comissió Provincial de Monuments històrics i artístics celebrà un conveni
amb la Reial Acadèmia de Belles Lletres, en virtut del qual li cedia, en qualitat de dipòsit, tots els
objectes de la seva pertinença. ja que ella, no posseint local apropiat per a guardar-los, no sabia
què fer-ne, contribuint amés amb una quantitat (2000 rals) a les despeses d'instal•lació i conser-
vació del museu. Les adquisicions anaren creixent i el local on era instal•lat aquest ben aviat
esdevingué insuficient, i els exemplars havien de restar amuntegats i emmagatzemats en imprò-
pies habitacions de l'antiga Universitat, amb greu perill per a Llur conservació. Per acabar-ho
d'adobar, el convent de Sant Joan fou reintegrat a les monjes, i l'Acadèmia hagué de treure'n tots
els objectes que hi tenia.

Abans d'aquesta data, però. la Comissió de Monuments Històrics i Artístics havia pres pos-
sessió de la Reial Capella de Santa Agata. la qual, sens dubte per no saber què fer-ne, li havia
estat cedida pel Reial Patrimoni, havent estat restaurada per l'arquitecte Elies Rogent i destinada
a museu arqueològic. Aleshores es pensà novament en la necessitat d'ajuntar les dues col . lec-
cions, encara que conservant cada entitat la propietat deis seus respectius objectes, propòsit que
portà a realització amb gran cura i diligència el senyor Josep de Manjarrés, primer i digne Con-
servador d'aquest museu.

Per Reial Ordre del 28 de novembre de 1879 fou creat el Museu Provincial d'Antiguitats
de Barcelona, posat sota la jurisdicció de la Direcció General d'Instrucció Pública, i essent nomenat
director del novell organisme el senyor Antoni Elias de Molins, membre del cos d'Arxivers, Biblio-
tecaris i Antiquaris. Aleshores fou definitivament obert al públic, dedicant•se afanyosament
el seu Director a la redacció del catàleg: tasca difícil que comportà un gran treball d'inves-
tigació, ja que les dades de l'origen o procedència de la majoria deis objectes aplegats eren com

-pletament perdudes i oblidades, i les actes de l'Acadèmia de Belles Lletres no fan referència a
cap antecedent històric deis objectes de la seva propietat.

La Comissió de Monuments acordà la publicació d'aquest catàleg, però encara passà molt
temps abans no pogué eixir a llum. Per fi, coincidint amb la celebració de l'Exposició Universal
de 1888, fou donat al públic, i des d'aquella data no ha vist la llum cap més treball supletori: el
museu ha quedat estacionat i en quaranta anys no deu haver variat ni hi deu haver ingresat cap
més objecte, ja que els seus directors no han sentit la necessitat de donar-ne a conèixer l'existèn-
cia, o, tal vegada, no han tingut mitjans per a fer arribar al públic el fruit de llurs treballs.

Hem cregut convenient donar aquests compendiats antecedents històrics de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó i del Museu Provincial d'Antiguitats de Barcelona per tal de donar a comprendre
el fonament deis nostres planys. És vergonyós constatar que. després de tants anys, institucions
de tanta importància i representació per a la nostra història local no hagin pogut ésser renovades i
insta) •lades amb tots els honors (i sobretot el Museu) en espaiosos locals propis per a aquest fi: que
els seus exemplars restin amuntegats, bruts del continuat refrec, sense vitrines protectores i ex-
posats a totes les contingències. És dolorós haver de constatar l'abandó en què l'Estat te aquests
cabdals organismes, que han de lluitar amb la migradesa d'un pressupost que amb prou feines arri-
ba a cobrir les més peremptòries despeses de conservació, que no permet cap iniciativa, i que
acaba per estroncar tots els bells propòsits i per refredar els generosos entusiames de llur per-
sonal dirigent.

B A. d'Oc.
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NOTES I COMENTARIS

Les perspectives ciutadanes. —EI Portal
de l'Angel és un dels carrers de Barcelona que
presenta una disposició més escaient i una de
les més belles perspectives ciutadanes, enlla-
çant harmoniosament, i amb una naturalitat
tota senyorívola, el nucli més antic de la ciutat
amb la part nova. La seva visualitat, venint
de la banda de Gràcia, amb la disposició con-
vergent deis seus dos costats i els campanars
de la Seu sorgint per damunt de la ciutat i des-
tacant-se del lluminós cel del matí, és d'una
bellesa ben remarcable: pujant des de la que
fins ara havia estat plaça de Santa Anna cap
a la de Catalunya, amb la disposició divergent
de les seves edificacions que suaument van
separant-se com per a oferir més amplis horit-
zons, amb la perspectiva del passeig de Gràcia
i, com a fons, el Tibidabo, tot encès de sol o
retallant-se en gris damunt el cel inflamat
de la posta, és també d'una bellesa i grandio-
sitat incomparables.

No obstant, hem de confessar també que
aquest escaient indret, que amb molt pocs re-
tocs hauria pogut esdevenir un dels més belis
de la ciutat, té també les seves lletgeses, filles
de la imprevisió i de l'excessiva llibertat que,
en matèria d'edificacions, ha regnat sempre a
Barcelona. Aquella caricatura de vargueño
que en forma d'escanyolit gratacels hi fa can-
tonada, amb les seves parets mitgeres sense
acabar i amb la sensació gairebé física que
dóna d'aixafar les cases veïnes, és d'una lletjor
ben remarcable: l'altre edifici que hi fa pen-
dant, de tan desharmòniques proporcions, de
tan pobres solucions arquitectòniques, evident-

ment n'augmenta la lletgesa. 1110 parlem dels
estridents cartells que a banda i banda de car-
rer hi són penjats com un insolent repte, com
dues desvergonyides marmanyeres que, abo-
cades al balcó, es diguessin tots els penjaments;
i ara, per acabar-ho d'arrodonir sens dubte, hi
construeixen un cinema d'una monumentalitat
digna del Paral•lel o del més forà suburbi.

Hem de confessar que al Portal de l'Angel
hi continua la ja endèmica imprevisió que per-
met diàriament malmetre i enlletgir els niés
belis indrets de la nostra Barcelona. ¿Quan
serà que arribarem a comprendre que per da-
munt dels interessos particulars, sempre molt
respectables, hi ha el sagrat interès col•lectiu,
i que les façanes dels edificis, amb tot i ésser
de propietat particular, pertanyen també al
patrimoni espiritual de la urbs?

Visites col•lectives.— Sempre havien es
tat molt lloades i ben acollides les visites col . lec-
tives que periòdicament organitza el Foment
de les Arts Decoratives; però mai no havien
obtingut un tan gran èxit com actualment. Per
tenir la certesa de la veritat d'això que diem
sols cal fixar-se en les següents dades: a la vi-
sita a l'Arxiu de la Corona d'Aragó hi assisti-
ren 46 persones; a l'efectuada a la Catedral,
74; i a la darrerament organitzada a Santa
Maria del Mar, 92. Allò que s'acostuma a dir
de l'eloqüència de les xifres, mai com en
aquest cas ro pot ésser més ben aplicat.

No cal que fem aquí un non comentari a la
visita efectuada a l'Arxiu de la Corona d'Aragó
ja que ens n'hem ocupat abans amb l'extensió
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deguda: sois glosarem ara les visites col•lec-
tives efectuades a la Catedral i a Santa Maria.

La primera és una visita que, si sempre re-
sulta interessant, ho fou molt més encara en
aquesta ocasió en què ens acompanyava el
mestratge del senyor A. Duran i Sanpere, el
qual, amb les seves erudites digressions histò-
riques i artístiques. la il lustrà i féu que resul-
tés d'una major eficàcia. La manca d'espai ens
priva d'ocupar-nos-en amb l'extensió deguda.
Prou fóra el nostre desig reportar aquí les ben
fonamentades explicacions que anava donant a
propòsit de l'art i l'escultura gòtica i llurs àrees
de difusió a Catalunya, així com també les in-
fluències i col-laboracions foranes que rebé;
però si ara no podem fer-ho, no renunciem a
reprendre tan interessant tema en ocasió pro-
pícia.

També resultà un acte ben remarcable la
visita col•lectiva efectuada a la Basílica de
Santa Maria del Mar i la conferència prepa-
ratòria que tingué lloc el dia abans. No ens
cal ponderar, car de tots és prou coneguda, la
competència del senyor Bonaventura Basse-
goda i Amigó per a parlar d'aquest interessan-
tíssim monument, el més genuí i típic exemplar
de l'art gòtic català Les dades aportades en
la seva ben documentada conferència, tota ella
dita en un estil amable i planer, exempt
d'inútils encarcaraments, demostraren que el
seu aciençat treball no era pas fill de la impro-
visació o de la fantasia, sinó fruit d'un llarg i
profund estudi i d'una pacient i sòlida docu-
mentació. Per convèncer-se que això que diem
no són banals elogis, sinó el reconeixement
d'unes veritables valors, sois cal fullejar la seva
Monografia històrico-artística d'aquest temple,
la qual cosa ens donará tot seguit la sensació
que es tracta d'una obra definitiva i completa.

El curset cíclic de l'Art de l'esmalt.—Els
fonaments de l'art i la cultura artística d'un
poble o d'una raça no cal cercar-los en els seus
grans monuments ni en les arts dites superiors
o belles, sovint subjectes a influències o cor-
rents externs, sinó en aquestes manifestacions
artístiques filles espontànies de l'ànima popu-

lar, sovint despullades de tota transcendència,
però que informen el nostre viure quotidià i que
fan bells i amables tots els objectes, totes les
coses que més directament ens parlen deis re-
cords i de les intimitats de la nostra llar. Que
el nostre poble té la intuïció d'aquestes veri-
tats; que sembla endevinar que sois amb el
conreu de les arts populars i deis Belis Oficis
arribarà a conquerir novament la seva fesomia
artística, gairebé perduda del Renaixement
ençà, res no ho demostra tant com l'entusiasme
amb què són acollides totes les ocasions que se
li ofereixen d'enriquir el seu intel-lecte amb
l'adquisició de nous coneixements i tècniques
artístiques.

Com a demostració de la veritat de ço que
diem sois cal fixar-se en l'entusiasme amb què
ha estat acollit aquest curset de l'art de l'Es-
malt organitzat suara pel Foment de les Arts
Decoratives, en el qual s'han inscrit més
d'un centenar d'alumnes els quals segueixen
les lliçons amb un interès i entusiasme força
remarcables, ço que fa esperar l'obtenció de
positius resultats. Fa goig de veure la sala
d'actes del Foment convertida en aula i taller,
amb el gran taulell central i les taules supletò-
ries plenes d'alumnes, entre els quals es fan
remarcar les senyoretes per llur entusiasme i
assiduïtat.

Creiem que l'exposició que, segons tenim
entès, será organitzada a l'acabament de curs
amb els treballs deis alumnes, constituirá un
esdeveniment i una veritable revelació per
l'espontània bellesa i fresca ingenuïtat de mol-
tes de llurs obres.

Una exposició de ferros forjats. —Mes-
tre Gerard Alegre inaugurà el dia 21 del finit
març una exposició de ferros forjats a les Ga-
leriesAreñas. Ens proposem ocupar-nos amb
l'extensió deguda de l'obra d'aquest excepcio-
nal forjador, la qual bé mereix quelcom més
que un senzill comentari.

Una nova sala d'Exposicions.—Forçada
a deixar la seva antiga botiga del carrer de les
Corts, La Pinacoteca ha inaugurat el seu nou
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establiment del Passeig de Gràcia, 34, oferint
als artistes i al públic, ultra el seu selecte i ex-
tens assortit d'estampes i motllures, la seva
nova sala d'exposicions, d'una bellesa i elegàn-
cia força remarcables i gens comunes en els
establiments barcelonins d'aquesta mena.

Com es veu, més que d'un nou establiment
es tracta aquí de la natural evolució d'una ca-
sa que, com els organismes ben constituïts, ha
arribat a la seva plena i natural eclosió.

Desitgem al nostre bon amic En Gaspar
Esmatjes que el niés franc èxit sigui el premi
dels seus esforços.

D'indumentària femenina.—Arriba Set-
mana Santa, i el tradicional costum fa que, per
concórrer a les importants funcions religioses
pròpies de la diada, les nostres dames s'abillin
amb llurs vestits negres i cobreixin llur gentil
caparró amb l'airosa mantellina; però ¡quin
gros conflicte no representa per a la majoria
la necessitat d'agermanar la piadosa tradició
amb les modes contemporànies! En primer
lloc, la moda;del cabell curt és un fort obstacle
per a fer aguantar damunt el cap aquelles gros-
ses i antiestètiques pintes de teja que d'uns
quants anys en aquesta banda s'estilen. ¡Quins
prodigis d'enginy no s'esmercen per arribar
a obtenir llur perfecte equilibri damunt la
testa!

Partidaris convençuts del cabell curt, no
solament perla seva major comoditat i higiene,
sinó per creure així mateix que augmenta la
bellesa de les testes femenines, alliberades així
del gros embalum del moño o de la ridícula
castanyeta, ens hem preguntat si aquesta moda

era contrària a l'ús de les belles blondes o deis
subtils veis que tan brillant esclat donen als
bells ulls femenins; i després de moltes proves
i consultes hem arribat a la conclusió que una
mantellina, posada amb traça damunt d'un cap
pentinat degudament, no necessita per a res el
ridícul additament d'aquestes pintes que tant
desfiguren la bella silueta femenina. Sois cal
saber disposar els cabells de manera que llur
ondulació (natural o mecánica) els mantingui
flonjos i estarrufadets, i saber combinar el pen-
tinat de manera que el rostre quedi graciosa-
ment emmarcat amb alguns rínxols. Les ondes
de la mantellina, disposada amb naturalitat,
contribueixen a augmentar-ne els atractius.

Ens atrevim a aconsellar respectuosament
a les nostres dames, que tan arrelat tenen ge-
neralment el sentiment pairal, que no es deixin
temptar pel perniciós exemple de les que, es-
claves d'una falsa elegància, es presten dòcil-
ment i amb una inconcebible inconsciència a
seguir aquest lleig i antiquat costum.

Un altre punt a tractar és el del vestit: no
cal dir que amb preferència ha d'ésser negre
o de tons calents que s'hi adiguin, i no ha d'és-
ser curt. Podem afirmar rodonament que la
mantellina está completament renyida amb
aquesta moda de les faldilles curtes i de poca
volada. Els vestits. per dur mantellina, han
d'ésser folgats i han d'arribar almenys al tur-
mel l. El vaporós caient de la mantellina, el
joc deis seus plecs, tenen necessitat de l'aire
de la faldilla suficientment folgada i llarga per
a donar esveltesa i fer ressaltar la bella silueta
femenina, que així queda com embolcallada en-
tre les flonjors de les blondes i les sedes.
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LES RANDES

^,

	

	 ^^^ _gin agent-me estat confiada la tasca de dir quelcom, en aquesta revista, sobre els for-
mosos exemplars de randes que s'exhibiren en la mai prou ponderada "Exposició

-	Monogràfica de Puntes i Vanos", que, organitzada pel Foment de les Arts Deco-
161	 -e ratives, tingué lloc a la nostra ciutat durant els mesos de juny i juliol del 1922,

lT -J començaré parlant en termes generals d'aquest bell ofici femení que enlaira la
senzilla obrera a la dignitat d'artista: d'aquest bell ofici de moralitat palesa, que la nena aprèn a
costura, entre cants i oracions, dirigida per la virtuosa mestressa, i exerceix després a casa seva,
sota la protectora mirada de la mare, puntaire com ella, que l'ajuda a vèncer les dificultats; d'un
ofici que a la nostra pàtria es sà, car les puntaires treballen gairebé sempre a l'aire lliure i les
puntes que fan no són tan excessivament fines que arribin a perjudicar la vista; de l'ofici femení
que dóna més rendiment a la que l'exerceix, ja que des de tres o quatre anys fins a vuitanta
o més les puntaires troben en llur treball el mitjà de guanyar-se la vida, ço que no passa en
cap més ofici.

La punta és un teixit tan sumament idealitzat que no es pot per menys de considerar com
li escauen bé les llegendes que del seu origen es conten i llur versemblança.
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El poble, tot allò meravellós ho atribueix a éssers sobrenaturals, i com que la punta és
realment una meravella, les senzilles puntaires, en llur encisadora modèstia, no poden capir que
dones com elles hagin pogut crear-la. Creuen en alguns pobles, que la va inventar la Verge Maria,
i en altres atribueixen el seu origen a fades, a bruixes o a una enamorada, que l'amor també sol
fer miracles.

Segons la llegenda catalana, tan bellament glosada per Mossèn Cinto, hi havia una noia
òrfena de pare i mancada de recursos, que tenia la seva mare tolida al llit, i, per tal de cuidar-la,
no podia sortir de casa per guanyar-se la vida. En aquesta tribulació va invocar de tot cor la
Verge, qui se li aparegué, i, posant-li un coixí a la falda tot guarnit de boixets, li ensenyà a tei-
xir la punta i desaparegué. La noia, treballant aquella meravella, guanyà per a ella i per a la
seva mare sense abandonar la llar, i l'ensenyà a fer a les seves amigues, i aquestes a altres, pro-
pagant-se arreu el delicat treball

A Itàlia conten que un marí, en marxar cap a un llargviatge, va donar a la seva enamorada,
com a record, una branca de coral, dintre la mateixa xarxa amb qué l'havia pescat, el qual, des-
prés, en hores d'enyorança, ella tractà de reproduir, donant origen a la punta.

Fades i bruixes, són en altres versions, les creadores d'aquesta labor; però, deixant-nos de
fantasies, anem a la història, més prosaica, però més real.

Caldrà abans fer la classificació de les diferents puntes: hi ha les treballades amb agulles
de ganxet o mitja, les treballades amb llançadora, les degudes a l'agulla de cosir, les confeccio-
nades al boixet í' les nuades a mà.

Poden fer-se amb diversos materials: el fil, la pita, la llana, l'estam, la seda, l'or i l'argent
han servit de primera matèria per a les puntes, que han pres el nom de puntes planes, al relleu,
forjades, frisades, etc.

Deixant de banda les puntes confeccionades amb llançadora í amb agulles de fer mitja o
ganxet, s'han derivat de les altres, que són de més valor artística, dues categories: la de les pun-
tes degudes a l'agulla de cosir i la de les fetes al boixet. Les primeres són més riques, molt més
sumptuoses i aristrocràtiques que les segones, i han estat portades per la classe alta, mentre que
les segones foren usades principalment pel poble i la clase mitjana.

La punta a l'agulla precisa molt bé el dibuix; però la punta al boixet té tal gràcia i flexibi-
tat, que mereix la preferència quan s'ha de plegar o frunzir. Hi ha puntes fetes al boixet, com la
Valenciennes, la Malines, la Binche, etc., que poden competir amb les més fines i sumptuoses
puntes a l'agulla. Per això no trobem encertada la comparació de Mr. Gascon le Breton quan diu
que hi ha tanta diferència entre la punta a l'agulla i la punta al boixet, com entre el ferro forjat i
el ferro fos.

La història de la punta consisteix en l'exposició de les successives transformacions que ha
sofert aquesta indústria en passar d'un poble a l'altre.

Hi ha dades que ens proven que en èpoques molt reculades es feren a l'Orient teixits lleu-
gers, com la glassa i mussolina, que serviren per a vels, bandes i altres usos anàlegs als de la punta;
però com que aquests teixits són els prolegòmens de la randa, ens ocuparem sols de la filoja,vul-
garment anomenada m :lla, la més antiga de totes les puntes, car les filoges rudimentàries eren
emprades per a la caça i la pesca, en èpoques prehistòriques, si bé solament considerada com a
objecte útil, ja que no es veié aparèixer com a adornament fins que els començos de la civilització
penetraren en els costums.

En l'antigor, a Xina, ja es treballava la filoja brodada, labor que tenia gran analogia amb
el punt tirat i tallat que es va fer a Europa a l'Edat mitjana.

Els hebreus, els egipcis, els assiris i els frigis conegueren i empraren amb freqüència
aquest adornament, i més tard a Roma es conegué també, per tal com les cròniques conten que
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l'esposa de l'emperador romà Claudi assistí a una festa que aquest donà abillada amb un vestit
de filoja d'or.

Les excavacions d'Antinoe, ciutat de la Tebaida (Egipte), que el francès Gaiet va practi-
car l'any 1896 foren precioses sota el punt de vista deis documents que ens varen proporcionar.
De la ciutat primitiva, de la urbs romana i de les necròpolis deis encontorns foren exhumades
mòmies romanes del Baix Imperi (segles iv i vi a. de J. C.). amb vestits molt ben conservats com-
pletats amb elegantíssims rets de filoja, i també s'hi trobaren altres graciosos accessoris del tocat
femení deis primers segles de la nostra era. En la revista "Archivo de Arte i Arqueología"cor-
responent al maig-agost del 1925, P. M. de Artiñano dóna a conèixer unes randes trobades a
1'Alhambra de Granada que són anàlogues a les d'Antinoe.

Els treballs executats en els nombrosos convents de les Gàl•lies, d'Itàlia i d'Espanya, do-
naren per resultat el millorament de les formes i les concepcions antigues. i la filoja prengué, en
època del Renaixement, un desenrotllament artístic i tècnic considerable, degut a les pulcres reli-
gioses que pacientment l'anaven teixint i brodant.

Amb tot i la manca de documents que ho acreditin d'una manera precisa, el mot ret o malla
amb què es designa la filoja sembla derivar-se de reticulo, mot que donà lloc al de reseau, fran-
cès, i a l'espanyol randa.

Actualment randa és sinònim de punta, però en altre temps s'aplicava a la malla caracte-
rística de cada variant, cosa que encara conserven els francesos establint la diferència entre le
reseau i les jours. També nosaltres havíem denominat randa el fons de la punta de ret-flandes,
la randa de marli, la randa o malla closa, etc.

Hem fet aquesta digressió per considerar que cal restituir aquest mot en el lèxic de la punta,
i per a major claredat i millor comprensió l'emprarem, des d'ara, quan correspongui.

El lacis és una labor que no difereix gaire de la filoja, i cal ésser molt expert per a no
confondre ambdós treballs. La diferència consisteix en la manera d'executar -los: la filoja es fa
sobre una agulla anomenada mallar i amb auxili d'una llançadora, en l'aire, sobre els dits; i el
lacis s'obté retirant d'una tela lleugera els fils en el sentit de l'ordit i de la trama, de manera que
quedi un fons reticulat que s'afirma unint l'encreuement de cada fil amb l'agulla de cosir.

El brodat a fil tirat té un aspecte similar al lacis, i per a no confondre'ls s'ha d'observar
que el lacis sois té un fil reservat i nuat en els angles, i el fil tirat consisteix en un conjunt de
fils units per un cordó, formant un reticulat que sol constituir el fons i reservant moltes vegades
en tela el motiu que forma la decoració.

Les malles reticulars del lacis són més fines que les de la filoja, per la qual cosa eren pre-
ferides quan s'havien d'aplicar a obres de gran riquesa.

L'any 1520, època del Renaixement, va començar a brodar-se a França i a Itàlia el lacis
amb entrellaços de colors, per a colls i mànegues, guarnint-ne també la roba interior.

El lacis va fer-se durant un parell de segles, havent estat reemplaçat pel punt tallat, i
fruí de tal favor que acabà amb la producció deis lacis a Europa; però a Xile, i en altres punts
d'Amèrica, les dones avui encara el fan.

La filoja i els lacis foren les labors més atractívoles per a les dones deis segles xvii i xviii,
havent-se fet treballs de gran magnificència per aplicar-los al moble, als ornaments d'església i a
la roba blanca sagrada i profana.

La filoja més notable de totes les que es varen produir va ser la veneciana, de malla molt
petita, feta amb fil de lli, més fi que el deis altres països; era brodada a punt de tela i els dibui-
xos eren els propis del Renaixement.

En el segle xvii va fer-se també la filoja tallada; el dibuix s'executà a punt de tafetà; les
malles que formen el fons es tallaren en alguns punts, i el dibuix es destacà sobre un fons comple-
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tament buit. D'aquest procediment són famoses les filojes andaluses, que es posaven a manera
de sòcol en les habitacions.

Quan el lacis va desaparèixer, caigué també la filoja i renaixé en l'últim quart de segle
x►x amb el nom de guipur de malla. Avui són de moda els treballs reproduïts de l'època en qué
varen assolir llur punt àlgid.

La filoja, essent executada sense teixit de cap mena, hem de considerar-la com a punta,
mentre que el lacis, punt tirat i punt tallat hem de considerar-los com a brodats.

En l'època deis Mèdicis foren nombrosos els llibres de patrons que es varen publicar, no-
tant-se en tots ells la influència del gust italià, encara que fossin fets en altres països.

La moda va afavorir el desenrotllament de la punta, havent-se localitzat a Venècia i a Es-
panya els centres de producció.

Del punt tallat nasqué la reticela, que sois conservava de la tela algun punt de relació, i
després vingué el punt en l'aire, que és el més usat a Itàlia durant el segle xvi.

La reticela encara era un treball de transició entre el brodat i la punta; els dibuixos eren
geomètrics i paulatinament anaren desapareixent aquestes formes a mesura que s'anava fent el
punti in aere, completament exempt, i, per tant, amb llibertat de dibuix per no haver-se de supe-
ditar ais fils de la roba. Les composicions s'anaren enriquint: generalment estaven inspirades en
el regne vegetal, prenent amb preferència la fulla com a tema ornamental, la qual cosa donà lloc
a un nou punt anomenat punti a fogliani.

Amb aquest punt podem dir que comença la punta pròpiament dita. Era tina punta plana.
i, vers el darrer període del segle xv►, els motius que la formen tenen marcada influència oriental.

A començos del segle xv►, i sobretot després del 1640, les composicions del punt de Venè-
cia es ressenten de l'evolució general de l'art, recordant els ferros repujats de l'època, amb llurs
flors robustes i convencionals, festonejades i brodades amb ferms relleus que li donen aspecte de
gran sumptuositat.	 -

Venècia havia acaparat la producció del comerç de França, centre llavors de totes les ele-
gàncies, i des del segle xvin, imitant França, que a la vegada havia après aquest art de Venècia,
va produir punta fina, i en nasqué tina de gran fantasia i delicadesa, que s'anomenà punt de rosa
o rosalina. La Venècia plana continuà fent -se a la poètica ciutat de l'Adriàtic i també va pro-
duir-se a Bèlgica.

Són molts els autors que opinen que les puntes italianes són les més antigues que es conei-
xen, i d'altres dubten entre si són d'Itàlia o de Flandes. Res no es pot aventurar respecte d'aquest
punt, car sembla que encara no s'ha dit la darrera paraula. Segons Mr. Lefebure potser és a
Espanya a la que cap aquest honor.

En la guia de la col-lecció de puntes del Museu d'Art i Història de Gènova, Emilio Cher-
buliez diu que les puntes a l'agulla foren concebudes en els convents de les illes gregues, que
s'importaren a Venècia i que simultàniament es desenrotllaren a França. Per refermar aquesta
tesi diu que la reticela s'anomenà també punta grega: alguns creuen que és a causa deis seus di-
buixos; però, segons totes les apariències, es a causa del seu punt de naixença.

D'Espanya es conserven primitius exemplars de puntes a l'agulla, en vies d'execució, proce-
dents d'antics convents de monges que molts autors estrangers, entre ells Buri Pallicer, consignen
en llurs obres; però tenen diferent aspecte de les fetes a Creta, els exemplars de la qual, estot-
jats en el Museu de Gènova, creu la Srta. Cherbuliez que són anteriors a la indústria veneciana.

A Xipre encara actualment la reticela proporciona ocupació honrosa a moltes dones, i amb
motiu de la gran guerra varen venir a Barcelona dos grecs que feien el comerç de les puntes de
Xipre.

La punta, a França, va tenir tanta o més preponderància que a Itàlia. Quan Lluís xiv, a-
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consellat per Colbert, volgué implantar a França la delicada indústria que havia fet la riquesa de
Venècia, a la veïna nació ja es treballava la punta al boixet, i en algunes viles amb rara habilitat;
i com que eren les millor preparades, va escollir-les Colbert per establir-hi manufactures amb pri-
vilegis reials.

Les millors obreres de Venècia passaren a França per educar les franceses en l'art de la
punta a l'agulla, i sortiren tan bones deixebles que aviat feren amb el minúscul instrument tants
prodigis com llurs mestresses les italianes.

En 1665 Colbert concedí un privilegi de 10 anys i una gratificació considerable a una com-
panyia per a estabIir a França les manufactures de puntes al boixet i a l'agulla. Els primers cen-
tres foren Aurillac, Sedan, Reims, Le Quesnoy, Alençon, Argentan i Arras, i tots els productes
havien de portar el nom de punt de França. No s'acontentaren amb les obreres de Venècia sola-
ment: Voltaire diu que n'hi anaren 30 de Venècia i 200 de Flandes.

A Alençon és on es desenrotllà amb més perfecció i bon gust la indústria puntaire, i per
això Colbert resolgué implantar-hi una manufactura especial, en 1665, que produí puntes compa-
rables a les més preades joies.

Lluís xiv, voltat d'artistes com estava. no havia de fer copiar servilment els dibuixos de
Venècia; els dibuixants deis Gobelins feien els models per a les puntes franceses, que resultaren
més lleugeres i gracioses que les venecianes, amb immensa varietat de reixats i detalls delicadís-
sims que no poden apreciar-se en les italianes.

A Alençon contornejaren el dibuix amb una crina de cavall o amb un cabell en les peces de
més valor.

Artistes tan notables com Berein i Lebrun varen fer dibuixos per a la nova manufactura:
en llurs motius, de gust purament francés, sovintegen els atributs del Rei Sol.

La diferència. doncs, entre les puntes de Venècia i les de França, a la fi del segle xvti,
ve sois marcada pel dibuix; la técnica és absolutament igual fins que apareix el punt d'Alençon,
i en aquest moment és substituït el fons de brides per un randat de malles hexagonals i regulars
tot sembrat de motetes.

Mai la punta no ha estat tan en voga a França com sota el regnat de Lluís xiv, perquè la
moda afavoria la indústria, ja que tant el vestit masculí com el femení n'estaven adornats. Arri

-bà fins i tota abusar-se'n: el coll, els punys i altres accessoris del vestit eren de punta i fins sobre
les armadures se'n portaven, de manera que es conta que en una batalla hi havia moments de des-
cans perquè els combatents es posessin les puntes en ordre.

Ultra els colls i punys, en aquesta época es portaren les corbates llargues i nuades, i les
dames en certes cerimònies palatines, usaven davantals adornats amb puntes, com encara avui
porten a Hongria. Anaven cofades amb gorres anomenades fontanbges, també guarnides de
puntes, posades a la moda per Mlle. Fontange.

També les albes i altres ornaments sagrats eren adornats amb puntes.
Sota la Regència, amb l'estil rococó, la punta segueix tenint gran importància. Els ves-

tits canvien de forma, però continuen portant-se els plastrons, corbates, colls i punys de delicades
puntes. En el vestit femení hi són més prodigades que en el regnat anterior, i es pot asse-
gurar que a l'època de Lluís xv la punta assoleix, a França, la seva major esplendor.

Durant el regnat de Lluís xvi segueix fent-se la punta fina per branquillons de flors deli-
cades i motius ornamentals distribuïts amb gust.

Sota el Directori, els detalls principals sempre van vorejats amb un fistó, amb una crina
per guia, a fi de precissar els contorns; els dibuixos són senzills, les puntes no tenen onda i la
randa està sembrada de motetes.

Alençon és, d'entre tots els punts de producció francesa, el que ocupa el primer lloc, se-
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guint en importància Argentan i Sedan.. Argentan executà treballs del mateix gènere que Alen-
çon, però de qualitat inferior: la randa és més clara. Va adquirir fama aquesta manufactura per-
què s'hi treballaven les peces de grans dimensions. Però aquesta indústria normanda es trobava
ja en decadència a l'època de l'Imperi. Les manufactures de l'Auvèrnia, del Limousin i de la
Lorena francesa produiren puntes de qualitat inferior.

De Flandes existeixen pocs documents deis començos de la punta a l'agulla. Se sap cer-
tament que s'hi feia punt tallat i punt en ¡'aíre a la mateixa època que es prcdu'ta a Itàlia i a
Espanya.

César Velaquio, en el seu llibre de patrons «La Corona», reprodueix dibuixos de preades
puntes a l'agulla, a les quals dóna el nom de punt flamenc.

Les relacions comercials i polítiques existents en aquella època entre Flandes, Itàlia i Es-
panya, expliquen naturalment les influències italianes i espanyoles que es noten en les primitives
puntes a l'agulla flamenques.

No obstant, es treballava, molt niés que la punta a l'agulla, la punta al boixet, fins que en
el segle xvii es va copiar feliçment a Brussel-les el punt d'Alençon; i tan bé el varen assimilar les
belgues, que donà lloc a la creació del punt de glassa, la diferència del qual amb el d'Alençon
consisteix que en el punt belga el contorn marca menys el relleu i el conjunt no presenta la fermesa
del punt francès; però la superioritat del fil de lli emprat a Bèlgica, d'una finesa extremada, ha do-
nat valor a les seves puntes per la possibilitat d'executar -les lleugeríssimes, gairebé impalpables.

L'antic punt de Flandes, de dibuixos rudimentaris, en el seu origen era fet enterament a
l'agulla, i més endavant, sota l'impuls de Venècia primer i d'Alençon després, els dibuixos s'en-
riquiren i la fabricació millorà, arribant, a començos del segle xviii, a la producció de peces la ri-
quesa de les quals no ha estat superada. A finals del mateix segle s'aplicaren flors, i altres mo-
tius fets a l'agulla, sobre fons executats al boixet. Aquest gènere n:és econòmic trobà un mercat
gran a Anglaterra, que no parà de fer comandes a Bélgica. En inventar-se el tul mecànic, les
aplicacions al boixet i a l'agulla es feren sobre aquest randat, i per ésser les Illes Britàniques on
anava a parar, com hem dit, gairebé tota la producció. aquell treball prengué impròpiament el nom
de punt d'Anglaterra. A Bèlgica continuen fent -lo pel seu compte. amb els dibuixos graciosos
del punt de glassa, i simultàniament se'l coneix amb el nona d'Anglaterres i aplicacions de
Brussel-les.

En el segle xix varen perfeccionar-se notablement els dibuixos de les puntes a l'agulla bel-
gues, i avui el punt de glassa, lleuger i vaporós, queda ben diferenciat dels plints d'Alençon i
Argentan, els seus inpiradors.

Les beguines, que formen una associació de dones que vicien en comunitat en els anome-
nats beguinatges, no han pronunciat vots, però visten una vida monàstica, i són les que treballen
el punt de glassa, tan tènue i tan graciós

El beguinatge de Gant és el més important. Quan les beguines compleixen 30 anys tenen
dret a retirar-se a una de les casetes del beguinatge, on poden portar-hi llurs pares. i se'ls per-
met retirar tina petita part de llur jornal per al cas de malaltia. La calma de llur vida, exempta
de preocupacions, els permet dedicar-se per complet al pacient i delicat treball de la punta.

A Espanya, segons dits el Marqués de Valverde en el pròleg del catàleg de l'Exposició
de Llenceria i Puntes espanyoles, celebrada a Madrid l'any 1915, hi ha documents que proven
l'existència de la punta en el segle xiv. També M. Gaston Migeon, en la seva obra «Les Arts
du tissu», diu que existeix a Barcelona un amicte de punta d'or a l'agulla, que havia pertangut a
Elisenda de Moncada (segle xiv). L'autor, que solament deu conèixer per referències la preada
punta de Pedralbes, equivoca el procediment, car es tracta d'un passamà de seda i or, recamat de
perles i robins, fet al boixet, i, segons la nostra humil opinió, de precedència oriental. En un
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document datat de] 1469 es descriuen veritables passamans a l'agulla i al boixet comandats en
ocasió del casament deis Reis Catòlics.

El nom de punt d'Espanya evoca la representació de les puntes d'or, argent i sedes de ri-
ques policromies, com les frisades de l'Escola de Valladolid (segle xvi), fetes a l'agulla, que al-
guns autors estrangers qualifiquen de moresques.

La policromia era la característica del punt d'Espanya, però també se'n va fer de fil blanc
i de fil blanc i or. com pot veure's per un exemplar que se'n guarda en el Museu Episcopal de Vich.

El punt d'Espanya havia adquirit gran celebritat, i conten les cròniques que Caterina
d'Aragó l'introduí a Anglaterra, i que hom la trobà ocupada en aquest interessant treball quan li
anunciaren que el seu marit l'havia repudiada per casar-se amb Anna Bolena.

Malgrat la seva valor i l'apreci en què se'l tenia a l'estranger, el punt d'Espanya va ésser
poc exportat, car s'utilitzava aquí mateix per a parament de vestits sacerdotals i d'imatges desti-
nades al culte.

Molts autors s'inclinen a pensar que la punta fou introduïda pels àrabs a la nostra nació, i,
encara que manquin documents que ho acreditin, pot admetre's aquesta suposició per tal com alguns.
deis seus dibuixos són orientals (els de gènere rus) i consta que en les aljames jueves es confec-
cionava punta d'or.

Durant el regnat de Felip III, el gust per la punta anava en augment, i el luxe era excessiu,
per la qual cosa el rei es veié obligat, en 1623, a prohibir els guarniments de punt tallat a les dones_
i als home; però era tal l'afició que tothom tenia a les puntes, que en 1667 va haver-se de
contenir la importació de les que venien de l'estranger, elevant considerablement els dretsd'entrada.

Colbert va dispensar la seva protecció a l'hugonot Simon Chatelain per haver introduït el
punt d'Espanya a França.

L'any 1830, amb la dispersió deis monestirs foren coneguts molt antics treballs fets per les
religioses, que es guardaven en les esglésies dels convents.

A Catalunya, en el segle xvii, es feia el punt de Catalunya, treball de transició entre el
brodat i la punta a l'agulla, fet a base del fil tirat.

A Valladolid i a Salamanca també es feia aquesta labor, i l'anomenaven soles o punto sol,
nom que encaixa molt bé amb les formes radiades, que gairebé sempre tenen els motius d'a-
quest punt.

A Canàries, al Perú, a Mèxic i Filipines fan un treball semblant, però molt més fi. A
Canàries l'anomenen taoro; al Perú nyen duti; a Mèxic ja Filipines, encaje mejicano y filipino,
respectivament. A Puerto-Rico i a Maracaibo l'anomenen soles. Per aquesta denominació, i
per la semblança que tenen amb els fets a Espanya, es veu clarament que foren introduïts en
aquests països per llurs colonitzadors. A Portugal es produí, a la mateixa època, un treball anà-
leg, però cap no guanya en sumptuositat el punt de Catalunya.
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R. TOBELLA; CARME, 18 — BARCELONA
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