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La reforma ioiterri0r

a fa molts anys, molts, que Barcelona sent la necessitat de reformar el seu nucli

• antic a fi d'adaptar-lo a les necessitats cada dia majors del trànsit. 1 aquesta ne-

cessitat, que començà a sentir-se cap allà l'any cinquanta de la passada centúria, quan

encara ningú no somiava amb l'automòbil ni res feia preveure el ràpid i prodigiós des-

envolupament dels mitjans de transport urbans, ha anat creixent a mesura que la ciutat

ha eixamplat els seus límits i ha augmentat el nombre i la velocitat dels vehicles, de tal

manera que avui es fa de tot punt impossible el seu ajornament.

Per sort nostra, el no haver atinat a donar una forma viable a les moltes combina-

cions financiares estudiades i, per damunt de tot, la manca de mitjans econòmics de

l'Ajuntament per a tirar endavant el primitiu projecte d'En Cerdà (aquell cèlebre pro-

jecte de les tres grans vies A. B. i C., ampliat més tard per En Baixeras), ha fet que

es salvessin moltes coses que d'altra manera s'haurien irremeiablement perdut. Perquè

aquests plans, elaborats damunt la taula de l'estudi en una època d'ignorància i d'indi

-ferència i menyspreu per les relíquies històriques i artístiques del passat, amades sola-

ment deis esperits romàntics, havien estat concebuts d'esquena a les realitats, operant

en fred damunt el cos viu de la ciutat, la qual en sortia esquarterada i desfigurada i amb

els més preats testimonis de la seva antiga grandesa destruïts sense consideració. Era

el triomf de la ratlla dreta freda i inexpressiva, barroera de tan inflexible, ignorant dels

bells indrets ciutadans i menyspreadora de la història i de les tradicions pairals, que per

obrir un carrer conc el del Duc de la Victòria, de tan poca utilitat, destruïa amb inconce-

bible orbesa la Casa Gralla, el més bell monument renaixentista de la ciutat; i amb la

Via A (niés tard Laietana) enderrocava la munió de palaus senyorívols deis segles xv

i xvi de la Riera de Sant Joan i la Capella barroca de l'antic Hospital de Santa Marta, i

les grans cases del segle xvui deis carrers d'Arc de Junqueres i Comtal que enfrontaven

i feien companyia a la casa del Gremi de Velers, la qual, si bé ha estat salvada de des-

trucció gràcies a la persistent campanya de les entitats artístiques, no sabem veure quin

paper farà privada de les seves antigues companyes, ensorrada més-de dos pams del

seu primitiu nivell, posada en un carrer tres o quatre vegades més ample que el seu car

-rer i voltada d'edificacions modernes d'un caràcter tan diferent del seu. I el mateix

diem de les restes mil-lenàries de les muralles romanes, també salvades miraculosament,

si no s'atina, en procedir a la seva restauració, a lliurar-les de profanadors veïnatges.

Alliçonats per l'experiència, l'any 1918 foren aprovades les modificacions que l'ar-

quitecte senyor Darder proposava a les vies B. i C. del pla Baixeras a fi de salvar els
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monuments de més valor afectats per l'obertura d'aquelles vies; però mancava encara

estructurar la resta de la ciutat, articular-la amb les noves vies projectades i establir un

pla definitiu de conjunt que la posés en condicions de servir les modernes necessitats

del tràfec. Per això fou convocat un concurs públic d'idees per a la reforma del casc

antic de Barcelona, al qual el FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES va creure un deure concór-

rer; i si aleshores va tenir la satisfacció de veure premiat el seu treball, ara ha tingut

la de comprovar que bona part de les idees exposades per ell han estat acceptades pels

arquitectes senyors Florensa i Vilaseca, encarregats de la selecció deis treballs presen-

tats a l'esmentat concurs, i aplicades al pla definitiu, elaborat pel segon deis susdits ar-

quitectes, actualment exposat al públic a la Casa de la Ciutat a fi de recollir totes les

dades i indicacions de millora que puguin fer-se abans de la seva definitiva aprovació.

No entrarem en detalls ni analitzarem per peces menudes aquest projecte que, si

bé és susceptible de variació, com tota obra d'aquesta naturalesa, en conjunt creiem

força encertat i digne d'ésser dut a la pràctica, i això amb la máxima rapidesa possible,

sobretot en els sectors que s'enllacen amb la Via Laietana i els destinats a desconges-

tionar el trànsit de les Rambles, cada dia Inés complicat i difícil. Perú si les dificultats

financieres de l'Ajuntament de Barcelona són actualment tan grosses, ¿com, s'ens ob-

jectarà, podrá emprendre's una obra de tan gran magnitud?

La nostra opinió és que aquesta mena de treballs no és l'Ajuntament qui ha d'em-

prendre -se'ls directament, sinó confiar-los a una companyia o empresa particular, creada

a l'efecte i declarada d'utilitat pública, que funcionés comptant amb l'ajut de] Municipi i

de l'Estat a fi de facilitar -li els tràmits legals de valoració, compra i expropiació de ter-

renys i edificis. Estem convençuts que existeix la fórmula que permetrà dur endavant

aquesta tan necessària reforma sense que la Ciutat hagi d'esmerçar-hi un sol cèntim.

Aquesta companyia podria començar a treballar amb un capital relativament reduït,

que aniria augmentant automàticament a mesura que anés eixamplant el seu radi d'acció

i que quedaria sempre garantit per les noves edificacions. Perquè cal reconèixer que

l'èxit d'una empresa d'aquesta naturalesa depèn, tant o més que del capital, de la di-

recció que s'hi doni: cal saber establir un mètode i seguir-lo sense defalliments. Això

és el fonamental per a la consecució de l'èxit.

D'altra banda, l'experiència ens ha ensenyat que en aquesta ¡nena de treballs 1'ex-

tensió és sempre en perjudici de llur intensitat, i per això és preferible circumscriure's
a una área petita i deixar-la enllestida abans d'anar més enllà. No hauria de repetir-se
el cas de la Vía Laietana, on la fúria enderrocadora deixà per llarg temps com una gran
ferida oberta al cos de la ciutat, la qual solament amb penes i treballs va cicatritzant-se.
Ara l'inevitable enderroc hauria d'ésser seguidament compensat per les noves edifica-
cions, car cal tenir molt en compte que amb aquesta projectada reforma són afectades
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barriades d'una població molt densa, i és necessari no agreujar més la crònica manca
d'estatges econòmics que a Barcelona patim. Així també el capital social seria garan-
tit pels nous edificis i no restaria improductiu damunt solars en espera de compradors.

Aquest sistema de la companyia o empresa particular que preconitzem tindria, ul-
tra l'avantatge de la rapidesa i de la metòdica prossecució d'aquesta reforma urbana tan
necessària, una altre avantatge d'ordre estètic que és el poder donar la deguda unitat

arquitectònica als carrers i barriades, les quals podrien conservar així llur peculiar feso-
mi a i salvarien bona part de la ciutat de les anàrquiques barreges d'estils que tant enllet-

geixen les nostres vies modernes. El projecte i la direcció de cada agrupament urbà

podrien ésser encomanats a l'arquitecte que hom conceptués més idoni, el qual, en tenir

la responsabilitat del conjunt, tindria una visió molt més ampla de la seva obra i procu-

raria donar-li la deguda unitat de proporció i estil. Això dificultaria també la intromissió

tan perjudicial d'aquests empresaris, fabricants de cases amb façanes pretensioses de

ciment emmotllat, que actualment operen per les nostres barriades extremes i les trans-

formen en veritables amuntegaments de pisos esquifits, molt guarnits de guixos i pur

-purina, però mancats generalment de la llum i ventilació necessàries.

Caldria procurar també que les edificacions que vinguin a substituir les antigues

no fossin, en tot o en part, d'una categoria tan diferent que allunyessin dels barris re-

novats llurs actuals estadants, car constituirà sempre primordial mesura de bon govern

procurar que tots els ciutadans, sense distinció d'estaments, puguin gaudir de la seva

llar amb aquell mínimum de decència, benestar i confort deguts a la dignitat humana.

I ara que encara hi soni a temps cal pensar-hi, i en reconstruir les noves barriades no

en foragitem les famílies modestes que actualment hi viuen.

Una de les equivocacions més lamentables que jo he combatut i combatré sempre

per immoral i mancada de sentit pràctic, és la de bastir barriades purament obreres. Ai-

xò, que tal vegada en altres terres haurà donat bons resultats, a la nostra els donarà

sempre contraproduents, i l'intentar implantar-ho denota un pregon desconeixement de

l'esperit de la nostra gent, que si és ingènuament democràtic, és també profundament

individualista. El català té, com vulgarment sol dir-se, un rei al cos; i aquest esquerp

sentiment d'individual independència comporta també en ell un cert aristocratisme que

fa que senti instintiva repugnància a confondre's o a diluir-se en una massa innominada

i amorfa. Cal saber què són aquestes barriades obreres i cal veure-les, sobretot, no

acabades de fer i conservant la frescor i l'atractiu de tota cosa nova i arranjadeta, sinó

al cap d'un quant temps, quan ja se n'han apartat fastiguejats els millors i solament hi

resten els febles, els mansament conformats i els rancuniosos i impotents protestataris,

barrejats amb l'allau de famolenca forasteralla que contínuament cau damunt les ciutats

i que s'encabeix allà on pot i cony pot, sense mirament de cap mena.

r
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Quan jo era jovenet tenia un amic (esdevingut notable escultor més tard) a qui acom-

panyava algunes vegades quan el seu pare l'enviava a cobrar el que bonament volien

donar-li dels lloguers d'una munió de casetes de la barriada dels Batlions, de les quals

era procurador, i recordo perfectament aquells carrers deixats i bruts, on anaven a pa-

rar els detritus de tota mena, plens de mosques i gossos que furgaven pels munts d'es-

combraries, envaïts per una quitxalla espellifada i desvergonyida que vessava dels pisos

esquifits i s'escampava pel barri corrent, cridant i barallant-se amb tothom; i aquelles

escaletes plenes de fang i pedres, amb els graons trencats i les parets escrostonades,

i els pisos generalment descuidats, amb les portes i parets plenes de greixum deixat

pel llarg refrec, i els balcons i galeries curulls de gàbies de conills o gallines i de pe-

llingots penjant, amb els vidres trencats i substituïts per fulls de diari o parracs. 1, amb

tot, no era pas aquest miseriós aspecte el que més deprimia l'ànim, sitió l'ambient de

depravació moral que semblava planar damunt d'aquella dissortada gent.

En aquestes barriades sempre hi neix, com per generació espontània, la petita taver-

na que a poc a poc va creixent i engrandint -se, on els homes, fugint de l'etern plany de les

dones, afeixugades per la manca de diners, i de l'avalot de les criatures, o cedint a les

burletes insinuacions d'algun company emancipat, sovint hi van a emmetzinar-se la sang

i l'esperit. 1 allí, avantcambra del club àcrata, és on aquests esperits primaris que sola-

nnent veuen i senten cobejança per la part de gaudi que la vida comporta per a alguns

privilegiats, malauradament ben dejuns de vegades de cap mereixement propi, en sen-

tir-se sols i abandonats en mig de tanta degeneració i feblesa, coven de vegades esfe-

reïdors esclats de tràgica violència. I no es cregui pas que carrego la nota: cal solament,

per convèncer-se de la justesa del quadro que acabo de descriure, fer una passejada

pels carrers del fons de Valicarca o per altres suburbis semblants on, a una escala molt

aproximada, s'hi veurà reproduït.

Molt altra era la vida que es duia abans en Alguns barris del clos antic de la ciutat,

sobretot en els barris de Ribera i de Sant Just, on els estaments convivien perfectament

agermanats; on el potentat o l'aristòcrata eren veïns de l'obrer, i el financier o el gran

comerciant ho eren del modest menestral. Allí, en aquell carrer de Basca tan típic i
tan estimat de N'Emili Vilanova, havia vist jo encara els efectes d'aquesta bella convi-
vència; havia pogut constatar com l'obrer s'interessava per les desgràcies del senyor, i
les comentava condolent-se'n i s'oferia de tot cor per al que fos menester; i al senyor
ajudar espontàniament l'obrer, amb tacte exquisit i sense ostentació, quan una malaltia,
,o un atur forçós, o els parts massa seguits venien a trencar l'equilibri del seu modest
pressupost. 1, en temps normals, l'afectuosa salutació i la conversa amable per a co-
mentar els darrers esdeveniments mantenien i acabaven d'afermar aquelles naturals i
senzilles amistats.
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No és, doncs, el destriament de classes, congriador d'odis, el que havem de perse-
guir, sinó que, contràriament, és aquesta antiga i tradicional convivència engendradora

de comprensió i mutual afecte ço que cal cercar i fer reviure. Aquest destriament d'esta

-ments que suposa el bastir barriades purament obreres, o aquestes munions de barraque-

tes destinades a aixoplugar les classes més modestes de la societat, que vénen a establir

(si no de dret, de fet) un irritant règim de castes, haurien d'ésser evitats curosament i pro-

curar que a tots els indrets de la ciutat es poguessin bastir habitacions de tots preus, a

fi que tant l'obrer com el patró, tant el modest dependent com l'empleat d'alta categoria

poguessin escollir lliurement l'indret de la urbs on llur interès els aconsellés viure, que

naturalment fóra sempre el més a prop possible de llurs habituals ocupacions per tal que

-a les hores de lleure, sobretot al migdia, poguessin reintegrar-se fàcilment a la família,

car això no és solament necessari a llur bon règim econòmic, sinó que afecta també

d'una manera prou directa llur salut física i moral.

jo tinc la persuasió que la reconeguda superioritat de l'obrer català, la seva aptesa,

el sent seny i capacitat comprensiva (que modernament han sofert en general una minva

evident) són deguts en bona part a la convivència que de segles venia gaudint amb els es-

taments més elevats de la societat. 1 el mateix pot dir-se de la moderació i honestedat de

costums que generalment observaven els poderosos, que bé pot atribuir-se fonamentada

-ment a llur convivència amb els humils, als quals calia donar exemple encoratjant -los pel

carp í del deure i de la virtut.

L'home, per naturalesa, tendeix sempre al seu millorament, però Ii cal, per a això,

l'estímul de l'exemple. Si per atzar es troba submergit en un ambient amoral, molt di-

fícil Ii serà sostreure-se'n o superar-lo. En canvi, si conviu amb elements superiors,

moralment i intel•lectualment considerats, la seva natural inclinació el portarà a igua-

lar-los; i el saber que el seu comportament és mirat i tingut tothora com a espill i exetn-

ple, guarda també a aquests elements superiors de caure en la baixesa de lamentables

defallences o renúncies.

La vida de família, tan amada deis catalans, serà sempre superior a tota altra ma-

nera de viure; però per això cal que la família pugui existir, i aquestes minúscules ha-

bitacions en són el més temible enemic, car forçosament la separen i escampen obli-

gant-la a dividir-se en petits nuclis que no solament han de viure sota diferent sostre,

sinó que molt sovint estan separats per distàncies ben considerables.

EUSEBI BUSQUETS
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U.i acte de justícia

I\1 raonat document signat per les nostres cabdals entitats culturals i artístiques que

^ fou adreçat a l'alcalde senyor comte de Güell, han donat els resultats desitjats i el

nostre bon amic senyor Joaquim Folch i Torres ha estat reposat en el seu càrrec de di-

rector dels Museus Artístics de Barcelona. No cal dir com ens en felicitem.

La destitució d'En Folch fou una de tantes arbitrarietats que es cometeren disfres-

sades de legalisme, en la qual l'esperit de Cuerpo sembla que va jugar un preponderant

paper, i l'absència d'un títol acadèmic fou invocada com a suprema raó emparadora del

contrafur.

En aquest pais on tantes nul-litats disfressades de sapiència pul-lulen i triomfen, un

títol acadèmic (obtingut Déu sap com) encara compta i es fa valer com a instrument

contundent a esgrimir contra el talent autèntic, contra l'home esforçat que amb veritable

vocació es lliura al conreu d'una disciplina i arriba a excel•lir -hi pel seu propi esforç.

En altres indrets on la vida universitària és quelcom més que una ficció, un títol.

acadèmic pot constituír la garantia d'un talent mitjà. Entre nosaltres, aquesta garantia

queda reduïda per ara a un senzill certificat d'estudis que no prejutja ni pot garantir

l'aptesa o el talent necessaris per a l'exercici d'una determinada professió, majorment

si és una de les que viuen a redós de l'Estat i son subjectes a escalafó.

Ara, en retornar les coses al seu degut lloc, ha estat esmenada la injusticia comesa,

i amb aquest motiu el senyor Puig i Cadafalch publicà a La Veu de Catalunija un
article, el qual reproduïm a continuació per creure'l un just i documentat al -legat dels

mèrits contrets per En Folch en l'exercici del seu càrrec de Director deis nostres Museus

artístics i arqueològics. Vegeu -lo:

<EL CAS D'EN FOLCN 1 TORRES

Avui que En Folch i Torres és reposat en el seu càrrec de director del Museu d'Art
de Barcelona, guanyat ben legítimament en públic concurs, té oportunitat el reproduí,
el següent article, que llavors, «per causes independents de la nostra voluntat», és a
dir, per haver estat tatxat per la censura, no pogué publicar-se.

És possible que sigui aquest un de tants articles inútils. Vagi al cove dels papers
llençats, que no hi anirà amb ell el deure complert d'avisar les errades que es cometen
contra la causa immanent de l'Esperit. Aquestes errades han fet tal com és la civilit-
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:nació d'Espanya i elles són el senyal deis pobles en retard, que no aprenen de conèixer

i conservar llurs homes ni saben llur valor fins que irremissiblement els perden. Ells

,omplen els trons deis escollits de gent amb títols, però sense obres, i posen al timó de

la nau els timoners que es maregen i desconeixen la valor de llurs filis igualant -los en

•els escalafons per ordre de améritos y servicios» deis que l'Administració classifica.

L'Ajuntament ha destituït En Folch de son lloc de Director de] Museu per no tenir la

legal competència.

En Folch ha tingut la bona sort, durant son temps de director del Museu, de des-

cobrir al nión científic el grup de ceràmica de Paterna dels segles xu, xlll i xiv, prede-

cessor a València de la ceràmica de reflex metà]-lic que fou el luxe de la vaixella de

taula en el segle xv. La recerca d'En Folch dotà el Museu de Barcelona d'un conjunt

únic de ceràmica moresca i ha establert una nova anella d'enllaç, en la Història d'aquella

tècnica, entre l'art moresc occidental i l'Orient. Aquesta descoberta li valgué el títol de

Membre de l'Institut francès d'Estudis Musulmans d'E] Caire.

En Folch ha tingut la bona ocasió d'ordenar la col-lecció de teixits i brodats del

-Museu de Barcelona, que és una de les quatre o cinc existents a conèixer. En l'orde

-nació descobrí interessants caràcters deis teixits hispànics, i la seva classificació i ço

que hi aprengué de la técnica de les estofes serví per a classificar i datar nombrosos

exemplars quan l'Associació deis Amics de les Arts de Madrid organitzà una exposició

de l'art del teixit antic fabricat a Espanya.

En Folch ha tingut la bona estrella de trobar-se amb el problema d'instal•lar les pin-

tures romàniques del Museu. Això el portà a catalogar les pintures sobre fusta del

Museu de la Ciutat que foren antipendis, retaules i cimboris, que amb les de Vich, de

Solsona i Lleida són les úniques al nión. Son treball, premiat per l'Institut d'Estudis

Catalans, és la primera metodització que existeix de la pintura sobre tabla deis segles

xi i xll.

Jo voldria només tina resposta. Reunir (avui és la festa del Llibre) tota la biblio-

grafia de tots els directors de Museus d'Art de l'Estat, de tots els professors d'Història

de l'Art, de les Facultats de Lletres, de les Escoles d'Arquitectura, de les Escoles de

Belles Arts i de nou dècimes parts deis Acadèmics de San Fernando, i, traient-ne potser

dues, per excepcions, que se'm diguin els noms de qui posseeixi, per les seves publi-

-cacions i recerques, títols majors. — J. PUIG 1 CADAFALCH.»
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.Josep IJi.ioona

A
ra que en el món de l'art sovintegen tant els homenatges més o menys ficticis, que

cada dia ens informen que s'ha celebrat o és a punt de celebrar-se'n un de nou

dedicat a aquest o aquell pintoret pel gran èxit assolit en la seva primera exposició, fa

bo de constatar la celebració d'un acte d'homenatge autèntic dedicat a un deis nostres

artistes més racials, més ferms i més sencers arribat a plenitud, a En Josep Llimona,

l'home senzill, l'home modest i silenciós que ha esmerçat tota la seva vida al conreu

fervorós de l'escultura, el seu art predilecte, serenament i al marge de totes les lluites

i travetes tan corrents avui dia.

Amb motiu d'aquest tan just homenatge, Joan Sacs publicà a La Publicitat les,

següents ratlles:

«El Cercle Artístic organitza un homenatge a aquest gran artista en prova d'admi-

ració i agraïment: admiració per l'estàtua, titulada «E1 Treball », que acaba d'ésser ins-

tal-lada en front del Pavelló de la Ciutat, a l'Exposició de Montjuïc; agraïment per la

donació que l'artista acaba de fer a Barcelona d'aquesta escultura, cabdal en l'obra del

nostre escultor.

L'homenatge consistirà en un dinar, que serà ofert a Josep Llimona al Restaurant

Popular de l'Exposició el vinent dia 18, a la una de la tarda.

Aquest dinar tindrà lloc al Restaurant Popular perquè els organitzadors de l'homenat-

ge voldrien que aquest prengués també el caràcter popular que el gest d'alta ciutadania

de Josep Llimona demana. És per aquesta raó que l'homenatge s'escau en diumenge..

No cal dir si trobem encertats l'homenatge i el caràcter que se li vol donar. Perquè

en realitat ara no anem pas a honorar i agrair solament el valuosíssim present que l'ar-

tista fa a la ciutat, sinó també tota la seva vida de patrici exemplar i d'artista eminent.

L'eminència del ciutadà i de l'escultor que ara honorem, anys ha que ja hauríem d'haver

-la honorada; ara la seva generositat de gran senyor i patriarca de les nostres arts ens

-obliga a no demorar més el nostre honorament.

Josep Llimona, que és l'encarnació de la magnanimitat, sabrà excusar aquesta.

demora. Ell sap prou bé que el retardament del present homenatge és causat, més que
per la negligència aliena, per la modèstia infinita de l'artista ell mateix. Temperament

senzill i humil fins a l'esborrament, Josep Llimona ha estat portat per aquesta manera
d'ésser a un retraïment que la seva salut sempre precària ha fet més remot i més reclòs..
Ara mateix ha calgut molt treball de persuasió per a decidir el gran artista a acceptar
aquest homenatge tan migradament desproporcionat amb els seus mèrits.
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Serà convenient, doncs, que els molts admiradors de Josep Llimona no manquin el
dia 18 a la gran taula patriarcal de les nostres arts modernes; i si algun d'aquests admi-
radors no pot ésser-hi, haurà, almenys, de fer-hi constar la seva adhesió. Es tracta

d'un barceloní excepcional i d'un català de primera categoria. Tot ho ha donat per la

seva terra i fins ara ningú no li ha tramès agraïment.

Tan feble com sembla aquest home escardalenc i descolorit, és en realitat una
energia d'atleta, un exemple de tenacitat viril. La seva obra imponent és plasmació

èpica de les més altes valors vitals. Josep Llimona, amb Eusebi Arnau, representa el

llevat d'un gran moment de la nostra escultura; és un representant d'aquella hora gairebé

genial de l'escultura monumental catalana que culminà en Rossend Nobas i en Venanci

Vallmitjana; aquell moment que en pintura culminà en l'obra desigual, però fortíssima, de

Martí i Alzina. Aquells tres formidables artistes, que justament foren els tres mestres

de Josep Llimona, llegaren a aquest tantes de les virtuts llurs que, sense assemblar-se

a cap deis tres mestres, Llimona se'n pot dir el més legítim hereu. Encara Llimona té

pel damunt de les virtuts de força i de vitalisme que eren les característiques de l'art

millor de la joventut, una gràcia i una subtilitat plàstiques aleshores molt poc estimades

i practicades. Caldria recórrer a l'encisadora cVenus» que Venanci Vallmitjana esculpí

per al coronament de la cascada del Parc (potser l'obra més fina d'aquest mestre) per a

trobar una escultura d'aquell feliç moment artístic barceloní comparable a la finor subtil

dels nus aponcellats que Llimona sap fer viure en el marbre. Ja és bella, l'escultura

nerviosa i accentuada, la de plans abruptes i d'ombres dúres i violentes, que és emprada

pel nostre escultor en la primera etapa masculinista de la seva carrera artística, ales-

hores que esculpia les enormes figures d'herois i titans; però l'escultura més petita i

femenina que ara ens sol donar és una meravella de finors indefinibles, de morbideses

virginals. I entre el miquelangelisme deis primers temps i el rossellinisme d'aquestes

puel les castes i tanmateix sensuals, ara, a darrera hora, el donatel-lisme d'aquests efe-

bus i minyons tendres, però forçuts; ingenus, però tanmateix greus i preocupats d'un

esdevenidor punyent i pugnant, com aquel] Sant Jordi del Museu de Florència.

Es, doncs, l'autor d'aquest Sant Jordi-manyà, d'aquest Sant Jordi-teixidor, o paleta,

o minaire, o bastaix; és l'autor d'aquest Sant Jordi, potser comunista, suara instal•lat

davant del pavelló de la ciutat; és l'escultor del comú a qui tots els amants de l'art i de

la vida del comú anem a honorar diumenge vinent, a la una de la tarda, en el patriarcal

entaulament del Restaurant Popular. — JOAN Sncs»

Encara que ARTS i BELLS OFicis fou degudament representat a l'acte, li plau renovar

ara el testimoni del seu modest homenatge al genial artista.
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E,1 FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES ha volgut contribuir també a la commemoració del

I Centenari del Romanticisme organitzant uns romiatges a alguns deis jardins romàn-

tics que Barcelona encara posseeix pels seus voltants. L'ocasió no podia ésser més

propícia ni el moment més ben triat: en pie maig, quan la naturalesa vegetal presenta

tota la seva ufanor i les flors embaumen l'aire amb llurs fines sentors, aquests jardins

centenaris, amb llurs roserars i llurs xiprers, amb els bells marbres patinats pel temps

i llurs sortidors i safareigs d'aigües tranquil-les, tenen un prestigi que mai no es troba

en els nous jardins, mancats com estan encara de tradició i de força evocadora.

La contemplació d'aquests llocs de delitós recolliment que semblen transportar-vos

Lluny deis neguits urbans, on hom es sent cony submergit en un ambient d'inefable de-

lectança, ens duia a la memòria aquelles belles pàgines de John Rusldn dedicades a

exalçar la bondat i la bellesa deis vegetals, i de bon grat ens hauríem posat a recitar-los:

«Manses criatures! El primer do de la terra velant amb callada suavitat ses roques

nues. Criatures plenes de pietat que abriguen amb tendra reverència el nafrat oprobi

de la ruïna, i posant Llurs dits quiets en les pedres trèmules les ensenyen de reposar.

No conec paraules que puguin expressar el que són molses. Cap de prou delicada,

cap de prou perfecta, cap de prou rica. ¿Cony podrà hom descriure eis arrodonits coi-

xins de folrada i lluent verdor (les estelades divisions de flors de robí, finament pati-

nades, com si eis Esperits de les Roques poguessin filar pòrfir com nosaltres filem vidre),

les intrincades broderies d'argent i fistons d'ambre, llustrosos, arborescents, brunyits

per totes llurs fibres en capriciosa brillantor i lluents canviants de sedós tornasol, tot
velat i somort, però, i fet per als més senzills i més tendres oficis de gràcia? Elles no
volen ésser aplegades, com les flors, per a garlandes o toies d'amor; però d'elles l'ocell

salvatge farà el seu niu i el las infant el seu coixí.
I així com el primer, ells són també el darrer do que la terra ens fa. Quan tot altre

servei de planta o d'arbre és perdut, les tendres molses i els pàl-lids líquens comencen
llur vetlla vora el sepulcre. Els boscos, les flors, les herbes generoses han fet per una
estona llur ofici: però aquests el fan per sempre. Els arbres per al taller del construc-
tor, les flors per a la cambra de la núvia, el gra per al graner, la molsa per a la tomba.

Així com en cert sentit elles són eis més humils fills de la terra, en altre són tam-
bé els més considerats, car ni es mustiguen ni s'alteren, i ni el verm els rosega ni la tar-
dor els consum; forts en llur humilitat, ni la calor els esblaima ni el fred els fa patir. A
llurs dits pacients i a llurs cors constants és confiat el teixit de les fosques, eternals tapis-
series de les muntanyes, i amb pacients, invisibles pinzells trempats en els colors de l'iris
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pinten llurs fantasies infinites. Compartint a quietud de les roques impassibles, com
-parteixen també llur resistència; i mentre els vents de la novella primavera esbullen cony

pois de neu l'alba flor deis arços i l'estiu embruneix en el prat ressec el daurat desfici de
la prímula, allà, als cims, per les muntanyes, les clapes de liquen argentines reposen
com estels damunt la pedra, i la taca tarongina en el caire d'aquell pic reflecteix les
postes mil•lenàries».

I encara aquests altres fragments lloant els monuments de/ulla o exalçant ]s lliçó
que ]'home pot rebre de les plantes:

«Les coincidències entre una bella arquitectura i la construcció deis arbres no po-
den sinó desvetllar la nostra pensa. Com a resultat final d'un any de treball vegetatiu,

tenim en un sol branquilló una brodada torre, variant en cada punt de la seva altura, o

bé una brodada espira en certa manera análoga a la brodada espira de Dijon o a la bro-

dada font d'UIm, o a les brodades agulles de Verona. Decorada en la seva ascensió

amb vivent escultura, cisellada sempre amb més profusió, s'eleva en una sòlida empenta

de la base fins al minaret, preparada, quan la primavera arriba, a llançar alhora, al vol-

tant d'ella, la radiació de fresca joventut i la promesa de restauració després que la jo-

ventut sigui passada. Una meravellosa creació o, millor, quasi diríem una meravello-

sa criatura plena de presciència en la seva infància, augurant, fins en la primera joia de

la seva eclosió a la llum del sol, l'hora de la força minvant i de la fulla que cau, i guar-

dant sota l'ombra deis seus fidels escuts la gema que servarà la seva esperança a través

de la son desemparada de l'hivern.

Els homes volen sovint obtenir grans resultats amb esforç violent i sense prepa-

ració. Però és solament amb ordre harmoniós i previsor, talment cona la terra desclou

els seus botons, que la justicia i la glòria poden brostar entre les nacions.

Veiem que la bellesa d'aquestes construccions de les fulles consisteix, des del pri-

mer moment fins al darrer, en l'expressió de llur perfecta germanor i que un sol propò-

sit les uneix sota les variades circumstàncies de misèria, de prova i de plaer. Sense

la germanor, cap bellesa; sense el ferm propòsit, cap bellesa; sense aflicció i mort, cap

bellesa; sense goig individual, llibertat i lliure albir (en tant que això s'avingui amb el

bé universal), cap bellesa.

La gràcia de l'arbre pot així perdre's o morir de diverses maneres. La discòrdia

(d'una fulla amb una altra) pot matar-la; la desobediència (d'una fulla a la llei imperant)

pot matar-la; i també la supressió del turment o la servil simetria i l'absència de plaer. I

això persisteix fins al més petit àtom i germen de vida. Tan aviat com la vida es manifes-

ta, existeixen aquestes quatre condicions seves: harmonia, obediència, aflicció i joiosa

desigualtat; i així fins a la fi. L'ajut, la submissió, el sofriment i la dissemblança, són les

fonts de tot bé; la guerra, la desobediència, l'opulència i la igualtat, les fonts de tot mal.
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Una altra i pregona llçó i hem de rebre encara deis constructors de fulles. Cada

fulla enllaça la seva obra amb el fruit sencer del treball agombolat per les seves predeces-

sores. Llur prèvia construcció li ha servit durant la seva existència, l'ha aixecada vers

la llum, li ha donat més lliure balanç a l'embat del vent i l'ha allunyada del baf malsà

de la terra. En morir, ella deixa també sa petita però ben elaborada fibra, que augmen-

ta (si bé imperceptiblement, amb tot, virtualment) la força total del tronc damunt del qual

ella ha viscut, i adapta aquest tronc per a millor servir les races successives de fulles.

Nosaltres, homes, en ço que anomenem humilitat, sovint ens comparem amb les

fulles; però cap dret no tenim encara per a això fer. Les fulles poden prou bé menys

-prear la comparança. Nosaltres, que sols vivim per a nosaltres i no sabem com usar

ni com servar l'obra del temps passat, podem humilment apendre, així com de la formi-

ga previsió, de la fulla reverència. La força de tot gran poble, corn la de tot arbre vi-

vent, depèn que no esborri, sinó que confirmi i acabi l'obra deis seus predecessors.

Girem ]'esguard a la història de les nacions i podrem datar el començ de llur decadèn-

cia de l'instant en què cessaren d'ésser reverents de cor i servadors diligents deis fruits

del treball i de la intel•ligència; del moment en què la plenitud de saó amagà en elles

a buidor de cor, on la simplicitat deis costums i els nervis de la tradició eren ja morts

i pansits. Si els homes haguessin servat les justes lleis i protegit les precioses obres

de llurs pares solament amb la meitat de l'enginy esmerçat en la malvestat, no es tro

-barien pas ara cercant debades en visions mil•lenàries i mecàniques servituds el compli-

ment de la promesa que temps ha els fou feta: Com els jorns d'un arbre, són els jorns
del Meu poble, i els meus elegits fruiran llargament l'obra de llurs mans; no treballa-
ran pas en va ni pariran ainb turment; perquè ells són la llavor dels beneïts del Se-
nijor, i amb ells la llur nissaga.

Aquesta és la lliçó que ens ofereix la vida de la fulla. Una altra encara pot donar-

nos-en la seva mort.

Si jamai a la tardor la melangia ens corprèn davant l'escampadissa de les fulles

marcides, ¿no farem bé d'alçar els ulls amb esperança vers Llurs monuments poderosos?

¡Mireu que belles, que llargament perllongades, en arcs i naus, les avingudes de les
valls, els fistonats de les muntanyes! Magnífiques, eternals; la joia de ]'home, el co-
nhort de totes les criatures vivents, la glòria de la terra, i no són sinó els monuments
d'aquestes pobres fulles que volen desmaiades a la mort.

No les deixeu passar sense copsar-ne el darrer consell i exemple: que també nos-
altres, sense cura de monument damunt la tomba, mirem d'abastar -lo en el món; mo-

nument que faci recordar als homes no on morírem, sinó on visquérem.»

(Fragments extrets del llibre Natura.
Traducció de l'anglès per Cebrià Montoliu.)
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Notes i Cootieiitaleis
Les conferències. El dia 21 de març

el senyor Folch i Torres donà a l'aula d'Histò-

ria de l'Art de la Sorbo,ia, de París, la segona

•conferència a propòsit de la pintura romànica

catalana, i estudià la seva modalitat damunt

taula, sobretot en els monuments religiosos i

en el moblament deis temples. Féu notar la

influència exercida damunt el nostre art romà-

nic per les miniatures de l'Europa central i de

Bizanci, i establí la seva relació amb les es-

coles d'orfebreria de les vores del Rin i del

Mosse i amb la de Limoges. encara que aquí,

a la nostra terra, delmada i empobrida per la

invasió musulmana i la Reconquesta, els rics

altars de les basíliques i els grans monestirs

d'Itàlia i de l'Europa central construïts amb or
i argent incrustats de gemmes i pedreria, van

ésser imitats en relleus de fusta o pasta dau
-rada i policromada.

II•lustrà la seva documentada dissertació
amb la projecció d'interessants clixés repro-

duint obres dels segles xi i xii.

Josep C. Serra - Ràfols donà el dia 2 del

passat abril la quarta conferència del curset

organitzat pels Amics de l'art Vell. El te-

ma tractat fou LI pas de l'època ibérica a
la romana vist a través de l'arqueologia.

El conferenciant opina que l'estudi d'a-

questa època és preferible fer-lo valent-se de

les comprovacions aportades per l'Arqueolo-

gia (que modernament ha vingut a constituir

el mètode experim ntal de la ciència histórica)

i no refiar-se massa deis textos antics, els

quals són niés aviat el reflex de l'acció políti-

co-militar de Roma que no de la intrínseca

veritat històrica. El senyor Serra-Ràfols fou

molt aplaudit.

Visites col • lectives. El Foment de les

Arts Decoratives ha visitat darrerament els
jardins de la casa del senyor Comte de Güell,
a Pedralbes, i els de Can Gomis i Marquès

d'Alfarràs (El Laberint) a Horta.
La primera d'aquestes visites va tenir,

ultra l'encís deis bells i ben cuidats jardins
d'estil italià, tots rublerts de flors i com pro-

tegits per un cercle bosquetà de pins i d'altres
menes d'arbres, l'atractiu de les preades col-

leccions d'art curosament servades dins aquell
casal que, si a l'exterior no ha perdut encara,

venturosament, el sets antic aspecte de rica

masia catalana, tota colrada de sol. interior-

ment ha esdevingut un veritable museu i un

senyorívol i ideal sojorn per a ¡'amador de les

exquisideses artístiques.

El jardí de Can Gomis és també força in-

teressant com a exemplar autèntic de la jardi-

neria catalana vuitcentista, amb els seus ro-

serars i els seus sortidors i marbres, i amb
els seus boixos i xiprers retallats. En algun
dels seus aspectes és un jardí ben digne de

la paleta d'En Rossinyol, qui hi trobaria tema

per a continuar la seva sèrie de jardins aban-

donats.

El Laberint és sens dubte el millor i més
ben conservat jardí que de finals del segle
xvin i començaments del xix posseïm a Bar-

celona. El seu encís de sempre és realçat ara

per la primavera exultant de flors. aromes i

ocells cantaires. És un autèntic model de jardí

romàntic a ¡a manera catalana, on la natura-

lesa ha estat estilitzada sense forçar -la ni vio-

lentar-la. Les seves escalonades terrasses

li donen una perspectiva que cada cop va ei-

xamplant-se més i més fins a senyorejar per
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damunt la ciutat amb tina ampla vista de be-

Ilesa insuperable.

La Casa Padellàs. Sembla que és cosa

ja resolta definitivament el trasllat de la casa

gòtica del carrer de Mercaders a la plaça del

Rei, en substitució de les cases que han estat

darrerament enderrocades. i damunt les mu-

ralles romanes que donen a la Tapineria.

En bona doctrina, els testimonis del passat

han de romandre en els llocs de llur original

emplaçament; i aquest casal. que tant ha fet

parlar darrerament per l'estat de ruïna i d'a-
bandó en qué se l'ha mantingut durant molt

temps. últim testimoni de la puixança i del

geni mercantil d'aquells ardits mercaders que

feren la glòria de la nostra ciutat en els segles
xv i xvi transformant -la en una de les ciutats
més belles de les contrades mediterrànies i

d'Europa pels seus senyorívols palaus de bells
finestrals esculpits i patis sumptuosos, bé me-

reixia un major respecte i ésser mantingut en

el seu primitiu lloc d'emplaçament. Ara. ja

que dificultats d'ordre legal s'hi oposen. bo

és que s'hagi pensat a traslladar -la a un lloc
adequat que no desdigui del seu caràcter, sinó
que conservi l'ambient en què ha viscut durant
la seva llarga existència, i no succeeixi com
amb la casa del Gremi de Calderers. que, en

passar del recolliment de la plaça de ]'Angel

i de la penombra del carrer de la Bòria al barri
nou i assolellat de la plaça de Lesseps, va

perdre tot el seu caràcter i encís.
Ara bé: el trasllat de la casa Padellàs a la

plaça del Rei planteja dos problemes que cal

tenir molt en compte a resoldre, i resoldre'ls
bé. L'un és que el solar nou no té la fondà-
ria necessària que permeti la seva autèntica

reconstrucció. Podran reconstruir-se les dues
façanes i el pati, però les habitacions interiors

caldrà sacrificar-les. ¿Com serà resolta a-

questa manca d'espai? L'altra problema és

el de la façana posterior. La casa Padellàs

posseeix dues façanes: la principal del carrer

-de Mercaders i la lateral que dóna al carreró

del costat esquerre. Ara caldrà construir-ne

una de nova a la part de darrera: la que do-

narà, per damunt les muralles romanes, a la

Tapineria.

De tot cor desitgem que els tècnics encar-

regats d'aquest delicat afer tinguin el major

encert en la comesa de llur difícil tasca. i es-

perem que si hi és cridat a col•laborar el nos-

tre bon amic senyor Jeroni Martorell (cosa

molt natui al, ja que sota el seu guiatge han,

estat fets els estudis i els plans de recons-

trucció de l'esmentada casa), ara que es veu
lliure de la pertorbadora influència d'ignars

vanitosos, hi serà més sortós que en la res-
tauració de les cases deis Canonges.

Concurs de pintures: Barcelona vista-
pels seus artistes. El a Reial Círcol Artís-

tic» de Barcelona obre un concurs entre els
pintors residents en aquesta ciutat, sota les

següents Bases:

1. 1 El tema o assumpte dels quadros pre-
sentats al Concurs ha d'ésser forçosament.

Barcelona vista pels seus artistes, repre-

sentant algun aspecte característic de la ciutat:
antiga, moderna o de l'Exposició.

2.`' Les obres presentades a concurs po-

dran ésser de qualsevol procediment pictòric,

a excepció del pastel. Les dimensions no po-

dran ésser inferiors a una mida mínima de

0'80 m. i màxima de 2 ni., llevat de les aqua-

rel•les, que hauran de tenir un mínimum de

0`65 m. i un màximum de 1'1O m.

3. 1 Tot concursant tindrà el dret de pre-
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•sentar tres obres, de les quals sois una podrà
ésser premiada.

4. a Totes les obres hauran de portar la
signatura de l'autor.

5. a La recepció de les obres començarà
el 15 de setembre fins el 1 er d'octubre de
1930, en el local que s'avisarà oportunament
per mitjà de la premsa.

6.`` El lliurament de les obres el farà el
seu autor o un delegat seu degudament auto-
ritzat, a qui es remetrà un rebut que li servi-
rà, un cop acabat el concurs i l'exposició con-
següent, per a retirar-les.

7.a El President del «Reial Círcol Artís-
tic» i la comissió nomenada a l'efecte per la

Junta podran refusar les obres que, a llur ju-

dici, no s'ajustin a les bases d'aquest concurs.

8.`` Les obres admeses seran exposades
en el lloc que oportunament s'indicarà, i ni
abans ni després de conegut el veredicte del
jurat no es podrà retirar cap obra.

9. 1 El Jurat per a l'adjudicació deis pre-
mis del present concurs el formaran:

El President, tres individus de la Junta de
Govern i un representant de la Secció de Pin-
tura del «Reial Círcol Artístic »; i un repre-
sentant nomenat per cada una de les següents
entitats: Excms. Ajuntament i Diputació de
Barcelona i Acadèmia de Belles Arts, els noms

dels quals seran publicats oportunament.

10•`` El Concurs no es podrà declarar

desert.

Es concediran els premis següents:

a) Un premi de 10.000 pessetes ofert per

s'Excm. Ajuntament, el qual quedarà propie-

tari de l'obra premiada.

b) Un premi de 10.000 pessetes ofert per

d'Excm. Sr. En Francesc Cambó.

c) Un premi de la Diputació i altres pre-
mis que oportunament s'anunciaran.

11. a El Jurat qualificador podrà atorgar
recompenses honorífiques consistents en la
medalla d'or de l'Exposició i medalles del
«Reial Círcol Artístic », i recomanar o propo-
sar l'adquisició d'altres obres, els autors de
les quals tindran el dret d'acceptar o refusar
les propostes.

12.a Després de publicat el veredicte del

Jurat, els artistes concursants o les persones

que els representin hauran de fer saber a Se-

cretaria els preus de llurs obres si desitgen

que siguin posades a la venda.

13. ` La Junta i Jurat qualificador es re-

serven el dret d'organitzar l'exposició de totes

o part de les obres a Madrid o altres ciutats

importants.

14• 1 Acabat el concurs i l'exposició, els

artistes concursants hauran de retirar llurs

obres dins el termini que els indicarà la Junta

del «Reial Círcol Artístic ».

15. ` La junta del «Reial Círcol Artístic»

i el Jurat qualificador resoldran en tots els

casos no previstos en aquestes bases.

16.a La Comissió organitzadora d'aquest

concurs tindrà cura de la conservació de les

obres presentades. i, no obstant, es fa respon-

sable de les avaries o deterioracions que pu-

guin sofrir.

17. 1 Pel sol fet de pendre parten el pre-

sent concurs s'entén que els concursants estan

del tot conformes amb els extrems de les pre-

sents bases.

Barcelona, maig de 1930.

P. Casas Abarca	 F. de P. Quintana
President	 Secretari
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La Plaça de Catalunya. Pobra plaça!
Havíem defugit parlar-ne perquè cada vegada
que ho havíem intentat ens havíem posat trà-

gics. Ara. però, li han guarnit una sortija, i

aquesta nota xiroia ens ha donat ànims.
Nascuda com qui diu per atzar, ha crescut

i s'ha format a empentes i rodolons. La seva
creixença ha estat verament dificultosa, i fins
ha ocasionat desgràcies irreparables tals com
la pèrdua de l'importantíssim Museu Armeria
Estruchs.

Les peripècies per què ha hagut de passar
abans no s'ha vist lliure de barraques, edificis
i altres entrebancs que dificultaven el seu to-
tal desenrotllament. no tenen fi ni compte. i
quan, per fi, se n'ha vist lliure. ha començat
la segona part del seu llarg calvari amb els
intents d'urbanització més o menys interina i
amb el seguit d'inacabables esventraments.
mines i forats que totes les companyies de tots
els serveis públics, a l'aire lliure o subterra-
nis, de Barcelona, han volgut o han tingut ne

-cessitat d'obrir-hi.
El primer que va fer-se, un cop lliure la

plaça. en tot el seu perímetre, d'entrebancs,
fou posar-hi uns fanals elèctrics altíssims, com
de senyals d'estació de ferrocarril, i plantar -hi
uns arbrissons esprimatxats i unes palmeretes
tan minúscules que el bon poble la batejà tot
seguit amb el sobrenom de Plaça dels Apits.

La seva situació, però, al capdamunt de la
nostra Via Sacra i en el punt d'enllaç de la
ciutat antiga amb la moderna, la feia un cen-
tre eminentment ciutadà i li donava categoria
de Plaça Major, i això temptà alguns deis
nostres arquitectes, els quals s'emprengueren
l'estudi de la seva adequada urbanització.

Aquests projectes transcendiren al públic
i fins es digué si havia estat acceptat per l'A-
juntament el del senyor Josep Puig i Cada-
falch, el qual es duria a realització un cop
finides les obres del Gran Metropolità; però
en això s'esdevingué el gran terrabastall del
13 de setembre i tot se n'anà en orris.

Aleshores fou quan sortí de trascantó un,:
nou projecte, de tothom ignorat fins aquella..
data. el qual sortia a la palestra escudat dar-
rera el nom de l'Escola d'Arquitectura, encara
que la seva veritable paternitat resta incone-
guda, ja que davant del fracàs tothom ha pro-
curat defugir responsabilitats. Els autors
deis primitius projectes prou provaren de de-
fensar-los i donar-los a conèixer al públic per-
mitjà de fullets i conferències, però tot fou en
va. Les obres començaren amb gran pressa
i trasbals sense que la ciutat conegués què
s'anava a fer, cosa que no deixà de produir el
natural esverament. Aquest estat d'inquie-
tud arribà a impressionar els autors de l'es-
mentat projecte. la qual cosa motivà que en
alguns aparadors de les botigues deis voltants
de la plaça fossin exposats esbossos, plans i
vistes perspectives del que s'anava a fer. pro-
movent-se. com sempre passa en aquests ca-
sos, apassionades discussions entre el públic,
si bé la premsa, per les causes que tots conei-
xem. no va poder intervenir en la polémica.

No anem a discutir ara l'obra efectuada,
car això ens menaria molt més lluny del que
permet aquest lleuger comentari, i, d'altra.
banda, la seva real importància bé mereix
fer-ne un estudi i una crítica seriosa i fona

-mentada, tant del que s'ha fet com del que
s'ha deixat de fer.

Solament volem parlar de la darrera facè-
cia perpetrada allí anib motiu de no sabem
ben bé quina causa, bastint-hi aquells arte-
factes tan dolents de forma com de color i tan
insignificants (amb tot i llurs proporcions) de
dia com de nit. No n'hi ha prou, de coses.
sobreres, en aquella plaça, que ara han hagut
d'afegir-hi, encara que sois sigui per una tem

-poradeta, totes aquestes bastides poca-soltes?'
El que és l'autor d'aquest genial acobla-

ment de fustes, vidres i llums, ja pot anar a
fer... becaines ben descansat: el que és aques-
ta vegada (i no és la primera) ens ha servit.
de parroquià.
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Tapisseria de
Perfecte Ltosá

Especialitat en sillons forrats
de pell i Transparents opacs
per a suprimir els porticons
S'entapissen parets i tota me»
na de cadiraiges . Confecció
* t de cortinatges i fundes i ,

Barcelona
Balmes, 128 :: Tel. 73434

(tocant a Rosselló)

MAGATZEM DE
PXPERS PINTATS
PER A DECORAR HABITACIONS

FILL 'DE

.JOSEP GUASCII

H
RAU RIC, 8	 TELÈFON 10686

BARCELONA

RAJOLES - CERAMICA - TERRA CUITA

CASIMIR VICENS

l	 /,

BARCELONA
CARRER TALLERS, 72	 TELÉFON 15644

EXPOSICIÓ 1 VENDA:

RAMBLA DE CATALUNYA, 105
OBRADORS 1 DESPATX:	 FUNDICIÓ:

ARIBAU, 103	 CASANOVA, 132

TELÉFON 7 1 3 7 2



La .Pinacoteca
c^e Gaspar Esmatjes
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Gravats
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cl'Exposicions

Barcelona

Passeig de Gracia, 31.E



PUBLICACIONS DEL

FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES"

ANUARI
AQUESTA INTERESSANT PUBLICACIÓ, QUE, CO-
MENÇA A PUBLICAR-SE L'ANY 1919, OBTINGUÉ,
DES DE BON PRINCIPI, LA MÉS BONA ACOLLIDA
ENTRE ELS NOSTRES ARTISTES 1 AFI

ANY 1924-1925 - VOLUM DOBLE 4

FRANCESC CASA
FUSTERIt

.♦ EBENISTERIA .^♦
PARQUETS

Estudis : Projectes i Pressupostos

Barcelona
Diputació, 119 i 121 N Teléf. 32504

n
Domassos,

velluts, tapisseries,
............. ..............................

pantalles, cortinatges,

cretones, catifes i tapissos.
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Rambla de Catalunya, I2- BARCELONA

Casa a Madrid: Carrera de Sant Jeroni, 34........................................ 	 ..............................--..-.----.........-..--

PINTORS DECORADORS

VILARÓ 1 VALLS, S. A.
CORTS, 604 - BRCELONA
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LLS OFICI S

Antiguitats
ESCI.ASANS VDA. TRIUS. MARIA: Pietat. 10

Antiguitats (Restauradors d')
FIIRCADA, PEltE: falla. 1•'

Ceràmica
VICENS. CASIMIR; 'Pallers, 72. Tel. 15644

Construcció i decoració
MOYA. J.; Ara. 184 Tel. 73852

Constructors d'obres
AGUSTÍ. JAUME; Aragó, 222, eut. Tel. 11966
TORRES. ANTONI; Dihntació. 290. ent. Tel. 18097

Decoradors
BUSQUETS, EusElsl; Aragó, 334, 3., 1.

Decoradors d'interiors
COSP, VDA DE PERE; liesselló, 231. Tel. ï35 ï4

Dibuix 1 pintura (Efectes de)
GUARDIOLA, Y. Suc. Frigola i Queralt; València, 199

Tel 74205
HORTA, CASA MIQuEI.; Avinyó, 7. Tel. 14993
TEYIDOR, VDA. D'E.; Ronda S. Pere, 16. Tel. 11623

Dibuixants
BUSQUETS. EusEBI; Aragó, 334. 3., 1.
SABATÉ JAUMÀ, PAU; Aribau. 67

Ebenistes
CAMPA\Á, ,IDAQuiiu; Còrsega. 561
FRANCOLÍ. JOAN; Vallhonrat. 30. Tel. 34749
LINARES, A.; Riera Alta, 21. Tel. 15353
RIBAS, VDA DE JosEe; C. de Cent, 329. Tel. 14657

Electricistes
FRANCH, JosEP; Corts, 682. Tel. 16621

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

Escultura religiosa
RIUS. CLAUDI; Rosselló, 195. Tel. 74201

Estucadors
CASA PETIT-RAMON GAUSSET; Rocafort, 108. Tel .30966

Fotògrafs
ARE\AS, RAFEL; Corts. 670. Tel. 11657

Fotògrafs industrials
SALA CAMPAS. JosEP; Còrsega. 413, ent. 2.

Fotogravadors
ESTEVE FELIU, FRANCESC; Via Laietana, 15 Tel. l 1069

Fusterles
MONCANUT, Fui. DE D.; Paris, 125. Tel. 10966
NIUBO 1 CIA., BALTASAR; Pge. Forasté, 17. Tel. 72553

Fusterles mecàniques
BIOSCA. PERE; Sant Gervasi, 103. Tel. ¡4714
MANÁ. JOAN; C. de Cent. 63. Tel. 30633
RUIZ, JOAN (Successor de Calonja): Roger de Flor.141

Galeries d'art
SALA PAR1:S (ESTABLIMENTS MARAGALL) Petritxol, 5

Tel. 14665
Galvanoplàstia

ROCA GERMANS. S. L.; Corts. 462. Tel. 34826
Guixaires adornistes

AVILA..IACINT; Pa.^seig St Joan. i3. Tel..75071
CAS&SUS, JOSEP; C. de Cent. 474. Tel. 53712
COLI,. PERE; Corts, 473. Tel. 34673

Impremtes
TUBELLA. RAMON; Carme. 18. Tel. 19634

Joiers
SUNYER. RAMON, Granvia. 660. Tel. 11247

Lacadors
SARSANEDAS. RAMON; Ani :dia. 31. pral. Tel. 16993

Làmpares
BIOSCA I BUTEY; Rbla. Catalunya, 129. Tel. 73536
CORBERO. PERE; Ariban. 103. taller. Tel. 71372

Llibreries d'art
MARTÍNEZ PÉREZ, C.; Banys Nous, 5. Tel. 20542

Metallistes
BIOSCA I BOTEY, Rbla. Catalunya, 129. Tel. 73536
BOLIBAR. SANTIAGO; Rbla. Catalunya. 43. Tel. 19543
CORBERO, PERE; Aribau. 103, taller. Tel. 71372
DOMENECH. OcTAvl; Tallers, 43. Tel. 16306.

Mobles i decoració
CASAS, LI.oiu.:x ; Galileu, 50-51-53. Tel. 30537
PAR('ERISAS I CIA.; E. Granados, 90. Tel. 72573
PRAT, JosaP; Ferlandina. 67. Tel. 18286

Mosaics romans
QUEROL, ELTSru; Dos de Maig. 273. Fel. 50383

Motllures, marcs 1 miralls
GASPAR. JOAN (Casa Benitez); Consell de Cent. 3.3

Tel. 12064
Papers pintats

GIRONA, JosEl'; Corts, 661, 'I'él. 53536
GUASCH, FILL DE JosED; Rauric, 8. Tel. 10686

Parquets 1 decoració
BASTÚS. QUERALTÓ 1 CIA.; Sta. Elena. 6. Tel. 16843

Pintors decoradors
CASALS PEYPOCH, JOSEP; Roger de Flor, 164, taller
PASCUAL, PERE; Mallorca. 255, Tel. 70702
VILARÓ 1 VALLS, S. A.; Corts, 604. Tel. 10283

Pintors escenògrafs
ALARMA TAS'lkS, SALVADO; Vergara, 3. 3.. 1.
ESCENOGRAFIA BATLLE I AMIGO; Borrell, 21.0

Projectes de mobles 1 decoració
BARÓ, CARLES M. a ; (S. G.) \Iusitu, 1,

Propaganda (Articles per a)
BASA I PAG1':S; Calàbria. 66. Tel. 33368

Retaules, daurats i policromia
SABATÉ PASTOR, BONAVENTURA; Aragó, 187

Serralleria
SARRIAS, MANUEL; (S. G.) Bolívar, 22. Tel. 70005

Tapissers
LABORDA. EJGENI; Rbla. Catalunya. 45. Tel, 12305
LLOSA, PER1'ECTE; Balmes. 128. Tel. 73434

Tapissos 1 catifes
AYMAT. 'l'oMr.ÁS: Carrer d'en Vill;i. ST. CUGAT D11,1,

VALLES. Tel. 20
Teixits per a mobles 1 decoració

TRONC, ALBERT; Rbla. Catalunya, 32. Tel. 17476

Vidres plans
GARCIA SIMÓN, V.; Rbla. Catalunya, 29. Tel, 15677
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