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I)e 1'oorigen i
finalitat de l'Art

(Estudi esquemàtic)

I
ls orígens de l'Art van tan íntimament lligats amb els de l'home, que bé podem dir

que no és possible separar-los. Ben entès que ens referim a l'espècie home tal

com la coneixem nosaltres, no a cap ésser que pogués ésser-li anterior. Altrament, la

raó repugna d'admetre l'existència d'aquest ésser precursor de l'home actual, i la ciència,

per la seva banda, tampoc no ha pogut provar-ne l'existència, la qual cosa fa que la teo-

ria darwiniana vagi perdent adeptes, ja que els estudis i les investigacions paleontològi-

ques cada dia confirmen niés la gratuitat de la teoria de ]'evolució de les espècies, encara

que per explicar-la sigui admès el factor temps, el transcurs de milions i milions d'anys.

El cert és que tots els testimonis a què poden referir-nos semblen concordar que els

éssers han aparegut damunt la terra i s'hi han desenvolupat dins unes condicions clima-

tològiques determinades, passades les quals han desaparegut per a donar lloc al desen

-volupament d'uns nous éssers d'organització niés adaptada al nou estat climatològic.

Les solucions de continuïtat que s'observen entre la majoria de les espècies fòssils

d'una época geològica determinada i les de l'època subsegüent (tals com, per a no citar

més que un dels casos més característics, l'aparició i subsegüent desaparició dels mons-

truosos rèptils, dels ictiosauris i plesiosauris, i els estranys pterodactils, i tants altres

com han viscut i han anat desapareixent per a donar lloc al desenvolupament de noves

gèneres, des del període silurial fins a l'època actual) són un fet prou concloent per a

poder afirmar que l'hipotètic pitecàntrop, precursor de l'home actual i llaç d'unió d'aquest

amb els grans antropoides, no ha existit mai. I és que s'ha donat massa valor a la ma-

tèria, als caràcters de la vida física, i en canvi s'ha descuidat l'estudi de la vida anímica,

de l'esperit. La matèria, per si sola no evoluciona, les espècies resten immutables;

llur gènesi ens és desconeguda. Tan sols l'esperit, aquesta força interna que mou i

anima l'Univers, és susceptible de canvi i perfecció.

Sigui com sigui, l'home aparegué damunt la terra, i amb ell l'art, que és una ne-

cessitat de la seva naturalesa i un distintiu de la seva indiscutible superioritat intel-lec-

tiva damunt els altres éssers, encara que alguns autors hagin volgut trobar antecedents

d'aquesta funció intel-lectiva humana en l'instint d'alguns animals, el qual els mena a a-

plegar pedretes lluentes, o plomes virolades, o petxines i caragols nacrats amb els

quals adornen llurs nius o caus.

"Arts 1 Bells Oficis"
juliol 1930

ty 7! <<t



Es evident que la majoria d'animals es mostren sensibles a la bellesa deis colors;

però no cal confondre aquest fosc instint, lligat gairebé sempre amb l'instint sexual, amb

el veritable sentiment de la bellesa, propi tan sois de la naturalesa humana, com no és

possible confondre els crits més o menys expressius deis animals amb el llenguatge, ni

el cant deis ocells amb la veritable música.

L'evolució de la humanitat no ha seguit una marxa uniforme damunt la terra, car

unes latituds semblen més favorables que altres al desenvolupament de les facultats in-

tellectives. Això és causa que encara avui existeixin nuclis humans en tots els estats

de civilització, des deis més rudimentaris fins als niés refinats. En tots ells, però, tro-

bem desenvolupat l'art a la mesura de llur estat evolutiu: no n'hi ha cap sense la seva

peculiar manifestació artística.

¿Obeeix aquest sentiment a una necessitat utilitària o a un especial estat anímic?

La raó i l'experiència ens diuen que cal decantar-se per la segona d'aquestes hipòtesis.

Els orígens de l'art obeeixen, més que a cap altra raó, a un difús sentiment religiós

preexistent a l'ànima humana i a la necessitat de comunicar o fer sentir als nostres sem-

blants certs estats d'esperit (admiració, entusiasme, joia o terror) o de transmetre als

nostres descendents idees, records o coneixements que hom ha cregut indispensable

perpetuar. D'aquí la pintura representativa, màgica i geroglífica.

L'home, en les seves activitats artístiques (noteu que ens referim sempre a la pura

manifestació d'aquestes activitats com a moviment espontani de 1'intel-lecte), obeeix

també a un imperatiu de l'esperit que l'impulsa constantment vers el seu millorament

moral; però no en té prou de la satisfacció íntima d'assolir aquest millorament, i Ii cal

cercar el reconeixement extern i fer sentir o exterioritzar la seva superioritat davant els

seus semblants, i d'aquí neix l'afany de distingir-se, ja sia en l'abillament personal o bé
en la disposició i capacitat de la seva llar. L'esfera de l'art creix aleshores indefinida-
ment i penetra tots els aspectes de la vida humana, i cona més complexa es fa aquesta,
més va eixamplant-se el seu radi d'acció.

Si l'art està tan íntimament compenetrat amb la naturalesa humana que arriba a
confondre's amb la seva mateixa substància; si és la manifestació rnés palesa de la seva
racionalitat i deis seus constants anhels de bellesa i perfecció, i la seva finalitat és ser-
vir-los, , com poden existir esperits tan illusos o mesquins que arribin a predir la seva
desaparició?

DÒRIC
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II mmmoohie

ad ap t;it a !'època

I
'ebenisteria barcelonina té (fins avui, encara) un prestigi reconegut, i garanties ex-

^ cel•lents per a servir-lo, d'intel•ligència i aptitud tècnica que ens fa honor a tots.

Podríem dir que en molts tallers la tradició del bon gust i de la feina ben feta no s'es-

tronca, sinó que s'enriqueix, potser, cada vegada més.

1 tal ofici com aquest, tan complex i que demana no sois del cap de taller, sinó dels

operaris, positiva capacitat i perfecció manual, és tota una valor que perilla de degenerar.

Les aptituds no fallen encara, i, contrastant, haurem de témer una decadència a

causa de la preocupació per la fórmula artística. L'obsessió de l'ornament, l'aperitiu de

la banalitat s'ha generalitzat tant i ha pres formes tan vives que tota la bellesa intrínseca

d'una peça ben deixada, resta desvaloritzada i insensible als sentits esgarriats. De mica

en mica, els nostres artífexs, a consciència o inconscientment, anirien fent concessions

quantitativament ornamentistes a càrrec d'unes exigències tècniques i constructives que

ja eren prou afeblides, perquè les causes econòmiques pròpies de la nostra època determi-

nen, alhora que un sesible interès per la imitació del luxe, una major facilitat d'adquisició.

És, doncs, el previ problema artístic plantejat al moment de la concepció del moble

que avui fa la probabilitat de la degradació d'aquest ofici. Han estat ben inútils totes

les divagacions artístiques d'ençà de dotzenes d'anys: còpies d'estils, recreació d'estils,

invenció d'estils... I és que, per damunt de les acadèmies d'art, a l'ebenisteria li calia

com a suport cultural i tècnic un museu i una escola. En aquest aspecte estem en con-

siderable inferioritat amb altres països i en desavantatge amb altres oficis de casa nostra

Aquest aplec de modes i modalitats desfilant en fugues vertiginoses i que han posat,

uns moments cada una, la il lusió d'una forma graciosa i de brillant expressió estética, vist

en conjunt demostra prou bé la inutilitat, la incapacitat i la caducitat de l'ornamentalis-me

aplicat i de la forma artística com a elements susceptibles de produir-nos sensacions i

satisfaccions vives i belles. De tot el cansament i el desgast d'anar i tornar per tants

camins indecisos, flairant i gustant i malbaratant totes les flors i les fulles de tots els

estils, en ve la gran oportunitat, la nostra oportunitat d'ara, d'abandonar els camins pels

quals ja va tothom en greu barreja.

ja hi ha a bastament arrelada l'explotació del moblatge incondicionalment artístic i

a bon preu, perquè calgui mantenir confusions, sobretot de part deis moblistes. Avui

tan és semblant la producció llur a la mercaderia de basar, informada d'un mateix espe-
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rit i una idèntica ambició, que tota la tradició, l'experiència i els recursos de l'ebeniste-

ria queden reclosos dins els formulismes vagues d'afectades distincions que són, única-

ment, la raó i excusa que cobreixen aquestes manufactures mancades d'inspiradors i

executants de qualitat.

No es pot pas dir que tots aquests moviments intermitents hagin respost a un con-

junt ideal o als resultats d'una disciplina: són moviments que, per ells mateixos, per la

manca d'una determinació especial, no concreten en estil. Són una lliure expansió

sense control apreciable.

I creiem i esperem que serà d'entremig d'aquests elements d'inútils expressivitats

que hom podrà extreure les millors capacitats. Hi ha ben latent, en ells, totes les pos-

sibilitats de triomf en l'encarament pròxim vers les noves normes.

Caldrà, però, girar tots els esforços d'adaptació i de creació cap a la construcció

pura; estudiar-la més, valorar-la; fer viva la tècnica, ben d'acord amb la vida d'ara. 1

ja que és la tècnica allò que notòriament posseïm, depurant-la per al nostre goig ens

farem una mica més aptes per a dominar-la, i, qui sap, qui sap si crearíem escola i pot-

ser, sense adonar-nos-en, un estil: l'estil nou, el propi; l'estil de] nostre temps.

L'estil, al capdavall, és la selecció, per eliminacions, del tot plegat d'una època:

és una síntesi.

L'anar d'acord amb les noves tendències actuals té tots els avantatges de la moder-

nitat i totes les conveniències que reclama actualment l'ofici, honestament practicat.

L'art, cada dia més, és menys probable de fer-lo encabir en la gravidesa d'un

moblatge, i es fa més lliure i independent. Evidentment, hi guanya; i el moble

també.

És convenient en aquest i en molts altres casos d'insistir a dir que l'art no és, pre-

cisament, la traça.

Si hom pogués recollir en una monografia una mica densa una selecció de les obres

deis nostres moblistes més intel-ligents, podria demostrar-se que, malgrattotes les altres

valors reconegudes, l'actual moble artístic 'pugna incomparablement amb l'art del nostre

temps.

El moble, com a cos que té finalitat utilitària, pot ben prescindir, per ara, amb tota

dignitat, del servei artístic que li havia estat atorgat, i pot acollir-se a totes les possibili-

tats deis elements mecànics i deis plafons contraplacats, per a les millors simplificacions

estructurals i constructives, mantenint en alça totes les qualitats tècniques i assegurant

una notable economia que faci inútil la concurrència de la indústria ínfima.

El desplaçament indefectible, i que s'haurà de produir, abandonara la concepció del

moble com un tot harmònic, de vegades, considerablement sorollós, i amb plena inde-
pendència de l'ambient, per a esdevenir una sola nota, precisa per al conjunt d'una liar-
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monia neta. El mèrit i tota la valoració consegüent seran en relació amb la claredat

assolida i amb l'afinació.

Caldrà cercar el to partint de les possibilitats pròpies de cara a la normalitat actual

del mobiliari. Per a això no ens valdria el copiar alienes interpretacions, sinó l'expres-

sió viva de les nostres aptituds ajudades per la qualitat de les matèries.

Una sola idea, un senzill prejudici bastaria a propulsar erg moments determinats

una gran força. Doncs bé: idees,exigències diverses, inclús la tradició, abonen el nou

mot d'ordre: simplicitat. 1 la simplicitat, tanmateix, pesi al criteri d'uns quants, no es

passa de matisos i de les aportacions de la intel•ligència. Ben al contrari.

JOSEP MAINAR

Barcelona, juny 1930

115



Escola tecuica d'Oficis d'Art

1' ejem l'any passat en aquestes matei- tats, els quals, si no immediatament d'aquí

xes pàgines` I )arran de l'exposició de a uns quants anys, han d'exercir una salu-

fi de curs de l'Escola Massana, que "l'ide- dable influència en els nostres Belis Ofi-

al	 fóra	 organitzar cis, tan	 decaiguts

un	 centre	 docent alguns d'ells,	 i,	 en

de	 prou	 amplitud	 -, general, presos d'u-

i eficàcia on poder na secular rutina o,

ensenyar i aprendre el que encara és pit -

tota mena d'espe- jor, esclaus d'influ-

cialitats artístiques; ències estrangeres

on fossin, assajades no pas sempre tan

talment com en un beneficioses	 com

laboratori, les més seria	 de	 desitjar ".

modernes tècni- Avui podem a-

ques i procediments	 '` • fegir, davant els re-

de treball,	 car tots ¡^  ` j	 '	 sultats d'aquest se-

els	 nostres	 Bells s	 goncurs,queelsnos-

Oficis,	 sense	 dis- !	 tres optimismes no

tinció, són tarats de
J	

eren pas infundats.

rutinarisme i senten "	 Cal tan sols haver

la necessitat d'una ,'	vist l'exposició ce-

renovació	 que els lebrada suara amb

posi en condicions `;w*	els treballs	 dels

de competir artísti- alumnes, als baixos

cament i econòmi  ,	 de la Casa de l'Ar-

cament	 amb	 llurs \	 '1	 diaca, per a rendir-

similars d'altres in- sea l'evidència.

drets ". I més enda- Calia a la nostra
•	 Copa commemorativa de la XIV Festa Anyal del Foment de

vant	 Continuàvem:	 les Arts Decoratives, encomanada per aquesta entitat a	 ciutat una escola
l'Escola Massana	 Col laboració

"D'aquest	 entusi-	 cristall a la roda i repujat
de les aules de gravat del
de metalls.	 1930.	 d'aquesta naturale-

asme i de la compenetració de tots els sa, on l'alumne és enfrontat amb el fet viu

professors amb l'esperit de l'escola, obra de la gestació de l'obra d'art, car després

de tots ells, cal esperar -ne grans resul- de la desorganització de l'Escola Superior

(1)	 ARTS 1 BELLS OFicIs: Vol. I1. 1929 pàgs. 157 i següents.
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de Bells Oficis no restava entre nosaltres cap altre centre docent on el jove artista

pogués especialitzar-se i l'aprenent adquirir aquells coneixements tan necessaris i que

ara, amb l'excessiva industrialització dels oficis d'art, no li és possible adquirir en els

tallers i obradors, on els mètodes i les tècniques professionals no són practicats,

almenys, amb la puresa i extensió degudes.

Abans, els antics obradors, regentats i dirigits sempre. pel mestre, eren veritables

escoles professionals on l'alumne o l'aprenent, amb els seus quatre o cinc anys seguits
de pràctiques i estudis i de col-laboració en tota mena de treballs, adquiria el coneixe-
ment perfecte de la tècnica del seu ofici o professió i, en esdevenir fadrí, es trobava
amb aptituds suficients per a resoldre tot sol aquelles dificultats que en el curs d'execu-

ció d'un treball poguessin presentar-se-li.

Avui ja tot és altra cosa. Les manufactures modernes (amb poques excep-

cions) són regentades per subalterns més o menys aptes l'atenció dels quals és tota

posada a l'obtenció de la máxima rapidesa i barator de la producció i, per tant, els

aprenents ja no són deixebles, sinó petits engranatges que juguen llur rol en la máquina

més o menys complexa del treball especiatitzat, on no caben ni personalitat ni iniciativa.

Heus aquí, doncs, la raó d'existència de la moderna escola professional on, al marge

de tota competència industrial, professors i deixebles puguin lliurar -se al conreu de tots

els secrets, de totes les subtileses de l'ofici, fins de les que semblin niés allunyades de

les pràctiques corrents, ja que el seu coneixement pot esdevenir útil en un moment de-

terminat, o inspirador de noves i insospitades modalitats.

Així, en aquestes escoles, el professor no ha d'ésser altra cosa que l'orientador i

conseller tècnic, el qual, amb les seves observacions i consells, amb la seva fina percep-

ció crítica, lliure de tot prejudici, i amb els seu ample eclecticisme, ha de procurar no so-

lament ensenyar l'ofici, sinó també, i per damunt de tot, desvetllar la intel-ligència creado-

ra dels seus deixebles ais quals no haurà de coaccionar mai amb cap imposició de criteri

personal, sinó, al contrari, estimular-los a manifestar lliurement llurs idees i inspiracions,

encara que les creguem equivocades. En aquest cas cal servar una prudent reserva

expectant i deixar que ells mateixos es donin compte de l'error soferta i cerquin la mane-

ra de rectificar-la.

D'aquesta manera els deixebles s'acostumen des de bon principi a valer-se per si

mateixos. Els d'esperit feble s'enforteixen, car no poden recolzar llur confiaça en nin

-gú més que en llurs pròpies forces, i els que ja porten en si prou virior interna no es

senten coaccionats per la superioritat del professor, en el qual no troben mai el despòtic

i inflexible preceptor, sinó el conseller expert i l'encoratjador benèvol de llurs projectes i

iniciatives.

Tenim la plena seguretat que aquestes són les normes que prevalen a l'Escola



Massana, car ho veiem reflectit en els resultats obtinguts en aquests dos cursos, i això

ens demostra la bona orientació empresa. A l'Escola Massana l'art hi és considerat

amplament, de manera que l'arbitrària i artificiosa divisió de les arts en pures i aplicades

no hi és marcada amb cap fita isoladora infranquejable. Així, l'alumne, ja des de bon

principi, s'acostuma a considerar l'art com un tot orgànic i a mirar les seves diverses

tècniques no com a manifestacions isolades i de diferent categoria, sinó com a parts inte-

grants i complementàries, en molts casos, les unes de les altres, cosa que li permet

descabdellar les seves aptituds amplament i amb tota llibertat. Així és con y la perso-

nalitat de l'escola es forma i l'estil neix no per la pressió del professor damunt l'esperit

verge i, per tant, malejable de l'alumne, sinó per l'esforç de tots ells i com a resultat

natural de l'estímul, de l'exemple i de la mútua col-laboració.

Hi ha qui preconitza coro a fonament de tota ensenyança artística l'estudi previ dels

estils antics, sense fixar-se que això és carregar l'esperit de l'alumne amb e] pes mort

d'una sèrie de fórmules i prejudicis dels quals més tart difícilment podrà desprendre's,

influint visiblement en tota la seva producció.

Sincerament creiem que aquest camí és equivocat, ja que l'art ha d'ésser fill del

seu temps i és cosa evident que les inquietuds d'avui no són com les d'ahir. Voler re-

soldre els nostres actuals afers servint -nos de les idees dels nostres avis, és exposar

-nos a l'error, quan no a la fallida. Veritat és que, com digué Flaxman, la contemplació

de les grans obres mestres de l'art antic fa néixer en nosaltres ànsies de superació i

un fort sentiment de repugnància per a tota obra innoble o rastrera; però això no vol

pas dir que hàgim d'imitar-les o reproduir-les, encara que sigui amb el va intent d'adap-

tar-les a] nostre sentir i a les nostres actuals necessitats.

Bo serà conèixer la Història de l'Art i fins i tot interessar-se pels estudis arqueolò-

gics. El que mai no haurà de fer-se, però, és copiar els estils antics o intentar llur

modernització. L'eixorquia de gairebé tot l'art del segle xix, després del va intent del

neoclassicisme, amb totes les seves derivacions més o menys romàntiques, ha d'ésser
per a nosaltres un exemple alliçonador.

Diuen que l'art travessa un període de transició, de lluita per a renovar-se, i que
cal allunyar-ne ]'escola. Bè: però, aleshores, si l'escola ha d'ésser tradicionalista i con-

servadora, on es farà la renovació? Si no la fan les joves promocions, qui la farà? els
vells? els esperits ja cansats, quan no anquilosats i impermeables a tota idea renovadora?

No: la renovació de l'art és a l'escola on ha de preparar-se; és allí on paulatinament
ha d'anar evolucionant, i és d'allí d'on ha d'anar irradiant arreu. Si l'artista ha d'esperar
sortir de l'escola per a manifestar-se lliurement, de què li hauran servit els anys esmer-

çats en l'estudi d'unes modalitats que contradiuen el seu íntim sentir?
En aquest període de transició que travessem és precisament quan ]a responsabi-
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ARTISTES, ARTÍFEXS, INDUSTRIALS
APLEGUEU -VOS AL

"FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES"
UNICA ENTITAT QUE A LA NOSTRA TERRA S'HA PRE-

OCUPAT SEMPRE DEL MILLORAMENT DE LES ARTS

1 DEL RESSORGIMENT DELS NOSTRES BELLS OFICIS,
AMB LA SEVA CONSTANT ACTUACIÓ PEDAGOGICA.

CURSOS, CONFERÉNCIES, EXCURSIONS, VISITES COL'LECTIVES, ETC.

SOL • LICITEU EL VOSTRE INGRÉS

^i	 i

ARQUETS 1 DECORACIO – BASTUS QUERALTO 1 CA

SANTA ELENA, 4 i 6	 BAR CE LONA	 TE LEFON 16843

PUBLICACIONS DEL "FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES"
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.Recull

Obra profusament ilinstraàa amb
5o làmines en negre i en colors
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de la Llar humi
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d orientacions
Alçats i plantes cl ' eaificis, conjunts de
decoració interior, moblament, etc.

18 PESSETES

PUBLICACIONS DEL

"FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES"

ANUARI
AQUESTA INTERESSANT PUBLICACIÓ, QUE CO-
MENÇA A PUBLICAR-SE L'ANY 1919, OBTINGUÉ,
DES Df3 BON PRINCIPI, LA MÉS BONA ACOLLIDA
ENTRE ELS NOSTRES ARTISTES 1 AFICIONATS
ANY 1924-1925 - VOLUM DOBLE 40 PTES.
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Estudis de composició a l'Aula de Pintura decorativa. Proferscr: 1, Eusgrrels

'vii



Retaule de Sant Jordi. Relleus, cisellat i policromat. Obrat pels
alumnes de l'Aula d'Art del Retaule. Professor: B. Sabaté Pastor
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Caixa o arca policromada amb frontisses, tanca i nanses de metall repujat i argentat.
Executada en col'laboració per les Aules d'Art del Retaule i Repujat de metalls.

Exercicis de relleus, cisellat i policromia (1. curs d'Art del Retaule)
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Vidres gravats a la roda a l'Aula del Professor 1. Aluntasell

123



1	 Realitzacions en aram, me-

tall i esmalt. Aula dels pro-

fessors X. i V. Corberó.
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PINTORS DECORADORS

VILARÓ 1 VALLS, S. Ä..

CORTS, 604 - BARCELONA

EXPOSICIÓ 1 VENDA:

RAMBLA DE CATALUNYA, 105
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GUIA DE LES ARTS 1 BELLS OFICIS
Antiguitats

ESCLASANS VDA. TRIUS, MARIA; Pietat, 10
Antiguitats (Restauradors d')

FORCADA, PERE; Palla, 12
Cerámica

VICENS, CASIMIR; Tallers, 72. Tel. 15644
.Construcció 1 decoració

MOYA, J.; Aragó. 184 Tel. 73852
Constructors d'obres

AGUSTÍ, JAUME; Aragó, 222, ent. Tel. 11966
TORRES, ANTONI; Diputació, 290, ent. Tel. 18097

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

Decoradors d'interiors
COSP, VDA DE PERE; Rosselló, 231. Tel. 73574

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

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

Dibuixants
BUSQUETS, EusEl;i; Aragó, 334, 3., 1.

Ebenistes
CAMPARÁ, JOAQUIM; Còrsega, 561
FRANCOLI, JOAN; Vallhonrat. 30. Tel. 34749
LINARES, A.; Riera Alta, 21. Tel. 15353
RIBAS, VDA DE JOSEP; C. de Cent, 329. Tel. 14657

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

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

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

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

Fotògrafs
AREÑAS, RAFEL; Corts, 670. Tel. 11657

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

Fotogravadors
ESTEU E FELIU, FRANCESC; Via Laietana, 15 Tel. 17069

Fusterles
MONCANUT, FILI. DE D.; París, 125. Tel. 70966
NIUBÓ 1 CIA., BALTASAR; Pge. Forasté, 17. Tel. 72553

Fusterles mecàniques
BIOSCA. PERE; Sant Gervasi, 103. Tel. 74714
MANÁ, JOAN; C. de Cent, 63. Tel. 30633
RUIZ, JOAN (Successor de Calonja); Roger de Flor.141

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

Tel. 14665
Galvanoplàstia

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

AVILA, JACINT; Passeig St Joan. 73. Tel. 75071
CASASÚS, JOSEP; C. de Cent. 474. Tel. 53712
COLL, PERE; Corts, 473. Tel. 34673

Impremtes
TOBELLA, RAMON; Carme, 18. Tel. 19634

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

Lacadors
SARSANEDAS, RAMON; Amàlia, 31, pral. Tel. 16993

Làmpares
BIOSCA I BOTEY; Rbla. Catalunya, 129. Tel. 73536
CORBERO, PERE; Aribau, 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
CORBERÓ, PERE; Aribau, 103, taller. Tel. 71372
DOMENECH, OCTAvI; Tallers, 45. Tel. 16306.

Mobles 1 decoració
CASAS, L1.oRENq; Galileu. 50-51-53. Tel. 30537
PAR('ERISAS I CIA.; E. Granados, 90. Tel. 72573
PRAT, JOSEP; Ferlandina, 67. Tel. 18286

Mosaics romans
QUEROL, ELISEU; Dos de Maig, 273. Tel. 50383

Motllures, marcs 1 miralls
GASPAR. JOAN (Casa Benítez); Consell de Cent. 323

Tel. 12064
Papers pintats

GIRONA, JOSEP; Corts, 661, Tél. 53536
GUASCH, FILI. DE JOSEP; Rauric, 8. Tel. 10686

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

Pintors decoradors
CASALS PEYPOCH, J.; Roger de Flor. 164. Tel. 55037
PASCUAL, PERE; Mallorca. 255, Tel. 70702
VILARÓ 1 VALLS, S. A.; Corts, 604. Tel. 10283

Pintors escenògrafs
ALARMA TASTÁS, SALVADO1; Vergara., 3. 3., 1.
ESCENOGRAFIA BATLLE I AMIGO; Borrell, 210

Projectes de mobles 1 decoració
BARÓ, CARLES Ma; (S. G.) Musitu, L

Propaganda (Articles per a)
BASA I PAGÉS; Calàbria, 66. Tel. 33368

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

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

Tapissers
LABORDA, EUGENI; Rbla. Catalunya, 45. Tel. 12395
LLOSA, PERFECTE; Balmes, 128. Tel. 73434

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

VALLÉS, 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



litat de l'escola és major; i si, en llac d'aprofitar la deu de verge energia que l'alumne

porta en si (i que els anys i les lluites per la vida no han malmenat encara) encarant-lo

amb la naturalesa i deixant que el seu esperit reaccioni lliurement i es manifesti amb

tota espontaneïtat, li carreguem l'intel•lecte amb una sèrie afeixugant de lleis i normes

i tracten d'imposar-li unes ides, de tradició o de modernitat, tant se val, Tingueu ben

present que correu el risc de malmetre per sempre més una intel•ligència creadora.

D'altra banda, tinguem present que les possibilitats de l'art (diguin el que vulguin

els esperits conformistes o retardataris, o aquests altres no menys impotents que trac-

ten d'assassinar-lo) són illimitades, i que tots els camins, fins els més inversemblants,

poden concluir-nos a l'obtenció de nous i impensats guanys.

Heus aquí, doncs, l'orientació que ha de seguir una escola d'art verament moder-

na, i la finalitat que ha de proposar-se: afavorir per tots els mitjans l'eclosió lliure i es-

pontània de l'esperit de l'alunme; embolcallar-lo d'una atmosfera de confiança que l'aju-

di i l'inviti a manifestar-se amb tota l'amplitud de la seva verge puixança, i mai coaccio-

nar-lo amb regles, lleis o mètodes, molt savis sens dubte, però que, de no evolucionar,

de no renovar-se contínuament, corren el risc d'envellir ben aviat i esdevenir una nosa

insuportable en lloc d'un estímul encoratjador,

La nostra terra bé prou temps que ha passat vivint una vida artística de pur reflex,

com de satèl•lit llunyà, i bé fóra hora ara que intentés abandonar aquest estat precari i

s'assagés a dir la seva paraula.

Però cal entendre, cal que tinguem la convicció que aquesta paraula tan sois podrá

ésser pronunciada després de la creació de la nostra escola, i des del si d'aquesta nos-

tra gran escola que nosaltres ja veiem en embrió en la del Patronat Massana, de la

qua] ha d'eixir el nostre art jove i prou fort per a marxar tot sol i sense necessitar ja més

el fals suport d'aquestes interessades i afeblidores tutories que l'han mantingut durant

tant temps en inferioritat.

EUSEBI BUSQUETS
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Ile g 4*ntr•c

^ i^ aTC ^I za ub l	 ii	 ti iÒ d poder parla 	 teatro, car ifimulntir dnrnCnt

~ atndl ai lli 0~4,41§ ii 	 calgui la pon	 Avt>I, però, iode

^t i	 rel >a c^^l tc jiiiiìtt rrnn	 wcabl , 1 ho tom amb 1a natural cormjpinença que

ns l cg ir^íUVII lli na itiii llei iit cíó a qub 0ii ref+ rt tn més amunt.

tiai li Mt titftr1l tra jola pul fet que tal Coi ur.. Internacional de Teatre

dWi	 a W,, c 1 r t^l^arir ra,n	 Meja, obtingués un gran &it l'agrupnrnent que, amb

X11 it uu cd 	 iqira	 , fa n n quants anys que, actua a la nostra ciutat sota la

c8lír iib celi mil car~•,, antr 1 §cor alhora, el nostre boa amic i notable artista en

1LJ	 I	 ,►i^r , ell jl vi irre. moltes felicitacions per part del Jurat integrat per per-

s n Mlit	 c t n t ir^>Il	 l Tra ten Bernard ( a qui fou confiada la presidència) i Vil-

dhr ,14111 i ate Iiliran	 Va 	 pr 	 í i1ar falaguerament al Jurat la manera sòbria i

jjiit	 cQW, itatl ii 	 tí cuitem Íou representada per l'esmentada companyia l'obra de

Xcglkï e- mes i^ i	 ,dd rles, però el major triomf l'obtingueren en representar la ver-

§ii	 lltti a , .í lpll e de Falgueirolle, de El retaule de la flor, una de les mi-

lll 	 irr elle ILllaaíí l t^ñiier^, ha qual constituí una veritable sorpresa: tant, que a precs

d1 lriilllilhlmre re§ii nit dl hl Jairat meresquè la màxima distinció d'ésser representada en la

rgnt	 1Ia	 lle ra&ai en honor dels congressistes, cosa que dóna la mesura de

l' Ctiinníri qII	 rešqn q lla nostra barceloníssima Companyia Belluguet, majorment si es

i	 t11 itniØe JLi11e flA	 fhida entre les vuitanta companyies d'amateurs que assistiren

mii	 n^	 :

) e ire ris gal Baircellona, eis amics í admiradors d'en Lluís Masriera i deis seus

iin yljli	 t	 oll . halhrad rr van voler celebrar tan senyalat triomf dedicant-li, com a

^inlii^nn ji ir r ,inaít iió d`aquesta ínstítucíó admirable, un acte d'homenatge, el qual

f ai c 1eiiraeill dha 22del finit juny a la sala de festes de l'Hotel Orient. A la presidèn-
Oa, dell i anq(aaiett, -dit co panyíía a l'homenatjat, s'hi van asseure Apel•les Mestres,
j&	 Paiti9 ii C-adetakklhi, Joan Garriga í Massó, Joaquim Casas Carbó i diverses

ih"ora del§ brhidís, Lluís Masriera digué que davant l'èxit assolit a Lieja
1410 ll vii9 Lbíuil ireitul§a r 11̀ homenatge que se ii tributava, i s'estengué en consideracions
so1 e llaii ^' ortnda que a l'estranger tenen els teatres d'aficionats. Precisà el fet
que ttge§ uuuena "ínititucíons poden tenir cura de ]'art amb més llibertatde mo-
í^ años que no CU pr©tessíonals, cosa que molts autors comencen a comprendre,
11 )peer au pouen 11 enperança en l'actuació dels aficionats, deis quals esperen que ha de
íQ11	 ll4 fe--iMó que talad el teatre de les embranzides de la pantalla. Féu avinent
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que s'havien presentat a Lieja vuitanta companyies d'arnateurs i que a França el Teatre

Catòlic sol compta amb més de vuit mil escenaris tots servits com és de suposar per

aficionats. Vildrac ha dit que el seu Paquebot Teizacity, quan fou estrenat a París,

feia ja dos anys que venia representant-se en teatres d'aficionats. Hi ha autor francès

que d'aquests teatres en cobra quatre mil francs mensuals. Això us demostrarà la

seva importància.

Masriera es referí seguidament a la transcendència política, social i patriòtica que

té l'escena d'amateurs i el servei que pot rendir per a la propagació de tota mena

d'idees. Acabà brindant per l'èxit de l'obra i advocant per una federació de les entitats

interessades.

No cal dir que sentim com a propis els triomfs de l'amic Masriera i deis seus sim-

pàtics i abnegats col•laboradors. A tots les nostres niés efusives enhorabones.

Parlem ara deis espectacles celebrats darrerament al Teatre Grec del Parc de

Montjuïc. Declarem de bell antuvi que no han constituït cap èxit de públic. No

calia tampoc esperar. ho, ja que malauradament el nostre públic no posseeix, en

general, una cultura artística prou treballada per a fruir en aquesta mena d'espectacles.

Cal agrair, però, a Aurea de Sarrà, al poeta Ambrosi Carrion i a tots els qui van

contribuir a l'organització dels festivals, l'esforç i l'abnegació que pressuposa l'or

-ganitzar-los.

El Teatre Grec del parc de Montjuïc és verament un lloc delitós digne d'ésser co-

negut i estimat deis barcelonins amants de les pures emocions estètiques. El fons rocós

de l'escena coronat d'una exuberant vegetació és d'un efecte extraordinari, magnificat

encara en aquesta ocasió pels jocs de llum i (le color deis reflectors perfectament

emplaçats.

Les obres representades van ésser Mediterrània, Niobe, Fedra i Les Noces.

Mediterrània, bella visió poemàtica catalana d'Ambrosi Carrion i mrísica del mestre

E. Bosch Humet, creiem que fóra susceptible de millorament en la seva escenificació,

com també, al nostre entendre, el personatge central del poema no assoleix el degut

relleu.

Niobe, del mateix autor, és un poema d'un fort dramatisme les estrofes del qual, a

manera de pròleg a la seva realització en mimodrama, van ésser recitades per Aurea

de manera admirable. La seva escenificació presenta quadros d'una gran bellesa plàs-

tica, on la figura d'Aurea assoleix moments de clàssica perfecció.

En Fedra, la segona esposa de Teseu enamorada d'Hipòlit, el seu fillastre, l'horror

de l'amor incestuós que crema les entranyes de la protagonista és admirablement descrit

per Aurea de Sarrà, la qual assoleix moments d'una tràgica intensitat verament remar-

cable. Tal, per exemple, la invocació a les Fúries.
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El final d'aquest poema el trobem massa precipitat. Després del refús d'Hipòlit a

les perverses insinuacions de la seva madrastra, creiem que no lii estarien de més unes

curtes escenes on fos descrit el despit d'aquesta en veure's menyspreada, la falsa acu-

sació de què fa objecte al seu fillastre davant el seu espòs, i la consegüent maledicció

d'aquest al seu fill, el qual és lliurat a les ires de Neptú. D'aquesta manera quedaria més

explicat el remordiment i la desesperació de Fedra i complet el cicle del tràgic mite

grec.

El ballet Les noces, amb música de Smetana, és una bella realització coreogràfica

basada en un tema musical d'una escaient simplicitat.

Aquest és el concepte, breument explicat, que en conjunt ens van merèixer els

Festivals Clàssics Aurea representats darrerament al Teatre Crec de Montjuïc. Afe-

gim -hi ara alguna petita observació.

Ja hem dit les nostres impressions tocant a l'escenificació de Mediterrània i al des-

cabdellament del poema tràgic Fedra. Diguem també que en certs moments hauríem

desitjat una major fusió entre la mímica i la dansa i que en la mort•de Fedra suprimiríem,

per al nostre gust, aquell inútil rebolcament tan poc adient amb la solemnitat del moment

agònic.
En la darrera representació, Aurea de Sarrà va parlar-nos del seu desig de poder

donar, la tardor vinent, una nova sèrie de representacions de major abast artístic que

les d'ara. No cal dir cony ens plauria de veure realitzats els seus anhels.

Havem guardat per al final parlar de les representacions de teatre japonès donades

al Palau de Projeccions. Espectacle exòtic tant en l'aspecte material cony en l'espiritual,

xocà visiblement amb la mentalitat corrent en les nostres latituds, on la tradició cíe la

tragèdia antiga s'ha esvaït sota la frèvola banalitat de la literatura dramàtica moderna,

tan arran de terra i orfe de grans figures legendàries o representatives, de personatges
tipus, d'herois sintetitzadors de les grans passions humanes, de les grans virtuts o de

les grans negacions, 1 ens preguntem: — Fou entès en la seva justa valor el treball d'a-

quests actors? — Ens va semblar que la majoria del públic era sensible a l'aspecte extern

de l'espectacle, però restava impermeable al profund sentit psicològic que caracteritza
el treball d'aquests admirables artistes, filis d'una vela tradició i representants d'una

civilització secular i saturada de les més fines essències artístiques. Difícil resulta per

a nosaltres, malejats cony estem per l'aburgesat realisme del nostre teatre contemporani,

arribar a capir la fina, l'educada sensibilitat d'un teatre on tot és expressivitat anímica,
on cada frase i àdhuc cada paraula va acompanyada del gest precís, de l'entonació de veu
adequada i on ni el més petit detall és negligit o deixat a l'atzar de la momentània ins-
piració. Tot en aquest teatre és depurat: la literatura, la declamació, la diversa mane-
ra d'emetre la veu i de modular les frases, el ritme deis gestos i l'harmonia deis conjunts,
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el decorat, els vestits, tot, en fi, respon a un criteri, més que d'efectisme, d'expressi-

va fusió subratlladora de les diverses situacions i de la totalitat de l'obra. I, per damunt

de tot, la fervor, la noblesa i la dignitat amb què aquests actors exerceixen llur art.

Quin gran exemple i quina gran lliçó a retenir!

Totes aquestes coses i moltes més hi ha encara, o almenys ens ha semblat veure,

en aquest teatre, tan allunyat per tots conceptes del nostre. ¿Quina influència haurà

exercit en els nostres medis teatrals el ràpid pas d'aquests actors admirables per la

nostra escena?

TIRSE

Notes i 1:'t'vicntae•is
En Josep Pagès i Roca. Era el dime-

cres, dia 16 d'aquest mes de juliol, que la mort
s'emportava sobtadame it, de la manera més
estúpida, aquest excel•lent mestre decorador.
Un imprevist accident d'auto ocorregut al pas
a nivell que hi ha prop d'Olesa, damunt la lí-
nia deis Ferrocarrils Catalans, deixava instan-
tàniament sense vida el nostre dilecte amic
(tal fou la gravetat de les terides sofertes) i
greument ferits la seva esposa donya Ramona
Queraltó i altres ocupants de l'auto.

Artista de cor. havia arribat a excel•lir en
el difícil art de l'agençament d'interiors. De
la seva llarga estada a la capital francesa, on
exercia el seu art d'escultor, n'havia copsat
una finor d'esperit i un bon gust acuradíssim
del qual ha deixat excel• lents mostres en mol -
tes llars barcelonines, de les quals havia esde-
vingut el conseller artístic insubstituïble.

Descansi en pau el franc i lleial amic , de
qui no oblidaren mai les bondats, el tracte afa-
ble i la causerie inimitable. i rebin els seus
familiars i la casa Bastús, Queraltó i C .  l'ex-
pressió sincera del nostre condol.

La Junta de Museus. Prèviament
convocats van reunir-se, a la Sala de Lectura
de la Biblioteca deis Museus d'Art i Arqueo-
logia d'aquesta ciutat, els senyors compromis-
saris designats per les associacions artístiques
barcelonines per elegir eis tres nous vocals,
representants de les esmentades associacions,
que han d'entrar a formar part de la Junta de

Museus. Un d'ells, per un període de quatre
anys, havia de cobrir la vacant produïda per
dimissió del senyor Lluís Masriera, i els al-
tres dos, per un període de vuit, en substi-
tució deis vocals senyors Manuel Rodríguez
Codolà i Bonaventura Bassegoda i Amigó,
els quals cessaven reglamentàriament. Va
presidir les eleccions el senyor Caries Piroz-
zini, vocal honorari de la Junta, delegat per
l'alcalde per a aquest acte, assistit del secre-
tari i director deis Museus senyor Joaquim
Folch i Torres.

Efectuat l'escrutini, quedaren proclamats
per majoria de vots per als dits càrrecs els
senyors Pere Casas Abarca i Alexandre So-
ler i March, i pel que fa referència al període
de quatre anys fou reelegit per aclamació el
senyor Lluís Masriera i Rosés. acte de justícia
i petit homenatge que bé es mereixia per l'en

-teresa demostrada en circumstàncies de tots
prou conegudes.

Necrològica. Amb poc temps de dife-
rència han deixat d'existir dos grans pintors
espanyols: el cordovès Julio Romero de Tor-
res i el valencià loan Antoni Benlliure. El
primer, plasmador de beutats femenines, au

-tor del Retablo del Amor, l'enamorat de la
noia cordovesa, de la qual tan bé coneixia el
secret de l'ànima, mística i sensual alhora,
moria, jove encara, a la seva terra nadiva vol-
tat de l'afecte i la dolor dels seus i de tot el
poble que l'admirava. El seu traspàs fou ve-
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rament sentit i l'acte del seu enterrament
constituí una manifestació de dol en la qual
prengué part tothom.

Joan Antoni Benlliure moria a Madrid.
Especialitzat en la difícil técnica del retrat,
en la qual havia excel•lit i creat una ben me-
rescuda reputació, el seu nom no havia esde-
vingut tan popular. Pot ben dir-se, però,
que ambdós constitueixen una irreparable pèr-
dua per a la pintura espanyola.

La plaça de Catalunya. Uns bons se-
nyors veïns, o gairebé veïns de la plaça de
Catalunya, els quals pel que es veu, encara
troben a mancar coses, com aquel! qui no diu
res. amb la mateixa inconsciència amb qué
l'infant demana la lluna, han tingut la gran
pensada de demanar a l'Ajuntament que hi fos

-sin traslladats els jocs d'aigua de l'Exposició
de Barcelona.

Aquests bons senyors, als quals den servir
de distracció el continuat fer i desfer de la
gran plaça màrtir, pel que es veu ignoren en-
cara que una obra concebuda en conjunt i per
a un lloc determinat, majorment si és de la
grandiositat de l'obra que ens ocupa, no pot
disgregar-se ni traslladar-se de lloc sense des-
trucció, i això deixant encara de banda les
grans dificultats d'ordre tècnic que no sola-
ment aconsellen la seva conservació en el lloc
actual, sinó que s'oposen a tot intent de tras-
l l at. Els jocs d'aigua i llum de l'Exposició,
els quals han fet la seva niés preada i legítima
glòria i que des d'ara haurien de dir-se del
Parc de Montjuïc, tots els bons barcelonins
conscients i amants de les glòries ciutadanes
haurien d'advocar perquè fossin conservats en
el lloc de llur actual emplaçament com un per-
durable record de llur gloriós origen i com
una atracció més de la ciutat. els quals podrien
funcionar en dies senyalats, tal com fan a Ver-
salles amb les seves célebres fonts i arreu on
tenen cosa semblant.

Després, però les aspiracions han estat
més modestes, i es senyala com a cosa pos-
sible el trasllat al centre de l.1 plaça del sor-
tidor de davant el restaurant d'Ambaixadors ,
i fins sembla que ha estat demanat a en Bo-
hïgues, per quí podia fer-ho, que hi digués
la seva.

Per Déu! que no la toquin inés. aquesta
plaça! ¿Que no ho veuen que tal com ha estat
concebuda la seva urbanització, el seu centre
ha d'estar per sempre més desembarassat de
noses? ¿que tot el que intentin posar -hi farà
fàstic i destorbarà? Si en el projecte de la
seva urbanització va posar -hi les seves mans

pecadores tota una... Escola d'Arquitectura
i va ésser aprovat el projecte, per què no fou
dut a terme en tota la seva integritat? ¿Que
no ho veuen que en una plaça irregular i ober-
ta per tots cantons com aquesta, anib la urba-
nització donada al seu perímetre, si hi manca
quelcom és tina capçalera, un punt que tan-
qui. que reposi l'esguard? Si es va creure
convenient suprimir el tetnplet projectat a la
part de les Rondes, ¿per què va conservar-se
el seu basament convertint -lo en una terras-
sa inútil, suport inversemblant d'un sortidor
pocasolta?

Algun dia tal vegada serà útil d'ernpren-
dre's la tasca d'esbrinar tot el que ha passat
anib aquests treballs d'urbanització.

Mentrestant deixem que la Plaça de Cata-
lunya reposi tranquilla del seu llarg martiri,
i un cop hagin desaparegut aquestes lletges
bastides que durant tucs quants mesos l'han en-
vaït arnb el pretext dines lluminàries excep-
cionals, i fins el record s'hagi esvaït d'aquella
caravel•la de llauna que navega per dalt de
les teulades, digna pariona d'aquells carros
d'anar per l'aigua que decoren la font de 1'ex-
trem oposat del Passeig de Gràcia, mantin-
guem-la neta i polida perquè la mainada Iii
pugui jugar confiadament i l'ennobleixi amb
la seva presència Si no hem ati p at o no ens
ha estat possible donar un caràcter, una unitat
d'estil a les edificacions dels voltants, que
hauria estat el que en definitiva hauria fet la
veritable plaça, no vulguem enfarfegar més
el seu perímetre, ja que, com inés el retocarem,
inés l'espatllarem.

El funcionalisme. A l'Exposició Sue-
ca d'Arts Industrials i Decoratives, celebrada
suara a Estocolm, s'hi ha efectuat una expe-
riència a gran escala d'arquitectura avant

-guardista. Un jove i ja notable arquitecte,
M. Asplund, pertanyent a les noves escoles
propugnadores de la total renovació de les
tradicionals lleis de l'arquitectura. ha tingut
la sort de poder bastir l'esmentada exposició,
demostrant així pràcticament la realitat, bona
o dolenta, positiva o negativa, de les teories
sustentades pels innovadors. Ací ja no es
parla de plasticisme, sinó de funcionalisme.
L'eliminació de tota cosa supèrflua és portada
fins a les últimes conseqüències: es parteix
de la base que tots els elements arquitectò-
nics han de respondre a un fi. a una funció
determinada; no res de banal; cap concessió
al baix decorativisme or.namentalista; res que
no respongui a tina necessitat definida i con-
creta. Les estructures d'acer, el ciment ar-
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inat i el vidre són els materials emprats fran-
carnent i sense intent de disfressa.

Els que han visitat aquesta exposició diuen
que els seus bastiments recorden molt els
grans vaixells moderns, els grans cuirassats,
impressió que augments encara més a distan-
eia amb la silueta del gran pal anunciador cen-
tral. Això que en el feas sembla un retret,
és per a nosaltres el seu millor elogi 1 la prova
més faent de la seva auténtica modernitat,
despullada d'efectismes escenegr fies.

L'c rnamentaclÓ. Per l'agudesa de con-
cepte i la claredat de judící, per la perfecta
coincidència amb les idees per nosaltres sus-
tentades durant tota la vida, reproduïm a con-
tínuacíó aquest fragment de l'estudi criticde-
dicat per Baíarola al Pavellr3 que els Artistes
Reunits valí bastir a 1 ,Exposícíió Internacional
de Barcelona. Diu:

eSi en parlar del bon art ornamental erm
referírem únicament als relleus d'Ar,gel Fer-
rant que decoren la biblioteca del paveflô dels
Artístes Reuníts, fou perquè el seu exemple
ens sembla el més apropiat. AqeestsrelVeus,
per llurs motius abstractes. no represeatatiius,,
són essencialment ornamentals sense deixar,,
pero, d'ésser art pur. A!xb vol diir que no
pel sol fet de pintar una tela o d"~iipiir n ua
escultura desvinculades d"uu conjurat arqurñtec-
tl)nlc. ja ]'abra hagi d"é. er focrçneut acara.
jQuanta de pintura ii estalltura ea produeñx
aval que no és mi decorativa ní pura  Laua
art és sempre pur; és a dïtr,, eapr~u„ eapñiaii-
tual. sensible. pero ahibora é$ gairó geuipre
decoratiu: és a dir. cadera	 , b2rmr&in ñc ea si;
i el gran art, ultra par	 ea gñ..1w-
rradnic anib tot el que ell volta.

Si nosaltres trïiáre®n ea= a evemmpile dí"aarü
decuratñz els reâDeuns d" ell FenrnaL ¿ pa--
cisanerot perquè en aaluelfis hi ella l'om cwmm•-
tiltat menys nsteasiihfle d'art pair pe U qunarnntií-
t :t nués oste hble d"ad d iran ,, pera ea
aquells relilleas la mnntenisiftatt e$preïsai e ;m +-
nutesta sense amn&data r par la para 5~1s ii-

tat: és a dir que. esseat art pn iainueimü 0nn&-
mental, és peer alls gimñ per a llllegiiir ll"armella
de lla bellfesa no un lli ¢^mdf á,
art de la més estada punusa. Es a odiar., cq

p r ücmt lli radewffsli ea cd"unan aliadle i mrmüiina
;^iiirreüé de banal come v mttadd. alls irállleau die

Fer ram t s n	 emdal nniemntt uaj ,s art .
tnicaunnennt áuf C~de re i a nwï deia afpn •

piioda H"oaeintaruil am i^te^cü uñia: s a dliím,
que el innaThia aewweirnt t unaaithafll Pom (Tter
«con aceLant par unounoa ñmdhell Ilii mcniai ii ua wnrtt adPeer
unas seinoiithilhlïtaL S'7ta d("eaiiiiaur t Ica mwifiirrai„

tota «mecanització» deis motius ornamentals,
Això vol dlr q ue tota ornamentació que pur a
nosaltres ha de posseir la valor d'art pur, ha
de resultar cara i, per tant, quan no es dis-
posi de prou mltjans econòmica és millor avi

-tar•la o usar-lu en la forma més dòrics pos•
sïble.

Barcelona vista pels seus artistem,
Petícló que les entitats artfstïquas de Barca-
llena van trametre al Rolal Cfrcol Artístic, re-
ferent al concurs de pintura convocot pur a-
questa entitat, ï resposta donada a l'esmentat
document.

«ll-ltre Sr, President del Reial Circol Ar-
tfstíc.

Dïstïngít senyor riostra: Las anotats sïg-
nantn tenen ¡'honor de fer-vos avinent que:

Ideat el concurs batejat arno el nom de,
Barcelona vista pele seus artistes par l`en-
títat que tan dignament presídiu, aquesta pot
organitzar-lo de la manera que creguí opor-
tuna. Sentat aquest dret, pero, lee entitrt§
si guants arnts veurien amb gust que el Bolei Gira®l
ArtiíMtic nomenés lira delegat de Cado aras
dl"eílles per al Jurat del concurs su dit: Ea-
teagsis bé que aquesta demanda no e

 ell caprlicí, sinó que es fonamenta en lo lb-
gii" ,ostrleto,

ll yuna ida, D'entitat organitzadora de
Barcelona oteo peía reas OrttaÍeg ba de-
manean non deilegal par al jurat a t'ACOd ai0
de BeIllea Ara, u gW01 reaentaata una d etfr-
>a tandeada e§t ico i(. podrlam dliir-ne
fibra iiicii ralljl ®>hlliidannt en sean l altras errtiitats
qnne repireaennteu lo part vivo t actual diintre
ell noawinraennt ar lúe b rcelorj, Ag atea o
mniiisnus Haro portat a II liim de ones port del§
inìnuttineaadistea el cua'emldim ct que el Jurat

D uarwr,ii fit auno crenx aquella
¡lIIsiaIflttaIItiiindi^) nt<abller monca en ca w de
lla gil¢ iibiilliitat no nueiinys indhspensafnla par a
eunianll unen a'arediicyte just diinitre ll"actus1 coun

ell	iiïfatt e Yt ttíi	 :
Cruiieun,, ídímm < que llo dedsid ell 1R G

(aiin d Airtistiic awliïann t el Jnnrrat asan? eletA>ee .§
rüannr^ 	 a alltres aidiitats afstiqneai f rjiv

rr °mare. ¡la uaal lamrn „ a Lanirna paint deis piators
(	 kvmtiiar „ ea eh rasnnftat esttiin 4@ Barrem
lli urda pedas . e a ar &tes..

fileres„ «ltistiiitn%iit sean.	 plan fí r- í4§
amrii luur ll"e-tfatt l' lada ((íes ben segur i s rea
com ma~	 força X~811,,
que coll irairuniiltlii celi Crinrs l!uiairila
an liiat, uar aìqueatt íes croma ii	 'a iiiq iv iiuient,,
ii, so relott,, des que :s'	 ptC ibiliict 11'' t>	 ii de

,r,cwi,wa uL 1a país	 d amaces Bias a
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a data final d'admissió d'obres. hom consi-
der, que la ciutat té la llum menys escaient
per a ennoblir els seus indrets. Sabeu per-
fectament, senyor, que la llum de mel de la
tardor i la llum fina i clara de l'hivern da-
munt les avingudes, damunt dels jardins i les
pedres velles i noves, torna llur aspecte més
penetrant.

Esperant que els nostres desitjos trobaran
en vós un paladí. us saluden amb tot l'afecte
els vostres companys en nom propi i de l'en-
titat que reps exenten.

Pel Cercle Artístic de Sant Lluc, Rafel
Benet.

Per L( s Arts i els Artistes. R. Canals
Per l'Ateneu Barcelonès (secció de Belles

Arts), X. Nogués.
Pel Foment de les Arts Decoratives. San-

tiago 1v/arco.
Barcelona, 8 de juliol de 1930.»

«Estimats senyors i companys:
En Junta de Govern del nostre Círcol hem

llegit la carta que ens trameten sobre el con-
curs obert entre els pintors barcelonins que
vulguin representar Barcelona vista pels
seas artistes.

La Junta sent una justa satisfacció de la
col-laboració aportada a la seva iniciativa per
les opinions que la discuteixen, sia en el
sentit que es vulgui, demostratives de I'in
erès ciutadà i artístic que precisament es

p roposa suscitar. Per això rep amb gust les
observacions de vostès, a les quals respon,
lleialment, segons les raons que creu justes
i oportunes.

La constitució del Jurat T'hem decidida (si
ens permeten emprar uns mots de la seva
carta) fonamentant -la en la lògica més es-
tricta. Intervenció oficial inevitable, ja que
sense el patrocini oficial no hi hauria concurs;
i, dintre la representació oficial I'Acadernia

de Belles Arts. La tendència o «tendències
estètiques» d'aquesta part del Jurat no les
prejudiquem: no cal. El Círcol Artístic, que
ha iniciat i fa el concurs, que és una associa-
ció lliure d'artistes amb una secció especial
(i lliure) de pintura, es reserva cinc vots,
que per pròpia dignitat, i per portar ben alía
la qualitat del concurs. ja es preocupava d'atri

-buir a judicadors independents, ben estima-
dors «de la part viva i actual dintre del movi-
ment artístic barceloní. » Per això ens sembla
una mica temerari el convenciment de vostès
de suposar «a bona part deis nostres artistes
una manca de la flexibilitat (no menys indispen-
sable que la lleialtat) per a formular un vere-
dicte just dintre l'actual complexitat estética».

Estructurant així, el Jurat no admet addi-
cions que amb no menys fonament que vostès
demanarien les altres agrupacions d'artistes,
i que portarien la deplorable confusió de tots
lesles comissions o juntes executives massa norn-
broses.

Resta ara la qüestió de la demora. La
Junta de Govern del Círcol Artístic no tindria
cal) objecció a fer-hi si no fos l'obligació que
ha de respectar de guanyar tot el temps que
es pugui. Considerin que el concurs ha estat
pensat i convocat per l'Exposició i que no se
n'ha d'allunyar. Així i tot s'ha retardat el
termini un mes i mig.(') Més no pot ser.

Esperem que compendran la transcendèn-
cia de les raons que han informat el nostre
projecte. i que ens tindran en bon compte
l'amor profunda que pel nostre art i pels nos-
tres artistes és guia i estímul de la Junta de
Go'ern del Reial Círcol Artístic.

I. personalment, com sempre. amb tota
consideració i afecte.

Barcelona, 30 de juliol de 1930
P. Casas Abarca, president.

F. de P. Quintana, secretari.

(1) Fins el 15 de novembre.
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SANT JÒRDI
18, Cariase, 18 - Telèfon 19634

y El nnestre impressor

T RAMON TOBELLA

V
es complau a fer-os saber que ha
inaugurat un non local per a la

7 venda de tota hiena d'Articles
. d'Escriptori i instal-lació d'una

Llibreria, la qual eoinptarl amb

.
nu extens assortit de llibres

. catalans, castellans
i estrangers.

OBRA INTERE SSAN T;

"Història de l'Hegemonia Catalana en la
Política Espars` ola", de Francesc Pujols

R. TOBELLA; CARME, i8 — BARCELONA
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