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Plàstica 1 decoració teatrals

No hi ha manera possible de treure, al teatre, la qualitat essencial d'espectacle, per

més que en les avantguardes artístiques s'hagin volgut fer coses per l'estil d'aques-

ta. Naturalment que totes aquestes teories responen gairebé sempre al desig d'adoptar

unes posicions més originals i destacades. Perquè si bé en el teatre l'element essencial

és la paraula, aquesta pervé a nosaltres per boca del comediant; aquest, per a dir-la, es

maquilla, es posa un vestit apropiat, es mou de certa i determinada manera: en resum,

dóna vida a un espectacle i, com a complements de la paraula, es val de totes les coses

esmentades, que no són sinó elements decoratius.

És ciar que ]'acció, servida purament i únicament per la paraula, el gest i el maqui

-llatge, ja és prou per a crear un ambient sense necessitat d'altres elements plàstics i deco-

ratius. Però això, posat en pràctica, constitueix una gran fatiga per a l'espectador, que

s'estima molt més trobar-se arnb totes aquestes coses fetes. El secret está a fer coin-

cidir els elements actius acció, paraula i gest amb el elements estàtics plàstica i deco-

ració. I per aquest camí tornem a la teoria, gairebé arraconada, de Wagner, que el

teatre ha d'ésser un conjunt de totes les arts belles.

I realment, al nostre entendre, és així. Únicament el que cal és que tots aquests

elements mantinguin entre elis la suficient ponderació i equilibri. Però això és una cosa

molt difícil, sobretot entre nosaltres, en què la presentació de les obres és generalment

una cosa pobra, i moltes vegades antiartística. Perquè fins quan un empresari es dóna

a preparar una presentació d'aquelles que se'n diu un vaitot, és quan més havem de

tremolar. Que els cabals esmerçats no són generalment altra cosa que una demostració

de mal gust i una ostentació ofensiva de dispendi.

Però concretant-nos a les qüestions de decoració i plástica escèniques, haurem de

dir que a Catalunya, fent excepció d'algun esforç personal com el de Lluís Masriera,

no existeixen en el nostre teatre. L'escenògraf ha derivat d'art en ofici, i de la mateixa

manera que hi ha sastreries de teatre on per un preu mòdic vesteixen a la gent de totes

les èpoques que vulguin, ]hi ha dipòsits de decorats que, combinats amb una mica de

bona voluntat, serveixen per a tota mena de drames i comèdies. Per ara ni empreses,

autors, directors ni públic no han reaccionat contra aquest estat de coses deplorable.

La rutina en què s'arrossega el nostre art escènic ho vol així. 1, per tant, és inútil

parlar de qüestions Inés fonamentals de plàstica i decoració. No ens escoltaran, i si ho

fan sempre s'acaba dient -vos que "les possibilitats econòmiques de l'empresa no per-

meten despeses, que certament no es necessiten si l'obra s'ho val".

"Arts 1 Bells Oficis"
juliol 1931
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És inútil parlar-ne amb els professionals del teatre, però pot i ha de fer-se des de

llocs com aquest. Podríem dir que cada autor i, millor dit, cada obra, necessita d'una

plàstica especial i adequada. Indubtablement, l'autor, en concebre i realitzar la seva

producció, l'imagina en un ambient especial. Així, doncs, és perfectament inútil dir que

Shakespeare, per exemple, en té prou amb una cortina per fons. Si en el seu temps

representaven sense decorat, no s'ha d'atribuir a un puritanisme mal entès, sinó a la

manca de mitjans espectaculars. El poeta, a través dels seus drames, ens parla de

palaus, de paisatges, d'efectes de llum. En realitzar-los, és natural, doncs, que ens

acostarem a la concepció primordial ele l'obra. Ara que cal veure com i de quina manera

es realitzen. Perquè les obres del gran anglès han passat per totes les fases de la deco-

ració escènica des de] realisme absolut i la reconstrucció arqueològica enfarfegada fins

a les elucubracions més modernes, com el sobrerealisme i altres tendències avançades.

Hens pres Shakespeare corn a motiu perquè indubtablement és la figura sempre

actual de totes les èpoques de teatre. Parlar d'ell és cony si diguéssim "l'home" en ab-

solut. Però així com el paisatge pintat ens interessa molt més que per les seves valors

de paisatge, per la projecció, sobre aquest, de l'esperit del pintor, així els elements

plàstics i decoratius, en les obres de Shakespeare, s'han de veure i realitzar a través de

l'ànima dels seus personatges.

Per exemple, si prenem l'obra més característica del gran anglès, el Hamlet, es veu

que els llocs més destacats de l'acció són la terrassa del castell, uns salzes a la vora

d'un riu, un cementiri... Com a color veien el gris de la mar del Nord, la boira on es

dilueixen tots els altres colors més vius. Hi ha arreu una humitat que va des de la pedra

que es torna negra fins al cel que és de color de cendra. Entremig d'aquesta boira, sub-

mergides en ella, les masses arquitectòniques han de perdre tota mena de detall, i aixe-

car-se de la terra en unes verticals que s'esvaeixen dintre de la boira, que ens donen la

il-lusió d'unes alçàries extraordinàries i produeixen la sensació d'un cert parallelisme

amb els pensaments de] protagonista. S'ha dit, corn una mena d'axioma teatral, que les

escenes a l'aire lliure tenen menys intensitat i emoció que les que es descabdellen en

un lloc tancat. Podrà ésser així moltes vegades. Però és indubtable que ni l'episodi de

l'esplanada del castell, ni la mateixa escena del cementiri o la de la mort d'Ofèlia, ens

ho podem imaginar sense que tinguin com a escenari la mateixa naturalesa, sota el cel

infinit, que concretant al teatre serà aquell ambient plàstic i decoratiu creat per l'artista

que més s'hi apropi. Això vol dir que ni un decorat realista, ni una reconstrucció arqueo-
lògica per docta que sigui, convenen a Shakespeare, però sí aquells que amb una gran
simplicitat creen l'ambient que demana l'episodi.

En realitat, els decorats haurien de tenir sempre la màxima simplicitat, fins i tot
aquells que per la manera d'ésser de l'obra exigeixen un realisme absolut: per exemple
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els drames rurals del nostre Guimerà, que, malgrat ésser romàntics en essència, són

produïts en una època i en un ambient en què s'exigia a la plàstica o a la decoració un

verisme, tan accentuat conc fos possible, a base de les tendències naturalistes que lla-

vors estaven de moda.

No és aquest el lloc, per tractar-se d'un article, on podem esgotar el nostre tenia,

que deixem per a un estudi més complet que veurà la llum el seu dia. Però referint -nos

en general a plàstica i decoració escèniques, direm que així com les considerem essen-

cials, creiem també que han de limitar-se a llur paper, i prou. L'element primordial del

teatre és la paraula i l'acció. Tota altra cosa, encara que necessària, és accessòria, i

ha de mantenir-se en el terme que li pertoca. Ha d'ésser un fons que no distregui, que

no es mengi les figures. L'escenògraf que abans tenia per axioma que ell també havia

de lluir-se, ha de pensar que el seu màxim lluïment està a accentuar la vida de les fi-

gures de l'acció voltant-les de l'ambient adequat. La creació plástica mai no pot ésser,

doncs, completament original, sinó que ha d'ésser sotmesa al pensament de l'autor, ex-

terioritzat pels personatges.

Però en plástica hi ha, encara, un element viu que s'ha d'acordar tant amb la idea

de l'autor com amb el fons creat per l'artista decorador. Faig menció deis moviments

individuals i de l'agrupació de les figures damunt les taules. Ací, cal especialment entre

nosaltres la intervenció del pintor, que tindrà sempre unes idees de plástica superiors a

les que acostumen a tenir els directors d'escena corrents. També cal la seva interven-

ció en el color i forma deis vestits. Algunes vegades, quan es tracta d'obres d'època,

d'escriptors de prestigi, s'encarrega a un dibuixant la confecció d'uns figurins. Però es

dóna el cas, ben sovint, que, no havent-se posat prèviament d'acord ell i el pintor deis

decorats, es produeixen uns desacords de color i de línia que fan mal als ulls. 1 en les

obres d'època actual és encara cosa pitjor. Actrius i actors vesteixen a llur gust de la

millor manera que poden i saben; però en la majoria del casos, tot i estant de vegades

individualment bé, en conjunt desentonen l'un de l'altre, els colors no lliguen i veiem

que una parella es fa l'amor i s'abracen mentre llurs vestits els imposen un divorci per

endavant ineludible.

El trobar esmena a totes aquestes coses podria ésser motiu no d'un altre article,

sinó d'uns quants, així com el tractar de les llums en el teatre, que és una de les coses

més primordials i de la qual parlarem en altra ocasió per no cabrer en l'espai del present

treball. 1 per resumir direm que plástica i color han d'ésser estudiats i realitzats amb

tot l'amor possible: amb la major quantitat de coneixements; i ja que les direccions tea-

trals no se n'ocupen sinó d'una manera primària, cercar que, per mitjà de la crítica, o

per la intervenció directa deis pintors, arribin a assolir el lloc que els pertoca.

Concretant al cas del nostre teatre, tan decandit en gairebé tots els aspectes, cal
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la intervenció de tots per a dur-lo al lloc que mereix dintre la cultura. Molt sovint la

crítica dura, incisiva, apassionada de tots pot ésser un esperó per al renovament; però

ha d'anar acompanyada de la creació que és exemple. Com fer-ho així? Ara és difícil

de dir, però cal iniciar les coses, que és l'única manera que arribin a realitzar-se. El

que no es pot ni s'ha de fer, és deixar-les morir amb tota indiferència sota els atacs

d'una crítica justa, si es vol, però que isolada només resulta un element de destrucció.

Encara que aquesta creació és ben difícil, Catalunya, que tant deu a l'art escènic

per haver contribuït d'una manera intensíssima a desvetllar l'esperit nacional, avui (i

això ja ve de dies) ha deixat de banda el seu teatre. Aquest, a l'hora actual, és ben

poca cosa. Es produeix en escenaris vells, sense cap condició tècnica; però com que

les obres que es donen en estrena són gairebé totes velles i arnades, tot està en con-

sonància. I el públic també és vell, amb l'ànima encongida de calaix de vetes-i -fils.

Són lluny del teatre català, d'una banda, els artistes i els intel*lectuals; de l'altra el po-

ble. I mentre aquests dos elements no es trobin, no és possible fer un teatre ple de vi-

da. Davant d'unes decoracions aprofitades, uns còmics sense més ambició que la del

sou reciten unes comèdies convencionals i caduques, d'uns escriptors que tampoc no

aspiren a altra cosa que a fer tantes representacions com sigui possible. Tot plegat

dóna la impressió trista de les coses acabades. I així és. Perquè els temps nous exi-

geixen un nou teatre.

AMBROSI CARRION
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Els plafons contral)lacats

L 'ebenisteria(mot 

que distingeix l'ofici de constructor de mobles des de fa tres -cents

anys i que avui ja ha perdut el significat, car el banús ha deixat d'ésser la fusta

exclusiva del mobiliari) comporta, com a tal ofici, d'aleshores ençà, un nombre ben con-

siderable de problemes i exigències tècniques. Des d'aquest punt de mira és un dels

més interessants, i de màxima importància; i ho és, encara avui, tant com en els seus

inicis, quan els moblistes holandesos eren invitats a establir-se a París.

Una de les tècniques més exigents i característiques d'aquesta professió és l'aplacat

de les fulloles, llises o bé en diagonal, o en marqueteria; però n'hi ha una altra, de cab-

dal, que és la d'evitar el joc de la fusta, llur dilatació i contracció, que es produeix, se-

gons la temperatura o el ressecament, de manera prou sensible per a alterar les super-

fícies i obrir esquerdes, i que, en conseqüència, causa desperfectes més o menys aviat

en l'aparença del moble o en el seu funcionament.

Els recursos coneguts per a neutralitzar aquests efectes són múltiples i variats, i

s'apliquen distintament segons ho comporti l'estructura del moble, o l'ornament, o

l'acabat projectat.

Però on ha estat sempre difícil d'aconseguir aquesta inalterabilitat és en els plafons

extensos de les portes i en els costats d'armari i calaixeres, perquè quan el plafó és

massís de fusta fina o dura (que és la fusta pròpia de l'ebenisteria), el joc de contracció

és inevitable i, per tant, l'alteració còncava o convexa, general o parcial de la seva su-

perfície està en relació amb el retorçament més o menys pronunciat de les fibres i la

influència de l'aire.

I aquest desavantatge es fa més evident si hom aplica motllures i altres ornaments

damunt d'aquestes superfícies, car es desencolen i desprenen així que la fusta ha ini-

ciat la seva tendència.

Aquesta limitació ha estat el problema bàsic i tradicional que cada època ha resolt

d'acord amb els sentiments i les aptituds dels seus artífexs i els elements que ha anat

tenint al seu abast. Però ja els més antics moblistes francesos optaren per prescindir

dels gruixos excessius de fustes dures com a previsió elemental i aplacaven amb fulloles

i regruixos prims les superfícies visibles de l'esquelet construït de fustes flonges, tais

com l'àlber i el vern.

Boulle ho feia així. Ell no va ésser precisament ¡'iniciador deis secreters de banús

amb marqueteries, com creuen molts; però tanmateix va excel-lir-hi. 1 la part més re-

marcable d'aquests mobles de l'ebenista famós és el nombre de marqueteries aplacades

125



en gratis plans perfectament obrats, que s'han conservat inalterables a causa de la selec-

ció de la fusta interior i la cura amb què era ajustada i encolada.

De totes maneres, l'aplacat sobre fusta blanca (menys susceptible de vici i enguer-

ximent que la xicranda o qualsevol altra fusta fina massissa) no era pas una solució.

Encara es produïen esquerdes, i la tendència al moviment es notava damunt la su-

perfície de tal manera que eren ben visibles els senyals de la juntura d'unió de les

posts que formen el plafó sota la fullola.

Perquè una post, encara que estigui unida amb altres formant un plafó, té una

lleugera tendència a corbar-se en

el sentit de l'amplada. 1 per la

cara que en la seva posició en

l'arbre`donava a l'exterior, es pro-

dueix una concavitat que dóna

A	 al conjunt del plafó una ondulació

	

/%/` j	 més o menys prolongada segons

	

Q̂ '	 el nombre de taules que el com-
^-	 ^	 ponen. (Figura 1. .. A.)

Hom podria disminuir els efec-

-	 tes vitals del cor de la fusta partint

—	pel mig les posts en llur longitud

i ajuntant-les després1	 s 	 alternativa-

ment de manera que un cantell

de la part del cor vagi unit a un
Figura 1. 0 	 cantell coster. (Figura l .a: B.)

Però aquest mètode no aconse-
gueix encara neutralitzar el joc de contracció, i en els tallers d'ebenisteria, espaiada-

ment, s'ha anat partint les taules en tres, quatre o cinc peces, fins a arribar a excloure la
peça central, que és la més afectada.

Indubtablement, la fórmula que millor resol la inalterabilitat de] plafó, o creuenda,

és la que Santiago Marco ha vist realitzada a Suïssa.

Per ampla que hagi d'ésser aquesta creuenda, es compon de llistons que no passen
de dos o tres cm. de gruix o amplada; per tant, s'aconsegueix així, per dos motius, la
inalterabilitat: a causa de la multidivisió de les posts en llenques que tenen un impuls
massa feble cadascuna per a produir alteració, i perquè l'aire, d'aquesta manera, ha
pogut penetrar prou a l'interior perquè hom hagi de témer els efectes del futur
ressecament.

Podríem dir que d'aquesta forma el joc de la fusta queda reduït a la mínima expres-
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sió; però tanmateix aquesta expressió pot ésser notada després d'ésser aplacada i polida.

A través de l'ínfim gruix de fullola esta perceptible (i sota el vernís encara més aparentment)

qualsevol grop petit i de cap importància, i àdhuc les principals vetes de la fusta; i ales-

hores 've una de les utilitats de la solució del contraplacat per a remeiar-ho. S'aplaca,

abans de la fullola fina, un altra de més gruixuda i menys dura que faci coixí a aquestes
mínimes alteracions.

Si la fórmula suïssa reportada és la més convenient en l'ordre de la inalterabilitat
de les superficies planes, el contraplacat li fa de complement, alhora que esdevé un re-
curs característic de l'ofici,

d'acceptació universal.

Com i quan va néixer

la teoria del contraplacat?

D'ací estant, i davant la

manca d'estudis especialit-

zats, es fa impossible de

fixar-ho.

Hom coneix una recen-

sió d'uns antics obrers que

afirmaven que el contrapla-

cat no era anterior a 1855;

per altra part, en els manuals

especialitzats publicats a

França abans d'aquesta da-

ta, no se'n fa esment.

--	

j-j

A

PiLi
a.	 c.

Figura 2

I és ben cert que la fórmula no pot ésser més senzilla i breu.

Abans d'ésser aplacat amb la fullola fina el plafó de fusta blanca, s'haurà d'haver

aplacat, per les dues cares, amb una altra fullola d'uns tres mil . límetres de gruix, amb les

fibres orientades precisament en sentit perpendicular a les de la fusta que representa

l ànima. Si hom té en compte que la contracció opera únicament en el sentit de llur

amplada i mai no ho fa en el de la longitud de les vetes, aquesta superposició dels tres

gruixos de fusta explica bé que es neutralitzin mútuament llur impuls i el refermi encara

l'aplacat definitiu amb la fullola que decora el moble, per les dues cares i també en

sentit contraposat. Per a no malmetre l'estabilitat d'un plafó preparat així, el que cal

tothora és un perfecte equilibri de gruixos i qualitats en les fulloles de cada costat de

l'ànima del plafó. (Figura 1.": C.)

Una mica més de gruix en una de les cares provocaria l'afebliment de resistència

en la cara oposada, i, en conseqüència, vindria a produir una concavitat acusada en

127



tota l'extensió. Però un contraplacat perfecte és una feina tan fàcil per a l'operari ex-

pert que el resultat depèn primordialment de l'estat de sequedat i especials qualitats de

les fustes i les fulloles.

Les característiques que els moblistes consideren essencials per a les fulloles de

contraplacat són: amplada suficient per a evitar en el possible els afegits o juntures, i

l'absència de grops i fibres retorçades. Es apta, doncs, la fusta llesta i de poc pes, com

el tuliper, per exemple, arbre americà, d'espècie magnoliàcia, del qual s'ha fet un ús

ininterromput fins fa molt pocs anys. El tuliper, pel seu diàmetre, permet considerables

amplàries de fulloles, i és turgent i d'un gra fi i poc compacte.

El principi que amb fustes de molt poc cost es fornia material excel•lent per a la

construcció del noble, impulsà

els alemanys a estandarditzar la

producció a base de plafons de

mides, extensió i gruix determi-

nats i amb tres, cinc o set fulloles

sobreposades a cap i a través.

Després de diverses provatures

/ amb avets europeus, ja abans de

la guerra escolliren l'okoumé,

fusta de poca densitat i quasi des-
Figura3	 coneguda. Des de 1920 ençà

l'okoumé s'ha estès i prodigat

tant que, pràcticament, han desaparegut el vern i el tuliper per a aquest ús.

L'arbre actualment preferit té el seu origen en algunes zones de la Guinea espa-

nyola i del Gabon francès. Entre el riu Kampo, de la Guinea, i el cap López, del (ja -

bon, es pot dir que hi ha localitzada la producció, amb la diferència ben sensible que,

mentre en la colònia francesa ja fa molts anys que s'extreu mecànicament la producció

deis seus boscos amb intensitat comparable a les comandes cada volta més apressades,

a la Guinea espanyola tot just ara hom s'interessa per una explotació superior a la deis

indígenes, que extreien l'okoumé deis marges deis rius i el baixaven, pel seu corrent, a

la platja a vendre'l als europeus. És cert que hi ha algunes concessions novelles amb

un principi de mecanització, però llur producció és poc notable, car no pot passar per

ara, i d'ací a alguns anys, de 60,000 tones, quan l'actual consum a Europa s'aproxima

al milió de tones. Aquesta xifra és realment impressionant i dóna idea de la importància

1 complexitat del conjunt de la branca industrial de la construcció del moble a qui, com

nosaltres, tenim la visió d'una ebenisteria casolana i d'un fraccionament quasi cel-lular.

És molt remarcable també la rapidesa amb qué el mercat europeu ha acollit 1'okoumé
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OBRADORS 1 DESPATX:	 FUNDICIO:

ARIBAU, 103	 CASANOVA, 132

TELÉFON 7 1 3 7 2

PINTURA 1 DECORACIÓ

VILARÓ 1 VALLS, S. A.

MUNTANER, 155-157 ~ BARCELONA

Tallers de Serralleria

MANUEL
SARRIAS
Treballs artístics i

d'obres
Tallers i Despatx:

Bolívar, 20-22
i Agramunt, 9

Sant Gervasi

Telèf. 70005

Sucursal:

Passatge Forasté, 4
(Avinguda del Tibidabo)

BARCELONA

RAJOLES - CERAMICA - TERRA CUITA

CASIMIR VICENS

BARCE LONA
CARRER TALLERS, 72	 TELÉFON 15644



Cristalleria Catalana, S. A.
Successora d'F.. BUXI RES, BUXFRES 1
ABELLA, LL. RIGALT i ,I. COLL ESCOFET
111111 IIIIIIIIIIIII 11111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111

Conseller Delegat i Director Artístic:

LLUÍS RIGALT
Central: Ronda de Sant Antoni, 56 - Telèfon 22o35

Sucursal A: Paloma, Jo - Telèfon io665
Sucursal B: Sardenya, 31 9 - Telèfon 54o8o

.Sucursal C: Carate, .io i 3s - Telefon :5425

Vidrieres d'art - Muntures en plovi i llautó - Esa alts al
toc damunt vidre, cristall i ceràmica - Vidres i cristalls
plans i corbats-Baldoses-Baldosetes- Gravats -Biselats
Miralls - Marcs - Motllures - Articles d'escriptori, etc.

Medalla d'Honor: Barcelona 1923
Medalla d'or: París 1925	 Gro,, Premi: Barcelona 1929

LA PINACOTECA
1)E GASPAR ESMATJES

MARCS - GRAVATS - SALA D'EXPOSICIONS

<, rr

Passeig (le Gràcia, 34 -Barcelona Barcelona

ÉS EL MILLOR ASCENSOR ACTUAL

MA J ATIEM DE
A
	

PAPERS PINTATS
Domassos,.............. .........

velluts, tapisseries,

pantalles, cortinatges,

cretones, catifes i tapissos............................__.......................	 --...	 -- -

RODRÍGUEZ GERMANS
111111:111:111:11:IIIIII11 IIIIIIIIII III IIII III 1111111 IIII III IIIIIIIIIII 11111111111 III III IIII III1111111:11!111111111111

Rambla de Catalunya, i2- BARCELONA

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

PER A DECORAR HABITACIONS

FILL DE

JOSEP 6U4SCI^I

RAURIC, S	 TELÈFON 10686
BARCELONA

I	 \	 \	 \	 /	 CORTS, Gl;)	 s'.s^x^:^.^.sti-^^tr^Ta^.^.^:e^r•.^-^u:^ ;senti
YE.R A TE I CAI•̀ t•: - EXT EN. ASSO IC TIT

', A'A"^ CA ALÁ TEL. 12674 ;̂Sp^,('§AlITAT E ARTICLES YEK A FRENI \T1
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Plats i plafó de metall repujat  

El Caçador	 Esport de neu

Copes de cristall gravades a la roda

Treballs executats pels alumnes de l'Escola Massana



^
PARQUETS 1 DECORACIO - PLANEL S QUERALTO l C'. S. fl

SANTAELENA,4i6 	BARCELONA	 TELEFON16
s	 a________r	 _

PUBLICACIONS DEL "FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES"

Per la bellesa de la Llar humil
III 1 II	 I	 HlIII 1 III 1111111111111111WIII 1111 IIIII II 1111 1 1 11111 1 1 III II 11 11 1 IIIIII	 1111 IIIIIIIIIIIIIIIII 111111 I	 I	 II	 II	 II	 II	 III	 II	 II	 II	 III	 II	 III	 II	 III	 II	 II	 II	 I	 I	 III	 II	 IIIIII	 I111I IIIII

.Recull d'orientacions

Obra profusament 1 Iustrac,a ainh 	 Alçats i plantes ¿ 'ec-Iifcis, conjunts de
^o Iánnines en negre i en colors 	 decoració interior, inoLIament, etc.

PREU: 15 PESSETES

GUIA DE LES ARTS 1 BELLS OFICI
l Ulli IIIIIIIIi IIi III,:I^I4:I1iFlllllll 	 VI.....1111111111111111111111111111111111 „I 	.lil . ..... 1111111	 II11,1IIVY .. i 	 .LRIJI :I1iIV.11IHIII: 111111,1111I1I11[II :I1JJFIIIIIIII!lrIIIII]IIL ill 	 .	 Illlill	 ....	 m1 .................................... 	 ........	 ......_......._.

Antiguitats

ESCI.ASANS VDA. 'l'RiuS. MARIA: Pietat. 10

Antiguitats (Restauradors d')

l'OIWC'ADA, PERE: Palla. 12

Art 1 restauració

(')DINA, JOSEP. Rosselló. 214 i Banys Nous. 14.

Tel. 19685.

Azulejos de Talavera

REIG. ENRio; Avinguda _tifons XIII. 37. Tel. 76352

Barnissos

BRUALLA. ANTONI: Progrés, 41. Tel. 74504.

Ceràmica

C ASARE v1UNT. \IODESu Dr: F dtbrica a Sabadell. Exp.

i venda, Claris. 119.

S. A. XUMETRA: Bruc. 56 '1'el.11918. Sucursal: Sant

Andreu, 299.

SUNET URGELLES. S.; Carrer n. c 4 (Sans). Tel 32523

VICENS. CASIMIR; Tallers, 72. Tel. 15644

Cintes de seda 1 cotó

JAUMANDREU I LLIBRE; Riereta. 24. Tel. 16946.

Comptadors d'aigua

PUJADAS. IsIDIE: Arihau. 56. Tel. 70712

Construcció 1 decoració

DOMINGO I JOVER; Consell de Cent, 163. Tel. 30897

MOYA. J.; Aragó. 184 Tel. 73852

ROCA I ANGERRI; Corts, 306-308. Tel. 30277

Constructors d'obres

AGUSTÍ, JAUME; Aragó, 222, ent. Tel. 11966

MESTRE D( )MINGO. RAMON; Diputació 288 Tel. 10732

PAMIES GERMANS; Via Laietana, 54. Tel 22186

TORRES. ANTONI; Diputació. 290. ent. Tel. 18097

Contractistes d'obres

AMARGOS PELLICER, .1: Ausies Marcit, 2. Tél,13582

ANONIMA DE CONSTRUCCIONS. SOCIETAT: I'e

lai. 50. Tel. 14918.

R.OVIIRA, l3A1.00MER: Passeig de Salut .loan. 6

Decoradors

BUSQUETS. EUSrtzt; Rosselló. 286. pral., l..'

Decoradors en laca japonesa

SARSANEDati	 W O1 .a\I0TO 	 t y ('.: ('ampo Sa-

grado. 28

Decoradors d'interiors

COSP. VDA DE PFRa: Rosselló. 231. Tel. 73574

Dibuix 1 pintura (Efectes de)

GUARDIOLA, I. Suc. Frigola i Queralt; València, 199

Tel 74205

HORTA, CASA MIQUEL; Avinyó, Tel. 14993

TEIXIDOR.. ANTIGA CASA; Rambla. de Catalunya, 89

Tel. 70672

TEXIDOR. VDA. D'E.; Ronda S. Pere. 16. Tel. 11623

Ebenistes

CAMPANA, JoAQuIM; Còrsega. 561

FRANCOLÍ, JoAN; Vallhonrat. 30, Tel. 34749

LINARES, A.; Riera Alta. 21. Tel. 15353

MIQUEL, JOAN; Roger de Flor. 231. Tel. 53893.

PUIGDENGOLAS, JOAN; Nou de Sant Francesc, 3.

Tel. 19164.

' RIBAS. VDA DE JOSEP; C. de Cent. 329. Tel. 14657

Electricistes

FRANCH. JosKP; Corts, 682. Tel. 16621

Escultura i decoració religiosa

ESPELTA: València, 200. Tel. 78001

s la



GUIA DE LES ARTS 1 BELLS OFICIS
liti

( Vegi's la patina anterior)

Escultura religiosa i decoració
CASTELLANAS, TALLERS; Balmes. 1.3. Tel . 71267
RIUS. CI.AuuI; Rosselló, 195. Tel. 74201

Estereotipia i Galvanotipografia
RW)CA GERMANS. 5. L.; Corts. 462. Tel. 34826

Estucadors
CASA PET1T-Ra ION GAUSSET; Roeafort,108. Tel. 30966

Fotografía (Materials per a la)
RIBA. VÍDUA D'ENRIC; Rda. Universitat. 37. Tel 18651

Fotògrafs
ARENAS, RAFEL; Passeig de Gnccia. 21

Fotògrafs industrials
«ALBERTI». Foros; València. 312. 1. 2. Tel. 7825(5
SALA CA\ll'AS. JusEI'; Còrsega. 413. ent. 2.

Fotogravadors
151lVE 1" EI .IU. FRANCESC ; Via Laietaua,laT Tel. 17069

Fumisteries
MAS BAG_á. 5. A. \I.: Valéncia.346.'I'el. 37016

Fusteries
CASAS l"RANOESC; Diputació. 121. Tel. 3.24.
MONCANUT. FILI. DE D. Paris, 125. Tel. 10966
NIUBó 1 CIA.. BALTASAR; Pge. Forasté. 17. Tel. 72553

Fusteries mecàniques
BIOSCA. PERE; Sant Gervasi. 103. Tel. 74714
FUSALBA; JOAN. Avinguda de la República Argen-

tina., 238. Tel. 75105.
MANA. JOAN; C. de Cent, 63. Tel. 30633
RUIZ. Jo.av (Successor de Calonja); Roger de Flor,141

Galeries d'art
SALA BARCIN(-V. Í ARCíA SIMÓN; Rbla. Catalunya,

29. Tel. 15677
Guixaires adornistes

AVILA..1AcINT; Passeig St Joan. 73. Tel. 75071
CAS SUS. JOSEP; C. de Cent. 474. Te l. 53712
COLL, PRRr; Corts, 473. Tel. 34673

Impremtes
TOBELLA. RAMON; Carme. 18. 'le!. 19634

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

Joiers-Rellotgers
ROCA. JAeINT; Rambla del ('entre. 33. Tel. 19562

Làmpares
BALCELLS. FttANci?sC; Rambla de Catalunya, 29. i

Tel. 14264
BIOSCA 1 BOTEM; Rbla. Catalunya, 129. Tel. 73536
CORBERó, PaRE: Aribau, 103. taller. Tel. 71372

Marcs, gravats i imatges
SERRA JOAN; Canuda, 33. Tel. 17207

Marcs 1 Motllures
AMIDO). ANTIGA CASA; Petritxol. 10

Metallistes
BIOSCA I BO'I'EY, Rbla. Catalunya, 129. 'l e! 73536
BOLIBAR.. SANTIAGO; Rbla. Catalunya. 43. Tel. 19513
CORBERó. PERE; Aribau. 103, taller. Tel. 71372
DOMENECH. OcTAvi; Tallers. 45. Tel. 16306.

Miralls
TERRES CANIAUI. EvmnsT; L(3uria. 9. Tel. 12037

.Mobles 1 decoració
CASAS. LLOIU N '; Galileu. 50-51-5:3. 'le!. 30537
Dl MINGO 1 SABA'I'E, S000ESSOb,, DE; Sans. 112 i 114.

Tel. 30101
PARCERISAS 1 CIA.; E. Granados. 90. Tel. 72573
PRAT. Jossr; Ferlandina. 67. Tel. 18286
SALAT GERMANS; Bailén. 195. Tel. 73401).

Mosaics
AII\iENGOL. AsTONí; Diputació. 222. Tel. 21571
ESCOFET I CIA. S. EN C., E. F.; Rda. Universitat, 20.

Tel. 12999

Mosaics ceràmics de grés
PUJ01, 1 BAI SIS.FILI. ur:.JAUME;'1'allers.9. '101.15864

Mosaics romans
QUEROL, Ei.isru; Dos de Maig. 27:1. 1( 1. 50383

Motllures, marcs 1 miralls
ANDREU. CASA: Salmeróu. 81. 'tel. 747i5
GASPAR..IOAN (Casa Benítez); Consell de Ceut. 323

Tel. 12064
Papers fotogràfics

LLI ). [ )NA ..lOAN: I'err. 1 V'. 179. '1'e1. 51391
Papers pintats

BERTRAN:.lut.O. Cardenal Casanyas, 11. Tel. 1895(5.
GIRONA..losat e : Corts. 6(31. Tél. 53536
GUASCH, Fil.i, na JosEe; Rauu • ie. 8. '['el. 10686
LLO.1', JosEr; Rbla. Catalunya, 59. 'le!. 13284
MARTINEZ. Li.uis; Av. Alfons -XIII. 3G7. '['cl. 5'7817
RENALIAS. C.: Pi. 11

Parquets 1 decoració
CASAS FRANCESC; 1)iplitaeió, 1.1. Tel. 32304.
PLANELI.S. QUER.ALTó 1 CIA. S. i..; Sta. Elena. 6.

Tel. 16843
Pedra artificial i decoració

SAGARRA, TALLERS; Corts i Prat de la Manta prop
Riera Blanca. Tel. 35221.

Pintors decoradors
ALSA\IORA, A1UADEu; Aragú, 143. 'le!. 32724.
BERNA'!', JosEP; Corts, 645. Tel. 26686
CALVET PARTAGAS; Sant Honorat, 7. Tel. 19365
CASALS PEYPOCH, J.; Roger de Flor. 164. Tel. 55037
PASCUAL, PERE; Mallorca, 255, Tel. 70702
TOLOSA. AuRELT; PI. Letamendi, 29. Te l. 74536.
VILARÓ 1 VALLS, S. A.; Muntaner, 155-157. Tel. 76472

Pintors escenògrafs
ESCENOGRAFLI BATLLE 1 AMIGO; Borrell. 210

Portes de ferro
IBA\1E:Z. R.: Villarrcel, 151. Tel. 72624

Projectes de mobles 1 decoració
BARO, CARLES Ma; (S. G.) Alusitu. I,

Propaganda (Articles per a)
BASA 1 PAGES; Calàbria. 66. Tel. 33368

Reproduccions d'Art escultòric
LENA, S. A.: Rosselló. 238 (tocant al Pas. de Gracia)

Retaules, daurats 1 policromia
SABA'I'E PASTOR, BONAVES •ruR:.; Aragó. 187

Serrallers
ANDORR.A..IOSEP; Sant Paii. 69. Tel 17204
CALIX. BI ':NET: Prov, de l'Institut (le Cultura i B. P. (le

la D. Rocafort, 25. Tel. 33(348.
RAMIS. JDAN: València, 436 (prop Marina) Tel. 53709
ROSICH. RAMON; Perill, 7 i Llibertat. 6. Tel. 72004
SARRIAS. \MA:.ur.I.; (S. G. Bolívar. 92. Tel. 70005

Talladorsi gravadors de cristall a la roda
ESCOLA, AIIQ,uEL; Alcolea, 135 i \Ielcior(le! Palau, 38

Tel. 30306
Tapissers

(TILABEli'I' .losi': ï'; P. (le Griiccia. 114. Tel. 72586.
LLOSA. PERFECTa: Balmes. 128. Tel. 73434
SASTRE..IOsEi, ; Còrsega. 300. Te l. 76321.
SOCARRATS. Li.uís G.; Claris, 114. Tel. ?0354.

Tapissos 1 catifes
AYMAT. 'romÁs; Carrer d'en Villà. ST. CUGAT DEI,

VALLES. Tel. 20
Teixits per a mobles 1 decoració

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

RIALP, 'l'tx!'uaaiir Å; lliputació. 298. Tel. 1818'7. Suc.
Regina Pacis. 9. Suc. n.° 2: Avinguda Alfons

XIII. 520. Tel. 76551



per a ]a manufactura del plafó contraplacat. Sis anys enrera, Alemanya consumia

100,000 tones, i actualment fa ]a importació de 300,000. Anglaterra s'hi resistia força a
causa de ]a varietat de fustes que extreu de les seves colònies, però a ]a fi ja fa impor-
tacions considerables.

Espanya ha passat, de l'any 1925 al 1930, d'una entrada de 5,000 tones a les 30,000,
que en gran part són introduïdes a Catalunya, si bé ja han estat manufacturades per les
fàbriques de València i Bilbao.

En aquest punt haurà d'ésser -nos lícit de plànyer que, essent Barcelona el mercat

més important de la Península, no existeixin, agregades a les antigues fàbriques de ta-
llar fulloles, les fabricacions secundàries de l'aplacat en sèrie prou importants per a
suprimir la minsa i rudimentària indústria que ací existeix, i la importació de manufac-
tura que, en general, és prou deficient.

Una fabricació pròpia (deixant a] marge raons d'abast econòmic) serviria molt millor,

car podria adaptar-se tothora a les necessitats de la indústria mobiliària que s'inspira en

formes estètiques sempre canviants; i podria contribuir, amb la perfecta realització

d'aquest material, a la dignificació de ]'economia constructiva, que és la tendència

orientadora més activa.

La realització del plafó contraplacat és tina conquesta de resultats concrets. No és

encara un element constructiu definitivament reeixit, perquè es limita a ésser aplicat a

cobrir estructures i és poc apte com a element estructural.

De totes maneres, la utilitat dels plafons contraplacats es fa molt interessant en ]a

moderna realització de portes en sèrie i en altres de caràcter extraordinari: així les

portes que René Prou projecta per a la decoració de paquebots i les que Ruhlmann ha

instal-lat a l'entrada del Palau de les Colònies de l'Exposició Colonial de París, que tenen

0`00 ni. X 2'05 m. de superfície totalment llisa. En aquests casos la utilització del

plafó de fulloles a cap i a través no solament ha permès una perfecció formal, sinó que

porta la transformació i superació d'una tècnica i tina estructura tradicionals.

En la revista A. C., òrgan del G. A. T. E. P. A. C., hi ha uns gràfics que indiquen

una fórmula elemental que falla no pas Cínicament, però sí de manera primordial, pel fet

que no s'hagin tingut en compte els gruixos excessius en els muntants i travessos que

formen la muntura interior, i que són la causa dels enguerximents. (Figura 2: A.)

En canvi, la solució técnica més apropiada és ]a que apliquen els artistes parisencs

que hem esmentat, la qual reproduïm en les figures 2 C i 3, còpia d'una maqueta que

pertany al senyor Santiago Marco. L'ànima interior és una quadrícula composta de

llistons que tenen l'amplada calculada per a donar el gruix precís a la porta, però que

són d'un gruix mínim (5 mm.), bé que discrecional, segons l'extensió total que convé

donar -li. Aquests llistons s'encaixen entre ells per mitges mosses intervalades a una
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distància també variable, però que en portes de nobiliari hom pot establir a 25 mm.

per exemple. Un cop encolats, formen una estructura inamovible i immillorable, econò-

mica i de tan poc pes que, per a l'objecte a qué va destinada, resumeix tots els avan-

tatges que cal a una obra d'aquesta mena. Els moblistes saben perfectament que el grau

de resistència prové no tant de l'espessor de les fustes com de llur travatge ben ajustat.

Els qui creiem que l'esperit de] nostre temps ha de plasmar obres ben determina-

des, anés que en banals senyals externs posem el nostre optimisme en troballes essen-

cials que, com la que havem descrit, resolen lògicament limitacions constructives, de la

mateixa manera que l'aplacat a cap i a través, come ja hem dit abans, representa la supe-

ració de l'antic problema de l'alteració de la fusta en els plafons, camp d'ornamentació

preferit pels artistes i que ha de permetre en Fesdevenidor la possibilitat de noves formes

i expressions decoratives.

Actualment ja és un convit molt suggestiu per a la marqueteria, on els moderns

decoradors poden obtenir noves expressivitats poc recercades en el nostre medi.

En síntesi, podríem dir que el plafó contrapiacat ve a ésser, tant come una important

solució técnica, un estímul per a la renovació estètica en les noves promocions d'artífexs.

JOSEP MAIN.ÀR
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Expp s1cI ® Ét'Airq culteetitira

A ixò serà potser una apreciació personal nostra, però l'Exposició d'Arquitectura

- suara celebrada a la Sala Parés ens fa l'efecte que no ha despertat entre el nostre

públic tota aquella atenció de què era mereixedora.

Aquests temps de transició que vivim, precursors d'una radical transformació del

tradicional concepte arquitectònic; quan es debat amb més passió que mai el vell terna

de si l'arquitectura ha d'ésser considerada com a art bella o només com a senzilla tèc-

nica de ]a construcció; quan entre els mateixos arquitectes es manifesten ben acusades

aquestes dues tendències que poden arribar a dividir-los en dues categories: d'un cantó

els qui volen fer de l'arquitectura una professió fredament lògica, social, estandarditzada,

i de l'altra els qui creuen que per damunt de tot l'arquitecte no ha de renunciar a ]a sensi-

bilitat i, per tant, no ha de deixar d'ésser artista, creiem que són els més apropiats per-

què el públic s'interessi per aquestes exhibicions que posen de manifest la força i

la importància de les dues tendències en pugna.

Barcelona en altre temps s'havia interessatfortamentperl'obra dels seus arquitectes, i

comentava i discutia els mèrits de cada nova edificació que elsVilaseca,Gallissà,Domènech

i Muntaner, Puig i Cadafalch, Gaudí, etc., alçaven en les seves vies. Avui, encanvi, sem-

bla desinteressada i indiferent a tot allò que en matèria d'edificació passa al seu voltant.

És que per ventura no tenim avui arquitectes de la categoria dels esmentats?

Deixant a part Gaudí, el geni dei qual s'elevà a regions difícilment assolibles, cre-

i em que tots els altres tenen entre les joves promocions llurs substituts i continuadors.

No cal citar noms, ja que la llista que podríem formar no es diferenciaria gaire de la que

cada u, mentalment, es formularà. A què obeeix, doncs, aquesta indiferència?

Tal vegada la raó d'això caldrà cercar-la en el règim paternalista imposat per la

primera Dictadura, la qual a la nostra ciutat fou pròdiga en obres d'arquitectura i d'ur-

banització imposades sense control ni possible discussió; tal vegada la culpa és dels

mateixos arquitectes, els quals no tenen el degut contacte amb el públic, o bé és impu-

table a la nostra crítica artística, ]a qual, amb poques excepcions, no parla d'arquitectura

o de l'obra dels nostres arquitectes sinó incidentalment

Sigui com vulgui, cal lloar sense reserves l'esforç realitzat per l'Associació d'Ar-

quitectes de Catalunya en organitzar aquesta exposició on han estat representades

totes les tendències, des de les més tradicionals fins a les més avançades, i creiem que

rio fóra desplaçat, ara que es parla de reinstaurar les nostres Exposicions Generals

d'Art (anys ha suspeses), pensar també en l'organització formal i periòdica del nostre

Saló d'Arquitectura.
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L'exposició d'arquitectura a la qual dediquem aquest comentari lia estat excessiva-

ment curta. Cal tenir present que un projecte arquitectònic no pot examinar-se i valo-

rar-se en pocs minuts, com per exemple una pintura. Cal estudiar-lo, cal valorar tota

la sèrie de factors que l'integren; cal relacionar el conjunt amb els detalls, les plantes

amb els alçats, etc... Això vol dir que a una exposició d'aquesta naturalesa s'hi han de fer

diverses visites, les quals tampoc no poden ésser fetes massa a corre-cuita; i vuit dies,

ámb tota la bona voluntat, són massa curts per a estudiar l'obra de vint-i-cinc autors,

els quals, en conjunt, exhibeixen un total de prop d'un centenar d'obres de les més di-

verses tendències. Per aquesta raó no farem sinó una síntesi del conjunt de l'exposició,

la qual ha palesat la vàlua de la majoria dels nostres arquitectes, i un lleuger comentari

a propòsit de l'arquitectura dita d'avançada.

Els arquitectes que continuen conreant ]'arquitectura tradicional, o sia inspirant llurs

obres en els estils antics, amb els projectes presentats han demostrat una vegada més

com és difícil llur adaptació a les necessitats noves. I és que és gairebé impossible de

copsar avui l'esperit que els informà i fer-lo reviure al bell mig d'una civilització en

tots conceptes tan diferent de la que els infantà. El projecte elaborat pels senyors

Jaume Goday i Adolf Florensa per a L'edifici social del Fonient del Treball Nacional n'és

una prova. Amb tot i que els esmentats arquitectes en manta avinentesa han donat

proves de llur aptesa per al conreu del estils històrics i han demostrat que s'ha

-vien adonat de l'existència d'un art autòcton de prou valor per a rellevar-los d'haver de

recórrer ais exemples exòtics, en aquest projecte han defugit 'aquesta nostra sobrietat

característica i han carregat, tal vegada massa, la nota monumental i decorativista prò-

pia de l'art d'altres terres.

I és que ]'adaptació dels estils antics a l'arquitectura moderna, quan no es compta

amb una ferina tradició, cada dia es fà niés difícil per la gran diferència dels costums i

de les necessitats materials i espirituals d'avui comparades amb les de cent, cinquanta

o vint anys enrera. 1 si això passa arreu, més, molt més ha de passar a Catalunya on

la seva tradició artística fou sobtadament estroncada i no fou represa fins en pie barro-

quisme, quan el Renaixement arribava a les seves acaballes i arreu d'Europa s'havia

fet evident la seva decadència, per estroncar -se de nou a començaments del segle xix

i viure a precari fins els nostres dies en què s'intenta la seva represa.

El senyor Jeroni Martorell, entre altres projectes de caire arqueologista, ens en
presenta un de reconstrucció de les cases gremials del carrer de la Corríbia, les quals
han d'ésser enderrocades amb motiu de la Reforma interior, i proposa reedificarles al
carrer de la Pietat. Això seria sens dubte preferible a llur total destrucció, encara que
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fos portat al museu algun fragment escultòric o algun ferro. Però caldria fer-ho amb
molt de compte, amb tota humilitat, renunciant per endavant a tot afegitó arbitrari, no
volent fer ostentació de la fàcil erudició arqueologista: en una paraula, fugint de la ba-
nal i costosa escenografia medievalista de] barri gòtic.

Per les mostres presentades en aquesta exposició podem deduir que són ja legió els
arquitectes que a Barcelona s'han donat a conrear amb niés o menys coneixement de
causa ço que hom anomena l'estil nou.

Ens ha fet l'efecte, però, que en general, si han vist l'estil i han adoptat les seves
modalitats externes, no han arribat a copsar-ne el veritable esperit profundament reno-
vador, no dels signes externs, sinó de les íntimes estructures. Salvades dues o tres
obres que ens revelen la fina sensibilitat de llurs autors, la majoria es ressenten de la

influència dels arquitectes forasters, pontífexs de la nova llei, soferta a travérs de les
revistes d'art i d'arquitectura franceses, alemanyes o sueques.

És verament una grossa equivocació entestar-se a fer una arquitectura universal.

Encara que els moderns mitjans de calefacció i refrigeració fossin a l'abast de tota ca-

tegoria d'edificacions i arribessin a produir dintre els edificis una temperatura uniforme

en totes les estacions i en totes les latituds, tant als pols com a l'Equador, sempre res-

tarien els agents externs atmosfèrics (la pluja, les neus, el sol), els quals no pot contro-

lar l'home i que li imposaran unes limitacions, unes modalitats indefugibles. Els terrats

plans en latituds on les neus són abundants i les gelades fregtients són, evidentment, un

contracsntit i un perill sens dubte, ja que és sabut que les filtracions de l'aigua gelada

acaben per esquerdar i rompre les roques més dures. Els sostres baixos i les finestres

horitzontals i amples no són pas invencions noves, sinó modalitats de l'arquitectura

nòrdica imposades per la necessitat de servar la calor interior de les habitacions i de

copsar la major quantitat possible de la llum d'aquell cel eternament emboirat. Voler

adaptar això a les nostres latituds denota un desconeixement absolut de les necessitats

del nostre clima i de la nostra llum.

Cal que els nostres arquitectes es malfiïn de tota influència estrangera d'aquestes

que entren fàcilment pels ulls, del m'as tu vu propi d'esperits superficials, i procurin cop-

sar el veritable sentit de l'arquitectura que el ciment armat, el ferro i el vidre, combinats

noblement, amb tota amplitud i despullats de tot maquillatge, han d'infantar.

No oblidin que Catalunya no ha de renunciar mai a la seva tradició mediterrània,

que és tant com dir greco- llatina, i que dins aquest corrent universal de renovació no

ha de sentir-se arrossegada, sinó que pot i ha de dir la seva paraula original.
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Reprenem ara, per acabar, l'insinuat tema de les exposicions periòdiques, idea que

oferim als nostres arquitectes, decoradors i constructors i, en general, a tots els indus-

trials (tan nombrosos) que, d'una manera més o menys directa, intervenen en els treballs

d'arquitectura i construcció.

Ara es resoldrà, sembla, l'afer de la conveniència de tornar a reprendre la cele-

bració de les exposicions bianuals d'art, i aquesta fóra l'hora, al nostre entendre, de pro-

posar el desglossament d'aquestes exposicions en dues modalitats, és a dir, que en lloc

d'ésser generals d'art, com darrerament eren, prenguessin un carácter niés especialitzat

i es celebressin alternativament, una vegada de Belles Arts i una altra d'Arquitectura i

Arts decoratives, per creure que cada una d'aquestes dues branques de l'art ofereix de

per si una importància prou gran per a presentar-se independentment. Així la pintura,

l'escultura, el dibuix i el gravat formarien un agrupament, i l'arquitectura, la construcció

i tots eis bells oficis en general en formarien un altre.

Estem persuadits que aquestes exposicions, integrades així, desvetllarien en el nos-

tre públic un viu interés, tindrien un gran valor educatiu i, pel que fa referència a les

d'arquitectura i bells oficis (que són de les que ara ens interessa parlar), farien que el

nostre poble s'interessés novament pels problemes de tan divers ordre que aquestes

arts comporten i, demés, s'assabentaria de l'evolució constant de la moderna técnica de

la construcció, de les possibilitats cada dia més grans que ofereix a l'arquitectura, i tam-

bé de les tendències dominants en matèria d'arranjament i decorat d'interiors, mobiliari,

illuminació, tèrmica, ventilació, etc. etc.

Aquestes exposicions d'Arquitectura i Belles Arts, alternades, farien que Barcelona
comptés anyalment amb la celebració de la seva exposició, cosa de gran valor, ja que
així el públic s'acostumaria a concórrer-hi, car ja lii comptaria per endavant com compta
amb les temporades teatrals d'òpera, de concerts i de carreres, i, si s'atinava a donar-hi
el to adequat, podrien esdevenir el lloc preferit de reunió (cony ja ho havien estat abans)

del nostre món elegant. I sense comptar amb la influència que podrien exercir damunt
el turisme si s'emprenia una metòdica i ben organitzada campanya de propaganda inter-
nacional.

¿No us sembla que aquestes exposicions, organitzades en aquesta forma, resultarien
d'una importància capital per a la dignificació del nostre art, i que podrien contribuir
eficaçment a divulgar arreu el seu coneixement?

Dòaic
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No es í Couieiitaris

Rossinyol. El dia 13 del passat juny morí
a Aranjuez Santiago Rossinyol. La complexi-
tat d'aquesta gran figura del nostre Renaixe-
ment mereix un estudi molt més extens del
que podríem dedicar -li ara. No desistim , pe-
rò, de fer-ho en altra ocasió, si les forces no
ens manquen.

Sia la nostra orasió fúnebre un fervent elogi
d'aquest home exemplar. d'aquest artista infa-
tigable, excels representant d'aquella admira-
ble generació de la fi del segle passat a la qual
tant devem.

Per ésser, al nostre entendre, del més just
que s'ha dit a propòsit de Rossinyol, no podem
estar-nos de transcriure a continuació aquest
fragment de l'article que R. Benet Ii dedicà a
La Veu de Catalunya arran del seu traspàs.
Diu:

«Quina simpatia tan gran en ]a història d'a-
quest home que acabem de perdre ! La seva
mateixa figura participava d'aquesta màgia
de la simpatia: les barbes de Rossinyol, anys
ha blanques, eren les barbes d'un dels pocs
sants laics de la terra.

¿Qui no havia vist Rossinyol en algunes de
les nostres festes patrícies? Heroi dels nos-
tres homenatges o figura cabdal homenatjado-
ra, sabia sempre somriure i sabia posar aquells
quatre granets de pebre i de bonhomia carac-
terístics d'aquells que ni un sol moment han
caigut en el pecat mortal de la pedanteria.

El somriure de Rossinyol és inmortal i, so-
bretot, exemplar ací on la gravetat de l'his-
trió malversa tantes actituds i és causa del
marciment de tantes obres d'home.

Rossinyol fou una de les valors més pures
de la nostra fi de segle. Fou un treballador
infatigable a malgrat de creure's un peresós.
Llavors del banquet-homenatge que li fou de-
dicat fa alguns anys a Sitges, deia que ell no
havia treballat mai; que solament s havia en-
tretingut. Entre «pernod»i «boutade», aque-
lla gran gent de la nostra fi de segle fenien
cura de treure de llur actitud l'aire doctoral.
La bonhomia llur els deslliurà de tot mal; els
deslliurà, sobretot, del mal insuportable de la
pedanteria.»

Un homenatge. Apel•les Mestres ha es-
tat homenatjat. Heus aquí una gran figura

del nostre món artístic de la quals'havien obli-
dat fins ara els nostres infatigables conjumi-
nadors d'homenatges niés o menys autèntics.
oblit que ha estat esmenat ara pel Circol Ar-
tístic. I no és pas que Apel•lesMestres no si-
gui una figura obiradora, amb tot i haver-se
passat la vida sense saber ben bé qui era ni
com era, segons ens digué en el deliciós par-
lament amb què regracià l'homenatge i cony
podia deduir-se de les prediccions que li ha-
vien estat fetes al llarg de la seva vida per
diversos professors i altres personalitats, les
quals li havien assegurat que mai no faria res
de bo.

No és pas la primera vegada que el nostre
poble ret el degut homenatge a l'exquisit poe-
ta, dibuixant i músic. Recodem el gran ho-
menatge popular que Barcelona Ii tributà amb
motiu del seu poema Margaridó, i l'espontà-
nia demostració d'admiració i respecte ini-
ciada per Pompeu Gener i la redacció de la
revista joventut el dia de la gran manifesta-
ció de Solidaritat Catalana en passar per da-
vant de la seva casa del carrer de Corts.

Ara ï'homenatge ha estat una cosa més tre-
ballada, més selecta, i també menys popular.
Exposició de dibuixos i aquarel•les, recitat de
poesies i audició de cançons,tot original de l'au

-tor homenatjat, i sopar. La presència del se-
nyor Macià acabà de donar relleu a lafesta,ala
qual ARTS 1 aELLs oFicls s'adhereix de tot cor.

La Prehistòria. En la conferència que
pel maig darrer es celebrà a Berna, a l'edifici
del Museu Històric, per tal de tractar de l'or

-ganització internacional d'aquesta cada dia
més important branca del saber hun à, a la
qual van assistir representants d'Alemanya,
Anglaterra, Bèlgica, Espanya, França. Holan-
da, Hongria, Itàlia, Letònia, Noruega. Polònia,
Suècia, Suïssa i Txecoeslòvaquia, i a la qual es
van adherir molts altres països on aquesta cièn-
cia és conreada, va tractar-se de la reorga-
nització i represa dels Congressos Internacio-
nals de Prehistòria, i fou acordat celebrar el
1 Congrés Internacional de ciències preíüs-
tòriques i protohistòriques el proper any
1932, a Londres. Presidí aquesta conferència
el representant català, professor Pere Bosch
Gimpera, el qual fou també nomenat Secretari
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del Consell organitzador d'aquests co.igrs-
sos internacionals fins a la celebració del de
Londres.

La Prehistòria és tina de les ciències més
modernes, ja que la seva creació no data de
Inés enllà de començaments del segle pas

-sat. Amb tot, avui constitueix una de les
branques de] saber humà més apassionants i
més complexes, i és d'una amplitud i profundi-
tat insospitades anys enrera, quan encara no
era altra cosa que una de les parts de l'arque-
ologia. Avui aquests estudis han adquirit
caràcter preponderant de ciència independent,
i contribueixen al seu estudi totunagrapament
de ciències tals com l'antropologia, la geogra-
fia, la geologia ¡la paleontologia, l'etnografia
i etnologia, la filologia comparada i la topo-
nímia, i fins la física ¡la química.

No és que abans l'home no s'hi hagués fixat
i no li haguessin cridat l'atenció els testimo-
nis de l'existència dels seus remots avant p as-
sats, però no havia atinat a explicar-se'n
l'origen. Els dòlmens, els megalits, en uns
indrets eren tinguts com a obra de gegants o
bé, com en terres d'Espanya, com a cosa dels
moros; les destrals, aquestes pedres de forma
amigdaloide que en certes regions eren troba-
des amb relativa abundor, eren considerades
com a producte del llamp i per això encara
avui, tal com en temps dels romans, són ano-
menades pels nostres pagesos pedres de tro
o de llamp, i llur troballa fou considerada, ja
de molt antic, com de bon auguri i protectora
contra el mal fat. Poc podien atinar alesho-
res, dominats per aquests prejudicis, que
aquelles pedres eren testimoni de l'antigor de
la indústria humana i que llur estudi havia d'ar-
ribar a donar naixement a tuna ciència tan im-
portant com la prehistòria, davant la qual

cada dia van obrint -se nous i més dilatats
horitzons que poc a poc aclareixen els orígens
dels pobles i les races i fins de la mateixa nis-
saga humana.

Però el conreu d'aquesta ciència és car.
Aquesta ciència no pot ésser conreada dintre
laboratoris o a redós de les biblioteques. A-
questa ciència, eminentment experimental,
cal conrear-la a cel obert: calen viatges, cal
organitzar expedicions exploradores i campa-
nyes d'excavació costosíssimes; missions d'es-
tudi, museus on ordenar els materials, etc.,
etc. I això no pot fer-ho ni un particular ni
una entitat si no compta per endavant amb un
ajut financiar eficaç. Per això els governs
de les nacions més avançades, comprenent
la importància d'aquesta mena d'estudis, s'han
apressat a fomentar-los i destinen grans quan

-titats a mantenir llurs missions allà on les ex-
cavacions donen rendiment més immediat.

Però encara resta molt a fer. La Terra és
un immens arxiu que tot just hem començat a
furejar. L'Asia, assenyalada tradicionalment
com a bressol de la nissaga, i l'Àfrica miste-
riosa, i l'Amèrica, en molts indrets inconegu-
da encara, guarden sens dubte faents testimo-
nis de l'existència de l'home constituït en
societat des d'edats prodigiosament reculades
que atenyen el període antròpic i, sens dubte,
ja de molt abans de !'època diluvial.

La prehistòria no és altra cosa, doncs, que
la continuació de la història en sentit invers a
la marxa del temps, i al seu estudi haurien de
contribuir tots els pobles civilitzats. No fóra
de més. doncs, que en el vinent congrés fos
presentada ;una proposició de col•laboració
internacional per a l'ampliació d'aquests,
com hem dit. cada dia més apassionants estu-
dis.
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