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Sa luto ció
En inaugurar , aquest por-

lantven de l'Associació d'
Alumnes de l'Escola de

Belles Arts ens apressem a

trametre la nostra cordial

salutació a la joventut que

estudia i treballa i des d'a-

quest moment establir el
corrent d'amistat i inter-

canvi amb els elements que

professen altres esiudis i

altres activitats. Els amics
que s'apropin a nosaltres
trobaran la comprensió i
l'ajut que pot oferir /'es-
perit sincer i humà que re-
geix la nostra actuació.
Esperem ésser compresos i
que el nostre esforç será es-
timat en el que val de des-
interessat i será correspos-
ta la col • laboració que ofe-
rim dins l'estadi de l'ideal
de renovació que informa
la gran època que vivim.
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II	 u o s 1 r e idea^O
Trista herència, la que pesa sobre la joventut artística de

Barcelona!
Ademés d'una Escola insuficient ha patit fins ara, i potser se-

gueix patint, d'una tremenda indiferència envers l'ambient que a
l'Escola és necessari.

Trista herència, llegada per generacions de joventuts estèrils de
preocupacions, brutes de prejudicis i porugues de represàlies pue-
rils i atrasades.

Generacions joves que han deixat morir l'ambient propi, i pu-
trefacte l'han traspassat a llurs successors.

Nostre deure, no és demanar responsabilitats a individus
inexistents, sinó procurar aixecar de nou allò que ells aterraren
indignament.

Sortosament, amb i'esforç disciplinat i un constant sacrifici,
l'Associació lograrà retornar als temps únics de la bona dignitat
escolar, que, ben compresa pot portar-nos a la máxima i possible
realització deis nostres ideals.

Un dels principals temes a que l'Associació pensa a dirigir-se és
l'ensenyament.

J. J. Rousseau, creà i educà un personatge ideal (Emili) i amb
aquella obra tétt un tractat per educar tota l'humanitat, i cl'ella po-
dem consignar que: Un sistema ben entès d'educació tan primària
com artística, com qualsevol altre, ha de tenir un fonament ferm en
un règim de llibertat. Naturalment, tota mena d'ensenyances tenen
les parts més o menys mecàniques que cal aprendre bé, però si
l'aprenentatge d'aquesta part no va acompanyada per una lleugera
expansió de l'esperit, el mètode a seguir és pràcticament dolent.

Una Escola cíe Belles Arts ha d'ésser una escola de l'esperit, i per
les mans de l'alumne ha d'ésser solament un guia o bé un seguit de
consells acompanyats de la consegüent pràctica, altament liberal.

Aquesta és l'Escola que volem i la que tots deuriem aspirar.
Una Escola on l'Alumne hi gaudís d'un benestar i una tran-

quilitat d'esperit.
Una Escola de formació del carácter; modèl • lica en aquest

aspecte constructiu.
Una Escola en que l'alumne no treballés el model sinó una

Escola en que 1'inteligència d'aquell fos treballada i purificada.
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E scola d'Arts i Oficis?
Ningú no pot dubtar que la solució dels problemes de l'ense-

nyament és imprescindible per als pobles. A totes les ciutats del món
hom fa els possibles per a resoldre aquests problemes amb la major
rapidesa. Barcelona, però, sembla que s'hagi aturat. Res no ens
petmet de dir que la qüestió de 1'ensenyainent avanci, en el seu
aspecte artístic.

Aquesta ciutat, no pot permetre's la necessitat de tenir una
Escola d'Arts i Oficis d'acord amb la seva importància.

Com un fet un bon troç inversemblant notarem que per a fer
una Exposició dita Internacional, es va comptar amb dos-cents mi-
lions de pessetes, i ara no podem disposar d'un milió tan sols per a
construYr una Escola d'Art amb un mínim de comoditats.

La nostra ciutat no pot permetre's semblant despesa. Impos-
sible! Però, tanmateix pot organitzar sopars que ens en costen
trenta mil com també pot llençar dues-centes inil pessetes per a
la construcció d'unes ridícules llumeneres que havien d'exornar la
plaça de Catalunya. Tot això és molt més urgent i necessari que
construir una Escola d'Art.

Algú estranyat pensarà; però tanmateix no comptem amh una
Escola d'Art?

En realitat el cas de la nostra Escola és poc conegut, degut en
gran part a que, no podent-se invitar ningú a visitar el que deuria
ésser a Barcelona una Escola d'Art, s'estalvien els interessats en
amagar semblant vergonya de mostrar el fruit de la deixadesa i així
amb un nom pompós tapen l'apariència de quelcom que costa de
comprendre que es vagi eternitzant en espera de la solució que
vulgui donar-li una bona ànima.

Per això, alumnes d'aquesta Escola, els més directament inte-
ressats, en la solució dels seus problemes, no devem restar indife-
rents davant res de quant de lluny o de prop afecta l'Escola i units
tots perseverar fins aconseguir dotar Barcelona amb una veritable
Escola d'Art segurs que en aquesta noble tasca ens acompanyaran
tots els qui com nosaltres entenen que és aquesta una .qüestió de
necessitat i de dignitat.

JOAN FUSTER
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GRANVER Snbstret del n." 15 de =L'Amic de les Aris

Per poc que hom mediti sobre l'esència de l'escultura s'ado-
narà, que essent corn és aquesta art la plasonació en dues estètiques
del sentit tàctil com a perceptor de la profunditat espacial, si hom
vol concretar en una unitat plàstica necessària les emocions que el
món hagi suggerit a la seva ànima, i aplegar-les en el conjunt duna
obra, comprensible dels aptes per copsar una tal recepció, cal que
en ella siguin ben presents les qualitats que menen a una producció
escultòrica pura; la potència d'expressió, la de força i la de voluntat
portades àdhuc, fins a la violència.

Quan en la creació d'una escultura s'hi troben bellament in-
terpretades aquestes tres facultats, llavors hom pot admetre encara
la presència de la gràcia, concepte tan desacreditat per culpa dels
que pretenen tapar amb ell tantes d'insuficiències i de futileses. La
gràcia sense les altres facultats que havem esmentat, mena dret a
aquella insignificant blanesa de que són exemple els Dunyach i els
Claret amb llur sub-hel'lenisme anib pendents a la pastisseria.

Josep Granyer és, entre els escultors catalans que coneixem,
el que està més per sobre d'aquest misèrrim nivell o, al revés, el que
es troba més aprop del pur concepte escultòric. És per això, per
mantenir aquest elevadíssim contacte, que sovint, no tem d'acceptar
amb totes les conseqüències el principi de la frontal lat formulada
perjulius Lange; o de renunciar als moviments instantanis exemple
dels quals entre els més lamentables és el Mossèn Cinto estilita, del
monument barceloní, representat che ple en una mena de moviments
espasmòdics que hom diria precursors d'un vòmit. Sembla que
l'autor pretengué donar idea d'un moment d'inspiració portat per
un concepte benlliuresc que hom pot ben titllar de curiós i particular.

Granyer no ha caigut mai en semblants absurditats; cerca
sempre una actitud reveladora i la transfigura artísticament accen-
tuant els elements significatius i depurant i simplificant els formals.
La qual cosa no suposa pas que es plegui a l'standartit_ació, mot
que per sí mateix ja resta exclòs de tota consideració estètica on tan
erradament l'introduïren els lamentables confusionaris Ozenfant i
Jeanneret, de l'error dels quals és prova convincent el fet que aquests
teoritzadors per recolzar les seves concepcions han tingut de refiar-se
només de l'exemple pràctic dels esperits més ¡erre a terre de la
història de l'art: Fouquet, Lenain, Chardin, Poussin, Ingres...

Quan, després d'aquest treball d'eliminació i concentració,
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Granyer ateny ço que es proposava, horra veu obres d'un meravellós
tiilibri, tan allunyades; d'una banda, de Maillol, corn de l'altra, de

Leinibruck. Puix si en les obres del francès; d'una àdhuc excesiva
materialitat corpòrea, apar que siguin atretes vers la berra i no tinguin
altre rastre de vida anímica que una bestial sopor; i en les de l'ale-
many hom diria que una flama espiritual les devora fins a l'extrem
d'anorrear-ne les traces corporals; si les de Maillol, per dir-ho d'al-
tra guisa, tendeixen vers l'horitzontal i les de Lehmbruck a esvair-se
en -l'infinit, les de Granyer evoquen un ferm bloc vertical que
l'artista sap omplir d'una tensió donatellesca plena d'energia i de
voluntat i, alhora, animada d'una vida ardent i continguda que les
eleva molt per sobre de les d'aquests escultors l'intenció dels quals
es redueix a solucionar un problema simplement formalístic, o
atraure el comprador amb al • lusions d'un caràcter del tot associatiu
a l'anatomia femenina.

Vagi per acabar la constatació dè la coincidència entre els
relleus d'en Granyer i la concepció del relleu explanada pel refor-
mador i depurador de la plàstica moderna: Hildebrandt, en el seu
llibre REl problema de la forma en les arts figuratives» en el qual
afirma que la concepció del relleu cal que sigui tal com «si hom
imaginés dues parets de vidre paralel • les, i entre elles, una figura la
disposició de la qual en relació amb les parets permeti que els seus
punts extrems es toquin. En aquest estat lafigura assumeixuna mida
de profunditat igual a la separació d'aquestes parets; i descriu pels
nostres ulls aquest espai perquè els seus membres s'acomoden en
aital mesura de profunditat. Vista així, a través de la paret, la figura
s'unifica, en primer lloc, com imatge plana i reconeixible d'un ob-
iecte que té un caràcter d'unitat; i, en segon lloc, el seu volum resta
inclòs en la mida de profunditat uniforme del volum general. Dit
d'altra guisa, la figura viu en una capa de superficies de la mateixa
mida de profunditat que ella; i cada forma tendeix a estendre's en
la superfície; és a dir a fer-se coneixible. Els punts extrems que
toquen a les parets de vidre, representen superficies conjugades
encara que el pensament elimini aquestes parets».

No es diria, per ventura, que aquestes idees han menat en
Granyer a produir els seus relleus? Nosaltres havem remarcat
aqúesta coincidència per demostrar, tant la valor i la justesa de con-
cepéió de l'admirable obra d'Hildebrandt, la qual ningú qui vulgui
parlar ànib fonànient de l'escultura pot desconèixer, com per provar
Ir força i lá puresa - sobretot aquesta — del sentit plàstic de Josep
Graiiyer, el més pur, repetim, dels nostres escultors.

M. A. CASSANYES



Exculr ïó
1e
Uoiies
de
St. Cui
dei Vi*fles

For. N. C.

Fum de cel, negre d'estopa, terra de Sevilla; pedra grisa,
bramar d'infants... Sant Cugat del Vallès.

Esmorzem i juguem. Paral'leles roderes de carro, fang
mullat.

Parla Cardona, ens presenta el Sr. Aimat. Xiulets de
fàbrica: ulls grossos, cap petit. Curiosos admirem, fem barrila,
no hi entenem, Cardona dóna les gràcies; quedem bé..

Més fang, criés roderes, corredisses; negre, som a l'esglè-
sia. cicerone trempat, parla i riem. Res no ens pesa, rodones
grogues; som al carrer, fa fred i bufem.

Claus, volta blanca, capitells. Tanquem els ulls; cridem,
claror.

Museu, goigs, olor de plata. Tots correm, assaltem,
marxem.

Llum groga ens fereix els ulls, sinuositats; Rabassada.
La visió del mati és ja una ombra, curves; emoció; terra;
benedicció de la natura. Aire impur. Adéu.

ER



EXPitISIOS^^
A vós qui posant els ulls en blanc em dieu: —Jo vull Ésser

artista!— us hauré d'aconsellar. M'ho permeteu? Bé, clones us dic:
Què us deté? Què espereu? Ah, ja. Teniu mil preocupacions...
Voldríeu podar-vos al dia, voldrieu marcar el pas dels del clavant?
Malament, malament. Desgraciat de vós que voleu ésser artista,
que sou massa jove i encara voldrieu fer. La vida, els bornes, us
ofereixen els quintars d'experiència que treballosament han acumu-
lat, i vós hi sou indiferent. Voldrien ésser recreador? Doncs, bé,
siguen-ho, però ara us diré de què (perdoneu que aquell mot l'empri
invertint-ne el seu valor). Sigueu-ho de Biblioteca, si fullegeu les
monografies dels grans mestres traspassats, fullegeu tots els manuals
per a conèixer els estils. Si voleu, després, us en feu uns comprimits
per al vostre ús, si voleu us dic, que ningú us demanaria tant, puix
que si voleu amb un mestre al qual li posessiu l'ull en tindrieu prou
per a fer la vostra reputació. I us ho trobarieu tot fet. Tothom faria
bocades del vostr9 istil, del vostre saber fer, del «charme» de les
vostres obres.

Els aconsello, però, està clar, ben insincerament.

Voldríem parir sense dolor. Per això, encara, anem tirant amb
la botigueta que posaren els nostres avis.

El Sol El Sol és un bon ser. Es la causa de la nostra exis-
tència i li hem de restar agraïts. Ademés ens fa ex-

perimentar un gran plaer quan ens adorm amb la seva escalfor
daurant-nos la pell.

Té els seus cops amagats i fa coses molt boniques. Sobre la
sorra de la platja projecta l'ombra dels nostres còssos integrament
nus, aquestes ombres (pobres còssos sense ànima) a l'ésser projec-
tades al pla horitzontal de la sorra, quan aquesta ha sigut ondulada
pels peus de les formigues agafen unes curvatures plenes de bellesa.

Però malgrat tots aquests bens, ha fet un gran mal. Més bén dit,
l'han fet els homes però ell n'és la causa ignocent. Em refereixo a
aquesta epidèmia contagiosa que sofreix la pintura. Així com per
l'home hi ha la =rebre amarilla » hi ha per la pintura la carbassa.
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Pintura de les corres d'Altinrirta

Filon ple Ia P111t111-94-4,
P^o^,,^ j,S t Ò 1 . g le L'instint és el factor que fa els ambients

de les èpoques, l'art és el resultat d'aquests
ambients. A les èpoques prehistòriques Yinstint és el viure, l'animal
és el medi de subsistir i es converteix en un ser sagrat. L'ull pur de
l'home primitiu veu constantment les formes vives dels animals,
sers potents i grandiosos. els veu jugar, lluitar i procrear: el seu
subconscient s'enamora de llur potència i de l'elegància subtil de
llurs línies. Ja sigui per causes religioses o per la necessitat de posar
una nota viva a la seva llar, pinta a la roca de les cavernes les
imatges que els seus ulls han vist, i, és tant intensa la seva retentiva
que les formes reproduídes arriben a un punt d'objectivitat viva.
Però per sota d'aquesta objectivitat hi ha l'esperit de l'home que les
féu, o sigui la subjectivitat. L'esperit d'aquest home (l'artista de les
coves d'Altimira) ademés de sensible és violent per causa biològica,
ço que féu'que les formes plàstiques arribessin a un grau de vivacitat
que no han trobat parió ni tan sols amb els esforços del més exaltat
Jàuve actual, doncs les obres d'aquest són fetes amb un estat de
civilització i les de l'home verge de cervell, com era el primitiu,
eren el resultat d'un estat selvatge.

—11



Il1StÒCla lda nascut el cristianisme, després de les lluites
sagnants per implantar-lo, s'ha extès sobre el

món la pau, és com una matinada plena de tendresa. L'art respon
a aquest ambient, els pintors primitius (primitiu vol dir l'home que
encara no ha oblidat del tot la natura gairebé angèlica d'Adam)
pinten les imatges religioses amb una llum interior devallada del
paradís, però aquests esperits ingenus han tastat l'arbre de la ciència
i amb la manera de compondre demostren llur intel • ligència, en el
dibuix la sensibilitat, i en la técnica la voluntat. La pintura cristiana
en els séus principis és plena d'una ingenuïtat encisadora i a mida
que es despleguen les generacions guanya amb virtuosisme sense
perdre sortosament la seva ingenuïtat primària; per això ha quedat
una pintura humana, cristiana i sensible.

Van passant els temps i arriba el Greco. Un dels esperits més
intel • ligents i sensibles que han existit. La seva pintura dinàmica
de traços aguts i tallants és el triomf de l'individualisme, sembla fet
amb un estat de sensibilitat i misticisme alhora exaltats fins al
monstruós. Però Ini ha una cosa que conté i aguanta la flamarada
dels seus quadros, que és la geometria perfecta de la composició.
Un quadro del Greco és com una construcció arquitectònica basada
amb l'equilibri matemàtic i que la seva apariéncia sigui de fragilitat
(una catedral gòtica).

El Greco és el pintor de les formes que volen així com Poussin
ho va ésser de les formes que s'apoien. Si el Greco hagués fet
literatura religiosa avui seria una figura mística com Sant Francesc
i Santa Teresa.

Després del Greco hi ha dos grans noms dintre la pintura
espanyola. Velázquez i Goya.

A y u 1 En qualsevol moment de 1'història ni el passat es mort
per complert ni el futur compareix d'una vegada. Apa

-reixeran sempre obres inspirades amb l'ideal d'un ahir i sortiran
obres inspirades amb l'ideal d'un demà.

Tots sabem que per la pintura d'avui l'impressionisme és un
ahir. Devem tenir en compte dos altres gèneres.

Un: el que ha preparat i prepara l'adveniment d'una nova hora
clàssica (cubisme i altres afins seus).

Un altre: conseqüència exasperada de l'impressionisme que
trenca els límits de l'objectivitat. Vull dir e] moviment que sota di-
ferents noms porta la pintura a regions, on tota arbitrarietat és llei
(expressionisme, futurisme, paroxisme, creacionisme i surrealisme).

12-



Resurrecció

GRECO
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Tot això són nones. En pintura solament existeix (diguem-bo en
sinopsis): a) La persistència .del subjectivisme en l'interpretació
deis elements figuratius pictòrics (impressionisme amb les seves po-
sicions afines); b) l'exacerbació (le l'anterior posició lírica en que el
subjectivisme devora l'objecte i en el figuratiu substitueix la inter
pretació per l'arbitrarietat (fonisme amb tot el seu seguici d'expres-
sionisme, futurisme, surrealisme i demés); c) La reacció contra
tanta llibertat, que torna a volguer servir austerament a l'objectivitat,
mitjançant disciplines intel'lectualitzades en les quals els elements
figuratius són portats a l'abstracció geomètrica (cubisme, planisme
i estructuralisme); d) L'obtenció suprema d'aquesta reacció que
després d'haver passat per la dura penitència i sense perdre l'espi-
ritual guany dels seus abstractes exercicis, es reconcilia amb les
formes del món i aplica la constructiva geometria a l'ordenació, no
a l'exclusió dels elements figuratius, transformant així la geometría
en arquitectura (classicisme nou).

J. M. SERRANO

•JO:teI Gris.	 Bodegó
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Una p a r a ula...
...és el meu deure, pel sol fet d'ésser humà, manifestar

els efectes que he pogut observar en alguns de demà que han
passat i passen per la nostra Escola. Venen solsament a
dibuixar i pintar amb la minuciositat d'una màquina de
fotografiar; poden arribar Lluny, però s'aparten del bon camí
per a trobar llur personalitat. En alguns succeirà per negli-
gència i altres per no saber-ho, degut a una desorientació que
existeix dintre els artistes.

En canvi es pot obtenir, estudiant les asignatures a
fons i d'una manera especial; tenim exemple a la clase de
composició en que la majoria d'alumnes, saben quatre pa-
raules, o bé havent-les oit, ja es creuen ésser uns bons com

-positors, i amb conseqüència, artistes consumats.

Però, malhauradament, veiem que aquests fracasen sos
tenint-se fins que la tècnica ho dóna tot de sí.

El volguer crear sense aptituts els fa fracassar.

I aquest dolorós fracàs es pot ben evitar esforçant se
amb instruir-se i fent-se càrrec del sentit dels estudis, car
tothom és fill de la seva educació, així com també l'observació
i anàlisis de les obres dels mestres que proporcionen una ex-
cel-lent orientació, no tan sols en matèria artística sinó en
tot allò que rodeja a 1'humanitat, doncs no solsament es pot
arribar a apreciar estructures i configuracions, sinó que ens
revela les qualitats, tant essencials cony n!omentànies, i na

-turalment això pot portar a l'artista el màxim sentiment de
sensibilitat de la seva obra.

Comprenent bé la composició podrem embrancar -nos
en els estudis de l'objectivitat i de la subjectivitat que són
els camins que porten al reconeixement de la personalitat
pròpia.

F. PARRAMÓN
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¡^T	 /^	 cultural està enllestint els tràmits
per a la primera de dites sessions
que tindrà lloc molt aviat en una de

EXCURSIÓ : Per al proper dia 8 de les sales més a propòsit de la nos-
febrer l'Associació ha projectat una tra ciutat.
excursio artística a les esglésies ro-
màniques de Terrassa. La sortida en
auto-car serà a la plaça de Catalu-
nya a les 8 del matí i el retorn al
mateix lloc a les 7 de la tarda.
Pressupost 4'75 ptes. Cal inscriure's
abans del dia 5 d'aquest mes.

§ El nostre company dibuixant Jau-
me Juez (Xirinius) inaugura una ex-
posició de dibuixos a les Galeries
Laietanes que durarà del 7 a1.20 de
Febrer.

Així mateix la nostra companya
Maria Ribes Clotet ha obert nova-
ment una exposició de pintures a la
Sala Parés.

§ Demanem als nostres associats que
hagin manifestat el desig de pagar la
quota a l'Escola, vulguin reclamar-
ho al respectiu delegat durant els
dies 5 al 10 de cada mes, passats els
quals podran retirar-lo al local so-
cial de 7 a 8 del vespre.

Esperem que els nostres companys
es faran càrrec del treball que això
estalvia als delegats a can vi de la pe-
tita molèstia que no duptem sabran
perdonar-nos.

§ De resultes ele les gestions fetes per
l'Associació, la Junta de Museus ha
acordat consedint-se l'entrada franca
a tots els museus de la ciutat.

Es donaran detalls oportunament.

SESSIONS DE CINEMA : La co-
missió designada per a organitzar
unes sessions de cinema de caràcter

COL'LABORACIÓ : La comissió
de redacció d'aquest butlletí posa en
coneixement deis associats que ad-
metrà llur col-laboració sense altra
condició que la que imposa el caràc-
ter d'aquesta publicació. No s'esta-
blirà correspondència sobre els dits
trebails i no es tornaran els origi-
nals.

PLANY : Lamentem l'acolliment in-
explicablement hostil que per part
d'algun professor lia trobat la nostra
Associació, més amb més quan nos-
altres en cap moment no ens hem
manifestat de forma que dongui lloc
a tal actitud. Així ho creiem sin-
cerament.

REGLAMENT INTERN : En el vi-
nent número del nostre butlletí pu-
blicarem el projecte del reglament
intern de l'Associació per a que pu-
gui ésser estudiat pels nostres asso-
ciats i fer-s'hi les esmenes conve-
nients abans de portar-lo a l'Assem-
blea General per a la seva aprobació.

DEL BUTLLETI : Els nostres as-
sociats s'explicaran fàcilment que les
despeses que ocasiona la publicació
del nostre butlletí són majors que la
consignació que la caixa li pot des-
tinar i per tant no s'extranyaran que
els imposem una petita contribució
de 0'10 ptes. que augmentarà lleuge-
rament la quota a canvi del butlletí
que rebran com associats.
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