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El proppassat mes de juny ha estat realitzat ]'anunciat viatge collectiu del Fo-

ment a Londres per visitar els museus i les més importants colleccions particulars

d'aquella capital. Ha estat una fita esplèndida entre la sèrie de viatges d'aquest ca-
ràcter que en el curs d'alguns anys ha vingut efectuant la nostra enfitat.

L'objectiu era dels més interessants; si en la història de l'art Itàlia ofereix prò-
diga els grans tresors de les obres mestres que ha creat, Londres en aquest cas, ens
mostra els seus grans museus d'installació i illuminació perfecta i llur catalogació
metòdica i completa que abasta obres significatives al llarg dels ternps i dels pobles;
científicament, amb les seves colleccions i biblioteques, Londres ens ofereix les ma-
jors facilitats per estudiar les evolucions de l'art i conèixer capitals monuments ar-
tístics o arqueològics.

Els expedicionaris, tingueren ocasió de visitar el Museu Britànic, amb les me-
ravelles de l'Egipte, i del Partenon d'Atenes; la National Gallery, amb les seves es-
plèndides colleccions de pintura antiga, classificades en grups d'escola o d'estil, i
on ultra estimar la pintura anglesa dels Reynolds, Gainsborough, i Turner, hom hi
pot veure l'admirable sèrie dels primitius italians, complementant la visita que de
retorn a París va fer-se a l'Exposició d'Art italià; la Wallace Collection amb la
bellíssima i quantiosa col•lecció d'art francès del segle XVIII, i el prodigiós muses;
Victoria and Albert, de nombroses i molt completes colleccions d'arts decoratives.
En aquest museu hi ha exposada la sèrie del mobiliari anglès, i junt amb la Wallace
.Collection formen una excellent collecció de mobiliari francès, que permeteren in-
teressants lliçons del senyor Santiago Marco, així com d'altres referents a arqueolo-
gia del senyor Josep Gudiol, donades al British Musseum.

Foren efectuades visites també a les colleccions que posseeixen Lord Lee i Sir
Alfred Beit en llurs residències, i a més a una important manufactura de papers pin-
tats, i a l'Escola Superior d'Arts i Oficis de Londres. Totes aquestes visites foren
d'un alt interès i deixaran un pregon record i una significativa emprempta en tots
els assistents.

El viatge tingué altres aspectes satisfactoris que pot proporcionar una gran ca-
pital a turistes intelligents, tal com visites a grans establiments, edificis oficials i
religiosos, exposicions, llibreries, teatres, etc., i les excursions al castell de Windsor
i a la cèlebre Cambridge.

El Foment de les Arts Decoratives s'ha de felicitar de l'èxit assolit amb aquest
viatge, l'objectiu del qual ha satisfet amb escreix l'interès d'estudi en diferents bran-
ques de l'art dels nostres companys expedicionaris, i cal felicitar aquefsts pel guany
i el gaudi acomplerts. 	 —
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LA CÚPULA DEL COLISEUM

El Consell Directiu ha designat darre-
rament del seu si una ponència que tindrà
cura de les orientacions i actuació de ca-
ràcter econòmic i administratiu en tot el
que afecta a l'arrendament, obres i habi-
litació del nou local al Coliseum. Aquesta
ponència recull totes les suggerències i
oferiments que es presenten, ben nombro-
sos per cert, i a fi que tots els associats
puguin prodigar llur interessant coopera-
ció els ha estat tramesa la lletra següent:
"Distingit company:

En iniciar els treballs per a dur a ter-
me, amb el major èxit la instal•lació del
nou estatge del Foment, és arribat el mo-
ment de demanar a tots els socis llur es-
forç personal i de cooperació professio-
nal. Imposats, doncs, de la transcendència
de l'obra a realitzar, voldríem comptar
amb l'ajut de tots, particularment dels in-
dustrials i artistes adscrits al Foment de
les Arts Decoratives.

Mai com aquesta vegada els artistes i
industrials no tindrem ocasió de posar de
relleu l'alta valor de les nostres execu-
cions com ho podem fer contribuint, cada
un de nosaltres, en la mesura de les nos-
tres forces, a la realització de les obres
que s'han de dur a terme en el magnífic
lloc que ens hem proposat d'habilitar al
bell edifici del "Coliseum".

Per totes aquestes raons, el Consell Di-
rectiu ha acordat d'adreçar -vos aquesta
comunicació per tal que vulgueu manifes-
tar quina és la col•laboració amb què po-
dem comptar de la vostra reconeguda vo-
luntat.

A tal fi us preguem que qualsevol di-
lluns, dimecres o divendres, fins el dia 5
de juliol vinent, de dos quarts de vuit a
dos quarts de nou del vespre us serviu pas-
sar per la Secretaria de l'Entitat.

En nom del Consell Directiu us expres-
sem per endavant el nostre regraciament
per la contribució que indubtablement vol-
dreu oferir en profit de la nostra Entitat.

Per delegació del Consell Directiu, la
Comissió de Finances J. Planells y J. Ca-
samitjana."

Ens és grat d'afegir que les gestions per
a la signatura del contracte amb la Com-
panyia Metropolitana, S. A., són molt
avençades i que serà enllestit satisfactò-
riament.

Aviat podrem veure realitzats els an-
hels d'uns quants anys ençà per a la con-
secució d'un digne estatge per a la nostra
Entitat, l'habilitació del qual serà feta de
conformitat amb el programa i els plans
iniciats pel Consell Directiu, i que caldrà
agençar d'acord amb els professionals que
voldran ajudar -nos.

NOTES DEL FOMENT
SECCIO DE L'AGENÇAMENT DE LA

LLAR MODESTA

La tasca continuada i persistent d'a-
questa Secció va produint -se sense propa-
gandes ni ostentacions excesives, i no
obstant assoleix un extraordinari rendi-
ment. Ultra els cursets celebrats darrera-
ment a l'Ateneu Popular de Gràcia, Ate-
neu Autonomista del districte VI, i a l'A-
cadèmia Mariana, a Lleida, organitzat per
la Secció Femenina de Lliga Catalana
d'aquella ciutat, s'està celebrant-ne un al-
tre al local de Palestra, de Badalona, da-
vant un considerable nombre d'alumnes de
la seva secció femenina. Tots aquests cur-

sets són professats i dirigits pel nostre
President senyor Santiago Marco, qui
compta amb l'assistència i cooperació dels
components de la Secció en aquesta labor
d'apostolat social per les terres catalanes.

RESTAURACIO DE POBLET

Per a contribuir a la campanya pro
Restauració del Monestir de Poblet, que
ve portant a terme Ràdio Associació de
Catalunya en ocasió d'escaure's enguany
el centenari de la destrucció, el Consell
Directiu del Foment ha acordat concedir
la quantitat de cent pessetes.



CATIFES	 -
ALBERT TRONC

QUALITAT MÀXIMA

Rambla de Cafalún'ya, 32

TEIXITS
S. A.

PREU MÍNIM

SARCELONA

DOMASSOS,

VELLUTS, TAPISSERIES,

PANTALLES, CORTINATGES,

CRETONES, TAPISSOS i CATIFES

Rodríguez
Germans

Rambla de Catalunya, 12

B a r c e l o n a

Casa a Madrid:

Carrera de San Jerónimo, 34

Reservat per a la Casa

R. CORBERÓ
B	 RONZES

Aribau, 103	 Telèfon 71.372

Francesc Casas
FUSTER - EBENISTA

ESTABLIMENTS

CONJUNTS DECORATIUS	 PARQUETS
PERSIANES ENROTLLADISSES	 MOBLES

DIPUTACIÓ, 119 i 121

Telèfon 32.504

PERFECTE LLOSÀ
TAPISSER

Butaques confortables
Cortines i transparents
Cadiraiges — Fundes

Balmes,128 Telèf. 73.434
(Tocant a	 Rosselló)



"Lencería Casa Macia"
Vda. de Marcià Prat

Telèfon 11.383
BARCELON A

Es complau a participar
el trasllat del seu esta-
bliment del carrer de

FONTANELLA, 7, a la
Ronda Universitat, 22
(Tocant Plaça Catalunya)

BRUGALLA
RELLIGADOR D'ART

Relligadures per a Arxius i
Biblioteques particulars.

Restauració de relligadures antigues.

Daurats sobre cuiro a petits ferros,
i mosàics.

Aribau, 7, inferior F.G.
TELEFON 33,970

BARCELONA

Tallers mecànics defusteria
de

DELIT® GIRALT

Parquets i persianes enrotllables

Doctor Robert, 155	 Tel. 54.143
(abans Marina)

MOTLLURES METAL'LIQUES
(AMB ÀNIMA DE FUSTA)

ACER CROMAT (interiors)
CROMAT INOXIDABLE i LLAUTÓ CRO-

MAT (exteriors i cambres de bany).
LLAUTÓ i ARAM NATURALS

Aragó, 382
BARCELONA	 Telèf. 51.722
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SECCIO D'EXCURSIONS ALS BELLS INDRETS DE CATALUNYA

—Per al vinent mes de setembre ha es-
tat organitzada una breu excursió, atenent
les indicacions de consocis que acostumen
a concórrer a les sortides de la Secció
d'Excursions, la qual tindrà la caracterís-
tica estiuenca de fer-se a la platja.

Aquesta excursió, realitzada en autocar
serà a Tossa, i les dades d'inscripció se-
ran donades, com de costum, a Secreta-
ria.

—Una altra excursió molt interessant
serà la que se celebrarà a la badia de Ro-
ses el dia primer de setembre. El viatge
s'efectuarà en cotxes particulars, i possi-
blement en aquell lloc hi haurà ocasió de
fer un petit passeig marítim.

El termini per a inscriure's a aquesta
excursió acaba el dia 20 d'agost, i és re-
comanable de fer la inscripció com més
aviat millor.

NOTICIES 1 COMENTARIS BREUS
AMICS DE L'ART VELL

En la junta general d'aquesta entitat,
celebrada el 16 de juny, foren elegits per
a formar part del Comitè de Direcció els
senyors Josep C. Serra i Ràfals, Joaquim
Vilaseca, Ramon Rabentós, Albert del
Castillo i Manuel Bassa i Ermengol. Des-
prés de la distribució de càrrecs efectua-
da en la darrera reunió, el Comitè de Di-
recció, que ha de dirigir les tasques de
l'entitat durant el bienni de 1935 a 1937,
ha restat constituït així: President, senyor
Pere Bosch i Gimpera; vice-president,
senyor Feliu Elies i Bracons; comptador,
senyor Jeroni Martorell; tresorer, senyor
Joaquim Vilaseca; vocals: senyors Ramon
Puig i Gairalt, Ramon Rabentós, Albert
del Castillo i Manuel Bassa i Ermengol.
Secretari, senyor Josep C. Serra i Ràfols.
Es prengué l'acord de regraciar al secre-
tar i sortint, senyor César Martinell, el
que havia fet en pro de l'entitat durant els
sis anys del seu mandat. Fou adreçada
una comunicació a l'Alcaldia de Barcelo-
na, deinanant la dignificació de l'absis de
la parròquia de Santa Anna. I es prengué
l'acord d'eixamplar la "Comissió d'Inicia-
tiva i Propaganda" amb els socis senyors
Isidre Magrinyà i Francesc Gomis i Baró.

SALO DE MONTJUIC

En la Junta general de socis del Salò
de Montjuïc suara celebrada, va nomenar

-se. per dimissió total del Comitè, la Jun-
ta provisional del Saló de Montjuïc se-
güent:

President, Francesc Labarta; vicepresi-
dent, Josep Dunyach; tresorer, Albert Ju-
nyent; comptador, Josep Ventosa; secre-

tari, Francesc Vidal Gomà; vice-secreta-
ri, Lluís Morató; vocals: Domènec Carles,
Joan Serra, Josep Viladomat i Joaquim
Ros.

LES PINTURES MURALS DE
FERRER BASSA

Aviat apareixerà, editat per l'Institut
d'Estudis Catalans, un estudi històric, crí-
tic i comparatiu del conjunt de la deco-
ració mural del Monestir de Pedralbes,
obra del pintor trescentista Ferrer Bas-
sa, tant interessant dins la història de la
pintura migeval catalana. D'aquesta pu-
blicació n'és autor Mn. Manuel Treus,
conservador del Museu del Seminari Con-
cial de Barcelona.

LA SEU VELLA DE LLEIDA

La Seu Vella de Lleida segueix encara
ocupada pels soldats, puix que malgrat
tots els esforços realitzats fins avui, no
s'ha aixecat una nova caserna que permeti
revaloritzar aquell valuosíssim monument
nacional.

De tota la importància donada a la vella
catedral, pel seu conjunt, per la bellesa
dels calats a les arcades del claustre; pels
innombrables capitells, magnífics, etc., des-
apareguts o malmesos sota la calç, avui
hom hi afegeix la descoberta d'unes pintu-
res en un pany de paret de l'altar major,
segons sembla molt importants, i amb evi-
dent perill de desaparèixer junt amb la
calç que, de mica en mica, els militars que
en són encarregats van treient dels para-
ments amb immillorable bona intenció.

La Seu vella de Lleida es mereix una ac-
tiva campanya pro- restauració.



4	 Butlletí del Foment de les Arts Decoratives

CONCURS DE PROJECTES

En el concurs organitzat pel Círcol de

Joiers de Barcelona, el jurat dictà la re-

solució següent:

Premi del "Círcol de Joier:; de Barcelo-
na", 250 pessetes; Emili Store, pel conjunt
d'obres presentades.

Premi Marret Bonuin Figueroa y Com-
pañía, 300 pessetes; lema: "Cactus", de Jo-
sep Diez.

Premi Gasca y Roig, 300 pessetes; le-
ma: "Benvenuto Cellini", de Joaquima
Suñé.

Premi Masriera i Carreras, 100 pesse-
tes; lema: "Fons del mar", de Agustí Pe-
nadés.

Premi Joaquim Cabot, 100 pessetes; le-
ma: "Cisell ", joc de cafè.

Premi J. Valentí, 100 pessetes; lema:
"Any 1935", de Didac Parrado.

Premi J. Buxeda, 100 pessetes: lema:
"6 fermalls, 6".

Premi J. Roca, 100 pessetes; lema: "Dis-
tinció", de J. Bonet.

Premi Joyas Recoder, 1.00 pessetes; le-
ma: "Hercinia", de Ricard Becquer.

DE JOIERIA I ARGENTERIA

Premi Clavaguera, 100 pessetes; lema:
"Important", de E. Baiges.

Premi A. Valentí, 100 pessetes; lema:
"Seinpre avant", M. Rosell.

Premi "Associació Patronal de Joieria",
100 pessetes; lema: "Dissort", Ll. La-
marca.

Premi F. Bertràn, S. A., un rellotge de
polsera; lema: "Arlem", P. Serra.

Premi M. Costa, un rellotge de polsera;
lema: "Aquarium", Perrado.

Premi M. Vilanova, 50 pessetes; lema:
"Prometatge ", F. Colobrans.

Premi Mercadé, S. A., 50 pessetes; le-
ma: "Maragda", de LI. Sufíé.

Premi Mostany Llopart, 50 pessetes;
lema: "Prismes".

Premi Asociación Patronal de Fabri-
cantes de Joyería y Platería, 50 pessetes
lema: "Orientació" (4 copes).

Premi C. Compte, 25 pessetes; lema:
"Molí de vent".

Premi C. Pomar, 25 pessetes; lema:
"XXX", de J. Fàbregas.

Premi Gastón Chritin. 25 pessetes; le-
ma: "Lcumus", de S. Oliva.

CON 6 ERÈNCIES

Durant el transcurs del mes de juny
s'han celebrat a la nostra ciutat diverses
conferències de caràcter artístic i urba-
nístic força interessants. Només en remar-
carem algunes, molt poques, per manca
d'espai.

URBANITZACIO BARCELONINA

El senyor Carles Pi i Sunyer en el ci-
cle de conferències organitzat per l'Asso-
c iac ió d'Arquitectes de Catalunya tractà
del tema "Observacions i experiències so-
bre la urbanització barcelonina".

S'ocupà del problemes urbanístics de
conjunt, i estudià les lleis de formació de
les poblacions i el procés de desenvolupa-
ment de Barcelona, que en la seva nai-
xença ha anat englobant nuclis urbans ja
existents. Parlant d'aquesta formació ra-
cional urbanística, cal tenir en compte, en
molts casos, un programa previ da d' sen-
volupament. Per a fer una veritable trans-
formació de la nostra ciutat, cal enllestir
urgentment les grans artèries de comuni-

cació que alhora representen un problema
social, per la influència remarcable que
tenen amb una adequada política de trans-
ports en les comunicacions dels barris
avui defectuosament servits o isolats per
complet.

Un dels altres aspectes que també
cal endegar dins la major urgència és la
urbanització en relació amb la sanitat. Hi
ha el districte cinquè, amb la seva gran
densitat de població, que ho reclama d'u-
na manera urgent. Cal fer entrar l'aire i
la llum als recons més sòrdids i malsans
de la ciutat vella, obrint espais lliures i
dictant ordenances que obliguin els pro-
pietaris a la correcció de defectes i abu-
sos. Cal preocupar-se dels problemes dels
barris obrers, entre ells els de les clave-
gueres, i el de multiplicar les places i els

jardins per a infants, tot completant-llos
amb les adients institucions sanitàries i
socials. S'ocupà dels nuclis arqueològics i
artístics que ens ofereix Barcelona, i féu
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remarcar el valor històric que es desprèn
d'aquesta línia d'urbanització. Creu Pi i
Sunyer que aquesta qüestió també cal en-
degar-la amb aquella sobrietat i discreció

amb les quals ho saben fer els arquitectes

de Catalunya, i sobretot tenint en compte

el tresor que representa... Indubtablement
—continuà dient—la reforma del casc an-
tic de Barcelona és un problema interes-
sant. El féu objecte d'un llarg examen per
arribar a la conclusió que no es podia rea-
litzar impremeditadament. El darrer Ajun-
tament havia aprovat el pla de reforma de
la ciutat vella, i començà un assaig amb
l'obertura del carrer de Fortuny, que po-
dia servir d'experiència, perquè és un
assumpte que exigeix molta cura en el seu
plantejament. Una de les altres qüestions
que estudià el senyor Pi i Sunyer fou el
problema de les Cases Barates. L'orador
féu la crítica dels grups que construí el
Patronat de l'Habitació, i recomanà una
solució de tipus mitjà, de blocs de cases
no massa monumentals i que contribuïs-
sin, alhora, a la urbanització de les bar-
riades obreres. Digué que era d'una ur-
gència també inajornable prendre enèrgi-
ques mesures per a reservar, a la proxi-
mitat de Barcelona, en particular a les
muntanyes veïnes i a la platja. fins a Cas

-telldefels, grans espais lliures que puguin
utilitzar els barcelonins els dies de festa.
Com a conclusió de la seva conferència,
Pi i Sunyer indicà que en tota obra a em-
prendre s'ha de fugir de la imprcmedita-
ció, de la pensada, de la manca de conti

-nuïtat i del colossalisme.

L'ESCULTURA POLICROM!'.i.)A

El dia 21 l'il-lustre president de l'Aca -
dèmia de Belles Arts de Sant Jordi ocupà
la càtedra del Conferència Club. La seva
dissertació "Tres imatges, tres evoca-
cions", constituí un abreujat, però com-
prensiu curs d'art escultòric. a propòsit de
la descripció de tres bustos de la Verge.
de la seva collecció, els quals estaven ex-
posats sobre l'estrada. Alguns creien que
l'escultura romana i la grega, com la del
Renaixement, eren sense policromar. La
troballa de restes de pintura en els "ro-
patges" d'estàtues de Fídias originà la teo-
ria contrària. A judici del dissertant, hi
ha errors en l'una i en l'altra. Plini parla

d'una "estàtua en què no s'ha posat enca-
ra el color" i es poden retreure textos
grecs. Però en pintures murals de Pompe-
ia es veu un taller d'escultor amb estàtues
sense policromar.

A seguit, fa una disquisició a propòsit
del que és la inspiració, la peculiaritat de
l'obra, la qual s'ha d'atribuir a l'escultor,
com un pensament escrit a l'autor d'un
llibre. Aquesta paternitat espiritual expli-
ca que molts escultors fossin veritables
sants.

Establerts aquests antecedents, el se-
nyor Comte de Güell passà a fer l'expo-
sició de les estàtues, de cadascuna de les
quals remarcà l'ambient en què visqué
l'autor, la seva personalitat i la inspiració
i la tècnica de l'obra.

La primera, una Verge de Pompeo Leo-
ni. Resumeix la vida d'aquest escultor,
nat a la bella Toscana, el 1500, en el lema
"l'art per a la glòria".

La segona imatge correspon a un temps,
mitjan segle XVI, i a un lloc: Castella i
Extremadura. El lema: "art i glòria per
la fe". Escola: renaixentista castellana.
Autor: possiblement Hernàndez.

La darrera és una obra de l'Amadeu.
Lloc: Catalunya. Lema: "l'art i la religió
per la vida". Técnica: de fusta; però hau-
ria pogut ésser de fang. Inspiració: natu-
ralitat i sentimentalitat, com una cançó
popular...

"L'ART CATALA A LA MEDITERRA-
NIA ORIENTAL"

Sobre l'art català a la Mediterrània
oriental donà el dia 25 una interessantís-
sima conferència al Círcol Artístic 1'illus-
tre historiador Lluís Nicolau d'Olwer.

El fet històric més conegut de la in-
fluència catalana a Orient és l'expedició a
Atenes. Però aquest fet no és pas més im-
portant que els dels mercaders i artistes,
i per això les restes del nostre pas pel
ducat d'Atene, no són pas més importants
que en altres llocs.

Projecta un gravat de l'Acròpolis abans
d'ésser enderrocada, l'any 1670, amb el
Partenon, musulmà, amb un minaret i la
torre "franca", que subsistí fins fa pocs
anys, en restablir els grecs les muralles
antigues. Aquesta torre "franca" fou se-
gurament çonstruída pels catalans.
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Hi hagué a Rodes, en el segle XV, dos
Grans Mestres catalans que feren grans
obres, especialment Fluvià, i es consagra-
ren a fer els recintes de les muralles, com
també foren fetes per catalans a Malta (la
muralla cotonera, pel mestre Cotoner).
Al baluard de Sant Jordi hi ha un relleu
amb Sant Jordi, i a sota els escuts de Ro-
des, del Papa y del Gran Mestre.

El mestre Fluvià posà els fonaments de
l'Alberg d'Espanya, que fins després de la
separació de les llengües d'Espanya servi-
ren per a lloc de reunió de tots. Hi ha un
escut que sembla el de Barcelona, però és
el del gran mestre Amboise, amb la creu
de Sant Joan i tres barres.

La gran obra del Gran Mestre Fluvià
és l'hospital, la infermeria, per a fer la
qual deixà 10.000 florins. Després l'obra
seguí les vicissituds del temps.

Ultra els edificis públics hi ha edificis
de caràcter particular edificats per cava-
llers, alguns de catalans, entre ells Jeroni

de Canell, castellà d'Amposta, una inscrip-
ció del qual projecta. Al Museu de Ver-
salles, a la sala de les Croades, hi ha dues
portes de Canell. Hi ha també la casa de
Dimas de Vilaregut, quan les obres de
restabliment fetes pels italians siguin aca-
bades segurament ne sortiran més.

Parla després de les restes catalanes a
Xipre, encreuament de les vies comer-
cials d'Orient.

Parla de Jerusalem i del protectorat de
Carlemany als cristians d'Orient.

Explica com els pelegrins passaven pel
santuari del Sinaí, pel monestir de Santa
Caterina, on es conserva un retaule català
molt ben conservat que destaca entre la
rigidesa de les icones bizantines.

L'expansió artística no fou tan forta
com les altres perqué en aquelles èpoques
l'art era una manifestació religiosa, i
aquelles terres tenien la pròpia religió,
com els llatins tampoc no adinetien les
icones bizantines.

VISITA COL'LECTIVA ALS MUSEUS 1 COL'LECCIONS DE LONDRES

El diumenge dia 16 de juny, a les dues
de la tarda, diversos membres del Consell
Directiu del Foment acudiren a l'Estació
de França a acomiadar el grup de mem-
bres de l'Entitat que s'havien inscrit per
a efectuar la visita als principals Museus
i colleccions particulars de Londres. L'ex-
pedició era presidida pel President del Fo-
ment senyor Santiago Marco, i en forma-
ven part els senyors següents: Senyor Jau-
me Mercader i esposa; senyor Josep
Franch i esposa; senyor Miquel Soldevi-
la i esposa; senyor Antoni Massana i es-
posa; senyora Montserrat Pujol; senyor
Juli Monroset; senyor Josep Granyer; se-
nyor Perfecte Llosà; senyor Josep Maria
Llosà: senyor Joaquim Campanyà; senyor
Antoni Robert; senyor Lluís Albert de
Puig; senyor Josep Castells; senyor Ma-
nuel Colàs; senyor Josep Mamar, i els se-
nyors Enric F. Gual i Josep Sangenís, re-
presentants de "Viatges La Publicitat", c1
darrer dels quals ens acompanyava fins a
París. Abans d'emprendre el viatge el se-
nyor Marco repartí a tots els expedicio-
naris uns distintius del Foment, projectats
per Evarist Mora i realitzats per Manuel

Capdevila, que foren lluïts durant tot el
temps de l'excursió. Una vegada instal-
lades les maletes, i mentre els grups for-
mats pels excursionistes i llurs familiars
i els companys del Foment que eren a
acomiadar-los es donaven o recordaven
tots els encàrrecs escaients, forent tretes
algunes fotografies i filmades algunes es-
cenes. El tren sortí a les dues i tres mi-
nuts de la tarda.

En ple viatge, els expedicionaris van
acomodant -se, quan ja hem passat la fron-
tera i tots els tràmits de consuetut en
aquest lloc, fem una estona d'espera a Cer-
bère, En prendre novament el tren cadas-
cú ocupa la seva plaça, i alguns d'ells pas-
sen al cotxe Llit que tenien reservat.

Dilluns dia 17
A les nou del matí som a París per l'es-

tació Quay d'Orsay. Tot seguit d'impres-
sionar unes fotos, una part del grup es
trasllada en autocar per pendre el tren que
ha de portar-los a la costa i continuar el
viatge vers Londres en vaixell. El temps
no és massa bo per a navegar, puix que
una part dels viatgers s'han marejat poc o
molt.
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TEMES LUMINOTÈCNICS

Pàgines de la .Companyia Barcelonesa de Electricitat,

DE LA BRILLANTOR 1 DIFUSIO

En el número passat parlàvem del fenòmen de la reflexió

de la llum en trobar diferents superfícies, factor molt impor-

tant que no han de desconèixer els mestres decoradors per tal

que la llum serà més o menys aprofitada segons la composició

de la superficie on cau el feix lluminós. També cal tenir molt

en compte el factor reflector per a poder ben dirigir la llum

i fer que la seva influència arribi, igualitàriament a tols els

llocs de l'estanca o local a il•lnminar.

Seguint la tasca empresa de divulgació deis principis

luminotècnics, avui ens referírem a la brillantor i ala difusió,

termes que hem (le tamiliarilzar per tal de fer coincidents i

planeres les relacions entre els mestres decoradors i els lumino-

tècnics.

Quan es parla de brillantor d'una superficie cal no confon

-dre-la amb la seva apariència. Aquesta pot ésser o no, brillant.

Una superfície gris il • luminada anal, la mateixa intensitat que

una superficie blanca, col locada en les mateixes condicions,

esdevindrà menys brillant puix que la superficie gris absorbeix

una major quantitat de llum. La brillantor, dones, d'una super-

licie iliuminada dependrà de dos factors: la il•luminació de la

superficie considerada i del seu poder reflector, o sigui, de la

manera en què aquesta superficie reflecteix la llum.

1)e la difusió. —No podem, o no hauriem de poder dispo-

sar de la llum tal com ens la proveeix una bombeta, tota vega-

da que, com hem elit sovint, produeix enlluernament, amb

greus molèsties per a la vista. S'ha de tenir en compte que

l'ull humà no pot suportar, sense sentir les molèsties de l'en-



lluernament, brillantors superiors a 0,5 bugies decimals per

centimetre quadrat, (una bombeta de tipus corrent de 500 wats,

dóna una brillantor de 1.000 bugies per centímetre quadrat).

Per aquest motiu es fa necessari d'amortir aquesta brillantor

disminuint la intensitat específica per a fer que la llum 'arribi

als ulls sense castigar-los i tot permetent una visió perfecta,

cosa que ol) tindrem mitjançant aparells o lampares difusores

de vidre opal•lí.

La difusió pot obtenir-se de dues maneres: o per retlexió

tal com ja vàrem explicar en el nostre article anterior, o per

transmissió. En qualsevol d'aquests dos casos el feix lluminós

de raigs paral • lels interceptats per una superfície difusora, resta

descompost en un altre feix lluminós, els raigs del qual no són

paral • lels entre sí. La superficie difusora pot aleshores ésser

considerada cona una font de llum secundària i amidar la seva

intensitat ]luminosa en diferents plans normals a la sul^erlície.

La vilvina-exposició daquesla 1)oliga, de llccm clara i excel• lerit-
menl distribuida, se'ns mostro atractiva per Haver es(al atieses
les indicacions de la Secció d'ilIIcniiciació de la «Companujia

Barcelonesa de Eleclricita1».
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Els senyors Marco, Monroset, Massana,
i Mamar (quatre M) s'acomiaden del re-
presentant de la casa A. Sanderson & Sons
que ha acudit a l'estació a saludar el se-
nyor Marco i oferir -se als viatgers, i s'a-
drecen cap al Petit Palais per visitar l'Ex-
posició d'Art Italià.

Després de dinar, a les 3'35 de la tarda,
surten en avió de Le Bourget, i han arri-
bat a l'aeròdrom de Croydon a les 6 menys
10 minuts. Total 2 hores 15 minuts.

Una vegada els tràmits són enllestits
l'autocar els porta en una hora a Victoria
Station, on hi ha el despatx de la Impe-
rial Airways, i en taxis, des d'allí, a l'Ho-
tel Russell. Arriben al mateix temps que
els companys que han travessat el Canal
de la Mànega en vaixell.

Immediatament d'arribar a l'Hotel ens
són lliurades unes targes on consta el nú-
mero de la nostra cambra. En general, to-
tes les cambres que ens han estat desti-
nades tenen una vista excel-lent a l'exte-
rior.

Dimarts dia 18

A les 10 del matí comença el programa
previst: Visita de Londres en autocar.
Aquest ràpid viatge ens permet de visitar
en un sol matí la Torre de Londres amb
els seus calabossos i llocs de martiri, el
piló on fou decapitada Anna de Bolena,
una de les mullers d'Enric VIII, i final-
ment les joies de la corona amb el cèle-
bre Kho-i-noor. Les màquines fotogràfi-
ques i les cambres dels cineistes actuen
amb gran voracitat. Visitem la catedral de
Sant Pau, formidable monument en el qual
actualment s'hi han despès grans quanti-
tats per netejar-lo dels negrosos efectes
de la boira, igual que s'ha fet en altres im-
portants edificis. Finalment visitem l'edi-
fici gòtic anomenat Guildhall, la casa mu-
nicipal; en aquesta casa s'hi guarden in-
teressants records històrics, i passegen
encara per l'interior de l'edifici, segura-
ment amb la mateixa dignitat d'altres èpo-
ques, els funcionaris amb la toga negra i
el birret que fa remarcar en gran manera
llur perruca blanca rissada.

Després de dinar, al British Museum.
prop de l'Hotel, per uns carrers on les pe-
tites casetes d'aspecte agradable general-
ment són dedicades a Pensió. El senyor.
Josep Gudiol inicià la visita a través de

les restes de l'art antic, amb unes expli-
cacions davant la pedra anomenada de Ro-
setta, que conté gravada l'escriptura que
el savi Champollion arribà a desxifrar i
ha permès que fos coneguda i revelada
tota una civilització. Visitem tan detalla-
dament com podem les sales assíries, egíp-
cies i gregues fins arribar a la gran sala
on hi han exposats els frisos del Partenon
i les escultures del frontó, així com les
maquetes i altres estudis. Visitem també
el coronament del monument funerari que
la reina Artemisa dedicà al seu espòs Mau-
soleu.
Dimecres dia 19

Aquest matí ens toca efectuar la visita
a la casa de sir Alfred Beit, membre de la
Cambra dels Comuns; és un palauet de la
Belgrave Square 49. Interiorment té una
rara i graciosa estructura; domina per tot
la decoració francesa, amb mobles france-
sos o anglesos, però la cura, en tot, és per-
fecta i, per tant, ben anglesa. Prop de l'en-
trada hi ha la biblioteca i despatx.

A les parets, Murillos amb marcat ca-
ràcter flamenc. Una altra sala: living-
room, mobles anglesos; ací hi ha un Ve-
làzquez i dos Rubens entre altres teles
importants. Tot, en aquesta casa, objec-
tes grans i petits, és senyorívol. Hi afe-
geix amabilitat els esplèndids ramells de
flors, bellíssimes, distribuïts sàviament en
llocs estratègics. Menjador: mobles fran-
cesos esplèndids de debó: a la paret, re-
vestiments de fusta amb talla deliciosa
decorats en blanc, estil francès.

Al pis superior, saleta ovalada estil
Hepplewithe; moblets en marqueteria,
amb tonalitats daurades o verdejants.
Aquesta visita és una lliçó viva de bon
agençament d'una llar senyorial.

A la tarda, la visita al Castell de Wind
-sor, residència reial, i on actualment so-

jornen els reis d'Anglaterra; després pas
-segem al nostre grat pels formosos jar-

dins amarats de verdor suau i tendra, i que
uns vells canons invàlids de guerres an-
tigues no arriben a acusar el més lleu
contrast. La nota més remarcadament ca-
racterística són els soldats de la guàrdia
reial. El Tàmesis que allí oferia una vi-
sió més bella i pintoresca que la de Lon-
dres, se'ns apareix sovint al costat de la
carretera amb paisatges d'estampa i fes

-tonejant verdes meravelles.
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Dijous dia 20
A les 10 del matí, fem la segona visita

al British Museum. Ens adrecem a les sa-
les etrusques on contemplem les tanagres
i multitud de peces de terra cuita. Visi-
tem per tandes de sis o vuit persones la
sala on són instal•lades les magnífiques
col-leccions de joies d'abans de l'era cris-
tiana. Magnífics collarets i diademes d'or.
Camafeus i altres relleus en cristall de
roca, antiquíssims. La célebre copa Port

-land trobada en les excavacions pompeya-
nes, d'esplèndida decoració en relleu de
cristall. Per com pletar encara les inten-
ses emocions dels minúsculs relleus dels
camafeus, veiem una sèrie de frescos pre-
servats sota vidre que obliguen a una pro-
longada admiració. Travessem noves sales,
i entremig el cor se'ns va per les instal-
lacions que trobem al pas. Visitem les sa-
les Egípcia i Babilònica, amb una mica de
detall i més fugisserament l'antic art indi,
prolix i perfidiós en contrast amb l'ampla
grandesa de les altres. Abans de sortir
arribem a les sales del Rei Eduard i vi-
sitem l'exposició dels gravats perses.

Una es p ecial menció mereix la instal-
lació de la secció egípcia amb els sens sar-
còfacs i mòmies, i llur decoració i reves-
timent. Tot és exposat en les millors con-
dicions d'observació i de conservació. Les
obres en l'edifici són constants, i tinguè-
rem ocasió de veure com donaven una
capa de pintura a unes parets que havien
d'emparar unes escultures. per tal de do-
nar un fons escaient a llur color natural.

La tarda, a la sortida del museu, és prou
llarga per poder destinar encara una es-
tona a la visita a la ciutat i als grans ma-
gatzems. A aquests fins cada dia els grups
es subdivideixen i es refan per conèixer
els barris i edificis rnés interessants. La
ciutat de Londres forma unes zones d'ac-
tivitat distinta que són: City, zona de les
companyies de navegació i establiments
de finança: Westminster, de la política i
de l'administració pública; West End, de
la vida social i comercial.

La ciutat no té per al turista nou-vin-
gut una forta espectacularitat o bluff. però
al cap d'uns dies ens atrau la solidesa i
perfecció de totes les manifestacions que
li descobrim. Quasi tots els edificis cons-
truïts per a les corporacions són d'estil

gòtic o, com ells ]'anomenen, estil Tudor.
Entre la vitalitat de la City i la de West-
minster hi ha un carrer com Fleet Street,
on hi ha instal•lats la major part d'agèn-
cies d'informació i els formidables edifi-
cis moderns del Daily I-Ierald i del Daily
Li_nress. aç.:cst amb una façana a base de
vidre negre i muntants d'acer, i el primer
amb un hall decorat a la moderna i amb
el pitjor gust i sense gaire solta.

Divendres dia 21

Visitem la casa de Lord Lee, anoinena-
da Withe Lodge, i on segons diuen nas

-qué el Príncep de Gales, en el magnífic
parc Riahmond. Ens rep el Lord, qui ens
acompanya per les diverses dependències
on està instal-lada la seva col•lecció, de la
qual ens dóna algunes referències i segui

-dament s'acomiada per q uè—diu—els visi-
tants són prou conei.xedors, i em plau dei-
xar-los amos de la casa que poden recór-
rer al seu grat. Ens trobàvem davant d'un
cas genuí de la típica gentilesa anglesa,
digne d'ésser estimat i agraït corn cal.

Presideix cl hall, un bon quadre de Goya,
retrat de Saavedra, que és signat per amb

-dós. La casa és més rústica i de menys
valor intrínsec que la de Sir Beit, per bé
que té el característic segell aristocràtic
anglès; però la col•lecció, la de pintura es-
pecialmcnt, és més interessant. Hi ha una
sala dedicada als primitius italians, amb
pintures de Giotto, Simó Martini, etc. En-
tre altres teles importants, recordcm Ve-
nus davant el mirall sostingut per Cupi-
dell, del Veronès; Judith i Holofernes,
del Ticià; Crist a la Creu assitit de Déu,
els ngels i dos sants, de Boticelli; pin-
tures del Tintoretto, etc. La col•lecció és
molt extensa i comprèn ceràmica, vidre,
teixits, mobiliari, argenteria i altres, en
peces grans i petites. Realment tinguérem
llibertat per recórrer les diverses sales a
discreció, on hi vàrem romandre durant
una hora i mitja. Signàrem en el llibre
d'honor i sortírem amb el temps just per
a anar a dinar.

Després de dinar ja ens espera a la por-
ta de l'Hotel un autocar que ha posat a la
nostra disposició la casa A. Sanderson &
Sons. que, en obsequi al senyor Marco, ha
accedit a que féssim una visita a la fabri-
ca d'aquesta important manufactura de pa-
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pers pintats, installada al districte de Pe-
rivale. Els edificis que la composen són
moderns i llurs instal•lacions admirables i
perfectes; ens són donades tota mena d'ex-
plicacions de la funció de cada màquina i
cada secció en llur màxima activitat. De la
secció de tintatge mecànic, passem a la
d'estampat a mà; del taller mecànic al de
confecció de mostraris, i a l'estudi; con-
templem l'elaboració pacient dels roleus o
motlles, i seguidament els magatzems, i les
instal•lacions d'higiene i guarda-roba per
als empleats. A traves de jardins i dels
camps d'esports per a aquells, ens adrecem
al cos central dels edificis, on és instal•lat
el club que integra tot el personal del més
alt al més modest, i ens és mostrat l'es-
plèndid teatre. Com a coronament de la
cordial acollida se'ns serveix un te, i hem
d'acomiadar -nos amb recança, tot agraint
les exquisides atencions prodigades.

Dissabte dia 22

Aquest matí s'escau la visita a un dels
museus més interess ants d'aquesta capital.
Es la Wallace Collcction, a Manchester
Square. Les pintures i cacultures, igual
que els mobles i diversitat d'objectes d'art,
pertanyen al segle divuitè quasi exclusi-
vament. Hi ha forces pintures molt impor-
tants; Boucher, Fragonnard, Wateau, Mu-
rillo, Ticià, hi són. Brilla amb gran mag-
nitud un Velàzquez per damunt l'esclat
d'un dels retrats més ferms de Franz Hals,
que es troba col.locat al costat mateix.
Molts mobles i bronzes Lluís XVI. Ultra
els mobles de Riessener i de la seva esco-
la, hi ha una excel.lent reproducció del cè-
lebre Bureau du Roi, obra d'Oeben, al saló
gran on són exposades les grans pintures
de la col.lecció ; hi ha, a més, bon nombre
de mobles en marqueteria de carei i me-
tall o estany, estil Boulle, realitzats en
època Lluís XVI, i algun sortit dels ta-
llers del gran ebenista de Lluís XIV. La
col.lecció abasta bon nombre d'exemplars
en esmalts i armes, i és rica en considera-
cions a fer pel seu interès dins la història
de les arts franceses.

A la tarda, visitem el barri de West-
minster, on hi ha, a la vora del riu, l'edi-
fici del Parlament formant una mole de
pedra embrunida d'una longitud de faça-
na de 237 metres i de la qual emergeixen

les torres Victòria i la del Big Ben; al
costat l'abadia de Westminster, d'altíssi-
mes naus gòtiques, i d'esplèndides talles
en noguera al cor. Té un especial interès
i emoció la capella reial, la decoració es-
cultò rica i arquitectònica de la qual fou
bàrbarament mutilada el 1539, amb motiu
de la dissensió d'Enric VIII amb l'Esglé-
sia catòlica. Finalment la tarda dura prou
perquè, mentre uns van a berenar a un
dels populars establiments Lyons, d'altres
se'n vagin a visitar el Regent's Park on hi
ha el Zoo, tot permetent encara d'anar a
la nit una estona a Hyde Park.

Diumenge dia 23

Excursió a Cambridge. Per damunt l'as-
falt de les amples carreteres que irradien
de Londres l'autocar llisca suaument i rà-
pida, permetent que la mirada reposi da-
munt el paisatge tendre de les casetes sub-
urbanes de finestres emmarcades de color
alegre i amb cortinetes que deixen ende-
vinar la vida de confort dels londinencs.
Més enllà ja en veurem de caràcter plena-
ment rural i típic amb llurs gruixudes teu

-lades de bruc, i entrem després a Cam-
bridge all larc d'avingudes de jardins i tor-
res. En la petita església catòlica de Cam-
bridge hi ha missa i fins processó, escaien-
ça degudament aprofitada i molt interes-
sant; visita al Museu Fitzwilliam, on s'a-
coblen algunes peces interessants dins un
edifici modern amb reeixides solucions
d'il.luminació natural, que el fan un museu
modèlic a Anglaterra.

A la tarda visita al King's College, un
dels millors d'entre els 17 que hi han; jar-
dins encisadors travessats pel riu Cam.
solcat per les petites embarcacions a re-
mers amb què s'entrenen els estudiants.

Durant el retorn els excursionistes s'es-
plaiaren cantant bon nombre de cançons i
sardanes populars. A mig camí ens aturem
en un petit restaurant, on el senyor Mar-
co va invitar-nos a un te en unes taules a
l'aire lliure.

A l'excursió, molt agradable, ens han
acompanyat també alguns amics catalans
que es troben accidentalment en aquest
país, i serà una fita memorable d'aquest
viatge.

Dilluns dia 24

Visita a la National Gallery, emplaçada
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en la part superior de la plaça Trafalgar,

on hi ha instal•lada la importantíssima col-
lecció de pintura antiga de tot Europa. Ad-
mirem detingudament les obres de les di-
verses escoles de la pintura italiana, de la
qual n'hi ha una sèrie completa i de molt
d'interès: obres de primera categoria de
Margaritone, Cimabue, Giotto, Orcagna,
Lorenzetti, Fra Angèlic, Ghirlandajo, Lip-
pi, Boticelli, etc., i entre els del Renai-
xement, Rafael, Miquel Angel, Ticià, Tin-
toretto, i altres.

Les escoles holandesa, alemanya, fran-
cesa, espanyola i flamenca, com també l'an-
glesa, són perfectament ordenades i hom
en segueix llur evolució. Entre els espa-
nyols, anotem de memòria dues teles de
Goya, el Doctor Peral i, especialment,
donya Isabel Cobos de Porcel; dues de Ve-
làzquez, més una altra considerada falsa;
tres que assenyalen èpoques distintes del
Greco, i a més Ribera, Zurbaran, Murillo
i Fortuny. I dos retaules catalans, més
aviat fluixos.

A la tarda, lliure, els expedicionaris en
diversos grups recorren la ciutat; esmen-
tem que alguns assistiren a la subhasta de
la collecció de miniatures Morgan, a la
sala Christie's, altres a la Tate Gallery,
seu de la pintura anglesa, i a la Royal So-
ciety of British Artists; a Londres, no és
possible de perdre-hi el temps. Al vespre,
moviment d'smokings i vestits de nit. Es
formen dos importants grups per assistir
a altres tants teatres; la revista, especta-
cle interessant i dignificat ací, és l'objec-
tiu preferit.

Dimarts día 25

El matí ha estat destinat a un passeig
per la zona de Westminster on hi ha els
ministeris i altres edificis oficials, resse-
guim l'exterior del parc de St. James' per
l'avinguda The Mall, i ens adrecem al pa-
lau reial de St. James per veure un dels
espectacles més atractívols als ulls espar-
pillats dels turistes i de llurs cambres fo-
togràfiques: el canvi de la guàrdia del pa-
lau. Els soldats, molt alts, cepats, amb el
típic uniforme vermell i l'alta i esburifa-
da cofa negra ensorrada fins als ulls, hie-
ràtics esperen el moment del traspàs; els
uns formats als rengles, els músics de la
banda, en cercle, i l'oficial banderer pas-
sejant l'ensenya pel recinte, fins que arri-

ben els altres formats, amb llur bandera,
música i músic major. La cerimònia és
lenta i pot apreciar-se sense perdre gaires
detalls.

La tarda és lliure. Qui repeteix la visita
a la Wallace Collection, qui inicia la in-
cursió al museu Victòria i Albert, altres
van a comprar o visitar simplement a les
botigues de 1'Strand, de Piccadilly, dels
nou i vell Bond Street, i d'Oxford Street.
Hom visita amb preferència els grans ma-
gatzems Selfridge i Harrod's, que són mo-
dèlics i alliçonadors; i mentre uns visiten
l'enorme edifici de la casa Maple, d'altres
van a admirar el barri aristocràtic anome-
nat Knightsbridge. A la nit, passem la vet

-llada al room de l'Hotel amb els amics
que hem trobat a Londres, conversant de
varietat de temes, i fins, en petit comitè,
llegint poesies dels nostres millors poetes.

Dimecres dia 26

De bon matí ens adrecem a South Ken-
sington, al museu Victoria and Albert, do-
nant començament a la visita a aquest mu-
seu en el qual són installades molt impor-
tants i interessants sèries de gran valor
en les arts aplicades. Les seves col•leccions
comprenen arquitectura i escultura, gra-
vats i il•lustracions, biblioteca i arts del
llibre, metallisteria, pintura, teixits, fuste-
ria i mobiliari. L'edifici conté quatre plan-
tes, on en disposició escaient i ordre per-
fecte són exhibides les installacions que
han fet cèlebre i exemplar aquest museu.
Resseguint dues prolongades galeries, des-
prés de recórrer les exhibicions del mo-
ble antic britànic, se'ns ofereix l'evolució
del moble anglès i que en el catàleg del
museu ocupen quatre volums. El senyor
Marco tingué ocasió de donar una agra-
dosa descripció del desenvolupament de
l'ebenisteria anglesa comparat amb els es-
tils clàssics francesos, i amb el mestratge
que en un temps exerciren els ebenistes
holandesos. Remarcà especialment els de-
talls que feien característic cada estil, i
que aquests portaven els noms d'artistes
com Sheraton, Chippendale, Hepplewithe,
Adam, quan a França ostentaven noms de
reis o de règims. La visita a les altres sa-
les, s'anà perllongant i continuà per a
molts, a la tarda, dedicant cada u la pre-
ferència a la seva especialitat.
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Una altra visita d'un gran interès cele-
brada avui, ha estat a l'Escola Central
d'Arts i Oficis, de Londres.

Fórem rebuts pel Secretari i el Direc-
tor de l'Escola, Mr. Jowet, els quals ens
feren passar a la Sala d'exposició dels tre-
balls que realitzen durant l'any els alum-
nes del darrer curs.

En la gran sala circular d'exposició po-
dérem veure-hi vitrines on són exposades
peces de joieria i argenteria, i repujat, ce-
ràmica (gres especialment), boixos i relli-
gadures. A més hi són exposats també pro-
jectes de decoració d'interiors, i per a te-
les estampades que recorden els que ex-
posa la nostra Escola Massana; realitza-
cions de teles per a tapisseria, de pavi-
rnentaci ó, i d'escultura en fusta. Hi ha
també mobles—un d'ells realitzat per una
senyoreta — de factura excellent. Tots
aquests exemples captiven per llur clare-
dat i simpatia, i a més es fa evident tot
seguit llur acabat perfecte. La ímpressió
del conjunt dóna idea de les admirables
condicions dels alumnes per a remarcar
les qualitats de les matèries, i de la per-
f ecció normal en tots els treballs.

Donat el poc temps que restava per a
visitar l'Escola, el Director s'oferí a acom-
panyar-nos a aquells dels tallers - escola
que ens fossin més interessants. Optàrem
pels que són dedicats a argenteria, repu-
jat, impremta i ebenisteria.

En totes elles el Directori els profes-
sors de les classes respectives ens dona-
ren bon nombre de referències.

Mister Jowet ens invità a passar al seu
3espatx, i després de signar en el llibre
d'honor de l'Escola com a membres del
Foment de les Arts Decoratives, de Bar-
celona, fou fet present al Director en nom
de l'Entitat el regràciament per la cordial
acollida que ens havia estat dispensada.

En sortírem molt ben impressionats.
A la nit un grup nombrós assistí al Co-

vent Garden, a una sessió de Balls Russos
per la companyia de Montecarlo.

Dijous dia 27

Nova visita al Victòria Albert. Gràcies
a les gestions del senyor Gudiol, el Direc-
tor de la secció d'Argenteria d'aquest mu-
seu ha tingut la gentilesa d'acompanyar

-nos i de donar detallades referències de

les principals peces exposades. La visita
és represa després, segons les necessitats
i aficions dels assistents vers altres naus
en cerca de noves meravelles. Els cartrons
de Rafael per a tapisseries, els gravats, la
ceràmica, els vidres, les catifes, les laques,
la pintura i escultura, els vestits, etc., eren
objectius recercats i admirats. La compra
de postals, reproduccions, i catàlegs va
ésser considerable, per bé que sense això
el record dels museus anglesos amb tot i
que no és possible de visitar en tota llur
extensió en el temps disposat, serà dura-
dor i de beneficiosos efectes per a tots.

La tarda és dedicada a efectuar diverses
compres; qui fretura corbates, impermea-
bles, llibres, joguines, gravats... i ben aviat
cap a l'Hotel a començar a apariar les ma-
letes. A l'endemà, a primera hora cal em

-prendre la tornada. Després de sopar ens
reunim tots al room en companyia dels
amics catalans que resideixen ací i que
han vingut a acomiadar-nos. El senyor
Marco obsequia amb un xampany tots els
reunits, í ensems és felicitat per l'èxit
assolit i pel valor de les visites i excur-
sions realitzades.

Divendres dia 28

Després del desdejuni, a dos quarts de
nou del matí sortim de l'Hotel per a adre-
çar-nos en dos grups, respectivament a l'es-
tació, i l'Airways Terminus, aquest darrer
grup s'ha augmentat per la senyora Mont

-serrat Pujol i el senyor Josep Gudiol que
han volgut aventurar-se a l'agradable emo-
ció del viatge aeri. Tant aquest, com el
que és realitzat en vaixell, transcorren amb
tota felicitat. Els qui han arribat a París
en avió acuden a les 6 de la tarda a l'es-
tació de Saint Lazare a rebre els seus com-
panys. S'efectuen les salutacions del cas,
puix que en aquest moment és acabat el
viatge oficial en caràcter collectiu. Llevat
dels senyors Robert i Fernandez Gual que
s'han quedat a Londres per dos dies més,
els altres resten a París, bé per assumptes
particulars, o per anar a l'exposició de
Bruselles, o bé esperant llurs familiars
que, venint de Barcelona, visitaran conjun-
tament París.

El calendari clou ací; els agradables
records duraran tant com la ferma amistat
contreta entre tots els expedicionaris.
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ASSOC AC O DE CINEMA AMATEUR

Tal com déiem en el darrer número del

nostre Butlletí el passat mes de juny fou

celebrada al Cinema Fígaro de Madrid
una sessió, organitzada per la revista ma-

drilenya "Nuestro Cinema", en la qual fo-
ren projectats diversos films produïts pels

nostres associats, i d'altres de les entitats

que composen la Federació Catalana de

Cinema Amateur, que foren molt ben aco-
llits pel públic assistent.

La premsa madrilenya s'ocupà amb in-

terès de la sessió i feu un gran elogi del
moviment cinematogràfic català.

La sessió fou repetida a l'estatge del
Casal Català.

Anaren a Madrid, delegats per la Fede-
ració, els nostres consocis Ferrer, Real, i

Carrasco de la Rúbia, el veritable organit-
zador, els quals foren rebuts pels elements
de "Nuestro Cinema", de "Creyentes del
Cinema" i d'altres que els prodigaren tota
mena d'atencions.

Sembla que els cineistes amateurs ma-
drilenys s'aplegaran en diverses entitats
que constituiran la Federació Castellana de
Cinema Amateur i s'establiran relacions i
intercanvi de films, el primer dels quals
serà dins el vinent mes d'octubre en què
retornaran la visita que els férem i ens
donaran a conèixer la producció llur que,
segons referències, és molt interessant.

Plau-nos, des d'aquestes pàgines de sa-
ludar els amics de Madrid i de regraciar

-los la gentilesa que tingueren amb els
nostres delegats.

A2SSOCIACIO DE CINEMA AMATEUR
DEL

FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES
AVINYÓ, 30, PRAL. - BARCELONA

ORDRI: DEL DIA

Lectura (le l'acta
de la J. G. anterior.

Lectura de la
Memòria anual,
pel Secretari.

Aprovació (le
comptes.

Renovació del
Conells Directiu.

D'acord amb el que disposen els Estaluts, són
convocats els senyors Socis a la Junta General ordi

-náría que se celebrará el dia 2 d'agost, a les set del
vespre, a l'estatge social.

Si a la dita hora izo es reunís nombre suficient de
socis, se celebrará sessió de segona convocatòria ini/ a
hora més tard i seran vàlids els acords que es pren

-guin, qualsevol que sigui el nombre dels presents.
El Consell espera que, en prova d'afecte i interès

a l'entilat, no hi mancareu.

Barcelona, 2ri. Juliol del 1935.
El Secretari,

JOAN SERRA i OLLER
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