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BUTLLETI DELS MUSEUS D'ART

DE BARCELONA

PUBLICACIÓ DE LA COMISSARIA GENERAL I)E MUSEUS

ELS VESTITS REGIONALS DE LA

SALA REGORDOSA

Maria Regordosa nasqué a la nostra
ciutat 1'anv 1888 i hi utorí el 1928. Ion
dona de sensiIilital delicada i ànima se-
lecta. La seva acusada personalitat no
¡,odia viure en estèril inacció, i gràcies
al conjunt de belles qualitats de i l uè es-
tava dotada, les futures generacions no
hauran perdut per a la cultura una tno-
ilalitat racial de l'art: la del vestit regio-
nal (le les províncies espanyoles on lé
niés sigilificació. lJitá na de Mari q Re-
gordosa v ihr^t clavant aitals inauiiíesta-
cions da popular i en llurs nonihrusos
viatges antt adquirint curiosos exemplars
(le vestits femenins i accessoris datluests.

No ahrac•a la colleeció Regordosa 1 -in-
^lument (le totes les re i ions coit ella
ansiava retenir, perquè la mort Ii serà la
vida, quan la vida Inés Ii somreia. Molt
i leo hauria fet si no ha ués estat tan Ireu
la seva existéticia. l.ltns variades i exqui-
sides col1eccions ho tc51ifiquen; llurs pos-
sihilitats econòntiqucs ho ¡ah ¡tensar així.

El seu marit, En Ricard Torres Reina,
cota a just tribut a la memòria de la que
fou la seva tan estimada coit formosa i
tulla esposa, continua enriquim les col-
leccions per ella començades antl nous
exemplars; coNeeeions que exhibí, a ins-
tàncies dels «Amics dels Museus (le Ca-
talun ya» del 2 al 30 ele juny del 1935, al
Museu de les Arts Decoratives de Pc-
d calbes.

En vista de l'èxit, i en agraïment a l'in-
terès amb què la Barcelona cultural acollí
aquella nianifestacio de Fart, compren-
gué que el major benefici que es deriva
(le la t•oncentració de la riquesa artística,

és el que pnaiii ."^,^ r gauili l	 mulii-
tnd de gent. que. aulii la ni	 r Ir:
(I put, nu	 t5	 la	 os i	 liial	 IeI^^^iii
col•leccionar; i (11 (111 	 fiui^lar en aque II
'tluseu. di te-	 I.t	 54 cciií	 d'Iniln[u nlíiria.
tina sala aculi ei num Ic «Alarla 15p
losa» on diliositít tot, els vestits regional-
que la seva muller lian la mogut aplegar.

Les figures que llurixen els ve-tu- ri -
gionals, estan es1u1 jaIlr^ cu N i1 iind- dice

li • rtncten veure - Is llir tut.s costats. I rr t il
tliii , puguin ('.--i , r bell estudiats.

La divisió niutlerna II lI)anva cii I ^ro-
víncies no obeeix a aiitceedcnts Iti,turir
ni etnogràfics; ni tan sois als ac(•i l(nt,
geo ràfecs; per tant _ no sha le cerrar en
cada lirovíncia, cara(-terístig11e: tan no-
taldes en el vestir que Ics diferen •ai ple
manera assen y alada. No son els línii1-
assen u lats pcI- Iintcs el llur ^Irt^•rniin,i
la \ariaciú o la iniilitiid en la tnanera
de fer, ele sentir i rlc vc^lir-se_ sincí altre
causes coit els agents cliniatològies_ la si-
t une io Iproxiniital al niar. o entre al)rii l i -
tes tnuntanvcsl, la història Ics inva-
sions sofertes c l uc tadi una hi ileixà Fu ni-
I orcnita del set. I ca.s_ fent l - Is j nanv a una
federació de races), els costiitus t jocs.
festes. ruineries) les produeeiun, de la
terra i les indú st ries, oh o'n 1 ooleiosa-
ment sobre la vida deis hahit,inis de de-
tei ntinats lloes, influint en el I^ ni l ii ra-
ntcnt. en el cagà(ler físic i moral i eu la
manera (1 apreciar Ics coses. EIs viatges a
(I10 obliguen les velajes (leis j )1-u t1 1

del país fomenten relacions i rulo; que
es fusionen i prclereiueues per detcrinina-
des gales, que ad( 1 11ami-les les llueixen
en retornar a la Il;ti. \ixí s'ha anat in-
ílnenciant l^indtnnew l - unes cuniarques i
d'unes regions a p ili altres formant uulucst:
típics vestits d - ingènua bellesa, que 11111
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BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

Vestit típic ele pubilla catalana, de darreries
del segle xvni al començament del segle xix
(Museu de les Arts Decoratives. Barcelona)

parlen als intelligents sensibles a les an-
sioses manifestacions folklòriques. Es con-
serven, però, tipus ètnics de caràcter
propi que guarden amb gran puresa els
traços i costums racials, i els vestits d'a-
quests, ami) preferència, són els que figu-
ren en la collecció «Regordosa».

La burgesa catalana de la segona meitat
del segle xix, que es veu a la primera
vitrina, es diferencia totalment de llurs
compatriotes en la manera de vestir.
D'aire distingit i seriós, el seu indument
consta, de folgada faldilla de glacé morat

sembrat de floretes de color blanc, blau
i vermell; corpinyo i mantellina blanca
de blonda bordana (tul brodat) amb fons
de glacé també brodat. Va enjoiada amb
arracades, agulla i collaret ornat ami)
camaf cus.

En altra vitrina de la sala hi ha una
pubilla catalana de finals del segle xvüi
a començaments del segle xix amb la
filosa a la mà que acredita la seva con-
dició de dona feinera, traçuda i previ

-sora. Llueix faldilla de brodat blau ami)
flors de tons rosats; justacòs de vellut ne-
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Vestit típic de salmantina de Bèjar
(Museu de les Arts Decoratives. Barcelona)

gre amb mànega curta fins al colze; da-
vantal de seda ratllada brodat amb llen-
ties i fulletes de metall i voltat de punta
d'or al coixí. Damunt les espatlles, moca-
dor de seda blanca brodat amb igual ma-
terial i procediment que el davantal. Al
coll, una cinteta de vellut negre, de la
qual penja una creu de cristall de roca.
Gandalla de punt de mitja amb llaçada
de cinta, tot de color porpra, li cobreix
el cap. Confortants de punt a l'agulla, de
seda negra velen el braç des del colze al
puny. Grans arracades adornen les seves
orelles.

Salamanca hi està ben representada

amb tres exemplars a quin més bonic. És
aquesta província lleonesa, d'entre totes
les espanyoles, la que més varietat ofe-
reix en el vestit popular, car és diferent
en cada zona i varia segons les circums-
tàncies. Comença per haver-hi a la ca-
pital diversos tipus: el dels «charros» que
viuen a ciutat i el dels «montaracios»
que viuen en cases aïllades; els bercians,
els maragats, els bejarans, els de Cande-
lario, els d'Armutïa, etc.

Conserven aquests vestits tot cl caràc-
ter de temps ancestrals.

Les dones d'Armuña es distingeixen de
les «charres» en què el seu vestit és
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menys sumptuós. El de la collecció «Re-
gordosa» consta de faldilla acampanada
de vellut negre, brodada d'or. El gipó
també de vellut en forma d'armilla deixa
veure les mànegues de la camisa o brusa

com a mantellina. El cabell llarg reco-
llit en robusta trena de la qual penja un
gran llaç de cinta rosa. Va enjoiada amb
collaret i arracades d'or brodades de
perles.

Vestit típic de murciana
(Museu de les Arts Decoratives. Barcelona)

ele llenç, brodada també d'or. El man-
dil o picote (davantal) d'igual gènere i
ornat que la faldilla. El dengue posat al
coll i creuat sobre el pit a manera de
manteleta, va brodat d'or i seda verda.
Al cap, gran mocador de llenç brodat i
fistonejat, posat d'una manera especial

Calça mitges blanques reixades fetes a
mà, i sabates.

Segueix a aquest, altre exemplar: la
salmantina de Bèjar. Porta faldilla de
baieta vermella adornada amb sanefa
brodada amb pelfó; és de forma acam-
panada i encavalca sobre ella mateixa,
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tancant-se al darrera. El gipó de vellut ne-
gre ami) faldó queixalat; les mànegues or-
nades ami) una llaçada a la part interior
de l'articulació del colze; i de la cintura,
en el costat dret, penja llarga cinta ver-
mella amb motius ocre. El mandil (da-
vantal) és d'estam de fabricació casolana,
blau, amb esplèndides sanefes a les parts
superior i inferior, de dibuix geomètric,
brodades amb seda blanca, vermella i
verda. L'espai d'entremig d'ambdues
franges va brodat ami) pelfó. El dengue
(espècie de mocador - manteleta) és de
baieta vermella brodada amb seda blan-
ca, verda i blava. Al cap porta l'original
tocat que usen per anar a l'església, con-
sistent en una peça triangular de baieta
vermella brodada en negre i adornada
amb punta d'argent; va folrat de glacé
negre i a la banda davantera porta un
volant del mateix material i color, plegat
i tirat endarrera, aureolant graciosament
el cap. Del collaret que és d'argent i co-
ral, penja artístic reliquiari d'aquest me-
tall preuat, resultant un conjunt sump-
tuosíssim i original.

Les mitges són blanques reixades, ami)
treballs a relleu; calça sabates.

Una variant de salmantina de Cande-
lario, es veu en altra vitrina. Vesteix la
típica faldilla de baieta, de forma acam-
panada; fistonejada de baix i del costat
dret on tanca encavalcant sobre si matei-
xa. Va orlada ami) una cinta. El gipó que
és de seda mostrejada, de vellut, ostenta a
la mànega gran puny d'aquest material,
de color blau, brodat asil) or i argent,
que va cordat ami) botons de filigrana
d'aquest darrer metall. El davantal és de
panyet negre brodat amb aplicacions de
seda i granets de vidre. El dengue de
setí blau, brodat amb llentietes daurades
i seda verda i blanca, va vorejat ami)
serrell de fil d'or. Ornen les orelles su-
perbes arracades en forma d'argolla de
la qual penja una gran bola trepada i
arrencant de la part inferior d'aquesta,
una sèrie de cadenetes de les quals pen-
gen ocells, essent de major tamany el de
la cadeneta central. El pentinat és típic;
damunt de cada orella un monyet rodó
anomenat «castanya» i el cabell restant
trenat al darrera i recollit en un monyo

anomenat «pica-porta», del qual penja
tina llarga llaçada.

El vestit de la murciana que s'exhibeix
al costat de la salmantina de Bèjar, har-
nionitza anió l'ambient d'alegria que a
Múrcia imprimeixen la llum del seu cel,
l'abundor de flors i fruites que la seva
terra produeix, les festes populars en les
que la dança i el cant hi juguen el prin-
cipal paper.

És aquest esplèndid vestit propi d'una
dona de posició: la faldilla de glacé és
d'entonació porpra amb broderies de per-
les i llentietes de metall daurat; el gipó
i davantal, de vellut negre, brodat també
amb llentietes daurades; el mocador que
li cobreix L'espatlla, de tul blanc brodat
pel mateix procediment. Les joies que
el complementen, són de filigrana i al jo-
far les arracades; i l'agulla, ostenta un
camafeu.

El pentinat és el del típic monyo de
castanya adornat anió pinta de metall.
Calça mitges blanques i sabates.

De les illes Balears, conté la collecció
un sumptuós vestit eivissenc de la pri-
mera meitat del segle xtx que evoca els
amors passionals dels moradors de les an-
tigues Pituisses. Fins fa pocs anys, els jo-
ves que pretenien una noia, es tornaven
a festejar-la, per tal que ella escollís el
que més li plagués; ço que donava lloc
a terribles venjances filles del despit que
sentien els amadors desairats per la pre-
tesa, la qual conservava en el posat i en
l'indument, reminiscències d'antic ídol
ebusità.

La figura que llueix aquest indument,
porta faldilla negra d'estam, de teixit
elàstic, lànguida i acanalada. El gipó,
molt escotat, és de sarja negra amb mà-
negues soltes, deixant veure per una
obertura de sota l'aixella, la camisa o
xambra de llenç blanc, amb mànegues
botonades del puny al colze amb bo-
tons d'acer, d'on penja una llaçada de
cinta groga. El davanter de la xambra
que cobreix 1'escotadura del cos, va ata-
vellat; el coll és dret i de poca alçària
rematat ami) una punteta. El davantal
de seda negra, porta a la part abdominal,
un quadrilong brodat amb seda groga,
verda, vermella i blanca que recorda la
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tècnica dels teixits coptes i gobelins, i
sobreposats, hi van motius florals fets a
fistó, a la manera de la punta a l'agulla.
El voreja un puntilló obrat també a
l'agulla.

dat a cadeneta amb cotó també blanc.
Va pentinada amb e1 cabell reunit en
llarga trena lligada al capdavall, amb es-
plèndida llaçada de cinta ratllada i flo-
rejada d'entonació verntcllenca. Cobreix

Vestit típie d'eivissenca, de la primera meitat
del segle xix

(Museu de les Arts Decoratives. Barcelona)

Sostingut pel lligam del davantal, pen-
ja en un costat de la cintura, gran mo-
cador de seda a quadres i flors de variats
colors, predominant el to rosat. A l'es-
patlla i encreuat damunt del pit, porta un
delicat mocador de batista blanca bro-

el cap ami) el típic «rebosillo» de roba
de cotó estampada i damunt d'aquest, ea-
pell negre de palla i feltre, d'ales amples
ornat amb flors. Testificant la religiosi-
tat de les dones d'Eivissa, porta a la mà
magnífic rosari de coral i filigrana d'ar-
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gent rematat amb triple creu. Va enjoiada
ami) artístic collar d'argent, i ami) una
cadena de la qual penja l'obligat reli-
quiari. Va calçada ami) mitja blanca i
espardenya.

Segueix a la vitrina de l'eivissenca,
altra ami) una segoviana amb vestit de la
primera meitat del segle xix, acompa-
nyada d'una nena, i portant a braç un
nadó.

En algunes poblacions de la província
de Segòvia hi ha el curiós costum que
les dones casades, el 5 de febrer, diada
de Santa Àgata, assumeixen el coman-
dament de la població. Es fan eleccions:
es nomena una alcaldessa i diverses agut

-ziles; l'alcaldessa empunya una verga,
s'abilla sumptuosament, i ami) el seu
sèquit d'agutziles recorren la població,
imposant penyores als veïns que no com-
pleixen amb els deures cívics. De l'im-
port d'aquestes penyores, paguen una
funció religiosa i un suculent berenar.
Per a aquest solemne dia, és el vestit que
s'exposa i que anem a descriure: faldilla
o «manteu» de forma acampanada ami)
adornaments de «tiranas» (franges) for-
mades ami) galons de color verd, groc, rosa
i vermell el qual voreja la faldilla, que
és molt bombada, car davall, en porten
altres anomenades «bajeras» en nombre
considerable; de vegades són catorze. El
gipó de vellut negre, cau en faldó queixa-
lat damunt la faldilla i va adornat pro-
fusament ami) broderies color or vell. La
brusa o xambra, de llenç blanc, porta el
davanter frunzit i brodat en llana o es-
tam negre, damunt el frunzit; tècnica di-
fícil, pròpia dels brodats populars caste-
llans. El cap va cobert ami) un vel blanc
de teixit clar i mostra llistada, que can
damunt l'esquena i es recull sobre el pit
anib tres flors fetes de cinta estreta de
setí blau i rosa, brodada amb llentietes
de metall daurat. La sanefa del vel està
obrada per igual procediment i remata
amb típica punteta d'Almagro feta al
boixet.

Damunt del vel la singular montera en
forma de mitra episcopal, el case de seda
porpra, el qual va adornat amb un galó
d'argent, de banda a banda i als costats
hi ha sis borletes de seda verda i vermella.

A vegades aquestes borletes estan substi-
tuïdes per dotze botons d'argent que por-
ten per nom, «els dotze apòstols». Les
puntes de la mitra s'ajunten ami) borles
o aromes de seda groga i vermella. El
cabell recollit en robusta trena lligada al
capdavall amb superba llaçada de cinta
escocesa, trena que penja en el costat es-
querre. Va enjoiada ami) arracades de
coral i argent i calça mitges blanques rei

-xades, i sabates. La nena vesteix com la
mare ami) lleugeres variants: el davant,
coll i punys de la xambra van ])rodats a
nusets; la faldilla de baieta vermella està
adornada ainb galons d'or i cinta de ve-
llut negre; el davantal de domàs de seda
negra, guarnit amb «agremans» d'or; el
gipó de vellut del mateix color, ornat
ami) igual parament. El vel, de tul de
marlí mecànic, va brodat amb sedes po-
licromes i llentietes metàIliques de dife-
rents entonacions. Pentinada com la mare,
porta trena enfocada amb cinta rosa i ne-
gra; la montera és de case morat i va
lligada al clatell ami) gran llaçada de
cinta de color. Damunt la faldilla, a la
part de darrera, moltes bagues de cinta.
Calça mitges i sabates iguals a les de
la mare.

El nadó ami) vestit de la mateixa època
que les dues figures anteriors, porta bol-
quers de baieta vermella ami) sanefes es-
tampades en ocre i negre; el fassetet de
rica estola teixida anib fils de seda i or,
porta a les maneguetes punys de vellut
negre brodats ami) fil i llentietes d'or, i
van cordades amb dos botons de filigrana
d'argent. La faixa és una cinta de tons
rosats i d'ella penja la bosseta dels Sants
Evangelis que es posa a les criatures en
anar-les a batejar; ostenta aquesta bos-
seta una Custòdia brodada amb llentietes
metàlliques de diferents colors. La elos-
queta que li cobreix el cap, és d'estofa
rica, color vermellós i va adornada amb
flors de cinta i borla d'argent. Una ruixa
al voltant de la closqueta emmarca la ea-
rona de l'infant. Té el bergancí d'argent
en una nià.

En contraposició del vestit segovià,
tan greu, majestuós i ric, hi ha a la
vitrina que segueix, el d'una valencia-
na del segle XVIII tant o més ric que
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Vestits típics de segovianes, de la primera meitat
del segle xix

(Museu de les Arts Decoratives. Barcelona)

aquell, però alegre i de tons clars, com
clar i alegre és el cel de València. La fol-
gada faldilla és de brocat blanc amb di-
buixos teixits amb fil d'or i roses verme-
lles de seda; el gipó de setí groc con-
trasta ami) les puntes negres que adornen
les mànegues curtes fins el colze. El da-
vantal de seda blanca brodat amb llen-
tietes daurades, perles i fil d'or, amb les
inicials de la noia, autora segurament, de

tals primors. El mocador, adornat amb
ridículs brodats amb pelfó de colors vius;
i partint d'aquesta prenda, a l'esquena,
esplèndida llaçada que penja fins damunt
la faldilla. Una cinta verda penja també
del cordó del davantal. S'enjoia atnb co-
llaret compost de peces d'or esmaltades
i arracades amb maragdes; a la mà porta
finíssim mocador de nyipis filipí. Va pen-
tinada amb ratlla al mig; un monyo o
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Vestit típic de valenciana, del segle XVIII
(Museu de les Arts Decoratives. Barcelona)

«caragol», com deien elles, damunt de
cada orella i darrera altre gran monyo
pla trenat, adornat amb llarguíssimes
agulles d'or i pedreries, i pinta de me-
tall damunt l'esmentat monyo i pintetes
i agulles de ganxo que sostenen el pen-
tinat.

Altre vestit de valenciana de la mateixa
època que el citat, hi ha en una vitrina
de l'acant-sala, compost de faldilla de
setí porpra; gipó i davantal de setí blanc;
mocador de tul blanc orlat de punta d'or
feta al boixet, el mateix que la de la fal-
dilla i el davantal. Totes les prendes d'a-
quest vestit van brodades amb llentietes
daurades.

Figura així mateix en la collecció un
vestit femení de tul mecànic blanc del se-
gle xviii fet a volants tot ell, brodat amb
llentietes d'or. El tocat consisteix en una
mantellina de tul brodat en or, alçada
per una pinta, completant l'indument les
joies corresponents, un ventall brodat
amb igual procediment que el vestit i un
xal també blanc i or.

En l'avant-sala dins la vitrina central
hi ha encara altre vestit regional, que
pel seu tipisme hom trobava a mancar
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en la collecció «Regordosa»: és el de la
dona de Lagartera (Pcia. de Toledo), un
dels més rics i originals d'Espanya, car
totes les prendes que l'integren, van pro-
fusament adornades amb galons, «agre

-mans», puntes d'or i brodats. La figura
que anem a descriure porta faldilla i so-
bre-faldilla ambdues adornades ami) cin-
^tes, galons daurats, «agremans», brodats
amb llentietes i punta d'or. Ambdues són
de seda negra i la de damunt amb tave-
lles planes i petites des de la cintura al
maluc; el cos és de vellut negre, obert
del davant, on forma solapa composta de
galons policromats i punta d'or. La xam-
bra és blanca, frunzida del davant i bro-
dada en vermell damunt el frunzit, i en
els punys que sohressurten de la mànega
del gipó, tancada ami) sis botons de fili

-grana. A la solapa esquerra un ram de
roses subjectades per una llaçada plana
en forma d'X, de cinta blanca florejada
de vermell i verd. Davantal de seda, negre
ami) orla de roses vermelles, que va vol-
tada d'«agreman» d'or i llentietes de co-
lors. Darrera l'esquena tres cintes formant
cada una dos angles rectes units, inscri-
tes les unes a les altres; la primera és
groga; la segona vermella; la tercera mo-
radenca. Al mig dels darrers angles una
cinta; altra cinta de tons vermellencs ar-
riba fins més avall de la faldilla. Al cap,
un gorro groc adornat en «agremà» i llen-
tietes negres i vermelles, amb una coro-
neta buida darrera, per on surt el mo-
nyo del qual penja gran llaçada pla-
na de dues bagues i dos caps. Al coll do-
ble collaret de coral ami) joiell que sosté
una creu d'or i pedreria; a més, un cordó
negre units ambdós caps per una borla
vermella i plata de la qual penja bonica
medalla d'argent. Al capdavall del ram
que porta posat damunt el cor, altra me-
dalla-reliquiari pintada sobre vidre. En
les mitges profusament brodades domina
el vermell; les sabates són també riques
en ornaments.

Aquest vestit l'ha cedit galantment al
Museu, Santiago Marco. Fou reproduït
en el número del mes de juny del 1935
d'aquest BUTLLETÍ.

ADELAIDA FERRÉ DE RUIZ-NARVÁEZ

ESTUDI DE CONJUNT DELS

DIVERSOS FONS DE DIBUIXOS

INSTAL.LATS AL MUSEU D'ART
DE CATALUNYA

II

Continuem l'estudi de les colleccions
de dibuixos d'autors catalans moderns,
que són representats anió obres caracte-
rístiques en el Museu d'Art de Catalunya.

Vam cloure el nostre article anterior,
deixant entreveure les ben afalagadores
possibilitats que podien esperar-se de l'o-
bra de la Junta de Comerç, l'esperit neo-
clàssic de la qual, derivat de les ense-
nyances de l'Escola de Nobles Arts, obria
nous horitzons a l'art de casa nostra i el
posava d'acord ami) el moviment artístic
de la resta del món.

I tant fou així, que no sols veiem que
desapareix del tot aquell aire un xic ea-

-solà de l'estil dominant al segle xviii, sinó
que, pel contacte que ami) París havia
tingut el seu primer director Pere Pas-
qual Moles, s'arriba a la depuració que
hem indicat i, pocs anys després, el mata-
roní Damià Campeny, alumne sortit d'a-
questa Escola, alternà ami) el famós es-
cultor Cànova i ami) les primeres figures
del moviment artístic i literari de la ciu-
tat eterna. Essent, en tornar a Espanya,
no sols afalagat en l'ambient de la cort
de Madrid, sinó admès com a membre de
mèrit a l'Acadèmia de Sant Feíran.

Un altre aspecte de l'èxit assolit per
aquella Escola, que no podem deixar de
remarcar, és la fundació de filials seves
en diversos indrets de Catalunya, les
quals sota la direcció d'alumnes sortits
d'ella, cas de Joan Caries Panyó a Olot,
expandiren el gust del temps i els nous
corrents de l'art, fins a l'extrem que el
resultat d'aquest moviment es fa palès en
les pintures de nombrosos interiors, el
gust dels quals, acordant-se ami) l'estil
Lluís XVI aleshores en voga, i amb l'estil
Imperi, uns anys més tard, féu possible
la creació d'un art decoratiu de caient
ben nostre, en el qual ja s'havia distingit,
per la fuga de les seves composicions, el
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pintor Francesc Pla (més conegut amb el que s'havien anunciat magníficament,
nom d'«El Vigatà») la influència del sinó que, degut a l'ocupació estrangera
qual sobre-visqué més d'una generació.	 que tot seguit remarcarem, el nostre art

2

Salvador Mealla. — Dibuix

Caldrà remarcar, no obstant, que la tra- sofrí una forta influència forana, i els
jectòria ascendent que, des del primer nostres artistes, portats per un provin

-quart del segle xviii, es feia remarcar en cianisme lamentable, no es creien prou
l'evolució de la cultura nostra, es va veu- capacitats per a exercir llurs funcions ar-

Sagiinon Ribó. — Dibuix

re alentida i, en més d'una ocasió, sèria- tístiques, sense abans assolir el títol que,
ment compromesa en el transcurs de la per bé que honoríficament, els lligava
primera meitat del segle xix, fins a l'ex- amb l'Acadèmia de'' ` Madrid, que Car

-trem que, contra el que feien preveure les les III, el més intelligent i illustrat dels
manifestacions de finals del segle ante- borbons, havia fundat feia poc més de
rior, no sols van esvair-se molts valors mig segle.

45

0



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

Afegint a això la pobresa d'esperit i la
relaxació del gust, cada dia més accen-
tuada, en les classes acomodades d'aquells
temps, es comprendrà que el nostre art
sofrís en gran manera d'aquest estat de
coses i que, en certs moments, fos tant

la majoria dels nostres artistes, l'art nos-
tre restà a mercè d'una hiena de dicta-
dura que exercí el pintor Josep Flaugier,
l'acció del qual no féu sinó accentuar la
influència estrangera en el nostre gust i
en les nostres coses.

Salvador Mayol. — Composició per a una pintura

l'enrariment seu, que hom arriba a dub-
tar de la seva mateixa existència.

Molts foren els fets que contribuïren
a agreujar aquesta crisi. Referint-nos,
però, solament als més importants, asse-
nyalarem en primer lloc l'ocupació fran-
cesa que del 1808 al 1813 hagué de sofrir
Barcelona, durant la qual, no sols foren
suprimits molts dels ensenyaments que
a l'edifici de la Llotja havia establert la
Junta de Comerç, sinó que, escampats
per les diverses contrades de Catalunya

Es comprendrà, dones, que pugui dir
-se que, de fet, no existia art nostre i que

l'escultura corrent, a part de la de caràc-
ter religiós, es reduís a mediocres models
reproduïts en terra cuita i que quan es
feia imprescindible alguna figura de mar-
bre fos importada, directament d'Ità-
lia. D'aquí l'explicació que, dintre l'am-
bient aquest, la figura preeminent d'un
Damià Campeny es trobés completament
desplaçada i que, a l'any 1825, es veiés
obligat a signar un contracte amb la
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Nicolau Travé. — Dibuix

Junta de Comerç pel qual es comprome-
tia a reproduir en marbre alguna de les
seves obres i a realitzar-ne d'altres, per
la quantitat de 9.000 rals a l'any.

Ara bé; seguint la nostra enumeració
dels diversos estralls a què donà lloc la
vida agitada d'aquest segle, recordarem
que, començant per les lluites contra
l'absolutisme de Ferran VII i acabant
per la repercussió que a la capital degue-
ren tenir la primera guerra carlina, bo i
passant per la crema de convents de l'any
1835, les nombroses revoltes político-so-
cials i els pronunciamientos, es compren-
drà el malestar regnant i que fos molt di-
fícil preocupar-se de qüestions d'art i de
cultura fins ben entrat el segle en què,
gràcies a l'avenç de les indústries, l'en

-derroc de les muralles, la creació de nom
-brosos centres culturals i benèfics, així

com els primers passos del moviment ur-
banista, va originar-se una veritable revi-
falla que 1)o i donant vida a les, de poc,
represes activitats artístiques, culminà en
l'Exposició de l'any 1888, que havia de

donar una fesomia nova a la ciutat com-
tal i posar en Inoviment, d'una manera
definitiva, el seu daler de viure i els seus
anhels de progrés.

Caldrà de tota planera que, abans d'en
-trar a estudiar aquesta nova fase de la

vida barcelonina, diguem alguna cosa
dels artistes que hem esmentat anterior-
ment com pertanyents a la primera meitat
del segle xix, referint-nos, però, concre-
tament als dibuixos que d'ells posseeix el
Museu d'Art de Catalunya.

Del notable artista Joan Carles Panyó
no hi trobem sinó una obra, és una
figura de la patrona d'Olot: santa Sibina;
d'aquí que, salvant el parer de persones
més autoritzades, ens permetem insinuar
que potser fóra adient incloure en aquest
fons algun dels interessants dibuixos del
mateix artista que, en carpetes, es con-
serven a la Biblioteca de Catalunya.

Una altra de les figures prestigioses de
la primera meitat del segle xix, és Damià
Campeny. D'ell n'hi ha sols dos mares;
un ami) cinc dibuixos (un d'ells segura-
ment l'estudi per a un relleu), dues figu-
res i dos projectes de sòcol decoratiu.
En l'altre, vuit dibuixos, força interes-
sants, de tema religiós.

Joaquim Espalter. — Retrat al llapis
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Alexandre Planclla. — Dibuix acolorit 

Francesc Fontanals. — «La Magdalena penedida». Dibuix
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De Josep Flaugier, n'hi ha un nombre
considerable. En dos números d'aquest
mateix BUTLLETÍ (març i setembre del
1933), l'escriptor Alfons Maseres ja va
parlar extensament d'aquest pintor, a
propòsit d'unes pintures installades al
Museu de Pedralbes i identificant la seva
ciutat natal. En tractar dels seus interes-
sants dibuixos, no ens sabem pas estar de
referir-nos-hi de bell nou, si -més no, per

sobre la seva obra, direm que si és
cert que les seves pintures no sempre aca-
ben de satisfer-nos, pel fet de trobar-s'hi
un xic amanerades algunes característi-
ques de la pintura francesa, especialment
del seu mestre David, ens cal reconèixer
que la vida i el caràcter de la majoria
dels seus dibuixos és molt remarcable, so-
bretot en aquells que representen escenes
populars, ami) tipus del seu temps. Pel

Pau Rióalt. — Un projecte de decoració d'interior

a fer remarcar la seva correcció i el seu
dinamisme.

Referent a la personalitat de Flaugier,
és coneguda, en general, la influència que
aquest pintor exercí en l'art de Barce-
lona, en el temps que durà l'ocupació
francesa; i això, no sols per les seves in-
negables dots de pintor, sinó també per-
què en ésser nomenat director de l'Es-
cola de Nobles Arts, intentà reunir en
aquest edifici tot el que de bo, en pintura,
existia a Barcelona, per la qual cosa ar-
ribà fins a exercir una acció dictatorial
que augmentà considerablement l'am-
bient hostil que el voltava, com amic
de l'exèrcit d'ocupació. Concretant, però,

que afecta a la correcció, que trobem ac-
centuada en els dibuixos de tenia mitolò-
gic, se'ns presenta amb un traçat tan net
i precís, que, en certs moments, ens re-
corda al seu contemporani, l'escultor an-
glès: Joan Flaxman. També són de re-
marcar alguns dibuixos amb escenes de
la Passió.

Un altre dels artistes que hem alludit
i del qual hi ha en el Museu tres dibui-
xos, és Francesc Pla, nomenat «El Vi-
gatà», nombre massa reduït donada la
importància que tingué aquest pintor i
el considerable nombre d'interiors que
va deixar decorats. Tot amb tot, es com

-prèn fins a cert punt aquesta escassetat.
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Francesc Rodríguez.—Dilvuix per a una pintura

Pere Pau Montanya. — Dibuix	 Vicenç Rodés.—Dibuix
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El fet que es desconegui la data de la
mort d'aquest artista, ha fet creure que
morí fora de Catalunya i que per això
la majoria dels seus estudis i dibuixos
s'han perdut.

Diversos són encara els artistes dels
quals, per trobar-se representats en la sec-
ció de dibuixos del Museu, caldria par-
lar; però per a evitar el risc d'allargar ex-
tremadament aquest treball en farem un
esment de conjunt. Així: Blai Amatller,
Salvador Mealla, Segimon Ribó, Salvador
Mayol, Nicolau Travé, Bonaventura Pla-
nella, Francesc Fontanals i Joaquim Es-
palter. Bonaventura Planella sabem que
fou professor de perspectiva a Llotja i
que deixà diversos treballs escenogràfics
en teatres d'algunes poblacions de Cata-
lunya. El segle xix ens dóna dos altres
artistes del mateix cognom: Alexandre i
Ramon dels quals també hi ha algun di-
huix al Museu. De Francesc Fontanals ja
vam dir-ne alguna cosa en ocupar-nos dels
gravadors catalans, i en quant a Joaquim
Espalter són d'esmentar alguns dibuixos

-retrats de família, algun d'ells acolorits.
Finalment, ens resta dir uns mots so-

bre Pere Pau Montanya, Pau Rigalt,
Francesc Rodríguez i Vicenç Rodés. El
primer d'ells fou director a Llotja i pos-
seïm d'ell diversos dibuixos força acadè-
mies. Pau Rigalt fou deixeble de Flau-
gier i es distingí en la decoració d'inte-
riors amb influència dels estils francesos;
es troben al Museu diversos projectes.
De Francisco Rodríguez i Vicenç Rodés
tenim nombrosos aigua- tintes sobre temes
bíblics, potser un xic amanerats i dels
quals cal distingir alguns del primer,
pels seus ben donats contrasts de llum.

Era el nostre propòsit dedicar aquest
segon article als dibuixos del segle xix;
però, el canvi realment important que,
degut a la influència del Romanticisme,
va sofrir el gust de mitjan segle, ens
ha mogut a dedicar el tercer article d'a-
questa sèrie a l'art d'aquest segon pe-
ríode, amb la qual cosa no sols podrem
donar-li una major unitat, sinó arrodo-
nir-lo molt millor i enfocar-lo amb un
caràcter independent i propi.

R. VAYRED,%

Autoretrat del pintor Segundo Matilla

SEGUNDO MATILLA 1 MARINA

Els que freqüentàrem durant alguns
anys les aules de pintura i dibuix del
natural del Cercle Artístic, de sis a nou
del vespre, a la tardor i a l'hivern, vèiem
entrar a l'acadèmia cada dia puntual-
ment, sense parar-se enlloc més de la casa,
a bon pas, ami) el cap cobert d'abundants
cabells grisos sota l'ample barret tou i
negre, el cos una mica corbat pels anys,
el pintor Matilla. Això durava encara
l'hivern del 1935. Si el model encara no
era posat, el rodejàvem els amics i com-
panys, per preguntar-li coses i arrancar-
li algun conte nou. Si venia a tona, o que
algú comencés per dir un acudit, ja el te-
níem engrescat, i no es feia pregar gaire:
el seu truc, era reprendre l'última frase
del company faceciós, i dir: «Just, molt
lié; si, això mateix, i... precisament hi ha
un conte...» aquí feia una contracció de
les espatlles, i una mica de ronquera o tos
que denunciava la bronquitis que l'ha
portat a la mort, i començava un seguit
de contes curts de tots colors, dits pausa-
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dament, sense pressa, però deixant un sa
-bor xiroi de bon tremp que feien la de-

lícia dels oients, expressada amb fran-
ques rialles. Aquesta escena es repetia a
la mitja hora de descans del model, i així

Retrat de Segundo Matilla, per Ramon Casas
(Museu d'Art de Catalunya)

molts dies. Aquest tarannà l'havia fet
popular, però no li restava el respecte de
ningú; ans al contrari, eren buscats els
seus consells com a mestre en el difícil
art de dibuixar; amb ells havia fet pros-
perar a molts artistes.

En Matilla no era català, però fora de

casa seva, parlava la nostra llengua amb
seguretat. Havia nascut a Madrid l'any
1862 i des de molt jove residia a Barce-
lona: això el féu incorporar al nostre
Renaixement artístic tan de ple, que
tothom el considerava com nascut a Ca-
talunya. Era el mateix cas d'En Picasso,
En Gargallo, En J. M. Padilla i algun
altre. Catalunya se'ls havia fet seus.

Els seus començaments de treball foren
aprendre de dibuixant litògraf que alter-
nava amb els estudis a Llotja, on fou un
deixeble predilecte d'En Caba: per això
les seves obres de figura recorden aquell
mestratge, especialment en els retrats.
Llençat després a la pintura de paisatge,
recerca en les costes del nostre Empordà
les belleses incomparables de les seves
platges, i treu de Cadaqués, Roses i Port
de la Selva, les primeres impresions de
bellesa de Catalunya. Envers l'any 1891
passa a París, a estudiar, una curta tem

-porada, i un any més tard, 1892, visita
Roma i alguns Museus d'Itàlia. Malgrat
aquests viatges, el trobem premiat amb
un diploma honorífic, en l'Exposició de
Belles Arts de Madrid el 1931. Hi havia
enviat dues teles pintades a Cadaqués
abans dels viatges esmentats.

Submergit ja dintre de l'art que ales-
hores es descapdellava a Catalunya, fa
amistat amb els capdavanters artistes, i
entre ells, especialment amb En Baldo-
mer Galofre, i després amb En Meifrèn:
i són companys d'excursions i veuen les
mateixes platges i iguals irisacions de
llum en les aigües transparents i profun-
des del nostre mar; les ones que en topar,
suaument, o amb valentia, les roques na-
carades o amarades de sol, impressiona-
ven per igual i amb els mateixos tons la
retina d'aquells artistes; i això explica
que el nostre Matilla, admirador de la
brillant paleta d'En Galofre i de la fogo-
sitat cromàtica i fantasiosa d'En Meifrèn,
quedés inconscientment entregat al li

-risme cromàtic d'aquells artistes, i que
la similitud dels temes pintats portés
a les teles fins la semblança de llur
tècnica.

En canvi en pintar la figura, no s'aparta
d'aquella sòlida construcció que apren-
gué d'En Caba, i empra la seva paleta
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austera i realista. El dibuix del natural
fou el seu fort, i per aquest motiu sentia
gran admiració pel dibuixant retratista,
En Ramon Casas, qui li féu el retrat que
publiquem i que ja respira aquell humo-
risme propi de la vida d'En Matilla.

Una altra de les seves predilectes amis-
tats, fou el gran guitarrista Tàrrega.
Aquesta amistat, el portà cona a variant
del seu humorisme auster a afeccionar-se
a tocar aquell difícil instrument, que
arribà a dominar amb gran habilitat; a
canvi d'aquest ensenyament musical, el
mestre Tàrrega aprenia de dibuix amb
En Matilla. Aquella cèlebre guitarra que
tocaven el mestre i el deixeble penja en-
cara a les parets del taller que per espai
de trenta anys ha tingut En Masilla en
entrar al carrer d'Aribau, i que segueix
tenint el seu nebot, l'excellent pintor i
dibuixant Joaquim Terruella. Aquest ar-
tista que gairebé sempre visqué al costat
del seu óncle, creu que el bon tremp i
humor d'En Matilla, li provenia, a part
de la seva procedència madrilenya, de
l'època que ami) En Tàrrega i altres amics
organitzaven concerts de guitarra per a
passar l'estona una colla d'amics de bon
humor, entre els quals En Tàrrega des-
plegava el seu agut i pintoresc enginy.

Malgrat aquestes distraccions, En Ma-
tilla era un treballador infatigable. Du-
rant alguns anys fou un home que es pas-
sava pintant teles deu i dotze hores
diàries. Ultra pintar grans teles per a les
Exposicions Internacionals de Barcelona,
del 1894, 1896 i 1898, féu una altra expo-
sició a Madrid, de paisatges i retrats, que
tingué un gran èxit material i artístic, i
on li fou adquirit un magnífic retrat del
pintor Bianqui, per al Museu d'Art Mo-
dern. Dintre aquest període encara li res-
ten obres per als marxants, que s'empor-
ten a Amèrica bona part de la producció
dels nostres artistes.

Passà alguns anys apartat de les Expo-
sicions oficials, i sols en celebrava de par-
ticulars, amb la producció de les seves
excursions a Camprodon, Cadaqués i Port
de la Selva.

Precisament en aquestes admirables
platges empordaneses vàrem coincidir
pels anys 1915 i 1916. Era a ple estiu

i després d'haver-nos passat el dia a
les roques pintant aquella mar i les
platges lluminoses, a la vesprada, entorn
d'una taula, a la vorera de la fonda, ens
reuníem els amics d'En Matilla entre mig
de pescadors; recordo que també hi
havia altres pintors; com deia En Ru-
siñol: l'Empordà n'és niolt perjudicat;
tothom demanava a En Masilla contes
nous; aquest s'excusava dient que no en
sabia cap de non. Un pintor faceciós, va
recordar la vella fama de contista d'En
Matilla. En efecte, el 1907, en ocasió de
l'Exposició d'Autoretrats, va publicar-se
una auca de redolins allusiva als pintors
retratats, i el redolí dedicat a En Matilla
el representava anih una caixeta al coll
i un paper a la mà, venent romanços. El
record d'aquest fet va produir rialles i
això va animar a En Matilla, que digué:
«Si, just, és cert, però potser no sabeu que
el redolí tenia mala intenció malgrat
que era inspirat per un artista admirador
meu; si, és curiós... Era un litògraf que
volia ésser pintor (l'alludit és ja mort),
i anava al Círcol a dibuixar cada dia; em
tenia atabalat cercant contínuament la
meya opinió sobre els seus dibuixos, dels
quals ell prèviament feia gran elogi, re-
petint que ell dibuixava molt; jo no sabia
ja com dir-li que no m'agradaven; per fi,
un vespre no cm vaig aguantar més, i en
repetir que ell dibuixava molt, li vaig
replicar: «Si, és veritat, ja es veu que di-
buixa moltes hores». Això no m'ho va
perdonar. En aquella Exposició, ell for-
mà part de la comissió encarregada d'e-
ditar la famosa auca de redolins. Per a
venjar-se va inspirar aquella caricatura.
El cas és que a mi i a tothom ens feu
molta gràcia». I tot rient el record, va
continuar l'enfilall dels seus contes fins
a l'hora de sopar.

En 1918 i 1919, retorna a les Exposi-
cions oficials amb paisatges i marines dels
estudis fets a Cadaqués i altres costes cm-
pordaneses, però d'aquella data enda-
vant, torna a recloure's al seu taller, i
sols realitza Exposicions particulars als
Salons de Barcelona, on ven gairebé
sempre tota la seva producció a collec-
cionistes particulars, fins que a l'Exposi-
ció Internacional del 1929, es presenta al
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certamen amb un xamós quadre de flors
pintat de mà mestre que fou adquirit
pels nostres Museus.

Aquest era el pintor Matilla: fou un
veritable cavaller, pulcre fins quan pin-
tava o netejava la paleta, correcte i mo-
dest fins a l'exageració, puix no li agra

-dava manifestar-se socialment, ni en cap
centre oficial, cosa que podia obrir-li oca-
sions de pintar retrats, o altres encàrrecs.
Això explica el perquè, malgrat les seves
grans dots de retratista (sens dubte els
millors d'ell) , sols era el pintor de retrats
de les seves amistats particulars, havent
pogut ésser un dels capdavanters de la
pintura de la nostra època, tan escassa
en pintors retratistes.

Afectat des de molts anys d'una bron-
quitis aguda, els metges a més de prohi-
bir-li fumar li aconsellaren no freqüentar
més les platges i respirar els aires de
muntanya. Per aquest motiu feia dos
anys estiuejava a Sant Feliu de Palla-
rols, però en esclatar la revolució de
juliol se n'anà a viure al costat d'uns pa-
rents de la vila de Tayà, on morí el 25
de . gener passat quan tenia setanta-cinc
anys d'edat.

La seva mort indubtablement ha estat
veritablement sentida, per tots els que
coneixien a l'home bo que era En Ma-
tilla i a l'artista de valor positiu.

ESTEVE BATLLE

Segundo Matilla. — «Gerro de flors»
(Museu d'Art de Catalunya)
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Francesc Carreres Candi

FRANCESC CARRERES CANDI

En passar als Museus d'Art de Barce-
lona els objectes, propietat de l'Acadèmia
de Bones Lletres, que hi havia al Museu
de Santa Àgata, la Junta de Museus va
acordar que des d'aleshores formaria part
d'ella el president de l'Acadèmia. En
conseqüència, l'aleshores president d'a-
questa corporació Eduard Toda, prengué
possessió del càrrec de vocal de l'esmen-
tada Junta el dia 14 ele juny del 1932.

Més tard ocupà aquella presidència l'e-
rudit recercador i distingit historiador
Francesc Carreras Candi, al qual corres-
pongué de substituir en la Junta de
Museus al seu antecessor senyor Toda.
Aquesta substitució es formalitzà en la
sessió del dia 8 de juliol del 1935.

Carreras Candi continuava formant
part de la Junta, en mèrits d'aquella re-
presentació acadèmica, fins el 30 de juliol
de l'any passat, data en què la Junta fou
disolta, pel Decret de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat, que creava
l'actual Comissaria General de Museus.

El (lia 21 del passat mes de gener morí
a Barcelona víctima d'un atac d'apople-
xia, a l'edat de setanta-cinc anys. Des de

molt jove va lliurar-se amb gran activitat
i amb rellevant competència a les inves-
tigacions de caràcter històric i arqueolò-
gic a les quals dedicà el més florit del
seu talent i el més preuat del seu caràc-
ter de pacient i obstinat investigador.
Conreuà amb preferència els temes d'his-
tòria barcelonina en els quals era una
veritable autoritat, i més que la gran his-
tòria de camp ampli i extens es lliurà a
les investigacions històriques locals, de
les quals n'escrigué diverses monografies
de remarcable valor parcial i que cons-
titueixen una notable aportació als nos-
tres estudis històrics de conjunt.

Carreres Candi nasqué a Barcelona el
4 de juliol del 1862 i era nebot del dis-
tingit mestre de música barceloní, Candi
Candi. La seva primera actuació fou en
política; actuava en el partit conservador
i el 1890 fundà la Juventut Conservadora
de la qual va ésser-ne el president durant
més de set anys. El 1901 va ésser elegit
regidor de l'Ajuntament de la nostra ciu-
tat des d'on féu tasca cultural i històrica
laborant intensament perquè fos conti

-nuada la interessant publicació del Die-
tari de l'Antic Consell Barceloní po-
pularment conegut per «Manual dels No-
vells Ardits », que ja s'havia iniciat l'any
1892 i que des de feia temps s'havia in-
terromput. Més tard inilità en els ren

-gles de la Lliga Regionalista i fou elegit
novament regidor l'any 1911. En aquest
segon pas pel Consell municipal s'inte-
ressà i féu que es publiqués la notable
obra crònica d'història barcelonina «Rú-
briques de Bruniquer». Una discrepància
quant a l'actuació de la Secció filològica
de l'Institut d'Estudis Catalans el situà
en una actitud d'oposició amb el seu par-
tit i l'induí a abandonar la política.

El nostre biografiat havia sentit certa
predilecció pels temes americanistes. Ha-
via sostingut continuada i constant rela-
ció anió el govern de la República Do-
minicana de la qual en fou durant molt
temps plenipotenciari a Europa  cònsol
efectiu a Barcelona i de la qual fins ara
ha estat cònsol honorari. En ocasió de
les festes commemoratives de la desco-
berta d'Amèrica, el govern de la indi

-cada república tractà de construir un
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monumental mausoleu per a les despu-
lles de l'insigne navegant Cristòfor Colom
conservades a Santo Domingo, i la in-
fluència de Carreres Candi aconseguí que
el mausoleu fos construït a Barcelona. En
fundar-se a la nostra ciutat l'any 1908 el
Comité para la paz de la América Latina,
Carreres Candi hi prengué també una
part molt activa.

La filatèlia era una de les afeccions que
més atreien l'entusiasme del nostre bio-
grafiat i en el seu conreu i coneixement
adquirí rellevant competència com ho
proven les diverses obres que ha deixat
escrites sobre aquesta branca, detallades
en l'adjunta bibliografia, les quals són
les més importants escrites en el seu gè-
nere sobre filatèlia ibero-americana. Tam-
bé són garantia de la seva competència
en temes postals les delicades missions
que en aquest sentit li havien estat con-
fiades, tals com la delegació en el Congrés
de la Unió Postal Universal de Berna de
l'any 1900, a 1'Hispano Americano cele-
hrat a Madrid i al de la. Unió Postal Uni-
versal celebrat a Roma el 1906 on assistí
en qualitat de plenipotenciari. En 1901
fundà la Societat Filatèlica Catalana i el
1908 presidí el primer congrés filatèlic
espanyol celebrat a Saragossa.

Carreres Candi s'havia lliurat també a
les recerques filològiques, especialment
als estudis etimològics; prengué part ac-
tiva en el Primer Congrés Internacional
de la Llengua Catalana celebrat a Barce-
lona el 1906 i era membre numerari, i
durant molts anys president, de l'Aca-
dèmia de Bones Lletres de Barcelona
i de la Real Academia de Buenas Letras
de Sevilla. En publicar l'Institut d'Estudis
Catalans el gener del 1913 les normes
ortogràfiques encaminades a acabar la
desorientació existent en escriure la nos-
tra llengua, l'Acadèmia de Bones Lle-
tres inicià un moviment de protesta i
una forta campanya en contra, en la qual
el nostre biografiat tingué una important
intervenció, puix que dels membres de
l'Acadèmia era el que més s'havia lliurat
a temes lingüístics. En franca pugna ami)
l'Institut l'Acadèmia fundà l'Acadèmia
de la Llengua Catalana i oposà a les nor-
mes ortogràfiques unes regles d'ortografia.

La discrepància dels acadèmics produí
un gran revol entre la intellectualitat ca-
talana que en gran majoria acatà les nor-
mes de l'Institut; això motivà que la và-
lua i autoritat lingüística dels membres
de l'Acadèrnia i molt especialment la del
nostre biografia fos posada en interdit
i molt discutida. Féu recerques de llen-
gua ibèrica i de toponímia i donà a l'Ate-
neu Barceloní un cicle de conferències
sobre orígens del nostre llenguatge de les
quals en publicà un extracte en el But-
lletí de la indicada entitat sota el títol
«Etimologies Ibèriques». En traspassar
era encara president de l'Acadèmia.

També s'havia dedicat als temes geo-
gràfics; va dirigir la publicació de les
grans geografies de Catalunya, de Valèn-
cia, del País Base i de Galícia publicades
per l'Editorial Martín, obres totes elles
molt ben vistes i orientades i que reque-
reixen un intens treball d'organització i
desenrotllament. En la «Geografia de Ca-
talunya» hi ha un extensíssim volum d'his-
tòria de Barcelona original del nostre bio-
grafiat, dens i copiosíssim en dades i do-
cuments que constitueix el més important
aplec de dades històriques de la nostra
ciutat publicat fins avui el qual, malgrat
els anys que fa que va sortir de l'estampa,
no ha perdut pas actualitat i és de con-
sulta obligada pels qui ens interessem pel
passat de la nostra ciutat.

També per encàrrec de l'Editorial Mar-
tín dirigí i organitzà la publicació de
l'obra Folklore y Costumbres de España,
en la qual si bé l'orientació potser no
és prou reeixida resta dispensada pel gran
esforç que la seva consecució representa.

Com hem dit, el tema predilecte de
Carreres Candi era la investigació histò-
rica. Havia pres part activa en els diver-
sos congressos d'història de la Corona
d'Aragó i en fundar-se a Barcelona la
Societat d'Estudis Universitaris Catalans,
ell fou qui primer explicà a l'Ateneu
Barceloní uns cursets d'ampliació d'estu-
dis històrics continuats més tard per Valls
i Taberner. No s'especialitzà en l'estudi
de cap època ni moment històric deter-
minat i això féu que a causa del seu bast
camp de recerca alguna vegada potser no
aprofundís ni matisés tant com ho hauria
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pogut fer. Treballà amb una activitat in-
tensíssima portat sempre per molt ])ona
voluntat i per l'afany noble de servir la
cultura catalana i això el dispensa llarga

-ment de les petites falles que una crítica
molt pulcre i acurada pugui trobar en
la seva copiosa obra. Treballà fins els
darrers moments de la seva vida, car dos
o tres dies abans del seu traspàs encara
vàrem saludar-lo a l'Arxiu Històric Mu-
nicipal de Barcelona. La seva competèn-
cia en les investigacions històriques li
havia valgut el títol de membre corres-
ponent de la Reial Acadèmia de la His-
tòria de Madrid.

El senyor Carreres havia sentit espe-
cial preferència pels temes montserratins
a l'estudi dels quals havia dedicat bona
part de les seves energies, que havien do-
nat per resultat la publicació de diverses
obres montserratines.

També havia concursat en els Jocs Flo-
rals de Barcelona, en els quals havia ob-
tingut tres premis adjudicats a altres tan-
tes monografies històriques.

Havia dirigit la «Revista Mercedària»
i «L'Estivada», periòdic publicat per la
colònia estiuenca de Sant Hilari Sacalm,
al qual havia donat relleu amb els seus
treballs. És incalculable el gran nombre
de treballs publicats en multitut de pe-
riòdics de Catalunya, de la Península,
d'Europa i d'Amèrica.

La mort el sorprengué corregint les
proves d'una interessant obra sobre la
navegació fluvial per l'Ebre, fruit de les
seves darreres recerques sobre cultura
ibèrica, per les quals eren aclarits molts
punts del nostre passat històric. També
recollia dades amb Sigfrid Bosc per a pu-
hlicar una història de la bruxeria a Ca-
talunya. Fa molt temps que va anunciar
la publicació d'un llibre sobre patents
de sanitat que no ha vist la llum i que
possiblement té manuscrit.

Per a donar una idea aproximada de
la gran obra del distingit patrici i eximi
barceloní donem a continuació unes no-
tes hihliogràfiques.

Los castells de Montserrat. Ensaig cri-
tich historich. Barcelona. La Renaixensa.
1890. 91 pàgs. - Argentona històrica.
Barcelona. La Renaixensa. 1891. 184 pàgs.

- Lo Castell de Bellpuig y la Casa d'Al-
tarriba a Vilatorta. Barcelona. F. Giró.
1892. 119 pàgs. - Lo Castell de Besora.
Recull de notes y documents a ell re f e-
rents. Barcelona. La Ilustración, de F.
Giró. 1892. 51 pàgs. - Pere Joan Ferrer
militar y senyor del Maresme. Barcelona.
La Renaixensa. 1892. Pàgs. 184. - E f e-
nieridas historicas de Catalunya. Barce-
lona. Tipografia La Ilustración. 1893. Pà-
gines 141. - Cabrera de Maresme. Bar-
celona. L'Avenç. 1893. Pàgs. 119. - Cal-
detas o l'antigua Quadra d'Estrac. Notas
històriques. Barcelona. L'Avenç. 1893. Pà-
gines 120. - Crònica de la traslació de les
despulles de Ramon Berenguer III lo
Gran Comte soberà de Barcelona en
1893. Pàgs. 99 amb illustracions. - Lo
Castell de la Roca del Vallès. Estudi his-
tòric documentat. Barcelona. Imprenta i
Llibreria L'Avenç 1895. Pàgs. 158. - Lo
capdill vigatà Bernat Guillem d'Altarri-
ba. Volum dels Jocs Florals de Barcelona
de l'any 1895. - Lo cervantisme a Bar-
celona. Barcelona. Estampa La Catalana.
1895. Pàgs. 65. - Sumari de batalla a ul-
trança fet per Mossen Pere Joan Ferrer
cavaller ab la biografia del autor y breu
estudi de la obra. Mataró. Abadal. 1898.
Pàgs. 81. - La Cavalleria a Catalunya. Lo
orde que ha de tenir pera dar deseixi-
nients hun caueller a altre caueller. Ma-
nuscrit del sigle xvi existent en la Bi-
blioteca del Real Monestir de Sant Llo-
renç del Escorial. Barcelona. La Cata-
lana. 1899. Pàgs. 22. - Notas historicas
de Sarriá. Barcelona. F. Altés. 1897.
Discurso leído ante la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona. He-
gemonia de Barcelona en Cataluña du-
rante el siglo xv. Barcelona. Tipogra-
fia J. Jespús. 1898. Pàgs. 58. - L'inven-
tari del castell d'Aiguafreda. Cagliari.
1899. Pàgs. 5. - Los almoiners o baciners
de Montserrat. Barcelona. La Catalana,
d'En J. Puigventós. 1900. Pàgs. 8. - Lo
Castell - Bisbal del Llobregat. Apunta-
cions històriques de l'edat mitjana. Bar-
celona. La Catalana, de J. Puigventós.
1900. Pàgs. 64. - Discursos leídos en la
Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona, el día 16 de marzo de 1901. - Las
targetas postales en España. Barcelona.

57



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

Imprenta de Francisco Altés. 1903. Pà-
gines 94. - Lo drama de Sanet Miquel
(anys 1035 a 1062). Narració montserra-
tina. Barcelona. La Catalana. 1903. Pà-
gines 15. - Lo Mont juich de Barcelona.
Memòria. Barcelona. Casa de Caritat.
1903. - Orígens de la riera d'Argentona
(estudi excursionístic - històrich) . Barce-
lona. L'Avenç. 1904. Pàgs. 31. - Encu-
nyacions monetàries al Urgellet y Cer-
danya. Edat moderna. Revista de la Aso-
ciación Artística Arqueológica Barcelone-
sa. Barcelona. 1903-1905. - Catálogo ge-
neral ilustrado de los sellos fiscales de
España. Barcelona. Francisco J. Altés y
Alabart. 1903-1909. Pàgs. 365. - Discur-
sos leídos en la Real Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona el día 6 de marzo
de 1904. - Emisiones fiscales de los Co-
legios de Abogados procuradores y no-
tarios de Barcelona. Barcelona. Imprenta
Francisco Altés. 1905. Pàgs. 120. - Con-
tribució a la Història Antiga de Catalu-
nya. Egara Terrassa. Discursos llegits a
la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona en la recepció pública de don
Joseph Soler y Palet, el dia 6 de juny
de 1906. - Espases maravelloses en lo
regnat de Jaume lo Conqueridor, extret
de la Renue Hispanique. Nova York.
Protat. 1906. Pàgs. 20. - La proto-histò-
riu de la llengua catalana. Congrés Inter-
nacional de la Llengua Catalana. Barce-
lona. 1906. - Miscelànea històrica cata-
lana. Barcelona. Casa de Caritat. 1906. --
Dietari de la guerra a Cervera, des de el
1462 al 1665. Barcelona. Bartomeu Baixa-
ries, editor. 1907. Pàgs. 222. Illustrat. -
Assaig de nomenclatura de les comarques
catalanes. Estudis Universitaris Catalans.
Vol. I. 1907. - Excursió per la Catalunya
aragonesa y província d'Osca. Clixés de
Juli Soler y Santaló. Barcelona. L'Avenç.
1909. Pàgs. 154. - Evolució històrica dels
juheus y juheissants barcelonins. Estudis
Universitaris Catalans. Volums III i IV.
1909-10. - Notes sobre los orígens de la
enfitensis en lo territori de Barcelona.
Barcelona. Fills de J. Jespús. 1907. Pà-
gines 91. - Visites de nostres reys a Mont-
serrat. (1268-1907) Barcelona. Imprenta
de J. X. Altés. 1911. Pàgs. 160.-La ciu-
tat de Barcelona. Volum Vò de l'obra

Geografia General de Catalunya. Barce-
lona. Editorial A. Martin. - Narraciones
montserratinas. Barcelona. Francisco J.
Altés. 1911. Pàgs. 417. - Notes histori-
ques de Sant Hilari Çacalm. Barcelona.
Imprenta Fills de Domingo Casanovas.
1911. Pàgs. 178. - Nuestra exportación a
Oriente. Barcelona. Imp. J. Altés. 1911.
- La Via Layetana substituint els car-
rers de la Barcelona m.itgeval. Barcelona.
Imp. Atlas geografich. d'Albert Martin.
1913. Pàgs. 270. - La Creu Cuberta de
Barcelona. L'Avenç. 1916. Pàgs. 27. -
Ibers y Grechs. La llengua catalana suc

-cessora de l'antigua ibèrica. Barcelona. A.
Ràfols. 1917. Sèrie de la Història de Ca-
talunya. - Idea de la filatelia española.
Barcelona. El filatélico español. 1918. -
Lo pintor Francisco Sans y Cabot. (1828-
1881). Barcelona. Imp. Casa de Caritat.
1922. Pàgs. 38. - Idea de l'avenç urbà de
Catalunya al segle xiv. València. Fill de
F. Vives Mora. 1924. Pàgs. 68. - Sellos
de colegios de escribanos de España. 1787-
1862, en collaboració amb Pere Monge
Pineda. Barcelona. Imp. José Monge.
1925. Pàgs. 134, illustrat. - Les dreçanes
barcelonines. Sos inventaris y restauració.
Barcelona. 1828. Pàgs. 100. - Com s'ha
arrivat al Liceu. Prefaci del llibre d'En
Marc Jesús Bertran El gran teatre del
Liceu de Barcelona. 1837-1930. Barcelona.
Institut gràfic Oliva de Vilanova. 1931.
- Festes de la canonizació de Santa Ma-
ria de Cervelló o del Socós en 1693. Bar-
celona. La Catalana. Pàgs. 64. - Turba-
cions a Tarragona y altres llochs. Tarra-
gona. Boletín arqueológico. - La Creua-
da a Terra Santa (968-1270). Congrés
d'Història de la Corona d'Aragó. Volum
primer. - Exposició endreçada al Ajun-
tament de Argentona, sobre algunes mi-
llores pel terme. Mataró. Imp. Felicià
Horta. Pàgs. 8. - L'inquisició barcelo-
nina substituida per la inquisició caste-
llana. Institut d'Estudis Catalans. Anuari
III. - Cataluña ilustrada. Barcelona. Edi-
torial A. Martin. Quatre volums. - Es-
tudis d'investigació històrica y literària.
Lectura Popular. Barcelona. Ilustració
Catalana. Pàgs. 30.

JOAN AMADES
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Ramon Laporta Astort

RAMON LAPORTA ASTORT

El dia 21 de novembre de l'any passat,
va morir a la nostra ciutat el prestigiós
pintor Ramon Laporta Astort.

Laporta havia nascut a Barcelona el 31
d'agost del 1888 i tenia, per tant, en mo-
rir, l'edat de 48 anys. Havia produït un
nombre considerable d'obres i havia ar-
ribat a fer-se un lloc i un nom respectats
en el moviment pictòric de Catalunya.

Va començar l'endegament de les seves
aficions i les seves facultats d'artista en
les classes de la nostra Escola de Belles
Arts, sota la direcció del mestre Vicenç
Borràs Abella, que tenia pel seu deixeble
una justificada predilecció.

Les lliçons rebudes fructificaren es-
plèndidament pel talent de l'alumne i
per la gran passió que aquest va sentir
sempre pel seu art. El resultat d'aquesta
conjunció d'elements es va manifestar
aviat en un seguit de petites obres, que
si no es podien considerar com a crea-
cions definitives ni testimonis de l'exis-
tència d'una personalitat totalment for-

mada, constituïen, no obstant, evidents
indicis de la futura eclosió de tot un ar-
tista. Així ho declaraven gairebé tots els
crítics i artistes que tingueren ocasió de
veure aquelles primeres obres.

Més tard se li va presentar ocasió de
continuar els seus estudis a l'estranger.
El seu germà Antoni, el distingit pia

-nista, havia estat pensionat per l'Ajunta-
ment de Barcelona per a estudiar música
a Brusseles i el nostre pintor es traslladà
amb ell a la capital belga. Allí rebé el
mestratge de l'Acadèmia de Belles Arts,
sota la direcció d'Hermann Richir i altra
vegada els ensenyaments rebuts es con-
juminaren fecundament amb la seva in-
telligència i la seva entusiasta voluntat.
El pas fet en l'avençament de la seva car

-rera, fou aleshores tan considerable que
al cap de pocs mesos obtenia el número 1
en un concurs entre els alumnes, així com
els més càlids elogis de la Direcció.

L'artista va començar aleshores una
sèrie constant d'exposicions que tenien
lloc gairebé cada any, en la seva majoria
a la sala de La Pinacoteca. Era notable
la gran diferència que es notava en cada
una d'elles. Els progressos es feien evi-
dents i es veia com la formació definitiva
s'avançava gradualment, metòdicament,
però sense retrocés ni vacillació. Entre
aquestes exposicions va haver-hi l'oficial
de Madrid del 1931 i en ella ja va ésser
honorat amb una estimable distinció i
ami) l'adquisició per al Museu d'Art
Modern de l'obra premiada.

Aquesta producció de Laporta Astort
i els esforços que constantment anava
realitzant per a millorar-la, neixien en
mig del dolor d'una malaltia que no va
deixar gairebé mai. La mort l'amenaçava
i no va trigar gaire a presentar-se. Va
venir pocs mesos després de la darrera
exposició, precisament la que havia as-
senyalat la consecució del fi que les ex-
posicions anteriors havien anat anun-
ciant, o sia el ple desenvolupament de
les apreciables condicions de l'artista.

Aquestes condicions es distingien prin-
cipalment en l'harmonia dels colors. Per
això, a part dels retrats, es dedicava pre-
ferentment a la pintura de bodegons.
Aquests temes li oferien, per llur natu-
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ralesa, ocasió propícia a la varietat i a
la combinació de tons; en aquest afany
va arribar a fer obres completament
reeixides.

Als retrats va dedicar altra part de les
seves preferències. Segurament tenia el
propòsit d'arribar a especialitzar-s'hi. Si
la seva vida no hagués estat truncada tan
d'hora, hauríem tingut ami) Laporta el
pintor retratista que no tenim des de la
mort de les altes personalitats artísti-
ques que es dedicaven a aquest gènere.
En efecte, els retrats exhibits en la dar-
rera exposició reunien ja les qualitats de
semblança i de pintura que fan d'un qua-
dre d'aquesta classe una obra perfecta.

A propòsit d'aquest aspecte de l'obra
del nostre pintor, Lluís Nicolau d'O1wer
va escriure les paraules següents en ocasió
d'una de les exposicions.

«Jo m'imagino Laporta Astort empre-
nent cada retrat com si fos el seu pri-
mer; encarant-se amb el model per a re-
soldre, segons una solució del moment,

els problemes tècnics que ell Ii posa,
sense voler recordar les solucions ja tro

-hades en casos anàlegs. Desig d'objectivi-
tat que duu el nostre pintor fins a l'ex-
trem; per no caure en l'amanerament sa-
crificaria de bon grat l'estil. Davant els
retrats d'aquesta exposició, abans d'ado-
nar-vos que són teles d'En Laporta, hi
reconeixeu la imatge d'X o de Z. Vet ací
el triomf que el pintor ambicionava.

Alta ambició, perquè un retrat vivent,
un retrat «que parla» com diu el poble,
o potser millor, «que pensa», és un ardu
problema que no es resol pas amb les
soles qualitats pictòriques; cal així ma-
teix una aguda penetració psicològica per
a copsar, amb el gest i la mirada, l'ex-
pressió aníinica més personal.

Si una característica, una nota d'estil
calgués retrobar en tots els retrats de
Lapona Astort, potser ho fóra la seva
traca d'inscriure una rica i delicada har-
monia de matisos dins la sola tonalitat
de cada obra.»

R. Laporta Astort. — «EI meu pare»

60



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

BIBLIOTECA D'ART DE LA

COMISSARIA DE MUSEUS

Obres ingressades durant el segon se-
mestre de l'any 1936

DONATIUS

DE MUSEUS I ENTITATS ARTÍSTIQUES

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
(Buenos Aires) : «Dirección Nacional de
Bellas Artes. Organización y funciona-
miento. Síntesis de su labor cultural, do-
cente y administrativa», 1 opus. — «XXVI
Salón Anual de Bellas Artes Plásticas.
21 septiembre al 21 octubre 1936», 1 vol.
— «Inauguración de la nueva sede del
Museo Nacional de Bellas Artes y de la
reordenación de sus colecciones. 23 mayo
1933», 1 opus. — Eduardo Bullrich, «Ex-
posición del libro desde el siglo vi a
nuestros días en las salas del Museo Na-
cional de Bellas Artes. Octubre de 1933»,
1 opus. — Julio Perceval i Luis V. Ochoa,
«Historial de la música para órgano en
cuatro jornadas», 1 opus. — Nicolás Besio
Moreno, «Discurso pronunciado al ha-
cerse cargo de la Dirección Nacional de
Bellas Artes, por...», 1 opus.

SOCIEDAD ARGENTINA DE ARTISTAS PLÁS-
TICOS (Buenos Aires) : «Forma», revista
mensual fundada l'agost del 1936, amb la
qual hem establert l'intercanvi.

FoGG ART MUSEUM (Cambridge, Mass.) :
Philip Ainsworth Means, «Ancient peru-
vian art on loan at the Fogg Art Mu-
seum», 1 opus. — «Fogg Art Museum
1927. [Guia sumària] », 1 opus. — Daniel
V. Thompson, «The studi of medieval
craftsmanship», 1 opus.

MUSEO DE BELLAS ARTES (Cádiz) : «Bo-
letín 1935», 1 vol.

MUSEU EPISCOPAL DE Vic: Eduard Ju-
nyent, «El Museu Episcopal de Vic»,
1 Opus.

AMICS DELS MUSEUS (Lleida) : Joan M."
Morante, «Actuació social dels Amics dels
Museus de Lleida», 1 opus.

D'ALTRES ENTITATS CULTURALS

UNIVERSITY OF LONDON: «Courtauld
Institute of Art. Annual Bibliography of
the History of British Art», 1 vol.

ACADEMIA DE LA HISTORIA (Madrid) :
«Boletín», tom CVIII, quadern I, 1 vol.

GENERALITAT DE CATALUNYA. CONSELL
DE L'ESCOLA NOVA UNIFICADA (Barcelona) :
«Projecte d'ensenyament de l'Escola
Nova Unificada», 1 opus.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (Barce-
lona) : Joan Bergós, «L'escultura a la
Seu vella de Lleida», 1 vol. — J. Puig i
Cadafalch, «La basílica de Tarragona»,
1 opus. — «Els banys de Girona», 1 opus.
— Manuel Trens, «Ferrer Bassa i les pin-
tures de Pedralbes», 1 vol.

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA BADALONA:
Salvador Pibernat, «Notes históriques del
Vallès. Parròquia de Cabanyes», 1 opus.

OFFICE NATIONAL DU TOURISME (Zu-
rich) : «Suisse», publicació de l'entitat
ami) ocasió del Congrés Internacional
d'Història de l'Art celebrat a Suïssa l'any
1936, 1 opus.

Vu (París) : Jacqueline d'Orval, «Une
renaissance moderne. La Catalogne pays
latin», estudi contingut en el núm. 434
d'aquesta revista, 1 fase.

D'EXPOSICIONS D'ART

COMISSIO LIQUIDADORA DE L'EXPOSICIO
INTERNACIONAL 1929 (Barcelona) : «Expo-
sició Internacional del Moble i Decora-
ció d'Interiors. 1923. Llibre d'actes» (ori

-ginal a màquina relligat) , 1 vol. - «Me-
mòries» (original a máquina relligat),
3 vols.

JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIONS D'ART
(Barcelona) : «Art», segona època, nú-
mero 1, 1 fase.

D'AUTORS

J. GIBERT: «Projecte de cooperació
durant un període de cinc anys, a partir
del 1930, entre l'Institut Arqueològic
Alemany i el naixent Institut Català
d'Arqueologia, en els treballs d'explora-
ció arqueològica que al llevant d'Europa
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porten a terme les dues entitats. Berlín-
Barcelona, 1930», 9 fulls velografiats.

José M. JUNOY: «Arte y artistas»,
1 vol.

DE PARTICULARS

JOAQUIM BORRALLERAS: «Panorama Na-
cional. Bellezas de España y sus colo-
nias», 2 vols. — «Portfolio de fotografías
de las ciudades, paisajes y cuadros céle-
bres...», 1 vol. — «La vuelta al mundo»,
1 vol. — Alejandra Everst, «El Greco»,
1 opus. — Salvador Dalí, «La conquéte
de l'irrationel», 1 opus. — «Prima Esposi

-zione Pittura Futurista. Roma, Galleria
G. Giosi, 1913», 1 opus. — Colleccions,
lleugerament incompletes de les revistes
barcelonines «La Revista», «Vell i Nou»,
«Luz», i «D'Ací i d'Allà» i números solts
de les de curta durada, en llur temps
d'avantguarda, també eixides a llum ací,
«Quatre Gats» i «L'Instant», i de la in-
titulada «Arte joven» que es publicava a
Madrid. — Un arreplec de catàlegs d'ex-
posicions particulars celebrades pels nos-
tres artistes en diferents dates en les ga-
leries barcelonines. — «Joan Rebull», nú-
mero monogràfic de Les Arts Catala-
nes, 1 opus. — Enric Jardí, «Renaissance
catalanc. Architecture», 1 fasc. — José
M. Junoy i Alexandre Plana, «Mladé
Uméní Spanélské», estudi d'art espanyol
contemporani, 1 fase. — «Volné Sméry»
(Les tendances libres), publicació men-
sual de l'associació d'artistes «Manes», a
Praga. Any XVII, núm. 9, 1 fase. —
«L'Esquella de la Torratxa», núm. 2000,
1 opus. — F. Notán de Sá, «Visita al
Pueblo Español», 1 opus. — «Ràdio Asso-
ciació de Catalunya. [Historial]. Maig,
1935», 1 opus. — Henry Lapauze, «Il faut
sauver Versailles», 1 fase. — «Viajes por
Italia», revista turística romana, any III,
número 6, 1 fase.

JOAQUIM FOLCH I TORRES: J. Torres-
Garcia, «Génesis de la obra artística»,
manuscrit original en 17 quartilles. -
«Statuti dei Congressi Internazionali di
Storia dell'Arte». Roma, 1912, 1 opus. —
«Decimo Congresso Internazionale di Sto-
ria dell'Arte. Roma, MCMXII. Diario del
Congresso», 1 opus.

J. GIBERT: G. Contenau, «Manuel d'Ar-
chéologie orientale depuis les origines
jusqu'a l'époquc d'Alexandre», 1 vol. —
Carles Soldevila, «Conferentia Club. Me-
mòria, 25 octubre 1930», 1 opus. — Anto-
nio Papell, «Historia de Cadaqués»,
1 fase.

JOSEP-F. RÀFOLS: César Martinell, «A
través d'una centúria de l'escultura ea-
talana», 1 opus. — Jaume Mestres i Fos

-sas, «El fracàs de l'arquitecte», 1 opus. 
—Joan Llopis y Bofill, «Descripció del san-

tuari i consideracions crítiques sobre la
imatge de la Verge del Vinyet», 1 opus.
— Josep Danés i Torras, «Els costums
d'En Sanetacilia i altres antics costums
catalans», 1 opus. — «Revista Ilustrada
Jorba», 15 fases. — «J. F. Ràfols», nú-
mero monogràfic de Les Arts Catalanes,
1 fasc. — Una aplega de números solts
de la premsa local, on figuren les sec-
cions «Vida cultural» i «Les arts».

P. B. TARRAGÓ: «Empori», revista ca-
talana mensual. Collecció completa. Bar-
celona, 1907-1908, 3 vols.

JOAN TERRADES: Mostra del Tesoro di
Firenze Sacra. Convento di San Marco.
Catalogo», 1 vol. — «Esposizione Gene-
rale Italiana. Tormo, 1884. Catalogo Uf-
ficiale della sezione «Storia dell'Arte».
Guida illustrata al castello feudale del
secolo xv», 1 vol. — «Exposición Univer-
sal de Barcelona 1888. Plano general ofi-
cial», 1 fase. — «Segundo Salón Nacional
de Arquitectura. Barcelona, 1916. Catá-
logo», 1 vol.

MIQUEL UTRILLO, jun.: Recull de re-
talls de la premsa de Barcelona i Madrid,
referents al pintor Miquel Carbonell i
Selva, format pels seus familiars, arran
del seu traspàs (1896), 2 fase.

J. VIDAL 1 VENTOSA: Santiago Rusiñol,
«Impresiones de Arte», 1 vol.

DEPARTAMENTS ANEXOS

(Dibuixos, Gravats, Fotografies...)

DONATIUS REBUTS D'ENTITATS I PARTICULARS

F. B.: 7 goigs diferents a honor de
Sant Valentí que es canten en sengles es-
glésies de Catalunya i un altre dedicat a
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Sant Venato, màrtir, les relíquies del
qual es veneren en l'església parroquial
de Sant Sadurní d'Anoia.

JOAQUIiM BORRALLERAS: Auca de la
Festa Major, amb imatgeria d'Enric C.
Ricart i la del bon bibliòfil. — «L'alegre
vell faune», estampa acolorida gravada
al boix per Canyellas, ami) llegenda en
vers per J. M. Segarra. — Anunci del
«Ball d'envelat de l'any 60», organitzat
pel Círcol Artístic, que tingué lloc 1'11
d'octubre del 1923. — Un lot de retrats
fotogràfics, de valor familiar, del període
immediatament post-isabelí.

DEOGRACIES CIVIT: 6 fotografies de la
portalada i pintures murals de l'església
romànica de Montmagastre.

COIiISSIó LIQUIDADORA DE L'EXPOSICIO
INTERNACIONAL 1929 DE BARCELONA: Un
recull de 134 fotografies i altre material
gràfic, provinent de revistes illustrades,
que fou utilitzat per al millor arranja-
ment dels diorames i quadres històrics
que figuraven en el certamen.

GABBY GIBERT: Auca intitulada «His-
toria del basurero Pedro Talls».

J. GIBERT: 3 mapes, un d'ells de va-
lor exclussivament geogràfic, i els altres
dos d'abast militar i comercial respecti

-vament.
MACARI GOLFERICI-IS: Un plànol de

l'Alhambra dissenyat pel donant i la fo-
tografia d'un altre plànol de la mateixa
existent a la Biblioteca Nacional. — 3 fo-
tografies reproduint respectivament un
antipendi esculpit, del segle XII, del Mu-
seu de Vic, procedent de Ripoll; el timpà
de la porta del Naixement de la catedral
de Sevilla i una estàtua eqüestre, trobada
a Còrdova, pertanyent a la collecció
Romero de Torres.

JOSEP-F. RÀFOLS: Un lot de gravat po-
pular, integrat per 13 auques, 2 fulls de
paper de rengle i 1 d'imatgeria d'Epinal.
— Un altre, de 21 fotografies de l'obra
pictòrica d'Albarranch.

P. B. TARRAGÓ: 24 dibuixos a la ploma
de Grausala, inspirats en anècdotes de la
vida ciutadana.

JOAN TERRADES: Un recull de 88 retalls
de revistes vuitcentistes, illustrades al
boix d'interpretació, en relació a la vida
artística.

DE DIVERSOS DONANTS: 2 autògrafs acre-
ditant l'autenticitat d'exemplars ingres-
sats en els Museus. — Un diminut llibre
de caràcter religiós, de 54 per 44 mm.,
amb tapes brodades en seda, guardes de-
corades i frontispici. El text llatí-espa-
nyol ocupa 34 minúscules pàgines.

A més, ha ingressat la copiosa collec-
ció de dibuixos originals d'Ernest Soler
de les Cases. A ells cal afegir-hi una es-
timahle sèrie de gravats i llibres d'art
que havien pertenescut a dit artista.

L'EXPOSICIÓ D'ART CATALÀ A
PARÍS

La iniciativa de què donàvem compte
en el nostre número passat, relativa a la
celebració a París d'una Exposició d'Art
Català, s'ha formalitzat posteriorment en
l'esfera oficial, a fi de traduir-se en la
realitat sota les condicions indispensables
en una manifestació d'aquesta naturalesa.

En primer lloc, com a consegiiència de
l'oportú acord del Consell de la Genera-
litat, el conseller de Cultura va dictar el
dia 26 de gener darrer el següent Decret:

«El poble que va saber fer front a la
insurrecció i que defensà amb les armes
les seves llibertats, ha sabut guardar el
patrimoni històric, artístic i científic, que
la Generalitat de Catalunya conserva i
enriqueix cada dia, com escau a la seva
representació popular, responsable d'a-
quest patrimoni, que l'esperit immortal
de Catalunya, prenent forma a les mans
dels seus artistes i menestrals ens ha
llegat.

L'esperit de la Generalitat de Catalu-
nya des de la seva restauració i la colla-
boració de tot el poble, han permès d'a-
plegar una de les més valuoses collec-
cions d'Art Medieval, que pot oferir-se a
l'admiració del món com una manifesta-
ció de l'Art Català.

Ateses aquestes raons, el Departament
de Cultura i la Comissaria de Propa-
ganda, en relació anmb el Ministeri d'E-
ducació Pública de la República Fran-
cesa, han projectat una Exposició d'Art
Medieval Català, a París, en la qual una
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acurada selecció de les nostres collec-
cions, feta per la Comissaria General de
Museus, afirmarà la nostra personalitat
nacional i els sentiments de respecte i
fervor per la cultura, que els horrors de
la guerra no han pogut esvair.

Per tant, a proposta del conseller de
Cultura i d'acord amb el Consell,

DECRETO:

Article 1. 1 Es constitueix el Comitè
de l'Exposició d'Art Medieval Català a
París, sota la presidència de S. E. el Pre-
sident de la Generalitat de Catalunya i
integrat pel Conseller primer, el conse-
ller de Cultura, el Comissari general de
Museus, el Comissari-Rector de la Uni-
versitat de Catalunya, el Comissari de
Propaganda, el Cap de la Secció de Mu-
seus del Departament de Cultura de la
Generalitat i el Secretari de Relacions
Exteriors de la Presidència de la Gene-
ralitat, que actuarà de Secretari del
Comitè.

En absència del President, assumirà
les seves funcions el Conseller primer o
el conseller de Cultura.

Art. 2." El Comitè nomenarà una Co-
missió executiva a París.

Art. 3. 1 La selecció de les obres que
han d'integrar l'Exposició i la seva ins-
tallació seran de competència del Depar-
tament de Cultura, per mitjà de la Co-
missaria General de Museus i de la Sec-
ció de Museus del dit Departament.

Les despeses que en aquest concepte
es pagaran amb càrrec a la part. 1672,
capítol XII, art. 3•r del vigent Pressupost.

Art. 4.' La Comissaria de Propaganda
actuarà en tot el que sigui de la seva
competència per a la major difusió d'a-
questa iniciativa i aniran a càrrec seu to-
tes les despeses de propaganda, mitjan-
çant els crèdits de què disposa.»

En compliment d'aquesta disposició
oficial, el Comitè a què es refereix el seu
article primer va ésser constituït el dia
2 de febrer següent, en sessió que va te-
nir lloc a la Conselleria sota la presidèn-
cia del conseller Antoni M." Sbert.

Entre altres acords es va prendre el
de nomenar una Comissió Executiva a
París la qual estarà fornada així:

President: Ventura Gassol; vocals:
Pau Ruiz Picasso, Pau Casals, Lluís Sert
i Joaquim Folch i Torres; secretari ad-
ministratiu: J. Roig; auxiliar de la pre-
sidència: Melcior Font.

A més, va ésser nomenat secretari tèc-
nic adjunt del Comitè de Barcelona,
Josep Gudiol.

Després d'aquesta constitució han con-
tinuat ami) la deguda intensitat els tre-
halls preparatius d'aquesta Exposició, els
quals havien ja començat, a base del
projecte de la Direcció General de Mu-
seus, de què parlàvem en el nostre
número anterior.

Les obres pertanyents als Museus de
Barcelona que han d'ésser exhibides a
París estan ja acondicionades per al tras-
llat a la capital francesa i, a més, han
estat reunides, per a adjuntar-se a aques-
tes, algunes de les existents als museus
ele Tarragona, Girona, Lleida, Solsona,
Vic i Manresa.

L'Exposició serà installada a l'edifici
conegut per Jeu de Paume; serà inaugu-
rada el dia 10 de març, i continuarà
fins el dia 10 del mes d'abril següent.

RECTIFICACIÓ

En una nota publicada en el darrer
número de l'any passat, incloïem el nom
del famós professor de la Universitat de
Cambridge Artur Kingsley Porter, en-
tre les personalitats que aquells dies aca-
baven de visitar els nostres museus.

Era una equivocació; no ens podíem
referir a ell per la senzilla raó que
havia mort l'any 1933. A qui realment
volíem referir-nos era al prestigiós pro-
fessor de la mateixa Universitat Rathfon
Chandler Post, que aleshores ens havia
honorat amb la seva visita junt amb el
distingit tractadista d'art Walter W. S.
Cook.
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