
certi toni grigi e di certi
bianchi sui quali fanno
spicco le tinte pit calde
delle carni e delle vesti,
per la localizzazione abi-
lissima di luci e di ombre
e per una certa vivacità,
qualche volta leziosa, di
connliosizione.

11 passaggio tra l'epoca
post-romantica rappresen-
tata dall'Indtmo e l'epoca
del dopoguerra, può es-
sere studiato con suffi-
ciente profitto nelle opere
qui esposte di alcuni pit

-tori della seconda metà
dell'800. Confessiamo su-
bito clie noi non amiamo
soverchiamente la pittu-
ra italiana dell'anteguerra,
che e¡ pare don insta —
salvo in taluni grandi ar-
tisti — da concetti sem-
plicisti e democratici spes-
so antiartistici. Tuttavia
osserviamo con comino-
zione i poclii quadri es-
posti di Antonio Leto
(1844-1013), siciliano ni
nascita, ma influenzato di-
rettamente riel suo sog-
giorno a Firenze da quei
«inacchiaiuoli» toscani; che
ebbero il loro massimo
esponente nel grandissimo
Giovanni Fattori. Ecco del
Leto una magnifica tela
La Slrada Poloerosa nella
quale una mandria di buoi
avanza sollevando un'alta
nube di polvere: tutto il
quadro è pieno di una luce
densa che la polvere fa
opaca ed è, con i suoi grigi
freddi e decisi, d'un bel-
lissimo effetto. Ecco alcuni
studi appena accennati,
anuotazioni piú che qua-
dri, ricchi di vivaclta e
rivelanti quella padronan-
za del colore vivo ch'è
particolare ai napoletani.
E' a rimpiangere che ques-
ta mostra non sia pitr
vasta: il Leto è quasi un
dimenticato e converrebbe
rimetterlo degnamente in
luce.

Nella stessa sala, ac-
canto alle tele riposate cui
abbiamo accennato, ap-
paicno alcune opere di
Antonio n^Iancini che se-

(Cl. Giacomclli.)	 guano, a nostro parere,
una vera decadenza di
questo che fu detto ei1
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La Pittura Illteruazlouale alla XIV Esposizionie (l' Arte
Mella città EH Venezia.-Italia, Stati Uniti, fluu.lenial,, Olanda.
Larte italiana della pri-
ma metà del xix secolo ci
viene restituita a poco a
poco ed è giustizia. Una
critica intelligente ed ocu-
lata riporta in luce i nomi
cli alcuni nobilissimi ar-
tisti che un'altra critica,
frettolosa e ingiusta, aveva
condannati all'obl.io. Non
è multo che il Canova—in
occasione del suo cente-
nario—apparve agli occhi
nostri come una meravi-
glia nuova; nell'ultima es-
posizione veneziana 1'Ha-
y ez — pittore e maestro
di pittori -- si rivelò ar-
tista organico, dotato di
virtú native che la fred

-dezza de.11'accademia e la
consuetudine dell'insegna-
mento non erano riuscite
a soffocare interamente e
ritrattista tra i migliori
non solo del suo tempo;
ora è la volta di Domenico
Induno (1815-1878) alla
cui mostra retrospettiva è
stata dedicata una saletta
del padiglione internazio-
nale di questa xiv Espe-
sizione veneziana che ri-
veste una singolare im-
portanza, sia per la quan

-tità che per il valore delle
opere esposte da undici
nazioni.

Ed è precisamente dal-
1' Induno — da questo ar-
tista onesto e borghese -
che vogliamo incominciare
la nostra rassegna, anche
per dare a queste note uno
svolgimento logico.

Viste nell'assieme le ven-
totto opere esposte pos-
sono dare una visione ab-
bastanza chiara dei ea-
ratteri, pregi e difetti del-
l'arte del pittore lombardo,
il quale si staccò giova-
nissimo —non senza però
averíe pagato il giusto tri-
buto — dalla comente sto-
rico-romantica che faceva
capo all'Hayez, per darsi
alle ricerche naturalisti-
che e per trattare nei
suoi quadri soggetti stret-
tamente contemporanei.
F'orse ciò in parte gli
nocque e ce ne avvediamo
ora, a tanti anni di dis-
tanza: chè infatti la sua
pittura appare dominata
da preoccupazioni patriot-
tiche che ben poco lianno
a vedere con i valori pura-
mente artistici ma che
sopratutto egli non riesce
a tramutare in materia
d'arte. II Bolleltino della
Pace di Villafranca -
quadro intorno al quale
1' Incluno laverò molti anni e che
rifece piü volte — non appare go-
vernato da una reale armonia inte-
riore; esso si riduce ad un assieme
di figure interessanti per lo studio
accurato delle linee dei volti, dei
particolari degli abiti, degli atteg-

giamenti, ma che non obbedisco-
no a nessuna coordinazione cro-
matica o architettonica. La colloca-
zione della prima pielra della Galle-
ria di Milano non supera il valore
d'una vignetta illustrativa: tuttavia
nel bozzetto di questo quadro, qui

naturalismo aspro, un po'
grossolano nei suoi effctti,
quel cromatismo violento
e quella indeterminatezza
voluta di taluni elementi
del quadro, clic imparen-
tano il Mancini, volta a

esposto, l'Induno si rivela annota- volta, con gli impressionisti fran-
tore rapido ed efficace di particolari, cesi e con certi italiani quali il
di linee e di colori.	 Ranzoni e il Cremona e che valsero

Rimangono i suoi quadri di genere al pittore -- siciliano di nascita ma
e i suoi abbozzi, ai quali non si romano di elezione --la maggior
può negare una squisita sensibilità parte dei successi, non valgono piu
pittorica per la valorizzazione i r,g nascondere la povertà del disegno

á	 J'.. t^ q

Tal corn anunciàvem en un dels nostres passats números, comencem avui a publicar les cròniques de l'Expo-
sició de Venècia, que per comanda de la GASETA DE LES ARTS i expressament per al nostre públic, ha escrit
l'eminent crític d'art i literat catalanòfil el Sr. Cesare Giardini. Hem decidit publicar aquestes cròniques en la
seva llengua original prou entenedora entre nosaltres. A la crònica que avui publiquem, en seguiran altres dues
anib fotografies de les instal •lacions, entre elles, algunes del Pavelló d'Espanya a Venècia, on han exposat alguns
dels nostres més eminents artistes, a les obres dels quals el Sr. Giardini dedica els seus comentaris.
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spesso approssimativo e la povertà
della composizione. I colori violenti
di Al sole, Aulorilrallo, Eslale écc.
urlano, stordiscono, ma non con-
vincono.

Ecl è con un senso di riposante
languore che ci ritroviamo pelle sale
ove figutano le mostre -postume di
Bartolomeo Bezzi (1851-1923) e di
Pietro Fragiacomo (1856-1922), due
scomparsi di ieri.
• Si tracta di due paesisti di razza,
ultimi discendenti di quella eletta
schiera italiana che conta nomi, quali
Fattori, Costa, Fontanesi, Carcano,
Segantini, Signorini, Lega, Delleani,
Ciardi ecc. Il Bezzi, trentino, forma-
tcsi sotto l'influenza del Coreano,
acquistò presto una personalità pro-
pria. I suoi grandi quadri Sulle
rive dell'Adige, Fímne con Barca,
sono soffusi d'una dolce nostalgia;
invece ne La Vigilia della Sagra -
in cui alcune donne stanno intorno
alla fontana ch'è sul aavanti, men-
tre un placido paese montanino si
svolge in li ntananza—sembra che
il pittore abbia voluto cantare, uci
ton¡ saldi e vibranti, un inno alia
vita. I dipinti del Bezzi si allonta-
nano un po' dalla vera tradizione
italiana che ama architettare, disci-
plinare gli elementi sparsí del pac-
saggio in masse concrete, ma di ciò
va dato colpa sopratutto al senti

-mento quasi religioso della natura
che pervade le tele del pittore tren-
tino e che si attarda ad accarezzare
ogní cosa considerandola completa
in sè e per sè senza metterla in
relazione con le altre che la circon-
dano. Talune tele, tutte grigi ar-
gentei, sapienti di luci e di riilessi,
seducono ancora per la levità del
tosco e per la soavità dell'insieme
si che malvolentieri ci si allontana
da queste opere in eni vive un poeta.

Il Fragiacomo, triestino, appare
singolarmente lontano dalla paesi-
stica veneziana nel cui seno venne

ha mirabilmente reso nei celebri versi
del Purgatorio:

«Era áià Fora che volae il disio
ai naviganti, e intenerisce il core
lo di t'han detto ai dolci amici addio,

e che lo novo peregrin d'amore
punge, se ode squilla di lontano
che paja 11 giorno pianger che si muore.»

La prima impressione che si ha
dinanzi a quest'opera vasta ma
monocorde è che il pittore I'abbia
creata in momenti di profonda emo-
zione e di amore ineffabile per le
cose. Ma bisogna dire francamente
che aiè lui né il Bezzi possiedono
quella potenza di sintesi che fa i
grandi paesisti: entrambi dipinge-
vano sottc l'influsso d'un languore
morbido che agiva da dissolvente
proprio quando era pià necessario
tendere alia coesione; il loro amore
per le cose era analitico e quindi
incapace d'ogni tentativo per sem-
plificare e riassumere. Calmi paesag-
gi, cieli di perla, marí lattescenti,
liozze di luce sulla terra oscura,
pause d'ombre, morbide colline e
monti lontani, pacifiche forme uma-
ne, panteismo superficiale, amore
per la natura riassumentesi in una
giovenca che beve, senso di stupere
diffuso, poesia, raccoglimento e non
altro.

Appaiono anche quest'anno nomi
conosciuti e amati dal gran pubblico
delle esposizioni veneziane: Pietro
Chiesa con una mediocre composi-.
zione La Famiglia del Pillore, goffa
e senza alcuna risonanza cromatica
e spirituale; Paolo Sala con due delle
suc consuete torbide ed efficaci
visioni della Russia Il Kremlino e
Grigiore invernale; Lodovico Ca valen
con qualcuno dei suoi paesi un po'
oleografici e poveri di toni; Leonardo
Bazzaro con due smaglianti scene
chioggiotte; Beppe Ciardi—apparte-
iiente a una famiglia cli pittori vene-

ziani notissimi suo padre fu Gu-
glielmo Ciardi, nobile paesista che
può essere paragonato al Carcano)-
con una Processione a Venecia ricca
di ton¡ dorati sfumantisi nei grigi del
cielo, dipinta con una tecnica ariosa
e vibrante che non dispiace poichè
risponde direttamente all'emozione
pittorica dell'artista; come non dis-
piaccione i verdi e i grigi sensibi-
lissimi su cui s'intonano le gustose
scenette settecentesche di Emma
Ciardi, sorella del precedente, che
ricordano pii il Wa.tteau (un "v at-
teau sfumato, un po' impressionista
e piii sentimentale) che l'arguzia
veneziana del Guardi o del Longhi.
Si può tuttavia rimproverare a
questa delicata poetessa di tempi
passati d'essersi cristallizzata in fon-
mole che, se le valgono tui costante
successo opresso il suo pubblico,
specialmente straniero, si dimó-
strano ormai prive di troppe Possi-
bilità.

Di Alessandro Milesi si ammira,
tra gli altri, un bellissimo ritratto
del senatore Molmenti di factura
ampia e sobria e di Lino Selvatico-
l'eccellente ritrattista pittcre d'ele-
ganze che tanto apprese dai mi-
glieri inglesi, dei quali trasfuse la
finezza e l'acutezza psicologica in
una sana pittura veneziana dalla
pennellata lunga, amorosa, cluasi
accarezzante — oltre un eccellente
e pensoso autoritratto, forse un po'
troppo pittoresco, figurario due boz-
zetti delicati: Leda in Rnmpianlo e
II rapirnenlo del cuore di Sanla Te-
resa, ispirato quest'ultimo da un
periodo d'Edmond Cazal: <«...et. pur
la plaic vivement allongèe de gauche
à droite au fil de la navaja, un llot
de sang jallit, de sang vermeil,
fluid, chaud, comme si Thèrèse
aehevait à peine d'expirer -- como
acababa (l'cxpirar.» Il primo di questi
abhozzi, nel quale Leda ignuda
tende le braccia desiderose al divino
cigno che s'invola, è squisito per
ritmo nittorico e lineare; i:el secundo

formandosi e clic è prevaleiitemente
gioiosa. I suoi quadri sono elegie di
colore, raccolte in quelle luci tenui
ni tramonto che faeno delle cose
ombre, parvenze. Egli si rivela aman-
te del silenzio, della pace, della sera,
di quel periodo del giorno che Dante
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l'evidenza delle belle parole del Caza]
è resa con varietà di atteggiamenti
e con una contenuta foga di colo-
rito (1).

Italico Brass — uno dei pochi pit
-tori che abbiano compreso Venezia,

e ne può far testimonianza il suo
Ponte del Redentore che figura ora
alia Galleria d'Arte Moderna di
questa città, cosí pieno di colore e
di vento — espone questa volta al-
cuni quadri che non ci convincono.
Pur riconoscendo a La Sonata rl'Ar-
lecchino, a Baracche a Sant'Elena e
alíe altre tele innegabili meriti di
composizione, vivacità e originalità
di colorazione, preferiamo ancora il
Brass pittore della laguna corsa da
vele rosse o gialle: e¡ urtano special-
mente, nella folla fantastica delle
maschere che empiono questi quadri,
certi particolari troppo realistici, nè
e¡ sembra che tutte queste opere
siano con docte con la consueta perizia
tecnica dall'autore. Plinio Nomellini
— che fu all'inizio della sua carriera
tra i buoni pittori della scuola
toscana dominata dal Fattori — s'è
dato da tempo a certa pittura im-
pressionistica, ubbriaca di colori
stridenti, volgare ed enfatica che
non possiamo approvare, specie
quando intende, come ne] grande
e mutile quadro Incipit noca actas,
illustrare, con un'aria tra storica e
lirica, i fasti del fascismo. E dob-
biamo anche constatare la deca-
denza di Cesare Laurenti, che nei
suoi quadri di fattura tizianesca
mostra tutta la deficienza del propri
mezzi dinnanzi all'assunto di riattac-
carsi alla grande pittura veneta.

Giuseppe de Sanctis —morto in
questi giorni — ha due deliziosi pae-
saggi intonati su gradazioni assai
belle di tinte smorte, nei quali rivelasi
una vena coloristica tradizionalmente
napoletana che riesce a rendere

(1) Lino Selvatico è morto recente-
mente vittima d'un disgraziato incidente
motociclistico.

luminose anche le vedute nebbiose
della Senna liresso Parigi e dé!
Canale a Saint-Dents. A Ferruccio
Scattola, pittore delicato e un po'
monocorde, è stata riservata un'in-
tera saletta nella quale espone ven-
tisette opere. Sono paesaggi in cut
predominano gli stessi sfondi per-
lacei di cielo sui quali si disegnano
selve un po' fantastiche di torri rosse
e che possono dare l'idea d'uno stesso
soggetto ripetuto, con lievi varianti,
all'infinito. Respiro piü vasto hanno
certe vedute lagunari dello stesso
pittore che rendono bene la calma
immota delle acque intorno a isole
deserte irte di cipressi e sotto cieli
melanconici solcati da lenti voli
d'uccelli.

Non bisogna dimenticare due qua-
dretti di Alfredo Protti:.Lo Strappo,
ch'è un ben riuscito gioco di rossi
cupi per entro i quali rilucono vivac¡
lampi d'oro, e Prima del Ballo pieno
d'una sensualità musicale che intona
piacevolmente due toni unici di
verde e di giallo, nè Egger Lienz-
pittore dell'Alto Adige, acquistato
dalla guerra all' Italia — che sog-
gioga lo spettatore con una pittura
aspra e quasi barbara dalle tinte
terrose e bituminose con la quale
hanno qualche affinità le due com

-posizioni angolose, senza rilievo e
avaramente colorate a pastello, di
Lorenzo Viani -- pittore e scrottore
grandissimo di \'ersilia — Ji Pia-•
neta della Fortuna e Veglta f unebre,
entrambe piena di una tragic.ità
lineare e sintetice alta cui potenza
rappresentativa non si può sfug-
gire..

.r. * *

Abbiamo yola to esaminare prima
di tutto sommariamente quegli arti-
sti italiani clic hanno assento defi-
nitivamente uno stile, chiudendosi
ogni via d'ulteriore evoluzione, per
separarli sia dai loro giovanissimi
colleghi, sia da quanti dimostrano

vie della migliore tradizione nazio-
nale. Taluni sbagliano, ma noi con-
sideriamo generosi i loro errori clic
nascono dat desiderio di fare, e se
anche Giorgio de Chirico (il meta-
fisico di iei) inclina verso una pittura
romanticizzante, non scevra d'in-
tenzicni umoristiclte e svolgentesi
talvolta in ritmi tradizionàleggianti,
e ci dà due quadri conte 1 Anelli a
¡norte e Oltobllrata nei quali, pit clic
il largo riso rabelasiano conviene
cercare una parodia delle mitologie
germaniche, resa con una tecnica
sgradevole e torbida, noi indulgianlo
perché siamo sicuri dell'ingegno aco-
to e nobile di questo artista.

AII'aprirsi dell'esposizione due fu-
rono le sale piu animirate e discusse:
quella di Armando Spadini e quella
di Fclice Casorati. Si tratta di due
pittori decisamente antitetici: 1'uno
si riattacca agli impressionisti, di
coi la sua chiarezza e la sua sobrietà
tutte toscane temperano la fuga. Es-
pone una cinquantena di quadri non
tutti nuovissimi, nei quali l'intera
scala della sua sensibilità di pittore
robusto si esprime. Incapace di
comporre un quadro, nel senso vasto
e tradizionale della parola, lo Spa-
dini è mirabile creatore di frammenti
pittorici. La sita emozioiie — clic si
sente attratta verso le cose Pià
luminose e semplici — è sempre fre-
sca e vergine. Se qualche volta può
apparire banale nel soggetto o nella
composizione, la riccllezza dei toni
e la luminosità dell'insieme fanno
d'ogui sua opera <'un pezzo di pit

-tura» veramente da intenditori.
In Fclice Casorati — che espone

quattordici quadri frutto di due anni
di lavoro — operano concordemente
una nativa virtit pittorica . e una
ferma volontà di perfezione e di
dominio della materia. Eugeni d'Ors
amerebbe questo artista che riordina
il mondo secando una sua secreta
legge. Spirito inquieto, il Casorati
espose appena ventenne, diecic.tt'an-
ni or sono, all'esposizione di Venezia
alcune opere ispiratc a un realismo

• contento di sé e dei suoi mezzi; ri-
• torna oggi in queste stesse sale, dopo
ayer attraversato un periodo di
smorto simbolismo, con queste suc
tele che rivelano, pià che ogni altra
opera qui esposta quella ferma vo•
lontà di forma che la maggior parte
degli artisti italiani sente nell'aria.
(ConlinuZrct al n. o 12.)	 • G. GIARDI\I.

essere l'arte ]oro in continuo dive-
nire. Se è vero, conte da molti si
asserisce, che fino a pochi anni prima
della guerra la pittura italiana si
trascinava stancamente nella scia di
pochi maestri mira bilmente dotati,
dei quali i pittori minori ripetevano
all'infinito e senza originalità i modi
e gli stili (e in quel momento il
futurismo parve a molti una libera-
zione, il che spiega 1'adesione che ad
esso diedero uomini di grande valore
come Umberto 13occioni), è altresi
vero che oggi la giovane pittura ita-
liana è tutto un rihollire di fresche
energie che, disdegnando raccogliere
I'eredità di un'epoca sventurata,
cercano in ogni modo di ritrovare
personalmente e modernamente ]e
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Això ha fet d'en Junyent un cas
únic en el nostre món artístic, d'ho-
me nodrit de visions, d'esperit pro-
veït de sensacions, de compositor
documentat, d'home de món gentil
i afable i alhora d'ànima sensible i
de mà segura en el seu ofici.

La seva pintura és, doncs, abans
que tot, una pintura de document
escenogràfic. Així va començar a
actuar la seva paleta, i les notes de
color eren res més que material es-
cenogràfic, temes i entonacions a
posta per a ésser traduïdes a l'esce-
nografia.

Jo no parlare aquí d'en Junyent
escenògraf ni d'en Junyent decora-
do •. L'he vist treballar d'aprop i en
la intimitat del seu taller on la meya
amistat amb l'artLta m'ha dut mol-
tes vegades. Tothom recorda el succés
de les seves decoracions wagnerianes
al Liceu i el de tantes altres, i en
quant a la seva traça de decorador
i a les seves dots d'organitzador,
millor que res, se'n pot judicar per
•la Secció Retrospectiva de l'Expo-
sició del Moble, amb la reconstrucció
dels interie rs històrics que va anar
al seu càrrec.

Tornant, dones, a les seves notes,
en Junyent, al llarg dels seus viat-
ges, n'ha recollit a centenars. Al
seu taller les notes vessen de per
tot. Les fa ràpidament, com qui tren
una fotografia. Ajusta amb un ull
admirablement educat per un conei=
xement profund de les lleis de la
perspectiva, treballa amb una faci-
litat, amb un gust i amb una joia,
que les notes en surten sempre ria-
Ileres i joioses com ell mateix..

Però en aquest exercici de les
anotacions de color, en Junyent lii
ha estones que hi troba el gust de
la pintura, i aleshores la nota deixa
d'ésser un document i esdevé un
quadre. Tal li ha passat ara, amb
l'interior de Sant Pere de Galligans
de Girona, amb el quadre dels Oli

-vers de Lluch Alcarí i amb el bodegó
mallorquí, on hi ha quelcom més
que el pas r?ipid del viatger que

anota les coses tot fent camí, sinó
el repòs del qui tasta i medita i
espiritualitza les coses que veu.

De Lluch Alcarí ens ha dut en
Junyent el millor d'aquesta exhibi-
ció. Lluch Alcarí és un indret mera-
vellós que hi ha a la illa de Mallorca,
vora Deya, i en la costa mateixa de
Miramar. Llogaret humilíssim, veï-
nat de set o vuit cases ele. pescadors
i de pagesos, dalt d'un roc enorme
que les ones baten, té al davant el
mar blau i al darrera els grisos oli-
verars de la terra. Allí, en aquell
indret blau, en Junyent s'hi ha
tancat una petita caseta de pagesos
i allí es refugia cada any quan pot,
fora els tribulis de la feina que no
el deixa. D'allí torna cada any com
enlluernat, amb una recança viva
de deixar aquelles meravelles de
paisatge i amb el propòsit de pintar
més i de abocar-se tot ell a la pin-
tura, malgrat i saber que al cap de
poques hores del seu retorn les co-
mandes dels uns i dels altres el
treuran dels seus projectes i deixa

-ran els quadres pensats per a un
demà immediat, reduïts a les ano-
tacions que ara ens exposa i que
són substància pura i viva del seu
esperit inquiet i ele la seva visió clara
i amable de les coses.

Completem la silueta d'aquest pin-
tor, encara, dient les seves amors
a les coses d'art antic i a la seva
passió per al col • leccionisme. El seu
taller és un museu veritable, on les
talles antigues llueixen el prestigi
de les velles policromies i els bro-
dats i els tapissos conforten la nuesa
dels murs. Guardades entre frag-
ments de retaule i de ceràmica,
veureu la seva col • lecció d'arquetes,
ja preciosa, que forma amb destí
als museus de la Ciutat. Recons
d'amable intimitat fan el marc de
la vida íntima d'aquest artista,
home dotat, del qui pot dir-se que
posant en moviment les seves activi

-tats múltiples, en totes elles hi en-
certa i hi esdevé admirable.

FLAMA.

Olaguer Jiu><yent

Ara, amb motiu de l'Exposició
que en Junyent obrirà el 25 a
les Galeries Laietanes, ve a tom el
parlar d'aquest home de múltiples
activitats artístiques, gustador de
bellesa, viatger incansable i refinat
sedentari alhora, que, si estima el
tribuli de les grans urbs, sap estimar
també la dolça pau del seu reconet
mallorquí de Lluch Alcarí, d'on
procedeixen una gran part de les
notes que ara exposarà.

En Junyent procedeix de l'escola
dels escenògrafs catalans, la tradició
dels quals hom diria que és perduda,
si uns pocs encara no la seguissin i
amb el bon exemple que donen amb
ses obres no l'aturessin en sa rà-
pida caiguda cap als abims d'on Ii
seria difícil alçar-se novament si
definitivament hi arriba a caure.
En aquella escola en Junyent es
va formar i en ella hi proveí el seu
bagatge d'home coneixedor de l'ofici,
de pintor brillant que anota amb
gràcia i rapidesa pasmoses i de de-
coraoor que sap on té la mà dreta,
i pel qui les dificultats constituei-
xen un veritable estímul. Però en-
cara, com si aquell bagatge li fos
insuficient, en Junyent l'ha augmen-
tat constantment amb estudis i
viatges que si un dia el portaren
a fer la volta al món, ara, després
d'un breu sojorn a Mallorca, el
tenen navegant per les mars de
les illes d'Itàlia, des d'on rebem la
seva afectuosa salutació que li re-
tornem des d'aquestes columnes.
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De colli es viren des-
cobrir i publicar les
piIII-tu yes •nu•als ea-
talanes

Per la primavera del 1906 en Prat
de la Riba, que ja feia de president
de la Diputació de Barcelona, va
creure que era arribada l'hora de
fundar una mena d'Acadèmia per
estudiar les coses catalanes. Feia
temps que veníem parlant de la
conveniència de reviscolar una de les
velles acadèmies que ja teníem, amb
l'ingrés d'elements nous o hé de
fundar una institució completament
nova, sense entrebancs de velles
tradicions. Un dia, dones, de l'abril
de 1906, en Prat es va decidir a
demanar-me que li fes el borra-
dor del dictamen fundant la nova
Corporació i jo el vaig engiponar,
diguem-ho clar, amh l'ajuda i el
consell de don Antoni Rubió i
Lluch. Ja compendrà tothom que,
d'aquell dictamen en va sortir l'Ins-
lilul d'Esludis Catalans, del qual
en fou primer president don Antoni
i jo el secretari, sense sou, natural-
ment.

Haig de dir també, cine en Prat
(com sempre ell feia), va retocar
considerablement cl projecte i fins
va canviar el nom de la novella ins-
titució. Nosaltres l'hi posàrem el
nom d'Institut d'Estudis Superiors
de Catalunya, que a n'en Prat va
semblar massa pretenciós i va bate-
jar-lo amb el nom que va perdre
definitivament. Va remuntar també
una mica el projecte traient-l'hi
grops i paraules que podien ofendre
les orelles del benemèrit cos provin

-cial i sobretot dels oficials de l'Ad-
ministració que eren els vertaders
amos abans que en Prat fes de Pre-
sident. Els que no han conegut
aquelles hores de Catalunya no
saben lo que és bo. Ara es pensen

que tot era bufar i fer ampolles, i no
ja d'en Prat, sinó fins de mi (!!!) han
dit que vàrem tenir a les mans la
cultura extraoficial i fins oficial de
Catalunya. ¡Infeliçosi En Prat ales-
hores era president sense tenir ma-
joria — un dels casos més extraordi-
naris que he vist al món. El varen
fer president perquè ja governava
des de l'oposició, i tanta autoritat
va conseguir cona cap de minoria,
que amics i enemics van decidir,
que com de totes maneres en Prat
manaria o presidiria, lo millor és
que fos president de nom i de fets.
Però no cal dir que ex-presidents,
diputats de la majoria, empleats i
secretaris, tots tenien la vista po-
sada a n'en Prat, esperant l'hora
de fer-li la traveta, perquè quan
caigués, caigués de ben alt.

No viii distreure'm massa a par-
lar d'aquestes coses, que altra feina
tinc; però sí vull dir que el secret
de l'èxit d'en Prat de la Riba i dels
que'l voltàvem, era que treballàvem
més i amb més amor que no els nos-
tres enemics. No és que els entaba-
néssim, hipnotisant-los amb passos
de mans, ni que els donguéssim gat
per llebre i amb art i trampes gua-
nyéssim la partida. No, res d'això,
o si de cas ben poc. El secret del
nostre èxit és que ens llevàvem més
dematí que els lerrouxistes, conser-
vadors, esquerres, nacionalistes i
republicans i altres penitències que
teniem que sofrir pel bé de Cata-
lunya. Quan ells hi anaven en Prat
ja en tornava: vet-aquí tot: i cona
que la nostra gent lo que més ad-
mira encara és la laboriositat, al
veure que ja estàvem desperts, ens
donàvem la dreta i cus deixaven
passar. Ah, si el mateix sistema d'en
Prat s'hagués usat arreu arreu, cort
es va usar amb tant d'èxit a la
Diputació!..

Tornant al nostre fet, i passant
de llarg les mil tribulacions i amar-
gures dels primers ches de l'Inslilul,

— Es d'absoluta necessitat quo
l'Inslilut publiquihalguna cosa abans,
del setembre. Es aleshores que es fam
els pressupostos i caldria posar una
quantitat Important pels gastos de
1'Inslilul. Si passem el primer any
amb misèries, després costarà inolt
apujar la consignació. Vosaltres ma-
teixos us acostumareu a ésser po-
bres. Es necessari que des del primer

-moment la Diputació comprengui
que l'Inslilul no és una d'aquestes
coses que es subvencionen amb mil
pessetes.

...Ara bé: jo no veig manera, que
ni la nieva gent em voti una quanti-
tat important, sense ensenyar-los'hi
el que féu. Ningú comprèn lo que és
l'Inslilul; feu un esforç; és de vida
o mort publicar alguna cesa abans
de] setembre.

No cal dir que en Prat parlava
com un llibre; però també es com

-pendrà les dificultats que tenia el
seu encàrrec. Vaig portar el missatge
als meus companys de l'Inslilul i
van quedar aterrats. Si precisa-
ment fèiem 1'Lislilul per treballar
amb calma.., si allò tenia d'ésser
un laboratori d'investigació... la
política que no té entranyes, les
presses de sempre... etc., etc. Anant
al gra, ningú tenia res a punt. En
Rubió va dir: «Dintre de dos anys
podré donar el primer volum del
Diploinalari...» En Puig va dir: «Per
acabar el meu • llibre tinc que fer
tres viatges i treballar tot un hivern.»
En Miret es va plantar a riure sola-
ment de la idea de publicar el seu
Itinerari de Don Jaume per la tar-
dor... En Massó quasi plorava. Jo cm
vaig atrevir a dir: «Si vostès em per-
meten, jo publicaré un quadern de
pintures murals catalanes, bé o
malament, pel setembre...»

— Pintures murals catalanes?—

quan tot just estàvem constituïts,
en Prat em va cridar disparant-me
més o menys el següent sermó:
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van dir els meus companys...; —
i on es troben?...

No crec que tots es fessin ben bé
càrrec de ço que votaven; però acor-
daren, en mig del desconcert en què
els havia posat, que sí, que tirés
endavant i publiqués el quadern de
les pintures murals catalanes, cas
que n'hi haguessin. Per lo menys jo
era secretari, i així va constar en
acta. Va venir l'istiu; tothom es va
desbandar i jo em vaig quedar sol,
amb la llibreta de les actes, que és
tot el que aleshores tenia l'Institut.

Ara bé: és que hi havien pintures
murals catalanes? En Puiggarí havia
publicat uns pèssims dibuixos a la
ploma d'uns frescos de Pedret, prop
de Berga, i en Brutails assenyalava
l'existència dels de Fenollar. Això era
tot el que sabíem pel 1906, quan jo
em vaig arrencar a publicar el pri-
mer quadern de les Pintures murals
catalanes. Tampoc vull explicar les
penes que vaig passar, aquell istiu,
per fer copiar les pintures de Pedret.
La Junta de Museus va pagar la
còpia, car no tenia l'Institut diners
per tal empresa i el vell Thomas va
pendre's el risc d'imprimir el fasci-
cle , sense saber d'on sortirien les
misses. Però Berga era aleshores la
fi del món i Pedret en un sot., més
amunt de Berga. Allí es tenien que
fer les reproduccions en pocs dies...
i com Déu mana. Quants viatges,
quanta fatiga! Però el 15 de setem-
bre, text i làmines quedaven llestos.
Per coberts vàrem triar el paper
més cridaner que trobàrem; 1'«Apa>
i jo dibuixàrem la portada en poques
hores, i, desesperats, sense saber
què posar-hi, hi plantificàrem un
Sant Jordi de Donatello, cree de-
manant-li que s'encarregués de ma-
tar l'aranya del cos provincial.

Vaig portar el primer- exemplar
encara moll a en Prat, qui se'l mira
tot satisfet amb aquella rialleta que
era el seu millor elogi. En Prat no
tenia gaires paraules en casos així;
trobava tan natural que tothom fes
esforços com els que ell feia cada
dia. El que l'estranyava era l'egois-
me, la peresa, la mesquindat, quan es
tractava de Catalunya.. En Prat
portà el seu exemplar l'endemà a
la Diputació, i no cal dir que do-
nàrem el cop. A més, personalment,
repartírem un fascicle a cada dipu-
tat que es devia mirar molt satisfet
aquells sants de colors, amb la dona
i les criatures. En repartírem un a
cada regidor; el fascicle de les pin-
tures murals va ésser la targeta de
presentació de l'Institut a l'Ajunta-
ment. Se'n van repartir
a tort ja dret, a Espanya
i fora, i d'Espanya, més
de cent corporacions con-
testaren enviant en torna
les seves publicacions.

Un dels exemplars el
vaig portar a la famosa
penya de modernistes del
Continental, que feien i
desfeien l'anomenada de
la gent per aquells temps.
En Rusiñol se'l va mirar
i no hi va poder fer cap
broma (que es tot el que
es pot dir). L'Utrillo va
dir, entre pipades: «Coses
així és el que s'hauria de
•fer sempre.» En Sanpere
va sortir amb un arti-
ele maltractant al nostre
pobre Sant Jordi de les
cobertes i dient que les
pintures no eren tan ve-
lles com jo deia, per
culpa d'unes mànegues
que eren més llargues del
que jo creia.

Però, én general, tot-

home de dir una mentida; ara, es-
perar-se que ell em comuniqués de-
talls de ço que sabia, era bogejar.
Per en Domènech jo era de La Veu
i ell era del Poble; en aquells temps
jo comentava com a professor a
l'Escola d'Arquitectura i en Domè
nech n'era Director i me'n passaven
de totes, de manera que tenia amar-
gada l'existència en aquella santa
casa. A més, devia tenir el plan de
publicar les dites pintures un dia o
altre, i això sí, cas d'arribar a
fer-ho, ho faria millor que ningú.
Però jo ja no vaig tenir sossego,
i un dia que vaig veure a D. Lluís
Domènech sortir de l'Ateneu acom-
panyat d'en Morelló, va passar-me
pel magí com un llampec que les pin-
tures devien ésser a la Vall d'Aneu.
En Morelló era d'Esterri d'Aneu; la
vall d'Aneu era la única que no
Havíem explorat: és clar que badà-
vem... En Morelló, en Domènech,
les pintures...

L'endemà vaig agafar el tren, i
l'altre endemà la tartana, i l'altre
el matxo, i amb l'indispensable ca-
polament personal que es necessi-
tava llavors per arribar a la vall
d'Aneu, vaig arribar a Esterri. Vaig
anar de seguida a can Morelló, que
era l'apotecari del poble, dient-li
tot seriós que hi anava enviat pel
seu germà de Barcelona, que jo era
del Poble, molt amic de D. Lluís
Domènech i que m'enviava perquè
vegés unes pintares, en una església,
en una paret, en una volta, potser
al sostre, potser per terra...

El germà d'en Morelló va parar
de remenar el morter, i va dir-me,
tot cofoi: «Vol dir les pintures de
Santa Maria? Es a mitja hora lluny
d'aquí; aquest minyó l'acompanyarà.
Té de demanar la clau a la dona de
la masia d'aquelles feixes que es
veuen allà baix.»

J. PIJOAN.

L'Exposició d'Arts.
Decoratives a Paris

Cal que els artistes catalans co-
mencin les tasques per concórrer a
l'Exposició d'Arts Decoratives; però
cal també que es tingui molt en
compte que no es tracta d'una vul-
gar Exposició on per fer-hi acte de
presència cal tan sols enviar el qué
jau oblidat en un retó de taller o
en la polsosa cartera.

El món, després de
l'estrèpit de la guerra
paorosa, cerca pau i ben-
estar. Ha entrat a les
gents un vivíssim desig
de fruir la bellesa d'una
llar agradable i exigeix
la bellesa de tot quant
l'envolta. Però, aquella
guerra, tot ho trasbalsà,
i l'art no pot restar im-
mòbil quan tot canvia
de fesomia, i si ja abans
de la guerra sentíem la
necessitat de transformar
les formes dels estils an-
tics que eren fites de
temps passats, quan més
no ho serà avui?

Soni al segle de l'elec-
tricitat, de l'auto, dels
avions. L'home dedicat
de ple a l'estudi, als es-
ports i al treball viu
la febre de les seves acti-
vitats que fan a l'home
més flexible, menys de-
coratiu; tendeix en ses
costums i indumentària

hom va trobar bé el meu fascicle,
i la Diputació va votar quatre mil
duros per a l'Inst.itut. L'únic que va
quedar com Sant Clic vaig ésser jo.
Perquè ara el problema era trobar
altres pintures. Jo no en sabia d'al-
tres i no pocha fabricar-les. Els
frescos de Fonollar em donaven
uns quants mesos de coll i material
per a mi segon fascicle; però, i
després?...

La fortuna protegeix els atrevits,
i pel novembre un antiquari del car-
rer de la Palla, qui va arrencar
l'altar* major de la capella de Sant
Pere de la catedral de la Seu, va
trobar al darrerá del catafalc tot
l'absis ple de pintures. Ja en teníem
tres: Pedret, Fenollar, la  Seo... hi
havia les de Terrassa, que eren més
modernes, però es podien aprofitar
en cas de gran necessitat. Un viatge
que vaig fer aquella tardor pels volts
de la Seu em va convèncer de l'exis-
tència d'altres pintures semblants.
N'havíem trobat al palau del Bisbe,
encara que molt espatllades; en
Rogent explicava haver-ne trobat
sota l'arrebossat de Ripoll... Dones
era clar que per les valls del Pireneu
hi devia haver altres pintures; però
haig de dir que l'exploració metòdica
de la canal del Segre no va donar
resultat.

Per l'hivern de 1907, en canvi,
l'Abadal descobria les de Roda.
Mn. Gudiol les del Brull, i el comte
de Carlet, en la seva guia d'Andorra,
ens feia saber l'existència de pintu-
res a les valls. Però quan vaig veure
el cel obert, és quan la missió his-
tòrico-arqueològica que l'Institut va
enviar al Ribagorça va tornar amb
la bona nova d'haver trobat pin-
tures en dues esglésies de Tahull i
en una de Bohí. Jo vaig descobrir
les del Noguera i en Miret ens
comunicava les del castell de Mur...
Teníem, dones, una sèrie d'esglésies
romàniques amb pintures, com cap
país del món. El títol de Pintures
¡nurals catalanes, que jo havia donat
al meu fascicle, era més que de so-
bres justificat.

Però encara quedaven per deseo-
brin les més notables, que, per mi,
són les d'Esterri d'Aneu. Explicaré
com vaig trobar-les, perquè és cosa
que fa riure. Un dia Mn. Gudiol,
amb gran secret, va comunicar-me
que D. Lluís Domènech l'hi havia
parlat de la meva obra de les pin-
tures, afegint que devíem badar,
perquè les més importants no les
coneixíem o no les publicàvem. Ja
es pot imaginar el gran neguit que
va portar-me la nova. Potser sí que
badàvein. En Domènech no era
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a lo pràctic i còmode. Suara sembla
un somni que l'home hagi usat ca-
saca de brocat, tota brodada i ribe-
tejada de puntes delicades de Ve-
nècia o Burano i la calca curta, la
perruca de tirabuixons sedosos i em

-polvats.
Però la recerca d'un art que encaixi

amb nostra psicologia no és pas cosa
tan fàcil i molt menys sapiguer quin
ha d'ésser l'estil a acceptar entre les
moltes temptatives fetes fins al mo-
ment.

Heu's aquí el gran interès de l'Ex-
posició que ens ocupa.

París obra les portes al món, amb
un desig sapientíssim, que és el de
voler acoblar a tots els que fan i
s'ocupen de l'embelliment de l'uti-
llatge necessari a la vida, perquè
portin idees noves, creacions, per
atrevides que sien, i que fugin de
les formes clàssiques conegudes; ben
clar ho determina l'article quart del
reglament que diu: Són admeses a
l'Exposició les obres d'una inspiració
nova i d'ema origínalilal evident.

Són rigorosament excloses les cò-
pies, írnilacions i falsificacions dels
eslils antics.

Imagineu-vos si en sortiran de
disbarats! Jo m'imagino aquesta
Exposició com una mena de bogeria,
en qué homes de talent s'exalten,
criden, i fan això que en diem
coses estranyes, però a la fi senten
una sensació que us captiva i aca-
beu per dubtar de qui és el malalt,
si aquells que criden o vosaltres
que hi haveu anat per sentir-los.

Sortirà, doncs, una orientació que
fixi quines seran les formes a seguir?

Qui ho sap! Mes nosaltres, que som
un poble que vibra, no ponem man-
car a la lluita. Aquí tal volta és
l'únic lloc d'Espanya on s'ha fet
quelcom per rompre motllos vells.
Aquí tenim algunes valors que, si
s'obliguen una mica, podran fer un
brillantíssim paper en aquesta lluita
noble de fonamentar bé aquest art
nou; aquest estil europeu que s'a-
nuncia ja en vagues temptatives.

SANTIAGO MARCO,
President riel Foment de les Arts Decoratives

Exposició ple Medalles
(te la Societat Nninis-
matisa cd' 3.inèrica,

Completant les informacions rio-
nades sobre aquesta exhibició, pu-
bliquem la informació que se'ns
envia, datada el 22 d'agost i que hem
rebut: amb retard. Els interessats
poden dirigir-se al President del
Comitè, pel qual seran possiblement
atesos, malgrat i aquest retard invo-
luntari:

«A tots els expositors:
»Com a . suplement a l'anterior

lletra de 15 d'agost es demana espe-
cialment que facin els enviaments

de tot el que desitgin exposar amb
temps suficient perquè es 'rebin a
Nova York no niés tard del primer
d'octubre. Això és necessari per tenir
temps suficient per numerar i posar
noms_ en les vitrines de. .l'American
Nnmismatic Society Museum, a on
tindrà lloc l'exposició, que s'obrirà
al públic el 7 de novembre de 1924.

»Adreça. — Tot el que s'ha d'ex-
hibir den enviar-se per paqúet pos-
tal certificat, però cap paquet den
portar un valor superior a cent dò-
lars.' Deuran - dirigir-se a: The Ame-
rican Numismatic Society. Broad-
way at 156th Street, New York
City, U. S. A.

»En là correspondència s'ha de-
manat que es posessin les paraules:
«Per l'Exposició de Medalles Estralï-
geres,>. Ara això no deu. indicar-se.
Ens aconsellen que no es posi, per-
qué no serà de cap eficàcia i més
aviat' podria complicar l'assumpte.

»Drets. — Les medalles que s'en-
viin a l'American Numismatic So-
ciety no pagaran dret a 1'entrar als
Estats Units; ni deurà pagar-se drets
d'exportació al retornar-les. En, cas
de que en el país de vostès 'hi ha-
gués algun dret a pagar al rebre de
retorn les medalles, serveixi's donar
tots els detalls.

»Assegurança. — L'American Nu-
mismatic Society assegurarà totes
les medalles que li enviin a l'exposi-
ció segons un arranjament especial
fet a Nova York. Totes les peces a
exhibir restaran assegurades des del
moment que surtin del seu país fins
que arribin a Nova York i fins que
retornin a la pàtria dels expositors.
Per quant no és menester que els
expositors les assegurin pel seu
colnpte.

»Reposició de despeses.—Els expo-
sitors, comités o individus que actuïn
per aquesta Societat en diferents
països, deuran enviar un extracte
de comptes de tot lo gastat en
segells per les remeses a Nova York.
Això deurà dirigir-se al president
del comité de medalles estrangeres,
la direcció personal del qual donem
més avall. Aquestes despeses es re-
emborsaran seguidament. Com que
la Societat ja s'ocupa de la qüestió
d'assegurança a Nova York, no
pagarà cap despesa que s'hagués
fet a l'estranger per assegurances.
— til'illianz Chauncy Langdon, Pre-
sident del Comité de Medalles Es-
trangeres.

»Direcció particular: 195 Broad-
way, New York City, U. S. A.

LLS EXPQ1i I:CiONS

En rependre's lax vida ciutadana,
les nostres . Galeries d'Art comencen
d'anunciar les seves Exposicions,
que enguany seran nombrosíssimes.

La sèrie començarà amb 1'Exposi-
ció Junyeut a les Galeries Laietanes,
i de la qual parlem en aquest nú-

mero, i anib.la de la pilitora' Teresa
Romero de Terrassa, qui des del
dia 10-té la seva expósicïó ' oberta
a Can Dalmau. Encara, un. _dels
salons d'exposició que ha sigut Inés
matiner en obrir, és el nou Saló de
la' Casa -Malmedé, al, Passeig de
Gràcia, xamfrà Vàlència,' mo 255
de dit carrer, i en el . qual 1'aqua-
re1 .lista Sr. Sabaté Jauma ha ex.po-
satufna sèrie d'agnárel-les. Amb data
del -15' del corrent, - en aquestes
Galeries s'anuncia l'obertura d'una
Exposició de- gr•avats . al . bóix•del-fa-
mós artista -múniqués Rbger Buick.

Les Galeries Laietanes - preparen
pera primer de novembre una ex-
hibició de Pintura Antiga, i a les
Galeries Dalmau, en igual data, se
n'obrirà una altra dedicada al pintor
Brull.

A Can Dalmau, pel mes de no-
vembre, hi exposaran els pintors es-
trangers Kurt Ley de i Cénac i el
pintor català n'Anton 011é.

Tindran lloc a Can Dalmau, per
a altres dates, Exposicions de n'Ig-
nasi Genover, l'escultor Joan Rebull,
en Joan Colom, la Lola Anglada, en
Jaume Méi•cadé, en Josep Mompou i
el Saló dels Evolucionistes.

A les Galeries Areñas s'anuncien
exposicions interessantíssimés de
Francesc Labarta, Enrich Galwey,
Eliseu Meyfrèn i J. Puig Perucho,
J. Martí Garcés, Joaquim Tarruella,
Manuel Pigem i Félix Pomés.

A les Galeries d'«El Siglo» hi ha
oberta actualment una retrospectiva
d'artistes catalans: Fortuny, Vay-
reda, Martí y Alsina, Rigalt, Simó
Gómez, Clavé, Miralles, Modest Ur-
gell, Ricard Urgell, B. Galofre,
R. Cusaclls i altres. Darrera aquesta
hi haurà una Exposició del dibui-
xant Ochoa. S'anuncia també una
exposició d'art ceràmic del cera-
mista toledà en' Sebastià 'Aguado i
altres exhibicions de pintura dels
Srs. Pla i Rubió, López Mordió, Ver-
dugo Landi, Ros i Güell; Gregori
Prieto i altres.

A les Galeries de «El Camarín» es
preparen per aquesta tardor i hivern
una sèrie d'Exposicions importantís-
simes. No ben determinat encara el
calendari de les Exposicions, en él
número vinent donarem la llista.

El Saló Parés té també ocupades
les seves venerables parets per tota
la tardor i hivern. proper. Algunes
dificultats en precisió de les dates
d'exposicions ens priven de donar
avui la- llista completa: IIo:: farem
en un dels nostres vinents números.

NOT1CIAR1

Escola d'Art a Banyoles

El distingit escultor i dibuixant
en Joan Carrera, qui de molts anys
ha treballat en l'oficina de conser-
vació de Monuments de la Manco-
munitat, ha establert a Banyoles,
on actualment resideix, una Escola
d'Art que es veu extraordinàriament
concorreguda per la joventut d'amb-
dós sexes d'aquella vila.

L'obra de cultura artística d'en
Joan Carrera a Banyoles és segur
que farà d'aquella bella població
un d'aquests centres d'art comar-
cals que fa honor a la nostra Cata-
lul va .

En Sebastià Junycnt a D'Iallorea

Cal posar atenció en l'obra d'a-
quest artista, que en el recolliment
riel seu sojorn permanent a Mallorca,
va lentament produint obres que
en aquests darrers temps han pres
una agudesa lírica remarcable. Re-
sistint-se a exposar, en Junyer en
el silenci va afinant el seu art amb
la contemplació d'aquella espléndida
naturalesa, arribant a la creació d'un
paisatge místic que ofereix un interés
extraordinari.

L'obra de Fortuny fotograbada

El conegut artista en Marian
Fortuny i Madrazo, fill del gran
pintor Fortuny, s'ocupa actualment
del recull fotogràfic de l'obra del
seu pare, del qual fa un tiratge de
proves de gran interés pels amateurs
i estudiosos d'art.

L'edició ha començat pel quadre
del Jardí dels Poetes, que , és repro-
duït admirablement en son conjunt
i fragments.

El «Po.lyteclmicunu>

S'lia obert aquest nou centre d'en
-senyança al carrer Alt de Sant Pere,

on es donaran cursos de diverses
tècniques. La Secció Artística és
dirigida per l'eminent artista i pe-
dagog en Francesc Galí, ex-director
de l'Escola dels Bells Oficis de la
Mancomunitat de Catalunya. En
vinents números donarem detalls
del funcionament de la novella ins-
titució.
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APAREIX QUINZENALUEXT

MOBLES D'ART

DECORACIÓ

D'INTERIORS

R. Parcerísas
Plaça Letamendí, 34 • Telèf. 5201 A.

BARCELONA

o SERLAIR
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!III!!IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII9!I!IIIIiIIIIICI!I!II'.III!IIIII!Villllll

0A IF ŒLO 'SV A

J. PLAXATS
Decorador

Successor de Cosme Maurell
Tallers i despatx: Girona, 152

Teléf. 1964 G.	 BARCELONA

DECORACION± - COMPLE- MOTLLURES DE - FUSTA

TEA AMB GUIX 'STAFF REVESTIDES y ADORNA-
1" 'ASTA FORTA PER DES AMIS PASTA FORTA
A L . ORNAMENTACIÓ DE PRÒPIES .PER A REQUA-

G RANS' SALONS 1 IIABI- DRES DE PARETS, MARCS
TALIONS EN TOTA MENA DE PORTES, ARRAMEA-

D'ESTISS	 DORS, ETC.

LA FINKOTECA

QM5FÀ Ea5f1ATJC3
.r .Y MARCS 1 GRAVATS ., s

EXPOSICIONS PERMANENTS

C.,U. 644 1.e. P. G— i .C,,:+,. T,Sk,, 5045 A.

BARCELONA
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ANTIGA CASA A. OLIVA

FUNDADA EN 1885

T. Príu Mariné
Taller de daurats • Altars • Imatges

Decoració i reproducció en pasta
d'objectes d'art antic i modern
Casa especial per a la restauració

de retaules antics

Consell de Cent, 368 Barcelona(entre Bruch i Girona)

^ISTORIA PEL ARTE
per J. P I J OÍA N (segona edició)

AQUESTA OBRA, QUE ES POT DIR LA MILLOR I MÉS COMPLETA DINTRE DEL
SEU ESTIL, INCLOU TOTS ELS DESCOBRIMENTS MODERNS EN HISTÒRIA,
ARQUEOLOGIA I CRÍTICA. TÉ TRES VOLUMS, QUE TRACTEN, RESPECTIVA-
MENT, DELS POBLES PRIMITIUS, DE L'EDAT MITJANA, DEL RENAIXEMENT

I FINS A L'ART MODERN. ÉS UNA OBRA MOLT PROFITOSA PER A TOTS
AQUELLS QUE DESITGIN AMPLIAR SA CULTURA ARTÍSTICA.

SALVAT EDITORES, S. A•	 41, Carrer de Mallorca, 49
BARCELONA

RAMON SUNYER
JOIER

TEL. 813-S. P. GRANVIA, 643

BARC E LONA

CASA FUNDADA L'ANY I835

A. Badrinas
BARCELONA (G.) Taller: Neptú, 2

DR. RIZAL, 34, 1 36 (PROP LA DIAGONAL)

Mobles moderns Marqueteries d'art

Fusteria fina

Decoració d'interiors Arts industrials

TALLERS MECÀNICS DE FUSTERIA

Joan Ruiz

Successor de J. Calonja

FAÇANES • TENDES • ALTARS
DESPATXOS • MAGATZEMS, ETC., ETC.

FUSTERIA PER A EDIFICIS-PARQUETS

Roger de Flor, 141 - Passatge Tasso, 13
Telèfon: 785 S. P.	 BARCELONA

ANTIGUITATS
D'ART

Call 28 PRAL.
CARRER FERNANDO

IIiiIllnnunluuilll (PL

A

ÇA ST. JAUME)

BARCELONA

Escultura Decorativa i Gran 1ecoroció

Jooquim Comp ho
PROJECTES I MOBLES
ANTICS I MODERNS
TREBALLS EN GUIX
MODELS PER A BRONZE

vvv

Taller: NÀPOLS, 307 
BAflCELOn p (G.)(I ÑTRE CÒRSEGA 1 INDÚSTRIA)

REVESTIMENTS
DECORATIUS

e1111nnn111nn1111111	 111111 111111 1iiiinnnini1119
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Novíssima aplicació
de la URALITA a les

Arts Decoratives
REPRODUCCIÓ EN RESPATLLERS 

ARTESONATS DE LES TALLES ANTIGUES

DE FUSTA EN LLURS TONS NATURALS

URALITA, S. A.'
BARCELONA. PL. ANTONI LóPLZ, i,

TELÈFONS 1:644 A. - 848 A.

LLOC D'EXPOSICIÓ 1 VENDA:

PASSEIG DE GRÀCIA, 90 — SUCURSAL,

TELÈFON S3 G.

Jarclir)s d'Art

Projectes, construcció i Direcció

ARTUR 1111,RIGOL

Playa Tetuan, l8. De Ta 9 pit

BARCELONA

assegureu contra incendis
ELS VOSTRES MOBILIARIS QUE AMB ELS
OBJECTES D'ART, ANTICS 1 MODERNS,

QUE FORMEN PART DEL MATEIX,
ESTAN EN CONTINU PERI LI,

D'ÉSSER DESTRUÏTS
DIRIGIR-SE PER ESCRIT O P:?R TELLC•ON A LA

Oficira Tècnica d'Assegurances

CAMIL GRAU
RONDA UNIVERSITAT, 6, 1^r , 2"

TELÈFON 4443 A.	 BARCELONA

CONSULTES 1 DADES EXCLUSIVAMENT
A L'ESTATGE DEI. SOL LI CITANT

TOMAS A AT

Manufactura de Tapisseries d'alt i baix lliç i Catifes Onades a mil

RESTAURACIÓ D'ANTIC I MODERN • LA MANUFACTURA S'ENCARREGA DE PROJEC-
TAR EN ORDENACIÓ AL LLOC QUE S'11A DE DECORAR 0 ENCATIFAR 0

BÉ EXECUTA SEGONS PROJECTE DEL QUE FA L'ENCÀRREC

IR>t^tlr- k TmunL-4, 2n • S5. CUGAT  D) L VALLt

€'nric .	 . Granados
llnmero 4ó. ,á l 	 $ • ^^ z (elèF.

1	 1 Y	 4	 f ^

.	 fU1	 IA, 	 fil!	 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O

EXPOSICIÓ

Compna i Venda d'Anfiguifafs

J. V i1Ci ci&u2o

Corribia, 2, pral: (Caní. Pl. Nova)

BARCELONA

LLIBRES D'RRT

PER LES ARTS DECORATIVES,

ARQUITECTURA • PINTURA

ESCULTURA • MOBLES

FERROS, ETC., ETC.

Llibreria FABRE

Rambla Catalunya, 52 • Barcelona

Vda. E.Texidor
ARTICLES PEE

♦°I' Dibuix i Pintura
POPES DE SAN PEPE-16 BAPCELONA

"ARCA P 9 GISTRA9..

LONES, LONETES, LLANETES
I ALTRES TEIXITS

TOLDOS, VELANT, BANDERES
I SIMILARS

TENDES DE CAMPANYA
DE DIFERENTS MODELS

CONFECCIÓ DE TOTA CLASSE
DE TREBALLS DEL RAM

G. ESTAFÉ

PASSEIG DE SANT JOAN, s

TELÈFON 203-S. P.

BARCELONA

JOAN o US4 UET

Casa fundada"I'any 1840

MOBLES ARTÍSTICS	 DECORACIÓ
OBJECTES PER A PRESENT

Exposició, Despatx i Tallers:
Passeig de Gràcia, 36 = Tel. 5314 A = Barcelona

581o.—ARTS GRAFIQUES, S. A., SUCCESSORS D'}IENRIC}I 1 C.°—BARCELONA
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