
Pic. 1. — Museu de la Ciutadella: E1 Cibori d'Estimariu, cobricelant la mesa
romànica d'Encamp.
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lE1 Cibori tl.'EStllllarin al Ylu.sel1 de la Cíntadella

1 roeedéneia. — Estimariu és un pe-
tit llogarret de la Serra de Cadí,

situat a quinze quilòmetres de la Seu
d'Urgell. En Pijoan, en una de les
seves correries pel Pireneu, l'any
1906, en visità l'església, i hi des-
cobrí aquest exemplar rnteressan-
tíssim, que a proposta seva, la Junta
de Museus, va adquirir l'any 1907, de
la Mitra d'Urgell (fig. 1).

L'església de Sant Vicens d'Es-
timariu, ha sigut estudiada per en
Puig i Cadafalch; en :la seva Arqui

-áectura Romànica a Catalunya r la
classifica, pels seus caràcters entre
les del primer romànic. Era una
basílica de tres naus. Les dues late-
rals son destruïdes i resta un dels
seus absis (fig. 2). La coberta .de 1'es=
slésia, és en fusta, supervivència
d'un tipus més antic, que sobreviu,
demés d'Estimariu en algunes es-
glésies de la Váll d'Aran i en les de
la Vall de Bohí. L'església tot i tenir
aquests caràcters primerencs, pot
considerar-se com obra de principis
del segle xir.

Com indica la figura 4, el Cibori
d'Estimariu ocupaba el seu lloc en
l'altar major de l'església. Aquesta
#otografia, presa en péssimes condi-
cions, és deguda al Sr. Emili Gandia,
Conservador del Museu de la Ciuta-
della, qui per coniañda de la Junta,
va anar l'any 1907. a cercar el Ci-
bori. Es veu clarament com aquest
estaba col'locat en la miseriosa. esgle-
siola, sota les goteres i les humitats.
Posem, per exemple dels qui creuen
que és mala feina la de treure del
seu lloc les obres d'art; la actual
installació del Cibori al Museu de
Ja Ciutadella, on cobricela la Mesa
romànica d'Encamp, i on és guardat
ï estimat en tota la seva và ua (fi-
gura 3).

En aquesta figura 4, pot veure's
que el fons del Cibori d'Estimariu
era ocupat per un retaule, que és el
Tlue reproduïm en la figura 6, re-
presentant en el centre la imatge
de Sant Llorenç i en els seus costats,
escenes del seu martiri. El retaule,
com ens mostra la figura 4, encara,
era muntat damunt una pradella
amb Sagrari, d'altra retaule del se-
gle xvr. Sens dubte aquest retaule
no perteneixia al Cibori, malgrat
i no ésser d'època massa allunyada
d'aquest. Ho proba la diversitat
d'estil entre la pintura del retaule
i la del Cibori, 1'apareixer muntant
una pradella d'època diversa, el fet
de tapar l'arcuació trílobe de la part
posterior del Cibori, i finalment,
l'haver serrat les columnes del dar-
rera d'aquest, per a enquivir-li.

En consequència, les columnes i
•capitells dorsals del Cibori d'Esti-
mariu, foren reconstruïdes, en ins-
tal'1ar-se al Museu de la Ciutadella.

Construcció. — El Cibori d'Esti-
mariu és construït en fusta de pi,
consta de quatre columnes amb base
i capitell damunt les quals reposa
Ja coberta. Aquesta coberta consta
d'una part vertical arquejada i de
una part inclinada constituïda per
quatre plafons triangulars que s'ajun-
ten formant piràmide. En el vèrtex
d'aquesta s'alça un pinacle esculpit
en forma de pinya, eixint d'una gola
de la qual brollen quatre fulles que
circunden la pinya central.

La part vertical de la coberta es
formada per dos costats, davanter
i posterior, i dos perpendiculars a
n'aquests. Els costats transversals,
o sien els primers, són formats per
dos munt fets de 0`18 metres d'am-
plada) per 0`03 de 'gruix, i 0`68 d'al-
çària, que descansen directament
damunt l'àbac dels capitells i per un
travesser que els uneix per la part
superior, formant la llinda damunt
la qual reposa la coberta piramidada.
Aquest vestigi en dos de sos costats

porta engalzat un plafó de fusta
més prima, retallat en tres arcades.
Els altres clos costats no tenen els
muntants verticals i únicament el
travesser superior i l'arcada reta-
llada, de manera que, pels costats,
l'arcada s'entrega als muntants trans-
versals, que es veuen de cantell.

Damunt d'aquests quatre traves-
sers venen quatre llates de poca
gruixària, que partint dels quatre
angles, en pendent, determinen l'es-
tructura de la piràmide en trobar-se

en el centre, units pel metxó del
pinacle que es veu exteriorment al
cim de la coberta, i que interiorment
actua de clau. Damunt d'aquestes
llates son coHócats cls quatre pla

-fons triangulars que cobreixen l'altar:
L'estructura, com es veu, és: pri-

mària, i les solucions d'entrega a
biaix, dels plans inclinats, no han pas
preocupat ni poc ni molt al cons

-tructor.-L'obraç, d'altra banda, ofe-
reix una rusticitat- considerable, bé
que el baldaquí tingui en .son con=
junt una elegància de proporcions
beri'iiótable "" ' 	 -

Les seves mesures generals són:
llargada total de les columnes, com

-presos base i capitell; 3`05 metres.
Altura de la coberta des de sobre
capitell el vèrtex de la piràmide 1`51.
Amplada total, 2`13 i fondària total.
2`15.

Procediment , pietórie. — El. Cibori
d'Estimariu era 'totalment policro-
mat; ' havent desaparescut . la deco-
ració en' les columnes i capitells, on
és fàcil, però, el- trobar-n'hi rastres.
En la part exterior es conserven
trossos de decoració, ben visibles, en
les arqueries i muntants dels quatre
costats, i pot veure's çlarameiit que
la fusta fou preparada, abans:de pfnr
tar-hi, amb una capa total de guix:
A l'interior de la, coberta és on es
conserva més la pintura, bé què
en no molt bon estat, car 'es' veu
que una gotera de la coberta. del
temple determinà regalims -ci'áigu .
sobre el Cibori, destruint part de la
decoració. Per les parts° destruïdes
pot comprovar-se que, en les quatre
taules triangulars, les juntures de les
posts foren cobertes amb tapa-junt$
de tela, i que el total dè la superfície
destinada a la pintura era recoberta
amb guix. La pintura sembla ésser
donada a l'oli. Els colors emprat
pel decorador, son: el blanc, el verd,
el vermelló, el morat i el blau.

La figura del Creador, única qué
hi ha en el baldaquí, es destaca da4
munt d'un nimbe blau, limitat per
una orla irisada, que va del blau ei
gradació, cap al blanc. Amb igua
gradació del blau al blanc és matit=
zat el segment d'arc on seu el Crea-
dor. Aquest porta la túnica morada
i el mantell vermelló, amb forro de
color blau, visible en un doblec que
li volta la cintura. El dibuix de les
faccions és d'una gran finesa, així
com el de les mans r el modelat a
taques morades de les carnadures.
El modelat dels ropatges es fet per
transparències. Es de delicadissima
factura el dibuix de la barba, fet a
petites traces de pinzell en blanc,
ocre i vermelló.

En els fullatges que decoren l'in-
terior de la coberta són alternades
unes fulles amb altres, en verd i ver-
melló. Els troncs i rínxols són verds,
igual que les fulles. Destaca aquest
ornament sobre un fons blanc unit.
En la decoració de la part exterior,
la entonació és la mateixa.

L'Estil. — L'estil del baldaquí és
molt avençat, i considerant-lo rigu-
rosament, cau fora els termes de l'art
romànic. Hi ha, nonobstant, en ell,
prous elements tradicionals d'aquell
estil, per a incloure'l dins la serie,

característics i deIs que
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Fm. 2. — L'església romànica d'Estamariu d'on procedeix el Cibori.

donen més to a
la seva fisonomia
per la importàn-
cia que pren entre
les superfícies pla-
nes del reste, és el
dels capitells es-
culturats, que son
de tipus neta-
ment romànic del
segle xli que pot
haver-se allargat
al xiir, donat l'aï-
llament del lloc
d'origen. Apart
d'aixó, en la seva
ornamentació po-
licroma, iespecial-
ment en els temes
que decoren la part
exterior, hi han evi-
dentíssims ressa-
bis, i parlant més
concretament, te-
mes d'estil mo-
rescs, datables en
els segles xin-xlv.

Al costat d'aquestes formes romà
-niques, n'hi ha de gòtiques. Les bases

de les columnes no hi ha cap dupte
que ho són, i la secció del gust de les
mateixes ho és igualment, així com
ho és el pinacle del vèrtex de la
piràmide que forma la coberta.

Si deixant aquests elements orna-
mentals anem a observar l'estil de
la imatge que ocupa el plafó del fons
ele la dita coberta, veurem tot seguit
que es tracta d'un tipus francès ben
assenyalat.; així per la delicadesa del
dibuix (que li denota un origen en
les miniatures del segle xtv), com
per les entonacions delicadament
virolades del seu vestuari, més rela-
cionades amb el color de la minia-
tura que amb l'art monumental.

L'estil naturalista dels fullatges
de l'interior de la coberta assenyala
també un origen francès i una data

corresponent a la de la imatge cen-
tral, i certament fa contrast amb el
caràcter marcadament moresc cle la
decoració exterior.

En quant al sentiment de propor-
ció, a l'esbeltesa i lleugera elegancia
del Cibori, considerant des del seu
punt de mira arquitectònic, ens cal
dir que allunya tot record de les
construccions romàniques. Ens acos-
ten a l'art gòtic també les arcuacions
trílobes dels quatre costats. Les
columnes, primes i esveltes, s'acos-
ten més al tipus del baldaquí me-
tal lic de Girona, ja d'estil gòtic, que
als baldaquins petriis de tipus romà

-nic que s'han conservat a Itàlia
principalment.

La Ieonoyrafia. —Ja hem dit que
la única imatge que hi havia en el
baldaquí era la del Creador, assegut

damunt l'Arc de Sant Martí, beneint
amb la mà dreta, a la manera llatina
i sostenint amb l'esquerra la bola
del món. La figura és barbada, porta
els cabells partits amb dues bandes,
i la testa és auriolada d'un nimbe
crucífer. Va peu-descalç, amb túnica
i mantell cenyit al coll amb una
tanca que indica clarament i sens
dubte l'art gòtic.

El disc que la imatge porta en sa
mà esquerra, en lloc del llibre de con-
suetud, és partit en tres parts, cor

-responents a la divisió geogràfica
del món, en aquella època.

El tipus d'aquest Crist ens allunya
dels nostres Pantokrators romànics
acostumats, i la dolcesa d'aquesta
figura humanitzada ja, sense la fc-
rèstega visió dels animals apocalíp-
tics al seu volt, s'avindria bé amb
el concepte de la representació, que

no seria alesliores,
ni per la forma ni
pel concepte, una
representació ro-
mànica.

La Cronologia.
-Tenim com a ba-
ses objectives de
datació del Ci-
bori uns capitells
romànics del xit
o xlir, unes bases
de columna gòti-
ques, uns orna-
ments de gust mo-
resc que es poden
datar el mateix
al segle xliu que
al xlv, i un tipus
de construcció a-
llunyat del romà

-nic tant per la
seva forma com
pel sentit de les
proporcions.

En la imatge
única que decora el Cibori hi ha un
detall d'indumentària important, per-
quèdata gairebé amb seguretat l'obra
al segle xrv. Es tracta de la tanca que
corda el mantell al coll de la imatge.

Apart les dades objectives, hi ha
en l'obra del baldaquí, tant en la
seva part estructural com en la seva
decoració i imatgeria, un sentiment
de proporció, una esbeltesa i unes
característiques en l'ornament i en
la imatge, que responen clarament
l'art nou de França; que arribaria a
les altes valls pirenenques, on la tra-
dició romànica era encara viva, pels
mateixos camins que lhi arribaren
tantes i tantes influències nòrdiques
i franceses en els segles anteriors.

La data a fixar, doncs, pel bal-
daquí d'Estimariu, és la de la fi
del segle xiii o principis del se-
gle xlv.	 JOAQ. FOLCH I TORRES.

Fac. 3. — El Cibori d'Estimatiu tal com està instal lat en les ( ilcris d`:Art
romànic del Museu de la Ciutadella.

Fac. 4. — El Cibori d'Estimariu en el seu lloc d'origen, amb un retaule i la
pradella d'altres adaptats al seu fous.



Fm. 5. — Detall de la coberta (interior) del Cibori d'Estimariu.

Pro. G. — Museu de la Ciutadella: El retaule de Sant Llorenç (segle xiv) que era
adabtat al fons del Cibori d'Estamariu.

N.°50	 GASETA DE LES ARTS	 3

P c l a certes manifestacions de ca-
ràcter litúrgic i altres de caràc-

ter cívic, ja s'ha insinuat que els
ordres clàssics — en primer lloc el
corinti, i en segan terme el jònic
i el compost, cosí bello — com diu en
Bibiena (1) — che piú ui si può acere-
scere, mentre dopo lanti secoli, che è
siato inventa/o, mai pi► s'è ritrouala
cosa migliore — varen subsistir entre
nosaltres com a decorat el. més fre

-qüent. I aquí tenim per a provar-ho
pintures, gravats, dibuixos comme-
morant festes públiques o figurant
edificis i interiors o altars d'església
i monuments funeraris. Però... i en
l'edificació propiament dita, no ens
és factible trobar senyals evidents
-d'aquell impuls neoclàssic? No ens
diuen res sobre això les pedres de
Iorça temples i fins les d'algun palau?
No revelen la invasió del corrent
classicista els edificis bastits en
aquella època amb qualque sump-
tuositat?

Per a fer-se una opinió sobre la
matèria, no més cal. tenir present
l'arquitectura estilada a les esglésies
tlue van construir-se en la tongada
anterior a l'ensenyança d'en Vila

-domat i comparar-la amb la que es
fa ole moda en els subsegüents perío-
des en que la lliçó del mestre podia
començar a fructificar. Consideri's
tan sols per un moment la incoherèn-
cia iguocentona, de certes parts, del
temple de Betlem, començat a bastir
a les darreries del segle xvii i aca-
bat a principis del xv►ri (1681-1729).
No sembla, vist per dins, l'obra d'un
home que vol declamar un paràgraf
teatral i únicament pronuncia un
mot de saltimbanqui? 1 la infelica
portada principal? Que es contempli
aquella trista màquina, des de les
taujanes corves del cimer fins als
pedestals ridicols, entrats per sota
1 ventruts per munt; que s'observin
els capitells barroers i minços coro-
nant uns fusts tous i lacis com bu-
clells... i fins el churriguerista més
benèvol sentirà viva repugnància
davant d'un linfa tisme arcluitectò-
aiic que ve a ésser l'extrema deca-

(1) I'er a què es vegi, a pesar de la iden-
titat de mòduls, la diferència de sistema
divisori que hi ha entre les fórmules del
Vignola i les fòrmules del Bibiena adopta-
des per en Viladomat, poso a ratlla seguidla
-el compte d'alçades del pintor barceloní,
segons el seu monument de Setmana San-
ta, on segueix ad pedem lillerre el procedi-
anent fraccionari del seu mestre Bibiena:

Sistema ole 18 parts ole mòclul prescrit
pel Vignola

Base.. ..	 11 parts
Pedestal	 { Dau..... 5 mòduls 10	 »

J. Cornisa. . 14	 »

(Base....	 1 »
Colum na	 { Fust ....16 »	 12	 »

l Capitell..	 2 »	 ti	 »

Fris.	 ....	 1 n	 9	 »

Entaulamen t	 Cornisa .. 1 »	 O	 »
Arquitrau 2 »

Total. ...32 mòduls

Sistema de_ setze parts de mòdul prescrit
pel Bibiena i seguit per en Viladomat

Base ....	 11 pasts
Pedestal	 Dau.....	5 mòduls 8	 »

Cornisa.. 13	 »

Base....	 1 »
Colunuta	 Fust ....16 » 10 1/2 »

Capitell..	 2 » 5 1/s »
tris.	 ....	 1 8	 »

Entaulament	 Cornisa.. 1 » 8	 »
Arquitrau 2 »

Total. ...32 mòduls

s'anomena compost. Mes, en detalls
i en conjunt, el classicisme del tem

-ple surt frustrat. Es un intent que
fracassa, però que indica l'avenir.
La xamosa portadeta de Santa Mar-
ta (1735), ara a punt de desaparèi-
xer a causa de la reforma, assenyala
més clarament l'evolució. Amb les
seves elegants columnes, el seu ajus-
tat entaulament, la seva capçalera
i el seu fornàcol central amb la imat-
ga de la patrona, aquella traça ve
a donar un dels motllos més usats
posteriorment a Barcelona per a fat

-xades d'església. Perquè no és fins
més tart que es van fent visibles
amb freqüència els exemplars d'edi-
ficació més classicista o menys ba-
rroca, a què havia contribuït sens
dubte l'ensenyança d'en Viladomat.

Cap a mitjans del segle, vivint en-
cara el mestre del carrer del Bou, i
potser principalment mercès a la
llavor per ell sembrada; és gtian
s'evidencien tots els fruits del reme-
nament arquitectònic. En especial
durant el temps de ganeral recons-
tltucló en què el mai prou lloat mar-
quès de la Mina comanava els des-
tins de la ciutat, un aire.suau, lleu,
diàfan, missatger d'una vida iés
social més agradosa i amable, ve
a orejar els camps de la nostra inven-
ció ornamental i constructiva. L'es-
glésia de Sant Felip Neri (1752) és
una mostra ben galana de tal ini-
ciació vers l'ordre, la serenitat, la
pulcritud lluminosa. Després ve l'es-
glésia de la Barceloneta (1755), esti-
mable . exemple d'ordinació (1) tant
escaient com precisa, ou alternen els
tres ordres grecs, adoptant-se el co-
rinti, en bellíssimes proporcions, per
a les portes de la façana. Més tart
(1765), es comença a edificar el tena-
ple de la Mercè, exemplar d'arqui-
tectura sumptuosa, tot ell intervin-
gut d'ordinacions corfnties, tant en
el frontis com en el interior. I final-
ment, l'any 1770 (2) .s'aixeca a la
Rambla de Sant Josep el magnífic
palau de la .Virreina, . que amb el
gentil enquadrament del balcó cen-
tral, amb els seus pilars magestuosos,
amb la seva balustrada superior,
coronada de pomposes garres, repre-
senta com un compendi apoteòsic
d'aquell art barroc classicitzat que
va gaudir entre nosaltres de tan deci-
siu predicament durant bena part de
la centúria divuitena.

Mes, n'hem d'atribuir a en Vila
-domat tota la glòria, si és que n'hi

ha, de la brotada classicista que es
veu sortir a Barcelona en esglésies
i en palaus, en altars i en monuments,
en estampes i en pintures? Des del
l'instant en què es recorda que la
reacció al classicisme, amb el ,seu
acompanyament d'ordres corintis, jò-
nics i compostos, va dominar en tal
(lata per tot arreu, sembla que ,minvi
un bon tros la importància del mes-
tre barceloní com a impulsor de la
tendència a casa nostra. Però, així
i tot, el menys que pot fer-se és ano-
tar la coincidència entre l'exemple
clonat per ell i la direcció seguida
pels successors.

(1) Encara que per al temple de Sant
Miquel, de la Barceloueta, havia donat la
idea general un enginyer militar, D. Pedro
Cermeño, principalment va dirigir les obres
l'arquitecte català En Damià Ribas, qui
sap si deixeble d'en Viladomat. Aquesta
intervenció d'enginyers militars en les
construccions barcelonines, no és pas un
exemple únic en la història de la nostra
arquitectura en aquells temps de milita-
risme.

(2) Dels editicis barcelonins començats
després de l'any 1770, com per exemple la
Llotja, Casa Moya i la Duana, aquí no se'n
fa menció, per tractar-ne l'autor en un
altre estudi dedicat a l'arquitectura barce-
lonina de fi del segle XVIII.

(Seguirà.)	 R. CASELLAS.

Orígens del Renaixe-
ment Bareeloní

(Continuació del número anlerior.)

dència del mateix estil barroc. Pen-
seu no més amb les joliues columnes
de can Dalmases, retortes airosa-
mcnt, cisellades en plena fantasia...
i digueu si tenen cap punt de conco

-mitància amb les de la fatxada de
Betlem, laxes, ablanides, nues de
tota gràcia erectil. Quan un con-
sidera acluella requincalla d'orna-
mentació insubstancial, tan mansa
com estrambòtica, li sembla que
assisteix a la visió postrera del bar-
roquisme local en plena decrepitud
d'inèpcies i beneiteries. Es el darrer
badall d'un art que repapieja... Per-
què, d'aquelles columnes amb sae-
sons intestinals, mofles de consistèn-
cia i fluixes de torsió, igual que cucs
en espiral, ja no en tornaran a obrar
ni els nostres picapedrers ni els nos-

tres escultors de talla. Adl►uc aque-
lles, ben sovint gracioses, que varen
decorar un dia tants altars barce-
lonins, s'eclipsaran per sempre. Pot-
ser les últimes que sortiran, fetes
de mans de tallista, seran les de l'al-
tar de la Convalescència, construït
durant la joventut d'en Viladomat
i les de l'altar de la Ciutadella.

Després, cambiaran les coses... El
temple de Sant Agustí nou, comen-
çat l'any 1728, encara qué més pesat
que solemne, encara que més gran-
daç que grandiós i més ple de fosca
que de misteri i més esbalandrat que
altívol, mostra, en mig de la seva
gran torpesa, tota l'orientació en-
dreçada a remenar altre cop les es-
colàstiques fòrmules, recomençant
l'assaig de l'ordre pseudo clàssic que



JOSEP DE TOCORES. — EsLudi. (Col lecció particular. Paris.)

JOSEP DE TOGORES. — Prinlaniére i sa germana (1922). (Col • lecció Douero, Paris.)
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Josep de Togores

La jove pintura catalana té en la
persona I en l'obra — remarqueu

que dic en la persona i en l'obrà 
—d'En Josep de Togores un dels seus

més nobles, representants.
L'època, certament, pròdiga en

tantes espècies picants, en tantes
condimentadores mostasses, és, però,
molt avara de nobilitat i de gran-
desa (de nobilitat de cor i de grande-
sa d'esperit).

En dir que la persona i l'obra d'En
Josep de Togores són de les més
representativament nobles de la nos-
tra època, li acordem, doncs, el
màxim elogi, la màxima transcen-
clentalitat.

* x

Vaig ésser testimoni de les prime-
res .probes estètiques i morals de
l'artista.

Si l'ànima no hagués sofert de
l'espectacle de la gran inquietud i del
gran desesper creixents i simultanis
de la joia més pura i del més pur en-
tusiasme que no m'és estat donat,
,potser, de constatar en cap altre ar-
tista, diria avui, en recordar aquell e^.
pectacle, que fou un gran espectacle,

i aleshores tot just el drama no
feia sinó començar.

Les lluites que sobrevingueren més
tard es passaren lluny de nosaltres.

N'arribaven només, de quan en
quan, els colpidors ressons, les an-
gunioses guspires llunyanes.

Un bell jorn, de cop i volta, ens
vingueren noves més clares, infor-
macions més reposants.

Josep de Togores treballava i
triomfava dins el nucli reduït de
selectes, i el seu nom i la seva obra
_s'anávén imposant arreu amb una
lenta seguretat progressiva, sense
baixos reclams, sense mercantilistes
propagandes.

Jpsep de Togores ha seguit una
trajectòria estètica molt segura. En
la seva obra no hi ha salts acrobà-
tics. No hi ha números de sensació.

Es un pur i simple afer de perfec-
ció constant.

El fort d'en Togores —'al meu
entendre — és la concepció deco-
rativa dels homes i de les coses,
escrit .amb un tret sense vacil lació,
estilitzat amb una punta de diamant.

El. seu feble — sempre al meu
entendre — és precisament aquest
áplomb, no goso a dir aquesta faci-
litat decorativa que venç massa
totes les dificultats. Es la manca
d'una certa . tremolor de vida directa.
Es una certa pictòrica fredor d'alè...

Deia, però, que l'obra d'En Josep
de Togores és un simple i pur afer
de perfecció constant.

La perfecció, moltes vegades, és
assolida no'. destruint tan sols els
nostres defectes, sinó perfeccionant,
gosaré a dir,. les qualitats mateixes
dels nostres propis defectes.

* *

En Josep de Togores és d'aquells
homes forts, és d'aquells artistes
veritables, capaços a un moment
donat — i ha començat de fer-ho
abans d'haver ja arribat als quaranta
anys — de vèncer, precisament, i
d'imposar-se per alguns dels seus de-
fectes, o, si més no, per algunes de
les seves qualitats més vulnerables.

El seu drama i la seva glòria 
—com en els casos dels més grans 
—hauran estat una mateixa cosa.

JOSEP MARIA JUNOY

mostra, purament i simplement,
òrfena de tot detall suplementari
Es el fet pictòric estricte desposseït
de tot l'enfarfec d'accidental i exhi-
bit en tota la seva nuesa; és a dir,
un savi arranjament de formes i
colors, una correcta ordenació de
línies, colors i masses, una perfecta
associació de colors i formes que
obeeix, únicament i exclusivament
a lleis estrictament pictòriques inde-
pendents de tota representació. En
altres paraules, no la imitació, no
l'anècdota accessòria, no un retrat,
un bodegó o un paisatge, sinó sim-
plement un quadre, no pas altra
cosa que un quadre.

«El cubisme, però, és un passatge.
El cubisme considerat com una fi i
no com un mitjà es converteix, no
en Pintura Pura, sinó en Decoració
Pura i, en darrer anàlisi, en el carreró
sense sortida de l'Art per l'Art total-
ment inadmissible» — escrivíem no
fa gaire damunt aquestes mateixes
pàgines en uns comentaris al marge
de tota l'acidesa pictòrica de Joan
Miró. En efecte, un art que, com eT
cubisme, fa un ús gairebé exclusiu
d'elements primaris i prescindeix en
absolut de tota allusió als especta-
cles naturals, és un art fatalment
mancat de la ressonància humana
necessària. Un art que, com el cu-
bisme, es limita a associar formes
i colors abstractes sense cap lligam
amb la realitat no és res més que un
perfecte arranjament decoratiu, no
és res més que un art ornamental.

Albert Gleizes, un dels més exac-
tes teoritzadors de la novíssima estè-
tica, ha escrit el que segueix: «El
cubisme, en el cas pitjor, tindrà
l'honor d'ésser la construcció sub-
terrània sobre la cual es pot bastir
tot el que es vulgui.»

I és que el cubisme, en realitat, és
l'esquelet de l'obra plàstica, la in-
terna estructura, la simple bastida
sobre la qual cal aixecar 1'ediflci
vivent, l'ossam de geometria estricta
que cal dissimular sota la carn pal

-pitant inflada de saba vital. Es la
freda matemàtica que cal maridar
amb l'ànima de les coses, l'abstrac-
ció que cal concretar, la regla que
cal humanitzar.

Picasso ho ha comprès. Picasso
que, des de 1920, transforma la sim-
fonia de cilindres, de prismes i de
cons de 1912 en la coPlecció de ca-
mes, de braços i de torsos dels seus
nus actuals. Picasso que vesteix
les seves abstraccions cubistes amb
la sumptuosa ornamentació de la
saborosa materialitat dels seus nus
més recents.

I ho ha comprès Severini. Seve-
rini que ho afirma netament en el
llibre Du Cubisme au Classicisme,
títol evocador i suggeridor que ens
indueix a suposar uu post-cubisme
ric de definitives plenes realitzacions.
Severini que cobreix les creus de
Sant Andreu, les relacions d'angles
i els triangles egipcis de les seves
teles cubistes amb el sever mantell
del seu neoclassicisme actual.

I ho han comprès també Ozenfant
i Jeanneret que amb llur llibre Après

-le cubisme i amb Ilurs obres purisles
ho demostren abastament.

I, després d'aquests, ho han com-
près així mateix Roger Bissière, An-
dré Lhote i Auguste Herbin i Jean
Metzinger, i, sobretot Josep de Tc-
gores.

En un dels articles de Veli i Nou
susdits, Josep de Togores escrivia
els paràgrafs que transcrivim a con-
tinuació:

«Estem en una mar de confusions
que és una mar que ofega més que la
d'aigua. Sortits tots nosaltres del
segle xix que és el segle de la pintura

La Pintura
de Josep de Togores

E1 fi gourmet enamorat dels plats
carregats d'espècies de la pintura

moderna, el guaita atent a tots els
vents que agiten la mar de la plàstica
contemporània, no pot desconèixer
la importància capital que té el cu-
bisme dins el panorama pictòric
actual i no ha d'ignorar el rol pre-
ponderant que aquesta manera d'ex-
pressió juga dins el clos de les tendèn-
cies vehements de la pintura d'ara.

El cubisme, en efecte, ha despullat
la pintura de totes les imperfeccions
i de totes les impureses que s'havien
anat acumulant damunt d'ella des
del Renaixement ençà i, després de
fixar clarament de bell nou 1'obli-

dada destinació de la superficie pin-
tada, ha contribuït decisivament a
reemplaçar profundament tot en el
seu lloc.

E1 pintor català Josep de Togores,
l'obra del qual comentarem avui,
escrivia en uns articles memorables
publicats en la desapareguda revista
Vell i Nou: «El cubisme no innova
res, no preté descobrir res, sinó
que torna a donar la mà al primitiu
del primer, a l'entelèquia de l'essèn-
cia, a l'entranya de la forma i del
fenòmen estètic, prescindint de tots
els ingredients aplàstics i científics
que poden privar -li d'accentuar les
formes vitals.»

El cubisme, en efecte, és la mateixa
simplicitat. El cubisme retroba la
veritat pictòrica que l'impressionisme
colgà molts metres sota terra i la
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de cavallet, característica, concreta
i científica, i per tant impura, ens
manca, malgrat de Cézanne i del
període_. avant-guerre, l'agilitat ne-
cessària per a desplaçar-nos tan
ràpidament al pol oposat o sigui la
decoració i abstracció absolutes que
no és res més que el que ha fet el
cubisme. El dualisme d'aquestes
tendències que parteixen la història
de la pintura en dues parts com si
fos un llonguet és evident. Cubisme i
impressionisme. Pintura de cavallet
i decoració. Aristòcrates i demòcra-
tes, lliberals i conservadors. Els uns
pujen la muntanya que té per base
la Impassibilitat objectiva per l'es-
querra i els altres per. la dreta, opo-
sats eternament, i tots plegats es
dirigeixen al mateix, al vèrtix, que
és on es troba la veritat estètica
total que és un punt molt difícil de
sostenir-s'hi.»

I és que per sostenir-se en aquest
punt cal realitzar la fusió total i
completa de l'abstracte amb el con-
cret, de la plàstica amb la represen-
tació, del cervell amb el cor, de la
intePligència amb la sensibilitat, en
resum, de la pintura de cavallet amb
la decoració. .

Togores aquesta fusió l'ha realit-
zada plenament.

En les obres de Togores, com en
les obres dels cubistes, les formes
i les colors viuen d'una vida pròpia
que no és deutora de res a la realitat.
En elles el que únicament compta
és, no pas les coses naturals pinta-
des, ans bé l'emoció nascuda de les
relacions formals. Non les dioses,
mais les proporcions eles choses, digué
un jorn Vauvrecy. I Togores, com
els cubistes, es preocupa, més que
del verismo de ço que pinta, de les
propietats plàstiques de les formes
i de. les colors que empra.

Les obres de Togores, però, no són
abstractes. Togores s'és esforçat ar-
dentment de .realitzar la fusió liar-
moniosa del general amb el particu-
lar, de l'essencial amb l'accidental,
de l'externa olorosa materialitat
amh la sòlida interna estructura. I
per bé que la vida dels quadres de
Togores siguin dependents de la vida
que imiten, les formes i les colors de
les seves teles són recobertes d'una
espessa capa de realitat, d'una per-
fumada cobertura sen-
sual, superficial si es
vol, però necessària a
tota obra perfecta, a to-
ta obra centrada. I les
obres de Togores són
perfectes. I les obres de
Togores són centrades.

En parlar de l'obra
pictòrica de Josep de
Togores no ens sabem
estar de subratllar ciue
el pintor català, com
tots els esperits vigi-
lants de la seva genera-
ció, és la vivent antítesi
de la manera impres-
sionista.

En efecte, en reacció
contra el colorisme a
ultrança dels seguidors
de Monet i contra les
anilines detonants dels
deixebles fogosos de
Matisse, Togores s'acan-
tona dins una inflexible
monocromia de remar-
cable austeritat.

Al mateix temps, a
1'instintivisme sense fre
de les teles impressio-
nistes, al pintar com els
ocells canten de Claude
Monet, Togores oposa
unes obres on la raó
juga un rol prepon-

geixen vers el centre de la tela, do-
nant actualitat a la frase de Cézanne:
Traiter la nature par le cylindre, la
spllère, le cone, le lout mis en pers

-peclive, soit que chaque colé d'un objel
se dirige vers un point central.

D'idèntica faisó, en «El Ferrer» —
altra de les teles recents de Togores
que reproduïm — tot sembla reduir

-se a certes simplificacions essencials
i l'anècdota fugissera és gairebé
impotent a dissimular la intensa
geometria en profunditat present,
no tan sols en aquest quadre, sinó
en tota l'obra de Josep de Togores
que s'afirma com una de les més
mtel • ligents i sensibles, alhora, dels
nostres temps.

SEBASTIÀ GASCIi.

El senyor Guitart pi'o-
fessor de Bells Oficis

F I pocs dies ha mort a Barcelona,
després d'una llarga malaltia que

per anys el tingué allunyat de tota
activitat, el senyor General Guitart,
arquitecte meritíssim que per molts
anys exercí la seva carrera al servei
de la Diputació i després de la Man-
comunitat. No és d'aquest aspecte
de la seva personalitat que volem
parlar, puix altres amb més autori-
tat poden fer-ho; és per la seva tasca
pedagògica que volem lloar la seva
memòria.

Era en aquells temps — més d'una
trentena d'anys enrera — en què
l'ensenyament dels Bells O ficis exis-
tia gaire bé sols en les «plantillas»
del personal docent de la «Escuela
de Bellas Artes». A les aules de
«Cerámica», »Metalistería», NCarpin-
tería y Muebles» hi anaven a fer
dibuix «general y artístico» els alum-
nes que no cabien en les altres, i
encara no més de pas. Citarem, com
a exemple típic de tan bella orga-
nització, el cas de que la «Metalis-
tería» estava regida per un pintor—
persona per cert digníssima —amb
positius mèrits com a artista, però
sense cap afició a l'especialitat de
què estava encarregat, ni amb co-
neixements particulars sobre la ma-

tèria. La vida de l'Es-
cola de Llotja en aquest
ptmt era quasi bé vege-
tativa, puix tots els en-
senyaments especials
estaven a nivell sem-
blant, i era en va que
l'erudit senyor Miquel
i Badia s'escarrassés 'en
explicar història dels
Bells Oficis, puix sense
la coordinació necessà-
ria els resultats eren
ben minços.

Estant així les coses,
va encarregar-se de la
classe de «Carpintería
y Muebles» el senyor
Guitart, i sortint-se del
marc esquifit de les nor-
mes de la casa, superant
el reglament d'aquella
secció què eta una cosa
completament passiva,
neutra, gaire bé morta,
poca cosa més que una
mena d'oficina per a ti-
rar mencions i arribar a
copiar del «Antiguo» i
del natural, en va fer
una càtedra de les més
concorregudes de Llot-
ja, i a la qual el jovent
assistia amb més cons-
tància i afició. Va can-
viar la manera rutinà-

derant, obres on res no és situat
damunt la tela pel caprici o per la
intuïció, sinó que tot obeeix a un
ritme que ordena els elements que
integren el quadre i que fixa les
relacions que existeixen entre ells
i el lligam constant que ha d'unir-los
al tot. Un quadre de Togores — que
se'ns permeti manllevar a De Fayet
la frase que aquest crític aplicava a
les obres de Poussin — és un petit
monde enlier.

A més amés, a les váguetats de
les impressionistes, ilonjes, boiroses,
imprecises — brouillard et suie, se-
gons l'epítet justíssim de Jules Cla-
retie — Togores oposa les teles de
la seva època 1920-24 a la qual per-
tanyen aquells famosos nus que
foren el great event del Concurs Plan-
diura. Obres clares, impecables i
precises. Obres tirées u quatre épin-
gles. Clares com la mirada d'una giri.
Impecables com un gentleman. Pre-
cises com el motor d'un Farman o
d'un Caproni.

Remarquem també que les teles
de Togores exhalen un fort perfum
san itós que contrasta enèrgicament
amb el tuf de drogues i de bordell
que surt d'algunes obres que es pro-

dueixen avui, obres morboses, ma-
laltisses, moralment indesitjables.

Al costat d'aquestes obres, les
teles de Togores ens procuren una
sensació d'inefable benestar i de
claredat mediterrània. En efecte,
en les produccions del pintor català
l'element femení juga un rol de
primer pla. La dona de les teles
de Togores, però, no és certament
la dona de dancing o de cafè-concert
amb el fals optimisme foll que dóna
llla'me Coco. La dona de les teles
de . Togores no és altra que la forta
mossota sanitosa de la nostra Costa
Brava, tota ella olor de terra mullada
i de salabror marinera, la brunassa
primària de pell treballada pel sol
i pel garbí.

Per acabar, constatarem que dar-
rerament Togores sembla preferir
a aquella precisió lineal que li era
cara, una més grassa i oliosa mate-
rialitat. Això, però, no treu ni un
bri de la seva intensitat formal, això
no li fa oblidar la sòlida estructura
interior del quadre.

Vegi's — per tal de comprobar el
que diem —la «Baralla de Pastors »,
on tot s'ordena a l'entorn d'un punt
central, on tots els elements es diri-
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moderníssima i catalaníssima alhora,
ha fet entrada en els salons de la
nostra aristocràcia, on, entre l'art
cada dia més depurat dels amobla-
ments i les penombres dels tapissats,
el crit gentilíssim de les seves flors
i el verd esponjós dels seus paisat-
ges olotins hi posa una nota gaia de
modernitat i de vida.

L'exposició, reduïda i tot, ha
aconseguit un nou èxit a l'artista.
Per ell el felicitem simplement, in-
necessaris com sóri els comentaris
a la seva personalitat artística ja
prou coneguda i estimada dels nos-
tres coPleccionistes d'art modern,
cada dia més nombrosos i cada dia
més intel'ligentment exigents.

La restauració del Convent de la
Mercé a Santa Colonia de Queralt

La vila de Santa Coloma de Que-
ralt, rica en monuments d'arqui-
tectura civil i religiosa, tenia en
estat ruinós un dels seus més im-
portants edificis. Es tracta de la
capella del desaparegut convent de
Nostra Dona de la Nercè, que os-
tenta la bellíssima portada romànica
del segle xiii.

Darrerament s'ha constituït en
aquella vila iaia comissió de veïns
a l'objecte de recabar cabals per a
aquesta restauració, que ara afec-
taria solament la coberta de l'edifici.

Seria bo que les corporacions
públiques, tals com el Servei Pro-
vincial de Conservació de Monu-
ments, s'ocupessin de l'afer i que els
centres excursionistes de la comarca
ajudessin a la recaptació de mitjans
entre els amics de les coses d'art.

No és molt important el cost
de l'obra i és segur que els fills de
Santa Coloma, que compten amb
mitjans de fortuna, no oblidaran

que ells primer que ningú tenen
l'obligació moral i cívica d'acudir
a la subscripció, així com la tenen els
que són hisendats en aquell terme,
i tots els catalans després, perquè
es tracta d'un bell monument que
fa honor al nostre passat, i el con-
servar-lo ha d'ésser qüestió d'Honor
per l'actual generació.

Poden adreçar-se donatius a don
Josep Padró, Plaça Nova, n.° 11,
Santa Colonia de Queralt.

Una Exposició de pintura antiga

Ha estat oberta aquests dies a les
Galeries Laietanes una exposició de
pintura antiga dels segles xvi-xix,
interessant per la valor de les obres
exhibides, així com per la afluència
de compradors que hi ha hagut,
revelant en el nostre públic un gust
depurat i una afició creixent envers
les bones coses d'art.

Diu el catàleg que les obres pro-
venen d'importantíssimes col•leccions
particulars espanyoles i així ha d'és-
ser forçosament. No és en aquest cas
la indicació una propaganda comer-
cial vana. Es de celebrar que mar-
xants i públic .vagin a Barcelona
pujant de to. Els uns oferint als
compradors quelcom més que qua-
dres foscos, d'acluells que anomenem
«pintura a l'ast» pel coloret que
tenen de volalla aixi cuita. Els all res
acudint i fent serioses ofertes ben
ponderades relativament entre les
diverses categories d'obres exhibides,
demostrant que lii ha molta gent
que hi lluca i té bon tast.

Altre aspecte també important és
que amb aquestes exposicions, fetes
amb un mínim de seriositat, Barce-
lona es va enriquint de pintura de
l'època clássica, ele la qual tan man-
cada n'estava.

ria, cercant sempre despertar les
iniciatives de l'alumne per a encarri-
lar-les. Encarava l'alumne amb la
realitat, per tal de familiaritzar-lo
amb la recerca i troballa de les so-
lucions que ràpidament cal trobar
per a tota mena de realitzacions.

Amb els alumnes no fou mai agre
ni agressiu, ni cercà el reclam per-
sonal com hauria fet si hagués sigut
tposeur»; ben al revés, la seva tasca
fou sempre callada i portada amb
desinterès i modèstia. A la seva
influència devem, tant com als pares,
l'amor al nostre bell ofici, i a Déu
preguem que aquesta amor no ens
deixi en tant poguem sostenir el
llapis als dits per a poder-lo trans-
metre als nostres fills.

Sempre recordarem les seves exor-
tacions a l'estudi de tot lo que és
nostre, que s'esforçava en fer-nos
conèixer per mitjà d'excursions quan
la inexistència dels Museus feia ne-
cessari anar a buscar arreu de
Catalunya lo més remarcable, insis-
tint en la necessitat de posar en
valor lo propi per a poder resistir
les influències de lo foraster i exòtic.
Els fets han demostrat com tenia
tota la raó, puix les invasions ens
superen malgrat tot lo més nostre
sigui més apreciat que abans.

Tot això que podrà semblar fàcil
i planer avui que han estat assolits
resultats semblants en el si d'orga-
nitzacions més completes i més ben
dotades, dissortadament en camí
de desaparèixer, 'puix han perdut
l'ànima, fou llavors dins la seva
especialitat, fruit del seu únic i
personal esforç, i els resultats hau-
rien sigut tots uns altres si hagués
pogut comptar amb material d'en

-senyament apropiat i un obrador

on poguer arribar a les realitzacions
necessàries.

Quan la malaltia va allunyar-lo
de les seves tasques professionals,
res no va enyorar tant com la co-
municació amb llurs deixebles, que
sempre servàrem per ell, un dolç
record per les seves belles qualitats
com a home i pel seu valer com a
Mestre.

En retre homenatge a la seva
memòria estem segurs d'interpretar
el sentir de tots els seus deixebles,
molts amb el cap ja blanc, però con-
servant encara sota aquesta blancor
el caliu i fins la flama de l'afecte
filial que sabé inspirar, junt amb el
respecte i amor a l'ofici, a la renai-
xença del qual contribuí per molt
amb el seu noble esforç.

JOAN BUSQUETS JANÉ.

NOTICIARI
L'Exposició Carles

JOSEP DE Toaoxes. — Retrat. (Col (ecció particular. París.)

A la Sala de la Pinacoteca el pin-
tor Domènec Carles hi exposa una
coPlecció de les seves darreres obres
tan reduïda com escollida. Les seves
clors i els seus paisatges plens de grà-
cia i de fuga i alhora de profunditat
colorística tenen en alguna che les
obres exposades la seva culminació.
Més intens cada dia el nostre pintor
ha guanyat en aquesta darrera ton-
gada, pel que als paisatges es refereix,
sobretot, aquella senzillesa d'expres-
sió que és eloqüent sense verba.

Un públic d'amateurs ha omplert
la sala de la Pinacoteca aquests dies.
En Carles pot dir que la seva pintures_

n1 í&
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ACABA DE SORTIR EL SEGON QUADERN

dedicat a

Els antics vidres catalans esmaltats
d'aparició irrminent

La Seu de Barcelona
Resten pocs exemplars del primer quadern

El Retaule dels Revenedors
Des de l'aparició d'aquest segon quadern, i a pregs de molts subscriptors de la GASETA DE LES ARTS, s'organitza
la venda per subscripciÓ. El preu pels subscriptors rebent -lo a domicili serà el de 5 pessetes, i el dels compradors en llibreria
el de 5`50. Poden subscriure's a l'AdministraciÓ de lú GASETA DE LES ARTS, Petritxol, 8 i a les Galeries ¡Sales d'Exposiciõ;

PARÉS, LAIETANES, ARE\AS, DALMAU, MALNEDÉ, EL CAMARÍN i LA PINACOTECA.
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Les
Ex pos lelo ns

Galeries Dalmau. -
Una pintora, aquarel-
lista i aiguafortista dis-
tingida, la senyora Ma-
ria Fresser, exposa a les
Galeries Dalmau una
sèrie d'obres. Els seus
aiguaforts, a la manera
dels capricis de Goya,
demostren un domini
del procediment a la
punta seca.

Les seves aquarel'les
de flors, més que els
seus dibuixos, plauen
als ulls. En les apunta-
cions lli ha sovint una
volguda fuga a la qual
no correspon potser el
coneixement profund
de la forma que fa les
delícies del dibuix de

Galeries Laietanes. -Exposa el
senyor Mir Mas de Xexàs una sèrie
de caricatures i pintures. En elles,
el senyor Mir NIas de Xexàs demos-
tra una bona afició al conreu de les
coses d'art i l'assegurança de què
aprenent amb el temps la pintura
i el dibuix dirà coses interessants.

El pintor M. Félez exposa una
sèrie de marines i paisatges dins

treballs exposats en una
exhibició de fi de curs
d'una acadèmia que,
(val a dir-ho) en aquest
cas es de les millors
orientades i de les que
poden donar profitosos
resultats, nlajorment en
casos com els presents
en què les escolars que
exposen revelen posseir
molt bones disposicions,

Galeries Malmedé. -
Exposa l'aquareHista
P. Sabaté Jaumà una
nombrosa sèrie d'aqua-
rel . les traçudament re-
soltes en molts casos.
On es veu l'artista, so-
bretot, és en les que
porten els' nombres 1
i 26.

El seu fill, senyor Ro-
bert Sabaté, exposa di-
buixos caricaturescos i

d'ilustració pcl conreu dels quals
mostra bones aptituds.

Sala Parés. - Ha exposat al Saló
Parés una sèrie d'obres 1'eximi ar-
tista senyor Fabrés, qui acaba de
fer l'important donatiu al Musei><'
de Barcelona, del que parlàvem en
el nombre passat.

Cap comentari cal afegir a l'obri
d'en Fabrés, que nlig segle de crí-
tica ha comentat.

iaia coloració pròpia i trista on Galeries Aris. - Dues altres pir-
es fonen en igual monotonia pai- tones, Matilde Torrens i Carme Sala,
satges i marines de Venècia, de exposen a les Galeries Arts els seus
Suïssa i del Nort d'Espanya.	 estudis, que. porten tot l'interès dels

GASETA DE LES ARTS
EDITORIAL POLÍGLOTA. - Petritxol, S, - BARCELONA

Apareix quinzenalnLent
Barcelona............	 2 Ates. al mes	 Número solt:

Snbscripció:	 Peninsnla i América 3(1	 » l'any	 De l'any corrent Ptes. 1'25
Altees països........ 3f	 »	 1.	 Interior	 »	 2

moviment.

GITIA DE LES AUTS I DELS AUTISTES
Pintors Acadèmies de dibuix i hinturft MAL.AIEDÉ, L.	 .........	 P. GIIÀCIA,	 G8.

BA IXERAS, DIONÍS . . . . . CASP	 46.
BENET, RAFEL ..........	 MUNTANEB, 1, 2.on , 1.°

BAIXAS	 Pi' 1, l.er•	 •	 •	 •	 • PINACOTECA, LA ......	 CORTS, 644.
SALA PARÉS (MABAGALL)	 PETI;ITXOL, 8

BIOSCA, JOAQUIM .......	DIPUTACIÓ, 310. Llibreries d'art Jolers
CAMINS, JOSEP ..........	 MALLORCA, 282.
CAPMANY, RAMON

EDITORIAL POLÍGLOTA PETRITXOL, 8. SUNYER R.	 ConTS GGO.'	 •	 '	 '	 •	 •	 •	 •	 '	 '	 '	 '	 '......	 ESCUDELLERS, 8, TALLER
CARLES, D . ............	 CASP, 56. Editors de llibres d'art Lacador
COLOM, JOAN...........	 CLARÍS, 99.
DURAN CAMPS, R.......	 DIAGONAL, 335, TALLER.

EDITORIAL MUNTAÑO- BRACONS, LLUfS ........ 	 FOLGAROLES, 46 S. G.
ESPINAL, II. A.	 .......	 PROVENçA, 362.

LA, S. A.	 PI.. CATALUNYA, 9. LàinPares
FERRATER, ANTONI DE .	 TRAVESSERA, 120, S. G.
JUNYENT, OLAGUER .... 	 Bonavista, 22.

Reportatges (l'Art
•

BIOSCA I BOTEY ......	 RBLA.CATALUNYA, 129.
MALLOL, IGNASI.........	 P. CLAIIÀ. -OLOT. SERRA, FRANCESC ......	 SAI.NERON, 156, 2.on Metalls d'art
MAS I FONDEVILA, A.	 CLARÍS, 30, 3 er
MASVILA, F ............. 	 PG. S. JOAN

X 
133. ESTUDI

Efectes de dtuii i pintura BIOSCA I BOTEY ......	 RBLA. CATALUNYA, 129.
CORBERÓ PEnE	 ARIBAU, 103.MESTRES, FÈLIX ....... DIPUTACIÓ, 289, ter TEXIDOR, MODEST .....	RBLA. CATALUNYA, 89. .......'

RAURICH, NICOLAU ....	 BARCELONA, 24 (SARRIÀ) TEXIDOR, VÍDUA E. ...	 RONDA SANT PERE, 16. Miralls
RINCON, VICENTS	 ......	 PETRITXOL, 14. Antiquaris CAMALÓ, SUCCESSORS DE.	 LAURIA, 9.

Pintors de retaules COSTACARVAJAL ...... 	 CALL, 28, PRAL. Mobles moderns
SABATL PASTOR, BON.'	 PLAÇA LETAMENDI, 34.

ESCLASANS, MARIA ....	PIETAT, lO DAR.' CATED.
GALERIA MONTLLOR .. 	 FRENERIA, 5. '	 u

BADRINAS, A. .........	 NEPTÚ, 2 (GRÀCIA).

QUER FARRÉS, Fn.° ...	 PALLA, 27.` Papers lluitats
Dla 06ft1VC8 d^al•t )Cr SL 11`O'0001ÚP	 1	 1	 .1 VALENCIANO, J.	 ......	 CORRÍBIA,	 . GUASCI-I, FILL DE JOSEP.	 RAURICIS, 8.

COL'LECCIONS AESLA..	 ALDANA, 3, ENT. Catifes (Manufactura) SALVIA, FILLS DE SALV...	 PORTAL DE L'ÁNORL, 4

Dibuixant de publicitat AYMAT, TOMÀS ......... Rius I TAULET, 21 (SANT Parquets (thhriques)

VALENTINES	 ISIDRE...	 R. fastalai, 22 TARRAGONA.'
CUGAT DEL VALLÈS).

GALÍ, F. (Agent de A. Tronc. Paris)	 P. DE GRÀCIA, 59, ENT., 2. •
BASTÚS, QUERALTÓ I C." SANTA ELENA, 4 I 6
CASAS, VÍDUA DE F.	 ...	 DIPUTACIÓ, 119-121.

Dibuixants-pintors Ceràn►ica d'art Pedra artificial

CARDUNETS,ALEXANDRE	 DIPUTACIÓ, 235, 2.on, 1. » GUARDIOLA, JOSEP.....	 MOZART, 6, 1.er, 2.8 MINGUELL, JOAN...... 	 PARÍS, 209.

Dibuixants-decoradors Construcció i deeoraeiÚ Pintors decoradors

ALEMANY, RAFEL ....... SANT DOMINGO, 4, (SANT BASTÚS, QUERALTÓ I C. » .	 STA. ELENA, 4 16.
CASALS PEYPOCH, J.... 	 ROGER DE FLOR, 164.
COROMINAS, MANUEL...	 ASTÚRIES, 14 (GBÀcIA).CUGAT DEL VALLÈS.) Constructors d'obres TOLOSA	 AURELI........	 PL. LETAMENDI, 29.

Escultors TRUJOLS BLEY, JOAN ..	SANT GERVASI, 14 (S. G.)

CLARASÓ, ENRIC .......GRANADOS, TORRA SANT
OLIVA MALLOL .......	 RDA. S. PERE, 48, 2.°n,2.'
CONSTRUCCIONS TEKTON.	 VIA LAIETANA, 40, ENT. Plateries d'art

FRANCESC (SARRIÀ). JENSEN, GEORG.........	 PASSEIG DE GRÀCIA, 90
LLIMONA, J05EP .......	 DIAGONAL, 410.
MARÉS, FREDERIC .......MALLORCA, 184, INTERIO

Ebenistes
BUSQUETS, JOAN ......	 , 36.

Reproduccions artístiques
MARTORELL, SALVADOR ENRIC GRANADOS, 120. HOMAR, G . ............	 CANUDA, 4.

C	 UDA,
BECHINI	 GABRIEL......	 ROGER DE FLOR, 162.

OTERO, JAUME ..........	 ARAGÓ, 329. ORRI, FREDERIC ........	 ARIBAU, 226. PRIU, TOMÀS ...........	 CONSELL DE CENT, 368.
VILADOMAT I MASSANES, JOSEP	 SARDANYOLA. REIG i BERNET, LLUÍS..	 ENRIC GRANADOS, 21. RENART, •I.	 ...........	 DIPUTACIÓ, 271.

DCCOraC1Ú VAYREDA, RAIMOND...	 BORRELL I DIPUTACIÓ, 111 Tapisseries 

LENA, S. A. ......	 PL. ANTONI LoPEZ, 15, 3.e7, 2,a Escultors decoradors BLANCO BAÑERES, H...	 CALL, 21.
GALÍ, F. (Agant de 1. Tronc. París)	 59,ENT.,2.° SOLER , FRANCESC..... .	 ARIBAU, 2241NTERIOR. P.DEGRÀCIA,

Decoradors
Escultura religiosa Tapissers

BADRINAS, A..........	 NEPTÚ, 2 (GRÀCIA).
CASA aARTS' ...........	 SALMERON, 6 i 8. CAMPS ARNAU, J. M. a. ..	 MONTSENY, 77 (GRAcIA).

GILABERT, JOSEP ......	PASSEIG DE GRÀCIA, 114
LLOSA, PERFECTE........ 	 BALMES, 128, TENDA.

LLONGUERAS, JAU\fE ..	 RDA. S PERE, 36, 3.er, 1.'
MARCO, SANTIAGO ...... ARAGÓ, 280,

Fusteries artístiques Tapissos (Manufactura)
PALAU, JOSEP ..........	 MALLORCA, 313.
PARCERISAS I C.° ......	 E. GRANADOS, 90

CASAS, VÍDUA DE F.	 ...	 DIPUTACIÓ, 119-121.
TARRAGÓ, ENRIC.......	 CONSELL DE CENT, 283.

AYMAT, TOMÀS .........	 RIUS I TAULET, 21 (SANT
CUGAT DEL VALLÈS).

RIGOL, RAMON .........	 ROSSELLÓ, 168. Galeries d'exposicions Vidres d'art
Projectistes de jardins AREÑAS	 ...	 ...	 CORTS, 670. CAMALÓ, SUCCESSORS DE.	 LÁURIA. 9.

LLIMONA I BENET, RAFEL	 BALMES, 19, 2.on, 2. • GALERIES DAI.MAU ...	 P. GRÀCIA, 62. GRANELL I C.°.........	 ENRIC GRANADOS, 46.
RIGOL ARTUR ............	 PL. TETUÁN, 18, TENDA. GALERIES LAIETANES. 	 CORTS, 613. RIGALT, BULBENA 1 C.s	 CASANOVA, 32.
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ErSIORIA DEL MUNDO
per J. PIJOAN

S'ha . pubjicat eLprimer volum d'aquesta història escrita baix un criteri
rigorosament científic i segoris mètodes inoderns d'investigació. El primer
volwri .tracta dG 1'origetl (le la 'l'erra i de l'home d'acord amb les Barre-
res dekobertes'paleontolbgiques, i està il lustrat amb profusió de mag

-nífics ;ráváts gtfe reprodueixen els documents comprovatoris de la fide-
litat del text. .Es una obra dt veritable ..profit per a tots aquells que
(lesitgin no Ion sols ampliar sa cultura artística, sinó.tenir un concepte

cielttíflc de a història de la humanitat.

Salvat Editores, S. A. 41, Carrer de Mallorca, 49 BARCELONA

GALERIES 6IVETfNE5
Corts Catalanes, 613 '	 Tel. A. 4903

EXPOSICIONS D'ART

TAPISSOS

LÀM PAR ES

DECORACIÓ

CONSTRUCCIÓ DE MOBLES

D'ESTIL

TALLER DE TAPISSE I.IA I DECORACIÓ

JOSeP ILOB^RT
ANTIGA CASA ROSELLÓ

— I 
® Es tallen fundes i confec-

cionen tota mena de cor-
tinatges. Especialitat en
sillons de gran confort.

Passeig de Gràcia, 114	 Teièfon 2634 G.

BARCELONA

Encúadernarion$

Subirana, S. JI.
Corts, 496

Encuadernacions de luxe,
pròpies per a presents,
de bibliòfil i de tota mena
Especialítats en daurats a mà

lidmrnistracró:

Elibl'eria Subirana, Portaferrisa, 14

RENART

Heprodurtions

Enquadra in nfs

d'art

- Diputació, 271

BARCELONA

L.Malmedé
Antiguitats i objectes d'art

EXPOSICIONS

Passeig de Gràcia, 68
València, 255

H.. BIaI3co Bañeres
Cali, 2i (Pl. S. Jaume).-Telèf. 1^o A.

ALFOMBRES
TAPISSERIES

CORTINATGES
LLENCERIA

TAPISSOS PERSES I D'ESMIRNA
N tJSATS A nt .4

Gn4nr ÈXIT!

RESUM

HI5TOIIIP GENERAL DE L'RHT

per en

JOAQUIM FOLCH I TORRES

Director dels Museus d'Art i Arqueología de Barcelona,
Ex-professor d'Historia de l'Art a l'Escola Superior de

Bells Oficis

SUSCRIPCIO:

a i'50 pessetes güaderq -: Dos quaderns mepsu is

Han sortit els dos primers quaderns

EDITORIAL DAVID = Corts, 460 - BARCELONA

Fusteria

Enric Tarragó

TALLER DE cONSTRUCC10Ns:

Consell de Cent, 283. Te1Pf. 3504 A.

FÀBRICA D'ELABORAR FUSTA:

Roger de Flor. 132. Telèf. 327 S. P.

RICIALT, BULBEHA i G:

VIDRIERIA D'ART I INSTAL'LACIONS

y
^st^S

• TALLER D'EBENISTERIA

	

.. ..	 DE	
..

Frederic Orri
I,

- — Construcció de

mobles de totes

	

- - j	 classes
I iiil 'úül	 ^ JlfitiI!IJiIJY ]

2	 '

`' Ai IBATJ' 226' BarcelonaTelefon 2091 G.

GAL^I ICS DRLMRU

PASSEIG DE GRÀCIA, 62 - TEL. 11 72 G.
II IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII Ipl II II IIII Ilj I II Illllullllllllll II IIIIII IIIIII Iillll II II II II II II II II II II II II III I IIIIIIIIIII II II II III IIII

BELLES ARTS
EXPOSrCIONS

SECCIONS DE: MATERIAL PER ARTISTES
MARCS, MOTLLURES
OBJECTES D'ART

'	LLIBRERIA
ANTIGUITATS

ANTIGA CASA A. OLIVO

FUNDADA EN 1885

T. Príu Maríné

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 TELÈF. 2002 S P.
(entre Bruch i Girona) BARCELONA

Pintura : Paper: Decoració

Manuel Corominas

Astúries, 14	 Tel. 394 G.

BARCELONA (G.)

..Areñas
• FOTOGRAFIA EXPUSI[ION5

Procediments	 pigrnenfaris Venda d'obres
Gomes i objectes d'art
Tintes Antiguitats
Carbons Decoració
Esmalts Mobles

Corts, 670 (junt al Ritz)

Reproduccions artístiques

en marbre, pedra, etc.

Fundició de bronzes a la cera perduda

Gabriel Bechini

TELEFON S. P. I20

Roger de Flor, 162,1 Conseil de Cent, 430

Barcelona

XOCOLATES

j

SON ELS MILLORS

ARTS GR\FIQUE5, 5. A., SUCCESSORS D'ILENRICn 1 C.°—BARCELOpA
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