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NA revista artística com

GASETA DE LES ARTS, pu-
blicada en català, és ineludible
que s'adhereixi, en massa i in-
condicionalment, a l'homenat-
ge que es vol retre a Pompeu
Fabra.

Poques vegades, en el nostre
record, un homenatge serà, en-
sems que més just, de més abast
pel fet que s'hi aplegaran tots
els que pensem, escrivim i par-
lem en català. Gràcies a Pom -
peu Fabra la llengua catalana
ha passat d'un estadi vergo-
nyant, d'i.nèpcia per als treballs
científics í els literaris d'un cert
refinament í d'una certa com-
plexitat, a un altre estadi de
capacitat per a tota mena de
produccions; d'un idioma que,
trencat el seu lligam amb ell
mateix per una llacuna de prop
de quatre segles, s'era conver-
tit en alguna cosa encongida,
folklòrica, deturpada i pobra,
Pompeu Fabra n'ha fet un ins -
trument apte, capaç de resistir
la comparació amb qualsevol
idioma modern d'un país civi-
litzat. Per a aquesta tasca de
tanta volada, la més urgent,	 1V,
eficaç i duradora de tota la nos-
tra renaixença, no calia tan solament un estudi aprofun-
dit del català antic i del tresor lingüístic vivent en les
diverses contrades de parla catalana, i una ciència gra-
matical ben solidada; calia, a més, posseir dots d'artista:
unir a la técnica una sensibilitat, ja que Fabra ha hagut

de treballar damunt una llengua
parlada, que vol dir tant cony
sobre una cosa viva, palpitant,
en contínua evolució com totes
les llengües vives. Però aques-
tes evolucions segueixen sem-
pre unes lleis profundes, difícils
de formular, incopsables moltes
vegades: és allò que se n'ha
dit «el geni de l'idioma », sense
la possessió del qual no hi ha
gran escriptor possible, ni tam-
poc gramàtic capaç de realitzar
una obra ben afermada i amb
possibilitats de durar.

Per aquest retrobament de la
bona tradició (no rutina!) idio-
màtica, pel renuament d'aques-
ta amb el fet viu del català ac-
tual, pel tacte genial demostrat,
l'obra de Pompeu Fabra (la més
eficaç i duradora—repetim-ho-
que pertocava fer) ha comptat
amb l'adhesió implícita i pràc-
tica de la inmensa majoria
d'escriptors catalans, mortes
d'inanició les escasses incon-
formitats filles d'un orb entes-
tament rutinari.

Avui, que l'adhesió implícita

F 1AJ3JE1_	 és en camí de fer-se explícita
mitjançant la seva exterioritza-
ció en forma de l'homenatge de

més vastitud que cap català liagi rebut mai, GASETA DE

LES ARTS s'honora contribuint-hi, amb plena consciència
que l'idioma és el nexe més ferum i indestructible, i el seu
artífex, l'home que per la seva tasca té més merescut
l'agraïment de tots els catalans. — LA REDACCIÓ
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Una taula de Mestre Garcia de Benabarre

Conjunt del retarle de Metre Garcia de Benabarre al Museu de la Ciutadella
- de Barcelona

Una de les darreres adquisicions que del temps de
la nostra direcció al Museu de la Ciutadella, va fer la
Junta que el regeix, va ésser la taula signada per Mes-
tre Pere Garcia de Benabarre, que avui publiquem per
primera vegada. Aquesta taula, sembla que fou ad-
quirida d'origen, fa més de trenta anus, per l'anti-
quari senvor Comabella, que en aquella data estava
establert a Barcelona. La taula, poc després, va sortir
de la terra, com tantes d'altres compan yes seves, i des-
prés de sofrir com moltes d'altres un camuflatge que
li donava un aspecte equívoc de pintura italiana pri-
mitiva, començà a rodar de París a Londres, de Roma
a Berlín, de Berlín a Munich, fins que rodant rodant
va anar a parar a l'Amèrica del Nord.

Un comerciant italià que la coneixia, donà compte
de la seva existència a un conegut colleccionista bar-
c:eloní, el qual, comprenent, a base de les fotografies

que li mostraven, que la peça podia interessar-li, de-
manà per veure-la, i la taula fou repatriada. Ja a casa
del colleccionista, els retocs feren sospitar a aquest
que es tractava d'una peça dubtosa, i la rebutjà. Algú
s'interessà per l'obra i l'aclquirí •, i portant-la a casa
d'un restaurador, a l'objecte de fer-hi una netejada
decisiva, es trobaren anib què al dessota del camu-
flatge italià hi havia intacta una pintura aragonesa del
niés bell i característic estil de la fi del segle XV, anió
una signatura del mestre i tina data ben eloqüents.
Oferta al Museu, la Junta, a proposta nostra, va
acordar la seva adquisició, ingressant així el preciós
document en les colleccions públiques de la ciutat.

Aquesta tàctica de certs comerciants d'antiguitats
estrangers poc escrupolosos, de camuflar de primitiu
italià els retaules gòtics catalans, aragonesos i valen-
cians, fou exercida amb certa freqüència durant el dar-
rer quart del segle XI x, en què entre; els «amateurs»
d'Europa, l'escola de primitius Inés prestigiosa era la
italiana, i principalment la sienesa. En aquests dar-
rers dos anys, que liem tingut lleure de conèixer bé
moltes col.leccions europees de particulars i de mar-
xants, liem vist prop d'una dotzena de retaules nos-
tres així desfigurats. Dubtosos alguns deIs seus posseï-
dors sobre l'origen de la peça, donat el seu aspecte equí-
voc, i exclòs el que poguessin ésser italianes o flamen-
ques, han caigut en la possibilitat que fossin d'una es-
cola per ells menvs coneguda, com és la nostra, i amb
aquesta suposició ens les han fet examinar. Els més
d'aquests retaules camuflats, són aragonesos, però en-
tre ells n'hi ha alguns de catalans poc importants i un
de valencià de principis del segle XV, que un cop ne-
tejat ha resultat ésser una peça exquisida.

S'explica aquesta argúcia de camuflar els retaules
nostres, per la raó que en general els «amateurs»
ci'Europa, avesats als primitius d'Itàlia i de Flandes,
de qualitat pictórica i de perfeccions de dibuix usual-
ment molt superiors a les deIs nostres, trobaven aspre
l'estil i la matèria de les escoles d'ací més pobres. Fà-
cil i a bon preu l'adquisició de , retaules nostres, que
ningú no volia, algun deseixit poc digne trobaria el truc
de fer-los servir de base d'una falsificació que ben bé
ningú no podia dir que fos altra cosa que una peça au-
tèntica retocada. La cosa devia tenir un cert i relatiu
succés. car aquests retaules repintats que hem vist in-
dueixen a pensar que d'altres se'n deuen haver camu-
flat. D'altra part, l'estil adoptat i el sistema de refor-
mes introduïdes denuncien totes la mà d'un mateix
falsificador. Això ens fa pensar en la possibilitat que
el retaule de Pere Garcia de Benabarre, que no vegé-
rem abans de netejar, correspongui a la sèrie mateixa
de retaules aragonesos, valencians i catalans camu-
flats que avui hi lia per Europa.

La figura central d'aquest retaule té aproxima-
dament les mesures naturals. La reproducció ad-
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Detalls deis àngels i de la Verge Maria, del retaule de Mentre Pere Garcia de Benabarre, al Museu de la Ciutadella de Barcelona

Angels músics del retaule de Mestre Pere Garcia de Benabarre, al Museu de la Ciutadella de Barcelona
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junta del conjunt dóna, millor que tota descrip-
ció, una idea clara de la composició que presi-
deix la Verge Maria amb l'Infant Jesús a la falda,
voltada de dos àngels músics i de dos altres ageno-
llats que en sengles plates de ceràmica del tipus 1e
reflexe metàllic de Manisses, ofereixen l'un a la Ver-
ge i l'altre a Jesús, raïms i altres fruites. La Verge
seu en solemne setial amb dosser i respatller de ve-
llut gòtic, que s'alça damunt un paviment enllosat cle
rajoles blaves de Manisses alternant amb altres de ter-
ra roja. Els fons és daurat i estofat amb els relleus
d'aquest molt pronunciants. Els temes de l'estofat
són de gram, tamany i són inspirats en temes de cards.
Al peu del setial una carta porta la llegenda : «Pere
Garcia de Benabarre m'ha pintat any 146.»

L'obra conserva dos pinacles i un tros de l'antiga
cresteria. Tot fa pensar en qué es tracta de la taula
central d'un retaule de gran tamany com eren els que
s'estilaven cap a les darreries del mil quatre cents.

L'estil de l'obra de Pere Garcia el trobem en mol-
tes obres de la pintura aragonesa datables al darrer
terç del segle XV i primeries del XVI, car aquest estil,
tal cona demostren les taules de Benavent que hi ha al
Museu de la Ciutadella, perdura molt enllà del mil cinc
cents, ja que els trajos i atuells que en dites taules es
mostren corresponen al segle XVI ben entrat. Una de
les notes típiques d'aquest art dels retaules aragonesos
és el caràcter de les testes de les figures que afecten
en els rostres un cert abulbament de les parts inferiors
dels mateixos que són generalment allargassats i illumi-
nats per uns ulls grossos amb molt predomini de les
parts de blanc damunt la que ocupa la nineta. Altra
de les notes típiques en els retaulers d'Aragó és a
pintura irisada de les ales dels àngels, i altres encara
menys pictòriques són l'ús i fins l'abús de les drape-
ries amb graus temes de vellut gòtic, orlades de re-
lleus d'estuc daurats, i la dels focs estofats, de relleu
alt i tenia molt granat de dibuix.

El que importa niés, però, com a caràcter que dóna
unitat a l'escola, és l'expressió de les fesomies, que
més correctes de dibuix en alguns casos, o més perfec-
tes de modelat, apareixen amb un aire de família in-
confusible en la darrera etapa del goticisme pictòric.

Tenint això en compte, i considerant que en cap dels
casos coneguts d'aquest tipus fisonòmic, la correcció
del dibuix, la perfecció del modelat, la dolcesa í jus-
tesa de les expressions (que volen un mestratge segur
per a ésser dites en pintura), no arriba a l'esplendor
d'aquestes que ha pintat Mestre Pere Garcia de Be-
nabarre, hom és induït a pensar si aquestes expressions
i aquests tipus fisonòmics no serien una creació del
mestre imitada per artistes menys experts, i que per
tal Pere Garcia de Benabarre podria ésser el cap d'una
escola que podria tenir per centre la vila de Bena

-barre, que es troba dius els límits de l'actual província
d'Osca i en terres de llengua catalana, on encara és
parlada avui, tal com es parlava en la data en què el
pintor signava en català.

No tenim prou documentació per a fundar la possi-
bilitat històrica que Benabarre hagués estat, a la iï
ciel segle XV, un centre prou important políticament

i cultural, per a ésser un centre artístic, però sí que
dir ni que la idea que hom té de la geografia dels re-
taules d'aquest tipus (que no es troben pas així que
entrem a l'Aragó castellà), fa creure en la possibilitat
d'un centre situat en aquella regió. En efecte, els re-
taules del Bisbe Mur de Saragossa, que es conserven
al Palau Episcopal d'aquella ciutat i que són contem-
poranis, no tenen pas aquests caràcters fisonònlics ;
caràcters que trobem, en canvi, en tota la regió pire-
nenca-ribargorcana, l'extensió vers la qual, des 1e
Benabarre, pot explicar-se perfectament des del do-
ble punt de vista històric i topogràfic.

No insistirem més sobre aquest punt hipotètic, però
sí que afirmem que de tots els retaules que conei-
xeui on apareix aquest tipus fisonòmic, l'únic que re-
vela la mà d'un mestre, és el que signa Pere Garcia
de Benabarre.

La importància que té per a la història d'una es-
cola pictòrica medieval, un retaule signat i datat -s
considerable. El nom d'un mestre unit a la seva obra,
a la data en què treballà i que l'obra fou feta, és un
sòlid punt de partida de moltes deduccions i suposicions
que sense aquesta base no podrien ni plantejar-se.

En el cas present, el nom de Pere Garcia no figura
en l'únic recull de documents que sobre la pintura
d'Aragó és publicat. Ls possible que els doctes iuves-
tigadors aragonesos hagin trobat aquest nom en do-
cuments no publicats encara i que a base del retaule
signat pugui col-legir-se, per l'estil de l'obra, a quin
retaule potser existent els tals documents es referei-
xin. També el retaule signat permet d'identificar al-
tres obres del mestre que sens dubte es troben en es-
glésies de l'Aragó català, i ja des d'ara, podem dir que
una rèplica d'aquest retaule i obra de la mateixa mà
de Mestre Garcia, creiem que és el retaule de la Ca-
pella del Palau dels senvors Comtes de la Vall de
Canet, a Barcelona.

De moment, donat el nom i l'obra de Pere Garcia
de Benabarre a la publicitat, els investigadors d'aquí
i de l'Aragó que puguin tenir obres i documents a 'a
mà, tenen una línia d'interès entorn la qual ordenar-los.

Aquest és el nostre principal objectiu en publicar
per primer cop l'obra del pintor quatrecentista arago-
nès Mestre Pere Garcia de Benabarre.

JoAQuiM FOLCH i ToRnEs
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E. FREYSSINET	 Pont de Saint Pierre-du-Vonrrev

IJa simple bellesa de moltes construccions
estrictament El tilitarles

Mais neules les é»oques ovan t. trout+ t II I J,ro-

cede de contsiru.ction nn.ouz:c,7u, o?it pu, aidéas
par cette force techirigne, créer des u0li-uelles
fornies.	 A-\I,rr: LuRç.vr

La nostra sensibilitat per la bellesa plàstica, ha evo-
lucionat molt en aquests últims anys. Jo avui em pro-
poso de contribuir a l'estudi d'aquest canvi en gene-
ial, però especialment en ço que es Iefereix a l'arqui

-tectura utilitària o enginyeria, i en la iufluència que
això té en l'arquitectura en general.

L'evolució que actualment s'està produint, si lié
aparentment, és menys radical (car tots sabem admi-
rar i estimar la bellesa i la gràcia de les construccions
i altres obres d'art de totes les èpoques i àdhuc per
artistes actuals es produeixen obres inspirades en es-
tils passats, sense parlar que hi Ii2 artistes i artífexs
que quan volen els inciten amb tanta de perfecció, que
poden passar i algunes vegades han passat per autèn-
tiques), en el fons és més completa que les anteriors,
puix que aquestes consistien, quasi totes, a canviar
l'estil de l'ornament o decoració ; potser tan sols en
passar del romànic al gòtic i d'aquest al Renaixe-
ment, va canviar-se la proporció de l'estructura.

Pera tots aquests estils, coincidien a donar molta
importància a l'ornamentació, sols en algunes curtes
temporades (al meu entendre les millors), es va donar
importància a les proporcions o a l'estructura, i en
algunes èpoques de decadència, com en el període llel-
lenístic, el barroc, etc., l'excés de l'ornamentació era
veritablement enfarfegador. Avui, en canvi, la ten-
cléncia q ctuial, dóna niés importància a l'estructura i
a les justes proporcions, i ço que és més important,
nosa de manifest l'estructura i subordina les propor-

ions a la naturalesa o a l'objecte de la construcció.
Aquesta evolució del gust és general, i precisament

en l'Arquitectura és una de les branques en què ha
tardat més a manifestar-se, però actualment ja s'ini-
cia, i al nostre entendre ja era hora, puix que io
lii havia cap motiu perquè l'art de la construcció, que
actualment empra amb profussió materials abans des-
coneguts o que no s'utilitzaven (en la construcció), pel
:.eu excessiu cost, com el formigó arrelat i l'acer, con-
tinuï expressant-se amb els mateixos cànons de quan
solament s'utilitzava la pedra, el maó i la fusta.

Que aquesta evolució és general ho provarem amb
alguns exemples ; abans, fins fa pocs anus, es decora-
ven o recobrien d'ornamentació coses que avui con-
sideraríem absurd de fer-ho ; per exemple, actualment
no he vist que ningú adorni el seu autom(tbil de ma

-nera que recordi de prop ni de lluny la decoració rle
les antigues carrosses, ni a cap país del món se li
acudirà avui d'adornar els seus vaixells de guerra de
manera que ni tan sols recordin les magnífiques, però
inútils, ornamentacions que molts d'ells lluïen en llurs
castillets de popa i en els mascarons (le proa. I si algú
suposa que aquesta absència d'ornamentació és degu-
cla a què les noves formes no es presten gaire a rebre

-la, nosaltres li f.u-íem observar que abans, quan lii ha-
via la niania d'adornar les coses, sempre trobaben 'ni
lloc o altre on posar-hi un adorno ; jo, que no sóc pas
encara cap vell, recordo perfectament haver vist en ple
funcionament algunes màquines de vapor en la cons

-trucció de les quals entraven un parell de columnes de
ferro colat, niés o meuv-s jcmiques o corínties i que,
no cal pas dir-ho, no harmonitzaven gens amb el con-
junt de la màquina.

En l'Àrquitectura, aquesta tendència, per diverses
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EIFFEI,	 Viaducte del Garabit

causes, una de les quals hauria de cercar-se en la in-
fluència de les Escoles d'Arquitectura, ha tardat inés
a manifestar-se, i jo crec que si no fos pels resultats,
que sense proposar-s'ho, han obtingut els enginyers
en les seves construccions, encara s'liauri.a retardat
molt més.

Fàbrica a Saarbücken

Que els enginyers han obtingut aquests resultats
—de fer obres esveltes, elegants i ben proporciona-
cles—sense proposar-s'ho, és evident, car fins fa pocs
anvs, quan les obres d'enginyeria s'aixecaven en els
llocs cèntrics de les ciutats, eren ornamentades o des-
figuracles de diverses maneres, unes vegades amb la
substitució dels arriostrainents, que teòricament han
d'ésser rectes i formant triangles, per formes circu-
lars o per altres ferros forjats, que si bé feien el ma-
teix efecte era a costa d'una despesa major ; altres
^-egades era amb l'addició de torres, baranes o faro-
les decoratives, que molt sovint no lligaven gaire
amb la senzillesa i precisó de l'estructura. Potser una
de les canes que va retardar el que ens adonéssim de
la iuduhtable bellesa de moltes de les construccions
enginverils, va ésser la seva coincidència amb l'arqui

-tectura modernista, que va aparèixer cap a fi de se-
gle i que no és res inés que un estil corn els altres,
pert'I més dolent.

Per tal que els nostres lectors, sense necessitat de
recórrer a la memòria i a la imaginació, tinguin l'evi-
dència del que diem, acompanyem aquestes notes d'al-
guns gravats, en els quals hom pot veure algunes
construccions enginyerils les més diverses. Entre
aquestes, hem cregut que no podia faltar el cèlebre
viaducte del Garabit, per ésser una de les obres que
va inaugurar l'època de les grans construccions. Es-
teni segurs que quan Eiffel el construïa, i d'això en-
cara no fa cinquanta anys, no devia pensar que po-
gués ésser presentat com a un model de bellesa plà_-
tica. En el viaducte del Garabit és d'admirar la
seva esveltesa i elegància, i si haguéssim pogut
presentar-ne una fotografia, l'efecte hauria estat
encara niés complet ; hom s'hauria format càrrec le
la grandiositat de l'obra : la seva longitud total és
d'uns q.5o metres.

En el pont de Saint-Pierre-du- Vauvrey (projectat
per E. Freyssinet) potser ço que contribueix inés a;
seu innegable efecte estètic, és el contrast entre la ro-
bustesa dels arcs de formigó armat i la lleugeresa
dels pendolóns i del tauler. Altra de les obres nota-
bles executades per E. Freyssinet són els hangars
per a dirigibles a Orly. Aquesta construcció, impres-
sionant per les seves dimensions, ho és més encara per
la lògica de la seva estructura. La forma de catenària
de la seva grandiosa volta és la més apropiada per
no haver de necessitar tirants ni estreps, i les ca-
nals que forma, a més de facilitar la seva construcció,
li couen un cert moment resistent per a aguantar l'ac-
ció del vent, sense necessitar nervis ni haver d'aug-
mentar el gruix.

Fins construccions, com el detall que reproduïm le
certa fàbrica de Saarbücken, en el qual es pot veure
una xemeneia que sosté un gran dipòsit, i en la cons

-trucció de la qual és segur que ningú no pensava en el
seu aspecte, s'imposen pel que té de racional la seva
estructura i perquè s'endevina que és la millor so-
lució possible.

També volia presentar un exemple de coberta sos
-tinguda per grans encavallades metàliliques, per>

aquestes notes ja ocupen massa espai i demés la ma-
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L. C. VAN DER VLCGT

Sor part dels nostres llegidors ja deuen haver tingut
ocasió d'admirar un exemple veritablement notable,
em refereixo a la coberta dels andens de l'estació
de M. S. A.

He deixat ex pressament per a l'últim el parlar de les
noves fàbriques de les que en presentem un exemple
de ben agradable especte, quan llunv estem d'aquelles
tristes fàbriques que es construïen abans. Són moltes
les fàbriques la construcció de les quals ocupa un cert

Fàbrica a Holanda

terme mig entre ço que s'entén per domini de 1'eugi-
nveria, i de l'arquitectura, i en efecte les solucions
que hi dóna un enginyer de bon gust, coincideixen
amb les que IIi c..óna un arquitecte que en mereixi
el nom i que s'hagi estudiat bé el problema.

Els enginyers han trobat els nous procediments de
cinstrucció, i sovint, sense cercar-lo, un estil. Als ar-
quitectes correspon continuar-lo i sistematitzar-lo.

S. ARTIGAS, P11 r ill \'61'

E. I It6:1"SSIVEI'	
Ilan^ars de dirigibles a Orly
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D. Manuel Vidal i Cuadras	 Don J. de Baht' de Ribot i de Creus
	

Don Joan Escuder	 Don Manuel Uirona

Les caricatures de J. Parera

Aquest hivern, els barcelonins de Barcelona hem
tingut uns dies d'emoció en acarar-nos amb les cari-
catures-retrats, obra de J. Parera, que llom exhibí a
cán Parés. A11i) era una iconografia important i ve-
rídica de la Barcelona de vers i86o-70, que és un mo-
ntent tan crític en la \,ida de la ciutat i de Catalunya
entera que bé se'l pot considerar com un moment his-
tilric de transcendència renaixentista.

Els personatges que eren figurats en cos i ànima
en la copiosa col-lecció iconogràfica en qüestió, eren
la flor i nata de la societat barcelonina de vers iS6o-7o :
eren que faisonava ia Catalun ya que ara tenim
entre mans. Aquella col-lecció iconogràfica té, doncs, el
doble valor histi>rie barcelonista i el valor artístic de
grans retrats, o bé de retrats de gran estil.

J. Parera no era pas un professional de la pintura,
iii tan sols de la caricatura : era un senzill i modest
aficionat. Així i tot no rebaixaríem ni una malla en
la qualificació de ,trau estil que atorguem a aquests
retrats grotescos. Hi lia certament un sentit camie en
la representació d'aquests homes de la Barcelona vuit

-centista ; perO no hi ha mordacitat : el retratista pre-
domina, i molt finament, molt penetrantment. J. Pa-
rera tenia indubtablement el do retratista en la mi-
llor acceptació del mot : era retratista d'ànimes tan
c, millor que de figures. El senvor de Baby i de Ri-
bot i de Creus, sota la perruca, més o men ys ben en-
fardat en la casaca, és hen bé l'encarnació de la vella
noblesa catalana inés rància ; perit pel damunt de tot
és ben hé ell mateix i l'ànima que 1'empenv en '.a
diada de Corpus. El gest, la manera d'arrossegar els
peus, la manera més que tradicionalista de complir
amb la tradició, la gasiveria, la garneueria, tot hi és :

no el coneixérem, pera aquesta caricatura ens el fa
conèixer com si ens Hagués llescat el pa.

El senvor Sabadell, hrut, xaix, murriot, potser pul
xic trapella, probablement escèptic i quelcom cínic,
pero dissimulant tot aix sense molt èxit, ens plau,
ens és simpàtic. Deu fer negoci i deu estalviar. Aques-
ta cara ens és coneguda...

El senvor Manuel Vidal i Cuadras és un dels més
atraients d'aquests retrats : potser la millor carica-
tura d'aquell divertit conjunt. Era un home amable,
discret, atent, consciençut, sibarita modest perO per-
severant, àdliuc a l'hora de l'Extrema-Unció : unció
tot ell, egoista refinat n_ere) simulant molt hé durant
tota la vida una suau i inestroncable sociabilitat ; pot-
ser arribà inclús a ésser caritatiu. Era afable àdhuc
en els tractes comercials, parlava en veu baixa, som

-reia sovint i no reia mai ; tenia bon païdor pera no
n'abusava ; era met(lclic i intentà llegir filosofia.—Tot
aix , naturalment, ens ho empesquem o és que J. Pa-
rera ens ho suggereix?

Don Joan Escuder, el de les màquines de cosir, con-
decorat amh molta justícia (loor al mérito) : és la
imatge de la serenitat industrial i del senv comercial.
El talent i 1'honraclesa, vestits a lo anti(ruto, guien
les seves passes. No l'hem conegut mai, perO... corn
si ho veiéssim.

E] sen yor Bastons, corredor de lletres, és segura-
ment un conco ; garneu 1 iiihiumà ; si hagués disposat
de inés capital s'hauria casat i hauria fet la usura,
el seu ideal. Pen) ja se sap que en aquest món no lli
ha justícia. Tanmateix el senvor Bastons anà fent,
amb grans estalvis, un reconet. Li agradava menjar
hé, tertuliejar i no fer cap favor a ningú. Tanma-
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teia arribà a estar bé amb tothom, inclús amb alguns
protestadors embargats. Déu l'hagi perdonat. Sem-
bla com si el veiés'e Està que parla...

Oh, el senvor Par ! Aquest és més semblant a ell
mateix que can altre d'aquests retrats. s ben bé 'a
seva figura d'inteliectual amb el terrible esguard al
cien. És la caricatura de l'esguard de] senyor Par. De-
gué ésser dile ltaltti com el senvor Par dels nostres
ches, i gran recitador : preferia el Duc de Rivas i
Quadrado. Era un xic insociable per causa de dispèp-
sia, parlava el castellà com un canari i era elegant
sense voler. No l'hem conegut inai, però la seva mi-
rada ens fa dubtar d'aquesta afirmació negativa.

El pintor Claudi Lorenzale està clavat. Mai no fou
elegant ni distingit, però les dones de casa el feien
anar net i li llevaven cada nit les taques de la roba.
Era estalviador : aprofitava les burilles fins que es ros-
tia el pèl del bigoti. Havia perdut les dents, però tant
se li en donava, perquè estava només per la feina,
que era la de pintar sants i santes exsangües i car

-rinclons. Tenia mal geni, era rondinaire, però en la
tertúlia del cafè i de l'Ateneu era indispensable.

De Don Manuel Girona ja tot fou dit. Aquesta ca-
ricatura és l'estampa del Manuel Girona, ja vell, que
nosaltres coneguérem.

I del caricaturista, què en direm? Sembla que fou
un lionie rabassut, gras i rodó ; el seu pèl era ros, i
en morir, potser cap al igoS, ja havia esdevingut tot
blanc. J. Parera fou cantor d'òpera, caricato molt
considerat, niés considerat en tant que caricato que
en tant que cantor. Viatjà pertot el món ; viatjava
sempre en llengua italiana ; de tant viatjar, la lïengua
del Dant se li incrustà a la llengua catalana. Cap
allà al iSS9 sembla que abandonà el teatre i es dedi-
cà a la caricatura-retrat. Del seu pas per l'escenari
del Liceu restaren bones amistats en el Cercle del
Liceu, del qual era assidu, encara que no associat,
perquè el pressupost domèstic del bon Parera es re-
duí molt en deixar el teatre. Tant es reduí, que al

Cercle del Liceu acudia tant per a conrear bones amis
-tats cor per a posar-les a contribució. Sembla que

aquests contribuients no es planvien massa, perquè
Parera era bo com un tros de pa, vestia aprofitada

-nient, era extraordinàriament simpàtic, artista gar-
lador i gesticulador, un xic cridaire, modest, home i
i delicat. Demés del Cercle del Liceu, freqüentava tota
tertúlia de literats i artistes, i també les botigues d'ar-
ticles de luxe, on solia exhibir les seves obres.

Cap a les darreries de la seva vida, el seu art per-
dé el subtil psicologisme d'aquests primers retrats i
es banalitzà. Així i tot, les bones caricatures de bar-
celonins cèlebres que Parera produí són incomptablt-s.
N'hi ha d'haver moltes més d'escampades. N'hi ha
a totes les parts del món : aquestes més disperses
són les caricatures d'estrangers, cantants i directors
d'orquestra principalment. Aquesta collecció, suara
exhibida a Can Parés, fou adquirida per J. M. de Na-
dal, home de gust. Que sigui enhorabona ! ...

L'art de J. Parera és el del seu temps, influït per
la caricatura francesa contemporània. La caricatura
que practicà Daumier, i molt particularment la de
Traviés, és la que influí directament sobre el nostre
graciós i estimat Parera. L'art d'aquells dos france-
sos és més segur, però el fisionomisme i el psicologis-
me de Parera és molt més agut, més penetrant. El
color d'aquests aquarel-les barcelonines pateix del
mill d'aquella hora ; de sordera i enterreiment, corn
si diguéssim d'iucolorisme. Però és un color molt ben
entonat, ço que ajuda a donar xocants i eficients qua-
litats a les carnacions, i vida i moviulent a les fac-
cions.

Com ens plauria de veure noves caricatures del bon
temps de Parera, primitiu de la caricatura catalana.

Senyor Parera : des de les Rambles, les vostres
Rambles, que encara existeixen, us adrecen un bon
xic d'amor i d'agraïment.

JOAN SACS



36	 G AS ET A DE LES A R T S

A la memòria (le

FRANCESC Vil YlIEDi,
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FRANCESC \'.\I REDA	 Autorretrat	 (De les Edicioes Joan \l erli)

En l'obra de .pintor d'aquest amic caríssim que '..a
mort suara se'ns endugué, hi lia una aplomada gra

-vitació de responsabilitat. Francesc Vavrecla, com
pocs en el seu cas, sentia l'enorme pes d'un heretat

-ge de glòria, i l'ésser fill del pintor Vàvreda és per a
un pintor fi - d'esperit i irònic per tal, una situació
delicada. Francesc Vayreda, doncs, diria's que era
ocupat per la urgència d'afirmar en ell la capacitat
d'una successió digna, i aquesta dignitat, si una hora
l'afirmava en la humilitat d'una carrera artística ple

-na de secretes i insaciades constlncies, en altres, com
allargant els braços, volia trobar-la en les gosadies del
seu somni,• segur que si es perdia en ell, quedava per
altres obres menvs agosarades, ben assegurada la dig-
na successió del gran mestre i pare.

Jo no vull fer ara una crítica de les valors de l'obra
que Vavreda el jove deixà feta. Entre els seus pai-
aitges hi ha unes quantes teles fines com un satí
vives com un piol d'ocell, que diuen prou qui era.
Entre els seus retrats i figures hi ha trossos magnífics
que anuncien e] que hauria, estat. Fruita verda enea-
ra molts dels seus escorços agosarats, la fúria auda-
ciosa del seu cara a cara amh el natural, que a esto-

nes sembla millor un cos a cos, ens revela un nervi
de pintor meritíssim. Però tinguin aquestes obres .a
valor que tinguin, lli ha en totes elles aquell aplom
gràvit de responsabilitat que conté les rauxes i les
torna matèria adobada pel sacrifici i l'esforç.

El que sí que voldria dir, és aquesta íntima comu-
nió del pintor Vavreda d'ahir i del pintor Vavreda
d'avui en aquesta mateixa taula de la terra olotina,
que algú aquests dies anomenava fina i poèticament
el miratge verd. Vayreda jove, quan seguia aquells
camins i aquells prats i guaitava els verds satinats de
sol, i les frondes transparents i esparpillades, li deu

-ria semblar que anava a l'aula on son pare, el vell
Vayreda, hi ensenyava pintura amb el braç estès vers
la natura.

Rafael Benet, en evocar-nos la figura del pintor i
patrici «campagnard» que fou Vayreda pare (com al-
tre Mistral restaurador del verb pictòric de la terra)
ens ha donat possibilitat de dotar d'una silueta
l'ombra que Vayreda el jove veurà darrera seu al llarg
d'aquells dolços camins dels volts d'Olot quan amb
el cavallet sota el braç, els seguia anant constant cap
a la tasca. L'ombra del pare feta esperit que especula
damunt unes mateixes coses que el fill, haurà de con-
vertir la tasca de l'amic nostre en una confidència
amb el mestre mort, que és per a mi el que donava
als paisatges novíssims de Francesc Vayreda aquella
inefable unció, aquella lleu frisança de diví. És per
aixà que en el tic de vida que Francesc Vayreda
assolia encerclar dins la panlpalluga irisada de reali-
tat que són molts dels seus quadros, hi ha aquella
gravetat transcendent de les coses bones, aquella se-
riositat modestament arraulida entre els vels sedosos
cie l'aristocràcia espiritual típica' en ]'amic que plorem.

Hem perdut un pintor i un esperit fi. La terra on
ha tornat el seu cos, palpitarà en interminables ges

-tes, i nous espectacles verds s'oferiran als ulls dels
qui resten damunt la plana olotina atrets pel cali>_i
del fogar que lii va fundar el vell Vayreda i de tots
els qui en l'avenir In vagin encara a pintar. L'hereu
del mestre és mort, i ara fiem en els joves mestres
1 amics de Francesc Vavreda que allí resten, la con-
tinuïtat d'una escola com la d'Olot, que té per a
nosaltres la preciosa qualitat del suc pairal. Vagi,
clones, la nostra fe pels qui resten i vagi pel mort
l'oració que l'encomani a Déu i l'obra piadosa ja
acomplerta, de deixar el seu cos dins l'entranya
d'aquell paisatge que tant va estimar.

JOAQF F IM Foi,cx I ToRRT.s

>	 ; 1--^^
mot_	 z 1
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FRANCESC \:1YREDA	 Paisatge nevat (pintat des del taller de l'artista a Olot)

Noia de la mandolina	 PRANCESC VAYREDA	 Figura
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ENRIC GAL \\ Eï	 Paisatge de La (iarriga

ENRIC GALWEY
AMB MOTIU DE LA SEVA EXPOSICIÓ A LA PINACOTECA

Què vol dir això de joves i vells? Aquestes paraules
al peu de la lletra no tenen cap sentit : tenen Inés
aviat un significat simbòlic. Volem dir que lli ha
vells i homes madurs que en art pertan yen a la ea-
tegoria dels joves . i joves quant a l'edat que poden
ésser inclosos entre el caduc.

Ni revestint-se amb els formulismes de l'època non-
nada, hom no pot estar segur d'ésser jove ; la moda
ho és cap garantia de joventut. ¿ Qui no ha vist—quan
men ys en cinema—les tristes despulles de dona, ve-
lles xaruques, en els cabarets elegants de Montmartre
e de Broad\vav, abillar-se com les noies de quinze
anvs, amb vestits de soirée, ensenvant la carn cai-
guda? Senil il-lusió de semblar jove. És molt més
jovenil no desmentir l'època en qué hom ha nascut i
dintre les normes de la pròpia edat, conservar la sa-
lut física i moral, que és com dir la joventut o al-
nienys allà que les senyores d'una certa edat en cliuen
conservar-se.

Heus ací el que ha aconseguit com a pintor el nos-
tre Enric Galwev : conservar-se. El seu art té frescor
i jovenesa, sense amagar els anys. Fa com aquells

homes ja madurs que en l'ascensió al pic d'una muu-
tanva deixen enrera els més joves i més carregats de
dèries esportives.

Tot d'una se us farà evident la salut del nostre honre
madur, veure que resisteix, coma els altres o millor que
ells, la prova del pas gimn^Istic. Volem dir que Gal\vev,
com a pintor sap evolucionar; que sense renegar de
res de substancial a l'educació d'època—o sia realis-
me descriptiu—dota la seva paleta de les aportacions
de] neo-impressionisme i fins algunes vegades dels
roses i blaus del que en podríem dir l'Acadèmia de
Matisse.

Però Gal\vey ha estat sempre ell mateix : a tra-
vés de totes les líriques delicadeses, no ha deixat
d'ésser el pintor _fort de sempre. El pintor fort che
La Garriga del Vallés, l'artista dels paisatges piii-
ta,Is a l'aigua fort. Ni les tintes subtils copsades en
la llum clara i irisada de Mallorca, aconsegueixen
subornar el concepte del pes de le.s coses i la cons

-ciència clara—una mica brutal—que el nostre pintor
té del clar i obscur.

R.-FAEI. BENET
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ENRIC GALWE1	 Paisatge

ENRIC GAL \VEY	 Paisatge
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SUBAS, fotl,grae .	Detall de la Creu de Vilabertran	 UNI\ EKSÀI. PI I.)1: \\ allace óerry, vedette de cinema

La dada fotográfica
No ens èaiisarem de repetir les lamentables conse-

qüències ocasionades pertot allí on cl'una mal_era o
d'altra hagi intervingut l'artista dibuixant. Aquest
anubla automàticament tot el que cau a les seves
mans, illustl ació, affiche, documentaris, etc. ¿ Quan
s'abandonarà el dibuixant ineficaç, inexistent, i serà
aquest substituït per l'emoció viva de la dada foto-
gràfica?

No és el moment de refer l'elogi de la fotografia
que hem vingut ja repetint ámb tant de fervor, sinó
únicament el de reclamar el seu us en tots els or-
dres en què continuen persistint encara els dolentíssims
dibuixos.

L'ús de la dada fotogràfica, però, cada dia s'estén
a nous ordres, . i les seves possibilitats no_víssimes i
potents atanven les activitats més diverses i fins avui
controlables tan sols amb una aproximació que po-
dríem qualificar quasi de sentimental.

Des de les obres estrictament científiques—històries
naturals, geografies, etc.—fins als recents assaigs de
novella (Nadja, André Breton), intervé la dada fo-
togràfica igual que en la publicitat i el pur poema.

I,o fotográfia pot realment verificar la catalogació
més completa, escrupolosa i emocionant que mai
l'home no pogués imaginar. Des de la subtilitat dels
aquàriums, als gestos més ràpids i fugaços de les bès-
ties salvatges, la fotografia ens en ofereix mil frag-

mentàries imatges d'una totalització cognocitiva dra-
matitzada. El capitell de catedral situat a deu metres
d'alçada i en obscuritat constant, ens és ofert per la
fotografia ami tot 1'exacerbament de minuciositat que
sols per una hàbil fotogènia a què pot sotmetre el fo-
tògraf les coses ens fa possible el seu coneixement.
A Inés de l'enorme rigor, per una banda a què ':a
dada fotogràfica sotmet el nostre esperit, aquest s
encara i ESSENCIALMENT, EL VEHICLE M1 S SEGUR DE LA
POESIA i el procés més àgil per a la captació de les
niés delicades osmosis que s'estableixen entre la rea-
litat i la super-realitat.

El sol fet de la transposició fotogràfica ja implica
una total invenció : la captació d'una REALITAT INi DITA.
Res no ve a donar tanta raó al super-realisme com
la fotografia. Inusitades facultats de sorpresa de l'oh-
jectiu Zeis

Hem vingut repetint encara com la foto pot subs-
tituir i fer perdurar Inillot, i amb més realitat que la
visió directa, gran part dels documents arqueoh'gics
que suposen una penosíssima supervivència o que ori

-ginen importants conflictes cl'inconfortabilitat i ur-
banisme, i creient que les coses arqueològiques, sota
tots els conceptes, seria molt millor apreciar-les re-
cent acabades tal com ho foren un dia, que lamenta-
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"Pren de cursa assolit

blement i cadavèricament intervingudes pel temps,
amb tots els símptomes putrefactes a què la cursileria
sentimental ve otorgant el seu màxim entusiasme.
Creiem que podria alegrar-se més la humanitat de
posseir una col-lecció de fotos i un film complet dei
Partenon recent acabat de construir, que posseir l'he

-rència de les seves miserables despulles (sabent que
els artistes, és aix , les despulles, el que aprecien
precisament).

Em complau de poder fer remarcar l'esforç entre
nosaltres cle Joan Subies, que uneix a una gran eru-
dició les condicions primordials de l'esperit (tan es-
casses generalment entre els qui es dediquen a la i , i-
vestigació arqueològica), que li permeten d'ésser es-
pectador simultàniament d'una obra de Max Errats i
d'una escultura romànica. Joan Subies ha obtingut,
per exemple, la testa del Crist de Vilabertran, que
equival a la seva total invenció ; aquesta foto, procés
d'una llarga elaboració i de tanteigs, ens dóna a co-
I,èxer el primer detall real de la tan intexistent com
famosa Creu de Vilabertran.

En la realitat, el cap té 6'S cts, alt per 5' 5 ample,
i és absolutament impossible, degut a la il-luminació
sempre circunstancial en el neón fenoniènic, d'apreciar

-lo ni aproximadament tal com ens l'ofereix la tan
hlasmada, freda i antiartística dada fotogràfica.

La supressió dels pòrtics
del Paral•lel

Hem de lamentar que en la darrera reunió plenària
de l'Ajuntament de Barcelona es prengués l'acord de
suprimir l'obligació de construir pdrtics en les cases
del carrer del Marquès del Duero.

1 ho liem de lamentar per dos motius
Primer. Perquè amb aquest acord es destruirà

l'aparença d'unitat que anava adquirint el dit carrer
mentre 11a estat subjecte a la norma suara abolida.
Per tant, és per una raó artística que principalment
lamentem aquest acord. Es evident que les illes de
l'Eixampla (le Barcelona són molt grans i, en canvi,
les cases hom diria que són petites ; coro que no hi ha
grans societats constructores és impossible aconseguir
unitat d'estil en cada illa, del qual en resulta greu
anarquia d'alçades, coronises i decorats. En el
carrer del Marquès del Duero, en canvi, aquesta anar

-quia s'havia atenuat moltíssim amb l'obligació de cons-
truir pòrtics l'alçada dels quals estava prèviament ñta-
da i llur forma l'escollia el primer d'edificar en una illa.

Segon. Perquè aquest acord perjudica la urbanit-
zació ja proti deficient de Barcelona. No ens sabem ave-
nir cona el Parallel amb una amplada moderada de
5o metres, incluint-hi els espais de davall els porxos,
hagi pogut semblar a ningú massa ample. Puix aques-
ta via és l'única que existeix per a unir gran part de
i'esquerra de l'Eixampla i de tota la creixent indus-
trial barriada de Sans, amb el Port. Si avui al carrer
del Marquès del Duero l i sobra amplada amb els
40 metres a què ha restat reduït, dintre de trenta
anus començarà d'estretejar i dintre de seixant_t, pro-
bablement tothom lamentarà l'acord que avui nosaltres
lamentem.

No creiem que Barcelona tingui cap carrer massa
ample—no cal dir que la cèlebre Via Laietana és ac-
tualment estreta als ulls de tothom i quan fou pro-
jectada semblà niés que suficient.

No és que siguem partidaris de traçar amples vies
damunt els trossos de ciutat històrica ; però quan es
projecta un carrer non val la pena de pensar cent anus
endavant, de la mateixa manera que els que varen
projectar el traçat del Parallel hi havien pensat.

SALVADOR DAI,I	 11.ARIT_S GIFREDÀ, S. ARTIG.AS, R.AFAEI, BENET
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Paisatge

Els paisatges de 1'Ivo Pasqual

També enguan y Ivo Pascual ha fet exhibició de la
seva darrera producció en una de les nostres gale-
ries d'art : en el saló de «La Pinacoteca».

Ivo Pascual ha arribat ja a aquell punt dolç de
l'obra d'un artista en què s'esvaeixen les vacillacions
i els dubtes i les preocupacions de la personalitat.
En la vida de tot home—artista, savi, mercader, ho-
me de lletres o simple assalariat—hi ha sempre, per
inica d'inquietud que es porti a l'ànima, un sondeig
previ, abans de donar a la pròpia existència o a les
activitats de l'existència, una resolució definitiva.

L'home que no clubta, és que no porta problemes
en la intel.ligència o en el sentiment. I el no tenir
conflictes en el cervell o en el cor, ve a ésser corn no
tenir iii l'una cosa ni l'altra. Aquest dubte, aquesta

vacillació fisiològica, vital, se n'emporta, gairebé
sempre, la nostra primera joventut, i, moltes vega-
des, la segona i tot. I es reflexa tan vivament en
l'obra pròpia, que, fins arribar a la definitiva jeia,
el trontoll és visible.

Ivo Pasqual, en aquest ordre de coses, ha estat un
dels artistes més sincers de casa nostra. Els seus as-
saigs els ha fet a la llum del sol. I l'estudi de les in-
fluències alienes damunt de la seva obra pictòrica,
ens portaria, pas per pas, a través de tot l'itinerari
del seu esperit.

Però, corn diem, Ivo Pascual ha arribat ja a as-
sentar la seva obra en terra ferma, a retrobar-se a
si mateix. I la seva primera producció, plena de grà-
cies i troballes, tímides per la pràpia consciència de
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llur precària legitimitat, ha entrat en una maduritat
cada vegada m1s sucosa de personal substància.

Tot l'esforç abans adreçat a sostenir l'arquitectu-
ra de l'estil pictòric, de la consistència del qual el
mateix autor semblava ésser el primer de no acabar
d'estar-ne convençut, s'adreça, ara, a nodrir les ca-
racterístiques del propi concepte definitiu. Ja no
calen, a l'obra resolta de l'Ivo Pascual, projeccions
externes que l'avalorin amb els llurs reflexes ; la vi-
goria de les seves qualitats es projecta ja, per natu-
ralesa essencial d'elles mateixes, de dintre enfora ;
ja no és, la seva, una pintura—corn la de totes, o
gairebé totes, les primeres joventuts abans alludi-
des—agafada per les fulles, sinó sostinguda ferma-
ment per les arrels.

Aquests paisatges d'ara de 1'Ivo Pascual donen la
sensació d'una vitalitat profunda. El procés estètic
intern, després d'haver controlat totes les experièn-
cies, després d'há^>e"r-se afinat en totes les inquie-
tuds, s'aferma en la seguretat de cada una de les se-
ves troballes inèdites i s'entrega a la labor gloriosa
d'anar daurant els fruits, donant a les teles així ma-
dures una dolcesa plena de totes les sentors de la rea-
litat ; no d'una simple realitat objetiva, sino d'una
realitat superior vista a través de l'esperit: lluminós
de l'artista.

M. LCÀ"\T.-kRA Gr,SARr

JOSEP N10NIPOU
Per a molt aviat s'anuncia de Mompou una exposi

-ció a la Sala Parés. Henl tingut ocasió de veure,
abans d'obrir -se aquesta exposició, algunes de les
obres que hi figurarani. Mompou és un dels nostres
esperits niés subtils i alhora un dels joves niés oberts
,! les recerques: d'època. La seva . posició pict,)rica és
de la mateixa -mena que la posició espiritual del seu
germà en música. Els Mompou, aguts i intel-ligents,
van conquistant un nom europeu.

Les obres pict'>riques de Josep no passen pas des-
apercebudes de la crítica parisenca més sagaç. El seu
concurs als bons salons anuals de París es fa re-
marcar, allí on és tan difícil de sobresortir. Mompou
porta la seva pintura a París—que és cona portar ta-
rongés -'a València—i les persones sensibles s'adonen
de la presència d'un nou artista.

Josep Mompou, tot temps lla sentit una inquietud
saludable—aquell qui no té dubtes ni té amor, tal t
se• val que l'enterrin, que diu Goethe—no trobà pas
de seguida el seu mitjà adequat d'expressió : divagà
llarg temps fins a trobar-lo. Josep Mompou no és
pas, el que se'n diu un infant prodigi : li ha costat
el trobar-.se. Home de seutibilitat i intel.ligència des-
pertes lla reeixit finalment.

La pintura de Mompou és realista ; és inspirada en
el neón fenomènic. El realisme de Mompou, pera, és
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aplicada a voler refer amb verisme la profunditat del
món exterior, com si és aplicada a copsar les estre-
lles amb els dits.

El pintor JOSEP %IOMPOU

un realisme interpretatiu com el de Matisse o °1 de
i arquet. Mompou no deforma la realitat òptica ; úni-
cament ]a redueix a esquemes subtils. On el concepte
iilterpr•eta_tiu es manifesta lnés lliure és en l'expres-
sió colorística. El colorisme de Monpou és pura . := 1

ció de l'esperit : la visió de la Iluni és refeta d'antu-
vi per la seva sensibilitat. Recorda la llum de la na-
tura, però sense imitar-la. El lirisme de Mompou
s'exalta davant les coses d'aquest mpn formós, i més
que a copiar-lo, el seu ull s'afanya a cantar-lo.

La pintura de Josep Mompou, per tant, pertany a
l'Escola de París ; no és ni holanditzat ni cézanniana,
ni impressionista a la manera llorda de Nonell o Co-
lom. La pintura de Mompou és subtil—epigramàtica.
Pera és sempre exterior ; el pintor es complau tre-
ballant damunt l'efímer, el mutable, 1'iugràvid : la
Gràcia. Si profunditza és a còpia d'ésser galant, com
els pintors del XVIII francès.

Amb aquest llenguatge Mompou lla aconseguit de
tenir el seu to de veu i fins i tot la seva sintaxi. La
pintura d'aquest nostre artista és un perfum.

És clar que als que només els agrada la manera
forta, troben ]a pintura de Mompou massa fràgil.
Pera aquests també combaten Mozart, \Vatteau, Fra

-gonard i Renoir. Diuen que tot aquest art és super-
ficial.

Déu ens en doni, però, d'aquest art exquisit, i ens
alliberi dels transcendentalismes buits de contingut.
Déu ens lliuri de la pedanteria, tant si aquesta és

RAFAEL. BENET

Els coioms del Parc
de la Ciutadella
L ' OBRA DE FÉLIX TORRÚBIA

Des que els coloms del Parc barceloní de la Ciu-
tadella es posen damunt les espatlles dels visitants
que amb una mica de franciscanismne, els porten ve-
ces, es pot dir que Barcelona pot ésser considerada
com a ciutat veritable. El nostre amor per les petites
bèsties de Nostre Senvor, encara no ha adquirit, pe-
r, els refinaments de tantes ciutats alemanyes, en
les quals els petits i allà confiats ocells van a pren-
dre el menjar de les mans que surten de totes les
finestres de les cases, i, menys encara, l'acostament

I __

JOSEP i1OMPO1
	

Nu



Els coloms del Parc de la Ciutadella, amics deis bons passejant, Pèlis Torrúbia, a la iniciativa del qual es den el beli espectacle deis coloms del Parc
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confiat de les gavines com s'esdevé en les riberes Zel
Tàmessis, o bé el dels petits esquirols del Zoologi.al
Gardens de Londres, els quals viuen lliurement per
entre els grans arbres del Regent's Park i prenen de
les mans les tòfones que els porten els bons pas

-sejants. De mica en mica, perit, els pardals dels jar-
dins del Parc de la Ciutadella, en veure la confiança
dels coloms posen també la seva confiança en els ho-
mes i no fugen com abans.

Actualment l'espectacle de les grans colles de co-
loms acostumats al tracte amb les persones i, sobre-
tot, dels infants, és un dels pocs espectacles conso-
ladors que en aquests nostres temps hom pot fruir.

I ja veieu, el miracle l'ha fet un sol home ; un sol
lhonie que ha fet més per la nostra ciutadania que
molts personatges. El sen yor Torrubia, valent-se del
seu constant entusiasme, ha fet aquesta obra merave-
llosa de tornar confiats els coloms de] parc ; ço que
vol dir que ha fet dignes les persones de la confian-
ça d'aquests càndids animalets.

El senyor Fèlix Torrubia, actualment cap de la
Comandància de la nostra guarda urbana, tenia an-
teriorment la seva plaça en les cavallerisses de la
Guarda municipal muntada, en el Parc de la Ciuta-
della. Fou l'any 1922 que el senvor Torrubia, aquest
andalús aclimatat a la nostra terra, començà l'obra
de la real - domesticació dels coloms i de la real civi-
lització dels barcelonins i barcelonines. Tingué ben
aviat com a col.laboradors alguns bons trinxerairets,
provineuts del pròxim Mercat del Peix, els quals co-
mençaren a portar menjar als animalons i foren els
primers de compartir amb el senvor Torrubia la glò-
ria frasciscana d'ésser dolços amb els germans ocells.
Aviat els visitants del Parc pogueren contemplar el
magnífic exemple, i prest, somrients i penedits de
llur antiga sequedat, volgueren compartir amb el se-
nvor Fèlix Torrubia la glòria de fer delicada amis-
tat amb els coloms. Durant els primers anys, el se-
nyor Torrubia vetllà paternalment l'espectacle fran-
ciscà ; avui ell, ben confiat, ha deixat els coloms del
Parc de la Ciutadella en mans dels ciutadans, con-

vençut que la seva obra, anib tants afanys comen-
çada, és avui una tradició fortíssima. Fou entre els
anys 1924-25 que el senvor Fèlix Torrubia deixava
els «seus» estimats coloms en mans dels infants.

Des que el comandant Torrúbia començà la fei-
na de fer estimar els animalons de Nostre Senvor als
ciutadans barcelonins, fins avui que la seva simpà-
tica obra és ja consolidada, els colones del Parc de
la Ciutadella s'lian multiplicat extraordinàriament.
Quan l'obra fou començada lii havia solament en el
nostre Parc una vintena de parelles, les quals, en
bona part, havien pogut escapar, segons sembla, dels
tirs de colom. Actualment al Parc de la Ciutadella hi
ha més de quatre mil coloms, que nien en els ràfecs
de les construccions del Parc i en les altes finestres
de sota les barbacanes de les pròximes casernes. El
pressupost municipal destina una insignificant quan-
titat per a alimentar aquesta multitud de coloms, car
l'Ajuntament sap per experiència que els ciutadans,
mentre fa bon temps, tenen cura de llur alimentació :
únicament en els dies de mal temps, en els quals els
visitants del Parc són escassos, és quan el Municipi
té cura d'alimentar els nostres coloms. És a dir, que,
amb una quantitat petitíssima per part del Municipi,
els ciutadans barcelonins tenint el goig de poder mos

-trar a propis i extranvs el bell espectacle dels coloms
del Parc de la Ciutadella, els quals per la seva pròpia
voluntat volen ja, actualment, fins a la Plaça de Te-
tuan, fent amistat amb els vells i la mainada, que
hi van a prendre el sol.

Una part deis coloms del Parc de la Ciutadella hall
estat traslladats al Parc de Martorelles, on el col.loqui
entre les bèsties i els homes continua.

I tot això per obra del senyor Fèlix Torrubia, el
qual ha estat ben justament condecorat per les Asso-
ciacions Protectores d'Animals i Plantes ; pera nos-
altres creiem que mereix, .i més, l'homenatge de tots
els barcelonins i de tots els catalans que somiem amb
unes ciutats cultes i endreçades, ja que per ara re-
sulta utèpic de somiar amh ciutats monumentals.

RAFAEi, BENET



48	 G ASETA DE LES ART S

ISIDRE NONELL.	 Dibuja (Sala Merli)

EXPOSICIONS
Gairebé -semblaria innecessari de fer constar que

una secció com aquesta lá qual està subordinada a
l'actualitat—ha d'acollir el comentari i la reprodilc-
ció de -moltes exposicions de discutible valor, conjull-
mnent anib altres de provada qualitat. Ps inevitable
i Inolt més en una revista con GASETA DE LES ARTS,
que izo és cap revista d'escola ni de grup, sinó una
revista eclèctica i de convivència. Però cal fer cosls-
lar que una secció així no és niés que una aportació
documental i prou. El sol fet de parlar d'una exposi-
ció celebrada i el sol fet de publicar al,,rltua reproduc-
ció, no pressuposen pas toia adhesió ni atorguen cap
jerarquia a les obres i als artistes de què cus octlpeln.

L'art es compon d'obres de tots sii.'ells, i sisal o-

drti comprendre l'actualitat artísltica qui no sàpiga te-
;ti;- en comple, al costal de les obres valuoses en un
sentit o altre, aquelles altres no tali afortuuaades però
que no per això deuen de tenir Ini cert interès d'ac-
tualitat.

_l questa explicació fóra innecessària si antics nos-
tres, l'opinió dels quals rolen tenir en compte, -;to
haírtlessin inostrai de vegades (llir el:lranyesa en de-
1eermillades ocasions, reueralinelli amb escassa una-
liilnitat pel que fa a casos concrets.

La resseilva d'exposicions, acompanyada de la r-
-producció d'alQullees de les obres exosades, és, doncs,
una secció sino mica inés que iufornialiva..

SALA PARÉS

LAPORTA ASTORT. — Es aquest un dels molts pin-
tors que no s'han proposat pas de fer res transcen-
dental ni resoldre grans problemes : amb un míni-
mum en té prou, el mínimum dels que donen agra

-ciabilitat a la pintura, sobretot si aquesta consisteix
principalment en retrats. En aquest cas, per als pin-
tors de la mena de Laporta, la semblança és un altre
dels factors que Inés fan pesar en l'execució de llur
obra. (Fem notar que creiem en l'obligació que els
retrats presentin semblança amb el retratat, a inés
¿, més de tot l'exigible a una pintura.) L'obra de La-
porta Astort compleix amb aquests requisits de la
pintura més acceptadora per a un sector considera-
ble : la facilitat, l'agradabilitat dels temes i del trac

-tament de la matÈrla, als quals cal afegir una certa
elegància fàcilment copsable.

P. ELIES	 el 'lace du Tertre, (AcadZni{a de Belles Arts de Sabadell)
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CARME COIITI S	 Atzavares (Sala Parés) BOSCH-ROGER	 Dibuix (Sala Merli) LA PORTA-ASTORT	 La hebra (Sala Parés)
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A. BRA\I ER	 La llar (Galeries Laietanes) 	 JOAN REBULL	 Dibuix (Sala Merli)
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E. GALVA E1	 A alldemosa tl.a Pinacoteca)

PLANAS-Di^RIA. — Si l'encarregat de la ressenya
de les moltíssimes exposicions que tenen lloc a Bar-
celona es cregués obligat a fer crítica d'art, la vida
li resultaria impossible. Està convingut, per sort,
que són dues coses molt diferents l'una de l'altra.
Àneu, per exemple, a fer crítica de l'exposició que el
pintor Planas-Dòria ha fet a la Sala Parés ; vulgueu
dir, amb tota bona fe, el concepte que la seva obra
es mereix, i ja teniu l'home que s'enfutisma perquè
ha estat tractat d'aficionat sense tenir en compte que,
sense aquesta circumstància atenuant, la crítica so-
bre la seva obra hauria d'haver estat molt més dura.
No és blasmable en si que cadascú passi el diumenge
de la manera que més li agradi, pintant o criant za-
naris o escrivint, però en el primer cas i en el dar-
rer, si vol que s'atorgui a la seva obra una conside-
ració i un aprofundiment, ha de començar ell per Fer
una pintura o una literatura que en siguin dignes.
( )uan el que practica un entreteniment vol presentar-
lo al públic, és que el considera susceptible d'inte-
ressar els altres. Si aquests no hi troben cap mena
d'interès, l'home discret no insisteix a cridar-los
l'atenció. En resum, que les pretensions són la pit

-jor cosa quan no lii ha matèria en què fonamentar-les.

SALA D'ART ANTIC

R. MARTí i ALSINA. Sempre hem tingut una
predilecció especial envers aquest pintor del vuit

-cents, de producció copiosa i desigual, de vegades
francament mercantilista i francament dolent, però
que també, ben sovint, és bo de debò. En mig de l'al-
clarull contradictori de les tendències d'avui, una ex-
posició així és un bon punt de referència per a les
comparacions. Martí i Alsina és tingut per un pin-
tor representatiu de les tendències més prevalents en

la nostra pintura del segle passat. Aquesta opinió és
una mica inexacta, corn totes les aproximacions. Per
sota dels tòpics de la seva època, que són només un
aspecte exterior, hi lia les formidables qualitats del
pintor, el seu realisme de bona mena, la pi-
enuncia-ció de moltes troballes que després, millor explotades
per pintors més reflexius, han contribuït a l'evolu-
ció—accelerada anys després—de la pintura moder-
iia. El cas no és únic, sinó ben freqüent, que en em

-prendre revisions tardanes, honì trobi gèrmens tin-
guts per característics d'una escola, en obres molt
anteriors. De segur que si Martí i Alsina hagués vis-
cut en un altre ambient artístic que no pas 1'encon-
git de la Barcelona del seu temps, i Hauria pogut
donar un magnífic desenrotllament a qualitats que,
tot just apuntaven i foren ofegades per necessitats
d'ordre immediat i potser també per una manca de
consideració envers la pròpia obra. Però no a tots els
pintors es pot exigir una vocació de màrtir.

Jus'1' LABOT

SALA JOAN MERLI

La Sala Joan Merli, a les Galeries Laietanes, és
una constant atirinació del bon criteri, que, en quant
a tria hauria de presidir tota exposició artística. La
Sala Merli és un clos tancat a la banalitat i a la poca-
solta. A més Merli afirma que és un home de la seva
època, escollint per a les seves exposicions noms que
la representin eficientment ; àdhuc aquells que tot i no
ésser de la darrera fornada, com Nonell o Gimeno,
són ben bé dels nostres temps. Darrerament Joan Mer

-li exhibí en la sala per ell regentada, una sèrie de
dibuixos—d'entre els quals GASETA DE LES ARTS s'ho

-nora publicant-ne alguns a l'atzar—tots ells dignes
dels .artistes que els signaven : Rebull, Bosch-Roger,
Ràfols, E. C. Ricart i Marqués Puig. Uns quants di-
buixos d'Isidre Nonell feien encara més valuós el con-
junt.

B.
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E. ( . RICART	 Uibuiz (Sala Me.li)



ELS REIS DF. DIX--AM--ARCA-

VISITAREN
LA CASA
LIRA LITA
SUCURSAL
DEL PASSEIG
DE GRACIA, 90
DURANT LA
SEVA ESTA-
DDA A LA NOS-
T RA CIUTATEls Reis arriben a la sucursal d'Uralita. Passeig de G,- cia, qo

La Casa Uralita té l'exclusiva al nostre
país per ala venda de l'argenteria de
Georg Jensen, el famós orfebre dina-
marquès. També
és Uralita la qui
representa exclu-
sivament les cèle-
bres porcellanes
de Copenhaguen.

Els Monarques de Dinamarca sortint de la

casa Uralita, sucursal del Passeig de Grácia, qu



GASETA DE LES ARTS
ARQUITECTURA, ESCULTURA, PINTURA, BELLS OFICIS, CINEMA

REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:

Via Laietana, 37, 4." - Despatx 38 - Barcelona

ART ANTIC	 DIRECTOR- PROPIETARI	 ART MODERN

JOAQUIM FOLCH I TORRES	 MARILIS GIFREDA	 RAFAEL BENET

ABOXAMENT

Un any: Barcelona i ¡ ptes. Península ib`— ptes.

Un trim.e	»	 6	 »

América Llatina: un anv	 2I`—

Altres països:

_\ ümirc,-os exlraordiiiarrs ¡nc/nsius.

Nou números anuals, repartits un cada mes, excepció dels mesos d'estiu Juliol, Agost i Setembre

AVISEM ALS SUBSCRIPTORS DE FORA

BARCELONA

que el cobrament de llur atenta subscripció a la nostra Revista aviat
es realitzar per mitjanceria del Banc de Catalun ya. A,gra'irem, doncs,
facin la mercè de fer efectiu el seu import als agents dei Banc,
el dia que se'ls sol•liciti.

A tots els subscriptors que hagin abonat rebuts de subscripció,
tant de la GASETA DE LES ARTS (1." época)com de LA CIUTAT I

LA CASA corresponents a mesos posteriors a l'últim número apare-
gut, els servirem de franc els números de la GASETA DE LES ARTS

(2." època) equivalents a l'import dels exemplars no servits.



Setmanari de Literatura, ert i Política

PELAS, 62 : TELEFON 15500 : BARCELONA

SUBSCRIPCIÓ: 2'50 PTES. TRIMESTRE

f)in^^cotccct
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@aspar &smatges

`' arcs i @ravats	 J)esseig de Gràcia, 54
telèfon 13704

Saló d'Exposicions	 a r c e 1 o n a
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A. LÓPEZ LLAUSÀS, imp.
Diputació, 95, Barcelona
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