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Lina taula d'Antonello de Messina
a la Col •lecció Cainbó

Ha ingressat darrerament a la Col-lecció del nostre
illustre amic el senvor Francesc Cambó una petita
taula obra del pintor quatrecentista italià Antonello
de Messina (r43o- 1,17Q), i de la qual, expressament
autoritzats pel colleccionista, donen avui als nostres
lectors ura reproducció,

Recercadíssimes avui en el món dels amateurs i
entre els museus les obres d Antonello (pintor qui és
una de les Inés singulars figures de les escoles primi-
tives italianes), la seva troballa de temps perseguida
pel nostre illustre amic, no ha estat fàcil ni lliure de
la competència que altres aspirants li feren. Donat
el propòsit del senyor Cambé, que és el de reunir una
selecció d'obres mestres que constitueixin en el seu con-
junt l'espectacle de totes les grans figures represen-
tatives de les niés grans escoles de la pintura antiga
d'Europa ; és clar que una obra d'Antonello de Mes-
sina era necess^iria a la proposada i dificilíssima arre-
plega que porta a cap el nostre home ; dificilíssima
en el cas present, per quant a més que Antonello
té una producció molt reduïda, la major part de les
seves pintures, hom no pot aspirar a adquirir-les per
causa de pertànyer a esglésies o museus, de manera que
el fer-se amb una d'elles és difícil, i exigeix de part del
qui s'ho proposa, una atenció constant damunt d'aque-
lles poques, que per correspondre a coileccions priva-
des, són susceptibles de venda, i que no cal dir que es-
tan com assetjades per una certa quantitat de podero-
sos aspirants.

Cal dir encara, que la taula d'Antonello que el se-
nvor Gambó ha adquirit, és la . darrera obra del mestre
que ha estat reconeguda. La seva descoberta és de-
guda al savi professor de la Universitat de Roma i
historiador de l'art italià, el senador Adolf Venturi,
qui la donà a conèixer per primera vegada en un es-

tudi publicat a la revista «L'Arte» que ell dirigeix
(Vegi's volum any 1024, piig. 71). El fonament de
l'atribució de Venturi na deixà lloc a dubtes, que d'al-
tra banda l'autoritat del docte professor salvarien, oi
més quan altre crític, com Berenson, que és dels qui
avui fan autoritat en ruatèria de pintura italiana, i
que no sempre està d'acord amb Venturi, acceptà la
atribució d'aquest, sense ni discutir-la. (Vegi's la
revista «Dedalo» anv 1926, pàg. 630), afirmant que
la taula adquirida avui pel senvor Cambó havia for-
mat part del retaule que Antonello pintà en 1476-1477
per a l'església de Sant Cassià de Venècia i que en
els anals de l'obra del pintor, és judicat com la seva
obra cabdal.

Així reconeguda per les dues autoritats principals de
la crítica de pintura italiana, s'iniciaren les gestions
per a adquirir l'obra prop de] seu posseïdor qui era
un famós colleccionista de Milà. Catalogada com del
Tresor Artístic Nacional d'Itàlia, es féu ús de la llei
de defensa que permet la sortida de determinades
obres d'art que l'Itàlia tingui ja representades en els
seus museus, mitjançant una compensació metàliica
important que va destinada al fons d'adquisicions de
la caixa de] Museu de la província que perd l'obra.
Acomplerts tots aquests requisits, aquesta vingué a
Barcelona, i avui tenim el plaer de saber-la col-
locada entre la sèrie d'altres grans obres d'art de la
collecció del senvor Cambó, que comença a ésser nom

-brosa l a disfrutar a Europa l a Amèrica de singu-
lar prestigi.

La taula d'Antonello adquirida, ultra ésser una
mostra eloqüent de l'art d'un mestre, rar i meritíssim,
té per a nosaltres l'interès c'.'í:sser la única que hi ha
a Espanya. Les finalitats culturals de la coliecció del
senyor Cambio, obligaren a i'illustre col.leccionista a
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portar ací, de preferència, les pintures d'aquells artis-
tes que no són representats als Museus i colleccions del
país. Així, aportà un dia, disputant -la ardidament,
una obra de Boticelli, que és un mestre que manca al
Prado, i així és com el nostre il-lustre amic ha pogut
aportar avui a la riquesa artística nostra una obra
d'Antonello de Messina, mestre del qual no hi lla cap
obra ací., ni és fàcil que mai en aquest país n'ha

-guéssim tingut cap, donada la manera absurda de for-
mar els museus que tenim.

r.. .
Antonelio de Messina és una personalitat pictòrica

que té dins la història de la pintura un interès espe-
cial. Vassari li atribueix la introducció a Itàlia del
procediment de la pintura a l'oli que els Van F,ycic
empraven. Bé que això sia avui inadmissible, perquè
parallelanlent a Antonello de Messina, altres empra

-ren el procediment que es creu cque, el propi Van Eyck
aporta a Itàlia, tenim en aquest punt una idea impor-
tant per al coneixement de les relacions tècniques (le
l'art d'aquest pintor amb el dels fangosos mestres fla-
mencs ; relació aquesta que ens porta a considerar el fla-
menquisme regnant a Sicília, la seva terra nadiva, en el
temps de la seva jovenesa, i en la introducció del qual
lli intervingueren en gran part, les aficions flamen-
quistes de la Cort catalana de Nàpols 1 les personals
del nostre Rei, Alfons V. d'Aragó, entusiasta de l'art
de les escoles nòrdiques.

Així quan hola estudia l'estat de la pintura a Si.
cília en els dies de joventut d'Antonello de Messina,
i en els quals es determinava la seva formació artísti-
ca, hom es trobà de cara al moment en què l'escola
catalana de pintura és allí la que priva. Restes d'a-
questa escola, que no han estat encara prou fondament
estudiats, són allà per a certificar-ho, i d'entre ells,
ens cal retenir per al cas present, els del fla-
menquisme del mestre Jaconnart de València, pintor
d'Alfons V, que residí vora el seu Rei en la seva
Cort. de Nàpols, fangosa pel seu amor a la cultura i la
seva atenció a les coses d'art. Res per tal més es-
caient en aquest punt que retreure les obres primeres
d'Antonello i en examinar urna d'elles, tal com la taula
de Sant Zossinlo a la Catedral de Siracussa, recordar
la seva semblança, ni que sia externa, amb l'aspecte
sumptuós i flanlenquitzant de les taules de Jaconnart
cíe València i els jaconnaristes.

Res més allunyat del nostre_ pensament, que el sen-
tar la teoria de les ascendències catalanes de l'art
d'Antonello de Messina. Personalitat vigorosa, el seu
reni és de l'espècie deis qui superen al temps i ï'es-
cola local que els veié néixer. Constantem sols que ell
néixer l'art d'Antonello l'escola catalana . era present
entorn seu, i que ella donà a Sicília el to durant una
època en què el flamenquisme d'Antonello era un fet
coincident amb cl deis nostres pintors.

Es evident que aquest evekianisme d'Antonello de
Messina ha tingut exemples superiors als que la nos-
tra escola l i podia oferir i més directes. Els autors
convenen er un seu viatge a Flandes, que explicaria
les maneres emprades per l'artista en obres tan evc-
kianes com el (Crist beneïnt» de la Galeria Nacional_

de Londres, que malgrat l'evcl._ianisme de la forma,
te una originalitat íntima sorprenent. Sia corn sia,
hem indicat el nlecl.i d'on va eixir el pintor i la inter-
venció de l'art català en aquell nedi, car el geni assi-
mila tot el que té entorn i ho supera, i no és en va
l'indicar quines forn les fornies d'art que als seus
ulls jc,vençans s'oferirien:

L'artista, com és sabut, va aliar a Venècia i a
Miià, on treballà en diverses i nombroses obres. És
evident que el contacte amis l'escola que Joan Bellini
guiava a Venècia i per extensió a les nitres ciutats
del nord d'Itàlia, l'influí. En la seva obra, aquesta
triple concurrència de geni personal, de flamenquisme
i de bellinislne es retroba manifesta. D'aquest com-
post, neix aquest art únic i intens que les seves obres
cus revelen, i en el qual es concreta potser millor
que en cap altre mestre aquell arcaisme vívid, que és
la glòria d'aquell temps que podríem anomenar «el
punt dolç» del i enaixement italià.

* 1:

L'obra cl'Antonello de Messina que el senyor Cam-
bó lla adquirit, és típica d'aquest moment. Es el fruit
d'aquella llora en què els mestres italians cerquen ami)
Leonardo, no sols l'espectacle superficial de la vida
que Giotto donà amb la reproducció de les actituds,
sinó la veritat íntima de la realitat, de la qual en sorgís
com d'un esponjament aquell espectacle. Es l'hora de la
recerca del modelat, l'hora de íes especulacions da-
nlunt els jocs que l'ombra i la llum fan en pintar els
cossos. L'art té una concisió analítica. El dibuix té
ulla voluntat cloro Iladora, ulla delincació afirmativa.
Antonello de Messina és un exemple viu d'aquesta ma-
nera emocionada i prècautiva de l'estudiós que desco-
breix i s'afanya a copsar i perpetuar les descobertes.

Heus aquí alguns dels mèrits d'aquesta deliciosa
taula d'Antonello, que mercès a la desvetllada condí-
cia cl'En Cambó, tenint avui a Barcelona. Ell qui hin
donat els clàssics a la nostra coneixença popular i lla
posat a l'abast del nostre esperit les grans obres li

-teràries; del neón, heus aquí que ara ens vol donar (sol-
lícit a la formació espiritual de la gent catalana), les
obres d'art deis grans piuturs del nión. Que Déu li
pagui.

La taula d'Antonello, heli dit que forana part del
retaule de l'església de Sant Cassià de Venècia, que
és judicada coli una de les obres cabdals d'Antonello,
pintada entre els anys 14.76-1477.. El pretessor Be-
renson, qui ha estudiat a fons el problema del retaule
de Sant Cassià illa proposat la restauració teòrica del
mateix, ha reconegut, com hem dit, en el bust del sant
Monjo que la taula de la Collecció C:inlbó ens repre-
senta, la part d'una de les imatges que constituïren
aquell preciós conjunt.

Així :'obra té encara un altre punt d'interès i te-
nim amb ella, per ésser d'Anton ello de Messina i per
i ,sser part del retaule de Sant Cassià, segons l'opinió
ele Venturi i cíe Berenson, una ele les obres millors
del gran mestre quatrecentista, que fa un gran Honor
a la Collecció barcelonina que des d'ara l'estotja.

JOAQUIM FOLCH 1 TORRES
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ANTONLLLO DE MESSINA	 Sant Monjo, Ir:.gment del tetaule tle 1'església de Sant Ci1ssià de Venècia. 3 t,5 X qo cm.	 (Co[!p.-r ió f. (ambó, b'arcáoaa)
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SAN 1'[AGO MESTRES, arquitecte	 -	 Piscina del «Club de Natació óarcelona»

LA NOVA ARQUITECTURA A CATALUNYA

í.^ia•vr$uw.

SA\ lTAGO MESTRES, arquitecte.	 «Club de Natació Barcelona», enterior

La darrera exposició de projectes d'arquitectura a
ies Galeries Dalmau, ens ha fet pensar a donar un
recull de l'arquitectura nova que s'ha produït dar-
rerameut a Catalun ya, no solament aquella dels se-
guidors de] plasticisme, sitió tota altra amb tenclèu-
cia a resoldre els nous problemes constructius seguint
unes direccions més o mnen.vs allunvades de la tradi-
ció, donant a aquesta paraula un significat sués aviat
una mica superficial

No ens leen' cenyit a una recensió de la notable ex-
posició de les Galeries Dalmau, sinó que p ern comple-
tat aquella exposició amb obres degudes a arquitectes
que no figuraven en aquella Manifestació, fies d'aquells
que, pel que podríem dir-ne germanor d'estil, hi hau-
rien pogut figurar sense perill de caure en eclecticis-
me, el qual gairebé fou evitat pels organitzadors de
l'exposició de projectes d'arquitectura.
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LLUfS CI RON,\, crgniterte

Obrim el nostre catàleg amb una obra de Santiago
Mestres . el Club de Natació de Barcelona, que nos.
altres considerem com un heli antecedent del nou es-
tat d'esperit vers lii simplicitat. Unes estructures de
ciment armat es fan ben ostensibles a l'interior de
le gran piscina de 33'3 ; x i. mu. Aquest interior es
pot considerar com una obra ben moderna. L'exterior
cidl Club és més bé una reestilització aconduïda amb
esperit i-ontemporani.

Santiago Mestres, però, c.s un dels pocs arquitec-
tes que després de la reacci5 classicitzant, produicia
per les disbauxes de l'anomenat «modernisme barcelo-
ní», té prou pit per a allunvar-se del Renaixement i
donar una obra bella, sense estargir els documents
modèlics. Mestres arriba, sobretot, en l'interior de la
piscina directament a la modernitat, sense encisar-se
amb les perilloses reestilitzacions del folklore. Els
problemes d'un Club de Natació s'han resolt ací d'una
manera adequada, emprant una tècnica moderna i so-
hretot amb esperit modern.

A Mestres es deuen altres projectes, que cal con-
siderar com a antecedents de l'actual moviment : en
l'Exposició de Sevilla ha construït el pavelló de la
Indústria Catalana seguint una mica les normes de

Projecte del Palau de la Llum per a I'Exposiciú Internacional de Barcelona (no realitzat)

F x-posició_ .1 'Arts Decoratives. París 1925. 1VIi• 5 acos-
tat al lasticisNmae el podent considerar en el pavelló
dels Artistes Associats de l'Exposició Internacional de
Barcelona 1929.

Dintre una direcció més «futurista» en el sentit
d'exaltació lírica que té aquest mot, peni de possar-bi
el projecte del Palau de la Llum, que el nostre gtrm?I
l'arquitecte Lluís Girona prest•ntà el;, un concurs per a.

tl ;sposició de Barce' ona. Aquest projecte, donat el
criteri tristament tradicionalista del jurat, no fou tin-
gut en compte. Es tracta cl'nn veritable palau de cris-
tall, sostingut per estructures de ferro, La idea de la
gran lluerna amb el joc dels inl;ombrables reflectors
tia estat aprofitada, en part, en la illuminació que co-
rona l'actual Gran Palau.

També dintre d'una tendencia «futurista», potser
inspirada en certs aspectes de l'actual arquitectura
russa; heni de posar-hi el projecte de Plaça de Braus
dels senyors R. de Churruca, F. Fàbregas i G. Po-
dríguez Arias, el qual fon e •̂ h 1 bit en la darrera ex-
posició de les Galeries Dalasi iu, sense que els seus 2U-

tors s'haguessin cenyit a l'esperit del plasticisme pre-
conitzat per Le Corbussier, el qual de bona gana els
altres expositors compartie-.1. Icen resoltes en aquest

R. de CHURRUCA, F. FÀBREGAS i G. ROUHÍGUEZ ARIAS	 Plaça de BrausLLUIS GIRONA, arquitecte 	 Entrada al Palau de la Llum
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ANTONI PUIG-GAIHALT	 Maqueta de la fàb,ica de perfums eMvrurgias

projecte les necessitats d'emplaçament i desallotja-
ment del públic.

D'Antoni Puig-Gairalt pub:iquem ací la maqueta i
una perspectiva de la nova fàbrica de perfums «My-
rurgia», actualment en construcció, de la qual ens ocu-
pàrem en el primer número de GASETA DE i,i;S ARTS
(segona època). Aquest projecte té, sobretot, el mèrit
d'ésser el primer que es projectà a Barcelona dintre
les normes plasticistes, encara que Puig-Gairalt no ha
deixat d'usar discretament coronisaments i motllu-
ratges.

Nicolau Maria Rubio és un altre dels conreadors del
piasticisme, malgrat en alguna ocasió hagi combatut
certs aspectes de les teories de Le Corbusier, per ex-
cessivament materialistes. Rubió que és un artista
molt fi, en el seu project, de l'Estació Ràdio Barcelo-
na, que s'està construint al Tibidabo, ens lia donat
una adaptació personal i molt delicada del purisme.

Aquest projecte d'estació de R. T. fa temps fou
traçat pel nostre arquitecte i jardiner ; molt abans de
la susdita exposició de cán Dalmau, 1'E. R. B. s'havia
començat a construir.

La planta és rectangular, obligada per la tècnica
I,a coberta té pendent per a recollir les algues neces-

sàries per a la installació.
Escales obligades pel desnivell.
Gran finestra estesa horitzontalment, tot al llarg

d'una terrassa on el públic passa i mira la installació
que és a l'interior.

Visera o llosana, per a treure la Pum dels ulls de
l'espectador i dei vidre de la finestra baixa, facilitant
així la visió de l'interior.

Altra finestra alta, l'objecte de la qual és captar
lluna per camí diferent del que segueix la mirada rae
l'espectador.

Vidrieres de ferro T.
No ni lla motllures enlloc.
Han estat respectats tots els pins del vol de ]'edifici.
Un altre dels projectes que publiquem és degut a

Ramon Raventós. Es tracta d'un pavelló per a turis-

me, no construït, que fou projectat per a l'Exposició
Internccional de Barcelona.

Es un projecte en el qual es manifesten les possibi-
litats constructives del ciment armat. Més que a I,e
Corbusier, Raventós recorda ací a Mallet-Stevens, a
J. J. P. Oud i potser als russos.

Es de lamentar que aquest pavelló no s'hagi realitzat.
I vénen, finalment, els expositors de ran Dalmau,

de la tendència cités netament plasticista. No ens en-
tretindrem a fer una recepció massa extensa de l'obra
d'aquests, car la majoria dels nous arquitectes estu-
dien amb certa extensió en aquest número, els seus
projectes.

Lis senyors Josep L. Sert i J. Torres-Clavé, entre
els expositors de les Galeries Dalmau, foren els pri--
mers d'inquietar-se amb !es troballes de l'Esperi^
Nou. Ja en el primer número de GASETA DE LES Arnis
(segona època) dedicàrem un comentari al seu projecte
d'Hotel en una platja, el qua,, quan la vinguda de I,e
Corbusier a la nostra ciutat, era casualment exhibit
en el local de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya
Le Corbusier féu un merescut elogi d'aquest primer
projecte de Sert-Torres. Avui publiquem ací els pro-
jectes i maquetes del Poble d'Estiueig, que fou les-
forç major i potser el més reeixit de la darrera exhi-
bició d:• can Dalmau.

De Sixte Illescas reproduïm ací el seu projecte d'es-
tació realment lleugera, en la qual els buits tenen un
manif:.st domini damunt dels plens, els quals estan
recluits, gairebé, a la mínima expressió : a la feina
estructural.

De C. Alzamora i E. Pecourt és la maqueta qua
reproduïm del projecte per a: una clínica, en el qual
els grans buits són una exigència de la utilitat del
local.

I finalment dels senyors F Perales i F. Armengou
reproduïm la maqueta cl'un Club d'es75orls, obra en
la qual el joc de ritmes entre plens i buits és portat
amb un gust molt viu.

El propòsit de GASETA en recollir les darreres mo-
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ANTONI PUIG-GAIRALT, arquitecte

dalitats arquitectòniques, no cal clir que a més d'in-
formati1.1 és estimulant. Hstin!ulant, sobretot, més de
l'esperit nou que de la fórmula nova, la qual, ben se-
gur, pot ésser adaptada pels inés joves amb més lli

-bertat artística i alhora amb més fidelitat a la nostra
geografia.

?,nlb tot, eu constatar el fet de l'entrada de
l'arquitectura nova a Catalunya, sentim una joia
íntima i no pas de reflexe tristament provincial : uni-

Fúbrica de perfums • Myrurgia »

tat de cultura a Occident a la rel greco-romana de la
qual el:3 pobles nòrdics amb llur fórmula arquitectò-
nica vénen a fer-li un cert acatament. Entre els nos-
tres, clones, caldrà que no oblidin que el gòtic català
fou plàstic, com ho tou l'arquitectura de tot el Migdia.

Cal retrobar la fórmula de l'arquitectura dc. 1'Espe-
rit Nou en les fórmules de l'esperit inés substancial-
ment mediterrani..

RAFAEL BI^.NE'r

Ciutat d'estiueig en la Costa de Llevani-

i'na ciutat d'estiu amb 1c,, comoditats que exigeix la
vida ele platja d'avui cija no existeix, les actuals no reu

-ueixeli cap condiéió per la sida que s'hi desitja portar
carrers torts, difícil circulació, 1nanca d'espai per pararla
d'autos, solament el primer reltgle de cases amb visió al
mar, manca d'espai verd, i un desordre arquitectònic de
conjunt encara superior al le les grans urbs. Aquesta ama!-
gama de xalets en els que cada un dels propietaris ha dei-
xat aliar la seva arbitròria fantasia, és el resultat (l'una
manca ele criteri arquitectònic prescindint, tant en el de-
tall, cola en el conjunt, de tota noció d'ordenació. (Biarr'.tz,
Antibes, Nice, Ostende i De:ntville...).

En aquest projecte s'han tractat de resoldre tots aquests
inconvenients. Tenint en compte que l'espectacle inés in-
teressant d'aquesta classe de ciutats és la platja, s'ha pro-

curat abans que tot una perfecta visió d'aquesta des de

totes les parts ciestivades a habitació.
Ultra les necesitats de la vida d'estiu d'avui ci ja (com-

pletament diferents de la dels nostres avis) ha donat per
Iesultat, un nou programa, la resolució del qual dóna una
nova ciutat.

El programa seguit en aquest projecte, és el següent :

PARTS DESTINADES 1 HABITACIÓ :

Hotels. — Departaments amb r.erveis eu comí
dos tipus. Vil-les- eu série ; cinc tipus.

H. l'ART DESTINADA A LLOCS DE REUNIÓ :

Casino. — Club nàutic. — Sala d'espectacles. 
—Estadi. — Golf. — Cafès i Restaurants,
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NICOLAU M.° RUBIÓ I TUDURÍ, arquitecte	 Estació de la Unió Ràdio Barcelona

1i4MON RAVENTÓS, arquitecte 	 Interior d'un pavelló per a turisme

11I. PARTS DESTINADES A SER\TIS UTILITARIS :

Ajuntament. •— JVercat. — Estació. — Esglésirt —
Botigues. — Garátge. — Rentadors , etc.

IV. CIRCULACIÓ:

I-Iotel. — El gran hotel per qüestió d'utilitat es troba ín-
timament lligat al casino, club nàutic i sala d'espectacles.
Iurmant amb aquests, un gran conjunt arquitectònic cnt-
plaçat a la terminació tle la platja sobre mateix del mar
i aprofitant la forma natural del terres} és visible de tot
el poble.

S'ha seguit en coral ,osar lo ttn criteri d'unificació que
dóna una gran massa ti 'arquitectura clarament diferenciad.[
de l'altra com ho eren les antigues acròpolis gregues i
les places d'església medievals en els països llatins.

A usés, aquest lli,-ament de coustrucc:ons dóna una mé:>
tàcit circulació i nn inés gran sprofitcment d'espai, així
per exemple la terrassa del asino que està en un nivell
inferior a l'hotel (perquè no privi la vista) serveix de so-
làrium al Club Nàutic i con hita, directament , amb els
clorttiitor:s per m i tjà d'una escala exterior.

1, 'hotel consta de dues parts, la inés important dest:na-
da a la gent que hi pass[ una temporada i l'altra de tueu.ys
cabuda destinada ais turistes.

La primera té fornia de L oberta, resultat d'un estudi d'a-
profitametit de visió, en l'enlplaçameat de yuè s'ha de par-
tii, les dues ales d'iquesta I. s'han acordat per un cos '^or-
bs,t, que en la planta baixa s'aprofita com a lloc favorable
per empiaçaa--li: el restaurant.

Aquesta part (le l'hotel acabad i per una gran terrassa
-jardí, té cinc pisos destinats a dormitoris (30,) llit..) cada

un amb el seu bany i W. Ima., dividits en cures categories
els de la primera classe mirant directament el mar i la
platja, de cabuda r.er clos llits, comnn,iyuen ainb una ga-
leria exterior independent per cada tlormitori.

El sistema constructiu adoptat (peus drets i lloses de ci-



G AS ETA DE L E s A R T S	 II3

yl

^^	 I4

.1 ^ÍI'

^_• ^	 . ^t.•^ _ 
tn tnu 11 ^ ^	 ^ ^^^ î ^^
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RAMON RAVENT(S, arquitecte
	 Pavelló per a turisme projectat per a ('Exposició Internacional de Barcelona i no construït

atent armat), ha permès la lliure disposició de les finestres
a la façana, s'ha escollit la forma francament horitzontal
perquè antb igual superfície vitrada que la que s'em-
praria en una fiuestra corrent, tenim una visió del paisatge
contínua niés gran I inés interessant, al mateix temps que
1'ennt rquem anib unes línies Inés en ltartuonia : utb les se-
ves (louiiu..nts.

També cal tenir en compte la quantitat de cel que es vett
des de l'habitació, car és aquea s. el que dóna la llum més in-
tensc. Suposant l'horitzó normal corresponent a una per-
sona dreta (ratll i de Munts a les figures I, 2 i 3), tenim, per
a la figura núni. i : ,;',o m.' de superficie (le ccl ; per a la
figura  e 2'02 111. 2 (le la mateixa superfície (raen}'s :v-
tensitat ]lumínica, per tort, en l'interior del nostre hotel),
i per a la figura ntítll. -, : 2'zc tn."

En el cas (le l'hotel, la llum arriba a aquestes finestres a

través d'unes ga:eries que priven que toqui el sol a la
façana a les hores eu que aquest tindria inés intensitat ;
d'aquesta manera l'habitació resulta més fresca a l'estiu.

Estèticament guau}-a el paisatge limitat pel primer ter-
mc precís que assenyala la llosa i l'atnpt de la galeria. l'er
obten?r un efecte seniblant a aquest, molts arquitectes -le
tots els temps, han emmarcat sovint i per pur lirisme el
paisatge (l'una matrera semblant.

Aquest: e:ements ( galeries) donen a la façana un aspecte
(le lleugeresa, sense destruir la superfície d'aquesta, que
accentuen la seva ineridionalitat car si bé algunes cons

-truccions del Nord a primera vista semblen produir el ma-
teix efecte, tingui's en compte que en aquests exemples
no existeix )a galeria i eu posar )a finestra en el pla de
fora queda la façana mol niés pesada.

Els paor de dormitoris comuniquen per una escala exte-
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J. LI. SER -r i J. TORNES-CLAVL, arquitectes	 Poble d'estiueig a la Costa de Llevant. Perspectiva de conjunt

iior amb el solàriuni i la gent pot bailar per aquesta ant1)
trajo de bany cap a la piscina i a la platja.

La planta baixa ole 1'ltotel está al mateix nivell que el
Casino i aquests dos van íntimament lligats, aixi per exem-
ple no hem posat sala de festes a l'hotel perquè s'utilitza
per aquestes el dancing del Casino.

S'ha adoptat un sistema doble de restauratnt--un dedicat
als turistes de pas i l'altre a la gent que estiueja a 1'ho-
tel—, arte comunica cl_rcctatnent amb el hall ; així els tn-
ristes no fan cap nosa a la gent que habita l'hotel.

Els restaurants s'han projectat en diferents nivells ; d'a-
questa manera la gent del davaiit no tapa la visió a la 'gent
de darrera.

I,es terrasses que formen el menjador descobert segueixen
també aquesta forma escalonada.

Offices, toilettes i perruqueria, etc., s'haii installat a sota
la part alta del ntciijador.

El hall eu clos nivells mira directament la piscina i co-
ntunica amb aquesta per una escalinata.

Sota la part alta i als dos costats (le l'entrada es troben
els serveis !l'administració, direcció i guardaroba.

Del hall es pot passar directament, per sota il'un petit
porxo al Casino. Aquest consta d'un vestíbul d'entrada,
atnb el serveis de toilette, guarda-roba, telèfon i office.

Per unes grans portes v cariades es passa al dancing que
per uii cantó té visió a la platja i al poble, i demés té un
doble sistema ole terrasses que augmenta la seva cabuda en
un moment donat ; una d'elles dóna directament a la pis-
cilla i l'altre té un gran bar.

I-Ii ha també la gran sala ole joc que pot comunicar in-
dependentment amb el carrer.

I'er un passadís es comunica el dancing amb el cinema
(l'amfiteatre del qual està en el mateix pla del Casino) inde-
pendentment (le la sala ole joc. També lti ha un ingrés a la
sala d'espectacles per la terrassa superior.

Cinema i Sala de Cosicert.s. — Ha (le reunir les cond:ciors
(le perfecta visualitat i acústica ; per la primera s'ha tingut
en compte le; normes nordamericaues, distànzia i !amant'
(le la pantalla , màxima desviació d'un espectador amb res-
pecte l'eix, inclinació del pati ole 1'anfiteatre, del raig de
projecció, cte. La forma més simple (l ile reuneix aquestes
condiciotls, és un tronc de pirummide rectangular, però por
millorar l'acústica es 'substitueix el pla inclinat del sostre,
per tina volta (l'un perfil semblant al emprat per G. Lyon
a la Sala Pleyel. L'exterior cl'acfnest pla inclinat, no té
aprofitament, por aix è sobre els ares que soporten la co-
berta, s'han recolzat unes terrasses et: les que, el mateix

/ L!1 K̂	 4

1'
PLATJA

Esquema A
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J . LI. SERT i J . TORRES-CLAVÉ, arquitectes	 Hote. casino. club nàutic i cInema

J . Li. SERT J. TORRES-CLAVE, arquitectes
	 Planta del conjunt de l'hotel, cOSiSlO, club nàutic i cinema del <Poble d'estiueig»
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(Fig. L). — Finestres d'un dormitori del Majest ic
Palace Flote),	 g'S8 m" superfície d'obertura

(Fig. u).— Finestra de dormitori de l'Hotel del	 (1'g- 3 ).—Supe Ocie de l'obertura d'un dormitori
Poble d'estiueig. .t'5o nu" superficie d'obertura	 (le 1 'Flote) del Poble d'estiueig transformada

en finestra d'estil tradicional

(lile les laterals, es suposa ilistaliat un ca lC que mira a la
gran plaça de l'estadi i al loar. El que resta de coberta,
pot obrir-se en els cutreactes n durant la nit a l'estiu. En
pocs m'.nuts, queda d'aquesta manera renovat l'aire ele la
sala. 1_ateralincnt s'acusen els cossos verticals que aliot-
gen : escales i ascensors que condueixen a tres pisos de
vestíbuls ; els dos inferiors amb els sostres perforats que
donen més gran visualitat. Sobre aquestes fui gran bar
americà.

Per a les llotges s'ba e:egit la part anterior de l'aufitea-
tre, per la seva millor visió de la pantalla gran visualitat
eles de la sala. I,a cabuda d'aquest cinema és de 2.000 per-
sones aproximadament.

La façana del cinema que dóna a la plaça expressament
disposada amb un grati pla llis que serveix per col•]oc-tr -lli

els anuncis i cartells (le 1a representació, tenint en compte

(lile aquests iugucli un paper important en la façana de
tot edifici destinat a espectacles. A gairebé tots els cinemes
i teatres aquests cartells tapen la meitat de la composició
acto aclament pensada

VFT. • F.rS EN SI,RIr :

I.	 Vislldli(:tt.
II	 Pi, b1enia e(oni>nlic.

1I1. C'onjuiat ordenat.
I. — Pisuulitat : crani que l'espectacle -,nés important és

la platja, s'ha prosa*at que aquesta sigui visible eles de
cada villa. Naturalment la solució d'aquest problema de-
pèn del pendent de] terreny. Si aquest és molt fort la
qüestió visualitat és resolt (l'una manera fàcil però lli ha
els inconvenients de cireulaeic car aquesta es fa penosa
talit per peatous colra per vehicles.

000,00"	 e L^Ymg Iowa

a Oc-oto, sine
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). LI. SERT i J. TORRES-CLAVÉ, arquitecte	 Planta de les vil'les en sèrie, tipus 4
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J. LI. SERT i J. TOR RES-CLAVE, arquitectes	 Maqueta d'una villa

l'er això s'ha partit tl'nu pendent mitjà d'un t ,5 per cent,
el gual permet resoldre la citcttlació i gràcies a tina dispo-
sició cyne s'ha donat a les villes queda solucionada la
uüestió visualitat

Si haguessin posat el primer rengle de cases amb la mà-
xima dimensió par líela a la platja, cota es fa generalment,
a més de perdre superfície (le façana amb vista a la platja,
les villes de darrera haurien que(lat completament tanca

-des. (Vegi's esquema lletra A).
Tal com indica aquest esquema, per la disposició adoptada

queden resolts aquest s inconvenients en les vilies de se-
gon rengle, i amb tot i que s'ha hagut de posar el jardí al
darrera (per no allargar massa la distància a la platja) no
ha quedat aquest privot ele la vista del mar, puix la part
central de la casa s'ha posat sobre pilots.

Les vil-les dei tercer rengle per llur alçada tenen visió
d'recta del mar per sobre les dues primeres i ele la platja
per 1'espai que queda entre aquestes. S'ha col•ocat la gran
finestra del hall precisament en aquest punt de màxima
visualitat.

II. Problema econòn2.ic : Aquest problema cus porta a
la construcció ei sèrie ; s'han utilitzat els mateixos ele-

ments d'estructura ; és dir : retis drets i lloses nervades
de cintent armat ; els trams , sempre els mateixos de 5 x b
metres, permet aprofitar els encofratges.

I,es parets só'i solament Oc tanca ; doble cmbà revee.-
tit interiorment (l'una m ttèria ?solant.

Les finestres inetallidues estan composades a base de
los tipus elementaris típics.

III. Conjunt ordenat : El problema econòmic ens ?ta
portat a la construcció en sèrie, i aquesta a :a repetició
d'elements semblants ; aquesta repetició d'elements sem-
blants ha estat la base de moltes conlposici.ons tipus ; són
repetic .̀ons eT temple grec, l'aciüeciucte i ;'amfiteatre romà,
la basílica cristiana, els palaus florentins, l'Escorial, els
grans ponts, c:s silos americans, etc., etc.

Aquesta repetició, és el que dóna aquesta sensació de
ni ignitntl, d'ordre i ele serenitat ; precisament això és el
que in és s'ha perdut. F.l, conjunts de xalets que es fan
avui din no se'n treia altra sensació que la d'una barreja
de detalls confosos—ni conjunt, ni ordenació, ni economia,
ni visualitat.

La perspectiva amb el seu canvi de magnituds apa
-tents, Li lluiti, la naturalesa, ;1 color i el ritme, assolit
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ESTACIIÍ I'ER IINV PORT AI?I:1.	 PLAtN'1'A BAIXA. ES

SIXTE ILLESCAS, arquitecte
	 Estació per a un part aeri. Planta baixa

per l'alteració de tipus d'elements, fa que aquesta repetició
lio esdevingui mal inollotonia.

DEPARTAMENTS AMB SERVIS'IS EN COI'TÚ.

Constitueixen un tipus . d'habitació mixta entre 1'hotel
i la villa. Són una sèrie d'elenients cellulars agrupats en
unt gran immoble. Cada un d'aquests elements consta de
dos o tres clortnitoris, living room, hanv i terrassa -jardí.

Cada quatre elements tener, un grup de servei.
Hi ha un restaurant al terrat i en aquest un lloc fine

per la gent de la casa.
A sota d'aquest edifici, aprofitant la part privada de

vista, s'han installat els garatges.

1 ari uufilitària.—En disposar els elements que formen la
part utilitària, com són : mercat, estació, ferrocarril, Es-

goa,gnttr,^:t^

/Estaclo per
o^Nn B1^y^o

Problema aquest, relat ivanieiit ncu. S'ha resolt valent
-nos dels nous mitjans que ens proporciona la construcció

moderna : és solament per aquest ítnic camí que l'estructu-
ra no queda sacrificada per la decoració, i aquesta a tots
els serveis útils que la mateixa necessàriament ha de
reunir.

L'estructura és a base de peus drets, bigues i lloses de

i lésia, Ajuntament, etc., etc., no s'ha tingut en compte
que tinguessin una Lona visií, ; íulicatnent se'ls ha empla-
çat en el lloc més favorable per llur utilització.

Circulació.—Aquesta va distribuïda per dues grans vies
paralleles a la costa, 1a carretera i el passeig marítim.

Les dues convergeixen a la gran plaça situada davant
l'Estadi.

A part d'això, solament h v lia una part de comunicació
per vehicles emplaçada :t1 mig del poble. Per salvar ]a
diferència de nivell entre aquestes dues vies, s'ha clisposnt
una coutbiiiac'ó de rampes a un io per loo que permeten
solucionar la comunicació sedse cap punt de conflicte.

Per a ]a circulació de peatcnts hi lia carrers ascendents
cada 50 metres.

J. Li.. SxaT. - j. 'lbaa[s CLAVé

a un port aeri
ci>.nent armat, emplenant els buits per mitjà de super-
fícies vitrales i procurant un efecte estètic no solament
per la fornia i distribució dels materials, s`.nó per la qua-
litat dels mateixos.

Respecte als serveis, no solament es tenen en comp-
te els absolutament imprescindibles, sinó tots aquells que
sense donar-li una major complicació la facin més
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SIXTE ILLESCAS, arquitecte	 Estació per a un port aeri

agradable i atraient ; aquesta és la cansa per ;a qual
s'ha installat un restaurant susceptible de transformar-se
en sala de te o (le festes i un Hotel amb totes les comodi-
tats necessàries, altrament fóra un inconvenient per als
viatgers l'haver-se de traslladar de l'estació a un hotel de
la ciutat, degut a cluè generalment el gran camp cl'aterrat-
ge i altres ccndicious pròpies cl 'un port aeri fan que sigui
aquest situat en un dels extrems de la ciutat.

L'estació leer a viatgers es compon d'un gran vestíbul
situat en el centre (le l.'edilici on es disposen les guixetes
per a la vencia dels passatges, així com també als costats
laterals del mateix tota clase (le serveis d'urinaris, waters-
closets, publicitat, perruqueria, cirabotes, etc. ; la sala d'es-
pera contutticarà amb el mateix, al fons de la qual s'ins-
tallarà un bar americà ; a tireta i esquerra del fons del ves-
tíbul bi haurà l'entrada i sortida de viatgers ainb els ser-
veis corresponents (le control, duana i policia. Per evitar
que els passatgers es barregin amb l'altra gent de l'esta

-ció, cosa que ultra simplificar i millorar l'organització evi-
ta confusions i pèrdues de tenies, s'ha disposat un pavelló
tocant al camp enfront del qual es posarà l'avió per reco

-llir els passatgers, unint -se a l'estació per mitjà d'un pas
totalment vitrat i cobert anib una llosa que servirà per
comunicar amb el pas superior del dit pavelló destinat eX-
alusivament a direcció del moviment del port ; és per això
que s'ha situat tocant al cemp, iudepedendent, elevat, de
forma de gran visualitat amb graus superfícies vitrades i
protegit per lloses volades.

Una ala dé l'edifici està destinada a estació ele càrrega,
correspondència, administració i oficines anib entrada iude-
pendent.

L'altra ala és la destinada .t restaurant anib entrada di-
recta peí vestíbul per a major comoditat dels passatgers,
i una altra independent per a quan s'utilitza conc a sala de
festes, cine dóna a un hall que comunica a l'exterior, amb
tots els serveis. El restaurant és urna sala allargada amb
una galeria per la part del camp i unes finestres disposa

-des de tal manera que tots puguin gaudir de la vista del
camp, aterratge i enlairament d'a-,-ions, situant-se una mica
elevat per la major visualitat. Sota del mateix es troba la
cuma, «office», celler, cte.

Els dos pisos superiors són destinats a hotel. En la part
central es troben les es,ales, ascensors, muntacàrregues,
sala de lectura, etc., i a cadascuna de les ales els dormito-
ris i al fons cte, tot els serveis. S'ha procurat que la major
part dels dormitoris tinguessin vist.t directa al camp. Es
per a:zò que la distribució és lineal, havent-n'hi sols a un
costat, tots ells amb bany i tina galeria, pròpia del nostre
clima. Les dues petites ales que emmarqueu el vestíbul
serveixen per allotjament de famílies i poden quedar inde-
pendents.

El terrat s'aprofita cero a restaurant d'estiu, havent-sc
cobert una part per a installar-hi els serveis i a la resta es
disposaran taules cobertes per ombrel-les, corn és propi
en tots els llocs de lo Dlecliterrània.

A més de la part de soterrani destinada als serveis :le
l'estació i restaurant, la resta es destina a garatge, chapo-
sant-se els cotxes en fornia esbiaixada per poder sortir
amb facilitat i sense fer maniobres, essent l'entrada i sor-
tida per dues rampes combinades anib la circulació del trà-
fec del carrer.

SIRTE ILLESCAS
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C. ALZAMORA i E. PECOURT, arquitectes

Club d'Esports

1.'liem suposat emplaçat al:, afores d'una gran ciutat,
juut als campq de joc d'ttn,c societat dedicada a tota uretra
d'esports. Concretant més, ]tonc pensat en els afores de
Barcel ona i en tot moment ii'1,eni tingut ert compte el pai-
satge.

I,a gran superfície de terreny disposable cus ha perinès
ple desenrotllar l'edifici horitzontalment, com ho reclamava
el fàcil desallot •lament de les sales de festes i espectacles.

Hem ajuntat al casino , la piscina (le mides olímpiques
25x50 5u metres).

Ho lIem fet per comoditat deis socis, especialment pels
que facin vida d'hotel al Club ; per poder presenciar els
festivals des de la terrassa del restaurant i per facilitar
l'accés del públic a la gran terrassa.

Aquesta disposició en., lea permès també d'aprofitar la
part (le sota de la piscina, per garatge.

Ací, la planta té, aproximadament, una forma de 1,
invertida ; el pal llarg és la laçalia amb el hall sortint al
tnig , i el pal curt és la piscina.

El seu contare acusa la di= posició (le les peces princi-
pals : piscina, sala d'espectacles parallela i normal a la
façana, i sala de festes parallela a la façana.

I.es comunicacions han estat tingudes molt en conte
te ; tots els serveis poden ésser ;utilitzat~, sense necessitat
(le sortir ele l'edifici. La sala de festes i la d'espectacles
tenen, a Inés, sortides completament independents.

El balí és el centre de la vida del Club. Cous a tal està
situat en lloc central i totes les uepenciencics han estat
agrupades de manera que la seva distància al hall fos la
mínima pns'ìible i la facilitat ele conuin?coció màxana i
proporcionada a la naturalesa del servei.

La cuini ' «office», el rebost i el celler, superposats, es-
tan enllaçats per una escala interior i un muntacàrregues.

La grau terrassa està dividida en dues parts : ulla (lea -
tinada a jardí suspès i 1'ultra a dancing a l'aire lliure. A
Inés dic les comunicacions interiors bi facilita l'accés una
escala exterior independent.

Aquesta escala es continua verticalment en una altra
de caragol que porta a ulla petita cabina cúbica que ser-
veix d'observatori i de caixa del rellotge de quatre cares,
ben visible de tot arreu.

La piscina així mateix, ultra les sortides cinc porten a
la terrasa, restaurant i hall, té tres escales cine permeteu
l'evacuació de grades i llotges en pocs moments.

A continuació descrivim les tres plantes principals
Primera planta. I,es dues sales (le festes i d'espectacles

donen gran extensió a la planta i en justifiquen la forma.
Entre elles queda una sala cle descans cicle pot servir per les
tines.

Totes tres dependències donen directament al hall.
A la sala d'espectacles, audicions, cinema, confere'i-

cies, etc., lo caben uns Soo espectadors, en un pati cic
14 x 27 metres. Està voltada d'un ample passadís amb stom-
broses portes, classificades. Així l'espectador entra al pati
per la p.)rta més pròxima al seu rengle i s'evita ele rodar
par la :.ala cercant la seva iocalit:t. A la vegada, aquest
passadís aïlla el local i fa inoïbles els sorolls exteriors.

Lateralment comunica amb el hall i saló ele descans i té
quatre sortides a 1 'exterior .Al vestíbul lii ha guarda-toba,
tocador i w. e.

La sala (le festes, per gratis balls, banquets, etc., té uns
20 X 30 metre,.

I'er uu aleas costats llargs, dóu< al jardí, amb el qual co-
munica per tres graus vicari°res desmuntables per poder
celebrar festes en combinació. També està enllaçada amb
el saló de descans i el hall.
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F. ARMENGOU i I. PERALES, arquitectes	 I'lub d'esports

Del ltall arrenca Pescara principal i l'ascensor. Hi ha
guarda-roba i administració. lateralment dóna al bar i ser-
veis de lavabos, tocador i w. e. Uua altra escala l'uneix a
la piscina.

A la part de sota de la piscina, cona hela dit, hi ha ga-
ratge, i a la façana gimnàs, sala (le boxa, esgrima i taller.

Segona planta. Biblioteca dama it del bar ; clepeudèu-
eies pel servei ; (lormitori, banys, clutxes, w. e., lavabos,
x estuaris i menjador. Rebost damnat el celler. 1'erruque-
ries per senyors i senyores, cilabotes, teièfou i saleta de
lectura ca comunicació amb el hall. Rentadors i planxadors.
Sota les grades laterals i soEirium de la piscina lti ha clos
pisos de vestuaris i dutxes, els quals permeteu que unes
oo persones en facin ús simultàniament.

En diversos 1•unts lavabos i w. e.
Tercera planta. Cuino, restaurant tancat i en terrassa

coberta de cara a l.1 piscina, sala de te, amb finestra an-
gular que dóna als jardina, saletes íntimes de conversació,
bi ll ars, jóc, escacs, poker, direcció. Aquestes dependències
quedeu endarrera en relac.ó aulb el pla de façana, però
la llosa de coberta arriba a aquest pla. Així queda rebai-
xacla d'intensitat, la gran quantitat de llum que deixen
passar les llargues finestres itoritroutals.

Correspon a aquesta planta la gran terrassa ; el primer
pis del cos en el qu :1 hi b<, les habitacions pels socis.
i`onil,rèu nou cloral : toriy hall-,~ i so]òrinin i té superposat
un altre pis d'idèntica planta.

Aquesta tercera planta, a vuit inetres del sòï, es corres-
pou amb la part alta (le les grades (le la piscina, i el solà

-rium amb veles plegables fàcilulcut. Entre grades i ilotgcs
la piscina té 1111 :1 cabuda d'ut), ç.c:co espectadors.

Manca completar el projecte amb ]'estudi d'un hipò-
drom, estadi, pistes de tennis, frontó per pilota basca, etc.,
i una urbanització general.

PERE ARM FNGOU - FRANcEsc PERALES

I. LI. SER'I' i J. TORRES CLA V1, arquitectes	 Departaments amb serveis en
comú del «Poble d'estiueig>
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PERE CREIXAMS	 Bucet per a la «Família Catalana»

PERE CREIXAMS

p	 de pintura ele qualitat,Quan EnC.reixants us arfa
podeu estar segurs que en el seu esperit hi ha el con-
cepte més adequat i més alt que es puga tenir avui
d'aquest art.

Pintura de qualitat no vol dir quadro—lluny d'això.
F,ll la veu en un no-res--en un petit pam quadrat
ple tela.

Jo, la veritat, voldria que un tal mot seu fes fortu-
na—sobretot entre els pintors catalans.

Siguem optimistes i pensem que serà així, malgrat
la davallada que hom constata cap al camí massa fà-

cil de fer-se aplaudir i pagar per un públic que se
sent aneo.

Pintura de qual itat ! Ens parlava ahir mateix del
Greco del Museu Balaguer de Vilanova—i, corn és de
pintor En Creixams !

Ell està ben posseït del que pot ésser la pintura
avui. Això hasta. I malgrat que ell mateix puga des-
viar-se, donant-se o no compte, siga per esperit d'a-
ventura o per momentiinia influència, mai aquesta,
idea que ell té de la pintura, 1 que li és pròpia, po-
drà apartar-lo del canó d' x n pintor que sap on va.
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_ 	 Noi de platja
PERE CREISAMS
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Pere Creixan» i senyora acomiadats per Rafael Benet i Joan Serra a la fi de les
vacances estivals l'any 1 928 a Tossa

Hi ha qui està a la page per vivor (i aquest és el cai-
re del viure realista d'avui) i hi ha qui hi està perquè
es dóna compte ele l'evolució que té efecte.

En Creixams es defensa En la seva complexió no
encaixa el paper de víctima, i, si té un lloc, allí no hi
cap un altre. Però ell est à lc i a;e, demés, de ben al-
tra manera. Ha vist ]a finestra oberta per on s'albira
això que deu venir—pintura de qualitat—i sap que lo
altre no val dos quartos.

Malfiant-se, per aix?^, si a voltes la seva pintura té
un aspecte tradicional. No crideu a retardatari. Mireu
bé, la qualitat hi és.

Aquest aspecte de tradició ve d'altra banda, en ell
és fatal, ve del seu temperament de pintor de raça-

-perquè En Creixams té avis i, si voleu, pàtria.
11s donaré una mostra.
La seva superabundància de vida el porta a confra-

ternitzar amb tothom. Aviat al seu entorn es fa rot-
llo. No tem a riure sonorament. Però zel voleu seriós
tot d'un cop? Pareu de pintura.

Ama va ele bo—aquí s'acaba la broma.
(Un aquí diria que l'ésser pintor és un fet biològic

dels més acusats).
La bronca s'ha acabat i una línia vertical, profunda,

marca el front. Els ulls es dilaten- -poques paraules-
-cis dits parlen damurrt la teia i pintura, qualitats,

barreges de tons. .qui pot p:trlar d'això ?—D'això no
se'n parli, però esta entès.

Ell sap tot el que no deu comptar dels antics, per-
q uè sap el que compta am 1 que això farà la pintura
de demà. I és per aquesta raíz que no l'espanta el mu-
seu ni allò que es puga fer ele més ardit avui.

Ni Creixams, ni Picasso, ni Gargallo, per exemple,
i no• citant més que als vi.imguts de Catalunya, s'hau-
rien format tal com s'han format, i menvs, encara;
tindrien la reputació que tened, sense l'ambient de
París.

Per això uè hi fa queq q En C,ieixams hagi viscut,
com tothom sap, (als seus comcnços) en un arxiliuniii
taller, si personalitats de tota mena s'interessaren per
ell i pujaven a la Butte, atrets per la seva pintura que
ja descobria, en gerine, el fort pintor d'avui ? Valia
és cert, perd va ésser reconegut.'

Xicot com aquest, integralment fort, ha fet quei-
com de què ell potser no es dóna compte. Ha fet P1
que també ja havia fet En Picasso, En Gargallo, i fan
i faran En Salvado, En Daura, En Miró, En Pié,
En Penosa, En Vives, En Renom, En Domingo, En
Senabre ; i altres catalans : fer quedar bé a la família.

He (lit que En Creixams té pàtria, i per això era
una il•!usió aquest viatge que ha fet a la seva terra.
Però té també el seu Sant Patró i, corn a bon cristià,
lea anat a adorar-lo.

Deixant de ba i:da el benebci material que tal viatge
puga reportar-li, el benefici espiritual sempre per ell
serà el millor guany. S'ha trohat amb realitats pressen-
tides que l'han emocionat profundament i que, indubta-
blement, van a construir -li mé.s sòlidament encara la
seva personalitat. Fill del poble (com el seu Sant Patró)
s'ha trobat també anih un poble. Poble que, malgrat la
seva humilitat en cultura, per aristocràtica cultura de
raça, l'ha comprès fins a fer-lo enterriir. S'han donat
les mans, s'han fusionat, han devingut una sola cosa.
1 en aquest poble En Creixams trobarà una pedrera.

Però aneto als seus darrers quadros.
Vist el que ha portat del seu viatge, es constata im-

mediatament un notable progrés. En quin sentit? En
ei sentit d'anar endarrera, que aquí és anar endavant.
keculant en dins d'ell mateix s'és deslliurat de certa
nieva d'influència picassiana i, si voleu del XVIII
francès, i resta netament ell. I al mateix temps, com
si reculant dins la tradició de la pintura en què hi és
(és a dir, anant a l'origen) tingués de trobar les va-
lors essencials de la seva pintura pr^.pia, troba la rel
hispànica, que és, a la vegada, nexe entre ell (el seu

PERE CREIXAMS	 Tossa
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tclnperanlent de pintor netament hispànic) i la liulua-
níss;iva realitat de terr? s. En aquest sentit„ a nostre
entendre, les teles que sr.nva 1 en francamrert aquesta
l'" (ica evolució, són els xicots ele platja, que li ha ser-
vit a meravella per ço que e] seu instint devia cercar.

El pas és donat.
Ari ja pot pilotar la gran tela de pescadors que des-

tinà ii aló, de ritme tan ponderat ; i una altra d'un
i i-up de gent del camp, en qui el paisatge i les fg:_t-
res hi son tan ben ch ssicaluent a ,ordaade ; ; i el Pai-
:a/ c de Tossa, tan sorprenent en sa misteriosa evo-
cae 16.

De què tot ai,,  aquí erà rebut magníficament, no
en dubto, puix he pogut constatar la Inés franca i eu-
tusiasta acollida per uns pocs, és cert, oue han pogut
veure le; teles. De co;u seria rebut a Catalunya, mc
sembla que caldria menes dubtar, ci:carmí.

Fiem dit alguna vegada que aquí a París s'havia
trobat una mena de fórmula (le 1!ihcrtat en art, que

permetia a i'arti-ta tot el seu possihlc desfogament, i
que aplaudia tota audàcia quan era dita en solta. Per-
qué malgrat aque:;ta Llibertat, sabia, aquest públic
que, en aquest imhicrt., l'artista mati s'excediria ul-
trapassaut una certa mesura. I nra podria afegir, que,
1 'apassionament tampoc li fa rodar el cap, a aquest
públic, tirs al punt ele fer-li oblidar una cosa essencia-
líssiula : que la pintura, ,.hana rue tot, deu ésser
pintura.

Vet aquí dones, encara, una virtut orle En Crei-
.,ains posseeix. El sentit, innat en ell, de la pintura
pura—pintura pintura--, mai el deixarà caure oli en
i'aneccli)tic ni en l'abstracte—aquests cloti pols, igual-
ment indesitjables, de la pilitur =1. I en canvi, el situa

-r:, sempre en cl veritable pia en que deu ésser tot
pintor.

J. `I'C)FRES-GARCI?.
París, setembre ig2ti.

(,EORGES, BRAQUE	 Natura morta
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GEORGES BRAQUE	 Pintura

GEORC ES BRAQUE
Georges 13raquc uasuut a Argenteuil, a la vora ma -

teix de París, el 1 ; de maig de 1S' n. Passà part de la
seva joventut al Havre. Fill d'un pintor de cases, tre•
}talli en la decoració hns a I c)9. Així s'inici't en la
imitació de la fusta . del marbre, en les «capes pri-
mes» i les capes gruixudes», i umrellgué dels Obrers
cle son pare la ciència de compondre un to i encertar •
le al primer cop.

En igoo anà a París. Hi descobrí, conc Picasso i
i)ufy- i tants d'altres pintors de la generació actual,
la rue Laffitte, on els in arxants de quadros exposa

-ven obres impressionistes i de Cézaune. Entri a l'Es-
cola de Belles Art s• per sortir-nc al cap d'un mes, per-
què les lliçons de Iionnat i de 1,uc-Olivvier Merson ro
responien gota als probaemes ane inquietaven el jove
pintor. Les ensencauces de l'Acadèmia Hunihert el
retingueren durant clos anys

Primeres exposicions : Saló dels Iiiclepenclents i
Saló de Tardor rgos. Les seves obres es troben a
Moscou antiga colilecció Xuhln;, a Londres (Tate Ga-
1 erv), a la Barres Foundation, al Museu Nacional de
Praga, en diversos Museus alemanys, n Noruega, Suè•
cia i Holanda. L-i més bella coi•lecc ; ó d'obres de Bra-
que pertany al doctor Reber (Lausana).

Després d'haver assajat les seves nossibilit its pic•
turals segons la fó5rmu-a impressionista, Braque no
pogué continueu- per aquesta via, turmentat t'ori esta-
va pel desig cada vegada més agut (le refer la síntesi
del neón aparent. analitzat pels impressionistes fins a
la total dissolució.

Braque fou deis primers pintors d'avui din que com
-prengueren la lliçó de Cézanne i es donaren compte

que l'existència de la pintura estava anicnacada, que
començava a perdre la consciència del seu destí, cons

-tituït des de segles per tota mena de recerques, ple
çlifeultats, d'inquietuds, d'atzars inesperats.

L'esforç dels «fauves» modifica d'antuvi les concep
-cions pict^n-iquce de l'impressionisme. Matisse, De
-ram, Dufv, Friesz, Vlaminck, reintegren dins la nin

-tura la llum sonora. Aquesta exaltació del color ben
tost assoliria els seus límits extrems, esdevindria cada
vegada més i més rica, més i més exaltada.

Ve després= l'i:poca cubista, en la qual Braque juga
amb Picasso un paper ele primer ordre. A mida que- :a
i!ova pintura es posseeix niés i millor pren conscièn-
cia (le corn són meravelloses res eves possibilitats,
acompleix actes molt niés ciceisius nue la conquista ple
les sonoritats coloridas.

En aquest moment apareix, parallelament al lirisme
dels «fauves», la concepció geomètrica, la qual lla es-
tat en tots els temps l'aventura niés apassionant de.
l'esperit- Car el cubisme, tot i essent pintura verita-
ble, no deixa d'ésser tina aventura de l'esperit. A tots
aquells que ha interessat, ha requerit una forta disci-
plina geométrica, en la qual nc fóra tolerada cap dis-
tracció,
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Pintura
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BRAOUE	 Natura multa

«Estimo la regla que corregeix l'emoció», aquest
serà en endavant el principi que Fraque observara es-
crupulosament. De totes maneres no s'ha de deduir
que aquest rigor impliqui l'absència de sensibilitat.
Hasta mirar bé les obres cubistes de Braque i de Pi-
casso per convèncer-se del contrari.

Si Braque ha contingut sempre la seva emoció da-
vant l'espectacle del món, és que, en opinió d'ell, la
rinalitat del pintor no e.i la de «constituir un fet anee-
dòtic, sinó de constituir un fet pictòric )) . A l'inrevés
dels pintors que copien servilment la naturalesa, Bra-
que està convençut que la pintura, perquè sigui la imi-
tació pura, Alia de fer abstracció deis aspectes, ja que
l'aspecte no s'imita ; l'aspecte és el resultat».

La ininiitabilitat dels objectes porta Braque fins a
fer-li enganxar papers sobre els seus quadros rnés
aviat que provar d'imitar-los. D'aquí una sèrie de te-
les dites ((papers enganxats», algunes de les quals són
d'un beutat real.

Alhora que les seves teories, Braque aportava una
gran part de recursos dels pintors de cases, recursos
que anaven a confirmar el cubisme plàsticament. Bra-
que veia en l'ofici de pintor de cases, mitjans pictò-
rics nous, susceptibles d permetre-li d'atènver la més
gran puresa possible. Per no haver renegat els seus
orígens i per no haver volgut restar sinó un bon obrer,
Braque reeixí a exercir per escreix i plenament els
seus dons indiscutibles de gran pintor.

Ens mancaria el lloc per a enumerar totes les apor-
tacions de Braque a la pintura contemporània. Però
és indispensable de fer remarcar que si Braque ha ne-
giigit el «tema» tal com e] conceben els pintors que
s'entesten a transcriure literalment ]a naturalesa, no
per això ha perseguit, segons la seva pròpia confessió,
((una mena de lirisme que surt completament dels mit-
jans». Per això fou ell qui primer introduí en la pin-
tura actual, cartes de jugar i instruments de música,

cbiectes que duia de la seva vida íntima a la pintura,
i els duia amb tot l'entendriment del record.

Però t covi liavia de donar a aquests objectes la pro-
funditat en què estaven continguts ? Gràcies a la lliçó
tan fecunda de Cézanne. Braque reeixí a suggerir la
profucditat sense imitar-la mai. Per tal d'obtenir la
unitat (le superfície mancada de forats, Braque reduí
1 espai- -que és infinit—a mieles ben determinades.

Així debutà l'obra de Braque. Després s'ha desen
-rotllat a l'encale de les diverses formes d'acabament ;

a l'inrevés de Picasso, el qual s'escapa consta^itiue^it
al nión de la inducció, Braque s'interessa quotidién,a-
ment per una vida entreutesclada ele sentits i d'iititel-
iigènc!a. Sembla tiobar el fi de totes les coses en les
aparences materials dels éssers i dels objectes, en els
moviments continus que els travessen i en els senti

-nients que susciten en nosaltres.
El que importa a Braque no és pas la seva situació

en relació al neón ideal, sinó el tema, el seu caràcter
i els exquisits estats d'esperit que se'n desprenen. En
les obres de Braque el tenia és la poètica del quadro.
Crea el ritme. Per aixa) les seves represes dels matei-
xos temes, les recerques i els refinaments, renovats
sense parar, que l'han conduït recentment a la realit-
zació d'obres que semblen acostar-se a la perfecció.
Aquestes obres sóit denses cona escultures. En cada
una d'elles hi ha una raó sensible que ordena els oh-
jectes en esguard a fer-los aguantar ensems i cantar
mútuament, que organitza la composició d'un quadri
de manera que tots els objectes siguin ben bé dintre
la tela. També un ordre sensible que crea exquisides
^-ibracions, aquest sentiment precís ele les valors que
li fa posar la llum justa que cal en els fons, a h de
fer destacar els objectes, i el blanc just que cal per
tal de donar la nota que soni just. Una gran subtilitat
en el ilibuix, una doiçor arpe-atada en les ondulacions
de la llum, les quals fan viure aquest discurs. I, a la
base de tot aixa, la poesia interpretada per mitjà de
qualitats plàstiques saboroses, d'una delicadesa de mà
d'obra i d'una netedat remarcable en l'execució, les
quals no sóri excinsives de Braque, sinó que es retro-
ben en tots els grans pintors francesos des dels Pri-
mitiu.< i Clouet.

CHRIS'l`IAIV ZERVOS

Noticiari
— Ha mort el. pintor Lluís ( graner (A. C. S.)

— El pintor Pere Daura ha obert la seva primera expo-
sició particular a Barcelona

— S'ha obert l'Exposició Internacional de Barcelona.

— Toquen a lit fi les reformes cle la Casa de la Ciutat ([e
Barcelona.
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URALITA, S. A.
sucursal de luxe

passeig de gràcia, 90

presenta les seves grans
exclusives d'art:

plateria d'art per
l'artista danés georg

jensen

cristali gravat
d'orrefors

porcellanes de
copenhaguen
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Passeig de Gràcia, 102
} osselló, 236 - Teléf. ï 1741
BAR C E LO N A

BADRINAS
MOBLES MODERNS

AGENÇAMENT D'HABITACIONS

CATIFES :: TELES ESTAMPADES

PORCELLANES :: CERAMICA

VIDRES

DIAGONAL, 460

TELÈFON 73963

BARCELONA

PALLERS: NEPTÚ, 2 1 DR. RIZAL, 36 (c.)

LAMPARES- BRONZES
FERRATGES PER A OBRES

RainLla de Catalunya, los (Provença)

Obradors: Aribati, loa
Funclició: Nítria, iG (S. M.)

"TELÈFON 71372

EI,EC'1'R1€IT1r1'
Instal • Iacions Generais

Llum, Força, Timbres,
Instal • lacions de luxe í
senzilles. Parallamps, etc.
Especialitat ram d'obres.
Bombes Bloch, Projec-
tes 1 pressupostos gratis.

S. CODIXA



josep casasus

Constructor de cels -rasos

FUSTERIA PER A OBRES

1 MAQUINARIA

Enteíxinats, embígats

í cornísaments

Sistema armadura

estopa guíx "STAFF"

JOSEPJULINÉS

Carrer Amàlia, 8

Telèfon 12015

Tallers i despatx:

Consell de Cent, 474 - Telèfon 53712

BARCELONA
	 BARCELONA

FÀBRICA DE 1VIOSAICS HIDRÀULICS

RAMON FALCÓ
MALLORCA, 478 1 CASTILLEJOS, del 242 al 254 - TELEFON 51228

Producció anual: ioo.000 metres quadrats

r ressio 11iuiraulica amb acumulador a una

pressió Je i5o atmósÍeres

Gran assortit en dibuixos originals
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FOMENTO DE OBRAS I
& CONSTRUCCIONS
1	 D

A

Propietaris de la major part de	 A
les pedreres de Montjuïc i d'al-
tres de varis llocs d'Espanya	 0

N
CASA ESPECIAL EN EL RAM DE CANTERIA 	 I g

M
E	 1A

p { pera empedrats i voreres, arenesca, de Montjuïc,
de Caldes de Montbuy, Argentona i Cabrera de
Mataró (Prov. de Barcelona) porfídica i microgra-
nítica de Colmenar Viejo (Prov. de Madrid) basàl-
tica de les províncies de Girona i Ciudad Real, etc.

P E D IR A de carreus per a faunes; de les pedreres de
Montjuïc.

PEDRAmonolítiques.
de granit, de Cabrera de Mataró, per a columnes

PEDRAmenes
 pera moles, arenesque^, granit i sílex de totes

 i dimensions.

p L^ -" P A per a andanes; de Montjuïc i d'altres llocs. Per a
mamposteria i graves de totes menes.

PEDRAde
pe

 maquinària.
.00 1 • ?

Contractes i subministres en
obres públiques i privades.
Transports i carreteigs en tots
els rapis de construcció. Com-
pra i venda de cavalleries.

o

E

o

c
o
á
U



pinacoteca
Gaspar 8smntges

7 arcs i C ravets
Saló d'Exposicions

passeis de Gràcia, 34
telèfon 13704

B a r c e lo n a

imn SE	 RES '
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TOTA LA PRODUCCIÓ DELS PINTORS

flS1
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LA TROBAREU SEMPRE A LA

SALS PARÉS
PETRITXOL, 5: TELÉFON 14665: BARCELONA

A. LÓPEZ LLAUSÀS, imp.
Diputació, 95, Barcelona
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