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A
1 'Exposició d'Art
Antic celebrada a

Barcelona l'any 1902
i a la de Retrats An-
tics i Moderns cele-
brada en 1907, va és-
ser exhibit el retrat
d'una dama descone-
guda, que ací repro-
tluïm, per tractar -se
(l'un dels escassos
monuments de la pin-
tura catalana del segle
xviii que ens arriben
signats, descobrint

-nos aixís un nom de
pintor unit a una obra.

La importància que
té des del punt de vis-
ta de la nostra histò-
ria artística el trobar
una pintura signada
d'aquesta época, de la
qual tant ignorem, ens
ha mogut a registrar
en aquestes pàgines la
fitxa gràfica d'a-
quest petit monument
pictòric que sols ha
estat reproduït en el
Catàleg de la referida
exposició de retrats i
dibuixos celebrada al
Palau de Belles Arts,
l'any que més amunt Retrat de dama en Diana, signat p, 1 pintor barcelcní rcre Crusetls (1725). Col le-ció O. yuu eot

hem indicat. Del pin-
tor Pere Crusells, au-

. tor de l'obra repro-
duïda %,en sabem poc,
però el poc que sa-
beln ho donarem ací,
amb l'intent de que

• aquestesdadesunides
a la visió gràfica
d'una de les seves
produccions artísti-
ques serveixi d'esti-
mul a la possible iden-
tificació d'altres obres
de l'artista que per
comparança amb
aquesta en bona crí-
tica, pot fer-se.

Pere Crusells figura
per primer cop en una
llista dels mestres
pintors col-legiats de
Barcelona, de l'any
1725, i en altra de
l'any 1734, en que es
declara que té 62 anys
d'edat i que viu al
carrer més alt de Sant
Pere de la nostra
ciutat.

L'obra que repro-
duïm és signada en
1725, és a dir, quan el
pintor comptava 53
anys d'edat.
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La signatura del quadre diu:

PETRUS CRUZELLS. BARCINCIS
INVENTO ET PINXIT - 1725

Declarava, doncs, el pintor ésser barceloní. El seu art
però, representa ací el primer embat de la moda francesa,
sustituint els italianismes que havien predominat durant
tota la dissetena centúria.

La pintura de Pere Crusells té, en el cas de l'tínica obra
que ]i coneixem, la poca sort d'haverse vist obligat a re-
tratar una dama (barcelonina ?) poc bella. La testa allar-
gada del model, els seus trets baronívols són poc adients
a la un xic afectada indumentària del trajo de Diana que,
a la manera francesa, el nostre Pere Crusells havia vestit
el seu model, sens dubte recordant alguns retrats que els
grans mestres de França feien a les dames de la Cort
versallesca, i que el gravat reproduïa, circulant les es-
tampes amb relativa abundor pels tallers dels artistes,
com únic mitjà de documentació í informació de l'època.

La impressió de l'obra de Crusel]s, ens porta en son
conjunt a apreciar una filiació a l'art brillant de Largilliè-
re, i examinant la pintura hom diria que Crusells ha vist
d'aquest mestre niés que un gravat, ja que el seu colorit
sembla impressionat per la gama brillant del famós retra-
tista del temps de Lluís XIV, i la matèria rica de l'artista
nostre, molt superior a la pintura que generalment es feia

aquí en el temps, apresa de cara a bons exemples de França.
És ciar que el color terrós, actualment és lluny d'aque-

lles lluïdores i esclatants sumptuositats de les sedes i
brocats que troben en els retrats dels francesos de la fi
del temps de Lluís XIV i de Lluís XV, però vista la qualitat
de la técnica de Crusells, born recorda la tragèdia del pobre
Viladomat, víctima davant la posteritat de la piala qualitat
dels colors usats, que ell mateix havia de fer-se anant a
cercar les terres a la muntanya de Montjuïc. D'aquesta
mala qualitat n'ha pervingut en l'obra del mestre aquella
espessor intransparent, trista i monòtona dels seus qua-
dros, espessor que en l'obra de Pere Crusells no és tan
intensa ni tan trista, però que terreja encara malmetent
unes qualitats de pintura dignes, certament de millor sort,
i que indiquen per moltes bandes un mestratge superior
al dels pintors barrocs que els temps de la jovenesa de
Pere Crusells privaven a Barcelona.

Hauria après a França el nostre mestre ?... El fet que
el trobem esmentat a la llista de mestres pintors, per pri-
mera vegada en 1725, això és, quan tenia 53 anys d'edat,
vol dir que ignorem d'ell no sois la seva joventut, sinó els
anys millors de la sed vida, i que aquests anys potser
no foren passats tots a Barcelona, on l'art que s'hi feia
era, quant a la técnica pictòrica, inferior al seu.

JOAQUIM FOLCH 1 PORRES

L E S PINTES

Des del inoinent gtie 1'1ictne_foil creat li creixien els ca-
bells, i hagué ele procurar ,que aquests, en lloc de resultar-
Ii un ornament .esdevinguessin casa supèrflua i un niu de
brutícia. D'aquí que degués l)recetipaud-se ele tenir cura el e la
seva cabellera, usant llet això els mitjans que li suggeria la

-pràctica. Res millor a tal objecte que un instrument de pues
Inés o menys perSectavient arranj^+t. Així degueren cni-
prar-se les pintes, de les c vals hi lla mostres pertanyen s
a les més antigues civilitzacions.

Referint-nos a. la Península Hispànica, sabem que els
;germanis Siret, , en llurs exploracions pel sudest d'I.shauya,
en les províncies d'Almeria i 1\Zúrcia, trobaren pintes en
estat fragmentari, fetes ele vori i referibles una d'elles a
estació classificable corn (le les darreries del neolític i co-
mençaments ele eneolítie, i altra pertanyent ja a l'edat del
bronze. També els dos exploradors belgues recolliren tina
pinta (le fusta ert les sepúltures d'El Argar, (le l'esmen-
tada . edat del b oiire. Don Antoni Vives i Escudero recollí
en les necròpolis eivissenques una pinta (le doble rengle de
pues, (loratli eíi vori,' oferint particularitats per cat; .o-ar-
la; entre cls objèctes- deguts a la civilització fenícia. En les
estaciops de la •conca del Betis i sobretot en els túmuls i
çuterraments - de Carmaua, 1 Eduard Bonsor trobis diversos
exefiiplars de pintes '(le vori amb característics dibuixos
irisis .que fan reportar-los a l'art propi (le les estacions car

-tagineses-	-	 -
A Empúries, én - els cementiris grecs i romans, s'han re-

collit fragmiuts ele pintes de vori., i en tina sitja (le vora
el pont del (,urri, (le Vic, hi sortí una pinta feta dita os
(le costella ú'utt caball o bou, presentant un obratge molt
tosc i un rengle ele pues molt curtes i gastades.

Conc es veu per la construcció d'aquells •útils, des del
temps antic que s'hi empra material que tingui una fle-

xibilitat i elasticitat iués dolça que la que podrien pro r-
ciouar els metalls, preferint-se el vori a tots e',s altres ma

-terials. No negarem, però, -que cii el transcurs dels segles
s'han usat pintes nietàlligites ; però això constitueix un
fet excepcional, puix se sap que els antics- irv• ent; ris tau
referència a pintes d'or d'argent o (1 'altre metall Inés bast,
i s'ha d'entendre moltes vegades que tracta (le uinrntnres
(le metall amb pues o dents de material niés a- propòsit per a
no ocasionar ferides, principalment ele vori. Així den -en-
tendre's la (lita ele les nostres cançons populars, cu. les quals
s'alludeix a pinteta. d'or i cscarf^idor' de plata... -

Les pirites han constituït un (lels adminículs. ele qué es
servien els bisbes en els actes més solemnes (le .la 1 túr :dia
pontifical. D'aquí que s'hagi ele parlar ele piales litúi;^igites.
A elles fa referència en alguns deis -còdexs pontificals- la
rúbrica, especificant que després d'ésser tretes les sabates
al bisbe i canviades aquestes per unes sandàlies -més o
menys luxoses, li era treta la capa 'i se'l feia • seure ci la
càtedra pontifical, i venia aleshores el diaca, qui feia: ro-
dejar el coll del bisbe ainh una tovallola o :pentinador,- i
s'ocupava immediatainent a pentinar els - cabells del cele-
brant amb tot respecte i cura. Així ho fa constar el llibre
I'ontifical ordenat a filials de la tretzena centúria pel ca-
nonista i liturgista (;uillem Duran, bisbe ele Mende.

Aquest escriptor, en cl llibre IV, capítol II de] scn
Ral;iooale I)ifitiücrtcmmm. Officioru1)1'tr_icta de-l'ageuçameut del
cap i loció de mans, diclit : calíxis et. sojidaliis intosilis,
po)ttifex et sacerdos copal pectülat, nianus et fac'eaai_ laz'al,
exposa les raons nnístiqucs d'aquesta . practica . i especifica
que la pirita, per la seva regalar' ordenació ele les pues,
significa, la discreció amb què éS ordenada la intenció (le
l'ànima; a la manera que els cabells són ordenats per la
1 inta (Rar. Off. ; edició ele Lió (le i St7 , 1p• i78.)

D'aquí que s'arribés a compondre tina oració especial que
pronunciava cl bisbe en ésser pentinat pels seus ministres.
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Pinta litúrgica de Roda d'Osca

Pintes litúrgiques de Roda d'Oca
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I,'avtic l'o'ttihcal (le París o oa el se;,-üevt text : Senyor,
que el Uos!re. Sant Esperit purgui i renti jer diiiIn , i per

fora el ¡lastre cap i lot cl ¡los/re cos i cnteni.melil.
En antics cloctuvevts de la vostra terra es fa menció de

les p:vtes ':itúrgiyues, 1 t cltt:tl cosa testivfonia que eren lisa-
¡les cn els bisbats catalans. La mé.s antitTa allnsiú la . tro

-bein ev I'avV yt5, ev el tcstaunevt de Ricul(, l,isbe 1'I?lea,
c • t el qual es disposa de pectinem c'burnr a nr 1 (Francesc
\[ mtsstivatt;ge ...oficias llislór• icas, vol. XXI, p. 3i9.)

l'u inventari de Sant Joan de les Abadesses, autoritzat el
c1:a 19 de tvarç de 1'aily 1217, porta la vteuciú ele IIII pee-
¡mes ebtrrucas 1 yuolidianam el I11 festivales (ltutllcti del
Ccut. Fxc. ¡le Vic, vol. IV, p. loa) ; avtb la qual cosa es ta
distinció entre ttv exemplar sorral p .r ésser usat cada dia
i tres usés que deurien ésser de major pren, ja que s'tuct-
\.•'t per les fetes i solevtvitats principals.

Eii 1e47, a 2 de •juvv, un tal l'ous, clergue (le Cantallops
e:1 nien¡ tn rarlib ¡is al! ranrarirris qua' , segons sembla,
teE:t el viatge a Terra S.tnta, llegava a la seva església
1111 pc,-lines de "ori cl 111 eii/als de salga (C. L. : :llarrital
de 1244-1240..

La ]lista dels béns de yv clispo. pava en 1327 cl h:sltc ele
l.leiclit R;rvtov d'Avinvó, inri ,ti : Iterar ¡ poltra! hectilicm
cb¡urrrnur sub esliruu ¡¡nius llar. 1/tu datos paules qui
st r: inrrl aJ hec tel broa sub ; 'stiitm ¡¡¡rius flor (\ illauttcv a
1'ia ¡c' /_iteraric, vol. XVII, p. 250).

.\ Sant Jo ut el V,11 cic 1 erpiv\ ii , a mitjans del se-
lc XIV, es clecl:trav.t : lloat (loo re'cline's c'lrtuuc'c I Re-L.

¿l'Illa. et 1 r.:h. clrr Roussilloii). A Sant Miquel, ale la cate-
:1ral ale Vic, es descrivia : imitin ,hcctirteiur eboris C. '1'.
1nveiit<n i). 1 e" cl tresor ale 1'eSU.ésia cpiscop tl, cu a 342
/tir cctifCis rl`tu• tiee i til' 13Lti : III pintes de vori, t•.
la 1 e cs trencada. Iicni- tara bela Pinta de vori en tai calí_
(eta pintada. (.,. •x. Cap.: Tresoreria).

En altre iiiv. iitari dé Sant Joan de les Abadesses, datat
a 2 de i.Tcner de l'any r57;. s'esmenten scp!eim dates de
.ori. /llot. cicl Cent. Exc. de \'ich, vol. I1, p. 43t.

1^.l re : Pere. III ele Barcelona, dit el Cerintou'.ós, en fixar
el ritus quecletu-ia seguir-se en 1'acte solemne de la coro-
nació dels iei^, _segons ordinació datada a València el ao
de verter de 1353, vo deixi de consignar l'acte de pentinar
a qn era coronat : c lot oil jaus ¡trop de aquella que detura.
airar c'etlar bartr se secretament cii una tina o eu lo matí
daquell dia era lo qual deura anar vedar to rey se corries ^•
reebe"ittrrn ¡luz ent. e ab aquella major devoció que fora lo ces
de /esa Çrist e quant tot sera complit e fet e la nit la 11 1(11 1

dcira vetllar se àcostara faces adobar de sos cabells pintc-
n.alit aquells e Per les molieres acustumades des/nrllse les
estidures que la arcs Lisfra c- vclstcs la camisa e bra,^li s

no^cs e braguer blancli ab ciec'lla dargcnt. (...tot aço sera fe)
rur moble cavaller pinte!! lo cap... e arcs a la regiria Piu-
Ic ula la jeus honrada doncella qui 1' s.'a. (Edició l!nLarnll,
vol. V, pS. 27I, 275 i 3oS).

l'ot clocar-se el segle XIV coet a època cru c{ uc e, prc^-
civclí de la rtíbr :ert de pentinar el pontífex.

J.es pautes que ban servit per algun ús ritual, quasi
vtai vo presenten motins ornament—lis ele caràcter rc:i iós,
i es pot creure que regularment avirieu a servir prop de
l'altar després d'ésser usades per la intniiinclíc:a individual.

No totes les pintes litúrgiques, covi tavtl-,oc les usuals
què es conserven del temps antic, tenen cías rengles de
pues, le; d'una part més grosses que les de l'altra, sinó
que n'hi ]ta que acaben superiorment ev carrat o forma
corba, i se'n coneix alguna que ofereix uta venitable m1-
ttec. Quasi totes les pintes anteriors al segle \IV que han
arribat a vosaltres són ele vori, i v,b-, ]ast de senzilles i
de niagníficantevt esculpides amb relleus, i moltes regarles
ofereixen ornamentació de caràcter decoratiu anib fauna i
fiara fantàstiques i amb records de la vella mitologia. \'Ini
lia també que tenen ;'orvatncntació treparla i altres que la
presenten úvicaincttt pintarla eu or i colors.

Moltes vegades ]es pintes tingudes com a litúrgiques,
s'han conservat mercès _ . a atribuir-les a l'usatge (l'algun
sant o baró venerable , per niés que per llur caràcter distin
molt sovint de poder-se reportar a l'època mateixa en què
\-isclué ¡lit personatge. fIs que, ev abolir-se el c stutn ele les
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ltint litúrgiques, aquestes, que eren guardades en el tre-
sor tle les catedrals i esglésies, se les volgué iticntifiear
fins a associar-les :tmb el record de deterininat sant c,u •
ltat :a figurat dins la sèrie pontifical (l'aquell lloc.

\urcoatle:. ele la dignificació de ]es coses vrncr:tbles es
ptesrnten (liles ivtcressavtíssimes pintes (le vcri, !,ttrtl:ulcs
ell el rel:quier de la cine l'ou antiga tico tle ]Zuda, cu el
Kiha urç:t. lIstav guau—:laude s dintre una iut •ressant bossa
q ntlt lluc inferior, Itrotl:ala ctt serla ele colors solar lli, :lollaut
uns tnutitt: grum tries hl:uis, •ervtclls i rucs, el:t>silirít-
bies cuto (le :n catet remi c evtíu ia.

(Tija cle- les pillis; en tlú stió és atrilrttï l:t :1 Sant Valuri ;
és molt trencada (le piles l cr haver estat :t renc:ul s ,t Ii
d'ésser tl_ruaclés cuvt a relít l nies. Té eta el sc•n cos o l,uunt,
escttll>it en relicn ru tina de les seves sttperfícic urt honre
vestit ,anlr túnica fins als 1enolls i cobrint lit sc\:t teta ena
espccic ele	 :nt capell cJuie i ostenl:ntl en l it seva dreta n it
gallito t lene tat ell eren. lb el revers, ert nrtg de (los helis
vtotitts t rv:tntentals de caritcter floral, bi ha tuna esp^•cie tle
gitzela menjant un lo it.

I,'altra pirita es (liti ytic pertanyé a Sant Ravtott, bisbe
ele Rocla ; és d'advtirab'.e eouscrv releí, amb lotes les iinc's,
tant les cluc en podríem dir ale: llcvtener, c_'vt les nués ele_
l:cacles i tines. forta eslru;s.:tla en uva ele les seves cares,
cv i e;ore amb teies (le color, tnt:t l,ella faixa orvainevt:tl
cl'estilitracó vegetal, i en l'altra superfície 1111:1 terna ele
llc(í :flat o orin, posit entre dos medallons i ostentant -:t-
relles.

l:s en va dir que la pinta (lita (le Sant Viileri no pot
correspandre al se!g-le 111, en qué visqué aquell bisbe. H1,
sens viot :us esculpit; [ara artibuir-la a l'art bizantí oriental
ele ;'onzena o dotreva centúria. I,':tltra pinta és caracterit-
raclatnevt aràbiga, dels segles, \II XIII, i és tr..lt sein-
1,laut a una guardada cut l'església ele la Trinitat ele F'lorèii-
cta, (lile és t:ugucla coet a pertanvcvt a Sant Bernat degli
1'berti, qui visqué eu la primera meitat de ;a dotzena cen-
túria i aterí CU 1132 (Rolt:utlt de Fleurv : La Mcsse, yo-
111111 ViI,. p. 172).

/lent tingut ocasió ele 'cure unes fito rifes d'una pinta
lita 1itítrgica (lile té et: la . seva collecció don liare Jesús
Bertran, obrarla també ert vori, ut0lt cicteri racl_t la chal
té el pont presentant ert 1'envers com Clucs portalades ro-
ntànigves, cu una de les quals—la que é, entera—s']ti veu
arraulit un ponle assegut a terra. En l'altra cara hi lla en
relleu una nicua elegrin alat ; ]ti vta'tca 1'. 1tra part (le]
pont, Oil ¡mirla potser un guerrer. En conjunt, aquest
exemplar -té tna:t poc caràcter per atribuir-lo a època de-
tertviiada.

JOSEP I.UDIOl , Pvrr.

Pinta litúrgica de Ti oda 1 'Osca
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A\(EI. FERRANT
	 Pedra

_1-11esCUIt-.ol' Angel Ferrant o les tres gràcies
de la forma.

1¼

UJtt;t, dues, tres... vint obres.
A trua vintena arriben les obres d'Angel Ferrant. A cada

tina ]a seva grücia.
En nu grul : els clos relleus :ttitlt ttus feincuins, les tres

estatuetes cu tusta, dues o tres obres més, , nus de dona; el
relleu per a una escola, premi del concurs nacional, i el

ca l)	 seu pare, c1 pintor Alejan tro Ferrant.
En un altre grup : (1,a • icille filie» «La Colegiala», cl

cal) (leturnte (?) ile dona i nn bust també lemettí, darrera
nlnn (ir' l'artista.

]n un altre -rnl	 llontttttettt a Curros Enríquez, i una

escultura, en formació actualment, sobre motius de tennis.
\o té gaire importància des del punt de vista de lès

obres i ele llar valor individual l'agrupació tripartita ; però,
en canvi, des del punt d'albir general d'orientació, d'es-
tética i (le gràcia, aclareix molts aspectes, car aquests tres
grups (l'obres senvateu respectivament les tres distintes
zones cn les quals pot moure's un escultor; sense trausgre-
(lir els límits propis de l'expressió escttltúrica. Són com si

cli uéSsm l'extrema dreta, el centre i l'extrema esquerra
(le les ten li•nc .̀es escultóriques possibles.

I:n cl l ritner grup, la plàtstica irrepre.,entativa, 'el lliure
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joc (le les farntc	 iliventades, la cotuhinació deslliurada

(1'al'l11sio11s.
I-Ii ha certs escultors que cus (lineo : l'escultura abans

que tot és soluin ;. és, per tant, arquitectura. La massa i

les virtuts de la massa( és ço cine  és propi ele 1'escultor,
considerar l'escultura eles del punt (le vista de la placti-
citat. Fem, clones, escultura arquitectónica. Aquest és ei
projibsit ele l'escala (lile l culríc-rtt smotncilar d'extrema es-
c l n erra.

]'s aquesta una (le les final :fats tnés Iliiirils de 1'art de
l'escultura. 1 és inolt curiosa la c:rc•u-sustancia (lile aynusta
tendirocia sigui considerada rom a molt auticç i (le n f xima
st\anfg uàrtlia, guau es pot ben Llir que en tot tetnit; i cn tot
lloc cxstí, inalgrat i cluc no cu. tin itéssiru csntcrtt, nrta
estatuària cl'.ulncst tipus cn els uhjcctcs industrias l'ús
pi tctic i. F,ls «títils», ¿què són sinó hura esrnitnr t, cscul-
tora o arquitectura, assolida o vo ;iss tli.la, si se'ls mira,
rlo pas coral tals instrutucnts sins, cm formes plàstiques?
En el rato liottest (le la irn lústria (le les amem olles es tr)hcu
obres tttestres d':uluest tipus. 1 , 1 c l oc pot c s lc\ cuir-li a una
guitarra i a urt bastó el utítíci.x (lile a 1111 cali :DIMe i ;I 1111

ANCE1. FERRANT	 Terra cuita

A \CEL Fl0il(:\\T	 Vescolar

Si a 1 t bellesa ele les formes s'afegeix la riquesa inter-
m'.uablc ele les utatérica d.stiutes i ele les possibles sncge-
rèuc!ies iuhere'its, es podrà incloure <ulltuc en l'art de 1'es-
tZ•tica, la fruïció que cus produeix una llah:dcra, o 1111 bon
estoig de pell, 0 1111 esquís.

A l'escultura pertoca, dones, afe ir en aquest ordre la
sal ele la seva fantasi 1, i composar el sets oh •jecte, atenent
al ,joc lliure, i uo a cap altra consideració d'utilitat o
d'ahlicac.ó ulterior d'ordre pràctic.

En els objectes títils o instrumc •. ts que vcuirtt d'estncu-
tar, quan s']ti produeix la bellesa és per afegidura i per
(usual coincidència. I,es lleis ele la utilitat coincideixen
amb les lleis de la seusih^litat. ],'escultura tintarà necessi-
tat d'atendre'n d'altres que les darreres.

Ferrant, erra cl uwuteut a Curras, jugà amb els yo-
linos, prescindint de les cousabudes fórmales tan represen-
tatives, com tamhe arqttitectttrals. Ara, en el grLp (le la
jugadora ele tcunis, va t formar un objecte, un monimment,
un volum, en el qual la suggestió ele raqueta, ele faldilles
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volcia:dores i saltiró, i escorç, i balanceig, aconsegueixin
reutiits un caprici d'aparador de botiga esportiva, Oil l'-at-
zar, o el sentit més o menys iucotrscient de l'encarregat
d'agençar l'aparador, assolís agrupar en fantasia els dis-
tints materials de l'esport , acóttseguint així, coin s'esdevé
al tares vegades, tattntatcix ert la -realitat corrent, un en-
cert d gnc (1'cxltDsició d'art i òulltne de museu, encara que
—és Clar—(1 , 1111 museu filis avui, arreu inexistent.

II? Ita un altre grup, 110 pas contrari a 1'anterior, diver-
geut, però. En aquest cas les ambicions de l'escultor són
(l'una altra mena.

Distà bé que existeixi proporció, i r:tine, i cadència, i
ponderació de v'olttms ; res in -perclr,I l'emoció, perú, si tot
això arriba a nosal tres cur:trnat ert formes naturals, orgà-
niques, que són a niés a Inés d'arquitectura, ]tumanitat o
suggestió d'éssers vivents.

(,'arquitectura de ?a massa té per ella mateixa una va-
lor indiscutible ; però lti ha una altra valor, no pas ateuys-
preable : la configuració lisien d'un ésser que prengué cos,
cos en sentit natural, orgitu:c, fisiològic.

Un botiguer pot reeixir al catnposar ci seu aparador, un
labricaiit d'instruttacuts intlustr'.als pot igualment reeixir,
eles del punt d'obir de 1'art, ;ti Lubricar cl seu iustrwueut,
però també la biologia pot encertar exactament al engen-
drar les seves criatures.

Una obra d'art és utt ion •jtutt de sensacions alusivos que
terrat entre e'.:c.s lit afinitat necessària per a trobar—quart
per eoulucte de la sensació cauen en 1'csl>er'_t— enllaç i uni-
tat; enrnielxtnucttt l crlecte entre elles mateixes. 1.1 treball
de l'at.is'_:.t yuan cicl tira, o quart simplifica, o bé guau c: c -
dibuixa, no té al :r íittatütat que la de presciudlir (le tot a"ò
(lile no és afí i que 110 va a contribuir cl;rectalilet i ¡lit-

a la tvtilicació ele l'obra. Simltlidear, cle-
hutr, clesd'buixar, vol dir deslliurar l'obra de tots ..queells
etcnie as materials q ie produirien una sensació i nútil o
irreconcil;alle a*tub Ics altres seusacins (lile tinguin ele
donar-se est l'ojta. 1 cc això iliiquel Angel pogué dir cene
L'art c_ra «cl tiu:r• ̀ nien  tle tota superllnitat»». Això no és
L'art ert arltcu :n, izo, cu general, és tota eeouuutia,
però en art és donada aquesta llei d'economia, quan l'obra
és assol'd:i.

l'or tt.i.:l a vegades 1'artista quan reprodueix el natural
s'até a la conlituració que la natura li ofereix, i altres ve-
-,ales, cut canvi, la deforma : és (lile pera assolir la unihtt
sintètica, cluc és el resultat (lile com a tal ;rotor clesitj:t, li
convé a valtes respectar , a vegades - jaequir, i a vegades
afegir i desconthosar ; descomposició, que si Iré atot meréi-
xcr acicst nota des del lmrnt tle vista biològic, és per altra(

banda una veritable iomposicití Lles del paint t1'ultir artí,tic.
La Eme ó ele creixença natural està estatlt'icla tl:mtunt

unes lleis ele sintetri:t i d'ordre—cadència, ritme, cte.—les
quals parlen afavorir o coincidir auto l'ordre de 1'artista,
però poden també deixar (le uaincitlir. Ser;t, done::, imltrn-
dcnt que l'artista respecti el natural en miueils casos en els
quals la fi imperativa de la seva obra li demani cl cou

-trari ; hom pot considerar igualment l'invers, erroni : allu-
uyar-se del que és natural quan res essencial ]to reclami.

1`s així cant Ferrant ho entén. Pcr això podent veure

que en ell, tan aviat s'imposa la necessitat de modelar el
un ainb absoluta delectació naturalista, corn se li imposa

ANGEI. FERRANT	 Terra cuit.,
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la necessitat de deformar un rostre ]tuutà amb exageració
tan evident, que no pot pas ésser imputarla la deformació
ui a manca d'ofici, ni cous un defecte de visió, sinó cous un
propòsit conscient i deliberat. Si hout no té prescuts les
raoíts susdites, lot figurar-se, tot utirant el cap deforme
(le ;Ferrant que es -tracta de una estravagàueia o (l'una fas-
cècja ; aquell que reconeixi. la raó del (lile lacrat (lit abans,
comprendrà que té raó.-profunda i mot deliberada, no
pas desvari ni fascècia—l'escii:tor (juera arilrt a aquesta
deformació.... que no és defortu•tció, - sinó formació d'una
altra mena.

Aquest és el ntontent alè l'obra de Ferrant cu el quid
l'escultor demostra als qui en 1>otpncssiu lulht=ir, la 5e\—i(

destresa essencial, al'etia, i per dnniuut de qualsevol ten-
dèt>c.s possible.
1 4u la mitja dotzena ele -figures bena agrupat en
agt4est lot en veicut tres cluc no borlen suscitar la cliscus-
sió; ui produir estri'uyesa ; són fi nrrs humanes, coit to

-tes, tractades norma;tnent, coit u'ut ele tente; figures ele

:1.^i.EL FEORANT	 Terra cuita

nrttsctt. No és (lile l'autor s'hagi arrcpentit ací (le l'explícit
Test arieig d'altres obres , n , 1>a 5obrcV ingrat a>1> crisi crn
l'ànim de l'escultor, iii tmil>oc rl rciiuriciat a l'.utdàcia
scurillautent és. cluc ací uo n'I>n seut:t l, t manca. Cada ex-
lncssió exircix una manera i ell vai posant etn joc, en cada
c •as, aquell t que 11 convé nié . Vermut nu tem ni cerca
1'avant u;uilismc, nu defuig, iii cerca el retccionarisutc.
'l'rancln:l, va iiiiirdaiit l'equilibri natural cl'ora'l in iepen-
(iclicia (lile no s'ha 1>rol)esat, pecó (lile tampoc vol contra-
r:ar ; c>uaut ele trobar la lleu ule l'art i ele lla 1>crsoii ilit;>t
per l'únic camí . Qltortú : sentint on lii ha iinelcont que pu-
gu ésser sentit i donant a c:ula obra el que li correspon ni.

Per . izò. l p at tatuhé observar-se el] ilquest	 rnl> la	 r±>u
diferència d'esl>cr. t cutre trucs i altres obres.

Aquesta duran tlui cantina, és tota iilu t ; sembla yuc
està fewi, pel s_tlt, per a la viva i desperta lleugeresa d'nna

uiucu. No hi ha pas Ilordor ací. Molt altrsuncut es not i
que porta en la seva carn eixuta una força elàsticst (lile fa
ciWe i iar la llc•uhrra in rat'.tíit de li seva marta.

En canvi, heus ací les dones durntint a terra, i aquestes
acres dones opulentes, camperoles del caliti als flancs, les
c,uals apareixen en els baixos relleus. Quina tustssissa pe-
santesa ! i qu_iyv manera (le jaure's tlu,ulradantcnt erra el
trespol !

Contparaut unes obres amb les altres , pot veure's 1'an>-
plor i sensibilitat que caracteritr•t aquest artista, un dels
Itotnes Inés assaonat i niés prometedors (le l'escultura es-
1>auyola colitcutneràatia.

Hi ha una altra regó on 1'escultor put nwure's : «Cap
cosa ele 1'houte és aliena a 1'hotue», i (ini clüt ItOutc de ve-
ritat, és coral dir poeta.

Vegeti el ai Co1•legiala», (le Fcrraut, que s 'us amat co-
tucutar cu aquest cas? L'aspecte 1>sicoiògic, el carter
psicològ'.co-social ; aló que se'n diu «1'àninr<t» ele les per-
sones que veient. Ta no són a:tuestes criatures éssers de la
natura, i ja no reclamen l'atenció per llur configuració
fisioiò ira.No són pas productes físics, en canvi ho eren
les altres figures ; el poema del què és físic, del qué és
mater'al, ele l'animal, era prou per ell mateix i assuutia
la iniportàucia primordial de l'obr uu . iliravcm aquells cos

-sos (le dona com hauríem pogut mir_:r i alutirar un Ile-
brer o rua poll_na, era el poetua (le la I-Iisti>ria natural
feta cleua , feta feulhra, fembra i (lona en quant a cossos.

Ara bassa el contrari, uo se'ns acut dir ni cluc soni ion-
(lues ni que són lletges, ni que són esveltes, ni que ògils
que són, tai ( l ile fortes o que rebles. Tot allò que la refe-
rència a 1 i salut orgànica, a fis'.olo :a, no té iml,urt;tucia
ací. Què és el que té alones itnportàuci:t? La can i oració
del caràcter i (le l'esperit cluc per raó de les turnes ende-
v Bien. Deliciosa i exemplar fusió ele finesa plóstica i cl'l u-
utauitat tcndríssima, ací en aquest baix reilett, el qual
( luan fou l.resenttat a un concurs (le l'Estat, astorà u1>i>ni-
tu_tmet—cosa una mica difícil—a tótes les hcrsuucs a les
( D uals s'havia etncomanat el jutjar-lo—i a tetes les persones
cluc no eren del Jurat, la dual cosa no és solament difícil,
sinó gairebé iuiraculosa. L'obra s'ho mereix. I-li ]>a ací
l>umnanitat i tendresa i tot el cluc es -ulg-ui ; però la ten-
dresa i la lnnnanitat estan assolides ele resultes ele certes
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modalitats (le la farina ; lit inclinació del cap, el refilat in-
g-uun de la trencta de la noia, l'cucougimeut dels braços
al vol uer escriure, la aranera emocionada (le seure, la ma-
nera (l'ésser posades les cames i llar modelat. L'autor un
afegeix cap contentori al marge ele l'escu:tura. Insinua nu
seut:nteltt llntnà, aquell, però, que pugui snggcr'.r per ell
mateix l'escultura física. Totes les consideracions crítiqur<
(l'ordre conceptual (lile po„uéssiln ajuntar ara al comentar
la figura d'aquesta nena, com a tal criatura hurtara, se-
rien afegit.; cluc faríem pe] tiustre cotupt^•, ltnurcut ele
tenir bona cara cl'alliltcrar-ly s (fels cxcessós l,rovineuts de
la nostra '-utaginac'.b, disparades potser per la régió del
comentari escessivatttent cleseufreuat. La sensació de l'es-
cultura IClltuci cus pot fer sentir la lttimanitat (le 1'èscultu-
ra, Sel ipre, però que cus abstiugucru de fcr consideracions
sobre aquest t liumauitat. Aquestes consideracions serien
ja. unstres no pas ele l'escultura, (le la mateixa nuatuerst (lile
un botI'tiiic pot fer cous`dcracions científiques sobre 1111 cla-
vell sense que tituguin res a veure .nnb el clavell cort- ex-
pressió (le forma, (le color o d'alegria.

\o es pot dir (1 'aquesta criatura cluc uo sentí, l'i pateixi,
ni que sigui odiosa, ni r'.dícu[a, ui insípida. Té sabar i
atractiu i àulltuc suculència i, ço cluc és tnés, té sivtpatia ;
percltté ñus s:mltatia té e l i el fon; ele t.ut critabtc crim é,
i tan c riatura. I,n alguna cosa de l'uni\ •crsNi no Iti ha res
cn ella que tilo sigui a la veg-. •-da ttu univers cu petit. ferit
així coui hi ha éssers que tilo estan en 1'ardre dels mate-
rials creats anés prop de la rosa, o del tigre, o del palió
reial, o de lit lluu del matí, aquesta criatura esta usés ltrull
(le la patata, de (ltlalsevul h ;rtítlissa hunes!a, (lil e :,t lt:nY•:t
O (le la taronja.

Si en aquesta obra Ferrant hagués volgut suggerir quid-
set-al argumcut possible sobre aquesta noia ov e ; si sivt-
plement hagués 'insinuat qualsevol comentari aval uador a
1'cntoru d'aquesta m'.ti ora deixant cntrevetire tal o qual
judici favorable o advers ; si hagués volgut dir -nos : «Mi- -
relt quins abominables productes produeixen •les esca les»,
o bé altrament : «Mireu quin encís ofereix la iulat ,re d'ara
nota premiada per la seva virtud i per la seva laboriositat
tau delicaclautcut seriosa» ; si hagués vol at, siutplcmcnt,
oferir una caricatura del cas, l'escultor llo s'hauria produït
cant ;t tal, però al fer el que ha fet, llnn} d'evadir la plti-

tict i ele transgredir les seves lleis, ha mostrat amb tan
exemple clogüeutíss_tn fins a quin límit extrem pot arribar
a 1'àuitna un escultor sense deixar ele lcr escultura.

L'escultor Argel Ferrant admira, comltr:u i exsalsa a
les tres l ^rácies ele lit Forma , sense fer-se esclau de cal).

1s el tuillor viitjà per a salvar-se tant ca el món de l'art
cous en tots els a:tres.

MANUEL ABRIL

ANaEL I-El R.\\" r 	1 	 a cuita
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Jo.\QUI\I NlU\1BRt"	 Paisatge (De ¡ez(ositiáa[iS.I I'e,-s)

JOAQUIM
Una discussió encesa entre els artistes i els crítics

sobre la valor ofici ;. d'una banda aquells-- que lio fieu
tot en una Hiena (le fórmuta que podríem anomenar
retòricà , de l'ofici seguint el-. grans mestres, ele l'al-
tra. els qui volent evadir tota retirica arriben a la
mateixa negació de l'art : a 1'elo í incondicional ele
tota gaticlici-ic. L'ofici, diuen aquésts darrers, ha
hort 1.lirisiue, salveiu l'essencial. L'essencial, pers);
no.'éstà fins avui ben determinat ; peix uns, intel-lee
tualistes a ultrança l'essencial és la plàstica, el bon
seiitlt a repartir damunt la superfície ele la tela les
inasses.i.a fer conjugar rítmicament les línies. Això
1.-en segur, és. encara ofici, ', ben mirat, retòrica de
rel profuuclament acadèmica. No és l'essencial,
clones ;' l'essencial, a fi (le comptes és l'impondera-
b':c—potscer la utopia?

I;l virtuosisme lia mort la pintura, ivateni clones

MUMBRU
el virtuosisme ; la rel mateixa cle - tota tradició. Cal
començar la historia cadascú per ell. Però això no és
p, s possihle.

Davant meu hi ha un Borne que ha tirat els claus
per una idea bella ; a l'altra bancla una munió d'lio-
rnes es formula lec retòrica de tirar els claus ner una
idea bella. Heni presenciat ;a ueixeuca d'un fiom f ie-
ri.sme abracadabrant. Les fórnlnles de tirar els daus
per una idea bella són senzillíssimes — són eleluen-
tàries. Resteu aleshores únicament les fórmules pri-
màries; salvatges ; sense força, ni gràcia. No tot-
h(-111 és apte per a tirar els 6..aus per una idea bella.

s millor que lioni no lio fiï tot a l'atzar. Cal tenir
en compte que per poder-se evadir de l'ofici, cal ha-
ver-lo posseït. Aleshores l'artista es dirà Picasso o
Iatisse o bé, potser Greco o Gova.
No hi ha fórmules per a arribar a l'agudesa ; dis-
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sortat d'aquell que fia en quansevol retòrica per a
arribar-hi, encara que es tracti d'una retòrica sense
retórica. Dissortat però, d'aquell que per a expres-
sar-se no posseeixi un llenguatge i qui diu tul llen-
suatge diu ofici. ) s clar que en art com a valor pri-
inorclial lloat ]ta de creure en el que ve de Déu ; però
és que tant el que és inatèria cons cl què és esperit
CII (limalla.

Sense tenir el sentit del llenguatge no es pot es-
criure ; sense tenir el sentit estricte de la pintura no
es pot pintar. ßs clar que pr3r damunt d'una bona
qualitat graluatical o pictrica }hi lla idees a expres-
sar ; idees picti,riqucs en la tela; idees literàries en la
quartilla. Aquestes idees eu penclre naturalesa pic-
ton ca o literària es formularan c1'una p lanera distin-
ti. malgrat potser, en essència pies pugui parlar en
art (l'una idea prituerl — d'una pre-idea -- sense
cus, plena de vaguetat, à)sinica, la qual podria ésser
considerarla coin el . llevat ele ]'àniiva comuna ele totes
les arts, de natural poètic o musical. Per , acuesta
ideà, iio és encara una idea, car li enanca ]a fornia per
a ésser compresa ; és firés bé la força motriu (le tot
fet artístic. Per a què aquesta força lírica pugui ésser
considerada com una idea és necessari que trobi uns
i'I:gans adequats, - corporals, sensuals, que li donin
vida taiigible.
• Cada art té els seus organs, els quals tenen els
seus límits que no poden ésser transgredits sense
que porilli la luateiza intensitat, ele ço que podríem
anomenar l''in inia o la lírica.

1 Aquests luinits de cada art són ben explícits ; la
luúsica es fa anlb -soils, la pintura atub color i imat-
ges, l'escultura anil) volum representatiu, 1'arquitec-
tura ànlb volums racionals, la literatura amb el joc
e l e les pareules i de les idees. Comunanlent les arts
tenen Ilurs. analogies, tant com Ilurs diferències. En
totes les arts es pot parlar ele sentiment, d'emoció,
(l'harmonia, de ritme, etc. Hi han versos,- obres imi-
sicais, escultures i pintures arquitectè,niques ; hi han
pintures i escultures poètiques o musicals. Hi lla la
tlí.,ica de les pedres de la qual ens parla Goethe. Hi

lla la música dels versos.
Hxisteix però una idea p1 tstica la qual es desen

-rotlla eu l'espai i una idea musical que es diesen-
rotlla en el temps.

La pintura té els seus límits imposats per la ma
-tèria — la música té també la seva materialitat. Ja

deia Leonardo que l'ànima està trista de deixar el
cos i que desitja restar-hi sempre, car sense el s òr-
gans no pot obrar ui sentir.

Cal no oblidar que Occident ha donat una pintura
i una escultura •sense abstraure's massa del fet vital.
Avui en canvi Europa senmbla fatigada de 1'equili-
b i i- es deixa penetrar per l'esperit d'Orient ; per
1'lieretgia ele que l'esperit no pot conviufe amb el
cos. Per ací beat- caminat vora l'abisme de les trans-
posicions líriques. La natura lla deixat d'ésser un
diccionari de fornies belles, per esdevenir monstruo-
sa en vistes a la expressió plàstico-lírica. La natura
de pretexte de bellesa ha esdevingut bastida rítmica,
geometria lírica, fins a convertir-se en ritme pur—en
alt decorativisme.

Davant de tanta pintura abracacl:thr;tnt teta pels
acadèmics de Berlin, ele Mèxic, de Portugal, (le
Txecoeslovàquia, de Rússia e de Poli,nia, (le \Madrid,
Sevilla i Múrcia, els quals han envaït indezuclanient
el terreny dels boines aguts ; clavant ele la platitud
sobreexcitada dels oi;ipiers-iiui'niliari.c (le tots els
païssos cultes, mig cultes i per civilitzar és bo tro

-bar-se ami) liotues cous Joaouini Mumbrú, qui ha après
humilment el bon ofici ; atnh homes com Joaquim
Monibrú, qui té un instint perfecto ele la qualitat pie-
tCn-ica i que en els bons moments expressa anll) ntit-
jans normals idees poi tiques (1 'una penetrant agudc-
desa. avista del Guinardcí» era en aquest sentit una
obra intensíssima : lírica sense necessitat (1 'evadir-
se del concepte estricte de la pintura-pict(n-ica.

Peri, totes les obres de Monibrú exhibides darrera
-ment en la sala quadrada ele eán Parés, pusseicn

aquell encís ele la matèria. i del bon ofi:i, que (les-
prés dels neo-impressionistes francesos (le I)craiu i
(le A. Dunover de Segonzac i d'alguns Inés, hin tin-
gut cura de guardar els artistes catalans. I'ititura (le
qualitat era anomenada per Torres-Garcia la pinttu-a
del nostre atufe Creixanis ; pintura ele qualitat és
t_unbé la pintura (le Moïnbrú, C ' 111 gran part ele- la
pintura catalana actual, situada i er Larlos Capcicvi-
la en l'extrema esquerra del cet;trc.	 R:lAti1, 131:xt'1'

JOAVeI>I MU>I111(0	 Paisatge (De I expusirij a 1a Sala París)
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I t RANCE5C FOL17U13RA 1 LLUIS BONET, argptitecte,
	 Projecte de Teatre Municipal. Perspectiva (le façanes
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FOLL CGT RA ; arquitecte

Una. boscúria de papers atirabuixonats a totes han-
(les i arreu planant la mirada senzilla d'home bo, tal
esdevé a cisa d'En Francesc Folguera la sala de tre-
ball a l'hora en qui ell lli és.

Pertany a una promoció, Francesc Folguera, que res
no ha planyut pel paper. Si una solució no li escau, a
l'edifici que projecta, en cerca ulla altra. Sobreposa,
al tel (le ceba creen, un non tel de ceba creen que al
seu torn serà també submergit per un altre ; tardarà
Déu sap quant l'aparició del paper blau definitu rat-
llat de negre. Aquell «sumar-se a si mateix», que el
seu (i nostre) venerat Gaudí, tant repetia, se li degué
gravar a la memòria. Sols per la depuració s'arriba
a l'harmonia.

Fa feredat veure quin acopi de treball un Francesc
Folguera o un Lluís Bonet han portat als encàrregs.
Nosaltres, els que de llunv o de la vora, havem seguit
aquest intens desplegament de l'arquitectura coetà-

nia—on gairebé no lleco actuat sitió d'espectadors—no
sabem avenir-nos-en.

¿ Serà aquest un afer (le fantasia, una habitud banal
de voler que corri el llapis? Ben al contrari, en el cas
d'En Folguera, penós croquisador ; no té el scu acopi
de dibuixos cap altra causa que la plena consciència
(le 1'llonle responsable que no pot, (le cap manera, clar
als executants les coses poc resoltes, les solucions a
mitges, malgrat poguesin creure's bastant aprofitables.
A còpia de trehal], a còpia de mirar i remirar amb el
seu esguard senzill, encomana Francesc Folguera la
simplicitat a la seva arquitectura, l'arruixa de la cla-
rividència innata d'unes proporcions ben pròpies. La
lliga, amb el sentit d'eixamplament d'ell tan caracte-
rístic, anlh ïes modalitats rllés esteses dintre l'art cons

-tructiu del nostre poble, sap ajuntar, encara, al seu
instint la seva vasta formació científica. L'arquitectu-
ra ele Francesc Folguera, ele tan profundament com-
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l plexa, aparcix com la cosa Inés simple d'aquest món.
¡,'instint lii és, per  també l'ordre geoni tric, cous eu
tota arquitectura que valgui la pena.

Els avantguardistes provincians partidaris en pin-
tura (le tot el que s'lia cnclut la preferència a
hril Nouz ,cau i a ( ulricr-c d'.1 rl en successives èpoques,
lían tingut (le fer un salt perillosíssitn per anar (le
1'atrofiantent de l'estructura que va ésser el cubisme
fins al fenoincn d'intromissió de la quinlcra cli p s l'àrea
pict^trica. Í;s que a LI pintura, pcnsi's el que es pensi i
cligui'5 el que e, caigui, li repugna--no hi pot fer
Inés—l'obsti iat allunyament de la vida objectiva.

F1s millors arquitectes, per^>, han sabiï sempre i
saben ara que aquests saliseren inútils i s'han abstin-
gut (le fer-los. Han fos sempre l'estructura i l'instint,
i per aquesta raó resten belles les llurs obres.

No es bell, acàs, sota el signe de la geometria, (_1
pati el .líptic que es centra a pla terreny en el projecte
de Teatre de la Ciutát que Francesc Polguera i Lluís
lHonet, agcrinauats, varen (lur al concurs municipal
d'anvs cnclarrera, projecte que no va ésser t'is l ni pel
jurat ni per la crítica? t No és bella acàs—sota el signe
(l'una altra gran valor : la tradició—la façana princi-
pal (l'aquest projecte, tan ben emparentada ami) l'obra
més famosa ole Soler i F areca ? z No són també boni-
ques—valorades pel seny- i per l'instint bojament inse-
liarables—totes les cases i casetes, rectories i capelles
que Folguera lia segellat ole la seva proporció caracte-
rística i ha expandit por la costa i la tnuntanva cata-
lanes?

El partidaris a ultrança de les solucions arquitec-
ti)niques que acabin d'arribar com ole niés lluny mi-•
flor (si pot ésser ole la Rússia soviètica que no sigui
cl' Aletnanv-a) per força tenen ole fer-se creus que un

home del talent del nostre Folguera s'entretingués en-
cara no fa gaire a cercar les solucions a Ravenna, o
que es donés a l'alegria llevantina eu la capella Riera
alçada a Premià. Ells van envers la via (le 'la simpli-
citat, amb mirada ferotge. Francesc Folguera no pot
trair—és impossible—la seva mirada congènita (le bon

-dat. Per té una amagarla ironia—l'única ironia acl-
missihle—, i, després de preparar-se amb agudesa el
públic en el sospesat treball que va inserir al II Anua-
ri deis Amics (le l'Art Litúrgic, ell es dóna a l'aven-
tura. D'anàloga tnatnera a com Picasso els sortia al pas
als sohrerealistes fent destacar els seus perfils de dona
terriblement patètics més enllà que l'embull s^rclicl cae
Max Ernst, ell qui ha estimat la simplicitat a totes ho

-res (servint-se o no servint-se del tnotlluratge en terra
-cuita), ha estat prou apte per copsar tot el millor que

lii pugni hacer eu l'arquitectura d'avantguarda. Volent
auth obres comentar les raons dels qui són uns apo-
logistes impertèrrits d'ella, crea un assaig de despu-
llada con<trucció eu la Casa Riera del carrer ole Casp,
á harce' ona ; conscient, per altra huida, que será
aquest e] runí que a no tardar petjarà l'arquitectura,k
corn el nostre director Rafael IHenet oportunament va
clic en el número 4 i com els clos arquitectes del fu-
tur—il.lustres ja, malgrat liaycr tot just terminat Fa
carrera Tones i Sert, pràcticament anunciaren.

En tot temps i en tota terra per la dona es fa la fes
-ta : la festa de la mansió sumptuosa té la dona re-

Po I'U De 3%RV TCes .,
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PS . NCI(SC FOLGUES'. i LLUIS SONI;¡, arquitectes
	 Projecte de '¡'catre Municipal. Planta haixa
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FRA\l •.E5C I'UU;I 1$NÃ, arquitecte	 Casa a Blanes ea el Passeig, d'E ric Prat dr la Riba

gentant-la anih un esplet (le qualitats que la nostra
fantasia li agombola. La clona d'avui dia gairebé no-
inés té nirvis. Xalada, debatent -se entre toxines. vol
nirvis al clavant qi II facin companvia—els nirvis ele
I,ttrçat, de Van der Rohe, de Siniavskv—. Per  així
com el nostre henvale;ut Mariehalar diu que res no
l'importa ele l'estil (le la façana de la casa on ell habita,
mentre pugui descansar-li la miradla en l'estil de la
façana de la casa del davant, volem per ella—per la
dona d'avui dia—(llibertant-la en el que es pugui del
caos de ficcions) donar-li la serenitat als murs de casa,
per al qual tant s'avenen estructures de la tècnica
moderna. Si tant costa de donar-li netedat interior,
que tingui almenv-s un pulcre ordenanmeut tot el que
la circumda, perquc la netedat és mitja vida. Ja tenim
la pulcritud, la nitidesa, un aparent repòs impregnant
les estructures d'avantguarda ; amb tot, moltes vega-
des no ens omplena el seu sentit i ens donen la iin-

pressül que molt encara hi enanca. Calcava, doncs, que
es presentin arquitectes que hagin fet un fervent apre-
nentatge en els estils histitrics, rejovenint aquests es-
tils amh aportacions ben personar curulles de pas

-si—i que esberlin els cors plens ele caritat prístina
cli ps la fossa encara sèptica de l'arquitectura d'avant

-guarda. 1 en l'obra que En Folgucrui lit plantejat al
carrer de Casp, de L arcelona, tenim la confiança que
ens clic l que si la netedat és mitja vida, és l'altra mit-
ja -,-isla l'emoció.	 Jo ri'-F . R.\r•clr.s

Obres principals ele Francesc Folguera : C::s :t Oiomí, a
Palattsolitar ; Casa Formosa, a Sant Sadm-ní de Noia ; Casa
Orcnc, a Blanes ; Casa Ferrer, a Planes ; Casa Ferrer, a To.

-sa ; Casa \ttbiola, a l'alleI i ; Casa Rectoral, a Sant Sadurní
de Noia ; Casa Tusas, a Rl;tnes ; Oratori Riera, •t l'renliCt
Cellers Coal>cratius, a l<Irsà ; l :mtc,í llc la fanlíHi litera
Reforma i porxo ele l'església parroquial de Sant Sadurní tle
Noia ; Teatre-circ Olímpia, a Barcelona ; Casa Riera, al xam-
frà dels carrers Clarís i Casp, a Barcelona (en construcció).
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PEk E: DAURA	 La b ta del vi (Galer er radrinas)

L'esperit patètic del Mediterrani
:l lonrp, r,/ i?e /'r.tpn.rlew de Pere %)aura
a ter (ialr,,ea liad, mar.

Més d'tuia vegada ens havem aturat a meditar si no
es donaria a la nostra condició mediterrània una quali-
tat massa flonja ; si la pregonada dolcesa de la nostra
llum, no ens Hauria portat massa sovint—tant en pin-
tura cona en literatura—a deixatar excessivaniente el
nostre concepte del món exterior, donant-li una natu-
ralesa enfarfegadora, (le pur amable. Ens fa l'efecte
que en tota llei de consideració plàstica, més d'una ve-
gada havem confós la serenitat amb l'encantament i la
badoqueria. I que en les nostres delectacions estèti-
ques de la fornia, sovint havem pres cona a concepte
de les coses, llur simple envoltori estero.

Més d'una vegada ens Havent aturat a meditar que
l'extensió d'aquesta norma, apoiada en simples visuals,
com a llei fonamental del rostre esperit mediterrani,
ens deixaria, davant d'altres espiritualitats, continen-
tals o insulars, en una posició, una mica depriment, de
baliga-halagues.

¿ És que el nostre món mediterrani és un món amb
simple pellofa, que perd la seva caracterització distin

-tiva tot d'una que llom s'endinsa en l'estudi de la seva
psicologia? z As que no hi pot haver una íntima essèn-
cia, fins i tot cerebral, purament, si es vol intellectiva,
de les coses mediterrànies?

Creiem fermament que sí. Creiem fermament que
per mediterranis que siguem ens és permès de trencar-
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nos una mica el cap, en tota faisó d'activitat estètica, 	 t(•tic de les coses situades en el nostre parallcl. I,'ex-
a esbrinar el sentit profund de totes les coses i a do-	 pressió pictòrica OC totes aquestes teles sembla respon'-
nar a les expresions de l'art nostre, encara que eai-	 Gire a una sensibilitat excitada no solament per la con-
guem en alta traïció del nostre meridionalisme, una	 templacio, sinó nel coneixement clel mmi exterior, arri -
mica de densitat sint^tiea, i una mica de la sublim an-
goixa de la bellesa parida amb dolor.

Ld contemplació de les teles (le Pere Daura, suara
exposades en les Galeries Badrinas, ens ha portat, una
vegada més, a aquesta meditació. Perquè la pintura de
Pere Daura, si li treieni 1'impressionisme,. una mica
banal, d'algun dels seus bodegous, és un art inediter-
rani que entra resoltament en la filosofia del món ex-
terior, amb una inquietud - místico-sensual una mica
eslava i tot.

La tela «Retrat ele dona» (n. " is) sembla poder-nos
donar la clau del temperament ele Pere Daura. Sota la
visió ascètica del color i de la forma, una febreta inte-
rior anima la vitalitat d'aquesta pintura i estahleix
una mena ele sistema nerviós únic entre la figura poli-
(la i el paisatge esquemàtic que li serveix (le fons:
és a dir, que dóna a llurs valors sensibles una nafit-
ralesa vital situada més endintre del pla de llur sim-
ple: aparença fornia.

Els paisatges ele l'illa de C^n-sega, presentats. per
Pere Daura, semblen haver donat a l'artista la lliçó ele
1<t inquietud mccliterr.iiiia, la sensació (le l'esperit pa-

fiant a la gradació emotiva de la tela «I( casa del tro-
bador corsa Maestrale a Porto», on la suggestió del
concepte---d'aquell coneixement—dóna la visió externa
(le les coses a travers d tiu écren; francament cerebral.

Reputen els paisatges (le i'rsega, en l'obra de Pere
Daura, coeu un exercici d'investigació, en el qual les
seves qualitats cle pintor s'lian afinat. De.,prés d'aquest
exercici, ells olis ele Tarragona cus re orhieu a una qunt-
litat pict )rieu Inés pura i prou in essa per coordinar la
penetrant agudesa del concepte dmb la forma aniable
d'una expressió oberta aj plaer dels sentits, d'una ma-
nera gairebé voluptuosa .

Els paisatges (le Tarragona, de Pere Daura, són
l'equilibri, el retorn a la ponderació, després del tras-
bals (le totes les inquietuds excitades pel desig d'en

-trar en l'íntim cornciscment ele tots els elements del
món exterior posats dios la visual ele l'artista. Aquests
paisatge., ele '1'arragoua són ei retorn a la delectació
(le la forma, després ci'llaver atravessat la zona paté-
tica (le l'csperic

M. A!.C.\NTAr..•. i Gvs.^i:'r
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J. TUYVER •	 Pintura

JOAN JUNYER
Junver és un artista clotat. Es cliu d'alguns artis-

tes que tot el que toquen nio transformen en poesia.
Es conta de Picasso que un tros de paper, un tros
de cartó, un tros de zinc, triturats pels seus dits mi-
raculosos, es converteixen de cop i volta en objectes
d'infinita poesia. Junver també sap el secret de trans-
formar tot e] que toca en poesia.

Hem seguit pas a pas la seva carrera. En les seves
primeres obres, a través de les imperfeccions primi

-ceres, a través de les vacil.lacions inicials, a través de
les inevitables dificultats d'expressió de tot comença

-ment, s'endevinava ja aquest do, aquest magnífic do

de Joan Junver. Les seves línies tenien ja aquell tre-
molor vital, aquell balbuceig emocionat, aquella palpi

-tació patética, que ja no ha abandonat mai més.
Tunyer sap dotar les línies d'una insòlita vitalitat.

Filles d'una aguda sensibilitat, terriblement aiguisée,
les seves línies, brutalment incisives, semblen voler

foradar la superfície (le la tela, guiades bona no sap
ben bé si per la punta d'una agulla o la punta dels
nervis. En contemplar aquestes línies llom pensa en les
ratlles, trèmules (le vida, de certs dibuixos involunta-
ris, dictats pel usés pur automatisine. Hom pensa en
aquell dibuix involuntari, que ha servit a Picasso per
a aconseguir resultit., insospitats : les calligrafies del
Ra(ino' de Strawinslcv, per-- excmp.e. I-loui pensar,
encara,. en els dibuixos de Miró, que viu atent a les
visions del seu món interior, i que les fi ca ràpidainent
pobre el paper en presentar-se, de la matcisa uiancr
que el poeta anota en el seu carnet la metàfora que
acáha de crear.

Junver, per, no creu en les soles virtuts lineals.
Tall creu que les realitzacions dels grans artistes ac-
tuals—dibuixants Inés que no pintors, moltes vega-
des—realitzacions estrictament nionocronIes, són in-
completes. I ell vol atènyer un art total. Ell estima la
línia. Però creu també en tota la joia (le la color.

Les obres ele Junver s-)n de colorista excepcional.
Colorista insòlit, de matèria densa, que aconseguei'-.
resultats imprevistos, de finesa admirable, ele cleliea-
de sa sorprenent. I ele la inateixa manera que les seves
línies s'enllacen amorosament, tot i obeint a un ritme
que dóna naivenca a graciosos arabescos, les seves co-
lors en cridar-se en repel .lir-se, en relacionar-se estrc-
tament, creen conjunts harmònics.

Aquest arabesc p ineal, aquesta harmonia tonal, però,
no són fills de la voluntat, ni són deguts a una lògica
iniplacablenient numèrica, implacablement lluny (le les
Avies bastides arquitecti,niques, destructores de liris-
me. Aque-t arabesc lineal, aquesta harmonia tonal, són
fills de l'indefinible instint d'ordre que s'agita en el
més profund de tots nosaltres. Ordre, no pensat, sinó
pressei:tit, endevinat per la intuïció prodigiosa d'aquest
jove artista que s'anomena Joan Junver, i al qual fa
temps que els bons coneixedors de pintura han obert
un crèdit illiniitat.

SEBASTIÀ GASC

J. TUNVER	 Pintura
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FRANCESC DOMINGO

Uexpos-i_ció de la
Sala Panes

Per final de temporada la Sala Parés ens - ha mos
-trat una selecció d'obres d'artisteA (le la casa. I val a

dir que és un final esplendorós, el qual, per altra ban
-da, inicia un feliç resultat de la tasca de marxant, que

lii temps ha come>:c.rt, T.?-n Joan Anton Macat; all.
En altres, països de mercat artístit impoi tant—Paí

posem per cas—aqueste., rttniplicacions són d altre >ne-
n.a que a Barcelona. Allí, els marxants compten anió
una clientela extensa (a vegades intelli.gent i altres ca-
priciosa), alnb gran quantitat de producció (i també,
en aquest cas, en hi ha de molt bona, d'extravagant iiit
i cl'insulsament aeadènuca). Davant d'aquest fet, la
competència és inevitable, i aleshores comença la 11 ni-
tasubterr^inia, l'inflament imuio(lerat de qualsevol ar-
tista agosarat, pera també, cal reconèixer, en : pot sor-
tir la troballa dels veritables temperaments- .que.-el
tenips va tamisant l'or e.^plendorós de l'arena estulta.

A Barcelona, en canvi, els celleccionistes de pintura
moderna són, ara com ara, en nombre reduït, insuh-
cients per a absorbir tota la producció de bona qualitat,
]a qual, cada dia, és més important.

Cal, clones, elogiar amb entusiasme els bons propi
-sits ele Joan Anton MIaragall, un fruit dels quids és

aque.1a notable -exposició que comentem.
Seguir-t 1'crdre alf.ibètic del catàleg, començarem

per :

RAFAF,I, BENET' (i)

Aquest pintor és un dels niés inquiets que tenim.
No es tracta aquí d'aquella illgtl jet ud atnb majúscules
completament externa i motivada per l'arribisnte d'es-
paterrar ; sinó de la constant recerca ele les possibles
facetes del seu temperament per a assolir el totalistne
ele la-seva personalitat. La seva posició no és gaire Cc')-
moda, però la lluita és més noble.

La Naiura rnlur(a és la millor tela exhibida de Be-
net. El fragment de les flors és admirable, i en els re-
flexes de la taula iii ha les qualitats de bona pintura
que sols el coneixement intuitiu de l'ofici pot explicar.

La jilal ja. és un altre caire reeixit de la visió de Be-
net, com també Pvnl_•-.: i O;lefors. De la primera cal
remarcar una elegant composició i una garla afinada ;
de la segona, una certa afinitat amb la pintura anglesa.

Una riostra evident de refinat colorista ens ha do-
nat, aquest pintor, amb les "I c ti1adcs. Eni sembla, pe-
ro, que aquesta tela guanvaria, si en alguns fragments
de les teulades hagués mitigat els tos vius.

(1) Pel fer de compartir amb Rafael Reselles tasques de director de GASETA
DE I,Es ARTS, he cregut més convenient Transcriure la ressenya apareguda a Mira-
dor, en el qual no ens lliga cap col laboració.

:Aquest pintor presenta quatre figures plasmades,
segons la seva darrera modalitat pictòrica, iniciada fa
poc tenips, i actualment resolta, ja, a>nb notable ina-
duresa. De l'anterior ascetisme estructural passa a ull
ren.sualisme de la matèria conservant al matçiz temps
1:.s característiques espirituals d'un refinat misticis-
me. Per damunt de totes les possibles recerques, se>n-
pre hem constatat, eu la pintura de Domingo, aque-
lles qualitats essencials que sols es manifesten en els
temperaments pict^ rica>ner.t clotats.

i\JANUEL HUTVIBEI: i'

I;n les clucs obres inèdites presentades per aquest
pintor, lii lean les acostumades característiques del seu
art. I?n agllure • llti teniia una altra mestra (le 1'adniira-
ble cansi tèrria que as.^.oleix, en mans d'Hutnbert,
aquest proeediuient pictòric, per bé que no siga ele les
ieillors aquarcl-les de l'artista	 En C t,lllj>u.,ir itl lli llit

aquell inonocrisine preconcebut cl 'altres anteriors
ol,res, conjuntament atri; la sensibilitat afinada del
seu temperament ; en dir que porta (lignatuent la sig-
natura d'Huutbert, creiem fer-ne el iniller elogi.

IG\ASI IIALLOI,

La seva vista dei port és un ret:ova>nent important
en la visió d'aquest refinat pintor. Quan pont assoleix
]a digitació traçuda de Mallt>l, cal que l'esperit vigili
particularment en el sentit de contenció.

En aquesta tela, ultra les delicadeses emotives, tan
peculiars ele les obre., de Mallo!, hi lia una major am-
plitud de paleta, i una estructuració més consistent.
En aquesta renovació de \laallol l:i pressentint una co-
Ilita exuberant de belles rc.tlitat,.

JOSEP MOMPOU

Les *-eles de Mompou tigur,,ven en la seva anterior
exposició la qual 'hem comentat en el seu clia.

Considero merescuts els elogis que aleshores va
e_.pressar Fafael- Benet en aquestes p i ires.

JOAN SERRA

• - És un pintor- .d'una fuga apassionada, per(> al ma-
teix temps, consistent.- El seu cezali.hl¡sine de la pri-
mera època, estructuraencara la seva visió. Aixt', no

• és un retret,.sinh més aviat una justificació de la seva
• orientació definida. Serra, per sobre de tot, és un
• temperament .ingènitament pict(ric, i si alguna cosa
ha de- vigilar, és precisament, les •seves facultats ins-
tintïves.-

I i: urce, és . -un. ,ni> de dona resolt amb fermesa i
• distinció. , El - fragment de les cames, admirable ele
construcció.



IGNASI MALLOL

Paisatge olnti
(Sala J'arés)

RAFAEL BENET

Vista de Tossa

(Sala Parés
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JOAN SERNA	 El port ' le I,arcelona (SIr+ Paifs%

1'ri rrlr , és una mostra reeixida del seu afinat sen-
tit (le la color, i estructurat anlb justesa. Perdius, una
prova convincent del coneixement profund que aquest
pintor té del ofici.

^I,FRI;D SISO1JELLA

La pintura de Sisquelia ha assolit una catetroria molt
iluportant en el panorama actual de la nostra prcduc-
ció pictA rica.

A elida que lla anat avançant en l'expressió estric-
t ment objectiva lla aprofundit en la visió aní

-lnica de les coses. La seva actual austeritat el porta a
resultats lneravellosos. Abans, explicava un hoclegó,
ami) tota milena (1'accidentacions ; ara, explica encara
Inés, anlh molts menys mitjans.

En el Cap de -noi assoleix un dels moments àlgids
ele la seva producció. EIs reflexes de ^la camisa blan-
ca en el coll, la barba i els ulls, són plasmats amb no-
table justesa, i la vida que traspua en cada fragment
de la tela és cl'ulla intensitat impressionant.

Les altres obres exhibides conserven les acostuma-
des qualitats distingides del artista.

FRANCESC VAYRI;LA

En aquesta exposició s'exlribeixen obres conegudes
l'aquest enyorat artista, el qual lleco perdut en el mo-
ment culminant ele la seva carrera. Sols insistiré, en
l'adhesió sincera, que tot temps, lie sentit per l'obra
cl'aqucst artista.

ERNEST' MARAGALL

En poc temps, 1'e .cultor Maragall lla donat ull gran
pas enclavant. Si segueix l'avenç amb la tuateixa mar-
xa, arribarà lluir.

El seu anterior confussionisme s'lia esvaït, sense
perdré la gràcia. La ingenuitat, a vegades, inexpres-
siva, s'lla transformat en una emotivitat vertadera.

Ara construeix anlb precissió i més solidesa. I,a se-
va tenclincia realista s'agermana amh una certa poll

-deració dels volums ben entesa.
De les tres escultures presentades, prefereixo la fi-

gura de mig cos. I,a figura femenina, potser li ivailca
aquella condició que va dir En Rebull en la Conferèn-
cia donada a Reus : «L'Escultura lla de tancar cous
una circumferència».	 MARius GIFREDA
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FI ANCESC ELIES	 Vidres c nialtats

Visires de Francesc Elies

En les arts aplicades, sigui la que sigui une c pècie
—i fins en les pures i tot—, la qualitat que ha de
posseir en primer lloc i abans que qualsevol filtra,
aquell que les practica, és el Inés estricte respecte per
la matèria que n'és objecte : fusta, metall, pedra, etc.

Tot allò que consisteixi a prescindir (le la matèria (le
què es tracti, menysprear-la, desvirtuar-la, fer-li per-
clre les seves característiques, en coniptes (le denlos-
trar, cons lli lla qui creu equivocadament, un cloluini
de l'ofici—que en tot cas seria ben discutible quan per
donar-se a conèixer ha de desobeir els manaments del
seu objecte—, no palesa sinó desorientació i falta de
sensibilitat de l'executant.

Cada matèria—senlblaràt ociós dir-lio, però mai no
5 'hi. insistirá prop—exigeix uea estricta utllitzaic1(í lleis
seus recursos propis, una tècnica, un tracte determi-
nats. Allò d'involucrar els exigits per una dintre dels
necessaris per a una altra, és caure en el niés gran
contursionisme, en perjudici innegable ele l'obra a
crear, la qual n'lia de sortir maltractada en la seva
Inés pura essència. De la mateixa manera, cada ma

-tèria, en ésser proposada per a la decoració, exigeix

tanibé que aquesta sigui peculiar i ajustada a la seva
naturalesa.

Així., sempre ells han produït horror i f^istic aquelles
produccions de qualsevol d'aquests bells oficis en les
quals l'artista, a pretext d'enriquiment, d'ennobli-
lnent, de stibliiniació (fins això s'lia arribat a dir), de la
matèria que treballen, lla fet que aquesta es quedés
sense cap dels seus atributs, deixant -la convertida en
una cosa sense nom, indeterminada, traspuant tota
l'angúnia i tota la mesquinesa de les coses híbrides, de
les coses que havent deixat d'ésser el que creu no han
arribat a ésser res d'altre.

L'oblit cl•'aquests principis—quc no cus heln pas iii-
ventat nosaltres—ha portat molts artistes per camins
que no Haurien tingut de petjar mai. Hem vist en
aquest terrenv de les arts aplicades coses veritablement
esgarrifoses : berro vist plafons de ceràmica imitant la
pintura a l'oli ; hem vist lnctalls tractats com si fossin
fusta ; hem vist fusta imii:Inl1 un :Metall o altre : hem
vist matèries •riques i nobles treballades amb una tèc-
nica infame i indigent, hem vist matèries que requerien
una tècnica simple i succinta tractades amb el preciosis-
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me inés desatinat que pretenent embellir enlletgia i
desgraciava l'objecte. Hem vist vidres opacs, entelats,
bruts, greixosos, semblants a coses innominables, exor-
l:ats amb profusió -le gruixos intranspaients, enfar-
fegats de matèries estranves, on tota la rica, alegre i
esplèndida lluminositat del vidre net i clar era conver-
tida en misèria, tristícia i sordidesa.

No és aquest el cas dels vidres de Francesc Elies
que motiva aques': artrcie. Elies sap el que és el vidre
i cons lea d'ésser-ne la primera i principal condició la
transparència i la clar-edat ; cona les seves formes han
d'ésser senzilles i pures, cona la seva ornamentació lia
d'ésser neta, clara i brillant ; com tot plegat ha cl_ clo-
nar a l'objecte una qualitat homogènia tant per les
mans que el toquen cola pels ulls que el veuen.

I aquestes condicions, ajudades pel Inés seriós i pro
-profund eoneixeuieut de l'ofici d'esmaltador que pos-

seeix Elies, fan c'uc les obres que surten de la seva
mufla satisfacin completament l'espectador inés exigent
i prilnlmirat.

Elies, per, lluny de tota preocupació d'artisteria i
sense aspirar de cap manera als qual ilicatius sonors i
retunibants, s'lia adonat que abans que la producció ele
peres úniques de col.lecció o de vitrina—considerant com
devien pensar poc en aquestes destinacions els autors
de les que avui hi contemp l em—era molt Inés urgent
necessària la redem pció dels objectes d'ús corrent i
quotidià ele la lletjor que lli domina gairebé sempre.

Elies no us parlarà uiai de les sorpreses que dóna
el foc, dels seus secrets, dels seus misteris, ni s'exta-
siarà (le deliqui en oferir-vos les seves produccions.
Elies treballa, parla i vici en to menor, capaç cona és
ele donar qualsevol pinyol, però eonvencut que és mi-
llor tasca la del treball consciençós presidit per la dig-
nitat de ]'ofici, que no la recerca de l'enlluernament i
l'afalac del públic amb menys preu d'aquells.

Elies, doncs, no cris ofereix uns objectes preciosa-
inent ornamentats, gratuitament recarregats, la helle-
sa dels .quals seria ben relativa, i llur possessió més
aviat que altra cosa una molèstia per al seu propieta-
ri,que no gosaria ni tocar-los, tothora coaccionat per
la consideració ele llur elevat preu—justificat rel quali-
ficatiu de peça íulica amb què estarien guarnits—, ajun-
tada a llur nul-la practicitat. Elies ens dóna els articles
corrents i d'ús comía, útils i necessaris, amb tota la
heilesa i tota la gràcia imaginables, produïts no gens
menys d'una. manera podríem dir més aviat indus-
trial, cantó per on li ha interessat més d'encaminar la
seva activitat per tal de redimir d'una vegada aquells
ohjestes de l'industrialisme inintel-ligent i barroer.

Encara que la fotografia és ben poc per poder-se'il fer
tot el càrrec, la visió de les illustracions que acompa-
nven aquest test pot servir força bé per corroborar el
que diem : el joc de vidrieria de l' «Hostal del Sol)),
amb totes les seves peces, l deliciosa sèrie de gots,
dels quals no sabríem quin triar, els gerros, els diver-
sos altres atuells, lean ele donar una bona idea de la im-
portància que te' l'obra d'aquest; artista.

JOAN CORTiiS I VIDAL

FRANCESC ELIES Vidres esmaltats de l'Hostal del
Sol del barri català al Poble espa-
n y ol de 1'Exposicid de Rzrcelona

EXPOSICIONS
SALA ARI?NYrs. — Cal assenyalar l'Exposició ele

Bells Oficis. Vidres esmaltats, cer'tmiques, joies, ta-
lles de fusta i laques realitzats pels senyors Josep
Gual, P. Brugués i Mir, Valen . Corberó, Jaume Bas

-sa i R. Sarsaneda. Cinc bons artisans i amb suficient
inquietud fecundadora.

Remarcable la coliaboració dels artistes Francesc
Camps i lobera i Francesc d'A. Galí, en les laques
de Sarsaneda.

SALA JOAN Mr,RLI. — Cal subratllar la valor de
l'Exposició d'obres de Jaume Mercadé i Marqués-
Puig, pintors, i de Josep Granyer, escultor.

Bona matèria en les natures mortes de Marqués-
Puig, aguda sensibilitat en les correspondències de
color de Jaume Mercadé.

Granger amb les seves estatuetes plenes de voluntat
formal s'afermà com un dels nostres escultors essen-
cials.

SALA PARES. — Cal esmentar l'Exposició de l'artista
sabadellenc Pere Elies. Bona concepció pictòrica inés
explícita en els paisatges urbans que en les figures.



G ASETA DE LES A RTS	 I5I

JOSEP GRANYER	 Escultura (Sala Joan Merli)

Cal prendre nota també de les darreres subhastes
d'art. I u la darrera la tela de Martí i Alsina «Els En-
cants Vells» assolí la xifra de 13.000 pessetes. Fou
adquirida per l'eluiuent violoncelista Pau Casals.

Gr.E1tI1 s LAVI TAN1'S. — Una bona exposició de
pintura vuitcentista catalana tingué lloc en aquestes
Galeries. Uns quants bons Ramon Martí i Alsina,
acolnpanvats d'obres de F. Torrescassana, B. Galo-
fre, J. Masriera, J. Llovera, J. Berga, J. Armet, S.
Juuyent, E. Galvvey, J. Pinazo, Joan Llimona, etc.

Cal assenyalar .l'aquesta exposició l'admirable «Cor
-beille» de Ramon Martí i Alsina i 1'aquarella de T. Llo-

vera.
També ací exllibiren A. de Ferrater, Maria Fres-

ser, i el pintor Inallorquí J. Fuster.

MIQUEL CILLÀ	 La Costa de Lleva nt (Sala Busquets)

GALERIES D.AL>1AF. — Anuncien per a molt aviat
una sèrie d'exposicions d'art d'avantguarda.

Darrerament exhibiren ací la pintora Elvira Homs
i el ceramista Salvador Vilà.

L.A PIN.4coTECA. — Foren exhibides ací pintures de
J. Terruella.

PERE ELIES	 Pintura (Sala Parés)
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K. TO\DL	 Ala font (Pslau de Reller Artes

l TSQnI{'IS. — Cal esmentar la darrera exposi
-ció del pintor Miquel Villa que s'ha escaigut en

aquestes galeries del Passeig de Gràcia. La Sala Bus=
quets ens han donat amb aquesta exposició una bona
mostra de pintura, d'una valor germina de la que fa
algun temps ens dona amb l'exposició Gimeno—d'una
valor germana, !Malgrat l'obra de Villà en quant a
orientació estètica tingui ben poc que veure. amb l'obra
fl ' . 1'envorat artista tortosí

En la pintura darrerament exhibida per Villa hom
H reconeix un afiancanlent tècnic i sobretot una niés
viva originalitat colorística.

PAI,AU DI; BEI,I,I,ti !ARTS. Exposició DEI, GRAVAT I
DE I,'AaT DEI, LunRE TxEcoESI,ovAC._— Manifestació
realment important nlereixeclora de niés atenció de la
cuc per manca cl'--spai podent nosaltres dedicar-li. Vo-
lem, pers), encara que sigui cuita corrents remarcar la
valor d'aquesta e^:posició, senti:it no poder estudiar-la
com es mereix. Cal tenir en compte que GASE'r. DE
!, S ARTS deixa de sortir durant els mesos de juliol,
agost i setembre). Reconeguda d'antuvi l'inlportància
d'aquesta )manifestació d'art tradicionalment bohemi
potser hauríea; de fer-IIi íuliranlel.i la reserva de l'ex-
cessiu eclecticisme degut al qual les obres realment
notables resten disminuïdes en llur valor.

Ens plau recordar els noms ele Max Svabinski.
A. Masar, Dellinger Landa, Ranlbouselc i K. Tonen.

«LA GAï.I R1.>» MADRID. — Ací han estat exhibits
els vivents dibuixos de Joan Rebull. Toan Cllabàs féu
te n bell parlament en obrir-se 1'exposicié Rebull, amb
la qual quedà inaugurada la nova galeria madrilenya.

G.AI,IERIE Ll, CENTAURE. 62. Aveuue Louise-Bruxe-
lles. — Fins el dia 22 de maig exhibí ací el nostre
compratici Joan Miró, seguí més tard una exposició

I;andinsky. Del 15 a la fi del corrent Le Centaure or-
tnitil una exposició del paisatge flamenc contempo-

rani amb obres ele J. Brusselnlans, Creten Georges,
C1. Dehoy, P. de.hat-. ; G. de Smet, L. de Smet, P. (le
• auclerov, P. Mas, H. Ma'-fait, C.. Permel.e, kamall,
Y. ,Scllirren, I::' ,Strebellr, E. 'lytgat i F. Van den
I >erglle.

GAI,I,I:[I; Bi P.NHI:I\I. Jeure S9, Fg. Saint-Honoré,
París. — A mig maig s'escaigué en aquesta important
Galeria una retrospectiva molt completa de l'obra
adorable de Bertlle Morissot. Seguí a aquesta exposi-
ció la ele la Coliecció Paul Guillatue, organitzada a
benefici dels Amics del Luxemburg. Era un escollit

T[)G AND TY ïG AT	 «Le bombardouu (Galerie Le Centaure)
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J. *LLOVERA	 Aquarel'la (Gale, iesLaieía „es)
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conjunt de pintura en el qual figuraven obres de Re-
noir, Cézanne, Rousseau, el burot, Matisse, Picasso,
Derain, Modigliani, Vlamin.,k, Utrillu i Rouault.

Raoul Dufv ha mostrat ací les seves darreres obres.

GALERIE Gr?oac,i;s BERNHEI^r. 109 Fg. Saint-Ho-
noré, París. — Othon Friesz ha esbibt un conjunt de
la ,seva obra ; es tracta d'una veritable consegració del
artista.

REVISTES

PETIT PALAIS. París. — Remarcable exposició Ccnu--
bet amb motiu dels cent vint anys (le la naixença (le
l'artista.

VENDA SrIRIDON. Berlín. — Aquesta subliasta té
una importància molt assenyalada per la nostra ciu-
tat. Algunes de les obres més remarcables lean estat
adquirides pel senyor Francesc Camhó.

M. B.

1- LL1BRES

Varietés, revista mensual illlustrada de l'esperit
contemporani. Bruxelles. ir, Avenue du Congo. Anv
z.°'', n.° ir. Article remarcable.

A propos de l'art des al'iénés, pel Dr. Hans Prinz-
horn. Any 1. e%, 11.0 12. Número molt documentat dedi-
cat a Holanda. Any 2, n." 1.

Tripes d'or, peça en tres actes per Ferrancl Croni-
melyncò. Curioses il-lustracions fotogràfiques dels car-
rers del barri «reservat» de Marsella. Revista snob
cel tipus Der Que rscicnil(. Anuncia un número cu-
riós dedicat al Superrealisi,

17olnnésemnéry. Revista d'art mensual publicada per
«Manes» la Societat dels Artistes Xecs, de Praga.
Revista de propaganda de l'art modern internacional.
Dóna a conèixer especialment artistes xecs, alemanys,
francesos, italians i Holandesos. Perfectament ben
editada. Hem rebut un número de l'any 1 928 i dos
corresponents al 1929.

(Continuarà aquesta r•eceulció eu im dels u neros
pròxims.



URALITA, S. Ao
Sucursal: Passeig de Gràcia, núm. 90

Presenta

la seva, nova EXCLUSIVITAT d'Art:
.........................................................................................................................

:.......................................................................................................................

els meravellosos vidres bufats i esmaltats de la Vetreria Artisti-
tica Barovier & Cje., Murano (Venècia), la més antiga manu-
factura de vidres de Venècia. La fàbrica fou establerta a Murano
en l'any 1290 i des de llavors la familia Barovier, de pares a fills,
s'ha dedicat exclusivament a la indústria del vidre elevant-la
a l'art pur i creant obres insuperables de tècnica i dibuix.

^^nwq^Hg3^
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^a pinacoteca
de

Gaspar smatges

Marcs i Gravats
Saló d'Exposicions

passeig de @ràcia, 34
telèfon 13704

73arc elona

HA SORTIT
Ul segon volum de la col'leccio

ATA	 YA ARTISTICAC	 I,UN
dedicat al Monesfir de

SANTES CREUS
Seixanta quatre il •lusíracions amb text d'EDUART TODA

LLIBRERIA VERDAGUER - ºblít. del Celifre, 5
(A. Domènech, S. a,) BARCELONA

( s -1 22



TOTA LA PRODUCCIÓ DELS PINTORS

RAFAEL BENET mJNyy.

`S MANUEL HUMBERT
A
L IGNASI MALLOL L

A JOSEP MOMPOU A
JOAN SERRA
ALFRED SISQUELLA

FRANCESC VAYREDA

E	 4 ^

LA TROBAREU SEMPRE A LA

SALA PARÉS
PETRITXOL, 5 : TELEFON 14665

B A R C E L ONA
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