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ADVERTIMENT

Aquest segon volum de LEsculhira catalana
moderna, dedicat a historiar la vida i l'obra dels
nostres escultors moderns, pateix dels mateixos
defectes que ens avançàvem a delatar en el pòr¬
tic del volum primer, més d'altres no menys in¬
evitables que la forma de petites monografies ha
suscitat. Voldríem ara enumerar aquestes noves
deficiències i explicar-les per tal de que el lector
ens en vulgui disculpar.

En primer lloc cal anunciar que aquest diccio¬
nari d'escultors catalans moderns no enregistra,
probablement, tots els noms dels escultors que en
les terres de parla catalana han produït obres no¬
tables d'ençà que fineix el s. xviu^ fins al dia d'a¬
vui. A desgrat del treball copiós que ens havem
donat per aplegar notícies sobre els escultors, a
desgrat de les despeses i de la mobilització de ter¬
ceres persones, algunes de les nostres sol·licituds
han estat infructuoses. No cal dir que tals dificul¬
tats foren majors en les nostres perquisicions
concernents als escultors valencians, balears i ros¬
selloneses que als de les terres del Principat.

Sempre que ens ha estat possible hem determi¬
nat el museu o col·lecció on es troben les escultures



6 F K L I U E I-1 A S

que esmentem. Es probable que algunes vegades
la comprovació d'aquest extrem falli : aleshores,
si no troba l'escultura en el lloc senyalat, el lector
haurà d'inquirir la causa de la discrepància en
l'administració del museu, per tal d'aclarir si aque¬
lla obra ha estat trasladada a un altre lloc, o bé si
es troba amagatzemada en el mateix museu però
fora de la vista del públic, la qual cosa és molt
freqüent en tots els museus d'art mmdern.

Es dóna el cas que una mateixa obra és atribuï¬
da a dos artistes diferents. Xals repeticions poden
haver estat ocasionades per alguna confusió en
les biografies que hem consultat; però el més pro¬
bable serà que realment dos artistes esculpiren
per a un concurs o per a unes oposicions un ma¬
teix tema. Les confusions dels biògrafs solen pro¬
duir-se quan els cognoms dels artistes s'assem¬
blen. Totes les confusions d'aquesta mena que
nosaltres hem pogut desfer, han estat eliminades
d'aquest llibre. Algunes ens poden haver passat
desapercebudes; creiem que aquests casos no són
pas freqüents.

De la relació d'obres dels artistes molt fecunds
hem eliminat per necessitat alguns títols, limitant-
nos a l'enumeració de les obres principals. En
canvi, hem enumerat tota la producció coneguda
dels artistes que la tenien poc nombrosa, perquè
hem cregut que fins en el cas de tractar-se d'es¬
cultors de segona categoria, llurs obres escasses
tenen relativament una major importància que les
obres incontables dels grans escultors molt actius.

Alguns artistes són biografiats sense dates de
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naixença o de mort, i a voltes sense el segon cog¬
nom, sense bibliografia o sense altres dades no
menys importants. Això és defecte heredat : els
biògrafs que ens han precedit ja negligiren a-
quests extrems. Algunes vegades, a força de re¬
cerques, hem aconseguit eixugar aquesta llacuna;
altres vegades no hem obtingut res. En altres
ocasions de menys importància hem hagut de
prescindir de les indagacions, o bé hem hagut de
desistir-ne, perquè retrassaven massa la publica¬
ció del present volum. Es indecible la quantitat
d'entorpiments que sovint se'ns han presentat en
voler aclarir determinats fets dubtosos relacionats
amb la vida i la producció no ja d'artistes d'altre
temps sinó d'artistes recentment desapareguts,
i àdhuc d'artistes encara vivents. Alguns artistes
no ens han respost a cap de les repetides lletres
que els hem adreçat. Algun no ha volgut contes¬
tar perquè en el primer volum no parlàvem prou
elogiosament d'ell. Hi ha també l'escultor excessi¬
vament modest que creu que no val la pena que
hom se n'ocupi, i l'escultor esquerp i retret que
s'obstina a passar desapercebut. Hi ha, finalment
l'artista expatriât sense haver deixat rastre entre
nosaltres. També han estat causa d'omissions que
a simple vista semblaran incomprensibles, aquells
artistes que al nostre qüestionari només han res¬
post parcialment, o bé negligentment en ço que
és cabdal, i en canvi s'han estès en mil extrems
ociosos. N'hi ha que no ens han pogut oferir la
nota de la llur bibliografia, o la relació de llurs
obres, o la notícia de llur destinació, perquè no en
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conserven memòria. D'altres, que no tenen idees
estètiques explícites, o bé que les tenen tan con¬
foses que han hagut d'ésser eliminades de llur
biografia.

Direm també que, en detallar la biografia de
cada escultor, hem eliminat els biògrafs que es
repeteixen o que evidentment es copien exacta¬
ment l'un a l'altre. Aleshores donem a l'atzar un

sol títol biogràfic, encara que no sigui l'original.
Al final del volum el lector trobarà la llista de les
abreviacions de què ens servim.

Per fi cloem aquest advertiment regraciant els
senyors G. Fortesa, de Palma de Mallorca; J. i\l-
mela i L. Cebrian Ibor, de València; J. Gtidiol,
de Vic; J. Sans Amat i Francis Ayrol, de Perpinyà;
D. Pallerola, de París; A. Capman}^ A. Riba,
F. Mestres, M. I^odríguez Codolà, C. Rahola,
Vda. de C. Mani, Vda. de J. Cardona, J. Sau, A.
Cardunets, R. Sunyer, Marquès de Marianao, R.
Canals, L. Plandiura, X. Nogués, J. Estelrich i
J. Bas, de Barcelona, que amb les clarícies que
han volgut comunicar-nos han ajudat quantiosa-
ment a nodrir aquest volum. Ens plau també de
regraciar aquells escultors que han respost ama¬
tents a les nostres demandes i que així ens han fa¬
cilitat la feina de biografiar llur carrera artística.



Abella, Joaquim,—Només sabem que fou dei¬
xeble de D. Campeny i que féu un b. relleu que
representa el Rapte de Dejanira, el qual es troba
a l'Escola de B. Arts de Barcelona, i un grup de
T. C. que representava Caín matant Abel. Re¬
produiria en pedra aquesta obra i una Mort d'Abel,
de Campeny.

Bibliogr.: Elías de Molins, I, 363.

Adsuara i Ramos, Joan,—Nat a Castelló de la
Plana en 1893. Al 14 anys començà els estudis
artístics a l'Escola de l'Acad. St. Ferran. Als 24
entrà a treballar als tallers Granada, de Madrid,
on féu l'aprenentatge tècnic d'escultor. En 1918,
a Valladolid, estudià d'aprop els clàssics de la
imatgeria castellana, i es deixà influir pel gran
Alonso Berruguete; per manera que la primera
obra que féu després d'aquella data, el St. Joan
Baptista, sembla de l'escola d'aquell tallista del
siscents.

Adsuara té idees ben determinades sobre l'es¬
cultura : ell creu que tot s'ha de subjectar al ritme,
i que, per tant, encara que l'obra no estigui acaba¬
da, si el sentiment rítmic ha estat ben concebut
i alhora ben encaixat en el bocet, aque.st ja ho té
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tot i ja A^al el que ha de valdré. L'acabar l'obra,
aleshores és cosa obligada, però secundaria i re¬
lativament fàcil. En el concepte de ritme, Adsuara
sembla incloure els de dibuix i encaix. Adsuara
ama la lectura, sent entusiasme per Wolffin i per
Vorringer. Ha viatjat per França, Alemanya i Ita¬
lia, i ja ha aconseguit fer un deixeble, que ell creu
artista de valor : Tomàs Colon, de Castelló.

L'art d'Adsuara és robust i eurítmic, tal com ell
el sent. Ell és un escultor hàbil i molt sensible a
la forma, als volums; un home de gust, rarament
descarrilat en obres d'afectació ni d'efectisme. Ja
des de la seva primera producció la dignitat i ele¬
vació de l'escultor d'alta escola és pressentit : no
cau mai en certs infantilismes que en els primers
anys de treball solen temptar els escultors.

Obres: L'Aurora, B., grup que corona l'edifici de la
Companyia d'Assegurances «Aurora», en el Passeig deRecoletos, de Madrid; amida 5 metres d'alçada.—Monu-
7nent al guitarrista Tàrrega, P. i B., en els jardins Ribalta,de Castelló de la Plana.—Mojiument al pintor Francesc
Ribalta, B. i P., en els mateixos jardins.—La Madrile¬
nya, M., major que tam. nat., al Banco Matritense, deMadrid.—La dona de la capa, B., estatueta, en el Cerclede B. Arts, de Madrid.^—Marquesa de Sofraga, M., bust.
—Sr. Echeandia, B., bust.—Crist, B., esgl. de la Concep¬ció, de Madrid.—St. .Joan, T. P., misteri pera la processóde Setmana Santa, a Ciudad Real.—Al·legories, M., dos
b. relleus de 5 metres d'alçada, al Círcol de B. Arts, de
Madrid.

Bibliogr. : R. Pulido, FI escultor Juan Adsuara Ramos.
«Bol. Soc. Castellonense de Cultura», 1924, 226.—R. Car¬
reras, Apropósito del escultor .Adsuara, ibid, 228 i ss.

Aguilar i Marcó, Fidel,—Girona, 1895-f Giro¬
na, 1917.—Fou autodidacta. De jove treballà d'es-
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cultor en un obrador gironí per compte d'altri i
solament els diumenges a casa seva pel seu propi
compte. Devegades anava a cercar pedres de la
torre Gironella i les esculpia directament. Quan
tenia uns vint anys emigrà a Barcelona per a tre¬
ballar-hi de l'ofici i completar-hi l'educació artísti¬
ca. En aquella i altres ocasions Xavier Monsal-
vatge, el literat, l'ajudà força. El seu estat malaltís
el privà de prolongar l'estada a Barcelona més
d'un any : se'n tornà a Girona, on va morir.

Produí particularment estatuetes de pocs centí¬
metres d'alçada. Els materials d'aquestes obres
són la fusta, la pedra, el guix i, sobretot, la terra
cuita patinada com bronze oxidat, procediment
que hom ha practicat a Quart (poble de la Selva),
bo i emprant l'argila del país. Algunes d'aquestes
obres, reproduïdes en aquesta forma, es troben
en dipòsit en el comerç d'objectes d'art, de Barce¬
lona. A casa seva la família conserva una trente¬
na d'obres inèdites.

Aixa i Iñigo, Josep.—València, 1844. - -¡-Valèn¬
cia, 1920.—Aprengué a l'Acad. St. Carles. En sa
primera joventut se n'anà a París, on romangué
un any; després n'estigué tres a Colònia treba¬
llant i estudiant. Durant aquests quatre anys con¬
reà alhora l'escultura pura i la decorativa. Tornà
després a València, on es trobà un xic desplaçat
i arreconat, fins que a la fi arribà a readaptar-s'hi,
i des d'aleshores fou molt celebrat i afavorit amb
encàrrecs : bustos, estàtues, mausoleus, escultura
decorativa per a jardins i edificis. Cap a l an}^ 1889
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se n'anà a provar fortuna a l'Amèrica del Sud,
d'on retornà l'any següent sense haver-hi aconse¬
guit reeixir. Aleshores es dedicà a restauracions
d'arquitectura arqueològica. D'ell són la restaura¬
ció de la Llotja i la de les torres de Serrans, de
València; també esculpí algunes creus de terme;
projectà la restauració de l'embarcellat de la sala
daurada de l'antiga Casa de la Ciutat; projectà
vidrieres per a les catedrals de València i Segorb
i un acabament en ferro forjat que coronés el
Miquelet. Restaurà el retaule major de la seu
valenciana. En 1896 fou nomenat professor d'art
decoratiu; després, professor d'escultura de l'Es¬
cola de B. Arts, i en 1901 acadèmic de St. Carles.

Obres: Conill mort (1880).—Sia. Teresa, T. C., bust,
per a la Joventut Catòlica de València.—Lluís Vires, es¬
tàtua per al pati de la Universitat de València.—L/ Parc
,Ioffré, per a l'Hospital General de València.—Esculapi
i relleus, per a la façana de la Facultat de Medicina de
València.—La Fama,—B. relleus per al Cafè d'Espanya.
—Decoració de la cerveseria «El León de Oro».—Nom¬
brosos bustos-retrats, mausoleus, etc., tot a València.

Bibliogr.: Alcahalí.—Almanaque de «Las Provincias»,
València 1921.

Alberola, Francesc.—València, 17... - f Valèn¬
cia, 1822. Fou professor i director de l'Acad. de St.
Carles. El seu art fou principalment neo-clàssic.

Obres. Hom li cita solament una excel·lent escultura
que representa Sant Jaume i dos relleus que hi ha a
l'Acad. St. Ferran : Neró ordena la mort de Sèneca i .íael
mata Sisara.

Bibliogr.: Alcahalí.

Alcoberro i Amorós, Josep. — Tivenys, 18...-
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-[• Madrid, 1910). Fill de l'escultor Alcoberro i Lo¬
pez, artista mediocre. Deixeble de Piquer i Duart
i de l'Esc, de Pintura i Es., de la qual fou prof, su-
pernumerari. S'establí a Madrid, on visqué des de
sa joventut. Es dedicà a l'escultura monumental
amb empenta, força i gran estil. També féu imat¬
geria religiosa i retrats. Sembla influït per V.Vall-
mitjana i quelcom per Alonso Berruguete.

Obres. Ismael en el desert (1866), Mus. Art. lïlod.,
Madrid.—Jesús i la Magdalena (1871).—Idàt^er a la porta
del ric avar (1871 ?). — Rossini, bust (1871). —Joan
Baptista.—El primer llaç d'amor Captaire (1881 ?).
—Balmes, T. C., bust (1871 1).—Lamentació de Jeremies,
G., al Mus. Art Mod. Madrid (188f).-/)uo, T. C., a El
Pardo.—£■/ Valor, estuc (1899).—A/i la brega, B.—Porta-
cceli, al·legoria (1899).—L'Electricitat (1899).—L'Agricultu¬
ra, al·legoria per al monument a Alfons XII en el Parc
del Retiro.—Vers 1908 esculpiria les tres segíients està¬
tues de M., de tam. colos., que decoren les façanes de la
Biblioteca Nacional i del Mus. Arqueològic de Madrid ;
St. Isidor, Alfons el Savi i Alonso Berruguete.—Després
vénen les obres següents : Esclava, bust (1908); A. Berru¬
guete, bust (1908); Francesc Piquer, B; estàtua del monu¬
ment de la Plaça de les Descalces, a Madrid; Crucifix, F.,
El Combat, B.—Crist, al Mus. Art Mod. de Madrid.

Bibuogr. ; Elias de Molins.

Alentorn, Eduard B,—Falset, 1856. - f Manre¬
sa, 1920. Alguns biògrafs l'anomenen erradament
J. B. Alentorn. Fou escultor per vocació ja des
de la infantesa. Deixeble de l'Esc, de Llotja,
aprengué també en els obradors dels Vallmitjana
i d'AIeu. Estudià molt l'anatomia. Anà a Roma a
estudiar durant llarga temporada. Féu vida retre¬
ta. En morir, la seva família donà la majoria de
les obres del seu obrador a l'Ateneu Obrer del
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carrer de Montcada. És artista d'ample i robust
estil en els seus millors temps. Després decau i es
vulgaritza. Les estàtues de la façana del Museu
Martorell són del millor de la seva obra.

Obres ; Fo7it de la Cigonya, M., Parc de la Ciutadella.
—El capità Margarit, B., grup en el monument de Co¬
lom.—Els botànics Fe/iu i Jaume Salvador, M.,dues estàtues sedents en la façana del Mus. Martorell.—
Sia. Eulària, M., ala façana d'una casa del Pla de la
Boqueria.—La Marina, P., estàtua sedent en el monu¬
ment Güell,—Sta. Elena, B., estàtua colossal que coronael cimbori de la catedral de Barcelona.—St. Ramon,
St. Oriol i Sta. Maria de Cervelló, P., en la façana de la
cMedrn].—Altar dels màrtirs, a. relleu, al claustre de la
catedral.—Crist, M., mig tam. nat.—Tomba de la família
Girona, en el claustre susdit.—El Tetramorf, P., façanadel Col·legi dels Jesuïtes del carrer de Casp.—La Reli¬
gió, M., estàtua colos. en el mausoleu de la família Ma-
lagrida, en el Cementiri Nou.—5ííi. Teresa, M. en l'inte¬
rior del mausoleu susdit.—Monument a Vara del Rey, P.,
grup i dues estàtues de doble tam. nat.—La Fama, P.,
dues estàtues en les cúpules del Palau de B. Arts.—
Putti, P., per a la decoració exterior del susdit palau.—El pintor Mayol, M., bust. Mus. Art Mod.—Ecce Homo,
col. comte de Güell.—Al·legoria dels antics gremis cata¬
lans, La Doctrina dels Doctors, Promulgació dels Usatges,P.: tres a. relleus, façana del Palau de Justícia.— Vergede la Mercè, P., tam. colos., cúpula de l'esgl. de la Mercè.—Rius i Taulet, M., i una rèplica de T. C.—ElJill pròdig,G.—L'astròleg, M.—Algunes fonts de veïnat, B. —Tresestàtues de pedra per a la façana del Palau de Justícia.—Nombrosos models d'imatgeria religiosa per a la fàbricad'Olot, per a les esglésies de la Concepció i de les Ger-manetes dels Pobres, per a la parròquia de Vilafrancai per als oratoris de les famílies Girona, Peris Mencheta
i altres.—Féu també molta escultura de T. C., particular¬
ment retrats; entre aquests, els dels senyors AugustFont, Bartomeu Rosselló, F. Alzina, Peris Mencheta,
Güell i Girona. (Llevat de la imatge destinada a Vila¬franca i dels models encarregats per la fàbrica d'imatge¬ria d'Olot, tota l'altra escultura d aquest gènere es troba
a Barcelona).
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Bibliogr.: Elias de Molins.

Aleu i Teixidó, Andreu. — Tarragona, 1832 -

+ Barcelona, 1901. Deixeble de Llotja i catedràtic
de la mateixa escola a partir de 1856. En 1863 fou
nomenat acadèmic de l'Acad. Ciències i Arts, de
Barcelona. Es donà a conèixer des del primer
moment. A Llotja era admirat pels condeixebles,
els quals s'insubordinaren a favor d'ell amb oca¬

sió d'haver estat preterida la seva obra en un
concurs per a proveir la càtedra d'escultura d'a¬
quella escola. Estudià amb Damià Campeny. És
artista pulcre i honest, i cl seu art és noble. No
posseeix l'amplitud del gran art monumental, però
en canvi no es banalitza mai. Era dibuixant acu-

radíssim. Produí molta escultura de T. C. pintada.
Fou mestre d'Eduard Alentorn.

Obres; St. Jordi, M., estàtua eqüestre de mig tam.
nat., per al fornícul de la façana del palau de la Gene¬
ralitat. Hom considera aquesta obra com la principal
d'Aleu (1).—/saàe/ II, M. (1857 í), estàtua colos., destruïda
pels revolucionaris de 1868; es trobava en la sala de ses¬
sions de la Diputació de Barcelona.—General Concha;
estàtua eqüestre que decora la Plaza del Obelisco, de
Madrid.—Isabel II, St. Jordi, Sta. Eulària, La Prudència
i La Justicia, G.; cinc estàtues encarregades en 1857 per
l'Ajuntament de Barcelona, per a decorar el Saló del
Nou Consistori, les quals mai no arribaren a ésser escul¬
pides en material definitiu.—Sí. Josep, imatge de fusta
destinada a Mataró.—El Marques del Duero, B., estàtua
eqüestre en el mausoleu d'aquest personatge, en la basí¬
lica d'Atocha, de Madrid.—/oaíí Zapatero (1857), bust.

Bibliogr.: «Bol. Soc. Esp. de Excurs.>, 1911, p. 135
i ss.—Ruiz i Porta.—«Ilustr. Esp. y Amer.», 1871.

(1) En el vol. I d'aquest llibre atribuíem erradament a Aleu l'altre
Sant Jordi, de Q.. que lii ha en l'Arxiíi de la Corona d'.Aragó, obra de
V. Vallmitjana.
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Algueró, Rafel.—Tortosí. Deixeble de Jeroni Su-
nyol. S'instal·là a Madrid probablement vers l'any
1870, d'on no es repatrià. Fou més tallista que
escultor pròpiament dit. S'ocupà també en la cons¬
trucció i en el comerç de mobles.

Obres ; Alfons XII (1878), bust de G.—Sorpresa del dia
dels Reis (1881), G.—Bust de senyora (1881), G.—Altres
tres bustos, T. C.

Alsina i Amils, Antoni.—Nat a Tàrrega. Estudià
a Llotja i en l'obrador de Joan Samsó. Pensionat
a Roma. Fou professor de les escoles de B. Arts
de Vilanova, Màlaga, Sevilla i Barcelona. Aques¬
ta darrera càtedra és la que ocupa actualment.

Obres: Sacrifici d'Isaac (1887). L'Imperi Romà.-Dur-
rerament ha fet alguna obra en petit tam., fosa en argent.

Bibliogr.: Elías de Molins.

Amadeu i Grau, Ramon. — Barcelona, 1745 -

t 1821. Deixeble de l'escultor-arquitecte vigatà
Pere Costa. Després anà a Valls a treballar en el
taller de Lluís Bonifaç. En 1778 fou nomenat aca¬
dèmic de St. Ferran. Era terrisser d'ofici, almenys
en començar a guanyar-se la vida. En 1806 posseïa
un taller d'escultor al carrer d'Escudillers, de Bar¬
celona. Fou principalment imatger i pessebrista;
escultor tallista o en T. C. pintada; devegades
escultor en fusta i T. C. en una mateixa obra.
En 1809 hagué de fugir de la persecució francesa
i es trasladà de Barcelona a Olot, on treballà ac¬
tivament. En cessar l'ocupació francesa Amadeu
es reinstal·là a Barcelona, on havien romàs l'espo¬
sa i els fills.
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L'art d'Amadeu va ésser força estimat pel rei
Carles IV : es conta que en algun dels seus viat¬
ges aquest monarca havia visitat l'escultor en
el seu mateix obrador del carrer d'Escudillers.
El Sr. Bulbena divideix l'obra d'Amadeu pesse¬
brista en dos períodes. Durant el primer produi¬
ria figures d'un estil abocetat; durant el segon
el seu estil seria més perfecte i acabat. En l'es¬
cultura d'imatges religioses aquest perfecciona¬
ment del segon període no es produiria de manera
tan sobtada, sinó que seria el resultat d'una lenta
i contínua evolució. Del que diu aquest biògraf
d'Amadeu es desprèn que, més que d'un canvi
d'estil, es tractaria de l'evolució de la factura, de
la traça de l'escultor.

Obres : St. Josep Oriol, a Sta. Maria del Mar.— Vergedels Desemparats, grujj de tam. major que nat., i un altre
grup igual, però de mig tam. nat., esgl. del Pi.—St. Jo¬
sep Oriol agenollat, tam. major que nat., esgl. del Pi.—
St. Pere Nolasc, grup, tam. major que nat.; St. Joaquim;Sta. Anna; St. Antoni Abat, atribució; St. Hipòlit : cinc
imatges en l'esgl. de la Mercè.—St. Josep Oriol, esgl. deSt. Sever.—St. Bru (signat i datat de 1776).—El Nat;;arè;
peanya d'aquesta imatge, amb relleus que representen
episodis de la passió de Crist; Dos angels ploraires quefan costat al susdit Natzarè; Injant Jesús, dret; Sta Agata,
atribució, tam. un xic menor que nat.; St. Miquel dels
Sants, atribució : sis obres en l'esgl. de St. Jaume.—
Sta. Teresa, mig tam. nat.; St. Joaquim; Sta. Anna : tresobres en l'esgl. de St. Just.—La familia de la Verge, grupde tam. major que nat.; St. Agusti; Sta. Eulàlia: tresobres en l'esgl. de Sta. Anna.—Misteri de la Sta. Espina,
grup portàtil, Mus. del Parc (dipòsit del Col·legi de l'ArtMajor de la Seda).—Sta. Anna i la Verge; St. Pere Nolasc;bocet del mateix tema suara esmentat; St. Joan; St. Bru,
bocet, còpia de M. Pere3'ra; Sta. Agata, bocet; St. Pere;
St. Pere i el gall: set obres al Mus. Municipal.—St. Marià,
estatueta; 5l Tomàs d'Aquino, estatueta : dues obres al

2
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Mus. Diocesà.—St. .leroni iTmiV/à, a l'Hospici.—La [m-
maculada, esgl. de St. Francesc.—L'Adoració dels Pas¬
tors, grup-altar; St. .loan, infant; St. Joaquim; Sta. Anna;
St. Josep Oriol; Crist, atribució : sis obres en l'esgl. de
St. Felip Neri.—Verge de la Corretja, grup; St. Joaquim;
Sta. Anna : tres obres a l'esgl. de St. Agustí.—SL Josep
Oriol guarint un malalt, tam. major que nat., esgl. de
l'Esperança.—St. Josep Oriol, col. N. Soler.—Sis mani¬
quins articulats, col. M. Estrany.—St. Antoni de Pàdua,
estatueta, col. E. Bulbena.—La fugida a Egipte, alt re¬
lleu petit tam., propietat dels senyors Coll.—La Verge
adolescent, bust, col. comte de Güell.— Verge de la Sole¬
dat, mig tam. nat., col. J. Cararac, pvre.—SV. Josep Oriol,
estatueta, col. J. Duran.—La fugida a Egipte, grup de
petit tam., col. J. Serra. — Sta. Anna, mig tam. nat.,
col. A. Burbano.—Sta. Anna, bocet, col. L. Folch.—
La Immaculada atribució, mig tam. nat.. Convent de
St. Francesc.—St. Joaquim i Sta. Anna, dues estatuetes,
atribució.—Totes aquestes obres existeixen a Barcelona.

Es té notícia d'altres obres barcelonines d'Amadeu avui
perdudes de vista. Són esmentades a les pàg. 147 i 149
de la monografia d'E. Bulbena, que és d'on treiem aquest
inventari.

Fora de Barcelona existeixen les següents escultures
d'Amadeu : Pietat, grw, parr. de St. Boi de Llobregat.—
Dolorosa, parr. de St. Genis dels Agudells.—SL Joaquim;
Sta. Anna; Sta. Llúcia; St. Ramon; St. Josep Oriol; St. Roc]
Dos àngels; «Ecce Homo» : nou obres existents a l'esgl.
del Tura, d'Olot.—Dos àngels, bocet dels dos suara es¬
mentats col. J. Picart, de Sabadell.—SL Esteve; LaVerge;
St. Marc : tres obres en la parr. d'Olot.—Pietat, grup, es¬
glésia dels Dolors, d'Olot.—St. Marc, estatueta, en el
Mus. d'Olot.—Cap gros, a l'Ajuntament d'Olot.—Saní
Francesc de Paula, estatueta.—Cr/sí, mig tam. nat.; Cal¬
vari, grup de mig tam. nat.—Sta. Llúcia, St. Ramon,
St. Roc i St. Josep Oriol : quatre bocets de les imatges de
l'esgl. del Tura.—La Sagrada Família, relleu, de petit
tam.; Sí. Joan Baptista; El geperut de Sta. Pau; Cap
gros; vuit obres de la col. L. Bolós, d'Olot.—Ca/ran',
col. F. Vayreda, d'Olot.—Sí. Roc, grup d'estatuetes,
col. E. Morer, d'Olot.—Sí. Pau, col. G. Gelabert, d'Olot.
—Retaule de la capella del Sagrament de la parr. de
L'Arbós, atribució.—Pietat, grup, parr. de Camprodon.
—Pietat, grup, parr. de Cadaqués.—Jesucrist exorcisant.
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relleu del concurs per a l'Acad. de St. Ferran.—Pietat,
grup, parr. de F^ueres.—Calvari, tam. men. que nat.,
col. E. Puig, de Figueres.—Cm/ agonitzant, petit tam.,
col. Renter, de Mataró.—Quatre apòstols, P., fragmen¬
tats, tam. menor que nat., monestir de Montserrat.—St.
Bartomeu; Tres àngels; St. Francesc de Paula; S. Joan
Baptista : sis estatuetes, col. Picart, de Sabadell.—Cap
gros, atribució. Ajuntament de Vic.—St. Josep Oriol,
bust d'estatueta; Sta. Llúcia i S. Pau, estatuetes; tres
obres en el mus. de Vic.

Les figures de pessebre d'aquest escultor, sovint més
interessants que les seves imatges religioses, són nom¬
broses. Es troben escampades en les col·leccions següents
i en la quantitat que donem en xifres entre parèntesi :
A Barcelona : Esgl. de St. Francesc de Paula (6), Mus.
del Parc (2), Carles de Fortuny(19), Bertran i Musitu (11),
Maria Estrany (42), Eveli Bulbena (19), Antoni Bulbe-
na (2), Artur Bulbena (1), Apel·les Mestres (11), Ramon
Sunyer (2). Fora de Barcelona : Mus. d'Olot (10), Lluís
de Bolòs, d'Olot (31); Esteve Morer, d'Olot (3); Joaquim
Trinxeria, d'Olot (4), Ramon Picart, de Sabadell (12);
Casa de la Caritat, de Sabadell (2); Mus. de Vic (2).

Bibliogr.: Evelio Bulbena Estrany, Ramon Amadeu,
maestro imaginero catalán de los siglos XVIII y XIX.
Barcelona, 1927.—^Josep Saderra y Mata, Ressenya histó¬
rica del Santuari de la Mare de Déu del Tura.—Rafael
d'Amat y de Córdoba, Festes celebrades a Barcelona en
los anys de i8o6 y i8op, (obres citades per Bulbena).—
Conde de Güell, La Escultura Policroma Religiosa en
España, Barcelona 1925.—Rafel Casas i Comet, Ramon
Amadeu, a «D'ací d'allà», desembre 1927.—Indaleci Cas¬
tells, De la vellúria (citat per C. Martinell).—Josm Mas,
pvre.. Notes d'esculptors antichs a Catalunya, al «Bol. R.
Acad. B. Letr.», l%7.-«Pèl & Ploma», 1901, n.° 83.
I el vol. I d'aquest llibre.

Ameller, o Ametller, Joan. — Nat a Barcelona
a començament del s. xix.—Deixeble de la Escola
Sup. de Nobles Arts, sostinguda per la Junta de
Comerç (anys 1825-1826). En 1842 residia a Roma,
exercint-hi amb molt crèdit l'escultura.
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Obres : Ganimedes, estatueta.
Bibliogr. ; Elias de Molins.—El Guardia Nacional,

5 gen. 1838 (citat per Elias de Molins).

Andreu, Felip.—València, 1757-iValència, 1830.
Deixeble de l'Escola de St. Carles, de la qual ar¬
ribà a ésser acadèmic de mèrit en 1803 i tinent
director de pintura en 1821.

Obres : Davallament de la Creu, grup de petit tam.—
Alexandre postrat davant del Gran Sacerdot, b. relleu,
Acad. St. Ferran. Això pot significar que féu oposicions
a acadèmic d'aquesta entitat.—La Pintura, L'Escultura
(1802) : dues estàtues fetes expressament per a solem¬
nitzar l'entrada de Carles IV a València.

Bibliogr.: Alcahalí.

Antonio, Juli,: Veg. Rodríguez.

Armengol i Ballver, Josep. — Terrassa, 1891 -

+ Terrassa, 1918). Estudià el dibuix a l'Acadèmia
Galí, de Barcelona, i l'escultura l'aprengué auto-
didàcticament. Era tímid, quelcom esquerp i re¬
servat. Josep Llimona l'orientà una mica en l'art
escultòric; es deixà influir pel francès Josep Ber¬
nard, autor que ell conegué en una de les exposi¬
cions barcelonines dites «de primavera», i que féu
gran impressió sobre l'esperit d'Armengol. Llevat
d'una estàtua de tamany pròxim al natural tota
l'altra producció és d'estatuetes de pocs centíme¬
tres d'alçada. La seva família conserva rèpliques
de totes aquestes obres, el nombre de les quals
passa d'una dotzena. Aquestes estatuetes, que
també senten, probablement, la influència de les
petites terres cuites de Tanagra, Myrina i altres
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de l'antiga Grècia, són o bé foses en bronze, o bé
emmotllades en argila i patinades a imitació del
bronze verd, segons el procediment de J. Masó,
de Girona.

Obres : Estàtua per a un brollador, col. Salvans, de
Terrassa.—Estatúales de B. i T. C., una d'elles en el
Mus. d'Art Mod., de Barcelona.

BibL·IOGR.: Rafael Benet,/ose» Armengol, «Vell i Nou»,
1 febr. 1919.

Arnau i Mascort, Eusebi.—Nat a Barcelona en
1864. Deixeble de Llotja, on sobressortí aviat. Fou
pensionat llargament per aquesta escola per a es¬
tudiar a l'estranger. Residí a Florència, Roma,
Bèlgica, Madrid i París. Medallista expert i distin¬
git, esculpí la majoria de les medalles oficials del
seu temps. La seva modèstia extremada i el tem¬
perament retret han impedit que el nom d'Eusebi
Arnau esdevingués més cèlebre del que ja és i
del que mereix el seu gran talent i la seva sensi¬
bilitat artística.

Considerem aquest escultor com un dels pri¬
mers de la seva època. La seva escultura és ro¬
busta i elegant. Focs escultors catalans han sabut
copçar com Arnau la vida de la figura humana.
Aquesta captació de la tdda és particularment
emocionant en les seves figures femenines. En
l'abocetament fet de memòria Arnau mostra una

traça encisadora. Es el primer medallista català.
L'art d'Arnau sembla infiuït directament pels es¬
cultors francesos de la fi del s. xix^ començament
de l'actual, particularment per Dalou. Entre els
escultors catalans cap no ha arribat a tractar els
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traspassos ni a traduir les qualitats de l'anatomia
com ell. En la manera d'expressar els tous i els
durs, les arestes i les rodoneses, l'estil d'Arnau,
com el de Dalou, és de nissaga miquelangelesca.
Ultra aquestes virtuts escultòriques, l'art d'Arnau
té la noblesa, una gran dignitat que el fa perenne,
invulnerable a les crisis de moda o escola. Molta
escultura d'Arnau és aplicada a l'arquitectura. En
la llista de les seves principals obres no incloem
l'escultura arquitectural, per bé que gairebé
sempre aquesta, de caràcter figuratiu, és bellíssi-
ma com, p. e., en les mènsules de la casa Garriga
Nogués, del carrer de la Diputació. Eou mestre
d'E. Monjo, F. Marés, P. Gargallo, J. Viladomat,
J. Dunyac i Tarrac.

Obres: Mosqueter.—Bacant.—Amor maternal.—Bust de
matrona; Ane Maria, grup; Redempció, grup : tres obres en
el Mus. d'Art Mod., de Barcelona.—Caixa de cabals, B.,
col. L. Monument al P. Claret, Sallent.—El bes del
mar.—Portes de B. de l'esgl. de Comilles.—Spes.—Bes
de mare.—Grup in^ntil, M.—En la llotja, M. (1911).—
Un misteri per al Rosari Monumental de Montserrat.—
Translació de les despulles de Sta. Eulàlia (1891), a. re¬
lleu que era destinat a la Catedral de Barcelona, ara en
el Mus. Art. Mod., de Barcelona.— Verge de la Mercè,
T. P. (1904).—La Pau (1904), plat de metall.—5l. Ramon.
—Mn. Jacint Verdaguer, medalló.—St. Antoni, L'Anun¬
ciació, medalles (1904).—Porfiri Dia;^ (1904), b. relleu.
— Urna d'argent i esmalts.—Font (1908), a l'entrada de
l'obra del temple de la Sagrada Família (Barcelona).—
Relleus de les mènsules de l'exterior del cimbori de la
catedral de Barcelona.—Monument a Maragall, Parc de
Barcelona.—Barcelona, P., estàtua del monument a Rius
i Taulet.—Barcelona, B. i M., bust. Mus. Art Mod., Bar¬
celona.—Judici final, emmotllat en pasta dura, altar per
a l'oratori del Sr. Soler i March, de Manresa.—Bustos de
T. Llorente i de M. A^iló, M., en el Parc de la Ciuta¬
della.—Medalles de l'Exposició Universal (1888), de l'en-
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derroc de les Muralles, de la Solidaritat Catalana, del
Cardenal Cassanyes, del Centenari de Colom, de Mn. J.
Verdaguer, de Castelar, de St. Blai, de Maragall, de
Goya (inèdita), del Concurs agrícola.—Monument a Áfila
i Fontanals, a Vilafranca, excepte el bust de Milà, que és
obra de Fuxà; projecte de Monserdà.—Tota la decoració
escultòrica del Saló de Cent, projectada per Monserdà
(excepció del St. Jordi, el Jaume I i part del retaule).—
Narcís Oller, G.—St. Jordi i St Jaume, P., façana del
temple del T'úAàsbo.—Momment al Dr. Andreu, al Tibi¬
dabo, B.—Pedrell, B., placa commemorativa, en un car¬
rer de Tortosa.—St. Ra?non de Penyafort, M., bust, al
Col·legi d'Advocats.—Tretze mènsules figuratives. P.,
en la casa Lleó Morera, al Passeig de Gràcia.—Sra. Do-
mènec, M., bust, a. relleu.—Dues plaques commemora¬
tives de la pau Isarcelonina, argent, or i esmalt, a. relleu
(1922).—L/ur rfe foc, alabastre, en la Fonda d'Espanya
(projecte de Domènec i Montaner).—Dos mausoleus en el
cementiri de Palamós.—La pastorela, B., bust, b. relleu.
—Monument al P. Claret, P., a Sallent (1906).—Exterior
de la casa Heribert Pons, en la Rbla. de Catalunya, P.—
Diana, M., en l'escala d'aquesta casa.—Sants i alts relleus
de Sta. Gràcia, a Saragossa.—Puny d'un bastó de batlle,
B-, present a A. Martínez Domingo (vers 1920).—Sda.
Família, a. relleu aplicat a l'arquitectura.—Exterior del
Casino de Madrid (part alta) P.—Un negre atacat per una
serpent, col. Dr. Esquerdo. Es la primera obra d'Arnau.
—Façana de la casa del baró de Cuadras, en la Via Dia¬
gonal.—L'onada, relleu (inutilitzat); rèplica de B.—Meda¬
lla de l'emancipació familiar, argent, col. Sr. Bertrand.—
L'enterrament de Sta. Eulàlia, G , Mus. Art. Mod. de Bna.
Obra, feta a Roma.—Escolans, G., Mus. Art. Mod. Bar¬
celona.—Projectes de monument a Rius i Taulet i a Ver¬
daguer.—Salomé, T. C., bust.—Alts relleus de l'interior
i exterior de la Casa de Lactància, P., al carrer de les
Corts Catalanes.—La mort de Rafael de Casanova,'T. C.,
destruït en l'operació de coure'l.—Altar de la Mercè, esgl.
de Sta. Maria del Mar.—Comte de Güell, bust.—Tota l'es¬
cultura de l'Hospital de St. Pau, segons projecte de Do¬
mènec i Montaner.—Interior i exterior de la torra Garí,
a Argentona. — Maternitat, M. bustos formant grup. —
Redempció.

Bibliog.: Iluslr. Esp. y Amer., 1902. 2.on sem.; p. 17.—
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Materiales y Docinneiitos de Arte Español, VU, pl. 108.—
Opisso, E. Arnau, «La Vanguardia», 24 març 1919.

Atché i Farré, Rafael.—Barcelona, 1854-Í1923.
Deixeble de Llotja i de l'obrador dels Vallmitjana.
Viatjà per França, Itàlia i Anglaterra. Féu molta
imatgeria religiosa, particularment per a l'expor¬
tació a Amèrica, per encàrrec d'un contractista
gallec d'aquest gènere escultòric, establert a Bue¬
nos Aires. Atché feia només la talla i el contrac¬
tista s'encarregava de fer-la policromar. Produí
molt, particularment per aplicar a l'arquitectura.

Obres ; Purissima (1872), G.— El Geni ferit (1881).—
Colom (1883), B., tam. colos., per al monument de la Por¬
ta de la Pau; Regne de Lleó (1883), P., estàtua sedent,
tam, colos., per al susdit monument.—ZT/ mal lladre (18^).
—Odalisques (1884), G.—Figaro (1880).—Baiadera.—Ge¬
nis, P., façana de l'Acad. de Ciències.—A/anso/en Carre¬
res, M. i Ë., Cementiri Nou.—yln^e/ Alfons XII
(1878), T. C., bust.—Salvatge,—La Verge i àngels. P.,
parr, de Portbou.—L'enterrament de Judes, grup, Museu
Art Mod.—Grifauts, P., Cascata del Parc; Mort del rei
Joan II, grup.—Estàtues de la façana de l'Hospital Clí¬
nic, P.—El regnat de Jaume I; La Generalitat ; L'Exposicióde Barcelona; El Tribunal de Comerç: quatre alts relleus
de P. en la façana del Palau de Justícia.—Sí. Sebastià, P.,i St, Francesc de Paula, P.; dues estàtues en la façana dela catedral de Barcelona.—Ver,g-e, P., timpà de la porta
de l'esgl. de Les Corts de Sariià.—Nereides, P., al mo¬
nument d'Alfons XII, a Madrid. Molts retrats i bustos de
fantasia en terra cuita.

Bibliogr.: Elias de Molins.—«Gazeta de les Arts»,
juny 1926.—Album Artistich de «La Renaixensa»,

Belart i Miquel, Ramon. — Montblanc, 1789 -

f 1840. Deixeble de l'Escola de Nobles Arts, de la
Junta de Comerç de Barcelona, on féu tan bons es¬
tudis que en fou pensionat per ampliar-los i per-
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feccionar-los a l'Escola de l'Acad. St. Ferran. A-
quests estudis a Madrid duraren des de l'any 1805
a 1810. En aquesta data se n'anà a treballar a Pal¬
ma de Mallorca a l'obrador de Josep Folch, del
qual va ésser aprenent. Es dedicà a l'escultura de
talla i s'especialitzà en la talla de santcristos. Sem¬
bla que el seu estil es ressent d'un excés d'aquella
fredor pròpia del néoclassicisme, el qual refloreix
durant la joventut de Belart; aquest, però, es re¬
fiava més del natural que de les regles. Diu C.
Martinell, que Belart era un artista honestíssim
i que la seva obra produeix la impressió d'una
gran sinceritat, la qual cosa atorga a les seves
escultures, ultra una valor d'art, una valor d'hu¬
manitat molt apreciable. Potser fou aspirant a
Acadèmic de St. Ferran, perquè el veiem, en 1818,
prendre part en un concurs d'aquesta corporació.

Obres : St. Pere cura un paralític, G. o T. C.; b. relleu
de concurs per a l'Acad. St. Ferran.—Crist en Creu, en
el cor de l'esgl. de Sta. Maria, de Montblanc.—El Salva¬
dor, de petit tam., en una col. particular de Madrid.

Bibliogr.: C. Martinell, A través d'una centúria d'es¬
cultura catalana, «Rev. de Catalunya», n. 4.—Palau i
Dulcet, La Conca de Barberà.—Ossorio, «Bol. 3. Esp.
Excurs.», 1910, p. 189.

Beltran i Grimai, Vicenç.—Nat a Sueca (Valèn¬
cia) en 1895. Estudià en l'escola de l'Acad. Sant
Carles. En 1922 fou pensionat a Roma. En 1927
aconseguí el premi Góngora, del concurs nacional
d'Escultura. Fins ara el seu ideal artístic és la
Grècia clàssica.

Obres: Enyorança {1911).—Aretusa (1926). - Fàí'eï del
sol, relleu.—Aurora, grup.
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Bellver i Llop, Francesc.—Nasqué i morí a Va¬
lència, pero no havem pogut esbrinar en quines
dates. Pare de tres altres escultors : Francesc,
Marià i Josep; avi d'altres: Ricard, Josep i Marià;
i germà de Pere, també escultor. En tenim po¬
ques notícies. Se'l cita com un bon artista, dedicat
particularment a l'escultura de talla. En 1808 es

presentà a concurs per a ésser admès acadèmic
de St. Ferran. Fou deixeble de l'Acad. St. Carles.

Bibliogr. : Alcahalí.

Bellver, Francesc.—València, 1812 - f 1890. Fill
de Francesc Bellver i Llop. El seu segon cog¬
nom no ens és donat per cap biògraf, potser per¬
què tots es serveixen del diccionari d'Ossorio, el
qual no l'esmenta. Fou pare i mestre de l'escultor
Ricard Bellver. Deixeble de l'escola de l'Acad.
St. Carles; a Madrid estudià en l'escola de l'Acad.
St. Ferran i amb els escultors Valentí Urbano i
Josep Tomàs. En 1813 fou nomenat acadèmic de
mèrit de St. Ferran. Es dedicà a la imatgeria i a
la gran escultura monumental. El seu estil és no¬

ble, elegant i segur. El seu art és fort i ben com¬
post. Produí molt, sense decaure gairebé mai.

Obres: Rapte de Proserpina, G. o T. G., a. relleu de
concurs en les proves per a ésser acadèmic (1843).—
La Verge imposant la casulla a St. Alfons, T. P., relleu,
parr, de San Ildefonso.—Sagrat Cor de Jesús, T. P., i
Sagrat Cor de Maria, T. P., esgl. de St. Lluís.— Verge
de PEsperança, esgl. de Santiago.— Verge de la Misericòr¬
dia, esgl. del barri de Salamanca.—Angels, per a la
carrossa de la Verge d'Atocha, T. P. (1860).—Leda (1836).
—La Religió i la Caritat, P., grup per al mausoleu de la
muller de l'infant Francesc de P. Borbon, en el cementi-
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ri de St. Isidre.—Dos genis futieraris. P., per al susdit
mausoleu.

Totes aquestes obres són a Madrid. Fora de Madrid es
troben les següents : Font de plom, per a una plaça pú¬
blica de Segòvia.—Sirenes, P., per a una escala pública
de Segòvia.—Orfila, bust per a la casa Orfila, de Mallor¬
ca. — Resurrecció de Crist, T. P. (î), a Aldea del Río
(Sevilla).— Verge del Carme, T. P. (?), a Lugo.—Altra
Verge del Carme, T., a Cuevas de Vera (Almeria).—
Crist en Creu i Dolorosa, T. P. (?), esgl. parr. de Huércal-
Overa..—Caiguda de Crist, T. P., grup, en la mateixa
església.—St. Josep i la Verge, T. P. (?), en l'esgl. d'Ur-
nieta (Bascònia).—La Caritat Cristiana; El Salvador; Els
quatre evangelistes; quatre b. relleus religiosos : obres en
cera, les quals foren foses en metall per a ornamentar la
custòdia de la catedral de L'Havana; són, per tant, de
molt petit tamany.— Venus en carro arrossegat per dofins,
i altres accessoris, M., als jardins de La Granja (0.— Ver¬
ge del Bell Amor, tam. menor que nat., per a l'esgl. de
Castroverde.—Crist, T. P. (î), a Valverde.—Presentació
de la Verge al temple, T. P., grup per al comte de Gua-
qui, en et Perú.—Decoració del mausoleu de la infanta
Maria Lluïsa Carlota, M., per al ipudridero» de l'Esco¬
rial.—Fer^e de la Mercè, T., per als funerals de l'esmen¬
tada infanta.—Escut i inscripcions per al pont d'Alcànta-
ra, a Toledo., P.

Bibliogr.; «Bol. Soc. Esp. Excurs.», 1910.—Ossorio.

Bellver, Josep,—Avila, 1824 -f 1869. Germà de
Francesc. Treballà sempre en terres de Castella i
perdé l'esperit valencià. Cal, doncs, considerar-lo
escultor castellà.

Bellver, Marià, —Madrid, 1817 - f 1876. Germà
dels dos anteriors Bellver. Podem aplicar-li el que
diem de Josep.

(1) Ossorio diu que aquests marbres van ésser esculpits per Fran¬
cesc de las Rivas. Potser es tracta d*un duplicat, o del model i de
rexecució en marbre.
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Bellver i Llop, Pere. — Vilarreal de Castelló,
1768 - t 1826, o 1828. Germà gran de Francesc
Bellver i Llop. Diu Alcahalí que obtingué diver¬
sos premis en els concursos de 1786, 1789 i 1792,
però no ens indica si els aconseguí a València o a
Madrid. Probablement fou a València. Uns amors

contrariats el portaren, en 1801, a fer-se frare de
St. Miquel dels Reis, on visqué fins a la seva mort.
Deixeble de l'Acad. St. Carles.

Obres : La resurrecció de Llàtzer, b. relleu. — Tema bí¬
blic, b. relleu : tots dos a l'Acad. St. Carles.

Bibliogr.: Alcahalí.

Bellver i Ramon, Ricard. — Nat a Madrid en

1845. No tenim d'aquest artista altres notícies que
les que donem en parlar dels seus oncles Josep
i Marià.

Benlliure i Gil, Marià.—Nat a València en 1862.
Fill d'un decorador, deixeble del seu germà, el
pintor Josep. Es dedicà, com aquest, a la pintura
però ja demostrà, des d'abans dels estudis, afició
a l'escultura. Als catorze anys esculpí a la cera un
grup que representa l'agafada d'un picador de to¬
ros, i als setze féu l'estàtua eqüestre d'Alfons Xll.
En 1871 començà a estudiar la pintura amb el seu
germà gran Josep, el qual s'havia establert a Ma¬
drid. Als 14 anj^s ja rep encàrrecs d'escultor. Sem¬
bla que abans havia estudiat també a València en
l'obrador del pintor Domingo. En 1882, pensionat
per la Diputació de València, anà a Roma amb
son germà Josep. També féu estudis a París i a les
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escoles de les Acadèmies de St. Carles i St. Fer¬
ran. Aviat deixà la pintura per a dedicar-se ex¬
clusivament a l'escultura. En tornar de Roma
s'establí a Madrid, d'on no s'ha mogut mai més.
És acadèmic de número de St. Ferran i director
del Mus. d'Art Mod. de Madrid.

Les obres de Benlliure es classifiquen en dos es¬
tils; les unes mostren un art molt fugat, agrumo-
llat i tumultuós, atapeït de detalls pintorescos, vo-
leiador, de composició dispersa i fràgil; estil molt
de moda en acabar el s. xix^. Les altres responen a
una tècnica més normal i acadèmica, a un estil
més assossegat i noble. Aquest darrer estil el
practica gairebé exclusivament en la segona mei¬
tat de la seva vida. Els retrats d'infants, el monu¬
ment del general Martínez Campos i alguna altra
obra culminen aquesta orientació més seriosament
escultòrica de Benlliure, dins la qual l'artista ha
produït obres de molt valor. Tant en l'un estil
com en l'altre, Benlliure ha demostrat sempre una
habilitat prodigiosa. La seva gran facilitat l'ha
portat alguna vegada a l'habilidositat i l'ha fet
caure sovint en un art banal, alguna volta àdhuc
de mal gust. Però la seva producció bona és tan
abundant que el redimeix de les fallides. Benlliu¬
re ha produït moltíssim, particularment escultura
monumental i retrats en marbre i en bronze. So¬
bre l'art de Benlliure el lector trobarà altres apre¬
ciacions en el vol. I d'aquesta obra.

Obres : Agafada d'un picador, cera, grup de petit tam.
(1876).—Alfons XII, estàtua eqüestre (1878).—Gitana, G.,
bust (1878).—Davalíament de la Creu, T. P., grup per a
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una confraria de Zamora. (1878).—Marquès d'Herèdia, M.,
bust (1878)—Àmfora romana, B. i M., dos metres d'alça¬
da, coberta de relleus figuratius, col. comte de Valdela-
grana (1888 í).—DA Bailara de Bragan\a, M., monument
en els jardins de les Saleses, de Maáriá.—Accident, B.,
col. duc de Fernán Núñez (1884).—A l'aigua, grup (1887).
—Josep de Ribera, M. {\.8&7).—Tinent Rui^, B., Plaça del
Rei, Madrid (1890).—Monument a Diego Lope^ de Haro,
a Bilbao.—La Marina; El Ferrocarril; La Caritat ; tres
estàtues per al mausoleu del marquès de Campo, a Va¬
lència.—Don Alvar de Basfin, de Madrid; General Cassola;
al jardí de la caserna de la Muntanya, de Madrid.—Maria
Cristina de Borbó, B., estàtua erigida davant el Mus. de
Reproduccions (1893)—Monument a Goya, en el carrer de
Goya—Monument a Martine;; Campos, M. i B., jardins del
Retiro.—Monument a Castelar, M., P. i B., en el Passeig
de la Castellana.—Alfons XII, B., estàtua eqüestre, en el
monument de l'estany del Keüro.—Mausoleu Sagasta, M.i B., en la basílica d'Atocha.—Al·legoria, B., grup que
remata l'edifici de la Unió i el Fènix Espanyol. — Al¬
fons XIII, B., estàtua eqüestre;—5f. Mateu, St. Marc, P.:
dues estàtues per a l'esgl. de St. Francesc el Gran;
Carrera d'atletes, grup (1892).—.4//ons XIII, M., b. relleu.
Monument a Velá;;que^, B., davant del Mus. del Prado.—
Idil·li.-—Bug en la platja.—«Picaros», grup.—Espasa d'or¬
febreria presentada al general Polavieja.—Caní d'amor,
M., b. relleu (1892).—Les Ciències i les Arts, M., dosb. re¬
lleus, col. Bauer (1897).—Totes les obres citades sense
indicació de lloc es troben a Madrid.

Mausoleu d'Agustina Zaragosp., B., a Saragossa (1903 ?).
—Monument al poeta Trueba (1895).—Mausoleu del tenor
Gayarre, B. i M., al poble d'El Roncal (Navarra) (1897).
—C<w a l'escola, 6., grup de petit tam.. Mus. Art Mod.
de Barcelona.—Pasturatge de bous, B., grup. de petit
tam.—Monument al Vble. Joan de Ribera, M., Col·legi del
Patriarca, València.—Marquès de Larios, M., estàtua.—
L'infern, M. escalf^anxes.—Isabel la Catòlica i Colom,
monument públic a Granada (1892).—Bustos de Silvela,
Duc de Dénia, Francesc Domingo, Sra. de Semprún,
Marquesa de Amboage (Mus. Art Mod. de Madrid),
Sra. de Lhardy, Bauer, Mazzantini, Sagasta, etc. etc.,
M. o B.—Retrats d'infants, «putti», grupets de toreries
i costums, B., M. o T. C.
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Bibliogr.: «Bol. Soc. Esp. Excurs.», 1911, p. 125 i ss.,—
Gustave Geffroi, La Vie Artistique, VII, 295-6. (París 1901).
—Karl Woermann, Historia del Arte, VI, 675 i ss. (Ma¬
drid).—Alcahalí.—Ossorio.—Materiales y Documentos de
Arte Español, IX (Barcelona, 1913).—Ilustración Espa¬
ñola y Americana, 1889.—Mariano Benlliure y Gil, La
Anarquia en el Arte, discurs de recepció en 1 Acad, de
St. Ferran.

Blay i Fàbregues, Miquel.—Nat a Olot en 1866.
Deixeble de l'escola municipal de dibuix que diri¬
gia a Olot el pintor Josep Berga i Boix. Als cator¬
ze anys entrà a treballar en els tallers olotins
d'imatgeria religiosa anomenats «Arte Cristiano»,
els quals eren dirigits pels germans Vayreda, pin¬
tors. En 1888 guan3'·à per concurs una pensió per
a l'estranger oferta per la Diputació de Girona;
aleshores es trasladà a París, on entrà a l'Acad.
Julian, a l'Acad. de Belles Arts i al taller de l'es¬
cultor Enric Chapu. En 1891, passà a Roma, on
residí un any i mig. D'aquí se'n tornà a Olot, on
romangué un any. D'Olot anà a Barcelona, i
en 1894 tornà a París. A les darreries del 1906,
després de la llarga residència a França, s'instal·là
a Madrid. En 1909 féu un viatge a Buenos Aires.
En aquest mateix any fou elegit per unanimitat
acadèmic de St. Ferran, i en el següent fou nome¬
nat professor d'escultura de l'Escola Superior de
Belles Arts de Madrid. Recentment ha estat no¬

menat director de l'Escola d'Espanya a Roma, on
resideix actualment.

Miquel Blay es manifestà aviat com una de les
més pures valors escultòriques de la nostra terra,
i aquesta importància cabdal no l'ha vist pas dis-
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minuir des dels primers èxits. Es pot ben dir que
el seu prestigi data de la concepció del grup Els
primers freds, de quan l'escultor comptava tot
just 26 anys.

L'art de Blay és molt unificat dintre la perfec¬
ció; avorreix l'habilidositat i els efectismes; no
persegueix els èxits fàcils. El seu realisme té les
millors virtuts dels escultors moderns francesos,
tots ells realistes. Format a França, no és estrany
que s'hagi contagiat el millor d'aquells artistes,
ni que el seu art sigui afrancesat. Entre les seves
virtuts, la robustesa, el panteig vital i la noblesa
d'actituds, formes i composicions, són les princi¬
pals.

L'art de Blay és particularment cristal·litzable
en la pedra marbre. Per això, comprenent-ho així,
ell ha concebut la majoria de les seves obres per
a ésser executades en marbre. Els seus nusos

masculins o femenins seran difícilment superats
per cap altre escultor. Blay és també un magnífic
dibuixant. La seva obra és en sa major part con¬
cebuda per als salons i els museus; també una bo¬
na part és de caràcter monumental commemora¬
tiu, per a ésser ostentada a l'aire lliure. Actual¬
ment Blay és un artista enormement considerat
i universalment admirat i respectat. El seu talent
serè i poderós li ha allunyat tota mena d'enemics.

Obres : St. Josep, T. P., a una esgl. d'Alcoy. Es una
de les primeres obres de Blay.—Els primers freds, M.,
grup, Mus. Art Mod. de Barcelona i Plaça de Lorca, a
Buenos Aires. D'aquesta obra Blay n'ha fet diverses rè¬
pliques i n'ha reproduït fragments (1892).—vf l'Ideal, M.,
grup, Mus. Art Mod. de Madrid (1897).—Frederic de Ma-
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dra%fl (1897).—Pietat d'ititrbe i filla, M., bustos, Col. Vda.
Iturbe, Madrid (1899).—Dones i flors, M., grup (1899).—
Retrat del meu fill, B.—Son dolça, M., retrat del seu fill
adormit.—Floreta boscana, M., bust, Mus. Art Mod. Bar¬
celona.—Darrera de la il·lusió.—Nàiada, M., cap.—Des-
encú, M., bust.—Medalla commemorativa de la darrera
pedra del port de 'BWha.o.—Medalla de la Faina.—Monu¬
ment a Victor Chavarri, B., a Portugalete. El grup del
Forjador i del Miner que figura en aquest monument es
troba, de G., en el Mus. Art Mod. de Barcelona (1904).—
Monument al Dr. Frederic Rubio, M. i B., Parc de l'Oest,
Madrid (1904).-—Ac/osió, M., grup de tam. major que el
nat., Mus. Art Mod Madrid (1908).—La Boulette (1908).
—Monument a Mariano Moreno, M. iB., a Buenos Aires
(1909).—Monument a St. Francesc Solano, a Santiago del
Estero (Repúbl. Argentina).—Dr. Sanmartín, M., Pas¬
seig de Tragineros, Madrid.—Dr. Pulido, M..—La Cançó
Popular, P., grup de tam. sup. al nat., en el balcó de
l'Orfeó Català.—Panteó de Silvestre Ochoa, a Montevideo.
—Panteó de la familia Errasen, en el cementiri parisenc
del P. Lachaise. — Estàtua jacent del mausoleu de la
comtessa de la Vall de Canet, en la cripta del Castell de
Sta. Florentina, de Canet.—La Purificació, al monument
d'Alfons XII, a Madrid.—Del meu poble, cap de vell.
Mus. Art Mod. Barcelona.—Primaj'era, M., bust. Mus.
id. Barcelona.—Remordiment, B., estatueta. Mus. id.—
La Reial Audiència de Catalunya, P., a. relleu en la faça¬
na del Palau de Justícia, de Barcelona.—Les Virtuts Teo¬
logals, monument al batlle Fuster, M., Camps Elisis, de
Lleida.

Bibliogr. : Espasa.—«Ilustr. Catal.», 1904, p. 182.—
«Bol. 8. Esp. Excurs.», 1911, p. 267 i ss.—«Rev. de Ge¬
rona», 1893, p. 203 i ss.

Boher, Francesc.—Vilafranca de Conflent, 1781-
i 1825. Autodidacta. R. de Saint Sauveur, inten¬
dent de la província, li facilità l'establiment a
Perpinyà. Després féu l'aprenentatge a Mont-
peller. Es disposava a anar a estudiar a Roma
quan esclatà la Revolució. Justament aleshores el
comte d'Escatllar li encarregà l'ornamentació del
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seu casal de Puigcerdà. De Puigcerdà se n'anà a
Barcelona, on entrà a treballar a l'obrador de Sal¬
vador Gurri, potser per acabar l'aprenentatge.
En tornar, per mar, al Rosselló, el vaixell es veié
obligat a derivar cap a Gènova per causa d'una
tempesta. De Gènova Boher passà a Roma; poc
després, des de Roma, tot captant, se n'anà a Pa¬
rís, on no aconseguí pas obrir-se camí. Retornà a

Perpinyà, on li fou encarregada la direcció d'una
escola de dibuix. Esculpí el magnífic Retaule dels
Sants Abdon i Senén, d'Arles de Tec. Féu molta
imatgeria religiosa. Després deixà l'escultura per
la pintura i escrigué algunes obres sobre l'art del
dibuix. El museu de Perpinyà posseeix alguns
dibuixos de Boher. Els seus deixebles li aixecaren
un petit monument commemoratiu en la seva se¬

pultura del cementiri de St. Martí, a Perpinyà.

Bonifaç i Massó, Francesc,—Valls, 1735 - f 1806.
Deixeble del seu avi, escultor del mateix cognom.
En 1771 fou nomenat acadèmic de mèrit de St.
Ferran. Visqué gairebé sempre a Tarragona. Tre¬
ballà d'imatger i deixà obres a Valls, Vilanova,
Reus, Torredembarra, St. Martí de Maldà, Llei¬
da, Tarragona i altres llocs. Germà de Lluís, amb
el qual no col·laborà pas gaire. El seu art és barroc
durant la primera part de la seva vida i neoclàs¬
sic durant la segona. No és pas un artista molt
refinat, però és destre i sovint més aviat habilidós.

Obres : Altars de St. Isidre, St. Roc i St. Pelegrí, en
la Seu Nova de Lleida.—Altar major de Sarral, en col-
laboració amb son germà i amb Isidre Espinal.—.híífà i
Ester, al camaril de la Misericòrdia, de Reus,
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Bibliogr. : Ruiz i Porta.—C. Martinell, La Seu Nova
de Lleida.

Borràs i Abella, Gabriel.—D'aquest notable es¬
cultor no tenim altres notícies que la d'ésser va¬
lencià i la d'una de les seves obres.

Obres : Temptació de St. Antoni, G., grup.
Bibliogr. : Materiales y documentos de Arte Español,

VIII (1910), làm. 94.

Borrell i Nicolau, Joan, — Nat a Barcelona en
1888. Estudià a Llotja i en l'obrador dels Vall-
mitjana. Anà a Pan's en 1909 i en 1913, però hi féu
curtes estades. En 1917 anà a Madrid, on recent¬
ment ha instal·lat un taller sucursal del que té a
la Bonanova. El seu art és per regla general so¬
bri, eurítmic i robust : sembla inspirat en la bona
escultura hel·lenística de Melós i Atenes. Sent més
aviat la realització en bronze que en marbre o
fusta; d'aquest darrer material gairebé no ha fet
res. Es dedica particularment al retrat en bust, i
també a l'escultura monumental. Reïx més en els
tamanys mitjans que en els superiors i inferiors
al natural. Els artistes que prefereix són Rodin,
Meunier, Llimona, Clarà, i els grecs sobretot.
Els joves escultors Cuairan, Rebull i Viladomat
són deixebles seus.

Obres: Mn. Jacint Verdaguer, B., tam. sup. al nat.,
estàtua del monument al gran poeta que s'aixeca en la
Granvia Diagonal.—Al·legories de la Poesia Mística, la
Poesia Popular i la Poesia Epica : tres estàtues de P., de
tam. sup. al nat., que decoren el susdit monument.—El
bisbe Torres i Bages, B., estàtua jacent, en el mausoleu
d'aquest prelat, en la seu de Vic.—Les hores, sis està-
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tues.—Monume?it al cotn/wsitor Garrete, P,, a St. Feliu de
Guíxols.—Cap de dona, B., Mus. Art Mod. Barcelona.—
Francesc Pujols, B., bust, Mus. id.—Cap femení. M., Cír-
col Artístic.—Altres retrats, M. i B.

Bibliogr. : Galeta de les Arts, Barcelona, 1925.

Bover, Francesc.—Sta. Maria de Corbera, 1769
-1 Barcelona, 18.... En les dades que tenim sobre
aquest artista hi ha una certa confusió. Algun
autor l'anomena Ramon en lloc de Francesc; d'al¬
tra banda, les obres que hom li atribueix són de
tan divers valor artístic que més aviat semblen
obres de dos autors diferents : l'un molt sensible i
destre i l'altre una nul·litat en tots conceptes. És,
doncs, un autor que convindria estudiar d'aprop
encara que en definitiva resultés un artista sense

importància; perquè ultra l'interès d'aclarir l'enig¬
ma de la seva personalitat, podria ésser que de la
investigació ens en pervinguessin altres esclari¬
ments importants; les obres bones atribuïdes equi¬
vocadament a un artista mediocre aleshores hau¬
rien d'ésser atorgades a un altre artista que avui
potser desconeixem. F. Bover estudià en l'Escola
de Nobles Arts, que sostenia la Junta de Comerç
de Catalunya. Aquesta institució el pensionà des¬
prés per tal que continués els estudis a Roma. En
1797 fou nomenat tinent director de la susdita es¬

cola. Sembla que després treballà en col·laboració
amb un escultor força dolent, anomenat M. Oli¬
ver En 1799 fou nomenat acadèmic de mèrit de

(1) En el vol. I d'aquest llibre parlem d'aquesta col·laboració, per&
erradanient anomenem Josep a Francesc Bover.
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St. Carles, l'acadèmia valenciana. Moriria vers
els primers anys del segle xix^.

Obres : Tant sols hipotèticament podem esmentar com
a seves les obres que li han estat atribuïdes.—Dues de
les quatre estàtues de marbre que representen Els Conti¬
nents, en els fornículs del pati de Llotja. Ningú, però, no
sap fixar exactament quines són aquestes dues estàtues.
Les altres correspondrien al çrecitat Oliver. Però aques¬
tes quatre obres són tan idèntiques d'estil, de sentiment,
de factura i d'inèpcia, i d'altra banda aquesta inèpcia és
tan oposada a la robustesa, a la força, al bon gust i _a la
magistral traça de les altres obres que hom atribueix a
F. Bover, que es fa gairebé impossible d'atribuir les
unes i les altres a aquest e&zvhov.—Dos gladiadors, de
tam. colos., G., dipòsit de l'Acadèmia de B. Arts al Mus.
Art i\Iod. de Barcelona.—Hom cita també d'aquest escul¬
tor un relleu tramès des de Roma a l'Acad. St. Ferran
en 17%; la qual cosa significaria que Francesc Bover
hauria sol·licitat l'ingrés en aquella corporació. ¿Seria tan
fluixa la seva obra que meresqués un refús? No sabem
res més d'aquest relleu, el qual podria ésser que estigués
amagatzemat en l'acadèmia madrilenya.

Bibliogr. : «Bol. Soc. Esp. Excurs.», 1919, p. 188.—
Viíiaza.—Luís Bordas, Memoria acerca de la erección y
progresos de la'Junta de Comercio de Cataluña (Barcelona,
1837), p. 33.—Montaner i Simon.—Elias de Molins.

Bover i Mas, Josep.—Mort a Barcelona en 1866.
Degué estudiar en l'escola de la Junta de Comerç,
de la quai fou professor. En 1829 fou nomenat
acadèmic de St. Ferran. No coneixem la data en

què aconseguí el nomenament d'acadèmic de les
de Barcelona i València. Fou escultor honorari
del Palau reial. En 1853 renuncià el professorat i
el títol acadèmic. En 1856 estava establert a Cadis
i s'anomenava escultor de S. M. Sembla que pro¬
duí molt, no sols per a Barcelona, sinó, i potser
amb més quantitat, per a les ciutats castellanes.
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El seu estil és acadèmic, però de molta amplitud.
És també un dels nostres escultors que mereix
biografia detallada. La major part de la seva pro¬
ducció és en marbre. El seu Gladiadorferit és tan
semblant als altres dos colossals gladiadors en
peu que hom atribueix a F. Bover, que gairebé es
pot afirmar que els tres són de Josep. De la pater¬
nitat del Gladiadorferit hi ha la prova a l'Acad.
B. Arts de Barcelona : una lletra des de Cadis en

la qual J. Bover demana un emmotllat del seu gla¬
diador ferit, el qual aleshores era a l'Acadèmia.

Obres ; St. Ferran i Sia. Clara : dues estàtues en la
catedral de Cadis.—Fra Domingo de Silos Moreno, tam¬
bé a Cadis.—St. Lluís; St. Ferran : en el palau de St.
Elm, a Sevilla.—Balines, M., estàtua sedent, en el claus¬
tre de la Catedral de Vic (1853);—Duc de Gandia; Mar¬
quès de Mina; Comte de Sta. Clara; Duc de Bailén; Mar¬
quès de Campo Sagrado; Baró de Meer : sis bustos de
tam. major que nat., T. C., els quals decoren l'àtic de la
façana de la Capitania General de Barcelona.—.laume I
i Fimller, M., dues estàtues tam. colos. que decoren la
façana de la Casa de la Ciutat, de Barcelona; totes dues
esculpides a Roma, la qual cosa implica un probable pen¬
sionat o bossa de viatge, tal vegada atorgació de l'escola
de la Junta de Comerç.—Marquès de los Castillejos i Mar¬
quès del Duero : bustos de tam. colos.; General Lacy, es¬
tàtua colos. Aquestes tres obres decoraven el Portal de
Mar, de Barcelona.—Gladiador vençut, G., tam. major
que nat.. Mus. Art Mod., de Barcelona.—La Justícia do¬
minant la Força, grup encarregat çer la Cambra do Co¬
merç.—Estàtua funerària, cementiri de San Fernando
(Cadis).—General Concha, M., Madrid.—Monument a Pe¬
re IV de Portugal, Lisboa, Plaça del Rodo (només l'està¬
tua del rei).—En 1852 prengué part al concurs per a es¬
culpir el grup heràldic que culmina la façana de la Casa
de la Ciutat de Barcelona.—Urnes per a contenir les
despulles reials portades de l'esgl. de St. Francesc, de
Barcelona, a la capella de la Puríssima dels Claustres de
la Catedral.
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Bibliogr. : Elies de Molins. — Montaner i Simon.—
«Bol. Soc. Esp. Excurs.», 1910, p. 190.—«Diario de Bar¬
celona», an^'s 1850, 1852.- «El Ancora» (diari), anys 1852
i 1853.

Bru, Francesc,—València, 1733 - f 1863. Deixe¬
ble de Josep Vergara. Passà la joventut en una
filatura de seda, i en fer-se conèixer com a escul¬
tor ja es trobava en l'adultesa. Fou tinent-director
de l'Acad. St. Carles. En 1797 ascendí a director
d'escultura. Fou també pintor a l'oli i al fresc, pe¬
rò sobressortí en l'escultura.

Obres : Si. Mateu, en una capella de la Seu de Valèn¬
cia.—Les Quatre Virtuts, estàtues, capella de St. Tomàs
de Villanueva, en el convent del Socors.—Creació de l'Or¬
dre de Carles III, relleu.

Bibliogr. : Alcalialí.

Cabanyeres.—Gairebé no se sap res d'aquest
escultor. Veg. articles Travé i D. Campen^L

Cabré, Baldomer.—En començar la seva carre¬
ra d'escultor, la qual prometia d'ésser brillant, se
n'anà a l'Amèrica; era a principis de l'actual cen¬
túria. Mai més no n'havem pogut saber res. Sem¬
bla que destinava la major part de les hores del
dia a executar per compte d'altri obres alienes.
Abans del seu viatge guanyà la tercera medalla
en una de les exposicions nacionals de belles arts
que es solen celebrar a Madrid cada tres o quatre
anys.

Obres: Noi desnü, G., Mus. Art Mod. de Barcelona.

Cairo i Sanchs, Llorenç, —És un escultor de dar-
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rera hora, jove, molt destre en l'expressió dels vo¬
lums i en la dicció dels traspassos. Les recerques
que havem fet per obtenir notícies sobre la vida i
obres de Cairó han resultat infructuoses. Sols sa¬

bem que exposà les seves obres en les Galeries
Laietanes en el ple de l'agrupació «Conresadors
de les Arts», l'any 1926.

Obres: V:7a-P;ng-, G., cap-retrat.—úes/zú femení, G.

Campeny i Estrany, Damià. — Mataró, 1771 - f
Barcelona, 1855. Fill d'un baster, començà de gua¬
nyar-se la vida en aquest ofici. La seva vocació,
però, era d'escultor, i així ho comprengué el pre¬
vere mataroní Mn. Josep Conín, el qual aconseguí
substraure Damià Campeny de l'ofici de baster
i portar-lo d'aprenent a l'obrador d'esctiltura que
ocasionalment havia establert a Mataró l'escultor
barceloní Salvador Gurri. Després es trasladà a
Barcelona per tal de continuar treballant sota el
mestratge de Gurri. També fou aprenent dels es¬
cultors Travé i Cabanyeres. Entrà en l'Escola de
Nobles Arts, que sostenia la Junta de Comerç,
probablement cap a l'any 1790; en 1792 hi gua¬
nyà el primer premi d'escultura. D'aquesta escola
fou expulsat, segons sembla, per raó d'una intriga
que tramaria el seu propi mestre Salvador Gurri,
del qual se sap que estava gelós de Campeny.
Aleshores Campeny ja se sentí fort per a treballar
pel seu compte, i se n'anà a córrer món. A Lleida,
a Montserrat i a Cervera trobà prou feina per po¬
der viure i arreconar diners. Amb aquests estalvis
s'establí a Barcelona. Tot això ho féu en tres anys
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solament, perquè en 1795 el veiem guanyant amb
molt d'esforç unes oposicions convocades per la
Junta de Comerç per a la concessió d'una pensió a
Roma. Mentre es tramitava l'atorgament del pre¬
mi, Campeny anà a la cartoixa de Montalegre per
tallar-hi una imatge de St. Bru. L'anada a Roma
no s'escauria fins al 1797. En la ciutat papal es
posà a les ordres d'un artista restaurador dels
museus pontificis, Conti Barsani; al mateix temps
assistia a una acadèmia particular; després, a la
de Sant Lluc. En 1798 aconseguí medalla de pri¬
mera classe en aquella prestigiosa acadèmia; això
va facilitar-li l'entrada als tallers de restauració
d'escultura del Vaticà, on aprengué de treballar
el marbre. Des de l'any 1801 al 1803 trameté a la
Junta de Comerç diverses obres esculpides per
ell, i aquestes agradaren tant que li fou prorroga¬
da la pensió fins a aquesta darrera data. A partir
de 1802 havia, però, aconseguit de Carles IV, una
altra pensió, la qual li fou obtinguda pel ministre
plenipotenciari d'Espanya en la cort pontifícia.
Noves obres de marbre i de bronze trameses a la
Junta de Comerç foren pretext per a sol·licitar
una nova pròrroga de la pensió barcelonina, fins a
l'any 1807, i immediatament, una altra fins a 1808.
La invasió de la península pirinenca pels exèrcits
de Napoleó impedí que els subsidis d'Espanya con¬
tinuessin ajudant a Campeny. En 1815 el nostre
escultor es repatrià, deixant a Roma grans i nom¬
broses amistats entre el bo i millor de la societat
romana, i molts admiradors : el gran Canova fou,
particularment, amic íntim de Campeny. A l'any
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següent li fou oferta la plaça de professor de l'Es¬
cola de Nobles Arts de Barcelona, i en 1819 fou
nomenat director de la classe d'escultura d'aques¬
ta institució. Durant el mateix any Campeny fou
sol·licitat a Madrid, on hom li féu el més entusias¬
ta acolliment. El rei el nomenà escultor de cam¬

bra, i l'Acad. de St. Ferran el nomenà acadèmic
de mèrit i li oferí una càtedra en la seva escola,
càrrec que Campeny va refusar. En 1825 Cam¬
peny convingué amb la Junta de Comerç, de Bar¬
celona, que aquesta li pagaria una pensió anual
de 9,000 rals per a ell o la seva vídua a canvi de
la cessió dels seus marbres titulats Himeneu, Pa¬
ris, Fe conjugal, Diana, una altra Diana en b.
relleu, els bustos Talia i Geni del Capitoli i dos
gerros amb decoració de baixos relleus; alhora
Campeny es comprometia a fer anualment una
obra nova en guix i a executar en marbre algunes
altres obres seves que encara no estaven en matè¬
ria definitiva'". En 1825, o 1827, fou nomenat ti-
nent-director de l'Escola de Nobles Arts, i en 1840
li fou oferta la direcció general, que ell refusà.
En transformar-se aquesta Escola de Nobles Arts
en Escola Provincial de Belles Arts i en cessar la
Junta de Comerç i néixer l'Acadèmia Provincial
de Belles Arts, hom conservà a Campeny els drets
adquirits i el nomenà acadèmic. Entretant Cam¬
peny havia estat nomenat acadèmic de les Acad.
de St. Carles, de València (1820); St. Lluís, de Sa¬

li) Veg. Elías de Molins. Per a l'execució d'aquestes obres la Junta
de Comerç es compromet a pagar-ne les despeses.
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ragoça (1845); Ciències Naturals, de Barcelona, i
de l'Acadèmia Lliure, de Roma, i membre de la
Societat Econòmica d'Amics del País, de Barcelo¬
na. Foren deixebles seus, ultra algun pintor, els
escultors Joaquim Abella, Manuel Vilar, Andreu
Aleu, A. Bellver, Ramon Padró i Agustí PVrrand).

Campeny fou un bon tallista en diverses matè¬
ries, però especialment sobressortí en el marbre.
J. Balari diu que aquest escultor donà a conèixer
pràcticament, a Llotja, el cànon de Policlet (les
estàtues de Campeny no són pas dintre aquest
cànon) i que gràcies a un anàlisi raonat féu que
els seus contemporanis s'adonessin de les belleses
parcials de les estàtues antigues. De l'art de Cam¬
peny ens havem ocupat extensament en el volum
primer d'aquest llibre.

Obres : St. Bru (1795), T. P., Cartoixa de Montalegre.
Fou destruïda en 1835, en l'incendi revolucionari. — Ma-
genci ferit, b. relleu perdut; Israel en el desert, G. : dues
obres que en 1803 la Junta de Comerç trametia a l'Acad.
St. Ferran. De la segona diu un acadèmic de St. Ferran
que és còpia de Miquel Angel, ço que no és versemblant.
— Talia, bust desaparegut.—Ííetru/ del general dels Jé¬
suites, bust, b. relleu, desaparegut.—Centre de taula amb
al·legories (2), M. i pedres dures, encàrrec del ministre
d'Espanya a Roma (1802).—Pius Vil, M., bust, en les ha¬
bitacions del Vaticà.—Antoni i Cleopatra, M., dos bustos,
tam. colos.—Verge del Pilar (1844), M.—Hercules (1801),
P.; còpia de l'Hèrcules Farnèsio, al jardí del Mus. d'Art
Mod. de Barcelona.—El Sant Sepulcre (1816), misteri de

(1) D'A. Bellver no havem trobat rastre; d'Agustí Ferran, tampoc.
Elies de Molins, de qui havem tret aquestes dades, es deu equivocar
pel que fa a aquest darrer nom, el qual deu ésser August Ferran.

(2) Un Neptú d'aquest conjunt, en G., es troba al Mus. Balaguer,
de Vilanova. La descripció d'aquesta obra es troba en Elies de Molins,
1, 302.
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la processó de Setmana Santa, T. P. i endrapada, al Gre¬mi de Revenedors, de Barcelona.—Pi'elal, f. P.; és la
Pietat que es troba als peus del Crist de Lepant a la seude Barcelona; hi ha, però, autor que suposa aquesta Pie¬
tat obra d'Amadeu.—St. Jaume, F. P., capella de l'Hospi¬
tal, de Mataró.—5l Vicenç de Paül, F. P., esgl. de St.
Joan, de Mataró.—Cnsf en Creu, T. P., catedral de Tor¬
tosa (atrib.).—Dos sants, T. P., començats per Tomàs Pa¬
dró, altar major de l'esgl. del convent de St. Francesc, de
Reus (1829).—Lucrècia (1804), M.—Diana i Acteon (1804),
M., b. relleu, tam. un xic menor que nat.; Un fíeni, M.,
bust; Paris, id. id.; Gerro d'Hèrcules, M., delT5 m. d'al¬
çada; Gerro de Baccus, M., de 1T5 m. d'alçada; Bacant,M., bust; seria copiat d'un original antic. Aquestes vuit
obres es troben a la Cambra de Comerç de Barcelona.—
La Clemència, G., Acad. B. Arts, de Barcelona. —Àgui¬
les arrencant-se la sageta, G.—Almogàver vencedor d'un
^l, G., grup, tam. major que nat.. Mus. Art Mod. deBarcelona.—Gos masti, G. (1838). —La Humanitat (1826),
G., tam. menor que nat., abans en la Cambra de Comerç.
—Flora, G., Mus. Art Mod. Barcelona.—La Primavera,
G. — Epaminondes ferit, b. relleu, Acad. St. Ferran
(1804)(l).—Laoconí.—Amor conjugal^).—El Sol i La Llu¬
na, dos caps colossals en l'Acad. St. Ferran.— Urania.—
Crist, bust.—Dolorosa, bust.—La Verge.—El Salvador,
G.; Callirrohé, G., b. relleu: aquestes dues obres existei¬
xen a l'Acad. St. Ferran.—Galceran Marquet, estàtua de
ferro que corona el monument a G. Marcet, en la Plaça
de Medinaceli, a Barcelona (1850).—Gos de ramat. G.,Acad. B. Arts, de Barcelona.— L'afabilitat.—Font del
Vell, M. Existia en el Pla de les Comèdies; fou esculpida
en col·laboració amb Gurri, Bosch i Ferrari (1816).—Au¬
toretrat, tramès de Roma estant.—5isara en la tenda de
Jael, G., b. relleu, perdut®.—Retaule de l'esgl. de Sta.
Marta, de Barcelona, F. P.—Neptú, per a una font públi¬
ca d'Igualada, P., ampliació del Neptú que figurava en el

(1) Potser sigui el mateix que ei Magenci ferit, esmentat abans.
{2) Probablement serà el mateix que VHírneneu, ja esmentat, o que

una introbable Fe conjugal; això si les tres denominacions no es refe¬
reixen a una sola obra.

(3) D'aquesta obra i de la Diana caçadora, o de la Diana i Acteó,
sembla que hom féu emmotllats per a les Acad. de St. Ferran, St.
Carles i St. Lluís.
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centre de taula esmentat abans.—Dejanira i el centaure
A'esío, T. C. i posteriorment P. O.—Mort d'Abel, T. C.
Segons Elias de Molins aquesta obra seria també realit¬
zada en P. per l'escultor Abella, per a la Junta de Co¬
merç.— Viriat, M., per a la susdita Junta.— Venus i Cupi-
dó, Mus. Art Mod. de Barcelona.—Muci Escevola, G., b.
relleu, en l'Acad. St. Ferran.—Tres estàtues per a un
monument que s'havia d'aixecar al Pla de la Boqueria
per a solemnitzar l'entrada dels reis a Barcelona, en
1802, segons propòsit de la Junta de Comerç.—Cleopatra.
estàtua, encàrrec de la Junta de Comerç per a fer parella
amb la Lucrècia. — Diana caçadora, M., La Fe conjugal;
Hitneneu, M, (1808) : tres estàtues per a la Junta de Co¬
merç.—Dos lleons, tam. colos.—Orfeu desesperat (?), G.,
Mus. Art Mod. de Barcelona.—Guerrer ferit ajassat, G.,
Mus. Art Mod. de Barcelona.—Sta. Anna i la Verge,
F. P., petit grmj, en la secretaria del susdit museu.—
Vestal, Flora, Cap de jove hel·lènic: tres bustos, M., Acad.
B. Arts, Barcelona.—Aarce/onj, G., estàtua destinada
a un monument que havia de commemorar l'entrada
dels Reis Catòlics a Barcelona.—Ceres, Cibeles, Minerva :
tres estatuetes de G., d'uns tres pams d'alt. Havien d'és¬
ser foses en bronze, ensems que el Neptú del Mus. Bibl.
Balaguer. Formaven part del ja esmentat centre de taula
de l'ambaixador d'Fspanya a Roma.-Grup al·legòric, B.,
ofert a Godoy.— Urania, bocet, en l'Acad. St. Ferran.—
.¡esucrist, La Verge, La Mare de Déu dels Dolors, El Sal¬
vador : quatre bustos existents en l'Acad. St. Ferran.—
Baccus i Silén, G., Mus. Art Mod. de Barcelona.

Campeny seria també el projectista de la decoració es¬
cultòrica dels Porxos de Xifré, segons llegim en Conrad
Roure, decoració que executarien R. Padró, Talarn i al¬
gun altre escultor inferior. Diu Flias de Molins que Cam¬
peny treballà molt per a l'Amèrica. Pirozzini assegura
que Roma, Venècia, París i Viena conserven impor¬
tants obres seves. Fis Padró heredaren de Campeny una
gran col·lecció de bocets en T. C., obres de molt valor ar¬
tístic i sobretot iconogràfic; aquests bocets poden servir
per a l'aclariment cralguns punts obscurs en la carrera
de l'insigne escultor, per a la rectificació d'alguns possi¬
bles errors en l'aparent embolic Campeny-Bover i sobre-

(1) Sobre aquesta obraveg. rarticlesobrerescultor Joaquim Abella.
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tot per a deixar definitivament establerta l'obra de D.
Campeny,

Bibliogr. : Elias de Molins, I.—«Bol. Soc. Esp. Ex-
curs.», 1910, p. 26 i ss., 159, 179 i ss.—J. Balari, «Estudis
històrics», any VIIÎ, vol. II, p. 338 i ss.—Anònim, Una
obra de D. CaniMny (El Sant Enterrament, del Gremi de
Revenedors), «Diario de Barcelona», 21 set. i 18 oct. 1850.
—Miquel i Badia, El Arte en España, 283 i ss,—^J. Piroz-
zini, Campeny, su lida y sus obras (Estudio critico biográ¬
fico, etc.), Barcelona, 1883.—Josep Aran, Memòria ne¬
crològica llegida en l'Acad. de Ciències de Barcelona en
15 nov. 1857.—Conrat Roure, Recuerdos de mi larga vi¬
da, Bsirceloaa., 1924, p. 51, 52 i 275.—Damià Campeny,
«Diari de Mataró», 2 abril 1928.—Veg. també els capí¬
tols I i II del vol. I d'aquest llibre.

Campeny i Santamaría, Josep.—Igualada, i860
o 1865 -1 Barcelona, 1918. Estudià a Llotja i des¬
prés a París. No tenia cap mena de parentiu amb
Damià Campeny. En 1911 fou nomenat professor
d'escultura de Llotja. No fou un home molt refi¬
nat ni cultivat; per això quan l'Ajuntament de
Barcelona li encarregà temes decoratius per a
fonts de veïnat no se li acudí altra cosa que
aquells trinxeraires que, encara avui, delaten en
bronze un escultor quelcom barroer. Claudi Mimó
fou deixeble seu.

Obres: Panteó de la família Llibre, M., Cementiri
Nou de Barcelona.—Estàtua de 4 m. d'altura, per a un
panteó destinat a Amèrica.—Panteó d'A. García, a He¬
llín (Albacete).—Prometeu, El Fill pròdig (1879), Populo,
Pro Patria : quatre estàtues de G.—Nicomedes Pastor
Día^, B., per al monument de Vivero (Lugo).—General
Lasarte, a Iquique (Perú).—Primer Misteri de Dolor, per
a la muntanya de Montserrat.—h mort!. Mus. Aid Mod.
de Madrid.—/sarrf atacat per l'àliga, B., Mus. Art Mod.,
Barcelona.—La Formiga, ià.—Manola, bust.—Dos xicoís.
Minerva que detura el Geni, La Mort que aterra la Joventut,
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Al·legoria de Cervantes, Mireia, Darrera hora : set obres
en T. C.—Jugant al pas, G. grup Manuel de Ca¬
banyes.— Lluita d'un indi amb un tigre. — In extremis,
grup, Mus. Art Mod. de Barcelona.—Lluita d'un tigre i
un cocodril, G. (1911).—Cérvol i gos, T. G.—Músic ambu¬
lant.

Bibliogr. : "Bol. de la Soc. Esp. deExcurs.», 1911,
p. 116.—Opisso.—Setmanari «La Tomasa» (Barcelona),
7 juny 1S92.

Capuz, Gaietà.—Nat a Godella (València) en
1838. Fou deixeble de l'Escola de l'Acad. St. Car¬
les. Va deixar poc rastre, i si en va deixar no
hem sabut trobar-lo. Esculpí particularment imat¬
geria religiosa.

Obres: Liñán, bust (1858), G. —Crist en camí del Cal¬
vari, F. P., per al poble de Petrer.—Crist en creu, vori.
—St. Vicenç Ferrer, col. Vicenç González.—Nois, en el
camaril de l'esgl. dels Desemparats, de València.— Verge
dels Desemparats, col. Josep Campo.—Altar i oratori, al
Seminari de València.

Capuz i Manzano, Josep,—Nat a València. És
un dels artistes més ben dotats del temps modern.
El seu art es col·loca en primer rengle entre els
millors de la nostra terra i de fora. El seu senti¬
ment de la corporeïtat és fort i profund, i es ma¬
nifesta amb una màxima distinció, sense abusar
mai de la seva facilitat ni dels efectismes escul¬
tòrics. S'ha dedicat a l'escultura monumental,
però ha produït també obres exquisides per al
col·leccionisme.

Estudià primerament amb el seu pare Antoni,
després en l'Acad. de St. Carles, i més tard en
l'Acad. de St. Ferran. L'Estat el pensionà per a
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continuar els seus estudis en l'Acad. d'Espanya a
Roma. En acabar els estudis es trasladà a París, i
per fi s'instal·là a Madrid, on té avui el seu taller.
Actualment és professor de modelat en l'Escola
d'Arts i lOficis, de Madrid. Recentment ha estat
nomenat acadèmic de St. Ferran. Sovint és desig¬
nat per a formar part de jurats de concursos i ex¬
posicions.

Ell mateix ens fa saber que l'escultura egípcia
i la de l'Hindostan l'han impressionat més que cap
altra. Treballa preferentment per fondre en bron¬
ze, o bé la fusta tallada sense policromar. En a-
quest darrer material excel·leix de faisó tan sols
comparable amb l'art extremo-oriental de tallar
la fusta : els traspassos hi són d'una gran dolçor,
que accentua l'expressió plàstica. Les influèn¬
cies orientals es manifesten de manera insis¬

tent, i més aviat superficial, en les seves obres
primeres, on hom constata un propòsit de reesti-
lització dintre els prejudicis i cànons d'aquelles
arts exòtiques; la qual cosa dóna a les dites obres
del començament un aire afectat i decoratiu que
està molt per sota del que després emprendrà l'ar¬
tista. Les obres posteriors són més àmplies de
concepció i estan estilitzades segons una idea de
simplificació i d'atenuament de les arestes. Però
el sentit de la forma hi és tan ben desenrotllat
des d'aquest punt de partida, que l'escultura de
Josep Capuz és una de les més harmòniques, ele¬
gants i eurítmiques que es donen en la fecunda
Europa d'avui. I per damunt de tot, l'art de Josep
Capuz delecta i convenç per raó de la seva pode-
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rosa comprensió i dicció dels volums. El seu sen¬

timent, la seva concepció de l'escultura s'assem¬
blen al sentiment i concepció escultòrics de Pau
Gargallo. El lector podrà constatar-ho en compa¬
rar les dues obres d'aquests dos gran escultors
que hem reproduït en el primer volum del present
llibre amb aquesta intenció comparativa.

Obres : Monument al Dr. Moliner, a València. —Mo¬
nument a Pepi Benííiiire, també a València.—Monument
al pintor Sorolla, a Sevilla.—Monument a Villamartin, a
Cartagena.—Monument a l'arquebisbe Lago, per a la bi¬
blioteca de la Universitat de St. Jaume de Galícia.—Mi¬
nerva, tam. major que nat., per al coronament del nou
Círcol Artístic de Madrid.—^/-/egoría, M., gran fris per
a la façana del mateix edifici.—Píefa/, P., grup destinat a
un monument funerari del Cementiri de Madrid.—Pao/o
e Francesca, grup.—Uoí, cap de dona F.—Retrat d'Al¬
fons XII, F. -Les filles del marquès d'Urquijo, B., quatre
retrats.—Marquesa de Balarque, B., daurat al foc, retrat.
—Marquesa de Triano, M., bust retrat.—La filla de la
marquesa de Parcent, B., bust retrat.—La Filla de la mar¬
quesa d'Argüero, bust retrat.—El fill del pintor Sorolla,
B., bust retrat.—Elena Sorolla, M., bust retrat.—Al·lego¬
ria, B., estatueta; Mare, M., grup de tam. major que
nat. fins a mig cos : dues obres en el Mus. d'Art Mod. de
Madrid. Altres obres al Mus. de València i al del Lu¬
xemburg, de París.

Carbonell i Huguet, Pere.—Nat a Sarrià (Bar¬
celona) en 1854. Deixeble de Llotja. Fou després
professor d'escultura de la mateixa escola. Fou
acadèmic numerari de l'Acadèmia de B. Arts. Es

distingí en l'escultura monumental, la qual tractà
amb amplitud.

Obres : Mausoleu de Colom, en la catedral de Santo
Domingo (Antilles).—Catalunya, P., estàtua de tam. ma¬
jor que nat., en el monument de Colom, a Barcelona.—
Lluis Vives, M. tam. major que nat., en la façana de la

4
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Biblioteca Nacional, de Madrid. — Angelus. M. — La Fe,
M., per a una sepultura en el Comentiri Nou, de Barce¬
lona.—Sla. Isabel, Si. Francesc : dues estàtues de pedra,
en la façana de la catedral de Barcelona.—Les Corts Ca¬
talanes, Arribada de Colom a Barcelona, Concessió del prt-
vilegi (iRecognoverunt Proceres» : tres a. relleus de P. per
a la façana del Palau de Justícia, de Barcelona. — Jaume
Fabrer, B., tam. major cme nat., al Saló de Sant Joan, de
Barcelona.—A/'/£g"or¡eí, P., estàtues que decoren les tor¬
res de l'Arc del Triomf del Saló de St. Joan.

Bibliogr. : «Ilustració Catalana», 1904.—Espasa.

Carcassó i Font, Josep.—Nat a Barcelona en
1851. Deixeble dels germans Vallmitjana. Artista
de grans qualitats, es perdé per la seva manca de
caràcter. Morí en la major misèria, demanant
caritat.

Obres: Castella, P., estàtua sedent, tam. major que
nat., per al monument a Colom, de Barcelona.—El Telè¬
fon.—Berenguer 1.—Enyorança, G., estàtua sedent. Mus.
Art Mod., de ^ArceJona..—David.-—Italià, Italiana, «Ma¬
jo», Modista: quatre bustos.

Cardona i Turró, Josep. — Barcelona, 1878 -
t Moià, 1923. Fou deixeble de M. Fuxà. Als vint
anys anà a estudiar a París, on estigué alguns
anys. Prengué part en diverses exposicions. Es
dedicà preferentment a esculpir estatuetes de T.
C. i per a fondre en B.; a l'escultura costumística
i sobretot als retrats. Les seves estatuetes amida¬
ven entre 40 i 60 cm. També féu nombrosa escul¬
tura de bibelots per a ésser fosos en bronze. A
finals de l'any 1909 anà a l'Argentina, on li foren
encarregades diverses escultures per a les festes
del Centenari de la Independència. Allà féu també
uns quants retrats i algun mausoleu.
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L'art de Josep Cardona era fugat i elegant com
el del rus Trubetzkoy, escultor que influí força
damunt d'ell.

Obres: Momiment al general Sanmartín, B. i granet,
en la ciutat de Buenos Aires.—Monument al general Pe-
dernera, B. i granet, a Villa Mercedes (San Luís).—
Mausoleu Marcos Avellaneda, M. i B., a Buenos Aires.—
Monument al Dr. Andreu Llobet, B., pati de l'hospital de
Corrientes.—Sarmiento, B., bust, Col·legi Nacional, de
Corrientes.—Pentinant-se, B., estatueta. Mus. Art Mod.
Barcelona.—Ouvrier, Chiffonnier, dues estatuetes de B.
—En tornar del treball, B., grup.—La senyoreta M. Para¬
de, estatueta.—Nombrosos retrats, estatuetes i altres figu-
retes de bronze escampades per Barcelona, Paris i ciutats
d'Amèrica.—La senyora Vda. de Cardona posseeix uns
60 models d'estatuetes retrats de personalitats literàries
i artístiques.

Bibliogr. : «Ilustració Catalana», 1904.

Casanovas i Roy, Enric,—Nat a Barcelona en
1882. Estudià a Llotja, i després, durant dos anys,
al taller de Josep Llimona. En eixir d'aquest taller
se n'anà a París, on romangué durant dotze anys;
en aquest període féu viatges d'estudi a Brussel-
les. Anvers i Londres. Començà a treballar sota la
influència de Trubetzkoi, Rosso i altres escultors
realistes, i vers l'any 1909 féu l'entrada a la So¬
ciété Nationale amb obres d'aquesta tendència.
En 1912 entrà al «Salon d'Automne», iniciant ales¬
hores una nova tendència, la tendència arcaït¬
zant hel·lènica d'A. Maillol, que influïda pels grecs
pisistràtides es posà de moda a París, des d'on
irradià a tot el món. Aquesta reestilització arcaït¬
zant, més o menys atenuada, encara perdura en
l'art de Casanovas. Cap a l'any 1909 es repatrià
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i s'instal·là a tlorta, on té des d'aleshores el seu
taller. En 1919, l'Ajuntament de Barcelona li de¬
dicà una sala d'honor en l'Exposició Municipal de
Primavera.

L'estètica d'Enric Casanovas es defineix explí¬
citament amb els mots ; plenitud i gràcia. El nos¬
tre escultor entén per plenitud la robustesa de la
bona escultura, el sentiment de vida pantejant.
Aquest programa tan concís però tan considera¬
ble, és aconseguit per Casanovas : les seves figu¬
res, particularment les femenines, són la plasma¬
ció de la donzella sana, serena, assenyada i opti¬
mista. Fidel a la simplificació de les formes, que
és la característica més immediatament colpidora
de l'escultura hel·lènica del segle vi a. de J.C., Ca¬
sanovas esborra o atenua molts accents de les
anatomies que esculpeix, però cura que aquesta
simplificació no empobreixi la forma. Així, molt
matisats, molt lleus, tots els accidents formals del
cos humà són palesos o insinuats en les seves es¬

tàtues, particularment en les mitges estàtues, ta¬
llades prop del genoll. També ha sabut conservar
en aquesta perdurable escultura arcaïtzant la ro¬

bustesa i vida que en els escultors prefidiencs ens
emociona tan fortament i que els atorga valor es¬
cultòrica gairebé tan forta com la dels mateixos
fidiencs.

Casanovas no ha tractat gaire el cos masculí,
potser gens els cossos de gent vella i molt poc
les formes infantils, en les quals no reïx pas com
les formes púbers. En l'escultura dels cabells i
dels ropatges l'estilització és a voltes exagerada;
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en els ropatges arriba fins a perjudicar l'obra.
L'escultura de Casanovas és feta principalment

per a col·leccions i jardineria. També ha fet molts
retrats en bust. El material que prefereix és la
pedra de Girona; després, el bronze i el marbre.

Obres : Pomona, M. (1915), jardí de casa del Sr. Barris,
a Barcelona.—iií/à/iía, P., per a un jardí, tam. major que
nat.—Monument a Monturiol, M. i P., Figueres (1916).—
Monument al Dr. Benaprès, a Sitges (1917).—Estatueta fe¬
menina, M., col. Plandiura.—Diversos caps de dona, M.
i P., col. Plandiura.—Estàtua femenina vestida, M., per a
l'entrada de la casa Plandiura.—Nausica, i diversos caps
femenins, M. i P., al jardí del Sr. Escobet, a Calonge.—
La Joventut i l'Amor, b. relleu per a una font (1920).—A'^!/
de noia. P., fins als genolls, i dos caps femenins, B.: les
tres obres al Mus. Art Mod. Barcelona.—Grup al·legòric,
P., per a la Plaça de Catalunya, de Barcelona.—Quatre
estàtues al·legòriques, T. C., de tam. major que nat., per
a decorar la balustrada superior d'una casa de lloguer en
el carrer de les Corts Catalanes, de Barcelona.

Bibliogr. : José M.'''Junoy, Arte y Artistas, Barcelona,
«L'Avenç», 1912.—Manuel Abril, Enrique Casanovas,
Edicions «Estrella», Madrid, 1916.—^Josep Pla, Enric Ca¬
sanoves, Edicions «La Revista», Barcelona, 1917.—«Ga-
zeta de les Arts», Barcelona, 1925.—Vegeu també el
vol. I d'aquesta obra.

Castellanas i Escolà, Miquel, — Nat a Gràcia
(Barcelona), 1849 - 1 Barcelona, 1924.—Aprengué
el dibuix a Llotja i l'escultura amb Jeroni Sunyol.
Als 18 anys ja es posà a treballar d'escultor pel
seu compte; obrí un obrador d'escultura a Barce¬
lona, el qual no deuria anar gaire bé perquè aviat
l'artista va tancar-lo. Aleshores anà a continuar
els estudis a Roma. Sembla que a Roma el que
més va atreure el seu gust i la seva atenció fou
l'art grec i Fra Angèlic. Després d'una relativa-
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ment llarga estada a la ciutat papal, en sortí per
a visitar els museus d'altres ciutats italianes, els
de França i els d'Espanya : aquesta expatriació li
prengué set anys. En arribar a Barcelona obrí el
taller anomenat «La Milagrosa», que avui encara
treballa.

Aquest escultor fou certament un dels millors
santers barcelonins, superior gairebé sempre a
les seves obres, les quals rebaixa amb actituds i
expressions carrinclones i amb una policromia
efemenida. Rares vegades Castellanas vol abste¬
nir-se de donar a les seves imatges tot allò que
contribueix a l'afectació de misticisme plebeu tan
estimada per la seva clientela. En el vol. I d'a¬
quest llibre parlem extensament del medi on florí
el talent de Castellanas d).

La majoria de les seves obres foren emmotlla-
des en una pasta que ell anomenava «fibrón».

Obres : Verge jacent, Jesús infant portant una creueta
rústica, Calvari, St. Antoni Abat, St. Antoni de Pàdua, St.
Joan Evangelisla, etc. Aquestes imatges són produïdes a
l'engròs. Per tant no hi ha manera d'indicar el lloc on es

troben; n'hi ha arreu : a les esglésies barcelonines de les
Saleses, de St. Josep i del Pi, a la del Monestir de Mont¬
serrat, en nombroses esglésies de Catalunya, Espanya,Amèrica llatina i Filipines. Hom li atribueix la Verge dela Mercè, B., tam. colos., que corona la cúpula de l'esgl.
de la Mercè, de Barcelona, però aquesta obra ha estat
també adjudicada, amb més versemblança, a un altre es¬
cultor que trobarem més endavant. Actualment el fill de
l'escultor, Alfred, segueix reproduint el vast repertori
d'imatges que llegà M. Castellanas.

(1) En la llegenda de l'admirable Verge jacent, que reproduïm al
dit I vol., donem per nom d'autor Alfred Castellanas en lloc de Manuel
Castellanas.
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Bibliogr. : Catàleg il·lustrat de «La Milagrosa».

Ciará i Ayats, Joan.—Nat a Olot en 1875. Apren¬
gué l'escultura amb son germà Josep, a Tolosa, i
després col·laborà amb ell durant molts anys a
París. S'ha especialitzat en l'escultura petita de bi-
beloteria per a fondre en bronze. Els temes princi¬
pals són els infants vestits. Es difícil, si no impos¬
sible, de dir quines i quantes són aquestes obres,
i on es troben, perquè durant molts anys proba¬
blement hom seguirà fent-ne reedicions, i tam.bé
perquè moltes d'aquestes gracioses i hàbils escul-
turetes no duen signatura.

Clarà i Ayats, Josep.—Nat a Olot en 1878. Estu¬
dià el dibuix en les classes nocturnes del pintor
Josep Berga i Boix, a Olot. En 1897 anà a Tolosa
a continuar els estudis en l'Escola de Belles Arts,
on guanyà tots els concursos de dibuix i escul¬
tura. En 1900 es trasladà a París, i continuà els
estudis en la dita escola, després de rebre algunes
lliçons d'August Rodin. En l'Escola de B. Arts de
París Clarà fou deixeble de Barrias. Cap al 1904
anà a Londres, on conegué els marbres grecs del
British Museum, els quals l'impressionaren tant
que mai més no els ha oblidat i han estat els seus
constants inspiradors. Vers 1906 visità els museus
italians acompanyat de son germà Joan. En 1925
fou nomenat acadèmic de St. Ferran.

Es pot dir que l'escultura de Josep Clarà oscil·la
entre la fidienca i la rodiniana, segurament les
que ell més estima. El moment més feliç de Clarà
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sembla ésser el que s'enclou en els primers quinze
anys del segle. El seu estil, ample, carnós i ro¬
bust (rodinisme), tendeix a un noble realisme des¬
interessat i impassible (hel·lenisme), el qual sovint
arriba a la imitació de l'escultura hel·lènica i hel-
lenística. Ara darrerament, després d'una dotzena
d'anys d'estancament, Clarà torna a donar un pas
que sembla decisiu i que li permet de produir les
obres més belles i fermes, i més personals. Aban¬
donant les esmentades influències, s'ha decantat
amb tacte i eclecticisme a concebre i estilitzar un

xic a la manera arcaica, bo i simplificant les for¬
mes, i alhora accentuant-les, per manera que cap
accident extra-escultòric no desvirtuï la moderna
concepció escultòrica, que és de men3rspreu del
verisme estricte i d'estimació de les pures valors
voluministes.

Obres : Crist en la columna, G. (1904).—La Deessa, Aí.i G., tam. major que nat.. Mus. Art Mod. Barcelona.—
La Voluntat, B., cap masculí.—Joventut, M. cap femení.
—El Ritme, B., estatueta-vrup. Mus. de Madrid i Barce¬
lona.—El Turment, G., Mus. Art Mod. Barcelona.—Si¬
mon de Montfort. G., relleu, en el Mus. d'Olot.—Cap de
nen, M.—Cap de noia, B.—Cap d'infant, B.—Cap de don¬
zella, M.—Caps de dona, G., M. o T. G. (models dife¬
rents).—Albert Carre, Ferandy, Cecilia Sorel, Worms, Le
Bargy, George Beer, Eugeni d'Ors, Coquelin Cadet, bustos.
—El Crepuscle i L'Alba, M., tam. major que nat.—El
Somrís, M., bust.—Monument a Joan Sallarás, a Sabadell.
—Sonia, M., cap.—La Serenitat, M., estàtua sedent pera
un mausoleu. — Maternitat, B., estatueta.—Extasi, G.
(1903), Mus. Prov. Girona.—La Dansarina, o Cortisana,
B., estatueta. Mus. Art Mod. Barcelona i del Luxemburg,París.—Estatua al·legòrica, per al monument a Alfons XII
a Âladrid.

Bibliogr_. : Arsène Alexandre, article en el diari pari¬
senc «Le Figaro», 1913.—S. D. Rault, article en la re-
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vista Ari ct Décoration, París, juny 1913 i abril 1914.—^Jo¬
sé M."' Tunoy, Arte y Artistas, Barcelona, «L'Avenç»,
1912.—L'Art Décoratif {rev.), París, agost, 1913.— Vell i
Nou (rev.), Barcelona, 1 agost 1915.—«Gazeta de les Arts»,
Barcelona, 1924, 1925.—José Francés, José Claret, Ma¬
drid, 1920 (Biblioteca Estrella).—Amadeu Vives, José
Ciará, article en el diari barceloní «El Liberal», 1921.—
Die Kunst (rev.), Munic, 1910.—José Francés, articles en
la rev. La Esfera, Madrid, 1918, 1921.—Pompeu Gener,
article en la rev. «Mercurio», Nova Orleans, agost 1913.—
José Pijoan, Historia del Arte, III (Barcelona, 1915).—^Jo¬
sé Ciará y Ayats i José Francés, Real Academia de B. A.
de San Fernando; Discurso y contestación en el acto de su
recepción pública el dia is de Dbrc. igeS, Madrid, Calpe,
192).— Enciclopedia Espasa. — Romà Jori, Josep Clara,
Edicions de «La Revista», Barcelona.

Clarasó i Dandi, Enríe,—Nat a St. Feliu de Cas¬
tellar en 1857. Deixeble de Joan Roig i Soler i de
Llotja. Als 15 anys féu gratuïtament els bustos de
la gent del veïnat per tal d'estudiar del natural.
Als 25 començà de tenir encàrrecs i en conseqüèn¬
cia obrí taller en uns baixos del carrer de les
Corts Catalanes. Treballà en l'obra de l'Exposició
Universal de 1888; aleshores obrava més escultura
decorativa que altra cosa. Després de l'exposició
Clarasó abandonà un xic l'escultura decorativa i
treballà en la de caràcter funerari i monumental,
en retrats i en l'escultura de col·leccionisme. Féu
un viatge d'estudi a París, probablement després
de 1888, i estudià en el taller de Chapu. Retornà
de París en 1890. Clarasó afecciona sobretot el
marbre. Fia treballat molt: ell calcula que ja porta
esculpides més de 4.000 obres. Els escultors pre¬
ferits per Clarasó són : Rodin, Bartholomé, Meu¬
nier, Carpeaux, Dalou, Moreau, Mercier, Frémiet
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i Chapu. L'escultor Claudi Mimó és deixeble seu.

Obres : Crist en creu, F., convent de Carmelitanes,
de Les Corts.—Sta. Escolàstica, T. P., monestir de Mont¬
serrat.^—Jesús i els infants, M., a Colòmbia.—L'Esperit
Sant i un àngel, M. i B., grup destinat a fer la il·lumina¬
ció del Crist de la parr. de Betlem.—Lu Verge de Mont¬
serrat, F., a Larraix (Africa).—Lu Verge del Drac, P., a
l'ermita de St. Llorenç del Munt.—Lu Purissima, F., a
Loyola.—St. Lluís, F., a Loyola.—St. Alonso Rodrigue^,
F., a Burgos.—Suggestió, T. C., Mus. Art Mod. Barce¬
lona.—Flors, Mística, Pax, Unció, Bon dia, Flor Espiri¬
tual, Castigada, Principi i fi : vuit hu&ios, de M.—El meu
noi. Nena Fabra, Antoni Serra, Grup dels nens Bertran,
Grup dels nens Feliu, Joan Godó : set obres en M.; les fi¬
gures són tallades fins al bust.—Lluís Rigalt, M., bust, a
la façana del Mus. de la Ciutadella.—Josep Milà, 6.,
bust.— Venus, Perdó, Marinada, Anima Blanca, Ocell de
pas. Lliri, Onada, Ferit, Gavina, Meditació : deu estàtues
de M.—Lu Torna i Pensativa, dues estàtues de B.—Sega¬
dora, Flor de garba. Adéu, Abandonada : quatre estàtues
de F.—Eva, M., en el Mus. d'Art Mod. Barcelona.—Ba¬
turro, G', Mus. de Saragossa.—Pregària, G., Mus. de Vi¬
lanova.—Lu Fe i La Pàtria : dos marbres per a la seu de
Barcelona.—Forjador Català, B., Cau Ferrat, de Sitges.
— Treball i Comerç, M., grup, façana del «Crédito Mutuo-»
de Barcelona.—Justícia, P., façana del Palau de Justícia,
de Barcelona.—Monument a Jaume I, a Palma, B.—Me¬
mento homo. M., cementiris de Saragossa i Barcelona.—
Pregària, La Fe, Resurrecció, Dolor, Anima : sis estàtues
de M., als cementiris de Barcelona.—Ascensió del Crist i
Davallament de la Creu : dos relleus funeraris, de M., a
B.arcelona.—Sola, M., cementiri de Vilassar de Mar.—
Deixant la terra; i El Temps: dues estàtues deM., cemen¬
tiri de Sarag'ossa.—Ci-eu monumental, M., F. i P., ce¬
mentiri de Saragossa.—Lleó heràldic. P., façana de la
casa del fotògraf Napoleon, de Barcelona.—Llar de foc,
per al cafè Lyon d'Or, de Barcelona.

Claret i Vallès, Joaquim.—Nat a Camprodon en
1879. Se li desvetllà l'amor a les belles arts en

veure pintar els artistes E. Galwey i D. Baixeres.
Als 13 anys aconseguí d'anar a aprendre el dibuix
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a l'escola de Josep Berga i Boix, d'Olot. Aquests
estudis elementals duren dos anys. Als 15 anys
es trasladà a Barcelona, i per espai d'un any cursà
dibuix a Llotja. Tot seguit es posà d'aprenent al
taller de l'escultor Carbonell, però com que sentia
més fervor per la pintura que per l'escultura,
també treballà al taller dels escenògrafs Brunet
i Pous. Als 21 anys Claret se n'anà a París. Allà
passà dos anys d'esforços negatius, molt doloro¬
sos; per tal de poder viure hi exercí diversos ofi¬
cis, entre ells el de picapedrer-escultor i el d'em-
motllador. Aquestes feines varen posar-lo en
contacte amb Arístides Maillol : un nebot de l'es¬
cultor rossellonès el féu entrar al taller d'aquell,
a París, per tal d'ajudar-lo en la mecànica de
l'ofici. Entretant Claret, que no havia encara
desistit de practicar la pintura, en vista de les
dificultats que trobà per a guanyar-s'hi la vida,
prengué la resolució d'abandonar la pintuiTi per
l'escultura. Des d'aleshores Maillol fou l'únic mes¬

tre escultor que ha tingut Claret. Durant els
anys 1901 i 1902 el nostre escultor alternà el tre¬
ball i l'estudi al taller Maillol amb els estudis a
l'Acadèmia Ranson, on Maillol ensenyava l'es¬
cultura. Els progressos de Claret foren tan ràpids
que en l'absència de Maillol ell fou encarregat de
regir la classe d'escultura d'aquella renomenada
acadèmia. En 1903 Claret començà de treballar
pel seu compte : llogà un taller en el carrer de
Ntre. Dame des Champs, en una casa on hi ha¬
vien els tallers, entre altres, de Manuel Hugué i
d'Enric Casanoves. Aleshores alternà durant pocs
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anys el treball del seu taller propi amb el del de
Maillol. Cap al 1904 signà un contracte per a tota
la vida amb l'antiquari, crític i col·leccionista aus¬
tríac Meyer Riefstahl; però la guerra gran es¬
troncà per a sempre els beneficis d'aquell contrac¬
te. Després Claret signà un altre contracte, per a
tres anys, amb el marxant Bernheim.

Claret es reconeix influït pels grecs, els quals
són els artistes que prefereix. En segon lloc s'in-
teresssa per l'escultura egípcia i l'assíria. No ama
l'escultura romana. Ha tingut alguns deixebles en
el nou i definitiu taller que establí a St. Germain-
en-Laye. Entre els principals d'aquests deixebles
conta la primera estrella de dansa de l'Opera Cò¬
mica, de París, Sònia Pavlov, i el fill del celebrat
pintor costumista alemany Defregger. La major
part de l'obra escultòrica de J. Claret és de petit
tamany i de terra cuita. La primera matèria li és
proporcionada per l'argila d'aquella comarca
francesa; després d'esculpida a St. Germain a-
questa argila és duta a coure a París. Ha exposat
en tots els salons de París.

Obres ; Mausoleu Paul Jamot, M., cementiri Mont¬
parnasse.—Al·legoria de Claudi Manel, M., a la col·lecció
de pintura d'aquest mestre que posseeix a París el Sr.
Canone.—Relleu commemoratiu del Rvd. Besse, funda¬
dor dels cors de St. Germain, P., b. relleu, a St. Ger¬
main.—Venus, M., estatueta, al taller de l'artista.—Ultra
les nombroses estatuetes de T. G., Claret ha fet quantio-
sa escultura de pedra aplicada a l'arquitectura. Aquestaescultura sol ésser produïda en col·laboració amb el pin¬
tor Maurici Denis.—Aquest i l'arquitecte Auguste Péret
són els col·laboradors de Claret en el mausoleu Jamot.

Bibliogr. : «D'ací d'allà», desembre 1923.—A França,
a Anglaterra i a Alemanya és nombrosa la bibliografia
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de Claret en diaris i revistes d'art, però l'artista (que
ens proporciona aquestes dades), no n'ha conservat cap
indicació i per tant ens fóra difícil de relacionar-la.

Cloostermans i Buiza, Josep.—París, 1783-+A1-
cora (Castelló de la Plana), 1836.—Fill del cèlebre
Pere Cloostermans que fou director de la fàbrica
de ceràmica d'Alcora. Per bé que de família fran¬
cesa i nat a França, potser calgui considerar cata¬
là aquest escultor perquè quan els seus pares vin¬
gueren a Alcora ell només comptava quatre anys,
aprengué en l'escola de l'Acad. de St. Carles, de
la qual arribà a ésser director d'escultura, visqué
i treballà sempre a València i per a València, i mo¬
rí en terra valenciana. Durant les guerres napo¬
leòniques tota la família Cloostermans fou per¬
seguida i hagué de fugir. Uns autors diuen si
hagué d'emigrar, altres si tan sols hagué de refu¬
giar-se a Barcelona. El cert és que la seva ab¬
sència d'Alcora durà des de 1795 fins a 1798. En
1808 fou nomenat acadèmic de Sant Carles.

Obres: Passatge bíblic, G., b. relleu (1808); fou l'obra
de recepció a l'Acad. St. Carles. — L'Assumpta, grwg.—
Jesús mort i adorat pels àngels, M., sepulcre en la Col·le¬
gial de Xàtiva.—Pietat, esgl. d'Aldaia, obra que abans
hom atribuïa a l'escultor setcentista Vergara.—El Sant
Sepulcre, a la Col·legial de Xàtiva.—D'altres obres de
Cloostermans, probablement talles policromes, sembla
que es troben en les esgl. valencianes de St. Miquel, Sta.
Catarina, Monges Caputxines i Montesa.

Bibuogr. : Escrivà de Romaní, conde de Casal, La
Cerámica de Alcora, (p.201). Madrid, Fortanet, 1919.—Al-
cahalí.—Boix.

Codina i Langlin, Victorià,—Barcelona, 1844-
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t Londres, 1911.—Fou pintor i escultor. Estudià
a Llotja. La Diputació el pensionà a Roma, d'on
retornà en 1868. Estudià també a les ordres de
Joan Samsó. Tant en pintura com en escultura
fou un acadèmic, de tendència més aviat decora-
tivista. No fou pas escultor de gran volada, però
el seu art tenia una distinció aburgesada i una ele¬
gància idealitzant, qualitats que en aquell temps
eren molt estimades en l'art oficial. Al poc temps
de tornar de Roma es trasladà a París, on acabà
de fer-se una educació de pulcritud i d'erudició
artístiques. Després, en 1877, s'instal·là a Londres,
on fundà una acadèmia i treballà contínuament
per a una clientela adinerada. Entre altres obres
importants féu la decoració pictòrica de la bella
església de l'Oratori, a Brompton Road, un dels
carrers moderns de Londres. De Londres ja no
se'n va moure mai més.

Obres : Decoració escultòrica de la Universitat de
Barcelona.—Viladomat (1866) i Balmes : dues estàtues per
a la Diputació de Barcelona.—Agar i Ismael (1871), per al
Museu de Pintura (no sabem si el del Prado o bé el d'Art
Mod.) de Madrid.—Les Bacants.—Sr. Volpini, estàtua ja-
cent, cementiri del P. Lachaise, de París. — República
Francesa, M., bust. Sembla que fou el primer bust de la
República esculpit després de Sedan.—Els fills de Mr.
Marvaise, grup de retrats.—Dona eixint del bany {\S1Q).—
St. Wilfrid, en l'Oratori de Brompton Road.—Psiquis,
M. (î), encàrrec de Leopold Rotschild per al jardins de
Park Lane, a Londres.—Dr. Janine Codina, bust.—Féu
també altres nombrosos retrats i caps de faune, bacants i
altres temes mitològics per a jardins i arquitectura. Tam¬
bé tingué el caprici de reproduir en relleu diverses pin¬
tures del francès Gérôme.

Bibliogr. : Elías de Molins. — Miquel i Badia, El Arte
en España.
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Coll, Josep Víctor Han,,—Veg. Han Coll, Josep
Víctor.

Corcelles, Ramon,—Nat a Lleida. Deixeble de
l'Escola de Nobles Arts, de Barcelona, cap als
anys de 1804. No sabem altra cosa d'aquest artista
sinó que esculpí la Llitera de l'Assumpta de l'altar
major de la parr. de Soleràs, i encara aquesta
obra solament li és concedida a títol d'atribució,

Bibliogr. : Cèsar Martinell, A través d'una centúria de
l'escultura catalana, «Rev. de Catalunya», núm. 4.

Cort, Bernat,—D'ell només sabem que en 1861
esculpí la Mare de Déu de la Providència per a
un altar de la Providència, de Reus.

Bibliogr. : Cèsar Martinell, A través d'una centúria de
l'escultura catalana, «Rev. de Catalunya», núm. 4.

Coscolla i Plana, Felip,—Nat a Graus (Osca) en
1880. Ell mateix es té per català perquè des de la
seva infantesa es trobà amb els pares a Barcelo¬
na. Als 10 anys treballava en tota mena d'oñcis.
Als 12 començà de sentir vocació per l'escultura.
Als 13 entrà d'aprenent al taller d'un imatger del
carrer d'Arlet. Aprengué el dibuix amb un tal
Alsina a l'Ateneu Enciclopèdic. En 1894 entrà
d'aprenent a casa d'un altre escultor, anomenat
Griu, i per fi, aprengué amb un altre imatger
anomenat Bernadas. Després anà a Xile, on va
orientar-se per a treballar d'imatger, gairebé sem¬
pre per compte d'empresaris o marxants, i això
fa que ell no pugui precisar quines ni quantes són
les seves obres ni on es troben.
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Cotanda, Josep,—València, 1758 - + 1802. Deixe¬
ble de l'Acad. de St. Carles; treballà també a les
ordres de l'escultor valencià Francesc Sanchis. En
1798 fou nomenat individu de mèrit de l'Acad. de
Sant Carles. Fou imatger de molta fama; això li
proporcionà un gran nombre d'encàrrecs. Sembla
que justament l'excés de treball li féu perdre la
salut i li ocasionà una mort prematura. Fou molt
destre en l'escultura decorativa.

Obres ; Carles IV. Cotanda morí quan esculpia aques¬
ta obra.—Altar major de la parr. de St. Esteve, de Va¬
lència (tota l'escultura decorativa).—Altars de les cape¬
lles de la parr. de Benifaió d'Espioca (tota la talla deco¬
rativa).—St. Vicenç Màrtir i St. Lluís, en la mateixa
esgl.—Llitera per als Sants Joans, esgl. de St. Joan del
Mercat, de València.—Els dos Sants .loans, en aquesta
mateixa esgl. Es la seva obra millor, segons parer dels
biògrafs.

Bibliogr. : Viñaza.—Montaner i Simon.—Ossorio.

Cuadrado, Macià.—Barcelona. Fou asilat de la
Casa de la Caritat. El poc que sabem d'aquest
artista és que en 1849 exhibí un grup que repre¬
senta EÎS tres reis d'Orient, destinats a un gran
pessebre; i que en cert moment de la serm vida
s'establí a Tortosa per tal de fer la sèrie dels
Misteris de Setmana Satita i restaurar els vells.
En el vol. I d'aquest llibre parlem d'aquest artista.

Cuadras, Pere.—Vic, 1771-11854. Nat probable¬
ment al Mas Cuadras, de Gurb, a mitja hora de
Vic. Estudià en l'Escola de Nobles Arts que sos¬
tenia la Junta de Comerç, de Barcelona. En¬
cara estudiant, guanyà un concurs d'escultura;
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aquest triomf despertà envers Cuadras l'atenció
de la Junta, la qual proposà aquest artista per a
una pensió a Roma. Sembla que en tornar de
Roma, Cuadras s'establiria a Vic perquè durant
tot el restant de la seva vida el trobem col·laborant
amb l'escultor, també vigatà. Gros, en feines de
la ciutat de la Plana i de tota la comarca. A Vic
ensenyava el dibuix als principiants. Fou so¬
bretot imatger i altarista. Als seus darrers anys
sembla que tingué un altre col·laborador, Ramon
Cuadras, probablement fill o parent seu. Aquest
Ramon Cuadras cobrà en 19 de juny 1846 la quan¬
titat de cent rals velló per la imatge de la Mare de
Déu del Roser, de la parr. de Sentfores. Treballà
sempre dintre l'estil neoclàssic.

Obres : Enterrament d'una vestal, T. C., b. relleu; fou
la seva primera obra, la que li féu guanyar el concurs de
la pensió a Roma.—Retaule de la Conversió de St. Pau,
T. P., a. relleu, seu de Vic.—Altar major del convent de
la Rambla de les Davallades, de Vic, T. P.—Altar major
de l'esgl. de St. Domènec, de Vic, T. P.—La Verge, M.,
al monument commemoratiu de la Rodona, de Vic, el
qual es troba davant la façana de la seu de Vic.—Sants
màrtirs, P., que decoren l'exterior de la Casa de la Ciu¬
tat, de Vic.—Algunes de les escultures que coronen la
catedral de Vic, P.—Hèrcules, P., en el jardí de la casa
Cortada.—£■/ Crucificat, T. P., tema que reféu diverses
vegades.—Alguns altres altars de la seu de Vic.—Bo-
cets, en el Mus. Episcopal de Vic.

BibL·IOGR. : Elias de Molins.

Cuadras, Ramon.—Veg. Cuadras, Pere.

Chambo i Mir, Manuel.—Nat a València en 1848.
Fou deixeble de l'Acad. de St. Carles. Degué ésser
imatger. També es dedicà al gènere decoratiu.

5
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Obres : Verge de la Satlette en col·laboració amb Lluís
Gilabert, parr. St. Tomàs, de València.—Puríssima Con¬
cepció, parr. St. Esteve, de València.—Sagrat Cor, parr.
St. Antoni dels Portuguesos, a Madrid.—Verge del Car¬
me, Mindanao (Filipines).—t/n trinxeraire, T. C.—St.
Marti, bisbe; St. Antoni, abat; St. Ferran; St. Dominée :
quatre imatges, tam. major que nat., a l'esgl. de St. Mar¬
tí, a València.

Bibliogr. : Alcahalí.

Domènedi i Vicente, Lluís,—No havem pogut
obtenir cap altra dada sobre aquest escultor sinó
la de què viu a París i que és autor de les següents

Obres : Cap de vell, G.; Després de là comunió, G. :
dues obres al Mus. Art Mod. de Barcelona.

Dunyac 1 Sala, Josep.—Nat a Barcelona en 1886.
—Dels 15 als 19 anys aprengué a Llotja. En 1905
se n'anà a continuar els seus estudis a París. Fa
escultura decorativa aplicada a l'arquitectura i
petits bronzes per als editors parisencs d'escultu¬
ra de vitrina, particularment per a la casa Barbe-
dienne, on treballa assíduament : són treballs ins¬
pirats sovint en l'escultura de Versalles. En 1917
començà la gran escultura personal, pel seu propi
compte, i també començà de prendre part en les
exposicions de París : «La Nationale» i el« Salon
d'Automne». Els artistes que prefereix són : els
grecs fidiencs i els arcaics; els francesos, particu¬
larment Rodin i Despiau; el rossellonès Maillol; i
també els gòtics. Sent el realisme directe de la
naturalesa, sense necessitat d'estilitzar preconce-
budament, sinó deixant que el temperament esti¬
litzi o no, sempre al marge de la moda. Sent més
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la forma femenina que la masculina. Ha fet talla
directa, per bé que no n'és partidari, ja que, se¬
gons ell, això és una limitació, la qual pot impedir
l'ajustament de la forma. L'escultura de J. Dunyac
és realment ferma i graciosa quan emprèn temes
femenins i joves, però no tant, en els temes mascu¬
lins. En l'escultura de petit tamany ha produït les
seves obres més belles. Dunyac és un dels valors
importants de la nostra escultura contemporània.

Obres : Noia nua, B., estatueta. Mus. Art Mod. Bar¬
celona.—Lesnú rfe rfo/ia, G., tam. major que nat.. Mus.
d'Art Mod. Madrid.—Banyista, G. (1920), després reduï¬
da en M.—Pomona, P. (1922).—Ai jardí, P.—Noia de Lla¬
dó, G.—Repòs al camp, P.—Noia amb el gos, B., estatueta.
—A la platja, B., estatueta.—Desnü dret, B., estatueta.—
La A/are, B., grup, estatueta.—£■/üiníor P. Canals, M.,
•cap.—Altres retrats i estudis, B. i M.

Duran i Castellanas, Jaume.—Nat a Barcelona
en 1891. Als 14 anys deixà l'escola i entrà d'apre¬
nent al taller de l'imatger Castellanas. Per aquell
temps també es féu alumne de l'Escola de B. Arts
del carrer d'Aribau, on aprengué de Joan Llave-
rias, durant un sol curs, el dibuix. Devers 1917 fou
nomenat professor d'escultura de l'Escola Sup. de
Bells Oficis; després, en ésser fundada l'Escola
Tècnica d'Oficis d'Art en guanyà per concurs la
càtedra d'escultura. Féu el viatge d'Itàlia, i a Flo¬
rència treballà en el taller de l'escultor Rivalta.
A Roma assistí a la classe de dibuix de l'Acad.

d'Espanya. En 1923 féu un curt viatge a París i
Brussel·les. Constantin Meunier és l'escultor que
l'impressionà més. Treballa sovint l'escultura de¬
corativa aplicada a l'arquitectura.
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Obres : Jove filadora, P., a. relleu, col. Bebié.—Fz^-
ra per a un escalfapanxes, B., col. Sanglas.—Relleu, F.,
col. Massó.—Crist en creu, T. P., esgl. de les Germane-
tes dels Pobres d'Arenys de Max.—Cap de nen. G., premi
d'un concurs municipal.—La dansarina Vera Nemchirova:
La dansarina Teresa Boronat; La dansarina Mado Minty:
tres estatuetes de B.—Madona; Verge : dues mitges esta-
tuetes de F.—Figura per a un brollador, G., estatueta.—
Diverses estatuetes de B.—El dibuixant Rojas, G.—M.
Alcantara; Sr. Zboinsky : dos caps, retrats, de G.

Elias, Ramon,—No ens ha estat possible obtenir
cap dada biogràfica sobre aquest escultor que tre¬
ballà durant la segona meitat del segle passat.

Obres : Manuel de Orovio, bust.—Coronament de la ca¬
sa de la Ciutat, de Lleida, M.— Verge de la Providència
(1870).—Genera/ ODonell (1870).—Grup ofert per l'autor
en la rifa organitzada per tal d'afavorir la família de To¬
màs Padró, acabat de morir (1870).—Maximilià 1, M.,
tam. major que nat., al vestíbul del Col·legi de Notaris,
de Barcelona.

Bibliogr. : Elias de IMolins.

Escriu, Jaume.—Res no havem pogut saber so¬
bre la vida d'aquest interessant artista que, si més
no, té el mèrit, rarfssim en l'escultura catalana,
d'haver-se especialitzat en l'art preciós de la me-
dallisteria. Visqué a Barcelona i tingué fama de
bon cisellador.

Obres : Pcdrell, bust d'argent.—Medalla Fortum', edi¬
tada per l'Acad. B. Arts, de Barcelona (1875).—Fou au¬
tor de la majoria de les medalles de les exposicions.

Escudero, Francesc.—Altre escultor del qual no
sabem gairebé res.

Obres : Odalisca, Poeta, Resignació : tres estàtues pre¬
sentades a l'Exposició de Vilanova l'any 1882.—Hivern,
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B., grup. de mig tam. nat., Mus. Art Mod., de Barcelona.
Bibliogr. : Ossorio.

Esparza, Lin,—D'ell només sabem que nasqué
a València en 1842 i que fou deixeble de l'Acad.
St. Carles.

Obres : Vicenç Boix, Assensi Jaribel, Estanislau Sacris¬
tan, Josep de Navarrete, Simon Rojas : cinc bustos de G.
—Baix relleu per a una làpida (1867).—Medalla per a
l'Exposició de 1867.—Angel del Silenci, b. relleu per a un
sepulcre.

Bibliogr. : Montaner i Simon.

Esteve i Romero, Antoni.—Morí a València
en 1859. Fill i deixeble de Josep Esteve i Vilella,
nét de Josep Esteve i Bonet i pare de Josep i Ra¬
fael Esteve i Badia, aquests tres probablement es¬
cultors mediocres, perquè les cròniques no en
parlen gaire. Esteve i Romero fou acadèmic nu¬
merari de St. Carles en 1829 i de mèrit en 1831.
Tanibé fou director de l'escola de la susdita aca¬

dèmia; el nomenament de director fou en 1843.
Lluís Gilabert i Ponce fou deixeble seu. Fou prin¬
cipalment imatger.

Obres : Minerva, obra d'acceptació de l'artista com
acadèmic numerari de St. Carles.—Martiri de St. Eusebi,
obra d'acceptació com acadèmic de mèrit.—St. Domènec,
esgl. de St. Domènec, de Xàtiva.—Pietat, grup, a la Po¬
bla del Duc.—Purissima, Sta. Teresa, St. Vicenç Ferrer,
al convent de Francesc, de Sueca.—Gairebé totes les
imatges de la parr. de Massarrojos.—St. Miquel, a Sone-
ja.—B. relleu de gran tam. que hi havia en el convent de
St. Francesc, de València.—Ornamentació i al·legories
del sepulcre de St. Tomàs de Villanueva.—La Font de
Joanes, en col·laboració amb A. Marzo.—Treballà per a
diverses esgl. de Burgos, Bilbao, Pamplona, El Grau de
València i Madrid.
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Bibliogr. : Alcahalí.—Ossorio.—^Montaner i Simon.

Esteve i Bonet, Josep,—València, 1741-11802.
Pare de l'escultor Josep Esteve i Vilella i del no¬
table gravador Rafael, i avi d'Antoni Esteve i Ro¬
mero. Estudià amb Ignasi Vergara i després amb
els pintors Francesc Esteve i Josep Vergara. Dei¬
xeble de l'Escola de St. Carles. En 1764 començà
de treballar pel seu compte. En 1772 fou acceptat
com acadèmic de mèrit de l'Acad. St. Carles.
En 1774 hom el nomenà tinent-director d'escultura
de l'esmentada acadèmia; en 1781, director d'es¬
cultura; en acabar aquest any, director general;
i en 1790, escultor honorari de la cambra del rei.

J. Esteve i Bonet és un dels més notables escul¬
tors del seu temps. És, naturalment, un escultor
barroc, però del millor barroquisme : solidíssim,
hàbil i graciós. Només li poden ésser comparats,
en el gènere imatger, que conreà preferentment.
En Piquer i En Ginés, els seus compatricis va¬
lencians. Un sol defecte gosaríem d'assenyalar
en l'obra d'aquest meravellós artista : l'excés de
caractericisme quan vol fer expressar emocions
doloroses a les seves imatges. Però això és un
defecte del seu temps, del primer romanticisme,
el del segle xviii. Aquest caractericisme romàntic,
que sovint ateny el grotesc, també es manifesta
força en l'obra d'Amadeu, particularment en els
seus àngels ploraners. Els àngels i infants d'Este¬
ve i Bonet foren, en canvi, encisadors, un dels
millors aspectes de la seva escultura. També és
admirable la dicció dels ropatges. Els principis
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de l'art d'aquest imatger foren tímids i un xic
barroers, però aviat aquests defectes feren lloc a
les millors virtuts escultòriques, i sempre més
l'art d'Esteve i Bonet es mantingué a l'alçada del
talent dels millors escultors barrocs francesos.

L'obra més famosa, bé que no la més important,
d'Esteve i Bonet fou el pessebre dit «del Príncep»,
el qual Carles III encarregà al gran artista per
a complaure el príncep d'Astúries, després Car¬
les IV. L'encàrrec fou de 80 figures d'una alçada
entre 50 i 60 centímetres. Aquestes figures agrada¬
ren molt als reis, els quals feren a Esteve un nou
encàrrec, que augmentava en cent figures més
les vuitanta ja fetes. Aquestes figures havien de
representar tipus i costums de València. Ultra
aquestes figures humanes Esteve en féu vint més
d'animals.

Esteve i Bonet, que era molt afable i modest,
que escoltaA'a tothom, àdhuc els deixebles, fou
estimat del poble i de la clientela aristocràtica
i eclesiàstica, la qual l'omplí d'encàrrecs. Per això
aquest tallista fou dels més actius : la seva pro¬
ducció és innumerable. Esculpí particularment
molts santcristos i féu també molta escultura pe¬
tita per a oratoris i cases particulars. Treballà
així mateix en l'escultura barroca de la reforma
arquitectural de la seu de València.

Obres : St. Mateu, d'estuc, en una de les petxines del
cimbori de la seu de València.—El Pessebre del Príncep,
ja esmentat").—Rendició de València a Jaume I, b. relleu

(1) Algunes de les figures d'Esteve i Bonet per al Pessebre del
Príncep, que en comptava cinc mil, es troben repartides entre el Palau
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d'ingrés a l'Acad. St. Caries.—Póre;; Bayer, M., bust,Universitat de València.—Fer^-e dels Desemparats, Palau
Reial de Madrid.—St. Vicenç Ferrer, Palau de Medina¬
celi, a Madrid.—St. Joaquim i Sta. Anna, esgl. dels Es¬
colapis, de Madrid.—St. Josep i un Crucijicat, en la seu
de Sevilla.—Assumnia i àngels, a la col·legial de Morella.
—St. Isidre, esgl. St. Mateu, de Castelló de la Plana
(1799).—St. Pere, St. Felip, St. Jaume i Judes, d'estuc, en
la cornisa del creuer de la seu de València.—Purissima i
àngels, una de les seves obres millors, segons Alcahalí;
es troba a la capella de la Puríssima, de la mateixa seu.—
Les quatre virtuts cardinals, b. relleu que corona el retau¬
le; Martiri de St. Blai, b. relleu; La Devoció i La Miseri¬
còrdia, estàtues sedents; St. Tomàs, arquebisbe, bust : tot
en la capella de St. Tomàs, de la seu de València.—Sl.
Vicenç Màrtir i àngels, capella del sant, en l'esmentada
seu. D'aquesta imatge fou emmotllada la d'argent que fi¬
gura en la processó de Corpus.—La Fe i La Fortalesa, en
la susdita capella.—Retaule de la Verge dels Desemparats;
Sl. Antoni; El Pare Etern; Sta. Anna; Crist en creu (1800);
Verge de l'Albada; retaule del St. Crist de la Providència:
quatre grans obres en la parr. St. Andreu.—Sia. Elena,
St. Ignasi, Assumpta : tres obres en la parr. de la Sta.
Creu.—Sta. Paula i Sl. Esteve : dues imatges en la parr.
dels Sants Joans. - St. Andreu, St. Bernat i Pietat ; tres
imatges en la parr. St. Martí.—Sí. Esteve i els c Vultos» de
St. EstevcW, csg\. de St. Esteve.—Retaule major i una
Puríssima, e^l. de St. Joan de l'Hospital.—Purissima,
parr. de St. Tomàs.—Pietat, grup, esgl. del Temple.—St. Maties, en la cúpula de l'esgl. dels Escolapis.—St.
Joaquim i La Verge, en el nínxol del retaule major d'a¬
questa esgl.—£■/ Tetramorf, en la mesa de l'altar de la
capella de la Verge dels Desemparats —5/. Vicenç Màr¬
tir i St. Vicenç Fer-rer : dues estàtues de M., en la susdita
capella.—Mare de Déu de l'Encarnació, convent de St.
Josep.—Assumpta, convent de St. Julià, de València.—Crist mort, convent de Sta. Caterina.—SI. Bernat i SI.
Benet, convent de la Zaidia.—Sl. Tomàs de Villanueva,

Reial, de Madrid i i'Acad. St. Ferran. Semblen figúreles de guix poli¬
cromat i no pas de T. C. com diuen alguns biògrafs.

(I) Aquests «vultos» són els 15 bustos del grup que representa el
bateig de St. Vicenç. Hom els exhibeix el dia de St. Esteve.



l'escultura catalana moderna 73

M., palau de l'arquebisbe.—Totes aquestes obres es tro¬
ben a València.

No és possible encabir en aquest lloc la llarguíssima re¬
lació de totes les obres conegudes de Josep Esteve i Bo¬
net. El lector podrà trobar-la quelcom més completa en
la Galeria Biogràfica d'Ossorio i Bernard.

Bibliogr. : Viñaza. —Alcahalí.—Ossorio.—Josep Vi¬
cente Martí publicà, en forma de fulletó, una biografia
de J. Esteve i Bonet, a València en 1867.—En el volum I
d'aquest llibre parlem lleugerament de l'obra d'Esteve
i Bonet.

Esteve i Vilella, Josep,—Nat a València en 1766.
Fill del propi Esteve i Bonet, pare i mestre d'An¬
toni Esteve i Romero. Fou individu de l'Acad. de
St. Carles. Es dedicà a la imatgeria i s'especialitzà
en la representació del Crucificat. Seria un escul¬
tor poc important perquè hom en parla poc.

Bibliogr. : Montaner i Simon.

Fabrés i Costa, Antoni.—Nat a Gràcia (Barcelo¬
na) en 1855. Estudià a Llotja. En 1875 guanyà el
concurs de pensionáis a Roma i obtingué una pen¬
sió superior a l'acostumada, la qual li fou renova¬
da en el seu termini. Del 1903 al 1908 fou director
de l'Acad. Nacional de B. Arts, de Mèxic. Molt
abans d'aquesta data havia abandonat l'escultura
per a dedicar-se exclusivament a la pintura. La
seva escultura és sòlida i de molt bon to, la qual
cosa fa suposar que hauria estat millor un escul¬
tor que el pintor tan renomenat durant la seva
joventut.

Obres ; Abei morí, G. (1875); és l'obra que li valgué la
concessió de la pensió a Roma.—Segle XIX (1877), b. re¬
lleu.—La Tragèdia (1880).
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Bibliogr.; «L'Art», número extraordinari dedicat a A.
Fabrés, Paris, 1876.—«Revue biographique des notabili¬tés françaises contemporaines», II, Paris. — Espasa.—Montaner i Simon.

Farail, Gabriel,—Nat a St. Marçal (Rosselló) en
1839. En fer, a 23 anys, el viatge per terres de
França se li despertà la vocació per l'art d'escul¬
tor. Rebé lliçons d'un tal Guiraud, conservador
del Mus. dt> Perpinyà, El municipi de Perpinyà
i el departament dels Pirineus Orientals li atorga¬
ren una pensió per a cursar l'escultura a l'Escola
de Belles Arts, de París. El seu compatrici l'es¬
cultor Oliva l'ajudà a orientar-se i el féu entrar
a l'acadèmia d'escultura de Farochon.

Obres; Lluis Companys, G., bust del naturalista ros¬
sellonès d'aquest nom.—Farochon, M., bust, en el Lou¬
vre.—Jove romà, bust.—El desvetllament del pastor.—La
mare de l'artista, abillada a la catalana.—La noia del car¬

gol (1873), Mus. de Perpinyà.—La Miseria, en el mateix
museu.—¿)o;!çe//a (1886), col. del princep Bassaraba deBrancowa.—La mare de familia, grup.—Al·legoria, grupde tam. sup. al nat., que corona l'estació del Rodo, deLisboa.—Monument a Jacint Rigau, a Perpin3'à.

Farinós i Tortosa, Felip.—València, 1826-tl888.
Deixeble de l'Escola de St. Carles, des de l'edat
d'il o 12 an3fs. Als 19 entrà en l'obra d'Antoni
Marzo, on féu aprenentatge i fadrinatge fins que
en comptà 25. Aleshores (1851) obrí taller i es posà
a treballar pel seu compte. Es dedicà principal¬
ment a la imatgeria. Hom li coneix més de 200
obres de fusta, vori i marbre. Fou professor d'es¬
cultura a l'Escola de l'Acad. St. Carles i membre
d'aquesta corporació.
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Obres : Dues làpides mortuòries amb al·legories, b. re¬
lleu, cementiri de València (1854).—Davallament de la
Creu, T. P., grup de sis figures, convent de St. Francesc,
d'Oriola (1858).—Medalla del quart centenari de St. Vi¬
cenç (1855). — Custòdia, sòcol i baiard, esgl. de Llíria
(185^.—Escultura per a l'altar major de la seu de Valèn¬
cia, B., forma un total de 22 figures i una representació
del Sant Sopar, tot en b. relleu.—Crist en creu, M., ce¬
mentiri de València.—L'oració en l'hort, grup processio¬
nal per a l'esgl. de Sta. Maria d'Hellín (Albacet).—St.
Joan Baptista, en l'Asil Romero, de València —El Geni
trist, bocet (1875).—Des d'allà ha devenir a judicar els vius
i els morts, b. relleu.—Jesús Natzarè, parr. de Novelda.—
Diverses obres a Alcázar de San Juan, Cartagena, He¬
llín, Saragossa, Xàtiva, Molvedre, Gandia, Alcira, etc.

Bibliogr. ; V. Boix, Noticia de los artistas valencianos
del siglo XIX, Nalhncia., lEIQ—Almanaque de «Las Pro¬
vincias» pa7~a i88g. València.

Faura, Esteve.—No sabem gairebé res d'aquest
artista de començaments del s. xix : només el tro¬
bem citat de passada. Fou deixeble de l'Escola de
Nobles Arts, de la Junta de Comerç, i en un con¬
curs obert l'any 1803 presentà un grup que figura
Firant i Tisbe.

Penosa, Apel·les. — Nat a St. Martí de Proven¬
çals (Barcelona) en 1899. Deixeble d'Enric Casa¬
noves i del dibuixant Francesc Labarta. Cap als
20 anys se n'anà a París, on s'establí. Practicà
l'escultura de col·lecció, en tamany petit com de
bibelot. La majoria de les seves obres són pensa¬
des per al bronze. L'art de Fenosa és nerviós i ma¬
laltís : cerca l'expressió patètica dels cossos es¬
carransits, i tortura la forma, la simplifica i l'es¬
trafà per tal de suggerir, més aviat que expressar
directament, les valors formals del cossos. El seu



76 feliu elias

és un art subjectivista, una de tantes derivacions
del simbolisme modern.

Obres ; Dona que escorre la roba, B.—El mocador, B.,Galeries Perder de París.—L'oce//, T. C., Galeries Per¬
der.—Maternitat, T. C?., col. Richet, de París.—La gui¬tarrista, B., col. Marta Morère, de París.—Les tres Grà¬
cies, B.; un exemplar es troba a Nova York, un segon
exemplar a Filadèlfia.—Cup de dona, B., col. Peinado,de Ronda.—David, G., gairebé de tam. nat., col. JeanCocteau, de París.—Dona asseguda, col. Fierens Gevaert,de Brussel·les.—La Parella, G.; Retrat de la Sra. Perder;Les arracades : tres obres de G., Galeries Percier.

Ferran i Vallès, Adrià, — Vilafranca del Pene¬
dès, 1774 -1 Barcelona, després de 1827. Deixeble
de l'Escola de Nobles Arts. Sembla que en 1815
guanyà a Barcelona un concurs d'escultura. ¿Qui¬
na classe de concurs seria aquest, en el qual A.
Ferran prengués part als 41 anys d'edat? Però això
poc s'adiu amb dades més certes que acrediten que
en 1810 ja es trobava instal·lat a Palma de Mallorca,
on passà la major part del que li restava de vida.
Sembla que l'anada a Mallorca fou més aviat una

fugida, una manera de lliurar-se dels inconve¬
nients de la invasió napoleònica. I^a instal·lació a
Palma seria, doncs, devers l'any 1808. El sabem
obrint son primer obrador mallorquí en la Plaça
del Carme, de Palma, on consta ja en 1812. A Ma¬
llorca Adrià Ferran fou aviat un artista estimadís-
sim; hom l'anomenà sempre, de manera ben fami¬
liar, «l'Adrià». El seu obrador fou exclusivament
d'imatger, per bé que més endavant es dedicà tam¬
bé a la fabricació de mobles de la millor qualitat.
Aquest obrador treballà enormement i Adrià Fer-
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ran, que dirigia molts fadrins, guanyà molts di¬
ners. Però sembla que era tan escrupulós en la fei¬
na que sovint també en perdia, per manera que en
definitiva no arreconà mai el més mínim capital.

Adrià Ferran degué haver estat professor de
l'Escola de Nobles Arts, perquè sabem que apren¬
gué amb Campeny i col·laborà amb ell en la Font
del Vell o de Neptú; també, perquè en una relació
jurada dels seus béns que és obligat a presentar a
Palma en 24 d'abril de 1812, s'anomena ell mateix ;
«Adrián Ferrán, profesor de escultura y estatua¬
ria, expatriado, residente en esta ciudad»; i en un
contracte de l'any 1815 es torna a qualificar de pro¬
fessor d'escultura. El treball d'A. Ferran fou sem¬

pre molt ben retribuït mentre residí a Mallorca,
ço que implica obra bona i clientela no menys
bona; algunes vegades ultra el preu esplèndid
hom li pagava un escreix de gratificació. Els
preus que en època tan reculada cobrava hierran,
avui dia encara foren respectables. Sembla que si
en l'estatuària aquest artista fou un mestre de pri¬
mera categoria, en la talla decorativa fou un vir¬
tuós que era admirat de tothom. D'aquesta mena
de talla en va prodigar en els seus mobles. És
doncs gairebé segur que del tresor de mobles set-
centistes que posseeix la ciutat de Palma els més
purs i rics exemplars són obra d'Adrià Ferran.
D'altra banda ja és un fet comprovat que per
tota l'illa es troben imatges d'aquest artista tan
complert.

Nosaltres no havem tingut ocasió de veure gai¬
res obres d'Adrià Ferran. El poc que d'ell conei-
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xeni ens permet de confiar en la major part de la
seva producció i de considerar-la obra del millor
i més fi estil barroc produït en terres hispàniques.
La Verge jacent que reproduïm és una bona
garantia del talent d'aquest desventurat escul¬
tor. Diem desventurat perquè a desgrat de la
perfecció, abundor i bellesa del seu treball, a des¬
grat de la seva honestedat i de la vida morigerada
que va portar sempre, a desgrat dels bons preus
que cobrava per la seva feina de tothom estimada,
l'home s'endarrerí de diners fins al punt d'haver
d'abandonar tots els seus béns, les eines, el taller
i les obres que contenia, a mans dels creditors.
Adrià hagué de fugir de Mallorca sense altra for¬
tuna que la roba que el cobria. Això degué fer-lo
sofrir fins al descoratjament total. Ni del seu des¬
embarcament a Barcelona ni de la continuació del
seu treball no en sabem res. Trist i tràgic epíleg
d'aquesta desmoralització és la seva mort, ja que
sembla que finà en la major misèria, i foll, en
l'hospital.

Obres ; Pietat, cartoixa de Valldemossa.—St. Bru; St.
Joan; Bta. Catarina Tomàs: tres imatges a la parr. deSta. Eulàlia, de Palma.—St. Sebastià i St. Joan de Déu,
parr. de St. Nicolau, de Palma.—Cris/ en creu, al Gremi
de Marxants.—La Purissima i la Bta. Catarina Tomàs,
parr. de St. Jaume, de Palma.—S/. Josep i La Purissima,
parr. de Bunyola.—Per a aquesta esgl. féu també dos re¬
taules.—Crist en creu, al.Gremi de Carnissers, fet encol·laboració amb son deixeble Josep L·landó. Avui aquestCrist es troba en el cementiri de PsUma..—Retaule de St.
Josep, esgl. de St. Nicolau, de Palma. D'aquest retaules'ha conservat el contracte.—Altar de St. Faust, esgl. deSt. Gaietà, de Palma.—Verge dels Ramells (1817), per alsTrinitaris, avui en la parr. de Benisalem.—5/. Josep,
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parr. de Porreres.—Altre St. Josep (atrib.), parr. de Bu-
Dyola.—St. Joan Baptista (atrib.), de mig tam. nat., a Fe¬
lanitx.—Altar major de la seu d'Eiviça (1818), amb la
Verge de les Neus.—St. Bonaventura i St. Lluis, parr. de
Montuiri (atrib.). — Jesús ressuscitat, a Lluc, estatueta
(atrib.).—Jesús ressuscitat, T. C., bocet de l'anterior, col.
Galmés, de Palma.—Crist en creu. Aquest tema sembla
que A. Ferran el tractà molt freqüentment; ultra els ja
esmentats se'n coneixen tres més : un de la col. del mar¬

quès de Zayas (atrib.); un altre de la de Mn. J. Ribera, i
el tercer, obra signada i datada de 1810, col. vda. de
Joaquim Aguiló.—Neptú, M., estàtua de la Font del
Vell, en el Pla de les Comèdies, a Barcelana.

Caldria potser esmentar els mobles construïts i escul¬
pits per A. Ferran, almenys els principals; però com que
no els coneixem i no sabem fins a quin punt són escultu-
rats, ens n'abstenim.

Bibliogr. : V. Furió, Dels anvs que visqué a Mallorca
l'escultor Adrià Ferran, «Butl. de la Soc. Arqueològica
Luliana» (Palma), febrer, març, abril 1922.—Album Ar¬
tístico de Mallorca (citat per Furió).—Alcahalí (que creu
erradament que A. Ferran fou valencià).—Montaner i
Simon.

Ferran, August.—Nat a Mallorca; mort en 1879
a L'Havana. Sembla que als 22 anys fou nomenat
acadèmic de mèrit de St. Ferran, però com que
no consta que hagués estudiat a Madrid i se sap
que era deixeble de Campeny, és de suposar que
estudiaria a Llotja. El cert és que vivia a Barce¬
lona, perquè formava part de la junta directiva
del Liceu Artístic i Literari. Cap a l'any 1838 se
n'anà a París, i després (no podem precisar en
quina data) es trasladà, per a viure-hi per sempre
més, a L'Havana on en morir exercia de profes¬
sor d'escultura a l'Escola de B. Arts. El seu estil
era neoclàssic.

Obres ; Psiquis i Amor, G,, grup (1835).—Cau/aire amè
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dos nois, grup de mig tam. nat. (1835). Fou adquirit en
1838 per la reina Maria Cristina'—Orfeu, b. relleu (1838).
—Priam demana a Aqiiiles el cadàver d'Hector, b. relleu
(1838).—Maria Cristina, M., bust regalat a aquesta reina
pel Liceu Artístic i Literari.—Ave-Mariai Glòria de Je-
sucrist, dos medallons per al monestir de Sta. Catarina,
de L'Havana.—Gladiador, mig tam. nat. (1838).

Bibliogr. : Montaner i Simon.

Ferrer (o Ferré), Feliu (o Miquel),—Nat a Mora
d'Ebre. Seria imatger. Esculpí algunes imatges
per a l'altar major de l'esgl. de St. Francesc, de
Reus, obra que havia començat Tomàs Padró,
però que havia deixat inacabada en morir, l'any
1827. També féu imatges per a aquest altar Damià
Campeny. Hom suposa que aquest altar seria el
que fou cremat en 1835. També són de Ferrer la
Verge de pedra que hi ha a la porta principal de la
Universitat Pontifícia de Tarragona, i el Roger de
Lblria de la Rambla de St. Joan de la mateixa
ciutat.

Bibliogr. : Martinell, ob. cit.—A. Alegret, Tarrago¬
na a través del siglo XIX, p. 214 (Tarragona, 1924).

Ferrer, Joaquim,—Veg. Ferrer Carnicer, Vi¬
cenç.

Ferrer, Josep,—Veg. F"errer Carnicer, Vicenç.

Ferrer i Carnicer, Vicenç,—Poca cosa en sabem.
Riaño cita aquest i els dos anteriors Ferrer com
treballant a Alcora entre els anys 1783 i 1789, en
el qual període posseïen una de les anomenades
«fabriquetes», indústries ceràmiques dissidents de
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la gran fàbrica del comte d'Aranda. ¿Aconsegui¬
rien aquests tres escultors el segle xix?

Bibliogr. Juau F. Riaño, Spanish Arts, Londres,
p. 208 i ss.

Figueres i Vila, Joan.—Girona, 1829 - f Madrid,
1881. Estudia des de molt petit el dibuix en l'Es¬
cola Municipal de Girona i en l'Institut Provincial
de la mateixa ciutat. Un carmelità exclaustrat,
anomenat Baldomer Palou, en adonar-se de les
aptituds del tendre Joan Figueres per al conreu
de les arts el sostregué de la pobresa de la seva
llar i el féu estudiar a Barcelona, en l'Escola de
Nobles Arts. No se sap quan seria que J. Figueres
anà a Madrid a continuar els estudis en l'escola
de l'Acad. St. Ferran. El seu mestre a Madrid fou
el gran Josep Piquer i Duart, un dels més notables
escultors valencians del segle xix '. En 1858 Figue¬
res aconseguí d'aquella escola, i prèvies oposi¬
cions, una pensió a Roma per a dos anys. En 1871
fou nomenat catedràtic de modelat antic i ropat-
ges en l'escola oficial de Madrid. Sempre més re¬
sidí i treballà a Madrid, llevat d'un període (uns
anys potser) en què tornà a Roma, aprofitant una
nova pensió atorgada per l'Acad. St. Ferran pos¬
teriorment a la concessió de la càtedra. Això era

l'any 1873. Abans de guanyar aquesta ja havia
aconseguit el primer lloc de la terna en les oposi¬
cions per a una càtedra d'escultura de l'Escola de
B. Arts de Sevilla.

L'estil de Joan Figueras és encara una mica
neoclàssic: oscil·la entre l'estil Imperi i el realisme
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naturalista, si es pot dir així, que als volts de
l'any 50 comença de ñorir. L'obra de Figueres és
bona i ferma. És possible que el dia que hom la
monografii ens apareixerà magnífica.

Obres : Monument a Calderón de la Barca, amb els re¬
lleus al·legòrics de la peanya, M., Plaça de Sta. Anna, a
Madrid (1874).—Abelard Lbpe;^ de Ayala, Gustau Adolf
Becquer, Marques de Miraflores, Retrat de senyora (1866)
i nombrosos altres retrats, tots en bust, i la majoria de
M.—Marina, la intérprete d'Hernan Cortès (1862).—
La Casta Susanna, G. (1856). — Victòria Marina (1866),
al·legoria, Mus. Art Mod. Madrid.—£7 crit d'independèn¬
cia (1864), obra adquirida pel govern.—La ciutat de Giro¬
na, M., estàtua al·legòrica, en el mausoleu d'Alvarez de
Castro que hi ha a l'esgl. de St. Feliu, de Girona (1870).
—Israelita atacat per una serpent (1860).—Gladiador.—
Atil·la i els huns, b. relleu (1862).—/niha que es converteix
al cristianisme, obra adquirida pel govern (1862).—L'iis-
posa (1862).—Sia. Bàrbara (1866).—Himeneu, M., en el
Mus. del Prado.—Guttenberg, estàtua per al Cafè de Ma¬
drid, a Madrid.—Baix relleu per a l'escala del palau del
Duc de Sexto (1869).—Balustrada del palau del marquès
d'Alcañices.—Monument a Julià Romea, projecte.

Bibliogr. : «La Ilustración de Madrid», I, n. 5.—Elias
de Molins.—Montaner i Simon.—«Bol. Soc. Esp. Ex-
curs.», 1911, p. 65-6.

Flotats i Llucià, Joan.—Manresa, 1847-TBarcelo-
na, 1917. Deixeble dels germans Vallmitjana i
segurament de l'escola de Llotja. Fou imatger, i
artista honestíssim, d'una gran ingenuïtat. Sovint
sobrepassà la vàlua de la seva producció corrent
i produí bones imatges religioses. Treballà per a
l'Amèrica. Col·laborà amb l'escultor Puigjaner.

Obres : Beat Joan Bergmayis (1878).—Isabel II, Mus.
d'Art Mod., de Madrid.—Purissima (1872).—Rector de
Vallfogona, bust.—St. Fructuós, per a l'Amèrica.—St.
Sever, P., estàtua de la façana gòtica de la Casa de la
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Ciutat, de Barcelona.—Crist en creu, M., per a un monu¬
ment funerari de Mataró.—A'^ens, P., grup en la cascata
del Parc de Barcelona.—Altre Crist en creu, per al mau¬
soleu de la família Escubós, en el Cementiri Nou, de
Barcelona.—Dànae, P., en la susdita cascata.—Altar de
ta Puríssima, Catedral de Barcelona.

Bibliogr. : Espasa. — Apunts particulars d'Aureli
Capmany.

Foldi i Costa, Jaume,—Barcelona, 1755-Í-1821.
Estudià a l'Escola de Nobles Arts de la Junta de
Comerç. Francesc Tramulles fou son professor
de dibuix, i Carles Grau (artista que no ateny
el segle xix®) son mestre d'escultura. En 1771
anà a estudiar a l'Escola Superior de l'Acad. de
St. Ferran. Pensionat a Roma, segons uns autors,
per gràcia del rei; segons altres autors per con¬
curs tingut en l'Escola Superior. No hi ha tampoc
concordança sobre la data del seu viatge a Itàlia ;
seria l'any 1778 o el 1779. L'estada a Roma durà
set anys. Havent-ne retornat, l'any 1786 fou ele¬
git acadèmic de mèrit de St. Ferran. Poc més
endavant, en aquell mateix any, hom el nomenà
director d'escultura de l'Escola de Nobles Arts de
Granada, càrrec que exercí fins a l'any 1805. En
aquesta data fou nomenat director de l'Escola de
Nobles Arts de Barcelona. Diu Elias de Molins
que en 1803 va renunciar aquest càrrec per tal de
no haver de jurar el govern napoleònic; això con¬
tradiu la data anterior. Potser el nomenament per
a la direcció de l'escola barcelonina s'escauria
l'any 1803, i la renúncia el 1805. Aleshores, per
més que ell intentà de suplir el sou perdut per
mitjà del que pogués reportar-li l'ensenyament
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privat de l'art pictòric, es veié reduït a la mi¬
sèria. Per fi, amb la reposició de Ferran VII,
el càrrec directorial és restituït a Folch. Aquest
escultor és germà d'un altre, de nom Josep, infe¬
rior a ell, del qual fou mestre.

És curiós de remarcar que, a judicar per l'única
obra que nosaltres coneixem d'ell, l'art d'aquest
escultor que viu a la partió dels segles xviii ®
i XIX ® no es ressent pas de barroquisme ni de
néoclassicisme : el seu mausoleu de l'arquebisbe
Moscoso, de Granada, és d'un estil i d'una compo¬
sició que recorda, fins a confondre-s'hi, l'escultura
del Renaixement italià. Es veu que en la seva
llarga estada a Itàlia, a Jaume Folch impressionà
més l'escultura del Renaixement que no pas els
marbres grecorromans que tant estaven a l'ordre
del dia, tot i que ell també estudià i copià els
clàssics. Això ens fa sospitar que aquest magnífic
artista viatjaria per diverses ciutats italianes i no
s'estacionaria, com els altres artistes que feien el
viatge d'Itàlia, a la ciutat eterna.

Obres : Mort de Sèneca, P., b. relleu fet a Roma.-^
Mausoleu de l'arquebisbe Moscoso, M., capella de St. Mi¬
quel, de la seu de Granada.—Mart descansant.—Home
que recolsfi. en el genoll, Meleagre, Faune: tres còpies de
models antics, de G.

Bibliogr. : Elias de Molins.—R. Ferrer, Barcelona
cautiva, IV, 252 (citat per Elias de Molins.—Pi i Ari-
mon, Barcelona antigua y moderna (1854), 284.—Araujo.
—Viñaza.—I el vol. I d'aquesta obra.

Folch i Costa, Josep Antoni.—Barcelona, 1768-
-f Madrid, 1814.—Germà de l'anterior. Deixeble de
l'Escola de Nobles Arts, de l'escultor Amadeu,
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del seu germà Jaume i de l'Escola Superior de
l'Acad. St. Ferran. A Madrid el germà Jaume el
col·locà a l'obrador de l'escultor Joan Adam. D'a¬
quest obrador passà al de Manuel Alvarez. Des¬
prés Jaume cridà Josep des de Granada en 1795
per tal que anés a col·laborar amb ell en els tre¬
balls que tenia entre mans. En venir el daltabaix
napoleònic Josep Folch fugi a Cadis, i després a
Mallorca; acabada la guerra, tornà a Madrid. En
1797 fou nomenat acadèmic de mèrit de St. Ferran
i en 1814 vicesecretari i tinent-director de pintura.

Serrano Fatigati diu en el «Bol. Soc. Esp. de
Excurs.», que Josep Folch «fou artista acurat en
el detall, no tan sols com a artista sinó àdhuc en
l'escriptura, ben al revés del seu germà». Aquest
historiador conclou que «no és possible donar un
judici segur sobre les obres que Josep Folch féu
per a Madrid». ¿Vol dir potser que aquestes obres
són rares? (sembla que l'Acad. de St. Ferran no
conserva cap de les dues obres de concurs que
l'artista hi deixà). Acaba dient Serrano que Josep
Folch fou un artista molt consciençós i que «sense
demostrar una gran fantasia creadora, contribuí
força al progrés de l'escultura espanyola, i, per
tant, mereixeria de no haver estat oblidat».

Sembla que així a Cadis com a Mallorca Josep
Folch féu deixebles; entre ells Ramon Belart.

Obres : Moisès trenca les taules de la llei, b. relleu de
concurs per a l'Acad. St. Ferran (1787), desaparegut.—
Resurrecció de Llàtzer (1797), T. C., ibid., també perdut.
—Pius V i El rei Marti, dos medallons per al portal de
la cartoixa de Valldemossa.—Mausoleu de Pere Coro i Su-
reda, marquès de la Romana, M., convent de dominicans
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de Palma, posteriorment trasladat a la catedral. Sembla
que aquesta és la seva millor obra.

Bibliogr. ; F. Piferrer i J. M. Cuadrado, España, sus
monumentos v arles, vol. dedicat a les Balears (Barcelo¬
na, 1888). —Viñaza.—«Bol. Soc. Esp. Excurs. », 1910,
p. 284.

Font, Francesc,—Nat a Barcelona en 1848. De¬
gué aprendre en l'Escola de Llotja. Després fou
deixeble de Talarn i posteriorment dels germans
Vallmitjana. En 1878 obrí taller per a treballar pel
seu compte. Es dedicà preferentment al retrat i
a l'art decoratiu monumental. Deuria ésser vers

l'any 1888 que canvià d'orientació, abandonant el
retrat i el gènere monumental i decoratiu per la
imatgeria. Aleshores deixà Barcelona i obrí boti¬
ga a Madrid, al carrer del Desengaño. Aquesta
botiga-taller treballà sense treva per a Madrid,
per a tota Espanya i per a l'Amèrica llatina. Res
no havem pogut veure d'aquesta segona etapa de
l'activitat de E. Font; el que coneixem de la pri¬
mera etapa revela un escultor de primera força,
pompós i robust com un barroc de la primera
hora, dotat d'una força exhuberant, d'una vitalitat
atapeïda, un xic miquelangelesca. És un artista
que caldria estudiar d'a prop i descobrir-ne les
virtuts que segurament deu tenir si ens havem
de guiar per les obres que en coneixem.

Obres ; Una dama del Directori, bust.—Les Fames, F.,
que decoren la part baixa de la columna del monument a
Colom, a Barcelona, tam. major que nat.—E/ Cano, P.,
façana de la casa núm. 60 del Passeig de Gràcia, a Bar¬
celona; una de les obres més valentes de l'escultura cata¬
lana d'aquells dies (1880-85).—Monument a Zumaíacàrre-
gui, a Guipúscoa (\887).—L'Enig7ná de Tebes, G., grup;
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Fantasia, T. C., bust; El Repòs, M. : tres obres de l'any
lS8i. - Màrtir de la Caritat, G. (1887).--L/eó el Filòsof,
M., estàtua, tam. major que nat., vestíbul del Col·legi de
Notaris, de Barcelona.

Bibliogr. : Espasa.—Elias de Molins.

Fontbona i Ventosa, Emili.—Nat a Barcelona
en 1879. Estudià a Llotja, i als 14 anys entrà a
l'obrador d'Eduard Pagès; un any després passà
al d'Eusebi Arnau. Al cap de quatre anys, en
1898, anà a estudiar a París. Sembla que allà va
decantar-se cap a l'escultura d'orfebre, i fins féu
alguns treballs de joieria; això, però, no fou més
que un caprici. En 1902 retornà a Barcelona i es
lligà amb el cenacle del «Rovell de l'Ou», el qual
és descrit en la nostra petita biografia de Xavier
Nogués («Quaderns Blaus»). En 1905 entrà a col·la¬
borar escultòricament amb l'arquitecte Gaudí, que
Fontbona admirava incondicionalment. Per raó
probablement, de la incompatibilitat de caràcters,
Fontbona no pogué perseverar en aquesta col·la¬
boració : abans d'un any va abandonar Gaudí.
Aquest any 1905 sembla que és el de la major ac¬
tivitat de Fontbona : és el seu darrer moment de
lucidesa. A partir d'aquesta data l'infeliç escultor
viu entre nosaltres completament absent.

Fontbona, temperament nerviós i sensitiu en
extrem, és un apassionat del renovament de les
arts i un precursor, juntament amb Carles Mani,
de l'estètica dadaista. Fontbona predicà i cregué
cegament la necessitat d'un retorn al barbarisme,
a la concepció infantil de la forma : arribà a posar
en pràctica aquestes idees quan encara ningú a
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Catalunya hauria gosat de fer-ho ; durant una

temporada practicà una estil arcaïtzant. En aques¬
ta tendència Fontbona representà Gauguin a Bar¬
celona. Si la seva salut li hagués permès, o bé si
tan sols hagués trobat, enlloc de la befa i l'agres¬
sió, una miqueta d'assentiment, és probable que
aquest escultor hauria anat extremant el seu con¬

cepte de l'art fins a caure en el salvatgisme : que
és el que gosà fer Carles Mani, contemporani
d'ell, més robust i més rústicament agosarat.
Fontbona, però, no degué sentir-se amb forces
per a contrarrestar l'opinió adversa del públic i
de la crítica, i aviat desistí de l'arcaïsme i es

posà a esculpir dintre el gust de la Renaixença
italiana.

L'obra de Fontbona ha desaparegut del tot,
llevat d'un caparró d'infant que conserva Xavier
Nogués i que nosaltres reproduïm: és una obra
d'aquesta darrera tendència renaixentista. En
produir-se l'anorreament de la intel·ligència d'a¬
quest refinat artista tota la seva producció, que
era de fang cru, es trobava reunida en el seu ta¬
ller. Després passaren dies, ningú no pensà a hu¬
mitejar o fer coure aquelles escultures d'argila, i
aquestes s'assecaren, s'aclivellaren i per fi s'esbo-
cinaren totes soles.

L'art de Fontbona tendia a una estilització es-

primatxada amb vel·leitats de deformació: hom no

podria dir si es tractava de deformació incons¬
cient o bé d'una voluntat d'expressar emocions
més intenses, o més noves, o més rares. De tota
manera l'escultura, molt impressionant, de Font-
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bona, tenia un aire malaltís i tímid, i sovint sem¬
blava que les mans no volien obeir a aquella sen¬
sibilitat que es delatava torturada i ambiciosa.
Les obres d'aquest tan interessant escultor eren
gairebé sempre d'argila crua i de molt petit ta-
many, com de bibelots de vitrina.

Fuxà i Leal, Manuel.—Barcelona, 185Ú-Í1927.
Deixeble de Llotja, i després aprenent en el taller
de Rossend Nobas. En deixar aquest taller féu
un estada de nou mesos a París, on treballà amb
Carrier-Belleuse durant les hores diürnes ; els
vespres els passava estudiant en una de les nom¬
broses acadèmies de preparació per a les arts
plàstiques que existeixen a París. En tornar de
París féu un viatge per Itàlia. A Barcelona obrí
un taller, que aviat s'acredità amb els èxits acon¬
seguits per l'artista en les exposicions on concor¬
ria amb les seves obres. En 1896 fou nomenat aju¬
dant de l'Escola de B. Arts de Llotja; en 1906
ascendí a professor numerari, i en 1911 fou nome¬
nat director general a petició de tot el professorat.
Deixà la direcció en 1920 i en l'any 1922 fou jubilat.
Però la sociabilitat de M. Fuxà era tanta i la seva
bondat i el seu tacte foren tan grans, que els pro¬
fessors seguien considerant-lo com llur director.

Aquest artista començà produint una escultura
anecdòtica de gran tamany, pròpia per als mu¬
seus. Durant la joventut de Fuxà les principals
ciutats europees començaven de fundar museus
i organitzar exposicions d'art modern; aleshores
els pintors i escultors que veien en les corpora-
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dons munidpals llurs principals clients, prenien
part a les exposicions amb obres gairebé sem¬
pre museables. Però aviat tingué lloc un canvi en
la voluntat artística de M. Fuxà, i aleshores, poc a
poc, l'artista anà deixant de practicar l'escultura
de museu per a dedicar-se gairebé exclusivament
a la monumental, la que ha d'ésser de grans di¬
mensions, ordinàriament realitzada en pedra, i
sempre per a romandre a l'aire lliure : escultura
per a monuments commemoratius, de caràcter
històric o sepulcral, i escultura aplicada a l'arqui¬
tectura. En aquesta tendència Fuxà excel·leix en
gran manera, talment que de seguida s'hi col·locà
en primer rengle.

Per bé que alguna vegada l'art de Fuxà apareix
mansoi i fins carrincló (en el St. Francesc, per
exemple), en canvi la majoria de les seves està¬
tues, els seus alts i baixos relleus de marbre i de
pedra calissa, són d'una forta dignitat i d'una
distinció adequadíssima a l'arquitectura que real¬
cen. Sovint l'estatuària de M. Phixà és ferma i
robusta, plena de vida pantejant i optimista com
ho pugui ésser la de molts altres escultors que al
primer cop d'ull apareixen essencialment i reeixi-
dament realistes. Però en la producció de Fuxà
aquest realisme no es percep pas al primer cop
d'ull; i no es percep perquè el tacte, el gust equi¬
librat de l'escultor no ho consent. Fuxà sembla
contenir-se perquè tals elements de vitalitat ar¬
tística no es sobreposin a tals altres i no provo¬
quin un desequilibri del ritme de volums que ell
imaginà per a acordar-los amb els volums rígids.
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solemnes i comanadors de l'arquitectura. L'esta¬
tuària de Fuxà és simple, admirablement propor¬
cionada, rítmica i serena, un xic com la pintu¬
ra, també arquitectural, de l'escola d'Overbeck,
0 com la de Puvis de Chavannes, succedània
d'aquella. Aquestes condicions, que s'adiuen ad¬
mirablement amb l'arquitectura, ningú a casa
nostra les ha sabut tan perfectament conjugar
com M. Fuxà. Hi ha, per afegidura, en l'art mo¬
numental d'aquest mestre escultor, una serenitat
tan olímpica, i una psicologia d'éssers sobrenatu¬
rals atenuadora de les passions d'aquella huma¬
nitat al·legòrica, que hom no podria probablement
concebre millor una representació viva i humana
que s'acordés tan bé amb les formes pràctiques
1 inanimades de l'arquitectura.

Manuel Fuxà, que, ultra un gran artista, fou un
gran ensinistrador d'escultors, que sentia i prac¬
ticava eficientment la pedagogia de l'escultura,
no aconseguí comunicar a ningú aquestes supre¬
mes virtuts de l'escultura monumental. Fuxà
treballà amb perfecció i gust ascensionals : la ve¬
llesa no significà pas per a ell decrepitud artística,
ans al contrari : a mesura que envellia produïa
obres més belles i més fermes.

Obuks : Sí. Francesc, F.; La mort del just, B., grup,
tam. menor que nat.; Escolà (1870), B. : tres obres en el
Mus. Art Mod. de Barcelona.—El senyal de la creu (1881).
—Clavé, bust per a la sepultura d'aquest músic en el ce¬
mentiri vell de Barcelona.—Lope de Vega, M., tam. ma¬
jor que nat., façana de la Bibl. Nacional de Madrid.—
Grup d'infants. P., en la cascata del Parc de la Ciutade¬
lla, a Barcelona.—Leda i Neptú, P., al mateix lloc. Aques¬
ta estàtua, esculpida en pedra dolenta, és avui tota
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escrostonada.—Bonaventura Carles Aribau, bust.—Monu-
ment a Aribau, P., en el susdit parc.—P. Claret, bust.—
Puríssima, per a un oratori particular, a Mataró.—Pagesaitaliana, bust, col. de l'autor,—Monument al general Lacy\— Verge deia Soledat.—Estàtues al·legòriques en l'Arcdel Triomf, del Saló de Sant Joan, de Barcelona.—ElsFurs de Catalunya, El Consulat de mar. Primera pedra delPalau de Justicia : tres alts relleus de pedra en la façanadel Palau de Justícia, de Barcelona,—yl//ons el Savi, M.,vestíbul del Col·legi de Notaris, de Barcelona, —Clave,estàtua de B., al monument de la Rambla de Catalunyade Barcelona.—Bernat Desclot, B., Saló de Sant Joan, aBarcelona,—Fra Bernat Boil, B,, grup, tam. major quenat., monument a Colom, a Barcelona,—Z)o)Hé,-¡ec San-
llehi, M., bust.—Sr, Moya, retrat, b. relleu.—Vayreda,M., bust, jardí del Mus. d'Art Mod. de Barcelona.—Mau-
soleu Carreres, a Siiges,.—Mausoleu A. Borrell, a Alella.
—Mausoleu Vda. Casanoves, a Barcelona.—Se/ju/cre deiafamilia Girona, M., en el claustre de la seu de Barcelo¬
na.—Crwf, a un mausoleu de Figueres.—La Verge, M., aun mausoleu de Figueres.—Monument a Pere Turull, Cai¬
xa d'Est,avis, de Sabadell.—Ansias March, G. Foula seva
primera estàtua.—Monument al P. Feijoo, a Orense.—Monument a Jovellanos.—La Ciència, M., tam. major quenat, al monument a Alfons XII, a Madrid,—Milà i Fon¬
tanals, M. : dos hnstos de tam, major que nat., l'un al
monument que hi ha a Vilafranca i l'altre -al Parc de
Barcelona.— Victor Balaguer, M., bust, en el mateix
parc.—Monument a Rius i Taulet, P. i B., S.aló de Sant
Joan, a Barcelona.— FI bisbe Armanyà, estàtua. Mus.Bibl. Bal^uer, a Vilanova.—5/, Joan Baptista, a l'.altar
major de Sta. Maria, de Lleida.—L'Estalvi, P., grup, fa¬
çana de la Caixa d'Estalvis de la Granvia Líiietana, deBarcelona.—St. Jaume, M., estàtua eqüestre, façana dela Caixa d'Estalvis de la Plaça de St, Jaume, de Barce¬
lona.—Sagrat Cor de Jesús, façana de la torre del Sr.Pérez Samanillo, al Passeig de la Bonanova,—5L Fran¬
cesc cfAssis, P., façana de l'esgl, de Pompeia, de Barcelo¬na.—Jacint Verdaguer, M., bust. Ateneu Barcelonès.—
Antoni Boixà, M., bust. Ateneu de Girona,—5/. Fran¬
cesc, esgl. dels Dominicans del carrer d'Ausiàs March,de Barcelona.—Sagrat Cor de Jesús, per .al mausoleu Mi¬
ró, a Rous.—Jaume I, M., al Saló de Cent.—Quatre altsrelleus per al monument de Colom, B. (desapareguts).—
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Angel, al mausoleu Corbera, de Figueres.—Un altre àn¬
gel, al mausoleu de la Vda. Samsó, de Torelló.—Jacint
Verdaguer i Pi Margall : dos medallons de M., Ajunta¬
ment de St. Feliu de Guíxols. — Verge de Montserrat, col.
F. Vidal.—St. Josep i La Verge amb l'Infant, col. Evelí
Dòria.—Sagrat Cor de Jesús, col. Juli Barbey.—St. Pau,
F., Germanetes dels Pobres, de Gràcia.—St. Rafael, a
Montevideu.—Genoveva Mestres, M., cap de nena.—La
Indústria i El Comerç, P., façana de la casa Vidal a l'en¬
creuament dels carrers de Diputació i Bailèn, de Barce¬
lona.—M. Planas i Casals, B., bust.—Milà i Fontanals;
Menènde^ Pelayo : dos bustos, Universitat de Barcelona.
— Verge de la Soledat, La Marina, La Ciència, El Telègraf,
El Correu : quatre estàtues de P., façana de la Casa de
Correus, de Barcelona.—La Sagrada Fatnilia, T. P., col.
J. Torres.—Làpida de B., Hospital de St. Pau, de Barce¬
lona.—Co// de Valldèmia, M., bust. col·legi dels Maristes,
de Mataró.—Heralds, M., doble tam. nat., en el retaule
del Saló de Cent.—Elias Rogent, Pere Pau Montanyà ;
dos bustos de M., façana del museu del Parc de la Ciuta¬
della, de Barcelona.—Fra Bernat Boyl, P., tam. major
que nat., en el monument de Colom.

Bibliogr. : «Il·lustr. Artística», 1888, p. 183, 341.—
Opisso.

Gamot i Llúria, Josep. — Nat a Barcelona, vers
1860 - r 1890.—Deixeble de Llotja i de R. Nobas. Es
dedicií preferentment a la petita escultura gracio¬
sa, femenina i elegant, per a col·leccions i salons.
Obrà molt en T. C. També excel·lí en l'escultura
monumental. Els seus contemporanis li atribuïen
molt talent. Malauradament morí jove, sense po¬
der acabar de manifestar-se.

Obres: Lluís de Santàngel, P., grup, tam. major que
nat., al monument a Colom.—Aragó, P., estàtua sedent
de doble tam. nat., en el mateix monument.—Genis, P.,
quatre estàtues en la part superior de la cascata del Parc
de la Ciutadella.—Alarb en oració, B., Mus. d'Art Mod.
de Barcelona.—Remordiment de Cain, G. (1876).—Cava¬
ller i dama del temps de Lluís XIII.—Manola, Alarb, Ca-
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prici, Dama : quatre hu&tos.—AmJitrite, P., a l'esmentada
cascata.—Pagesa a la vora del mar, T. C., grup.—Nens,
grup.—Egípcia.—Cupido es crema les ales, G.—Tipus es¬
panyols, T. C.

Bibliogr. : Elias de Molins.

Gargallo i Catalán, Pau.—Nat a Maella (comar¬
ca del Matarranya) en 1881. Arribà a Barcelona
quan encara era un infant. Aprengué el dibuix i
l'escultura a Llotja. Després fou deixeble d'Euse¬
bi Arnau. A Llotja guanyà una pensió per anar
a estudiar a París, viatge que realitzà en 1903.
Durant aquell sojorn a París, Rodin l'impressionà
molt. L'any següent tornà a Barcelona, on féu
treballs escadussers i es deixà influir per tot allò
de més literari, efectista i decorativista que li re¬
portaven les revistes d'art estrangeres, particu¬
larment les aleman3^es; aquest fou un període de
divagació negativa. El mateix Gargallo, que és
qui ens proporciona aquestes clarícies, diu tex¬
tualment : «Vaig estar sempre nodrint-me de re¬
vistes de Munic i París; flns a l'any 1910 tot (el
que ell produeix) és literatura, habilitats i efectis¬
mes». En aquesta darrera data tornà a París on

romangué fins que la guerra gran l'en va treure,
en l'any 1914.

Aquests quatre anys foren de gros neguit per a
Gargallo. El cubisme i tota l'estètica demagògica
i paralogista que en dimana el sedueixen, el pre¬
ocupen enormement, fins al punt de fer-li tronto¬
llar les idees més fonamentals. Aleshores pro¬
dueix escultures tímidament cubistes, on l'artista
s'esforça per a expressar el que amb tot rigor té
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d'expressar l'escultura més algunes altres valors
quelcom metafísiques que no tenen res de comú
amb les arts plàstiques, però que són tot l'esperit
de l'escola o les escoles cubistes. Una derivació

d'aquest art cubistejant fou l'invent de l'escultura
de planxa de metall. Aquest gènere consisteix a
tallar les peces que afaisonen la imatge, talment
com el sastre talla les peces dels vestits; aquestes
peces Gargallo les emmetxa, les rebleix o bé les
solda, i així va produint el volum. Però la particu¬
laritat d'aquesta mena d'escultura, que després
serà imitada per altres escultors estrangers, és
la seva tendència també cubista d'expressar més
que les valors formals les psicològiques, més que
el colum, el caràcter; i aquesta expressió del ca¬
ràcter, portada fins al paroxisme i la caricatura,
serà no solament la del model sinó, tant com sigui
possible, la del model i del seu ambient moral,
dels seus antecedents, i de tot allò que d'extra-
plàstic l'artista es senti amb cor d'afegir-hi. Així,
en voler expressar masses coses, l'escultor, com
els pintors cubistes, es veu obligat sovint a només
insinuar-les, perquè ni l'espai, ni la grandària de
l'obra, no li permeten d'encabir-ho tot. Tot això
dóna a aquelles obres un caient extravagant, de-
vegades monstruós. Però Gargallo treballa amb
una gràcia tan extraordinària, amb un sentiment
tan sensual de l'adequació de cada metall i dels
gruixos de cada metall a la forma, i alhora és tan
destre en l'ofici, que l'obra que en pervé és gaire¬
bé sempre una meravella : potser no sigui una
meravella des del punt de vista escultòric, però
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ho és des del punt de vista orfebrístic d'aquesta
art tan nova i imprevista. Aquestes obres repu-
jades i soldades són sempre de petit tamany. Al¬
guna vegada Gargallo ha portat el seu esperit
innovador a l'extrem de produir-se en aquesta
escultura per ella mateixa tan original, bo i trac¬
tant els plans convexos de manera cóncava; i
també hi ha reeixit.

Però tot això ens sembla només que fantasies
si ho comparem a la seva producció d'estil tra¬
dicional. Durant els anys de la guerra europea,
Gargallo no féu gairebé altra cosa sinó escul¬
tura cubistejant, i especialment de planxa de
metall. Des de l'acabament de la guerra fins cap
a l'any 1922 ha ocupat la càtedra d'escultura de
l'Escola Superior de Bells Oficis i de l'Escola
Elemental del Treball, la qual li fou atorgada
sense oposició ni concurs. I a partir de l'any 1920,
poc més o menys, Gargallo ha començat de pre¬
ferir l'escultura tradicional, en la qual produeix
obres d'una bellesa tan sorprenent que a ell ma¬
teix li deu sorprendre el salt enorme que acaba
de fer; el cert és que d'aleshores ençà va aug¬
mentant el conreu de l'estil tradicional fins que
aquest sobrepassa de molt, en quantitat, l'altre
estil psicologista.

En 1921 era tan general l'acceptació assolida
per l'art de Gargallo que l'Ajuntament de Barce¬
lona no vacil·là a concedir-li una de les sales espe¬
cials que cada anj'· dedicava en les exposicions
municipals de Primavera a un dels mestres es¬

cultors i pintors catalans. Allò fou la consagració
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barcelonina de Pau Gargallo. Algunes de les se¬
ves obres exhibides en la sala especial figuren
avui en el Museu d'Art Modern.

En 1922 Gargallo retornà a París per tal d'es-
tablir-s'hi definitivament. Allà aconsegueix uns
èxits tan espontanis i de tan bona condició que a
hores d'ara, a desgrat de l'exacerbació xovina
que pateix la França de la post-guerra, el seu
nom s'ha col·locat gairebé en primera línia : les
seves obres són cotitzades a bons preus i sense
necessitat d'intermediadors.

L'escultura d'estil tradicional de Pau Gargallo
encisa per les qualitats pròpies de la millor es¬
cultura moderna : simplicitat dintre una concep¬
ció sintètica del tema a desenrotllar; estilització
a base de línies corbes i de volums convexos ovoi-

dals, un xic a la manera extremo-oriental; recerca
del caràcter, però no pas del caràcter psicològi¬
cament parlant sinó del caràcter formal del model;
estilització d'aquest caràcter dintre de la susdita
cadència ovoidal; intencionalisme agut però sense
insistència del ritme curvilini i dels traspassos,
intencionalisme discret i oportú de les arestes...

L'estil, i àdhuc la concepció, de les obres de
Gargallo ofereixen força semblança als de l'ex¬
quisit artista valencià Josep Capuz. Pere Jou fou
deixeble de Gargallo.

Obres : Les set virtuts i els set pecats capitals, G., dos b.
relleus (1904).—La diablessa blanca, G. (Í909), Mus. Art
Mod., Barcelona. Aquesta obra es trencà en el mateix
museu.—Monument a l'actor Iscle Soler, M. i P., al carrer
de l'Hospital.—Sra. Brias de Pidelaserra, P., estàtua se¬
pulcral.—Repujats per a l'àlbum que els intel·lectuals

7
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catalans oferiren al mariscal Joffre (1921).—Santiago Se¬
gura, P., cap; Noia de Casp, alabastre, cap; El violinista,
plom, d'estil cubistejant; Pau Picasso, P., cap : quatre
obres en el Mus. d'Art Mod., de Barcelona.—Afonumen/
a l'actor Fontova, M., en el Parc de la Ciutadella, Barce¬
lona.—Estàtues i relleus al·legòrics de la façana del Tea¬
tre del Bosc, G.—Maternitat, T. C., grup de petit tam.—
Gitanet, B., tors de mig tam. nat., col. Plandiura, i rèpli¬
ques a les col. Alex, de París, i Nonell, de Barcelona.—
Banyista, M., estatueta, col. D'Elnitz, de París.—A. F.
de Soto, plom, bust.—Dona ajeguda, B., estatueta de vi¬
trina, col. F. Vayreda i J. Mercadé; de Barcelona, i Le¬
vel, de París.—Les dones dels càntirs, en B. i en M.; ésta-
tuetes grup, col. Level, de París, i Cambó, de Barcelo¬
na.—Sta. Faç, coure repujat d'estil cubistejant; Arlequí,
planxa de plom i ferro cubistejant : dues obres existents
en una col. parisenca.—Cap de gitanet, B., col. L. Rosen¬
berg, de París.—Xavier Nogués, P.; Maurice Raynal, B.;
Dr. J. Reventós, P. : tres retrats.—Sr. i Sra. J. Aguilera,
dos bustos, M.—Dansarina, ferro repujat, d'estil cubiste¬
jant.—CoWe/arfora, mascareta de coure repujat, cubiste¬
jant.—Arlequí, mascareta de ferro repujat, cubistejant.—
Nu de dona. ajassat; Nu de dona, dret : dos torsos estatue-
tes per a vitrina, T. C.

Bibliogr. : Anònim, FI mestre de la forja, «D'ací d'a¬
llà», oct. 1927.—^J. Llorens i Artigas, L'escultor Pau Gar-
gallo, «La Veu de Catalunya», 29 maig 1921.

Gibert i Roig, Pau,—Nat a Tarragona. Estudia¬
ria a Llotja. Fou deixeble i col·laborador del gran
escultor Aleu.

Obres : Crist, per a una esgi. de Barcelona.—Mo?ní-
ment al Duc de la Victòria, a Madrid (1885).—Tísíó de fra
Marti (1881).—L'A/o^tíència, M. (1881).—Vínlíç de Arce,
M. i B., bust (1881).—Retrats, dos b. relleus, G. i un de
T. C.--FI dilluns, G. (1887).—Assaigs, G. (1892).-Aqui-
les ferit, T. C., bocet.—Monument a Sagasta, a Logronyo.

Bibliogr. : «Bol. Soc. Esp. Excurs.», 1911, p. 141.—
Ruiz i Porta.
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Gil, josep (pare).—València, 1759-+ Montcada
(València), 1828. — Deixeble de l'Escola de St.
Carles. Fou individu de mèrit de l'Acadèmia de
St. Carles; després tinent visitador i per li, en
1803, director general d'escultura. Sembla que
s'especialitzà en l'escultura de crucifixos.

Obres : Crist en creu, per a les esglésies de Montserrat
(València), Antella, Benimuslem i per a molts altres
llocs. - Dues Virtuts i Grup de «putti», per al damunt del
nínxol de la Verge, en la Col·legiata de Xàtiva.

Bibliogr. : Alcahalí.—Boix.

GU, Josep (fill).—València, 1778-i 1843.—Fill de
l'anterior. Deixeble de l'Acad. de St. Carles i pro¬
bablement del seu pare. Fn 1829 fou nomenat
escultor honorari de la ciutat de València. S'espe¬
cialitzà en l'escultura en b. relleu.

Obres : Martiri de Sta. Catarina, b. relleu, Acad. St.
Ferran.—Heliodor foragitat del temple, b. relleu, Acad.
St. Carles.— Temple dels àngels, b. relleu, Acad. St.
Ferran.

Bibliogr. : Alcahalí.

Gilabert i Ponce, Lluís.—Nat a València en 1848.
Deixeble de l'Fscola de St. Carles i d'Antoni Este¬
ve i Romero. Fs dedicà a la pintura i excepcio¬
nalment a l'escultura.

Obres ; Puríssima Concepció, F., Asil del marquès de
Campoo, de València (ISro).—St. Sebastià, F., esgl. St.
Sebastià, de València.—Sta. Anna, en l'hospital-asil del
marquès de Sanjuan, a València.—Josep Espejo, M., es¬
tàtua jacent, a Nàtiva.—Calixte 111,'Q., a Xàtiva.—Jau¬
me 1 en els seus darrers jorns, G.—El Soldat de Marathon,
Ateneu de València.—Verge de la Salette, en col·lab. amb
Manuel Chambó, en la parr. St. Tomàs, de València.—
Goya, T. C. i B. (1881). — Sta. Teresa. — Diversos petits
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grups costumistes, de T. C.—Figures per al projectat
monument d'Hernan Cortès.—Mariano Barrio, arquebis¬
be de València, T. C., bust (1878).—Bust, G. (1867), i
altres nombrosos bustos de T. C. i diversos medallons.

Bibliogr. : Alcahalí.—Boix.

Ginès, Josep,—Pòlop (València), 1768-TMadrid,
1823. Començà des de petit a estudiar en l'escola
de l'Acad. St. Carles. Tindria uns quinze anys
quan obtingué una pensió d'aquesta escola per
a estudiar en la de l'Acad. St. Ferran. Als setze

anys aconseguí el premi primer en un concurs
d'estàtues de l'Acad. St. Ferran, i als dinou un
altre primer premi en un concurs d'alt relleu.
En 1814 fou acadèmic de mèrit de St. Ferran,
en 1817 tinent-director d'aquesta acadèmia, i més
tard, director honorari. En 1794 Carles IV l'havia
nomenat escultor honorari de cambra.

El Sr. Serrano Fatigati diu que Josep Ginès no
sentí la grandiositat de l'estatuària antiga, tot i
haver-la copiat molt durant els estudis. Sembla
—continua dient Serrano—que, en part per incli¬
nació i en part per l'obligació d'atendre el gust
dels seus reials i principescs clients, es decantà a
una escultura petita i preciosista, a l'art graciós
i delicat, més propi de vitrines i de suplement al
mobiliari que no pas d'ornamentació arquitectò¬
nica. Mai potser no abandonà el barroquisme; fins
sembla que es complagué en les exageracions del
moviment, àdhuc en ple període neoclàssic. Esde¬
vé sanguinari i repulsiu quan es proposa expres¬
sar situacions d'energia. Això palesa en els grups
de la Degollació dels Innocents del Pessebre del
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Príncep ; el truculent dramatisme de Ginès s'hi
manifesta en la desesperació de les mares que
es defensen dels soldats d'Herodes, amb mosse¬
gades i esgarrapades i buidant els ulls d'aquells
botxins. Cal afegir a aquestes justes apreciacions
de Serrano Fatigati que l'escultor no sabé tampoc
expressar el dolor, la desesperació ni cap altra
passió : els gestos exagerats i la movimentació
dels muscles facials dels personatges, arravatats
per bones i males passions, que esculpeix aquest
romàntic de la primera hora, no aconsegueixen
sinó posar en ridícol i fer ganyotejar disgraciosa-
ment aquell munt de belles figuretes. Perquè Josep
Ginès és un extraordinari escultor barroc : robust,
mogut, valent i d'una gràcia entre francesa i ita¬
liana sempre que deixa de banda allò que als ar¬
tistes del seu temps preocupava tant ; l'expressió
dels sentiments.

Seria exagerat dir que J. Ginès no practicà bé
la gran escultura ; la seva producció en marbre,
pedra, estuc, etc., estàtues de gran tamany, re¬
lleus, escultura decorativa aplicada a l'arquitec¬
tura o destinada a interiors i jardins, és de gran
estil i mostra una gràcia setcentista entre fran¬
cesa i italiana.

Obres : Figures del Pessebre del Príncep, T. C. policr.
segons els historiadors, però vistes d'aprop semblen figu¬
retes de G. policr. Les més importants es troben en
l'Acad. St. Ferran, avui dia exposades al mus. d'aquesta
acadèmia. Hi ha grups i figures soltes. La majoria són
com d'un terç del tam. nat.—Apol Mèdicis, G., estàtua
copiada de la que hi ha a Florència i que valgué al seu
autor el primer premi en un dels concursos de l'Acad. St.
Ferran.—Dionis el Tirà convida a Democles, a. relleu que

Servei de Biblioteques
Biblioteca d'Humanltate



102 feliu elias

també li valgué un primer premi en un altre concurs de
la dita acadèmia. — Venus, M., Mus. Prado.—Els quatre
Evangelistes, estuc, capella del Palau Reial.—Al·legories
i semblances militars que decoren el portal del Mus.
d'Artilleria.—Z)os nois, en una de les capelles del mones¬
tir d'Atocha.—Z).» Isabel de Bragança, bust.—E^anya
protegint les arts.—Model del grup que corona la Puerta
de Toledo.—La Religió, al túmul construït en ocasió dels
íunerals de la reina Maria Amàlia de Saxònia.—La Tem-

^rança i La Prudència : dues estàtues per al túmul de
Ferran Wl.—Fayna voleiant.—St. Pere d'Alcantara, esgl.
de St. Just.—St. Antoni, ermita de St. Antoni de la Flo¬
rida.—Decoració de l'altar major d'aquesta mateixa er¬
mita, estuc.—Totes les obres esmentades es troben a
Madrid.

Bibliogr.: «Bol. Soc. Esp. Excurs.», 1910, p. 159 i ss.—
Alcahalí.—«Ilustr. Catal.», 1882, p. 140.—I el vol. I d'a¬
quest llibre.

Gonzalez i Pellicer, Juli. —Nat a Barcelona en
1876. Fill d'un orfebre d'anomenada, també bar¬
celoní, mestre d'ell en l'art de repujar. Des dels
quinze anys no ha fet res més que estudiar i prac¬
ticar l'escultura del metall repujat, però no com

Gargallo, sinó a la manera tradicional. Llevat
del seu pare no ha tingut mestres, la qual cosa
J. González en lletra particular ens fa saber que
li dol. Sent l'atracció de l'escultura arcaica i de la
moderna francesa. Resideix habitualment a París.
A partir de l'armistici de la guerra gran començà
d'exposar les seves obres en els salons parisencs
dels Independents, de La Nacional i de Tardor.
Ha produït molta escultura decorativa repujada
i també algunes màscares, una de les quals fou
adquirida pel govern francès.

Obres : Mascares, B. repujat (1913).—Ofrena, B. repu¬
jat.—Collita de pomes, B. repujat.
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Gros i Oliveres, Josep,—St. Vicenç de Calders,
finals del s.® xviii.® - i primera meitat s.® xix.® .

Pare de Josep Gros i Real. Era fadrí escultor quan
fou posat a dirigir l'acreditat obrador d'escultura
vigatà dels Real. En 1802 era amo d'aquell obrador
en virtut d'haver maridat amb la pubilla Real.
Continuà la tradició de la casa treballant per a la
majoria de les esglésies de Vic i la seva comar¬
ca, entre elles la catedral.

Obres : Altar de la Verge dels Dolors, en la seu de Vic.
—El Sant Sepeli, b. relleu en el susdit altar. Hom diu si
l'Escola de Nobles Arts de Barcelona féu fer un emmot¬
llat d'aquest relleu per a exemple dels alumnes.—Bocets
d'estàtues i relleus, en el Mus. Episcop. de Vic.—Plans
de retaules, en el mateix museu.—Retaule de St. Isidre,
esgl. de St. Cristòfol de Campdevànol.

Gros i Real, Josep.—Mort a Vic en 1867. Fill de
l'anterior. Només sabem d'aquest artista que fou
el darrer continuador del taller dels Real i que en
el Mus. de Vic hi ha d'ell alguns projectes de re¬
taule.

Guimó, Ricard.—Notable escultor català que
resideix anys ha a París, on treballa amb èxit en
la gran escultura monumental. Molt influït per
l'escultura francesa de la fi del s. xix® , està avui
a l'alçada dels millors escultors oficials francesos.
El seu art és d'una noble construcció i d'una am¬
plitud de composició impressionant. Concep i rea¬
litza amb perfecció l'escultura colossal que ha
d'ésser apreciada a distància. Aleshores Guimó
sap simplificar amb sintetisme majestuós i just.
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A desgrat dels nostres requeriments perquè ens
proporcionés clarícies sobre la seva vida i el
seu treball, la resposta de Guimó no ens ha per-
vingut encara a l'hora de cloure l'edició d'aquest
llibre. En l'exposició municipal de primavera ce¬
lebrada a Barcelona en 1923, Guimó presentà una
estàtua de dona portant un paner de fruita, obra
de T. C., i una Maternitat, grup de M., en tam.
colos., obra extraordinàriament bella i perfecta.

Guixà, Celdoni,—Escultor probablement barce¬
loní, del qual sabem ben poca cosa. És tingut com
l'autor (tal vegada el projectista) de la Font de
Neptú, anomenada Font del Vell, que la Junta de
Comerç féu erigir en el Pla de les Comèdies, a
Barcelona. Sembla que Guixà esculpí almenys
les sirenes que formaven part d'aquella composi¬
ció, en l'escultura de la qual col·laboraren Adrià
Ferran, Damià Campeny i Salvador Gurri. Carre¬
ras i Candi diu que C. Guixà «era vulgar a no
poder més»; però no diu en quines raons es funda
per a emetre aquest judici. En 1825 Guixà faria
una altra font monumental, la Font de Ceres,
que fou aixecada en el Passeig de Gràcia, allà
on anys després havia d'ésser l'encreuament del
carrer de Provenga. El safareig d'aquesta font fou
traslladat en 1874 a la Plaça de Blasco de Gara}'.

Bibliogr. : Carreras i Candi, Geosrrafia General de Ca-
taíunya, vol. Ciutat de Barcelona, p» 846-7.

Gurri, Salvador.—Tona, 1749-tBarcelona, 1819.
Autodidacta. Fou escultor mediocre i sovint sense
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gràcia. No obstant aconseguí una relativa fama
en el seu temps, potser perquè eren pocs els
escultors catalans. L'Acad. St. Ferran el consi¬
derà també com un mestre. Tal vegada, com afir¬
ma algun panegirista de Gurri, aquest artista ha
d'ésser estimat per la seva escultura de temes
infantils, dels quals no n'havem pogut veure cap.
Diu l'anònim cronista del «Brusi» que Gurri s'es¬
pecialitzà a expressar escultòricament l'aspecte
patètic en la figura humana.

Gurri fou professor de l'Escola de Nobles Arts;
després ascendí a tinent director i en 1783 a direc¬
tor. Abans, en 1777, l'Acad. St. Ferran ja l'havia
nomenat acadèmic de mèrit. Fou per poc temps
mestre de D. Campeny. De Gurri diu el crític
Miquel i Badia que imitava Amadeu encara que
estava molt lluny d'igualar-lo. Fou més imatger
que no estatuaire.

Obres : St. Elies i Sl. Eliseu. En abril de 1805 es com¬
prometé a fer aquestes dues imatges per als Carmelitans
de Barcelona.—Enterrament de Samsó (1777), b. relleu de
concurs intern de l'Escola Sup. de St. Ferran. Això sem¬
bla indicar que Gurri assistí a les classes d'aquella aca¬
dèmia, la qual cosa contradiría el que es diu del seu au-
todidactisme.—La Indústria i El Comerç, dues estàtues,
M., a l'escala de la Cambra de Comerç, de Barcelona,
tam. men. que nat.—Un altar per a l'esgl. de la Mercè,
de Barcelona.—Altar de Sta. Eulàlia, en la seu nova de
Lleida.—Lavatori, sagristia de la mateixa seu.—Altar de
Stes. Juliana i Semproniana, a Mataró. En aquest altar
debutà com aprenent Damià Campeny.—Sta. Teresa i un
àngel, als Carmelitans Descalços, de Barcelona. Segons
dibuix del pintor Flaugier. A. Coromines gravà aquesta
obra en 1783.

Bibliogr. ; Miquel y Badia, El Arte en España, 283.—
«Diario de Barcelona», 26 nov. 1819.—«Bol. Soc. Esp.
Excurs.», 1910.
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Guzman i Quallar, Josep.—Nat a València en
1844. Deixeble de l'Acad. St. Carles i de Fran¬
cesc Perez. En 1867 se n'anà a treballar a Lió i a
París. Després tornà a treballar definitivament
a València. El seu art és la imatgeria, de la qual
n'assortí tota Espanya i l'Amèrica llatina.

Obres : St. Tomas, parr, de St. Tomàs, de València.—St. Josep, parr, de St. Bartomeu, de Yecla.— Verge dela Salette, a una esgl. de Gandia.—Torero ferit, T. C.—St. Francesc de Paula.—La Puríssima Concepció. Etc.
Bibliogr. : Alcahalí.

Han Coll, Josep Víctor.—Nat a Perpinyà en
1870. No començà a estudiar l'escultura fins als
30 anys. Féu l'aprenentatge autodidàcticament.

Obres : Monument al comandant Biendé, a Perpinyà.—Portal del Sindicat Agrícola, P.—Monu7nent als tnorts dels
nAnciens Elèves de St. Louis», B.—Monuments als morts de
Bages, de Prats de Molló i de Vilanova del Rosselló.—
Monsenyor P., Sr. B. : dos bustos, B. {1913).—Materni¬
tat. G., grup de tam. m.ajor que nat. (1912), adquirit perl'Estat francès. — Cap de mujic, G.—Monument al poetacatalà Saisset, B., bust.—Bustos d'infants de diversa edat,estatuetes, etc.

Bibliogr. : «L'Art et les Artistes», París, tardor de1912.

Hernandez i Couquet, Vicenç.—València, 1807-
Í1868. Deixeble de l'Escola de St. Carles. En 1854
fou nomenat professor de l'Escola de B. Arts de
Sevilla. En 1858 dirigí la restauració de la copiosa
escultura plateresca que cobreix la façana del
palau municipal de Sevilla. Fou acadèmic de mí-
mero de l'Acad. sevillana de B. Arts de Sta. Isa¬
bel. També fou nomenat individu de la Comissió
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Prov. de Monuments de Sevilla en representació
de l'Acad. St. Ferran.

Obres : Murillo, bust, Escola de B. Arts, de Sevilla.
—St. Iscle i St. Joan Baptista : dos bocets de fang cru
(1868).—PwríssíOTU Concepció, JF. (.1860).—Al·legoria, grup
colos., façana del Teatre Principal, de València.—St. Pe¬
re i St. Pau, esgl. del Sagrari, de Sevilla.—Princesa
d'Astúries, bust, per a la fragata «Infanta Isabel».—Font
monumental, a València (projecte).—5L Ferran, bocet;
Purissima Concepció. Aquestes dues són les seves darre¬
res obres.

Bieliogr. : Alcahalí.

Homs i Risa, Josep Antoni.—Nat a Barcelona
en 1897. Estudià a Llotja. Deixeble dej. Campeny
i d'E. Clarasó. Aprengué de tallar la pedra i la
fusta. Tornà després a Llotja per a cursar l'assig¬
natura Concepte de l'Art i l'Estètica, i amb el pro¬
fessor Alsina cursà el modelat durant dos anys
més. Alhora assistia a la classe de dibuix de
l'Acadèmia Galí i a la de natural del Cercle Ar¬
tístic de St. Lluc. Debutà en l'art d'il·lustrador
per a subvenir a la vida; aleshores féu alguns
dibuixos per a editors estrangers, alternant la
il·lustració de textos amb la pràctica de l'escultu¬
ra. Treballà com escultor durant dos anys en les
obres de l'Exposició de Montjuic. Viatjà per Fran¬
ça, Espanya, Bèlgica i Suïssa; finalment ha fet el
viatge de l'Amèrica llatina, on ha obtingut forces
èxits. No té predilecció per cap escola, però pre¬
fereix l'època arcaica de cada art nacional; par¬
ticularment sent atracció per l'escultura d'Ivan
Mestrowick i per la dels nostres Casanoves i Re-
bull. No podem incloure la llista completa de
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les seves obres principals perquè la seva modèstia
les hi fa veure totes insignificants, i en conseqüèn¬
cia no ens les vol indicar.

J. A. Homs, encara que no és un escultor del
tot desenvolupat, se'ns ofereix com un dels nos¬
tres escultors més sensibles al desnú jove, pletò-
ric de vida. Concep el cos humà dintre un cànon
rabassut i esferoidal, amb agudesa d'accents ta¬
llants que es produeixen oportunament i molt dis¬
cretament en les vastes superfícies simplificades
i esferoidades, amb estil propi i amb alguna remi¬
niscència de l'arcaïsme que confessa afeccionar;
arcaisme que en el seu cas sembla inspirat pels
escultors grecs del temps de Pisístrates. Té també
una particular visió dels ropatges, els quals apa¬
reixen com del tipu mullat i fi fins a confondre's
amb l'epidermis de les seves figures. Del catàlegde l'exposició que en 1926 obrí a les Galeries
Dalmau inventariem les obres següents.

Obres: Agnus Dsi, La Calma, La Marinada, Dansarina,Tema infantil : cinc pedres de talla àirezta..—Dansarina
popular. Diana, Labor, Dansarina clàssica : quatre bron¬zes.—Faune, Careta infantil. Grotesca, La Parra : quatrecomposicions de G. per a fonts públiques.

Hugué i Martínez, Manuel,—Nat a Barcelona,1872. El nom d'aquest artista és Martínez Hugué,
però ell prefereix transposar els cognoms, i tot¬
hom el coneix d'aquesta manera. Fou deixeble de
Llotja durant tres cursos. Treballà després en la
fundició artística Masriera i Campins; més tard,
en l'obrador d'un imatger barceloní obscur que
s'anomenà Josep Forés, i posteriorment entrà al
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de Torquat Tassó. Cap a l'any 94 se n'anà a París.
Sense pare ni mare, gairebé sense família de cap
mena, amb el temperament més díscol i indepen¬
dent que hom pugui imaginar, amb unes prime¬
res lletres engolides de qualsevulga manera, però
amb tot un temperament d'artista i una vivacitat i
intel·ligència gens comunes, Manuel Hugué pervin-
gué, a costa de molts esforços i aventures, a cridar
l'atenció de la gent més fina i desperta del món
intel·lectual parisenc. Poc temps abans d'esclatar
la guerra gran Hugué aconseguí de signar un con¬
tracte de treball amb un dels principals marxants
d'art modern de París, l'alemany Kahnweiler, i
això li permeté de treballar amb calma i tranquil·li¬
tat. A partir d'aquell moment, Hugué produí les
obres més importants, i en major quantitat que
mai; però els anys de la guerra, desaparegut el seu
marxant, tornaren a ésser anys d'angoixa. Aca¬
bada la guerra i retrobat el marxant Kahnweiler,
M. Hugué tornà a trobar la tranquil·litat necessà¬
ria al seu treball. Darrerament una greu malaltia
l'ha privat temporalment de dedicar-se a l'escultu¬
ra, però com que aquest artista ha tingut sempre
aficions pictòriques, ocupa el temps que la malal¬
tia li deixa lliure, en fer pintura, particularment
aquarel·les.

A la població vallespirenca de Ceret vingueren
a trobar-lo nombrosos artistes afins a la seva
manera de sentir, i de tots plegats i de l'art pri¬
mitivista que practicaven, la crítica parisenca en
digué l'«escola de Ceret». Però M. Hugué diu que
no hi ha tal escola : que a Ceret cadascun d'a-
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quells artistes feia el que li semblava segons els
propòsits que tots duien des de París.

Manuel Hugué, que és un esperit viu i àgil com
el que ho pugui ésser més i que ha arribat a
fer-se autodidàcticament una respectable cultura,
posseeix sobretot una enorme intuïció. Posades
aquesta intuïció i la seva cultura general i artísti¬
ca al servei de la seva natural vivacitat, han pro¬
duït un caràcter estimabilíssim per a tothom qui
ama l'ingeni i la conversa.

Hugué estima per damunt de totes les escoles
escultòriques l'hel·lènica. Després, els gòtics. Diu
que no admet el realisme i que l'art ha d'ésser
idealista; però ell, quan es posa a definir, es demos¬
tra radicalment realista : això ja s'insinua quan
diu que prefereix els grecs i els gòtics. En la
pàg. 146 del bellíssim llibre de Josep Pla La vida
de Manolo, es llegeix aquesta professió de fe artís¬
tica, dictada per l'escultor, que no ens deixarà
cap mena de dubte sobre el seu realisme ; «Deve-
gades passo mesos i mesos entre una etapa i una
altra. La gent treballa d'una manera delirant i
monstruosa. Jo em podria passar anys contem¬
plant una gallina, mirant el cap d'un conill, ba¬
dant davant dels vedells, dels bous i de les vaques.
Quan vull treballar obro una finestra i faig el que
veig davant. Tot és admirable».

L'escultura de Manuel Huguó és del gènere pri¬
mitivista que tanta voga aconsegueix a partir dels
començaments de la present centúria. Aquest pri¬
mitivisme sembla inspirar-se, en el cas d'Hugué,
en l'art dels escultors de s. vi^ a. de J. C., aquella
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tan simple i robusta escultura que, més que plena
de vida, en sembla atapeïda. En l'art d'Hugué hi
ha aquest atapeïment expressat amb una semblant
simplicitat de mitjans : àdhuc hi ha, més o menys
forçada segons comana la moda, aquella mateixa
natural estilització de l'escultüra del temps dels
pisistràtides. Alhora hi ha en l'escultura de l'ad¬
mirable «Manolo» una certa inhabilitat tècnica, so¬
vint una timidesa i una indecisió que hom podria
prendre com una aportació de la tendència barba-
rista o infantilista (que també és bandera d'avant¬
guardisme) si no fos que en el cas d'aquest es¬
cultor la poca traça és del tot sincera ; Hugué
no ha arribat mai a dominar l'ofici; li ha esdevin¬
gut com a Cézanne, que el sensitiu és superior a
l'artificiador. Però no sempre les mans d'Hugué
es rebelen a servir aquella sensibilitat. I com que
aquests moments de plenitud són freqüents d'en¬
çà que l'escultor treballa sense apremis ni engú-
nies, hom pot assegurar que la major part de la
seva producció darrera és admirablement reeixi¬
da. És per això que si d'una banda la seva vivaci¬
tat li obrí totes les portes del món intel·lectual
parisenc, d'altra banda les seves darreres obres
l'han elevat de la vaga categoria d'intel·lectual a
la d'artista productor i han posat en primer rengle
en l'art modern d'Europa el nom d'aquest home
tan modest com talentuós. M. Hugué es troba
ara, com aquell qui diu, acabant un aprenentatge
d'escultor genial.

Obres: S?-. Comails, B., cap (1911).—Z.a veremadora,
B., estatueta (1912).—Eh bous, P., petit b. relleu (1912).
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—Dona amb les mans ai cap, B., estatueta (1912).—A''u de
dona arrupi/, T. C., estatueta (1914).—Fora l'aigua, T.
C., petit b. relleu (1921.—Els dos toreros, T. C., a. relleu
de petit tam. (1922).—El torero, T. C., estatueta (1923).
—A l'estable. P., petit b. relleu (1923).—L'ofrena, P., es¬
tatueta (1924). — Catalana asseguda, T. C., estatueta
(1923).—Lerfa, T. C., b. relleu de petit tam. (1925).—L'u-
braçada, T. C., petit relleu (1927).—Z)ona nua, T. C., es¬
tatueta (1927).—Dues espanyoles, T. C., estatueta grup
(1927).—£■/ llaurador. P., petit b. relleu (1927).—¿//unior
J, Sunyer, B. (1912), Mus. Art Mod. de Barcelona.—Ca-
mó, T. C. (1913); Maragall, T. C. (1924); La muller de
l'escultor, T. C. (1925); El violoncel·lista Pitxot, B. (1926).
—Infant, T. C. (1927) ; sis caps.—Monument a Déodat de
Severac, a Ceret.—Monument als morts de la guerra, a
Arles del Tec.

Bibliogr. : Marc Lafargue, Manolo, «L'Amour de
l'Art», 1922, p. 282 i ss.—Gustave Coquiot, Cubistes, Fu¬
turistes, Passéistes, Paris, 1914.—André Salmon, La jeune
sculpture française, Paris, 1919.—«La Gazeta de les Arts»
Barcelona, 1925. —Josep Pla, Vida de Manolo contada
per ell mateix, Sabadell, 1928.

Jou i Francisco, Pere.—Nat a Barcelona en 1891.
Deixeble de Venanci Vallmitjana i de Pau Gar.
gallo. En deseixir-se d'aquests mestratges fou
cridat a Sitges per a treballar en l'escultura del
casal anomenat «Mar i Cel». S'instal·là definitiva¬
ment en aquesta vila, on treballa pel seu propi
compte. El seu art és arcaïtzant com el de la ma¬

joria d'escultors moderns; però ho és fins a l'ex¬
trem de semblar sovint una imitació de l'arcaïsme
peculiar de l'estil romànic. La simplicitat quelcom
pueril de l'escultura dels segles xè a xii® , aquella
mateixa feixuguesa, aquell cànon rabassut, la
mateixa concepció pueril, la composició tupida,
garladora i, més que objectivada, concebuda : tot
això es troba transposat amb molta solta i gràcia
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en l'escultura de Pere Jou, la qual sol ésser realit¬
zada en fusta sense policromia, o bé en pedra.

Obres: Capitells amb figures. P., a «Mar i Cel», de
Sitges.—Brollador, P., per a un jardí de Pruit (Colisa-
cabra).—Capitells i altra escultura decorativa, per a una
casa de Newport (Amèrica del 'Ñorá).—Al·legoria, M., a
un mausoleu del cementiri de Sitges.—Escut, P., façana
principal de la Casa de Correus de Barcelona.—Capitells
i petita escultura decorativa aplicada a l'arquitectura
d'una casa del poble de Pruit.—SI. Josep, F., a les mon¬
ges dominicanes d'Horta.—Nombroses estatuetes de talla.

Julio Antonio.—Veg. Rodríguez.

Lopez i Pellicer, Francesc,—Nat a València
en 1759. Deixeble de l'Acad. St. Carles. En 1803
en fou nomenat tinent director.

Obres: Al·legories, dues estàtues encarregades amb
motiu de les festes per l'entrada de Carles I v a Valèn¬
cia.—St. Carles Borromeu, b. relleu, Mus. de Saragossa.
—Sta. Teresa combregant, b. relleu en el mateix museu.

Bibljogr. : Alcahalí.

Llabrés, Antoni.—Sanselles (Mallorca)-fPalma,
1826. Als tretze anys entrà d'aprenent al taller
palmesà de Joan Obrador. Fou sobretot imatger.
Visqué sempre a Mallorca i treballà potser ex¬
clusivament per a les Balears. Morí a l'hospital
de Palma després d'una vida morigerada i labo¬
riosa.

Obre.s : Trinitat, grup, parr. d'Artà.—Asíàtua sepul¬
cral, esgl. de Mur.— Verge del Roser, a la capella del Ro¬
ser de la parr. de Felanitx.—Retaule de St. Pere, en l'al¬
tar major de l'esgl. de Buja.—St. Francesc i el Crist, grup
processional, esgl. dels Mínims, de Palma.—St. Pere No¬
tase, esgl. de la Mercè, de Palma.—St. Cristòfor, esgl.
à&íimiaW.- Beats Gaspar Bono i Nicolau de Longobardi,

8
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en llurs capelles de l'esgl. dels Mínims, de Palma.—Al¬
tra Verge del Roser.—Beata Catarina Pomàs. - Retaule
major de l'ermita de St. Honorat, de Randa.—Retaule
del Sagrari; estava en el transaltar de la desapareguda
esgl. dels Dominicans, de Vulma..—Retaule de la Beata
Marianna, esgl. de la Mercè, de Palma.—St. Jordi, esgl.
de Manacor.—St. Pere, Verge del Roser iPurissima, esgl.
de Sanselles.

Llàcer i Viana, Bemat.—Nat a València durant
la primera meitat del s. xix^. Fill de l'escultor
Vicenç. Deixeble de l'Escola de St. Carles. En
1829 fou nomenat acadèmic supernumerari de la
de St. Carles; en 1831 ho fou de mèrit; en 1836 ac¬
tuava com ajudant d'escultura de la susdita escola.
Es dedicà a la imatgeria i sembla que aconseguí
dotar les imatges que esculpí d'una unció molt
apreciable.

Obres : Cacera de l'estruç, b. relleu d'oposició al càri-ec
d'acadèmic.—L'oració de l'Hort, grup.

Bibliogr. : Alcahalí.

Llàcer, Vicenç,—Nat a València en 1772. Pare
de Bernat. Deixeble de l'Acad. St. Carles, de la
qual fou acadèmic de mèrit en 1803. En 1822 fou
nomenat tinent director de l'escola d'aquella aca¬
dèmia. Es dedicà a la imatgeria. Fou deixeble
d'Andreu Llàcer, escultor del s. xviiV .

Obres : Jesús Nats,arè, per a la Germandat de la Sta.
Creu, de València.—Assumpta, grup, esgl. de Penàgui¬
la.—Sts. Abdon i Senén,, a la mateixa esgl.—St. Joaquim,
parr. d'Alcahalí. -St. Felip, als Agustins de Xàtiva.—
Ramir el Monjo, b. relleu, Acad. St. Ferran.

Bibliogr. : Vinaza.—Alcahalí.
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Llimona i Bruguera, Josep,—Nat a Barcelona en
1864. Estudià el dibuix a Llotja amb Claudi Lo-
renzale i Martí i Alsina, i l'escultura amb V. Vall-
mitjana i R. Nobas. Des dels catorze fins als
setze anys féu pràctiques en l'obrador de Nobas.
En 1880 prengué part en el concurs Fortuny, que
anualment organitzava l'Ajuntament de Barcelona
oferint-hi el premi d'una pensió a Roma. A des¬
grat de la seva jovenesa. Llimona guanyà aquest
concurs i aconseguí d'anar a estudiar a Roma;
on va residir tres anys. L'artista confessa que,
degut a la seva poca edat, els grecs, que tant
abunden en els museus romans, no li feren gaire
impressió. La prolongació de la pensió li fou con¬
cedida per raó de la bona impressió que produí a
l'Ajuntament l'estàtua eqüestre de Berenguer el
Gran que ell havia tramès des de Roma. Ha viat¬
jat per diversos països europeus, i darrerament,
vers l'any 1926, organitzà una exposició dels seus
marbres a la capital de la República Argentina,
exposició que tingué enorme ressò en aquella
ciutat. Josep Llimona fou, amb el seu germà, fun¬
dador del Cercle Artístic de St. Lluc, de Barcelo¬
na, i ha estat durant tres anys president de la Jun¬
ta Autònoma de Museus de l'Ajuntament de Bar¬
celona. Enric Casanoves és deixeble seu. Ultra els
grecs, els escultors antics preferits per Llimona
són els del Renaixement italià, i entre els moderns
Rodin i Meunier.

La influència dels grecs no es veu pas en la
seva escultura. Llimona admira aquella escultura,
però no sent la forma de la mateixa manera que
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els artistes de l'antiguitat. En canvi, és notori
l'italianisme de la seva escultura, particularment
l'italianisme dels escultors de «madonne» del pri¬
mer Renaixement. Aquella finor de percepció de
les més pures valors de feminitat que féu la glòria
dels Rossellino, Duccio, Pollajuolo, Donatello, de¬
lia Robbia i tants d'altres mestres del baix relleu
italià primitiu és molt semblant a la percepció
que ens demostra el Llimona de les estàtues i
estatuetes femenines tallades en marbre puríssim.
Encara Llimona ha vessat en aquestes obres mol¬
tes altres valors de morbidesa que el baix relleu
no permet. Però és curiós de remarcar que aques¬
tes influències qúe sembla que haurien hagut d'és¬
ser les primeres de manifestar-se, aleshores de
l'estada a Itàlia, són precisament les darreres, les
de les obres més recents de l'artista.

Al començament són més aviat les influències
de l'escultura monumental i grandiloqüent prac¬
ticada pels escultors oficials francesos de la sego¬
na meitat del s. xix® i començaments del xx^ les
que pesen sobre Llimona. Aquella escultura no
té res de femenina : més aviat afecta la virilitat :

avança el pit, ostenta els bíceps i bona barbas-
sa fluvial. Hi ha certament en aquest programa
l'emulació de Miquel Angel, però del Miquel An¬
gel que s'enduen a París els deixebles de la Villa
Mèdicis. No és pas un fet insòlit, aquest d'un cata¬
là que se'n va a estudiar a Roma i ens en torna
afrancesat.

Fou de Barcelona estant, i en plena maduresa,
que Josep Llimona es deixà influir pel belga
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Meunier i pel parisenc Rodin. Aquestes dues in¬
fluències es troben ben palpables en el monument
al Dr. Robert i en el colossal St. Jordi eqüestre.
Les influències abans esmentades ja es manifesten
en l'estàtua eqüestre de Berenguer el Gran, la
seva primera estàtua. Per fi, a partir, poc més o
menys de l'anj^ 10 d'aquesta centúria és quan es
produeix en l'esperit de Llimona aquesta evocació
dels italians escultors de «madonne», però inter¬
pretats un xic al través de la concepció rodiniana
de la forma. Val a dir que aquesta influència
de Rodin sembla que de mica en mica vagi des¬
apareixent, i que sigui Bartholomé l'artista que
particularment influeixi sobre Llimona, encara
que aquestes influències són molt lleus.

Alguns escultors catalans han volgut seguir a
Llimona en la manera de concebre els volums
i en la manera gairebé miraculosa d'expressar-los,
sobretot les anatomies de la donzella. Ningú no
ha reeixit en aquesta imitació. Només Llimona
ha sabut fer parlar el marbre per a expressar els
valors, els traspassos infinitesimals, vagues i can-
viants, dels cossos subtils de les noies. No hi ha
pas manera d'explicar-se aquest art tot de fineses,
on no hi ha arestes ni traspassos violents, on tot
és tendror i vida jovenil perfectament articulada
en un esquelet invisible, però present i tan vital i
mogut com la carn viva que l'enfunda.

Obres : Monument al Dr. Robert, P. i M., a Barcelona.
—St. Jordi, P., estàtua eqüestre colos., en els jardins de
Montjuic.—Enterrament de Jesús, grup, a la cripta de la
parr. de Vilafranca.—Desconhort, M., Mus. Art Mod. de
Barcelona.—Adolescent, M., Mus. de Buenos Aires.—
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Cordelia, en una col. particular de Buenos Aires.—
Monument a Manuel Calvo, B., a Bilbao. Les obres es¬
mentades fins ací són les que l'artista considera més im¬
portants.

Diversos alts relleus, B., al monument a ColomíD, ac¬
tualment destruïts.—El Jill pròdig, B., mig tam. nat.,
Mus. Art Mod. de Barcelona.—Desconhorl, Al., al Parc
de la Ciutadella, de Barcelona. (D'aquesta estàtua Lli¬
mona en féu rèpliques de diverses grandàries).—à/orfèi-
lia, B., bust, Mus. Art Mod. de Barcelona.—Nu de dona,
M., a un terç de tam. nat., en el mateix mus.—La Font,
a. relleu, tam. nM.. — Escena religiosa, B., a. relleu, faça¬
na de l'esgl. St. Nicolau, de Bilbao.—Pastoral, B., grup,
en una col. argentina.—La Primavera, La Cabellera, Ma¬
ternitat, grup : tres obres de M., de mig tam. nat.—Be¬
renguer el Gran, estàtua eqüestre.—Ramon Berenguer el
Vell, B., Saló de St. Joan, de Barcelona.—Mausoleus del
comte de Lavern (Masnou), Mundet (Arenys), Robert
(Sitges), Rialp, Torras, Alomar, Llopart (els quatre a
Barcelona), Satrústegui (St. Sebastià, de Guipúscoa),
Jaume Lópex (Comillas), Chopitea (Buenos Aires).—Cal¬
vari, al cementiri de Portugalete (Biscaia). —Perg-e,—Pu-
rissima.—Sagrada Família. — St. Josep. — Sagrat Cor.—
Crist en creu.—Idil·li, en una col. particular argentina.—
Amor a la Infància, grup. Escoles de Bosc, de Montjuic.
—Jesús i els nens, P., b. relleu en el timpà de la capella
d'Orfens, de St. Julià de Vilatorta.—Les recompenses,
P., a. relleu de tam. maj. que nat., façana posterior de
l'Arc del Triomf, de Barcelona.—A/ Dret Canònic. P.;
El Dret Romà, P. : dos a. relleus en la façana del Palau
de Justícia.—Bàcul per al bisbe Torres i Bages.—Joc de
cafè, model de vaixella per a ésser fosa d'argent.

IBibliogr. : Opisso.—Album artistic de "La Renaixensa.u
—Materiales y documentos de arte español, Barcelona,
1908.—Vol. I d'aquesta obra.

Llisas i Fernandez, Ramon,—Nat a Barcelona
en 1879. Deixeble de Llotja. En eixir de l'escola

(I) Aquests relleus representaven : Presentació de Colom ats Reis
Catòlics; Colom demana protecció; Desembarcament a Amèrica;
Desembarcament a Barcelona.
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oficial de B. Arts entrà a fer l'aprenentatge en
l'obrador de J. Reynés. Després treballà intermi¬
tentment, com ajudant, en els obradors de Llimo¬
na, Blay, Querol i Borrell i Nicolau. És molt des¬
tre en el tallat del marbre, treball que conreà
en l'obrador del marbrista Becchini. Després d'u¬
na joventut afanyosa i dura, Ramon L·lisas acon¬
segueix, ara en entrar a la maduresa, l'ideal de
tota la seva vida : poder fer obra personal. Ben
abans de treballar per compte propi, o abans de
poder fer-se conèixer, ja la seva escassa producció
havia cridat l'atenció de la crítica de Barcelona i
de Madrid, i el mateix escultor Querol havia vol¬
gut escriure l'elogi de Ramon L·lisas. La seva mo¬
dèstia ha contribuït a demorar l'hora del triomf;
però, encara que aquest no s'hagi produït sorollo¬
sament es pot assegurar que el pervindre és de
R. L·lisas.

Per bé que aquest escultor tingui un concepte
idealista de la vida i sigui un freqüentador de
concerts i un dilettanti del «bel canto», el seu art,
com cal a un escultor de talent, és realista, força
influït pels francesos de la fi del s. xix® ; en la ma¬
gistral testa del violinista Costa és ben palesa la
influència del Rodin que esculpí l'estàtua de Bal¬
zac. Les seves preferències són pels fidiencs,
Donatello, Miquel Angel i Rodin. L'escultura
de L·lisas és robusta, de dicció precisa i opor¬
tunament accentuada. Aquest artista, ben poc
reconegut pels mateixos escultors, pot ésser tingut
com una de les més sòlides representacions del
realisme del començament de la present centúria.
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S'ha dedicat preferentment al retrat en bust, i ha
conreat amb èxit la pintura i l'art cartellista. Ha
viatjat per Espanya i ha visitat París, Roma i
Venècia.

Obres: El riu contemplant les seves plantes, G., Mus.Art Mod. de Barcelona.—Retrats dels nebots de l'escul¬
tor, tres bustos de M.—La pianista P. Madriguera, M.,tors.—El violinista Costa, B., cap.—La sopran Elena Gi¬
ménez, B., bust.—El tenor H. Lázaro, B. argentat, cap.—Josep Reynals, cap, B.—Joan Bordes, cap, B.—Marquesade Vilanova i Geltrú, M., bust.—Sra. Teresa Ferrer, M.,bust. Srta. Amèlia Fortim, B., bust.—El pintor JoaquimMir, B., bust.—Srta. Matilde Ciutat, G., bust.—Guineu,
P., per al jardí del pintor J. Mir.

Maillol, Arístides Josep Ventura.—Nat a Ba¬
nyuls en 1861. Estudià en l'Escola de B. Arts, de
París, i en el taller de Cabanel, però només la
pintura; perquè, encara que ja abans, a Perpinyà,
havia fet escultura sota el mestratge d'un escultor
català el nom del qual desconeixem, sembla que
en arribar a París, Maillol tenia la intenció de de-
dicar-se a la pintura. Les primeres obres escultò¬
riques fetes a Perpinyà foren unes plaquetes en
b. relleu de pisa, és a dir, d'argila esmaltada.
A París, segons algun biògraf, estudiaria a l'Es¬
cola de les Arts Decoratives, potser abans o des¬
prés que a l'escola oficial de Belles Arts. Però
sembla que en aquella escola d'Arts Decoratives
Maillol féu una estada curtíssima.

El viatge i la consegüent estada a París coinci¬
diren amb l'abrivada del simbolisme literari i de
l'escola sintetista que venia a ésser el reílexe
del simbolisme en les arts plàstiques. Maillol
s'hi engrescà i seguí devotament Gauguin, bo i ad-
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mirant alhora Cézanne. Aquestes idees juntament
amb les medievalistes que Ruskin i els prerrafae-
lites anglesos mantenien aleshores amb poixança,
impressionaren tan fortament l'esperit de Maillol
que les professà desseguida amb tot el delit del
més fervorós neòfit. Tanta pressió feren aquelles
idees sobre Maillol que gairebé fins armi han
informat no solament la seva obra sinó àdhuc la
seva vida. Maillol, a imitació de Gauguin, ha por¬
tat la seva adhesió al credo naturista, primitivista,
i àdhuc salvatgista, fins a l'extrem de portar una
vida esquerpa, viure tot l'any a pagès (a Marly-
le-Roy durant l'istiu, i a Banyuls a l'hivern), ves¬
tir com un saltamarges, parlar com un camperol,
fabricar-se ell mateix els materials i construir-se
les eines, afectar la poca traça i, en fi, practicar
un art, com el de Gauguin, més que ingenu, inge-
nuísta i salvatgista.

Començà, com William Morris, projectant ta¬
pisseries segons un prejudici semblant : no pas
goticista, com projectaven els prerrafaelites, però
sí barbarista. Aquestes tapisseries les feia teixir
a Banyuls per mà de les pagesetes; ell mateix es
tenyia els fils i fins es fabricava els tints amb sucs
de plantes que ell personalment anava a collir,
assessorat per un vell apotecari de Banyuls. Tots
dos tenien la convicció que els tints d'origen
vegetal són molt més sòlids que els minerals.
És el cas de Lleonard de Vinci, preocupat d'in¬
ventar barnissos i colors més que de pintar i
corregir la seva pobre visió del color : els bar¬
nissos i colors inventats per l'infadigable ml-
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lanès anorrearen la poca pintura que produí.
Les tapisseries de Maillol són d'un estil idèntic

al gauguinisme més bàrbar. Després d'aquestes
tapisseries Maillol tingué una passió pel gravat
al boix. Pel tiratge dels seus boixos cap paper li
era prou bo. Li calgué fabricar-se'n un. Maillol
muntà una petita manufactura de paper en la
qual aquest era elaborat segons les pràctiques
més arcaiques. Aquest paper devia ésser el millor
de tots i costava un ull de la cara—però no se
n'ha parlat mai més.

Fou en ocasió de la seva manufactura de tapis¬
seria que, tot jugant a esculpir, tornà a agafar afi-
ció a l'escultura: tanta afició que negligí la pintura,
el boix i la tapisseria, per a dedicar-se sempre més
a l'art dels volums. En aquells anys el sintetisme
tractava de cohonestar el propi barbarisme, salvat¬
gisme i rusticisme, amb les idees primitivistes
d'Ingres, i una d'aquestes idees colpí extraordinà¬
riament l'enteniment de Maillol : la de simplici¬
tat formal. Per tal d'atènyer la bella forma, deia
Ingres, cal modelar esferoidalment i sense detalls
interiors. «¿Per què no produeix hom coses de
gran caràcter? Perquè, en lloc d'una forma gran,
hom en fa tres de petites». I també : «La forma be¬
lla consisteix en plans rectes i rodons». Cézanne
i Maillol prengueren això tan al peu de la lletra
que aquell arribaAm a afirmar, com qui predica
l'Evangeli, que en la naturalesa només hi ha cons,
esferes i cilindres; mentre que Maillol es posarm a
fer escultura segons els preceptes d'aquest evan¬
geli : tractava les cames de les figures com si
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fossin dues columnes. Així complia amb el pre¬
cepte ingrese : «que les cames siguin com dues
columnes».

Maillol es cansà aviat d'aquesta simplicitat, per¬
què el seu geni l'obligava a denunciar aquests
passatemps i a anar per feina. Però hom no aban¬
dona així com així els arrauxaments de la jor-en-
tut. Maillol els abandonà lentament. Aviat trobà
un elegant derivatiu del seu culte de la ingenuïtat
artísica bo i adaptant-se al primitivisme de l'es¬
cultura grega del s. vi® a. de J. C. A desgrat de
les seves vel·leïtats salvatgistes, ben aviat Maillol
confessà la veritat hel·lènica, i després sempre
més ho féu constar. En aquella mena d'adaptació
als temps moderns de l'escultura del temps dels
pisistràtides, Maillol triomfà immediatament. Tan
aviat com pogué fer escultura de bo de bo, el seu
extraordinari talent i la seva incomparable sensi¬
bilitat escultòrica es feren palesos. La fama uni¬
versal de Maillol data d'aquella hora. L'escultor
rossellonès copçà de la manera més feliç aquella
peculiar simplicitat de volums dels grecs prefi-
diencs, aquella plétora de vida que sembla jus¬
tament que la susdita simplicitat reveli millor.
Maillol assimilà d'aquells primitius hel·lènics el
cànon rabassut de proporcions, l'estil encara quel¬
com decoratiu, els arcaismes avui dia puerils o
afectats i per tant nocius a la veritable ingenuïtat
tan anhelada. Maillol seguia essent fidel al seu
ideal de joventut.

Aquella adaptació i reestilització de l'escultura
grega arcaica que féu cèlebre a Maillol, tingué el
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contracop de les imitacions. Després dels imita¬
dors vingué la difusió de l'estil, la incorporació
d'aquella nova concepció escultòrica a gairebé
tota l'escultura moderna. Tot el món s'incorporà
a l'escola de Maillol, i encara s'hi troba. S'es¬
devingué que altres escultors reestilitzaren a
la faisó egípcia, o bé a la faisó indostànica, etc.;
però és el cert que la tendència arcaïtzant nasqué
en l'escultura amb l'empenta de Maillol. Aquestes
reestilitzacions anaren sempre no més lluny que
a l'assimilació dels primitivistes avançats, fins que
vingueren les escoles de la «surenchère» i rehabi¬
litaren l'escultura dels salvatges : l'art negre.

Maillol reaccionà quan es trobà amb tants imi¬
tadors; de manera que anà deixant els arcaismes
i les reestilitzacions per a enrobustir encara més
la seva escultura i atorgar-li un segell ben perso¬
nal, sense preocupar-se gaire del cànon rabassut
ni de les cames curtes i gruixudes de la banda del
tormell, sense arcaismes, sense barbàrie. En can¬
vi, no ha oblidat la lliçó de simplicitat ingresca.
Pei-ò ara no la practica al peu de la lletra, sinó
que, simplement, s'inspira en l'esperit ingrese.

Bé es pot dir que, després de Rodin, Maillol és
el primer escultor dels nostres dies, i des de cert
punt de vista, des del punt de vista de l'art dels
traspassos, és superior l'escultor de Banyuls a
l'escultor de Meudon. Maillol esculpeix preferent¬
ment a tot altre tema el desnú femení de la sego¬
na joventut, robust, fort i massís : el tipus pagès
de dona jove. Els materials que prefereix són la
pedra i la terra cuita.
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Obres : Duss noies que porten un cossi, grup d'argila
esmaltada.—Figura mig vestida, col. Octave Mirbeau.—
Les lluitadores, grup, Mus. Mod. de Berlin.—Bust de do¬
na; Dona que es fa la trena; Nena asseguda, B.; Nena dre¬
ta; Nena agenollada ; cinc obres (una rèplica a la col. Vo-
llard, de París), ais museus de Berlín i Bremen. —¿'uaío-
lescent, al Petit Palais, de París.—El Pensament, Ajunta¬
ment de Perpinyà.— Venus, a Port-Vendres.— Monument
als morts, a Ceret.-—Dona dreta, col. Fayet.—Dona arru-
pida (1905).—Momiment a Bianqui, a Puget-Théniers.—
Dona asseguda, en el Mus. de Hagen.—Les Quatre Esta¬
cions, col. Morosof.—Pomona, P.—Desig, b. relleu.— Re¬
trats nombrosos.—Nombrosos caps de dona i de donzella.
—Flora, P.—Noia dreta amb túnica, B.—Dotia que cami¬
na, Nu d'home i dona agenollats i en pugna, V., b.
relleu.—í/ome/ow sense braços, T. C. — Dona ajassada,
T. C.—Dona nua asseguda i aixencarrada, T. C.—Esta-
tuetes femenines nues, B. o T. C.; nombroses variants.—
Tors femení, T. C.—Dona nua que es cura els peus, esta-
tueta.—Desnü femení, F., b. relleu, col. Lerolle. Fou la
seva primera escultura després de l'anada a París.—Mo¬
nument commemoratiu d'una victòria naval, a Port-Ven-
dres.—Tors, B. Monument a Cé;;anne, a Aix de
Provença.—Dona nua asseguda a terra i amb els braços eh
adoració, estatueta.

Bibliogr. : Maurice Denis, A. Maillol, París, 1925.—
Léon Werth, Quelques peintres, Paris, 1923.—André Sal¬
mon, La jeune sculpture française, Paris, 1919.—Nombro¬
sos articles en revistes d'art franceses i alemanyes.—El
vol. I d'aquest llibre.

Manalt, Celestí,—Nat a Perpinyà en 1867. La
vocació escultòrica se li desvetllà tard, però vio¬
lentament. Produí la primera obra a l'edat de
37 anys. Sembla que fou autodidacta i que sofrí
molt per aprendre i fer-se conèixer. Fou de tem¬
perament independent i esquerp. En 1917 exhibí
en l'Exposició d'Art Francès, de Barcelona. La
seva escultura revela sovint la desesperació i el
sofriment.
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Obres : El Despreciat. Fou la primera obra de Manalt,
exhibida a Barcelona en 1917 i ara en el Passeig dels
Plàtans, de F^rpmyk.—L'home qui cerca la llum, El noi
dels cimbals, La deu : tres obres exhibides en 1917 a Bar¬
celona;— El dubte. F^a càrrega, El noi de la pedra: tres
obres al Mus. de Perpinyà.

Mani i Roig, Carles.—Tarragona, 1866 - f Barce¬
lona, 1911. Aprengué el dibuix amb el pintor tar¬
ragoní Bellver, i l'escultura amb els escultors Va¬
nes i Miró, també tarragonins. A l'edat de 17 anys
es traslladà a Barcelona, on seguí els cursos de
Llotja. Alhora treballà com ajudant, successiva¬
ment, en diversos tallers d'escultors. Cap al 1885
se n'anà a Madrid, on va passar alguns anys. Cap
al 1891 hi tornà; aquesta segona estada coincidí
amb la del pintor R. Canals, que és qui ens èxpli-
ca el que reportem sobre la vida de Mani a Ma¬
drid. Sembla que fou una vida de misèria. Menja¬
va en una caserna, en companyia dels oficials. No
sap Canals per quines raons la situació sovint
desesperada de Mani fou mitigada pels jesuïtes,
que li enviaven subsidis. A Madrid Mani esculpí
la seva obra més famosa. Els Degenerats, la qual
reféü set o vuit vegades. Sembla que aquesta
obra fou una preocupació constant per a Mani : li
prengué els dotze anys de la seva vida que passà
a Madrid. Segons ens manifesta el seu germà.
Mani creia que aquella obra només la podia rea¬
litzar a Madrid. Canals afegeix que Mani estava
carregat de teories i filosofies enrevessades i es¬

tranyes i que era de temperament desconfiat i
esquerp. Tothom convé que era molt exaltat i que
estava convençut de posseir un geni extraordina-
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ri. A Madi'id també esculpí una obra que havia de
produir gairebé tant d'escàndol com Els Degene¬
rats : era una Magdalena informada d'un erotis¬
me que llindava en el sacrilegi. També esculpí
el bust de la dona que li feia dissabte de la seva
habitació. En deixar Madrid, devers 1893 se n'anà
a París, junt amb Pere Ferran, un pintor tarrago¬
ní. Alani emprengué aquell viatge comptant amb
una pensió de 200 ptes. mensuals que li havia con¬
cedit l'Ajuntament de Tarragona. Amb aquesta
quantitat procuraren viure els dos tarragonins;
Mani fou sempre generós amb el seu company,
que no guanyà mai res. Com que aquesta pensió
no arribava a cobrir totes les necessitats, el pintor
S. Russinyol ajudà constantment a Mani. En tor¬
nar de París, vers l'an}^ 1906, Mani arribà a assen¬
tar la seva situació.

Degué ésser cap als anys 1907 o 1909 que exhibí
a Barcelona, en una de les grans exposicions mu¬
nicipals, Els Degenerats. L'obra produí una gran
sensació i provocà airades protestes i alguns so¬
rollosos entusiasmes. En aquesta obra hi ha l'ini¬
ci del barbarisme aplicat a l'escultura ; les formes
sumàries, puerils i estilitzades de l'art escultòric
dels salvatges aplicat a la gran estatuària. És
r«art negre» incipient. Aquest art defensat amb
les filosofies probablement bàrbares, també, del
seu autor, precedí de pocs anys la gran voga de
Picasso. Com que Mani, segons sembla, freqüentà
a París aquest pintor andaltis, no seria gens es¬
trany que li suggerís la idea de fer quelcom de
nou a base de la concepció bàrbara de l'art dels



128 FELIU ELIAS

negres salvatges. Això d'una banda podia apa¬
rèixer com una lògica conseqüència de les teories
infantilistes, ingenuïstes i salvatgistes iniciades
per Gauguin, mentre que d'altra banda responia
adequadament al clam dels marxants que només
cercaven novetats. Els Degenerats i Instint humà
són títols que ja preludien el dadaisme.

Repatriat a Barcelona, Mani fou donat a conèi¬
xer a Gaudí pel seu entusiasta el Sr. Cases-Carbó.
Aleshores entrà a col·laborar amb l'arquitecte de
la Sagrada Família, el qual esdevingué amb Ca¬
ses-Carbó i Roca i Roca un dels pocs admiradors
que Mani aconseguí entre nosaltres. Aquesta col-
laboració durà vuit o nou anys, fins a la mort de
Mani. El germà mitjà del nostre artista diu que
aquest aconseguí disuadir a Gaudí de decorar el
temple de la .Sagrada Família amb escultura em-
motllada del natural. Algunes de les estàtues i
grups de la porta de la Glòria d'aquell gran tem¬
ple en construcció serien obra de Mani. És curiós
de remarcar la gràcia i la força escultòrica de
tals escultures i de contrastar-les amb les altres
obres, terriblement inferiors, que produí aquest
artista. Ací hi ha un enigma : ¿és possible que
l'autor de les escenes figuratives del portal de la
Nativitat, de la Sagrada Família, sigui el mateix
dels retrats i de les altres obres que esculpeix sin-
crònicament? Al nostre entendre les obres atribuï¬
des a Mani en l'esmentat temple serien emmotlla-
des del natural i després estilitzades per ell.
Aquesta estilització que Gaudí no deuria haver
practicat abans, seria tota la revolució escultòrica
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que el nostre artista aportaria en la col·laboració
amb Gaudí.

Un altra enigma en la història d'aquest escultor
és la debilitat que per ell sentí Gaudí, i la seva
amistat amb els jesuïtes quan justament Mani feia
ostentació d'irreligió o d'anticatolicisme. Mani es¬
culpí un grup de Jesús, la Magdalena i altres te¬
mes bíblics i hagiogràfics dintre un to eròtic i sa-
críleg tan pronunciat que la seva mateixa senyora
vídua, a desgrat de l'admiració il·limitada que sent
per l'art del seu marit, no creu presentables, ni vol
mostrar particularment, ni tan sols ha consentit
que fossin fotografiats. Diu l'esmentada senyora
que una vegada Mani proposà a Gaudí d'esculpir
una Sta. Teresa que aquest necessitava, però que
Gaudí rebutjà tot i semblar-li genial, perquè aque¬
lla imatge hauria escandalitzat a les monges a
què era destinada.

Obres : Els minaires, grup, estatueta abocetada, col.
Sra. vda. Mani.—St. Josep, 6., per al P. Creixells, je¬
suïta.—Corona per a un llum, B., al Palau del comte de
Güell, en el Carrer Nou; amb composició figurativa.—
Cases-Carbó; Roca i Roca; Enric Borràs; El pare de l'ar¬
tista; Un militar tarragoní. Un altre oficial de la guarni¬
ció de Tarragona; Neti de tres anys; Un tarragoní; Eljis-
corn : nou bustos de G.—La muller de l'artista, G., esta¬
tueta sedent.—Projecte de monument als herois de Tarra¬
gona {1897).—Virtut i Vici, G., grup (1902).—Pescadoret
desnú, G.—El Desconfiat, estatueta sedent {\9QD).—La
Prostitució, G., estatueta, bocet, col. Sra. vda. M.ani.—
Els Degenerats, G., grup, bocet col. Sra. vda. Mani. El
grup definitiu, de tam. colos., es troba en l'Institut Bellvé,
del carrer de Nostra Dona del Coll, a Vallcarca.—Ins-
tint humà, G., (1899).—Figura anatòmica; Lladre de
///?!«.• dues estatuetes, G. col., Sra. vda. Mani.—La/íí-
gida a Egipte. —Degollació dels Innocents.—St. Josep i
l'Infant.—Angel amb una trompeta, P., excepte el cen-

9



130

turió de la Degollació d'Innocents, que és de M. Són les
estàtues i grups més importants que per ara ostenta la
Porta de la Nativitat del temple de la Sagrada Família.
—Penediment, G. Fou la primera estàtua esculpida per
Mani, a l'edat de 24 anys.—Crist i la Magdalena, G. Ca¬
nals diu que aquest grup també fou realitzat en T. C.—
Bust de dona.—Crist en creu, B., en la cripta del temple
de la Sagrada Família.—Mercuri (í), G., de tam. major
que nat. (1895).—Verge del Roser, tam. colos., per a co¬
ronament de la casa que Gaudí construí al Passeig de
Gràcia cantonada al C. de Provença. Aquesta escultura
es troba, inacabada, en el soterrani de la citada casa.—
Caballé Goyeneche, Calbeton, Fernández;, Sanahuja : tres
bustos, G.—Els Haulers de l'Ebre, G., tam. major que
nat.; en la casa de la vila de Mora de l'Ebre.—Dolorosa,
per a un mausoleu de Gandesa.—Dos mausoleus, a Mora
d'Ebre.—Verge del Carme.—Crist en creu i dos candelers,
B. argentat, en la casa Monlleó, de Mora d'Ebre.

Maragall i Noble, Ernest.—Nat a Barcelona en
1903. Fill del cèlebre poeta. Deixeble de l'Escola
Sup. de Bells Oficis, de Barcelona, en la classe de
Pau Gargallo per a l'escultura i en la de Francesc
Galí per al dibuix i la pintura. Al començament
conreà més la pintura i el dibuix que l'escultura.
Aquests estudis duraren sis mesos, fins a la disso¬
lució d'aquella escola. Aleshores féu un viatge
per Itàlia; en aquest viatge va ésser més colpit
per la pintura del Renaixement que per l'escultu¬
ra. Després visità París i Madrid. Ha esculpit
unes quinze obres entre bustos i estàtues, una
d'elles en bronze, a més de tres estatuetes i un
retrat del pintor Togores. L'art d'E. Maragall
és ben construït i de moviment i valors molt ca¬

denciosos i intencionats; té gràcia, esveltesa i mol¬
ta comprensió dels volums. És quelcom influït pel
cànon voluminista de Maillol, però ai.xí com l'art
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d'aquest és de proporcions rabassudes, el de Ma-
ragall és de proporcions esprimatxades. Els tras¬
passos hi són vius, amb arestes agudes, ben con¬
jugades amb les superfícies corbes.

Marco i Diaz-Pintado, Francesc,—Nat a Valèn¬
cia en 1887. Deixeble d'algunes escoles d'arts ma¬
nuals i, després, de la de St. Carles. Als dotze
anys entrà com a aprenent en un obrador d'imat¬
geria; després treballà en altres de semblants, a
València. En l'any 1914 guanyà, per oposició,
una càtedra de composició d'escultura decorativa
en l'Escola d'Arts i Oficis de St. Jaume de Galícia,
i en 1917 aconseguí el trasllat a la de Sevilla, la
qual exerceix actualment. S'ha dedicat a l'escultu¬
ra monumental, a la imatgeria, a l'escultura cerà¬
mica i a la decorativa. Les seves idees estètiques,
potser puguin col·legir-se dels seus gustos artís¬
tics : prefereix l'escultura egípcia, després estima
la grega i la ibèrica. Els escultors que més ad¬
mira són Rodin, Meunier, Mestrowich, Clarà,
Capuz, Julio Antonio i V. Macho. Ha viatjat per
Espanya.

Obres : Monument al pintor Agrassot, a la «Glorieta»,
de València.—Monument a Mutio^ Degrain, al susdit jar¬dí valencià.—Un altre Monument a M. Degrain, al parc
de Màlaga.—Font de la confidència, jardí de la finca «El
Menjû», del Sr. J. Payà, a Cieza (Múrcia).—Panteó de la
familia Verdaguer, M. i B., a València.—Jesús Matizaré,T. P., a una esgl. de la província de Sevilla.—El misteri
del cop de llança, T. P. (caoba), per a la processó de la
Setmana Santa de Màlaga.—Monument a la Restauració
(1927), M., a Molvedre (en coHab. amb l'arquitecte A.
Romaní); és de tarn, colos.—Cris/ e?î creu. P.; Alfons XIH,
bust de tarn. maj. que nat.: dues obres en curs d'execució.
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Marés i Deulovol, Frederic, — Nat a Portbou
en 1894. Deixeble de Llotja i d'Eusebi Arnau.
En 1913 fou pensionat per l'escola per a ampliar
els estudis a París i Brussel·les. En 1914 ho fou per
l'Acadèmia de B. Arts de Barcelona per a prosse¬
guir-los a Roma, Florència i Pàdua. Les dues
pensions foren guanyades per oposició i atorga¬
des per unanimitat dels jurats. En 1917 l'Estat
espanyol el pensionà perquè estudiés l'escultura
espanyola. Frederic Marés sent especialment l'es¬
cultura decorativa d'alta escola, particularment
la que serveix a l'arquitectura. Ha produït es¬
cultura de pedra i bronze, no solament per a l'ar¬
quitectura profana sinó també per a la religiosa
i la funerària. Tendeix a estilitzar excessivament
i segons la pauta dels períodes primitius de les
arts clàssiques; sembla també, consegüentment,
influït per Ivan Aíestrowicli. Aquest excés d'esti¬
lització i el prejudici arcaïtzant donen sovint a la
seva obra un xic d'afectació, ço que moltes vega¬
des és compensat per la gran traça que aquest
escultor posseeix per a compondre i modelar. De
totes maneres, el seu ideal decorativista sempre
pervé a concretar-se en bones produccions im¬
pressionants. També ha esculpit bons bustos re¬
trats. L'artista confessa no sentir preferències per
cap escultor o escola; tot li plau per un costat
o altre.

Obres : Monument al canonge Rodó (1918), plaça del
Clot (Barcelona).—Mausoleu de la família Bertran, a St.
Gervasi.—Altres mausoleus en els cementiris de Figue¬
res, Sitges, Mataró i Masnou.—L'Empordà, grup al·legò¬
ric, en curs d'execució, per a la decoració de la Plaça de
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Catalunya, a Barcelona.—Mes/re Pu/nwa, cap, B., Mus.
Art Mod. de Barcelona.—Nombrosa escultura per a jar¬
dins, edificis públics i esglésies.

Bibliogr. : «Gazeta de les Arts», Barcelona, 1925.

Martí, Juli.—Escultor de les terres de Lleida,
nat vers 1870. Deixeble de Llotja, es desenrotllà a
Barcelona i després en desaparegué sense deixar-
hi rastre. Treballà a començaments de la centúria
actual amb l'escultor rossellonès Gustau Violet.
El seu temperament esquerp, un amor propi molt
susceptible i la seva massa humil fortuna foren
obstacles al desenvolupament del seu talent, qúe
és molt gran, i l'impediren de produir obres per¬
sonals. Sempre treballà a les ordres d'un altre
escultor, o bé en treballs de poca importància. Si
Juli Martí té ocasió, algun dia, de treballar en
bones condicions, serà sens dubte una de les valors
més fortes de la nostra escultura. El seu senti¬
ment de la forma tendia a concretar aquesta per
matisos infinitesimals, a la manera forta i robusta
de Miquel Angel. No procedia de la massa al de¬
tall sinó que damunt d'unes vagues línies gene¬
rals anava, com aquell qui diu, construint mati¬
sos, talment com els pintors impressionistes. Quan
totes les valors eren dites, quan tots els matisos
eren entrelligats, aleshores sorgia un volum so¬
lemnement encisador i persuasiu. Sobressortia en
el b. relleu. Únicament s'ha conservat de Juli
Martí, segons les nostres informacions, una sola
obra de la seva primera joventut, la qual no ex¬
pressa pas gaire la personalitat d'aquest artista
potser perdut. Aquesta obra és l'estàtua Prop
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de raigtia, que existeix al Mus. d'Art Mod. de
Barcelona.

Martorell, Jaume.—Veg. l'article sobre Miquel
Torres.

Martorell i Ollé, Salvador.—Nat a La Canonja
(Camp de Tarragona) en 1895. Féu els estudis i
l'aprenentatge a casa dels imatgers tarragonins
Arana i Bru. Pel demés fou autodidacta. En 1914
es traslladà a Barcelona. Durant els anys 1918
i 1919 rebé una pensió de la Diputació de Tarra¬
gona. Ha viatjat per Espanya i França. Els seus
artistes preferits són els grecs de l'antiguitat,
Enric Casanoves i Pau Gargallo.

L'art de Salvador Martorell està impregnat del
cànon grec arcaic, un xic rabassut, que implantà
el gran Maillol. És una escultura quelcom més esfe¬
roidal encara que la de Maillol. La timidesa de les
seves obres primeres va fent lloc, de mica en mica,
a un aplom que ens va descobrint la fina sensibi¬
litat d'aquest artista en el percaçament del volum.
La seva escultura és graciosa i sana. Ha executat
en marbre, fusta, pedra calissa, vori i bronze. En
vori ha produït obres de vitrina i d'orfebreria,
però també alguna de gran tamany. Aconseguí
un bon èxit en l'Exposició d'Art Decoratiu de
París, de 1925.

Obres : Eixint del bany, P.—Abril, G.—I altres que S.
Martorell no ens ha volgut comunicar.

Martrús i Riera, Jaume.—Nat a Manresa en
1889. Deixeble de Llotja i dels escultors J. Cam:
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peny i P. Carbonell. També estudià el natural en
el Cercle de St. Lluc i en l'Agrupació Artística de
Barcelona. La primera feina d'escultura la féu a
l'edat de setze anys : unes medalles per a l'obra¬
dor medallista de Juli Vallmitjana. En aquesta
edat es traslada a París, on treballà primerament
com a caricaturista i després com a escultor.
Aleshores produí obres de pedra, terra cuita i
coure repujat. Més tard viatjà per França, Suïssa
i Itàlia, i retornà a Barcelona just quan, en 1914,
esclatava la guerra europea. Aquest daltabaix
l'impedí de retornar a París i féu que s'instal·lés
a Barcelona, on es posà a treballar per al joier
Valentí. En l'escultura d'orfebre produí sobretot
medalles de vori per a ésser muntades en metall.
També féu la façana d'escultura de pisa, d'estil
barroc modernitzat, que l'esmentat joier posseí
al Passeig de Gràcia. Alternant amb la minús¬
cula escultura, Martrús produí en aquells dies
alguna estatueta. Volent intervenir en una explo¬
tació pecuària, residí algun temps en una masia
del Puig de Bassegoda; però allà es dedicà més
a tallar estatuetes i a la cacera de senglars que no
pas a la cria de bestiar; i el resultat fou, que al
cap d'un any, en 1923, desistís d'aquella empresa.
Aleshores Martrús se n'anà amb la família a pro¬
var fortuna a l'Africa equatorial, a una colònia
anglesa, on aconseguí alternar l'escultura amb el
negoci de cacau. Darrerament ha ingressat com
escultor en la fàbrica d'imatges religioses «El Ar¬
te Cristiano», que a Olot fundà Joaquim Vayreda,
on alterna avui dia la seva personal produc-
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ció amb la que li reclama aquella manufactura.
Martrús, que a París visità sovint el Mus. Gui-

met, prefereix per damunt de tot l'escultura orien¬
tal; després estima el Renaixement italià, Donatel-
lo sobretot; i sols en darrer terme els grecs. Creu
que l'escultura de museu i de col·leccionisme no
té raó d'ésser; això voldrà dir que, per ell, l'escul¬
tura ha d'ésser aplicada. El seu art és graciós i
amb tendència al decorativisme.

Obres : Desvelllameiit, G.; Corrent i jugani.; Diana: tres
estatuetes.

Marzo, Antoni.—Nat a València a mitjans del
s. xix.è . Deixeble, i més tard professor, de l'Es¬
cola de St. Carles. Es dedicà a l'escultura monu¬

mental i a la imatgeria, i excel·lí en totes dues.
Fou mestre de molts escultors d'anomenada i tre¬

ballà molt. No obstant, i a desgrat de la seva
contemporaneïtat, cap biògraf, ni sisquera els
valencians, no en saben ni la data de naixença
ni el segon cognom. Fou mestre de Felip Farinós.

Obres : Mausoleu de la família Romero, cementiri de
València.—Pietat, grup, als Escolapis de València.—Al¬
tra Pietat, als Escolapis de Xixona.—L'oració en l'Hort,
grup, a Molvedre.—La Fortalesa, El Coratge, La Pietat
La Caritat: quatre estàtues de P., al monument aT; Qui¬
jano, a Alacant.—La Font de Joanes (en col·lab. amb
A. Esteve i Romero), a València.—Escultura decorativa
per a diversos teatres de Wlència.

Bibliogr.: Ossorio.

Mateu i Montesinos, Ramon,—Nat a València
en 1891. Deixeble de l'Acad. de St. Carles. Alhora
féu l'aprenentatge en un taller valencià d'escultu-
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ra religiosa. En acabar l'aprenentatge anà a Ma¬
drid per ampliar els estudis en el taller del valen¬
cià G. Borràs. En 1918 se n'anà a Cuba i en 1927
al Perú, on exhibeix i treballa llargament. L'art
d'aquest escultor té moltes de les qualitats de
carnositat i Adda que posseeix l'escultura del seu
compatrici V. Navarro; àdhuc, com aquest, mos¬
tra una certa morbidesa que l'acabat del modelat'
portat al darrer punt de finesa li atorga. També,
com Narmrro, alguna vegada cau en el contras-
sentit, quelcom repel·lent, d'estilitzar arcaicament
i decorativament els cabells de figures pensades
i executades de faisó realista. La traça i la sensi¬
bilitat de R. Mateu en matisar les carnacions és
extraordinària. Prefereix Fídias, Miquel Angel i
Donatello entre els escultors antics, i entre els
moderns Meunier, Rousseati i Bourdelle.

Obres : St. Joan, col. de l'escultor Inurria.—Brindis
de Bacchus. (1913).—Embadaliment, (1917).—L'heroi, (1919)
—Monuments a Zenea, a Maceo, Finkla}', al Dr. Diego
Tamayo, a Emilià Nunez; i bustos amb pedestal, de Cul¬
teras, Delgado, General Gorga i Lacears: totes aquestes
obres a L'Havana.—Diversos bustos de personalitats pe¬
ruanes.—Tipus populars.—Les Quatre Estacions, per al
menjador del palau de la presidència de la República del
Perú.—Monument al metge Carrion, a Lima.—Infant,
M., de dos colors, bust.

Bibliogr. : J. M. Bayarri, Ramon Mateu, València. ,

Mateu, Joan Bta. Pere, o Peremateu,—Escultor
de Valls. Solament sabem d'ell que esculpí l'altar
major de l'esgl. del Carme d'aquella població.

Bibliogr. : C. Martinell, A través dhina centúria de
l'escultura catalana, «ReA'. de Catalunya», núm. 4.



138 feliu elias

Mimó i Blasco, Claudi.—Nat incidentalment a

Zamora (1887), de pares catalans, fou immedia¬
tament portat a Barcelona, on féu els estudis.
Deixeble de Llotja i alhora aprenent en l'obrador
de Josep Campeny, i després en el d'E. Clarasó.
Aquest període d'estudis i aprenentatge comprèn
els anys 1900 a 1906. A partir d'aquesta darrera
data Mimó ha treballat pel seu compte. Des de
l'any 1910 al 1920 viatjà per terres d'Espan}^ per
a treballar particularment en escultura decorati¬
va. En 1921 s'instal·là a París. Sol exposar en els
Salons de Tardor i dels Independents de París.
En 1924 fou nomenat «sociétaire» del Saló de
Tardor.

L'art de Claudi Mimó es concebut dintre el cànon
de Maillol, però en l'estil més tallant de certes bi¬
furcacions posteriors de l'escola. Així com Maillol
només acusa rarament les arestes i simplifica sis¬
temàticament, Claudi Mimó prodiga els traspas¬
sos aguts i tallants i alterna la simplicitat de les
masses principals amb un oportú detallisme força
més prodigat que en l'escultura de Maillol. L'art
de Mimó és molt fi, molt intencionat, aplomat,
robust i amb una punta de puerilitat avantguar¬
dista que no li fa cap mal i li atoi'ga una gràcia
particular.

Ceres: Eterna Eva (1906), Mus. de Les Palmes (Ca¬
nàries).—La lloba (1907).—La Tísica, M., bust. Fou exhi¬
bit en l'Exposició anglo-llatina de Londres de l'any 1910
i adquirit per un particular.—Grup al·legòric que co¬
rona la façana del Casino Militar, de Madrid.—Capitells
per a la Catedral de Vitòria i l'esgl. de l'Almudena, de
Madrid.—Font, per a l'«Hacienda del Pino», del Sr. La-
cierva, a Múrcia.—Desnú femení, B., (1921) col. Pazos,
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de L'Havana.—Roses sense espines, B., bust. (1921).—Cap
de nen, cera (1923).—Sí. Joan, B., cap (1923).—Cap de nen
P., (1924).—Verge, col. Foucielgue, de París (1924).—
Eclosió (1924).—Cap de nena, P., rosa, (1925).—Gitana,
B., cap (1925).—Sirena (1925), per a una font.—Retrats i
estatuetes de T. C.

Miranda i Caselles, Joan,—Nat a València en
1842. Deixeble de les Escoles de St. Carles i
St. Ferran; en aquesta darrera a les ordres de
l'escultor Piquer. Sembla que seria cap als anys
de 1870 que s'expatrià; s'instal·là consecutivament
a França, Anglaterra i els Estats Units.

Obres: L'escullor Ignasi Vergara, bust, (IfôS).—Font
monumental dedicada a Joanes (1858), model de fusta (pro¬
jectat per Ramon Gimenez).—Temes evangèlics (1859),
diversos b. relleus copiats de les pintures «Els Evange¬
lis» de l'alemany Overbeck.—El príncep cfAstúries, grup
al·legòric (1860).—Cervantes, bust.; projecte del Monu¬
ment a Cervantes: aquestes dues obres són de l'any 1S78
i es troben a Nova York.

Biblioge.: Ossorio.

Moltó i Such - , Francesc Antoni,—Altea Ala¬
cant', 1S41-t1501.—Deixeble de l'Escola de St. Car¬
les. A l'edat de 20 anys entrà en la de St. Ferran.
En 1882 aquesta escola el pensionà per anar a
Roma, on no sols estudià sinó que treballà en
diversos encàrrecs. L'any 1889 partí cap a Buenos
Aires. Dos anys després es repatrià, i aleshores
fou nomenat professor de l'Escola de B. Arts de
Granada. Conreà també la pintura.

Obres : El poble lliure (1871), g'rup. — L'Estudi, G.
(1878),—Fra B. de les Cases emparant un indi, grup uà-

(1) .Algan biògraf l'anomena Lluch, de segon cognom.
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quirit pel govern. {\d8\).—Mausoleu de Nari>ae^, a Loja(1876).—51. Felip i St. Simon, apòstols, en l'esgl. de SantFrancesc el Gran, de Madrid.—Escenes del Quixot, b. re¬
lleus.—Fortuny, bust.—Projectes de monuments: a la
ciutat de Granada, a Jaume I (1876), al canonge Liíiàn,i de les estàtues de Les Quatre Estacions.—Bust (1871).—Hernán Cortès (1876).—Alfons d'Ercilla (1878).—Retrat
femení, bust. (1878).—L'Adéu (1876).—General Espartero,bust. (1876).—Malasaiia i la sera filla (1876).

Bibliogr.: Almanac de «Las Provincias», València
1902.—Ossorio. —Alcahalí.

Monegal i Prat, Esteve.—Nat a Barcelona en
1888. A l'edat de 21 anys començà a estudiar l'es¬
cultura, després d'haver tastat la pintura, el dret,
la pedagogia, l'economia política, el comerç i la
música. Estudià el dibuix i la pintura a l'Acad.
Galí. Després es llançà autodidàcticament a l'es¬
cultura. Més endavant anà a París i copià els grecs
al Louvre i a l'Escola de Belles Arts. Prefereix
Fídias i Policlet; després, alguns escultors de la
Renaixença italiana; també C. Meunier. En canvi
avorreix Rodin. També estima A. Maillol i Josep
Bernard. De l'escultura ama més l'estructura que
les valors formals, fins al punt de sospitar si ell ma¬
teix no hauria estat un millor arquitecte que escul¬
tor. Fa tretze anys que deixà l'escultura per a de-
dicar-se a la indústria. Fou mestre de R. Solanich.

Obres : Dona que es pentina, B., estatueta.—Portadora
d'àmfora, T. C., estatueta inacabada.—Co/hrfora, M. Al¬
gunes rèpliques de M. es troben en col·leccions estrange¬res.—Dona asseguda, B., col. J. Folch i Torres.—Ara,
cap., M., col. Mallol.—Noia de les trenes, B., cap., col. J.
Kucahado.—Joventut, M., testa, col. R. M.—La Pau, P.,col. Masramon, d'Olot.—Desnü, G. —Font brollador, M.,
en la Plaça del Pati., de Valls.
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Monjo i Garriga, Enríc.—Nat a Vilassar de Mar
en 1895. Deixeble de Llotja i d'Eusebi Arnau. Del
taller d'aquest mestre passà a fer d'ajudant del
de Josep Llimona. Alhora es passà sis anys a la
Facultat de Medicina estudiant anatomia. En 1918

guanyà, per oposició, la plaça d'escultor anatò-
mic d'aquesta facultat. L'any següent guanyà,
també per oposició, una bossa de viatge a l'es¬
tranger concedida per l'Ajuntament de Barcelona.
En tornar del viatge, fou sol·licitat per l'Escola de
Belles Arts per tal que s'encarregués de la classe
de Dissecció o Demostració Pràctica de l'assig¬
natura d'Anatomia. En 1922 guanyà, per oposició,
la càtedra d'Escultura. En 1926 obtingué el primer
premi del Concurs Nacional d'Escultura. L'any
següent li ha estat encarregada la direcció de la
càtedra d'Anatomia de Llotja. L'art d'Enric Mon¬
jo, pel poc que en coneixem, és d'una gran ampli¬
tud d'estil. Els ropatges particularment són inter¬
pretats amb quelcom de la simple grandesa dels
ropatges del Greco o de l'escultor de Valladolid
Gregorio Hernandez.

Obres : Projecte de monument a St. Francesc, G.—
Monument a Narcís Giralt. Mausoleus diversos.—-Al¬
tar del Gremi de Fabricants, de St. Feliu, de Sabadell.
—Estàtues de tam. sup. al nat., a la façana de la Caixa
Popular de Barcelona.—Dues estàtues al·legòriques per
a la decoració de la Plaça de Catalunya. — Grup al·legò¬
ric de gran tam. per al Pare de Montjuïc.

Montané, Lluís.—D'aquest artista, que a hores
d'ara comptarà trenta cinc o quaranta anys, no
hem pogut obtenir dades biogràfiques. Es uh
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escultor que es significà en l'escultura animalista
un xic estilitzada. Ha fet obres interessants i les
ha exhibit sovint en les sales d'exposició barcelo¬
nines d'ara farà uns quinze anys. De sobte s'eclip¬
sà i mai més no n'havem pogut saber res.

Monserrat i Portella, Josep.— Hospitalet, 1860 -

t Barcelona, 1923. Deixeble de Llotja i de J. ;Rey-
nés. Fou professor en l'Escola d'Arts i Indústries,
de Barcelona. Escultor destre en un cert ve¬

rismo banal i detallista. Es dedicà a tots els gène¬
res i treballà molt en col·laboracions anònimes.
Fou mestre de L. i M. Oslé. Fabricà bustos i figu¬
res de T. C. i de pisa per al comerç.

Obres : La petita néta (1900).—El primer intent (d'un
infant). Mus. Art Mod., Barcelona.—Monument a Colom, a
Mayagüez (Puerto Rico).—El P. Dia!{, estàtua, a Canà¬
ries.— Verge del Carme, B., al mausoleu dedicat a les
víctimes de l'explosió del vaixell «Cabo Machichaco», a
Santander.—Paguera, P., estàtua a la façana del Palau
de Justícia, de Barcelona.—Monument a Ángel Barrera,
a Fernando Pòo.—Mestre Alfonso, M., bust, façana del
Mus. de la Ciutadella, a Barcelona.—Geni alat, B., Cer¬
cle Artístic, de Barcelona.—Amor i Treball.—El .fill prò¬
dig (1^9).—Innocència, T. C., (1881).—L'Avi, B., bust
{lSSS).— Viladomat, B., --Desemparats, G., (1891).
— Tornant de mercat, G., grup, Mus. Art Mod., Barcelo¬
na.—Crisi en creu, al mausoleu Fornell, en el Cemen¬
tiri Nou de Barcelona.—Bugadera.—L'Exèrcit, grup, al
monument a Alfons XII, a Madrid.—A/ane/íc.—Diversos
bustos femenins.

Biblioge.: Espasa.—«Bol. Soc. Esp. Excurs.», 1911,
p. 120-2.—Ossono.—«Ilustr. Catalana», 1904.—Materia¬
lesy Documentos de Arte Español, I (Barcelona 1908).—
Elias de Molins.

Navarro i Romero, Vicenç,—Nat a València en
1888. Deixeble de l'Escola de St. Carles i del pin-

\
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tor Mezquita. Guanyà, per oposició, una pensió a
l'Escola Espanyola de Roma. A Roma guanyà el
concurs anual d'escultura nacional. Devers 1913
obtingué, per oposició, la càtedra d'escultura de
Llotja, de Barcelona. No té altres preferències
que per l'art de caràcter i de qualitat. Creu que la
personalitat de l'artista no pot desentendre's de
les condicions ètniques i que, d'altra banda, aques¬
tes són un bon adjutori. Es contrari de l'escolasti-
cisme i l'academisme rígid.

Vicenç Navarro destaca tina personalitat supe¬
rior en la nostra escultura. Al començament la
seva escultura patia un xic de preciosisme i d'a¬
fectació : les seves figures prenien una mica aquell
aire «cabotin» i «poseur» propi de l'art madrileny
modern; però de mica en mica l'escultor ha anat
abandonant aquestes puerilitats i una certa ten¬
dència a l'estilització, particularment l'estilització
dels cabells i dels ropatges, i s'ha llançat definiti¬
vament a l'expressió de les valors realistes de la
forma : volum, qualitats materials, expressió de
vida pantejant, expressió psicològica discreta i
oportuna. Es característic de l'art de Navarro una
saborosa sensualitat, un sentiment sensual de la
forma; això li permet de traduir admirablement
les més subtils valors de l'anatomia femenina i jo¬
ve, la salut, la plétora de vida, tant com la mor-
bidesa. L'art dels traspassos en el voluminisme de
V. Navarro és d'una traça extraordinària, molt
subtil i alhora molt forta. Aquest artista és, encara,
dels que amen el treball perfecte i frueixen en la
materialitat de l'ofici.
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Obres: Aurora (1914), M. groc.; Tors fenwii, M., es-
tatueta: dues obres en Mus. d'Art Mod., de Madrid.—El
pintor Pinado, M., a la Plaça de l'Audiència, de Valèn¬
cia.- Monument al músic Giner, M., en l'Avinguda Na-
varrorreverter, de València.—Bustos, de M. o B., dels
Srs. Comte de Güell, Brocàs, Moragues, Belmonte,
Cantó, Comte de Sta. Maria de Sans, Alfons XIII i Ba¬
ronesa d'Alcahalí.—Ha esculpit també l'estàtua de mar¬
bre que hom ha col·locat darrerament al Patí dels Taron¬
gers del Palau de la Generalitat, i està treballant en
tres estàtues de pedra per a la decoració de la Plaça de
Catalunya.—Pla produït també estatuària, petita i gran,
de fusta.

Bibliogr. : «Gazeta de les Arts», 192*1.

Nobas i Ballbé, Rossend. — Barcelona, 1838 -

t 1891. Deixeble de Llotja i d'Agapit Vallmitjana
(hi ha qui diu si fou deixeble de Venanci Vallmit¬
jana, o bé dels dos Vallmitjanes). Als comença¬
ments de la seva carrera es dedicava a l'escultu¬
ra d'argenter en l'obrador Masriera, i alternava
aquest treball amb la pràctica de l'aquarel·la. En
1871 es revelà com a escultor, amb el Torero mo¬
ribond. L'Escola de B. Arts el nomenà professor
d'escultura en 1877. Fou mestre de Gamot, No¬
gués, Fuxà, Llimona i altres notables escultors.
Seria a partir de l'èxit que aconseguí la seva pri¬
mera escultura exposada, que R. Nobas es desen¬
tengué de l'argenteria i es posà a treballar d'es¬
cultor pel seu compte. Diu Masriera que a les
darreries de la seva vida exercia d'escultor de la
Facultat de Medicina; això provaria, potser, que
el seu art no fou sempre ben recompensat. Afe¬
geix l'esmentat biògraf que aquesta feina, més
aviat desagradable, acabà per interessar enorme-
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ment l'escultor. De la seva afieló a l'aquarel·la n'hi
restà sempre poc o molt l'habitud, i sembla que
sempre que en tenia l'ocasió, es dedicava al dibuix
d'il·lustrador, feina que no li desplaïa ; sabem que
il·lustrà «La Gitanilla», de Cervantes (edic. Ver¬
daguer). Del seu talent d'aquarel·lista existeix una
obra d'empenta que representa La sortida de Ja
processó de Corpus, de la Seu.

Rossend Nobas produí molt i no sempre al ma¬
teix nivell de talent i perfecció; però quan reeixia,
el seu art es posava a primer rengle. Aleshores
R. Nobas era un magnífic artista, el mateix en
l'escultura gran que en la petita. Fou un dels
mestres escultors catalans que millor conreà l'es¬
cultura de terra cuita, de la qual en produí gran
quantitat, sobretot d'obres destinades a l'ornamen¬
tació de jardins. També fou molt fecunde en el
retratisme, adés retratisme autèntic, aixó és, de
gent contemporània, adés en el pseudoretratisme
o representació de personatges històrics, la ico¬
nografia dels quals havia d'ésser més o men3's
inventada. Se li saben més de noranta bustos

retrats, seixanta dels quals són de marbre. De
l'art més reeixit de R. Nobas ja en tractem en el
vol. I d'aquest llibre.

Obres ; Espases d'honor ofertes per la Diputació de
Barcelona als generals O'Donnell i Prim.—Crist en creu,
T. P., esgl. de la Bonanova (Barcelona).—Monument a
Cabrinety, a Puigcerdà.—Mercuri, o El Comerç, M., fa¬
çana del Casino Mercantil, de Barcelona.—Sibilia, T. C.,
bocet. —Pietat, G., grup.—Alarb, T. C., bust.—Güell i
Ferrer, P., tam. maj. que nat., al monument de la Rbla.
Catalunya (Barcelona).—Camell i Elefant, T. C., dos
bocets.—Crist en creu, B.; Aquestes set obres són de l'any

10
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1891.—Quadriga d'Apol, B., o Ferro, que corona la Cas-
cata del Parc.—Faunes i Esfinx, P., per a la mateixa
cascata.—Rafael de Casa?tova, B., en la Ronda de St. Pe¬
re, de Barcelona.—Torero 7noribond o Segle XIX, B.,
col. Comte de Ferran Nunez, de Madrid, i rèplica en el
Mus. d'Art Mod. de Barcelona; tam. un poc més petit
que el nat.—Grifaus i rostres del monument a Colom,
a Barcelona.—Pagesos i Pageses, T. C., de diversos tam.
Una parella de petit tam. en el Mus. d'Art Mod., de
Barcelona.—Mausoleu Ametller, al Cementiri Vell.—Es¬
quelet embolcallat, al mausoleu de la família Farreres, en
el Cementiri Nou.—Mater Dolorosa, al mausoleu C. Fa¬
bra, del Cementiri Vell.—L'/sc/e. — C/oIíWe A/asríera, M.,
bust; F'ortunyO·), M., bust; dues obres en el Mus. d'Art
Mod., de Barcelona.—El pare del dibuixant.—J. Pellicer,
T. C., col. Apel·les Mestres, tam. petit.—Balines, Pedrell,
Pius IX, Shakespeare, Dant, Milton, Cervantes (2) (1873),
(encàrrec d'un cervantista barceloní), Beethoven, Aristòtil,
St. Tomàs d'Aquino : bustos, els dos darrers a la Univer¬
sitat de Barcelona.—IJAtlàntida, G., grup al·legòric.—
Dos grups al·legòrics, de T. C.—Patge portafanal, per a
ésser editat copiosament en B. i F. — Una vella. —Verge
del Carme, per a un oratori particular.—Verge dels De¬
semparats.—Pau Claris.—Noia, T. C., cap.—Cursa de
braus.—Sanxo en l'illa, T. C.—Fortuny, bust medalló.—
Dolorosa i altres estàtues per al mausoleu Brugada (Bar¬
celona).— Angel, al mausoleu Torrents (Barcelona).—
Escrivania, a la Universitat de Barcelona.—Pagesos, T.
C., parella d'estatuetes sedents. Mus. d'Art Mod., de
Barcelona.—Al·legoria, M., b. relleu, al monument d'Ant.
López (Barcelona).—6/eó i Lleona, T. C.. estatuóles,
Mus. Art. Mod. de Barcelona.—f/ís/ón'íi del treball, fris,
façana de la casa Blajot, en el Passeig de Gràcia canto¬
nada al carrer de Diputació.

Bibliogr. : Ossorio.—F. Miquel y Badia, El Arte en
España, Barcelona, s. d.—^J. Masriera, petita biografia en
la revista «L'Avenç», Barcelona, 1891.—F. M. Tubino,
El arte y los artistas contempor. en la Península, Madrid.

(1) Apel·les Mestres posseeix de Nobas un bust de Fortuny de T. C-
(2) Hi ha un bust de Cervantes, de tam. colos. i de T. C., obra de R.

Nobas, en e1 Mus. Art Mod. de Barcelona; però no és a la vista del
public.
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— «Bol. Soc. Esp. Escurs.», 1911.—Elias de Molins.—Es¬
pasa.—R. N. Comas, Nostre retrato, setmanari «La To¬
masa», Barcelona 13 febrer 1891.—«Ilustr. Catal.», núm.
169 (any 1888) i 201 (any 1891).—«Ilustr. Artist.», anv1834 p. 310-1.—«Ilustración de Madrid», any 1871.

Nogués i García, Anseím.—Nat a Valls en 1864.
Deixeble de Llotja, de R. Nobas i d'A. Vallmitja-
na. Fou pensionat a París per la Diputació de
Tarragona. El seu art és serè i sòlid dintre l'aca-
demisme. A. Nogués posseeix una perfecta con¬
cepció de la simplicitat i de la robustosa i ampli¬
tud de gestos i de volums que convenen a l'escul¬
tura monumental. La seva estàtua de Nebrija,
potser la millor de les eixides del seu taller, és
prou per acreditar un artista.

Obres ■. Nebrija, M., doble tam. nat., façana de la Bi-bliot. Nacional cíe Madrid. — Antoni Agustín, b. relleu en
el susdit edifici. — Tercer Misteri de Dolor, grup de tam.
sup. al nat., per al Rosari Monumental de Montserrat.—
Indibil; Repòs; Romà : tres obres en la Diputació de Tar¬
ragona.—Antoni Agustín; i alt relleu al·lusiu al meteorò¬
leg P. Faura : dues obres de P., en el Palau de Justícia,de Barcelona.—Lluís Dalmau, M., bust, façana del Mus.
de la Ciutadella, a Barcelona.—Quart Misteri de Goig,B., a. relleu, Santuari de Lluc (Mallorca.—L'escultor
Lluís Bonifaç, M.—Mausoleu de la família Camps, Cemen¬
tiri Vell de Barcelona.—Crist en creu, T. P., altar del
Sagrament de l'esgl. de la Bonanova.

Oliva, Alexandre Josep.—Sallagosa (Cerdanya),
1823 -1 1890. Sembla que començà de treballar au-
todidàcticament. Vers l'any 44 se n'anà a París,
on estudià el dibuix amb el pintor Delestre, però
continuà autodidàcticament l'estudi de l'esculrura.
En 1855 el crític Edm. About comparava les obres
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d'Oliva a les de Pradier. Visqué gairebé sempre
més a París, on es troben la majoria de les seves
obres. El retrat és el gènere que conreà amb més
amor i freqüència.

Obres: Mnyor. Parish, bisbe de Langres (1849).—La
Reina d'Holanda.—La Rda. Marc Javoney Mapo¬
leó I i Carlemany : bustos colos.—A/éerí iîfg'auA:, bust.—
Mnyor. Gerbet, bisbe de Perpinyà. — Libermann, B. —
.Sr. Baude (1859).—L'acadèmic Etienne, bust.—Mn. Eus-
taqui Sapieha, bust. (1861).—Sra. Joubert, T. C., bust.
(1867).—Bust de noia (1868).—Mapoleó III, per al teatre
del Vaudeville, a Paris.—El Príncep d'Astúries, (18fô).—
Colbert.—El baró de Silbert (1874), una de les millors
obres d'Oliva, segons el Diccionari Larousse.—Collin
d' Harleville, bust, en el Teatre Francès. — Srta. A.
Froiild.—St. Francesc Régis, al convent de les «Dames
de la Retraite».—Després del primer pccat,'grxvp (1867).—
Príncep d'Astúries (1874).— Vble. J. B. de Lassalle, M.,
tam. colos., en la casa mare dels Germans de la Doctrina
Cristiana, a París.—El missatge, M., Mus. Louvre (1861).
—St. Carles Borromeu, M., tam. colos., esgl. de St. Al¬
bert, de Porto.—Corrfíer, B., monument funerari a^Be-
siers (1873).—Francesc Aragó, B., a Estagell (1865).—
Mn. Deguery, M., estàtua commemorativa, esgl. de la
Magdalena, a París (1873).—Les Quatre Estacions, al Bou¬
levard St. Michel, de Paris.—La Verge de Font-Romeu.
—Jargot, en l'Ajuntament de Paris.—Alfons XII vestit^de
cacera.—Rembrandt, B.; Pere Ventura de Raulica (1857):
dos bustos. Mus. Luxemburg, a Paris.—Ricard Cobden,
Aquiles Fould, Francesc Aragó, General Bi^ot : quatre
bustos. Mus. de Versalles.—Colbert, bust en l'Escola
Colbert, de Paris.—René Caillie, bust, Ajuntament de
Niort.—Pelisson, bust. Mus. de Besiers.—Dom Brial;
Mnyor. Gerbert : dos bustos, Mus. de Perpinyà.—Leftiel
(1863), Frederic Mercey, Almirall Paris, Damant d'Urrille:
quatre bustos, a Casterbrun (Amèrica).—Sr. i Sra. Leh¬
man i fills (1857), St. Vicenç de Paül (1870) : dos bustos en
el Mus. de Lió.—Frère Philippe, Dr. Carolas, Mapoleó III
(1870), Emperatriu Eugènia (1870), Alfons XII als dot^e
anys : cinc bustos en el palau de Castille, a París. Del
darrer hi ha una rèplica a Madrid.—Mariscal Mac-Mahon.
bust, M.—Engelmann, hust.—Micolau Poussin, Gerard
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Audran, Jean Goujon, Philibert Delonne : quatre bustos,
M., tam. colos., en l'exterior del Pavelló Denon, al Lou¬
vre.—C/!erí¿6¡n¡, bust (1864), en el Conservatori, de Pan's.
—Chevreul, Lesseps, Paul Boiteau i molts altres bustos,
generalment de M.

Bibliogr. : «Ilustr. Catalana», 30 nov. 1883.—P. La¬
rousse, Grand Dictionaire Universel du XIX siècle, Paris,
1874.

Oliver, Manuel.—Poca cosa se sap d'aquest es¬
cultor, que treballà a les darreries del s. xviii^.
Hom li atribueix dues de les estàtues de marbre
que, en fornículs, decoren el pati de Llotja, i que
representen Europa, Asia, Africa i Amèrica; però
hom no precisa quines són. Les altres dues són
atribuïdes a F. Bover. El més probable, però, és
que totes quatre siguin d'una sola mà, car, l'estil
de totes és el mateix. Són molt dolentes.

Oms, Manuel,—Barcelona, 1842 - f 1886. Deixe¬
ble de Llotja, on talment despuntà que ja en els
primers temps d'estudi li fou encarregat un cruci¬
fix. Amb l'import d'aquesta obra se n'anà a viat¬
jar per l'estranger sense que els seus pares ho sa-
piguessin. L'esgotament del diner el féu retornar
a Barcelona, on continuà els estudis. L'Escola de
Llotja el pensionà per ampliar-los a Roma. Allà re¬
bé l'encàrrec de decorar el palau del duc de Manza-
nedo. Sembla que fou durant aquesta primera es¬
tada a Roma que Oms esculpí el grup eqüestre
d'Isabel la Catòlica, el qual a Madrid agradà tant
que el Govern l'adquirí i, sobre un sòcol, l'erigí al
cap d'amunt del Passeig de la Castellana, on es tro¬
ba encara. El Govern pensionà novament M. Oms
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per a estudiar a Roma. En acabar aquesta segona
pensió l'escultor sembla que s'intal·là a Madrid, on
un pintor anomenat Sans el protegí i l'ajudà per a
obrir-se pas, la qual cosa M. Oms aconseguiria
amb escreix.

L'escultura de M. Oms és forta i simple, dintre
un académisme detallista que és propi de l'escul¬
tura que podríem anomenar isabelina, la qual en¬
cara té reminiscències d'aquell estil comprimit i
atapeït que conrearen els millors escultors del pe¬
ríode napoleònic. Esculpí sovint el tema del pagès
i la pagesa.

Obres : C?-ist en creu, per a una csgl. de Mèxic. Es la
primera obra seva esculpida quan encara estudiava a
Llotja.—Decoració del palau Man^anedo (a Madrid ?).—
Monument a Isabel la Catòlica, grup eqüestre que el coro¬
na, B., en el Passeig de l'Hipòdrom, a Madrid.—El pri-
mer pas, M., grup (1876).—La mort del general Concha,
G., grup (1876).— Tipus català, T. C. (1376). En 1878 fou
reproduït en M., en la col. Rostchild.—Gàa/m, T. C.
(1884).—Monstres marins. P., quatre grifauts per al llacde la cascata del parc de Barcelona.—Estàtues per al pa¬
lau del duc de Santonya.—Prometeu, Mus. Art i\Iod. de
Barcelona.

Bibliogr. ; «Bol. Soc. Esp. Excurs.», 1911, p. 134 i ss.
—«Ilustr. Esp. y Americana», Madrid, 1876.—Elias de
Molins.

Orteils i López, Josep.—Nat a Vilarreal (Caste¬
lló de la Plana) en 1887. Als dotze anys d'edat en¬
trà a l'obrador de l'imatger castellonenc Pasqual
Amorós, on aprengué també el dibuix. Al cap
d'un temps se n'anà a treballar a València, a l'o¬
brador d'imatgeria dels Srs. Ureña i Carbonell.
Uns mesos després entrà al de l'escultor Lluís Gi¬
labert, on aprengué i treballà durant tres anys
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amb força profit. Durant el primer any de residir
a València anà a aprendre el dibuix en les classes
del Patronat; després, en l'Acad. de St. Caries (cur¬
sos 1903-4 i 1904-5) cursà les diverses assignatures
concernents a l'escultura. En 1906 anà a Madrid
per a exhibir amb èxit les seves obres. En 1907
vingué a Barcelona també per a prendre part en
una de les exposicions internacionals. Ací residí
uns mesos, bo i cercant feina. No havent-ne tro¬
bat, retornà a Vilarreal. En 1908 tornà a Madrid
en ocasió d'una altra exposició col·lectiva i hi re¬
mangué per a treballar en el taller de Querol. En
morir Querol entrà al taller de Benlliure. En 1911
l'abandona per tal d'anar-se'n a Roma pensionat
per l'Acad. de St. Ferran. A Roma visqué durant
tres anys. Després passa a Florència i a París,
on resta dos anys més. Per fi, s'instal·là a Ma¬
drid, on resideix actualment. Lluís Marco Pérez
és deixeble seu.

L'estètica d'Ortells és realista classicitzant, és a
dir amb un punt d'idealisme prototipista. Creu
que un cop ben preparat, ben ensinistrat tècnica¬
ment, l'artista ja no s'ha de preocupar de proble¬
mes tecnicistes, no ha d'amoïnar-se ideològica¬
ment per la tècnica, sinó deixar que ella mateixa
es produeixi segons el temperament. Prefereix
Fídias i Miquel Angel; després Rodin.

El seu estil realista ens apareix, en efecte, ins¬
pirat en la impassibilitat de les antigues escoles
d'Atenes i Melós, però el trobem un xic tocat d'a¬
fectació arcaïtzant i decorativa en la concepció
dels cabells, la qual cosa desentona del realisme
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robust i madur de la resta de les figures. També
alguna vegada els gestos dels seus personatges
pequen d'afectació. En general hi ha, potser, en
l'escultura d'aquest artista una mica de monotonia
de valors per causa d'una mena d'esborrament o

desgast de les valors d'aresta.
Obres : El futbolista, G.—Cadenes, G., a. relleu de

tam. major que nat. Poema, G., grup (1916); en
poder de l'artista.—L'escultor Piquer, G., bust, Acad. St.Ferran (1916).—Monument a Costa i Borras, a Vinaròs,
estàtua, B., tam. sup. al na.t.—L'Anunciació, M., grup,altar major de l'esgl. de les Escoles de l'Ave Maria, aMadrid.—La Poma, B., estatueta; Bust de dona. P.,
(1917) : dues obres en el Mus. Art Mod. de Madrid.—Là¬
pida, en la casa on visqué Pérez Galdós, a Madrid.—
Mestre Breton, bust en el seu monument, a Salamanca.—
Làpida i bust a honor del Dr. Espina, Hospital de Ma¬drid.—Dr. Becerro de Bengoa, làpida, sanatori de l'En¬
carnació, Madrid.—Z)r. Cortejo, 13., bust, R. Acad. de
Medicina, de Madrid. D'aquest bust hi ha rèpliquesal'ArgentinairUruguai.—Moiuímenf a Lázaro Ibi^a, P. i
B.; Monument al Dr. Tolosa Latour, M. i B.: dues obres,tam. major que nat., al Retiro, de Madrid.—A/ juriscon¬sult Gains, P., façana del palau de Justícia de Madrid,tam. sup. al nat.—Monument a l'actor Maique^, a Carta¬
gena, P. i B.—Sis alts relleus al·legòrics, façana del Cir¬co! de B. Arts, de Madrid, tam. major que nat.

Oslé i Saez de Medrano, Llucià.—Nat a Barce¬
lona en 1880. Ell i el seu germà Miquel foren dei¬
xebles de Josep Montserrat. Tots dos estudiaren
en diverses acadèmies lliures i treballaren en la
fundició artística de Masriera i Campins, bo i al¬
ternant aquest treball manual amb les creacions
escultòriques. El crític d'art R. Caselles hagué
esment del talent artístic d'aquells dos fundidoi-s
i ho revelà entusiàsticament a «La Veu de Cata-
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lunya». Des cl'aleshores Caselles contribuí molt a

substreure els germans Oslé de l'aclaparador tre¬
ball de la fundició per a encarrilar-los en l'escul¬
tura. Aquests dos escultors trobaren fàcilment la
manera d'imposar-se i aviat figuraren entre els
primers en l'escultura monumental catalana i fo¬
ren molt considerats també fora de Catalunya, on
obtingueren, a més d'importants encàrrecs, ho¬
nors i distincions nombrosos. Llucià i Miquel Oslé
col·laboraren al començament, i probablement han
continuat col·laborant, en els monuments de major
importància, perquè treballen plegats en un ma¬
teix taller i l'art de l'un s'assembla molt al de l'al-
tre. En el vol. I d'aquesta obra parlem de l'estil i
la qualitat de l'art d'ambdós germans.

Obres : buen hambre no hay pan duro» (1899).—
Sang blava.—Revenedora.—El carro.—Germans {V^QX).—
Foc declinant.—La Poesia.—Pàtria.—Els bens, grup.—Él
meu germà Enric (1910).—Cap de noia (1915).—El Campió
(1912).—La pobladora, G., grup, Mus. Art Mod. de Bar¬
celona (1912).—El bes, grup, T. C.—Crist mort, T. C.—
Presos, Mus. Art Mod. de Madrid.—Retrat del Sr. Mas-
sana, G.—La dolenteria, G.—Elcano, B.—La dona que té
bon marit, grup còmic.—Minaires, B., Mus. Art Mod. de
Barcelona.—Estudi, bust.—Les obres en col·laboració les
donem a continuació de la biografia de Miquel Oslé.

Oslé i Saez de Medrano, Miquel,—Nat a Barce¬
lona en 1879. Per a la notícia biogràfica el lector
podrà reportar-se al que diem de Llucià Oslé, son
germà.

Obres : La Inspirado, grup. — Caps d'estudi. — Cap
a casa. — Retrat del meu germà (1904). --Z.U Tarara
té un ditet malalt (1910).—Pescadors.—Mercuri.—Banya¬
da.—El pescador, G. — Les barques, B.—El ferrer, B.—La
matdna, B.—Recompensa del treball.—Patró nou (1912),
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Mus. Art Mod. de Barcelona.—Cu/) de nen (1915).—iis-
clans, Mus. Art Mod. de Madrid.—El Gravat, caricatura.
—Projecte de monument a Pereda, G. — El mariner,
grup.—Don Anaclet, notari, caricatura.—Les obres fetes
en col·laboració amb el seu germà Llucià les referim a
continuació.

Oslé i Saez de Medrano, Llucià i Miquel, en col-
laboració.

Obres : Monument a les dones de Sta. Barbara (1925),
col·legial de St. Feliu, a Girona.—Monument de L'Exposi¬
ció hispano-francesa de Saragossa (1910).—Projecte de mo¬
nument a Mn. Jacint Verdaguer.—Grup al·legòric, tam.
colos., que corona l'edifici de la Companyia d'Asseguran¬
ces L'Estrella, a Madrid.—Les Arts Decoratives; Les Belles
Arts : dos bocets per a la façana d'un palau de Belles
Arts.—Cap de mariner, B., petit tam.. Mus. Art Mod. de
Barcelona.—El repòs del pescador; Humans; bocets de
grups.—Cap de dona (1915).—Monument a Pearson, en
l'Avinguda Pearson, a Pedralbes (Barcelona).

Bibliogr.: «Forma» (revista barcelonina), abril 1904.—
■<Ilustr. Catalana», 1904.—Espasa.

Otero, Jaume.—Deixeble de Llotja i de M. Fu-
xà. En sortir de l'Escola de B. Arts anà a Paris a

ampliar durant un any o dos els estudis. Després
treballà sempre al costat de M. Fuxà, en el taller
del carrer d'Aragó, fins que el mestre morí. El seu
art tendeix al decorativisme i sembla fet inten¬
cionadament per a ornamentar jardins o arqui¬
tectura passatgera. Hi ha en aquesta escultura un
cert idealisme de la morbidesa. On Otero reïx més
és en la representació de la donzella nua, molt es¬
tilitzada i desossada.

Obres : Plàcida; Joventut, grup; Bust de dona; Estàtua
funerària ; quatre obres de G. existents en el Mus. d'Art
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Mod. de Barcelona.—La nena de la panera.- La nena del
pom de flors.—Don^elleies.—L'Alba, G., Mus. del Luxem¬
burg, a París.—Efebe, G.—L'ídol, G.—Estival, G.—El
noi del raïm; La noia del colom; La nena del cistell; Verge
de l'olivera; Ingènua : cinc estatuetes de B. editades per
la casa Hebrard, de París.—El cantor, Tardoral, Ofrena:
tres estatuetes de bronze. Aquestes i les cinc anteriors
tirades a 20 proves numerades.—Els fruits, B. argentat;
estatueta editada a 20 proves numerades.—Estival, ídol,
Noia que es pentina : tres estatuetes en M. en 20 repro¬
duccions cadascuna.—Berenice, P., estatueta en 20repro¬
duccions.—Femenina, M.; Plàcida, B.; Les trenes, B.;
Virginal, T. C., Somrient, B.; La dels rínxols, B.; La se¬
riosa, B.; Silenciosa, B. argentat; La Directa : nou testes,
de propietat particular.—Mlle. Simonne d'Arvisenet. B.
argentat.—Mme. Alma Dolors Bastían de Courteney, M.—
Estiu, P., retrat, b. relleu.

Padró, Miquel.—Nat a Manresa. Morí en 1802.
Forma part d'una dinastia d'escultors manresans,
a què també deu pertànyer un Jaume Padró, del
qual seguim el rastre fins a l'any 1791, a Cervera
i a Manresa. Miquel Padró es trobava, des de 1751,
al davant del taller tradicional de la seva família.

Aquest taller fou cèlebre durant el s. xviii^ i part
del XIX è, no solament a Manresa sinó a fora. Mi¬
quel Padró era, alhora que escultor, arquitecte.
¿Seria aquest Padró el pare del Tomàs Padró que
biografiem més endavant, o del susdit Miquel que
en 1791 encara treballava i que sembla haver inter¬
vingut en la fabricació de l'altar de la cripta de la
seu de Manresa? Fou certament avi de R. Padró i

Pijoan i besavi dels pintors Ramon i Tomuis Padró
i Pedret. Del treball d'aquest Miquel Padró només
sabem que en 1781 cobrà una quantitat per a ex¬
plorar els terrenys del Congost i planejar un pont
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sobre el Cardener, i que és autor de l'escultura de
la cripta deis Sants Màrtirs, de Manresa.

Bibliogr. ; Joaquim Barret i Arbós, Art i artistes man-
rasans, Manresa, 1916, p. 70-5. — Per a Jaume Padró
veg. «Butll. C. Excurs. de Catalunya», any 1921, p. 58-9.

Padró i Pijoan, Ramon,—Nat a Manresa. Morí
a St. Feliu del Llobregat en 18760). Aquest escul¬
tor sortiria aviat de Manresa i probablement no
hi tornaria a treballar mai més. El millor, segura¬
ment, dels Padró escultors, desertaria del taller
pairal per a recollir més glòria i profit en les grans
ciutats. El cert és que cursà els estudis en l'escola
de la Junta de Comerç, i que fou deixeble, proba¬
blement deixeble preferit, de Damià Campeny.
El suposem deixeble predilecte perquè ell conser¬
vava la majoria dels bocets de T. C. que el gran
Campen}' havia fet de les seves obres principals;
bocets que, amb els de R. Padró i Pijoan, lajunta
de Museus de Barcelona adquirí de la seva filla
quan aquest artista morí. També perquè en la de¬
coració escultòrica dels Porxos de Xifré, R. Pa¬
dró executà, segons sembla (i així ens ho confir¬
ma Conrat Roure), alguns dels alts relleus de T.
C. segons projecte de D. Campeny.

Si realment, com tot ho fa suposar, els millors
d'aquells alts relleus amb escenes al·legòriques de
«putti», són obra de R. Padró i Pijoan, aquest es¬
cultor era de primera força, i dotat d'una gràcia
setcentista tota francesa. Perquè realment, tot i

(1) Algun biògraf suposa erradament que R. Padró i Pijoan mori a
Madrid.
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i essent un escultor de mitjan s. xix^ i deixeble
del neoclassicista D. Campeny, l'autor d'aquells
plafons de T. C. dels Porxos de Xifré sembla un
Houdon, o un Clodion ben reeixit. Aquest sol fet
ja seria prou per a no oblidar massa el nom de R.
Padró i Pijoan i procurar investigar sobre la seva
vida i la seva producció. Per raó de la semblança
d'estil, d'una gràcia i d'una traça parella, i així
mateix per raons cronològiques, gosaríem atri¬
buir a aquest artista els grups de «putti», també de
T. C., que decoren el jardí de l'Ateneu Barcelonès.

R. Padró i Pijoan fou acadèmic de mèrit de l'A¬
cadèmia de Llotja. Sembla que a un cert moment
de la seva vida anà a viure a Madrid. Deu ésser

per aquest motiu que l'obra seva ens és tan poc
coneguda. Quan tindria lloc aquesta emigració?
Només sabem que en 1852 prengué part en el con¬
curs que el nostre ajuntament havia convocat per
a esculpir un cimell artístic a la nova façana de
la Casa de la Ciutat; i que l'any següent exhibí
una Pietat que per al seu oratori particular li ha¬
via encarregat Mn. Antoni Botines. Però d'altra
banda hom el fa morir a St. Feliu del Llobregat,
i consta que en morir deixà inacabat un crist que
li havia encomanat la parròquia de St. Miquel del
Port.

Sembla que la principal activitat de R. Padró i
Pijoan fou la d'imatger. Tenia el taller en la Pla¬
ça dels Traginers, de Barcelona; taller especialit¬
zat en la talla de santcristos. Diu Conrat Roure

que per a tais santcristos emprava fusta de llimo¬
ner, la qual difícilment es corca.
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En els Porxos de Xifré hi ha escultura bona i
dolenta. La dolenta ho és massa per a què poguem
atribuir-la a un artista tan assenyalat com el que
ens ocupa. Com que en aquell rengle de cases
intervingueren, per a decorar-lo, els escultors Pa¬
dró i Talarn, a les ordres de Campeny, i com que
Talarn sembla haver estat, segons el parer gene¬
ral dels contemporanis i segons es desprèn de les
poques obres que li coneixem, inferior a Padró,
per això atribuïm a R. Padró, ultra els bustos dels
medallons de pedra dels Porxos de Xifré, els pla¬
fons rectangulars que contenen les millors compo¬
sicions de «putti», de les quals en reproduïm una
en el vol. I.

Obres : Medallons amb caps de celebritats històriques,
en la façana dels Porxos de Xifré, T. C., a. relleu (vers
18^).—Al·legories, T. C., escenes de «putti», en la ma¬
teixa façana.—Angel, per al camaril de Montserrat.—
Crucifix, per a un particular.—Altres dos crucifixos, vori
(1858).—Pietat, T. C., per a Mn. A. Botines (1853).—
Crucifix, F., parr. St. Miquel del Port (inacabat) (1876).—
St. Rafael.—St. Pere (1852), esgl. de l'Ensenyança, de
Barcelona —I altres imatges per a esgl. de tota la penín¬
sula.

Bibliogr. : «Diario de Barcelona», 1 oct. 1853.—«El
Ancora» (diari barceloní), 3.er trim, de 1852, p. 949.—
Conrat Roure, Recuerdos de mi larga vida, p. 50-2, Bar¬
celona, 1925.

Padró, Tomàs,—Manresa, darreries del s. xviu -

t 1827? D'aquest escultor poques notícies hem po¬
gut arreplegar. Sembla que treballà per a la crip¬
ta de la seu de Manresa i que a Cervera hi ha
quelcom d'ell; almenys, li són atribuïdes les imat¬
ges dels Sts. Eulogi, Auguri, Fructuós, Maurici
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i Agnès, i els b. relleus de la capella dels Sts.
Màrtirs, de la seu manresana. Se sap de cert que
en 1827 esculpia l'altar major de l'esgl. St. Fran¬
cesc, de Reus, i que morí sense poder-lo acabar.
Aquest altar sembla que fou incendiat durant la
revolució de 1835.

Bibliogr. : Cèsar Martincll, yl través d'tina centúria
d'escultura catalana, «Rev. de Catalunya», núm. 4.

Pagès i Casamitjana, Eduard.—Nat a Barcelo¬
na. Deixeble de Llotja. Sembla que s'especialitzà
en l'escultura funerària i que el seu germà Lluís
col·laborà sovint amb ell. Les obres fetes en col·la¬
boració degueren ésser moltes; les que amb més
o meny-s seguretat hom suposa de col·laboració
dels dos germans les assenyalem a part. Estudià
a Roma. Fou mestre de Fontbona.

Obres : Carles VII de França; Un bust; Joana d'Arc,
b. relleu : tres obres exposades l'any 1866.—La Verge i
l'Infant; St. Isidre : dues obres per a Montevideu.—Sta.
Maria dels Socors, per als mercedaris de Santiago de Xi¬
le.—St. Francesc i St. Nolasc, dues imatges per als fran¬
ciscans de Constantinoble.—Angel, cementiri de Masnou.
—La Candelera (1887), a Puerto Rico.—El Congrés Euca¬
rístic de Lugo, b. relleu (18%).—Crist en creu (1897).—
Altre Crist en creu, a L'Havana.—Pietat, a un oratori par¬
ticular.—St. Ignasi i St. Vicenç de Paül, a Galícia.— Verge
de la Mercè, esgl. de Vallbona.—V'erg·e del Cancell, parr.
Sarrià.—El Sant Angel i Sta. Teresa, parr. Sta. Anna,
de Barcelona.—Sts. Ramon i Gertrudis, parr. St. Just, de
Barcelona.—St. Josep, a Cuba,—Lleó XIII, bust.—Angel,
Crist, La Fe, L'Esperança ; quatre imatges per a la porta
del Cementiri Nou, de Barcelona.—C/« angel que s'endü
una ànima, b. relleu.—Mausoleus Prat, Salines, Pou i
Buzo, Dolors Baltà, Rivolta, D. de Tejada i Formosa,
als cementiris de Barcelona; Miquel de Borràs, Quer,
Moret i altres, als cementiris de St. Andreu de Palomar,
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Vilanova, etc.—El suïcidi d'un llibert; St. Josep de Cala-
san;;, G.; cap.; Pagesos, T. C., doble estatueta : quatre
obres exposades l'any 1870 en un taller que l'artista obrí
aleshores a la Rda. de St. Pere.—Diversos bustos retrat
i un Pius IX, relleu de ceràmica, exhibits al mateix any
en el taller susdit.—També esculpí diverses estatuetes
que representen tipus de les províncies espanyoles.

Obres que passen com de col·laboració : Verge de
la Providència, Vendrell.—Santàngel, P., grupdetam.
major que nat. en el monument a Colom, de Barcelona.
—El Comerç \ La Indústria, P., façana de l'edifici de la
Companyia de Tabacs de Filipines, a Barcelona.—To¬
bies i St. Rafael, catedral de Puerto Rico (1852).

Bibliogr. : «El Ancora» (diari barceloní), l.eri4.art
trimestre de 1852, p. 67 i 1240. —«Diario de Barcelona»,
25 de febrer i 29 de juny de 1870.—Espasa.—Elias de
Molins.

Pagès i Casamitjana, Lluís,—D'aquest artista no
en sabem altra cosa sinó el que en diem en par¬
lar del seu germà Eduard.

Pagès i Cabanyeres, Francesc.—Nat a Barcelo¬
na. Morí en 1886. Es dedicà a la imatgeria reli¬
giosa

Obres : Puríssima; St. Vicenç de Paül : dues imatges
exhibides en 1870.—Dolorosa, a la Casa de Misericòrdia,
de Barcelona.—Sagrat Cor i altra Dolorosa, a un oratori
particular.—St. Miquel, als jesuïtes de Montevideu.—Al¬
tar, per al Gremi de fusters, de Barcelona.—Altra Pu¬
ríssima, a Manresa.—Infant Jesús, per al bisbe de Sala¬
manca.—Crísí en creu i la Fugida a Egipte, als Escolapis
de Guanabacoa (Cuba).—Pagesos, parella.—Altra Purís¬
sima, a les Escolàpies del Masnou.

Bibliogr. ; Ossorio.—Espasa.—Elias de Molins.

Pagès i Serratosa, Francesc.—Nat a Barcelona.
Deixeble de Llotja i de Jeroni Sunyol. Fou un ar¬
tista de molt talent i gust, un dels escultors injus-
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tament oblidats que caldria estudiar i rehabilitar.
Posseïa una gran traça a esculpir els plecs de les
vestidures en un estil ampli que convé força al
gènere monumental, el qual ell conreava alhora
que la imatgeria.

Obres: L'Art, P., estàtua sedent en el monument de
Güell, a Barcelona (1886).—Job (1876).—Pius IX, M.,
bust. (1878).—Altre Pius /X, a la Joventut Catòlica, de
Barcelona.—Altre Pius IX, esgl. de St. Josep, de Barce¬
lona.—L'Oració, Resignació, El Dolor, Esperança, Repòs
(1884) : cinc estàtues al Cementiri de Buenos Aires.—
Sagrat Cor (1887), a la mateixa ciutat.—SL Roc, P., a la
façana de la seu de Barcelona (1890).—Sí. Sebastià.—
Verge del Carme. St. Simó, Sta. Teresa : tres obres a
Montevideu (1894).—Crist (1894), Cementiri Nou de Bar¬
celona.—H. Goula, bust.—Alonso Martine^, P., façana
del Palau de Justícia, de Barcelona (1895).—Al·legoria del
ferrocarril, P., a. relleu, en el mateix lloc.—Sagrat Cor
(1896), F., a Riudoms.—Dues imatges de St. Josep, l'una
al Monestir de Pedralbes (18%), i l'altra a la parr. de
St. Just.—Fra Dídac de Cadis (1897), a Montevideu.—AT
legoria. P., b. relleu, Cascata del Parc deia Ciutadella.
—Noia, bust.—Al·legoria, M., b. relleu; el millor dels
quatre que decoren el sòcol del monument a Antoni Ló¬
pez, a Barcelona.—Frontó al·legòric, P., a. relleu, Cas¬
cata del Parc de la Ciutadella.—Ferrer de Blanes, P.,
grup, tam. major que nat., al monument a Colom, de
Barcelona.—Rolandino, M., en el vestíbul del Col·legi de
Notaris.—Angel, al mausoleu Sodas, del Cementiri Nou.
— Verge de la Mercè, F., tam. major que nat., parr. de
Sta. Maria, de Mataró (1890).— Verge de Ripoll, G.,
(1891).

Bibliogr. Elias de Molins.—Espasa.—«Ilustr. Esp. y
Americana», 1876, p. 302.

Pagès í Horta, Josep,—Nat a Sarrià. Deuria es¬
tudiar a Llotja perquè la Diputació li atorgà una
bossa de viatge (1885?). Deixeble dels mestres
Gamot i Carbonell.

11
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Obres; Bust, T. C., (1885).—Descans, G., (1891).—
Beata Emília Bielsisieri, esgl. St. Jaume, de Barcelona
(1893). —l?/ primer rencuniòs (1894), Mus. d'Art Mod.,
Barcelona. — Sagrat Cor. — Retrat (1895). — Mascareta
(1898).—Ascensió de Crist (1852), a Puerto Rico.—Crist
d'agonia (1852).

Bibliogr. : «El Ancora» (diari barceloní), 4.ait trim,
de 1882, p. 1331.—Elias de Molins.—Espasa.

Pagès, Pere.—Nat a Barcelona. Sols sabem d'a¬
quest artista que tenia el taller en la Riera de Sant
Joan i que en 1852 hi exhibí un Crist d'agonia.

Bibliogr. : «El Ancora» (diari barceloní), 3.6'" trim, de
1852, p. 723.

Palmerola, Ignasi.—Fou pintor i escultor. Dei¬
xeble de Llotja, amplià després els estudis a Roma
i en l'escola de l'Acad. de St. Ferran. S'instal·laria
a Roma, on va morir, a l'hospici espan3ml de
Montserrat (1865).

Obres : Crist en el camí del Calvari (1826), G., re¬
lleu (?).—Moisès.—Un peu, G., tam. colos. (1826).—Abel
mort, obra de prova en les oposicions a la càtedra de mo¬
delat de l'Escola Sup. de Madrid, les quals tingueren lloc
en 1854.

Bibliogr. : Ossorio.

Pallejà, Hipòlit.—Sols sabem d'aquest escultor
que en 1866 féu la Verge de l'altar major de l'esgl.
de la Providència, de Reus.

Bibliogr. : C. Martinell, A través d'una centúria d'es¬
cultura catalana, «Rev. de Gatalunya», núm. 4.

Parera i Saurina, Antoni.—Nat a Barcelona en
1868. Començà autodidàcticament, alliçonat indi¬
rectament pel seu pare, que era pintor decorador.
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Jeroni Sunyol l'admeté com deixeble vers l'any
1884; això l'obligà a instal·lar-se a Madrid. Allà va
cursar totes les assignatures concernents a l'es¬
cultura, en l'Acad. de St. Ferran. En 1888 anà a

Roma, pensionat, per oposicions, per l'Acad. St.
Ferran. L'estada a Roma durà quatre anys. Mi¬
quel Angel l'impressionà més que cap altre escul¬
tor, però no tant que això li fes perdre el gust pel
verisme aixemicat que aleshores dominava. Ha
viatjat per França, Itàlia i Espanya. Se sent des¬
enganyat de produir un art representatiu de la
nostra època per la raó de la simple voluntat de
produir-lo així, i creu que el que cal a l'escultor
és preparar-se bé tècnicament i conrear el gust
en l'estudi de les obres de tots els temps. Parera
no sabria ara determinar preferències per tal ar¬
tista o escola, sinó que més aviat se sent eclèctic;
però, posat a senyalar noms, admira Franz Stuck
i Metzner, els quals considera tan importants com
Praxitel·les. Dels francesos prefereix Barye, Ru¬
de, Dubois, Barrias i Dalou. Dels castellans. Mon¬
tañés, Mena i Berruguete. Dels catalans, primer
que ningú. Oms; després V. Vallmitjana. Però,
per damunt de tothom, Fídias.

A. Parera ha treballat molt i bé. El seu art és

acadèmic, però en el més noble sentit de la pa¬
raula. La mà d'aquest artista és ben educada,
destra i obedient a un enteniment equilibrat, a
una sensibilitat força senyorívola de la forma. El
talent de Parera ha estat més estimat fora de Ca¬
talunya perquè, d'una banda educat l'artista a la
castellana, ha gravitat més aviat en l'òrbita oficial
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i ha sentit més aviat la història i l'art espanyols
que la història i l'art catalans; d'altra banda, el
temperament poc comunicatiu d'A. Parera l'ha
allunyat de la vida artística barcelonina. Per ai¬
xò és gairebé un desconegut entre nosaltres. A
desgrat dels obstacles que ell mateix posa in¬
conscientment a la divulgació de la seva obra,
el nostre públic deuria conèixer-lo millor.

A. Parera fou nomenat professor auxiliar de
Llotja, per oposició, en 1897. En 1905 fou nomenat,
també per oposició, professor de terme de la ma¬
teixa escola. Es acadèmic de Belles Arts de Bar¬
celona i corresponsal de l'Acad. St. Ferran i de la
Hispano-Americana, de Cadis. Fou membre del
jurat de l'Exposició Nacional de Madrid en l'any
1897.

La seva escultura és ordinàriament monumen¬

tal, adés commemorativa, adés aplicada a l'arqui¬
tectura, i també funerària. Per excepció ha pro¬
duït alguna imatgeria, però on s'ha especialitzat
més ha estat en la medallisteria. Es, sens dubte,
el principal escultor català quant a activitat me-
dallista. Les seves plaquetes i medalles han estat
sol·licitades per totes les cases encunyadores d'Es¬
panya i per moltes d'Amèrica.

Obres : Les M., grup (1907).—La Caritat, a. re¬
lleu, grup. Mus. Art Mod. Barcelona (1907).—Lliçó de
natació, a. relleu, inspirat en una obra semblant d'E.
Arnau; adquirit per 1 Ajuntament de Barcelona (1911).
—Al·legoria aquàtica, grup, monument a Alfons XE,
a Madrid.—El jurament d'Hannibal (1877). Fou la
seva primera estàtua. Adquirida per l'Estat.—St. Joan
adolescent, estatueta (1888), Mus. Art Mod. de Barcelona.
—Monument al Marques de Comilles, Cadis, M., B. iP.;
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les figures són de tam. major que nat. {V^)—Monument
a Jorge Isaacs, a Colòmbia, M. (1925).—Consol, grup
(1899).—Cap d'estudi, B. (1895).—Girona, i8og, B,, en una
plaça de Girona.—Recompensa al treball, grup (l890). Fou
destruït en un incendi a St. Francisco de Califòrnia.—
Al·legories, B., plaques, Casino Espanyol, de Filipines.—
L'Agricultura, B., grup, tam. major que nat., destinat a
la decoració de la Plaça de Catalunya.—Mausoleu del
Sr. V. Riba Palacio, a Madrid, i del Sr. F. Puig.—Crist,
M., al mausoleu Collaso. Aquests dos mausoleus darrers
són a Barcelona.—Amorets, P., afegits al carro de la Font
de Cibeles, a Madrid.—Medalles i plaquetes nombroses.
—Orfeu.—Adam i Eva, relleu.—Ernest Rossi (1884); Ju¬
lià Gayarre, T. C. (1884); Eduard Sojo, B. (1894); Al¬
fons XIII (1897); St. Joan Baptista (1888) : aquestes cinc
obres són bustos.—Rríç Zorrilla (1895), medalló.

Bibliogr. ; Materiales Y documentos de arte español, VI,
Barcelona (1906); VII i VlII (1913), i IX (1913).-Espasa.

Pastor i Julià, Modest.—Nat a Albaida (Valèn¬
cia), 1825. Deixeble de l'Acad. St. Carles. Mestre
de nombrosos escultors. Mai no volgué exposar,

probablement perquè no en tenia necessitat, ja
que treballava sempre segons encàrrec; d'altra
part, era molt modest i donava poca importància
a les seves obres. Es dedicà gairebé exclusiva¬
ment a la imatgeria, i hi excel·lí. Es considerat
com un dels primers imatgers de la península du¬
rant el s. xix.

Obres : St. Lluc i St. Marc, doble tam. nat., seu de Se-
gorb.—Verge dels Desemparats i St. Roc, esgl. d'Albaida.
—St. Gracià, esgl. d'Ayelo de Malferit.—"Acce 7/omow,
Infant Jesús, Sagrat Cor, Verge de la Salette, St. Miquel,
St. Gabriel : sis imatges a Ontinyent.—St. Jaume, a Mol-
vedre.—51. Josep, a Bocairent.—Pï/rÍMima, a Samà.—
Altra Purissima, a Callosa d'Ensarrià.—Altra Puríssíma,
a Xàtiva.—Altra Purissima, a València.—Altra Purissi¬
ma i dues imatges de l'Infant Jesús, a Madrid.—St. Igna¬
si; El Salvador : dues imatges, a Carrion de los Condes
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(Palència).—Sagral Cor, a Salamanca.— Verge deis Des¬
emparats.—Sagrada Familia, a Xàtiva.—Verge i St. Josep
de Caíassanç, Escolapis de València.—Infant Jesús, St.
Francesc de Paula, St. Josep i diversos santcristos, a Va¬
lència.—Crist ressuscitat, Benidorm.—Dolorosa i Crist,
Frías (Aragó). — St. Pere, esgl. Calomarde.—Crist en
creu. Torres.—Crist d'agonia. Suara.—Pie/at i St. Rafael,
Osca.—Crist a la columna, Olleria.—5/. Joaquim, Sam¬
per.—Les Virtuts i altres imatges, Segorb.—SL Blai, St,
Antoni, Sl. Gaietà, a Múrcia.^—St. Joaquim, Sta. Anna,
St. Joan de la Creu, St. Albert i la Purissima, a St. Se¬
bastià i províncies.—Trím'tat, Otos—Sta. Teresa, a Be-
niares._ St. Josep i La Transfiguració, Cocentaina.—
Relicari i àngels, Puqol.—L'Anunciació, Jaén.—St. Ma¬
teu, parr. St. Mateu del Mestrat.—St. Francesc Xavier,
grup.—Crist en creu i Purissima, Carcagent.—Infant Je¬
sús i Purissima, Marxalanes.—Sagrat Cor, Durango.—Altre Sagrat Cor, Tarragona.—Jesús Natzarè, Agost.—Sta. Rita, parr. St. Llorenç, de València.—M. Pastor
seria autor d'alguns a. relleus de B. del monument de
Colom, de Barcelona.

Bibliogr. : Ossorio.—A. Sánchez Gozalbo, El arte en
San Mateo, «Bol. Soc. Castellonense de Cultura», luL-
ag. 1927.

Perales i Diana, Josep.—València 1890 - f 1914.
Estudià primerament la música. Als vint anys d'e¬
dat es trasladà a Madrid, on aprengué l'escultura.

Obres: Infanta Maria Teresa, bust.—Antoni Maura,
bust. — Alfons XIII. — Reina Victòria Eugènia. — Monu¬
ment a Carles Navarro Rodrigo, inacabat

Peremateu, Joan Bta.—Veg. Mateu, Joan Bta.
Pere.

Pérez IBroquer, Josep,—València, 1789 -il865.
Pare de F. Pérez i Figueroa i fill de Pérez i Gre¬
gori. Deixeble de l'Acad. St. Carles i de Pérez
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i Gregori. Fou imatger com son pare i son fill.
Obres : Sta. Filomena, esgl. de St. Agustí, d'Alcoi.—

Crist en la columna, capella dels Desemparats, d'Alcoi.
—St. Sopar, a Oriola.

Bibliogr. : Alcahalí.

Pérez i Figueroa, Francesc,—Nat a València.
Fill de Josep Pérez i Broquer. Deixeble de l'Acad.
St. Carles i del seu pare; mestre de Josep Guzman.
Fou imatger.

Obres : Glòria amb àngels, per a l'Eucaristia, parr. St.
Martí, de València.—Puríssima, esgl. Sta. Maria, d'Al¬
coi.—5í. Jordi a cavall.—Sta. Anna, al Gremi de Teixi¬
dors, Alcoi.—Pietat.—St. Joan.—Resurrecció de Crist.—
Assumpta i àngels, a Jaén.—Sts. Andreu, Llorenç, Josep i
Pere, tam. major que nat., a Vilarreaí.—St. Josep i àn¬
gels, parr. Valvaneda (Buenos Aires).—Nativitat i To¬
bies i l'àngel, catedral de Montevideu.—5ís. Francesc, Jo¬
sep, Venanci, Domènec, Clara i Roc, Verge del Carine i
Crist en creu, tot a l'esgl. St. Francesc, de Montevideu.
—Calvari i diversos sants, a l'Argentina.—Puríssima,
tam. major que nat., parr. de la Concepció, de Yecla.

Bibliogr. : Alcahalí.

Pérez i Gregori; Francesc.—València, 1751 - f
1816. Pare de Josep Pérez i Broquer. Deixeble de
J. Esteve i Bonet. Fou imatger.

Obres : Patrocini de la Verge, altar major de l'esgl, de
Sta. Maria, d'Alcoi.—Dos àngels i quatre relleus, al ma¬
teix ídtzr.—St. Josep i St. Miguel, a la mateixa esgl.—
St. Hipòlit, parr. Cocentaina.—Altar major de la parr.
de Benillova, prop d'Alcoi.—Transfiguració, grup, esgl.
del Salvador, de València.

Bibliogr. : Alcahalí.

Pié, Joan,—Nat a Vilabella (Camp de Tarrago¬
na) en 1890. Deixeble de J. Llimona. A partir de
1910 s'instal·là a París. Pi-efereix l'art egipci. Ha
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treballat totes les matèries pròpies de la escultura
i ha practicat l'escultura de tots els tamanys. Les
seves obres es troben a París i a Nova York. L'art
de Joan Pié és robust i estilitzat en una simplicitat
extraordinària, ben moderna, quelcom arcaïtzant.

Obres : La Verge i l'infant Jesús, Cap de Crist, Solitud:tres obres de F. exhibides en l'Exposició Municipal dePrimavera, de 1923.

Pinazo i Martínez, Ignasi,—Nat a València en
1883. Deixeble de l'Acad. St. Carles i del seu pare,
el pintor prou conegut. Prefereix l'art fidienc.
Porta ja esculpides unes 65 obres en matèria defi¬
nitiva.

Obres : Monuments: al Marquès de Borja, Escorial; aRicard Codorniu, Madrid; al pintor Pinazo, Godella;a Roc Martínez, Jumilla (Múrcia).—Mausoleu Rodrí¬
guez, Cementiri de l'Est, a Madrid.—«El saque»; Flor deValència; Crist de la Misericòrdia: obres de M. o B..—Bustos dels Srs. Beruete, Poggio, Dr. Moliner, Acuña,Mélida, Romero Robledo, Príncep d'Hohenlohe, i altres.—El sereno; El «tio Quico»; Blava; El «tio Cano»; El bat¬lle de Benifaraig, Mus. d'Art Mod., de Madrid : cinc capsde B.—Ampárela, Roseta, Magdalena : tres caps de M.

Piqué i Carbó, Joan.—Barcelona, 1880. Deixeble
de Llotja. Entre tots els escultors prefereix Jeroni
Sunyol i el belga C. Meunier. El seu art vol ésser
realista dintre el concepte tradicional del realis¬
me. Ha viatjat per Espanya.

Obres : Bustos retrats : d'Albert Rusinyol, T. C.; delDr. Robert, G., Ateneu Barcelonès; Sra. Trinitat Rius,G.; Sra. de Cambó, B.; la nena Concepció Mas, M.; elsnets del marquès d'Alhucemas, M.; la nena D. Gullón,M.; Marquesa d'Alhucemas, G.; Joan i Josep MonteroRíos, G.—Al·legoria de Bernat Metge, B., en la Fundació
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Bernat Metge.—Els següents retrats estàtues : Sr. Fo¬
ronda, pare, B.; Reina Maria Cristina, monument de la
dita reina a St. Sebastià de Guipúscoa, B. ; Alfons XIII,
B., estatueta, en una caserna de Barcelona; Alfons XIII
a cavall, G., estatueta. Mus. de St. Sebastià.—Monu¬
ments ; al Soldat d'Africa, B., col. Foronda; a Pere Vi-
teri. P., M. i B., a Mondragón (Guipúscoa); al general
Alava, G., bocet.—La Sagrada Familia, T. P., mig tam.
nat., al casal de la Cultura de la Dona.—Medalla de J.
Espinosa, a Burgos.

Piquer, Josep.—València 1757? - f 1832. Pare de
Piquer i Duart. Fou director de l'Acad. St. Carles,
on deuria haver fet els estudis : hi entrà com aca¬
dèmic en 1787. Visqué un temps a Madrid. Seria
predominantment imatger.

Obres : El papa Joan XXII funda l'Ordre de Montesa,
relleu, Acad. St. Carles. Es tinguda per la millor obra
seva.—CnV de la Germandat d'artistes teatrals, parr. St.
Sebastià, de Madrid.—5í. Nicolau, esgl. dels Escolapis
d'Avapiés, Madrid.

Bibliogr. : Espasa.

Piquer i Duart, Josep.—València, 1806 - f 1871.
Alguns biògrafs castellans l'anomenen errada-
ment Piquer Duarte. Deixeble de l'Acad. St. Car¬
les, del seu pare i de l'Acad. St. Ferran. En 1830
anà a Madrid, i en 1832 fou nomenat acadèmic de
St. Ferran. Abans volia ésser còmic, però el pin¬
tor V. López l'en disuadí i l'encaminà cap a l'es¬
cultura. Després anà a Mèxic, on passà tota mena
d'engúnies, fins al punt de voler-se suïcidar. La
data del viatge a Mèxic seria vers 1836. La llar¬
gada d'aquest expatriament no és ben segura.
Algun biògraf diu que s'escaigué en morir son
protector V. López, però això no és cert, perquè
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aquesta mort tingué lloc l'any 1850 i en tal data Pi¬
quer ja estava acreditat i havia assolit bona posi¬
ció 0), En 1840 anà a París, on es relacionà amb els
astres de l'escultura : Rude i David d'Angers. A
París era estimat i hi rebé diversos encàrrecs. No
sabem quant durà l'estada a París. En 1844 fou
nomenat director honorari de l'Acad. St. Ferran;
en 1846 és acadèmic numerari de la mateixa aca¬

dèmia; en 1848 és professor de dibuix antic de la
mateixa, i cap a mitjans de segle fou nomenat es¬
cultor de cambra®. En 1857 és professor de mode¬
lat; i en 1861 de composició i modelat. Hom dóna
la data de 1874 com la del retorn a Madrid. No
sabem, però, de quin retorn es tracta.

Les excepcionals qualitats personals de Piquer
i Duart degueren ésser aviat reconegudes, perquè
gairebé sempre hom el conegué ric i dispendiós,
generós sobretot amb els necessitats, protector
d'artistes incipients. A Madrid adquirí una casa
que era el cenacle més nodrit i substanciós del
seu temps. En aquesta casa féu construir un teatre
tan perfeccionat i sumptuós que hom en parla
com d'una meravella. Piquer era apassionat per la

(1) Un company que ell se'n dugué a Amèrica, 11 robà tots els diners
que portava; aquest contratemps fou l'origen de totes les trifulgues
que Piquer hagué de passar a Mèxic. Un català d'aquell pals l'ajudà
amb un donatiu de mil rals. També el protegí un tal Motrefio.

Altres biògrafs diuen que el viatge a Mèxic fou a l'edat de trenta
anys, això és en 1824. Aquesta data és més versemblant. A la mort de
V. López, l'any 1850, i durant els següents, Piquer i Duart treballà en
l'estàtua de Ferran el Catòlic i altres feines per a Barcelona, i ana¬
va i venia de Barcelona a Madrid.

(2) Va heredar la direcció del taller de l'escultor Pere Hermoso, es¬
cultor de cambra anterior a ell.
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literatura, particularment per la dramàtica. En la
decoració exterior d'aquest teatre Piquer treballà
quantiosament com escultor : eren 33 les estàtues,
relleus i bustos que hi posà. Es veu que fou un
home de caràcter expànsiu, fogós, àdhuc exaltat
i sentimental; fou també un home cultivat i distin¬
git. Una altra virtut seva fou la laboriositat ; tre¬
ballà constantment, fins molt poc temps abans de
morir; i, endolcides i tot, conservà fins al darrer
moment aquelles virtuts d'energia i enteresa que
el caracteritzaren durant la joventut. Es sentia
morir i no s'espantava : ans al contrari, anava or¬
denant minuciosament tots els detalls del seu en¬
terrament, el qual volia que fos ben humil. Deixà
la fortuna a l'esposa, a l'Acad. St. Ferran i a
l'Acad. de la Llengua. A aquesta acadèmia llegà
també la seva biblioteca i la renda per a un premi
anual a la millor obra dramàtica estrenada durant
l'any. En la de St. Ferran fundà algunes bosses
de viatge i premis, i cedí a aquesta entitat els seus
estudis escultòrics. Piquer tingué vel·leïtats de
pintor, però aviat l'escultura abassegà totes les
seves activitats.

El seu art tenia al començament reminiscèn¬
cies de l'estil Imperi; és un néoclassicisme molt fi
i de molt caràcter. Després sembla que fou influït
pel Renaixement italià; almenys, així ho fa supo¬
sar el St. Jeroni que reproduïm en el vol. I. El
néoclassicisme l'heredà del seu pare, perquè se¬
gons diu un biògraf seu, el marquès de Molins,
ja en la seva adolescència sentia fervor pels grecs.
Més endavant, quan el néoclassicisme deixà de
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dirigir el gust, les influències romàntiques pesen
sobre l'esperit de Piquer i es revelen en un gust
per l'exotisme. Potser això seria el que l'acondui¬
ria a Mèxic. També el realisme fou en la seva
obra un dels caires romàntics. Perquè no hem
d'oblidar que el realisme aparegué a França com
una de tantes facetes del Romanticisme. El rea¬
lisme de Piquer i Duart, que ara no ens fa cap
impressió d'extremisme, aleshores semblà quel¬
com d'exorbitant, de provocadorament atrevit ;
sembla que les obres de Piquer considerades com
realistes motivaren alhora grans protestes i grans
entusiasmes.

Piquer treballà en tots els gèneres i en tots so-
bressortí. Produí enormement i no féu mals ave¬

ranys dels encàrrecs menys vistents, com és ara
l'escultura al·legorista i adornista. Improvisava en
la matèria definitiva, en la fusta, segons testimo¬
ni del seu deixeble J. Esteban Lozano, és a dir,
que practicava la talla directa. Fou mestre d'a¬
quest artista i de Joan Miranda, Josep Ambròs i
Dasi i G. Alcoberro.

Obres : Projecte de font monumental per al Pla del Pa¬lau, de Barcelona (1852). Fou exposat al Saló de Cent,i fa pensar que abans d'adquirir a Itàlia la font del Geni
Català, dedicada al marquès de Campo Sagrado, homhauria preferit una obra de la terra. Perquè el projectede Piquer també era a honor d'aquell marquès que portàaigües potables a Barcelona.—Crist en creu, esgl. Sta.Clara, de Mèxic.—Do/oroía, a Pamplona.—Verge de laSoledat, argent, capella del palau de St. Elm, a Sevilla.—Ferran III. a l'Armeria Reial.—Colom, Boabdil, Espo^i Mina, Prometeu : quatre estàtues llegades a l'Acad. St.
Ferran.—Jaume I el Conqueridor, per a una font de laPlaça del Príncep Alfons, de València, monument que
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no arribà a ésser construït.—Sis. Ignasi i Joan Baptista,
esgl. Sta. Maria, de Tolosa.—5/a. Teresa, esgl. St. Se¬
bastià, de Madrid.—La Trinitat, esgl. del Ciarme Cal¬
çat, de Madrid.—St. Nicolau de Bari, Escolapis de Ma¬
drid.—Bustos del Baró de Trente, de Vicenç López, dels
generals Messina, O' Donell, Dulce, Ros d'Olano, Cas¬
taños, San Miguel i Concha, de J. Nicasio Gallego, Eu-
ëeni Lucas, Meléndez Valdés, Bernat López, Duc i'uquessa de la Victòria, Alexandre Mon, Rossini, Isabel
II, 1 la cantant Anna de Lagrange, entre altres d'in¬
comptables.—Isabel II, M., vestíbul de la Biblioteca Na¬
cional de Madrid. Hi ha una rèplica de B. a la Plaça de
Isabel II, de Madrid.—Neptú, M., per a la font del moll
de Barcelona.—Projecte de monument a Ferran el Ca¬
tòlic, estàtua eqüestre, per a Barcelona (1850). Havia
d'ésser erigit a la Plaça Reial, on durant molt temps es¬
tigué com a prova, de G., sobre pedestal de M.; a pe¬
drades el poble l'anà esmicolant, fins que en restà el
pedestal sol, que hom anomenava «la calaixera».— Vir¬
tuts cardinals, G., (1851) en el sostre d'una sala del Palau
Reial, de Madrid.—La Fe i àngels, per a un baldaquí.—
Al·legoria heràldica, al frontó de l'esgl. de St. Francesc el
Gran, a Madrid.— Verge del Refugi, encàrrec d'Isabel II,
esgl. Sta. Isabel de Viegues, Puerto Rico.—5l Francesc
Xavier.—St. Jeroni, B., Mus. d'Art. Mod. de Madrid. En
el volum I atribuïm equivocadament aquesta obra a Pi¬
quer pare.—Princesa d'Astúries, mig tam. nat. (1855 í).—
Magdalena, F., estatueta.—La Fe, L'Esperança, La Pru¬
dència, La Temperança, La Modèstia, La Paciència, (1829):
sis estàtues per al cadafalç de les exèquies de la reina Ma¬
ria Amèlia.—Un centenar d'estatuetes per a la custòdia
de L'Escorial.—La Fe acondueix l'estol de Colom; Presen¬
tació de Colom als Reis Catòlics; Entrada dels Reis Catòlics
a Granada : relleus i estatuetes al monument a Colom
aixecat a Cárdenas (Cuba).—Dos heralds.—L'aventura
dels lleons, relleu al monument a Cervantes.—El Quixot
i Sanxo guiats per la follia, id. id.—El «torero» Montes.-^
Trenta tres obres entre bustos, relleus i estàtues esculpi¬
des per al teatre d'aquest escultor.—Crist en creu, T. P.,
per al comte del Peñasco.—Figures per al Pessebre del
Príncep, en el Palau Reial de Madrid (1880).—Bust de
Motreño, (1^).—Feres, P., sis estàtues d'animals. Jar¬
dins del Retiro.

Bibliogr. : Alcahalí.—Espasa.—«Diario de Barceló-
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na», liSüO, 13 i 21 des; 1852, 19 d'abril i 7 des.; 1853,15 i 16 juny, 25 oct. — «El Ancora» (diari barceloní),1852, 3.er trimestre, p. 1062.—Miquel y Badia, El Ar¬
te en España, Barcelona, s. d., p. 258 i seg. —• «Bol.
Soc. Esp. Excurs.», 1913, p. 208.—Ossorio.—I^rcís Sen-
tenach, Don José Piquer, Madrid, 1914.—Marquès de Mo¬
lins, Piquer y sus amigos (citat per Sentenach).

Planella i Traver, Joan.—Nat a Barcelona durant
primera meitat del segle xix. Tot el que sabem
d'aquest tan particular artista ho tenim dit en el
vol. I.

Pradell i Pujol, Damià.—Barceloní. Deixeble de
Llotja, de V. Vallmitjana i de R. Nobas. Anà a

ampliar els estudis a París, on rebé lliçons de D.
Puech.

Obres: Cap d'estudi (1897).—Puríssima Concepció (1900).—Flor de lliri,—La pastorela,—Donar de beure al qui téset (1901).—Joventut, T. C., bust, (1903).—El pianista Ma¬
tats, (1903), bust; Dr, Robert : dos bustos en medalló
(1903).—Roselles (1904).—Medalla del concurs hípic de Bar¬
celona, any 1902.—Estudi d'home, M. {\9\2).—Cap d'home.Mus. Art Mod. de Barcelona.

Bibliogr: : Espasa.—Boix.

Puigjaner, Lluís.—Sembla que nasqué a Barce¬
lona. Res, o ben poc, no sabem de la vida d'a¬
quest escultor, ni tan sols la data relativament
recent de la seva mort. Col·laborà durant força
temps amb Flotats. Fou sobretot imatger.

Obres : Monument al general Prim, P. i B., Parc de la
Ciutadella, de Barcelona, i a Reus.—Al·legoria, M., undels millors dels quatre b. relleus que decoren el sòcol
del monument a Antoni López, a Barcelona.—Dos àn¬
gels daurats que fan costat al St. Josep de l'altar majorde l'esgl de Sta. Mònica, a Barcelona.—Puríssima, en
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l'altar major de l'esgl. de les Germanetes dels Pobres,.
del Passeig de St. Joan, a Barcelona.—Mausoleu Joa¬
quim Barba, al Cementiri Vell.

Querol i Subirats, Agustí,—Tortosa, 1860-f Ma¬
drid, 1909. Deixeble del tortosí Ramon Cerveto.
A Tortosa alternava el dibuix amb l'ofici de for¬
ner. Als 18 anys anà a ampliar els estudis a Barce¬
lona. Es posà d'aprenent en l'obrador de D. Ta¬
larn, i després en el dels Vallmitjana. Es matri¬
culà a les classes d'Escultura de Llotja i féu molta
pràctica anatòmica a l'Hospital. Féu coneixença
amb una penya d'intel·lectuals barcelonins, els
quals l'ajudaren a vèncer les dificultats dels pri¬
mers anys de carrera i d'estudis. Aviat es posà a
treballar pel seu compte, establint el seu taller en
una barraca de guarda-agulles, a Sarrià. Les en-
gúnies i contrarietats que va haver de sofrir du¬
rant aquells primers anys foren èpiques : sols un
temperament gairebé titànic, com el de Querol,
ho podia resistir. En el taller dels Vallmitjana co¬
brava 15 ptes. setmanals per a fer feina copiosa
i original, la qual, diu un biògraf, devegades sig¬
naven els mateixos Vallmitjana. En l'any 1881 la
fortuna esquerpa començà d'ésser-li menys cruel,
i en 1884 acabà per retre's i ésser-li favorable. En
aquest any Querol guanyà el concurs per a una
pensió a Roma. Per aquest concurs li calgué tras¬
lladar-se a Madrid, i com que no tenia diners per
al viatge el banquer Arnús li adquirí una Dolorosa
per tal d'afavorir-lo. Aquest pensionat durà tres
anys. El nostre escultor en retornà l'an}^ 1887 i
s'establí definitivament a Madrid. Les obres fetes



176

a Roma durant aquells tres anys, obres de molta
empenta, el col·locaren al primer rengle dels escul¬
tors, de manera que en arribar a Madrid tot li fou
glòria. A partir d'aleshores només conegué triomf s
i guan3'·s. Querol assaborí tots els aspectes del gros
èxit esplendorós i arribà a ésser molt ric. Antoni
Cánovas, el famós polític espanyol, fou el seu pro¬
tector entusiasta : els encàrrecs més valuosos que
ell decidia eren per a Querol. Aquest artista om¬
plí la península i l'Amèrica Llatina de monuments
hiperbòlics. Necessitava un constant exèrcit d'a¬
judants : el seu taller era un veritable manufac¬
tura d'escultura monumental, i alhora un palau
encisat, un museu, un lloc escenografiat per a
enlluernar la clientela més rica. En 1893 féu cons¬

truir en el Paseo del Cisne, per mans del seu col-
laborador l'arquitecte Farré, un veritable palau
entre jardins, amb diversos tallers anexos, sales
d'exposició, etc. Des de 1890 l'activitat de Querol
va ésser una fúria, quelcom de monstruosament
enèrgic, un desfici de producció i acció. Querol
bracejava en mil activitats diverses, en negocis,
empreses i contractes, en política, en literatura,
en diversions i festes : fou diputat per Roquetes
durant dues legislatures; emprengué un negoci de
marbres de Carrara; intervingué en negocis de
fundició artística, a Espanya i a l'estranger; trafi-
quejava amb tot el que li venia a tomb; féu edificar;
féu crítica i campanyes periodístiques apassiona¬
des; anava i venia d'Amèrica com aquell qui res;
prenia part en concursos, intrigava i feia mans i
mànigues per a guanyar-los; dirigia ell mateix la
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propaganda artística; ell mateix s'administrava la
seva quantiosa i dispersa fortuna; organitzà un
negoci d'exposicions; s'emprengué mecenatges
heterogenis; no desatenia cap invitació a festes
i solemnitats aristocràtiques, palatines o bé ofi¬
cials, balls i caceres, recepcions i xirinoles. I tot
això sense abandonar la feina, sempre al peu del
canó, treballant deu o més hores diàries i dirigint
amatent les apoteosis dels seus tallers, on contí¬
nuament acudien les eminències i excel·lències de
totes les terres de llengua castellana. Fou vice-
director del Mus. d'Art Mod. de Madrid i membre
de molts jurats d'Espanya i de l'estranger. A des¬
grat d'aquesta homèrica activitat, sembla que no
fou pas un home dur ni inhumà, sinó que al con¬
trari, fou suau i generós dintre la seva passió
sempre propensa a l'ebullició; li abellia de prote¬
gir a qualsevol artista, per insignificant que fos,
i segons diu una cita d'Agulló (en l'Enciclop. Es¬
pasa) era un home candorós i de bona fe. Li agra¬
dava la vida bohèmia àdhuc en plena prosperitat,
i no li desplaïa de mostrar-se sovint excèntric.

El seu art és tot de fuga i dramatisme, tot d'a¬
gitació i espeternegament, de composició multitu¬
dinària i trinxada, teatral, episòdic, melodramàtic
i declamatori. Era el gust de la fi de segle. Aque¬
lla esculíura era ben poc escultòrica : tot hi era
trencadís i aparencial. L'anècdota i el patètic hi
havien de predominar. Hom avorria les grans
masses per a delectar-se en el trinxament i diver¬
sitat pessebristes. Allà on no cabia una figura ca¬
lia esculpir un utensili, una arma, un bocí de

12
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qualsevulga objecte que afegís coses i cosetes al
torrent d'actors gesticulants. Les valors formals
no comptarien : el principal era la composició, la
qual era més admirada en quant era més comple¬
xa, agitada, fràgil i voleiant. Querol fou el mestre
d'aquesta escola del terrabastall. Sovint ho fou
amb manca de gust i gairebé sempre amb amane-
rament. L'amanerament era més ostensible en

l'escultura dels ropatges. Però, malgrat els defec¬
tes esmentats, malgrat l'enorme quantitat d'escul¬
tura que produí, Querol fou escultor de molt ta¬
lent. Aquest talent i una traça formidable en
compondre i en modelar són evidents en moltes
obres bones de cap a peus, i en el detall o part
del detall de la majoria de les altres obres que a

primer cop d'ull són desagradables.

Obres: Monument a Quevedo. a Madrid (1902).—Al·le¬
goria, P., grup colos., façana del Ministeri de Foment
(1902).—Monument a C. Moyano. B., a Madrid (1898).—
Mausoleu de Cánones, basílica d'Atocha, a Madrid (1903).
— «Il vinto d'oggi» (desnú).—La Tradició, B., Mus. d'Art
Mod., de Madrid, i M., en el Casino Espanyol, de Bue¬
nos Aires (1887).—Sagunt, grup.—«Venecià bigulante»,
M., (1890).—Moisès i les lleis. P., grup colos., façana del
Palau de Justícia, de Barcelona.—Pegàs, reproduït quatre
vegades. Teatre Nacional de Mèxic. — Desesper, M.—
Ei Salvador, panteó de la família Girona, cementiri de
Madrid.—Eduard Chao.—La Jove Catalunya, bust (1882).
—St. Francesc, M., bust.—Si caurà? (1881).—Piferrer,
bust.—Mater Dolorosa.—Tülia passa per damuiít del ca¬
dàver del seu parc (1881), M., a. relleu, tam. nat., en el
Mus. Art Mod. de Madrid. Aquesta obra i La Tradició
foren fetes a Roma.—Monument funerari, en el Cemen¬
tiri de L'Havana (1891.—Porcar i Tió, bust. Es la prime¬
ra obra reeixida per Querol.—Coll i Vehi, bust (1882.—
Salvador Masriera, hwst (1882).—El tenor Tamagno, El
baix David. La tiple Teodorini : tres estàtues (1883).—Sí.
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Francesc cura els apestáis, a. relleu (1890).—Frontó de la
Biblioteca Nacional, de Madrid, M. (1S91)—Sis estàtues
per al mateix lloc (1891).—Monument al general Bolog-
nesi, a Lima (1902).—Monument al general Mitre, a
Buenos Aires.—Verge, bust (1880).—Projecte de monu¬
ment al general Prim (1881).—Lluís de Sanlangel i Ferrer
de Blanes, P., monument de Colom, a Barcelona (1882).
—F. de S. Campillà, bust (1882).—Apol·ló i Mat-sias, Es
l'obra de concurs per a la pensió a Roma, juntament
amb St. Joan en el desert.—Comte de Riva de Deva.—Sts.
Feliu i Eulàlia, P., façana de la seu de Barcelona.—Es¬
tàtues en la façana del Palau de Justícia de Barcelona.—
Juan Tenorio (1891).—Baccus, M., bust, a Madrid (1901).
—La Veneciana, M., bust, a Madrid (1902).—Bustos de
Mr. Butterfield, Dato, Conde y Luque, Cos-Gayón, Sra.
de Guimerà, Elduayen, Comte de Gascón, Linares-Ri-
vas, Maria Cristina, M. (Mus. Art Mod. de Barcelona
(18%), Navarro Reverter, Mtre. Goula, Ed. Toda, Com¬
te de Rasco, Pi i Marfil, Sra. de Reyles, Princesa
d'Astúries, Alfons XIII, Ramon i Cajal, J. Canalejas, A.
Maura, Angel Guimerà, E. Ortuño, D. Merino, J. La-
cierva, M. J. Rodríguez-Acosta, Espanya, Túlia, i al¬
tres de dames americanes. — Monuments : de Pitarra; de
Méndez Núñez, a Vigo; de Legazpi i d'Urdaneta, a Ma¬
nila (1893); d'Aurelià Linares-Rivas, a Corunya; dels
Màrtirs de la Pàtria, a Saragossa (1906); de S. Moret, a
Cadis; de la Independència de l'Equador, a Guaiaquil
(1894); del general Urquiza, a Parannà; de Garibaldi, a
Montevideu (1895); del Centenari de la Independència de
l'Argentina, a Buenos Aires; d'Elduayen, a Vigo (1895);
de B. de las Casas, a Mèxic (1892); d'O'Donell, a Teneri¬
fe (1901); de la vídua d'Epalza, a Bilbao (1901); del bisbe
Ros de Medrano, a Tortosa (1902); de Lope de Vega a
Madrid (1892); d'Alfons XII; l'estàtua del monument del
Retiro (1891).—Projectes de monuments no executats :
del Cid; de B. de las Casas; de Cánovas; de Pau Duar-
te; de la Guerra de la Independència, a Tarragona; de
Cervantes; d'Alfons XII; d'un capellà guerriller ameri¬
cà; de Colom; d'un general americà; de l'altar de la Pà¬
tria.—St. Agustí, bust, a Madrid (1991.—La cigala, al·le¬
goria, a Madrid (1901).—La Venus de la poma (1898), a
Madrid. —Premi a l'aplicació, placa de metall.—El telè¬
fon.—Sagunt, M., grup, tam. major que nat.. Mus. Art
Mod. de Madrid (1886).—El general «No importa» (1888).
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— Unitat de les forces físiques, grup al·legòric (1889).—Un
màrtir, M., bust.—Helena, M., bust.—L'àngel de la cari¬
tat, relleu per a un sepulcre.—Deixà inacabades les obres
següents : Extasi de St. Francesc.—La Desesperació.—1
els grups La llegenda del Cid i La transfiguració de la
matèria.

Bibliogr. : Woermann, Historia del Arte, VI, 678 i ss.
—«Ilustr. Catal.», 1904.—«Ilustr. Esp. y Americ.», 1902,
l.er trim. p. 272, 3% i 405; 2.°" trim. p. 148.—Maíerm/eí
y documentos de arte español, VI, làm. 13.; VI, làm. 74.—
Album Artistic de «La Renaixensan.—Espasa.—«Bol. Soc.
Esp. Excurs.», 1911., p. 233.—Rodolfo Gil, Monografia
de Querol.—^José Rincón Lazcano, Historia de los monu¬
mentos de la villa de Madrid, Madrid, 1887.

Rebull i Torroja, Joan.—Nat a Reus en 1899.
Començà alhora estudis i aprenentatge en un ta¬
ller d'escultura reusenc i més tard en el taller del
marbrista barceloní Becchini. On aprengué més
i millor fou viatjant per França i Anglaterra grà¬
cies a una pensió atorgada pel Círcol Artístic, de
Barcelona. Rebull fou gairebé un autodidacta. Les
seves idees estètiques, i particularment les que
concerneixen l'escultura, han canviat tant que
no gosa creure que ja hagin del tot cristal·litzat.
De tota l'escultura coneguda, la que, segons ell
ens indica, admira més és l'egípcia, després l'ar¬
caica de tot arreu, després els grecs, i per fi els
gòtics.

A judicar pel seu art, Rebull afecciona, més
que totes les escoles que anomena, l'escultura
bàrbara, i d'aquesta el caràcter indefinible d'inin-
teligència, o bé l'expressió de sentiments rudi¬
mentaris que manifesta gairebé sempre l'escultura
bàrbara de tots temps i països. Rebull afecciona
de l'escultura bàrbara àdhuc la simplicitat formal.
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o més ben dit la simplificació de matisos i de tras¬
passos; i fins sembla voler imitar la vacil·lació
tècnica, una certa barroeria com d'infant, de sal¬
vatge o d'artista pagès o plebeu. A desgrat d'a¬
questes preocupacions Rebull ha produït algunes
obres interessants i ha aconseguit grossos èxits
entre els gustadors de l'art arcaïtzant rriodern.

Obres ; Dos caps, P., talla directa, col. Mompou.—Al¬
tres dues testes. P., talla directa, col. Fàbregues.—Dona,
P., talla directa, bust adquirit per subscripció pública pel
Mus. d'Art Mod. de Barcelona.—Dona amb nna criatura,
B., col. Benet.—Bust, B., col. Vayreda, d'Olot.—Altre
bust, B., col. Baixeres.—Dos grups, B., col. Soler.—Fi¬
gura, B., col. Vilanova.—Nu de noi, G., (1923).—Testa
de noia, G., col. Castedo. Diversos retrats de B., P. i M.

Renart i Garcia, Dionís.—Nat a Barcelona en
1878. Deixeble del decorador D. Renart, son pare;.
després, deixeble de J. Llimona. Féu un viatge a
París després d'haver-se sentit lleument infiuït per
l'art de Rodin, i aleshores tingué la revelació de
l'escultura grega. De tot l'art hel·lènic prefereix
la generació d'escultors que precedeix a Fídias,
Policlet i també la darrera evolució dels escultors
arcaics.

D. Renart és un gran escultor, superior proba¬
blement al que la seva exagerada modèstia li fa
creure. La seva escultura és certament influïda
per l'art immediatament prefidienc : en té aquella
joventut massissa de vitalitat i d'energia, aquella
sobrietat de gestos i de composició, aquell cànon
de proporcions policlètic, un xic gruixut, aquella
simplicitat grandiosa dels volums que conquerí
l'esperit d'Arístides Maillol. Malauradament, el ta-



182 feliu elias

lier de reproduccions i d'imatgeria heredat del seu
pare l'acapara talment que no li deixa lleure per a
produir obres d'alt estil i originals. Això, el seu
caràcter quelcom esquerp i un pessimisme crònic
que l'allunya dels llocs on es forgen els èxits, fa
que l'ai't de D. Renart no ocupi el lloc de primer
rengle que li correspon.

Obres: Am, G., (1911).—El petit de casa, T. C,, bust
(1904).—El ballet, T. C., bust {\9QA).—Medalla de l'Asso¬
ciació de Viatjants.—La Soca, G., grup, tam. sup. al nat.,
a. relleu. Es la millor obra de Renart.—Gran quantitat
de retrats, imatges religioses i obres monumentals, totes
elles escampades per Catalunya i particularment a Bar¬
celona. Les obres de caràcter monumental es troben a

Cuba i a Colòmbia. No n'havem pogut tenir el detall.
Bibliogr. : «Ilustr. Catal.», 1904.

Reynés i Gurguí, Josep.—Barcelona 1850-tl926.
Deixeble de Llotja des de l'edat de 14 anys. En
1873 anà a París i estudià en els tallers de Carrier-
Belleuse i del cèlebre Carpeaux. En retornà en
1876. També havia estudiat en el taller dels Vall-

mitjana. Emparentat amb el reposter P. Llibre,
home que s'ocupava també de decorar interiors,
tota la feina escultòrica de les empreses Llibre pas¬
sava per les mans de Reynés. Això i la seva bona
posició social li proporcionà la millor clientela de
Barcelona. Reynés fou un escultor acadèmic, més
interessant quan s'allunjmva del pseudo-realisme
a la manera de Querol i restava acadèmic segons
la tradició, quan es feia menys agitat i més simple
del que comanava l'estil aleshores en voga.

Obres: Juvetiilia, desnú femení.—Bacant, bust., col.
R. Batlló.—L'Ascensió, un dels misteris del Rosari Mo-
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numental de Montserrat. — Mausoleus Bonaplata, Far-
guell, Godó, Collasso i Gener.—La reina Maria Cristina,
B., estatueta eqüestre, Mus. d'Art Mod. de Barcelona.—
Marquesa de Comillas, estatueta eqüestre.—Jou/or, desnú
femení.—La Fe.—L'Esperança.—St. Lluís, M.—La Pu-
rissima, M.—Bust femení. Mus. de Barcelona.—El Cris¬
tianisme.—Monument al Greco, B.. Sitges.—Pietat, M.,
(1904).—Roger de Llüria, B., en el Saló de St. Joan, a
Barcelona.—Barcelona rep les naciosn, a. relleu de la part
frontal de l'Arc de Triomf, de Barcelona (1887).— Violinis¬
ta {1^8), adquirit per VE.sta.t.—Beethoven; Mozart : dues
estàtues sedents, de M., en el vestíbul del desaparegut
Teatre Líric, de Barcelona.-Foríuny, Rosales : dues es¬
tàtues de P., al Taller Masriera, de Barcelona.—Criteri
de Veritat, M., grup. Es una de les primeres obres de
Reynés (1875).^—La Lectura, grup.— Altivesa, B., bust
(1891).— Mr. White, bust.—El tenor Ma%,fini, bust.—
Gerro dels nens. M., Parc de la Ciutadella.—Nombrosos
retrats i caps de T. C.

Bibliogr. : Espasa.—Opisso.—«Ilustr. Catal.», 1904.

Riba i Garcia, Antoni.—NataTortosaenl859. —
Deixeble d'un escultor anomenat F. Font, i de
Llotja, on cursà dos anys. Fou especialment imat-
ger i féu alguns retrats de T. C. Col·laborà algun
temps amb l'arquitecte A. Gaudí. Cessà de treba¬
llar en plena maduresa. Es germà de Carles.

Obres: Calvai-i, esgl. St. Joan de Lassalle, dc Man¬
lleu.—Sts. Joan de Lassalle i Joan de la Creu, en la sus¬
dita esgl.

Riba i Garcia, Carles.—Nat a Tortosa en 1870.
Germà d'Antoni. Es autodidacta, artista de molta
capacitat, però d'excessiva imaginació, això el
fa ésser inconstant i no li permet de treballar se¬
guidament en un art determinat. La poca escul¬
tura que ha produït és de fusta.
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Ribas, Feliu, —Sols havem pogut esbrinar so¬
bre aquest escultor que nasqué a Tarragona i quefou tallista.

Obres : Retaules, trona i confessionaris de la seu deMenorca.—Llar de foc, P., d'estil medieval, a Guadamur(Toledo).—Porta del claustre (costat occident.) de la seude Tarragona.—Frisos, mènsules i capitells de la refor¬
ma de la seu de Tarragona, feta al darrer terç del s. xix è.—Tron d'estil gòtic per a la Verge del Claustre de la
seu de Tarragona.—També féu mobles molt esculpits.Bibliogr. : Alegret.

Riera, Pau.—Barcelona, 1829 - i Madrid 1871.
Seria escultor de poca importància. Només sabem
d'ell que s'establí a Madrid. S'especialitzà en la
petita escultura d'escenes toreres.

Obres: Un brau.—«Suerte» de dos braus. — Un picadorcaigut.

Riera i Grimald, Pere Joan.—Nat a Manacor. Tot
el que sabem d'aquest escultor ho diem en el vol. I
d'aquest llibre.

Rodríguez i Hernández, Juli Antoni. — Nat a
Mora d'Ebre. Encare que nat a Catalunya i edu¬
cat entre nosaltres, el seu esperit fou sempre
castellà : tan aviat com pogué se n'anà a Madrid,
on, després d'haver passat desapercebut a Barce¬
lona, triomfà amb un art retòric i preciosista, més
literari que no escultòric, i molt afectat. El seu
primer mestre fou Marià Pedrol; després fou dei¬
xeble de l'escultor Verderol i, a Madrid, de M.
Blay. Es dedicà un xic al dibuix d'il·lustrador, no
menys afectat i retoricista. Fou més conegut pel
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nom de Julio Antonio que pels seus cognoms. So-
bressortí en l'escultura de caps de caràcter.

Obres: Sepulcre Lemonnier, escultura criselefantina,
grup, a Madrid.—Monument a E. Saavecíra Moragues
i Monument als màrtirs de la Independència : tots dos a
Tarragona.—Monument a Chapí, Parc del Retiro, de Ma¬
drid.—Els anomenats «Bustos de la raza» : L'home de la
Manxa: L'hostaler de Peñalsordo; Minaire; Minairü; Ca¬
brer de les serres de Zamora; El novici, F.; La promesa
del torero, B. daurat; Dona de Castella, B. negre amb pu¬
pil·les de vidre verd. Són de B.; es troben al Mus.
d'Art Mod. de Madrid.—Rosa Maria, argent, bust.
— Cañado i Srta. Pidal, bustos.—Projectes de monu¬
ments : a l'Amèrica Espanyola; a Cervantes; a Wagner;
als torpedinats de la gran guerra, en col-labor, amb Mo¬
ya del Pino; als intel·lectuals espanyols.—Far espiritual.

Bibliogr.: Woermann, Historia del Arte, VI, 685 i seg.
—^Joan Sacs, Julio Antonio, «Vell i Nou», l.er març, 1919.

Roig i Soler, Joan,—Reus, 1835 - f Barcelona,
1918. Deixeble de Llotja, de D. Talarn i de l'Acad.
St. Ferran. En 1858 obrí el seu primer taller a
Barcelona. Fou professor d'escultura de Llotja,
individu de diversos jurats, i en 1874 acadèmic de
Ciències i Arts, de Barcelona. Mestre de Clarasó,
J. Campeny, Alentorn i Fuxà. El seu art és un
bon realisme acadèmic amb tendència lleu al de-
corativisnie i a la prosopopeia que comana l'es¬
cultura al·legorista, en la qual s'especialitzà Roig
i Soler. Aquest és un talent que caldria algun dia
estudiar més d'aprop i enaltir com calgui.

Obres : La Immaculada i les 76 estatuetes d'àngels;
patriarques i profetes que decoren l'arquivolta de la por¬
ta principal de la façana nova de la seu de Barcelona.—
Profetes i apòstols del mateix portal.—Lu senyoreta del
paraigües, M., en una font del Parc de la Ciutadella.—
Sagrat Cor i Verge, a les Germanetes dels Pobres, de
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Barcelona.—Nombrosa escultura funerària en els cemen¬
tiris de Barcelona, Reus i Vilanova.— Mort de Crist,
Sagrada Fa7n'dia, Neptú, Retrat, Bust: cinc obres data-
bles de 1856.—Sta, María, Q.',Una nena, T. C.; Cervan¬
tes: Murillo, La Mort, G., b. relleu; Mort del just; Camí
del cel; Fou maridada; Els òrfens; Una mare : deu obres
datables de 1868; les sis darreres són b. relleus de G.—
Verge de Montserrat, a Matanzas (Cuba), any 1875.—
Euterpe i Les Arts, cinc estàtues, jardí d'Euterpe, deReus.—El Quixot. — Dulcinea, — Sanxo. — Maritornes.—
Una noia que rega, col. C, de Fortuny.—Diverses obres
per al palau del marquès de Comilles.—Estàtues per al
mausoleu del marquès de Comillas.—St. Ignasi, Els qua¬
tre evangelistes, Angel del Judici : sis estàtues, al seminari
de Comillas.—Progrés, Comerç, Indústria i Navegació :relleus per a la casa Vidal i Ribas, de Barcelona.—Mau¬
soleu Ayala, al cementiri de Madrid. —/«ús a la columna
(1855), i St. Bernat Calvó, a Reus.- Laborem (1882).—Carles III (1887), bocet d'una estàtua que devia ésser enl¬
locada en la sala d'actes de l'Acad. de Ciències, de Bar¬
celona.—Ferg-e rfe/a Míserícòrrfia, 5/a. Clara, St, Fran¬
cesc : a la Casa de Misericòrdia, de Barcelona. Noi des¬
pullat que cavalca en un bastó,—La Indústria, M., façanadel Casino Mercantil, de Barcelona. —Cíí/jíuIó, Un coix,St. Pasqual, Crist, Llegenda del Quixot : relleus per a unallar de ioe.—St. Joan.—Sr. B. F., estàtua de M.—Tipus
catalans.—Nen i nena sota un paraigües.—J. A. Clavé,bust.—Z), Quixot i Sanxo, grup.—Catalunya agraïda, es¬tàtua oferta per la Diputació Prov. de Barcelona al ge¬neral Martínez Campos.—Gmip de nens, P., en la Cascatadel Parc de la Ciutadella.— il/auso/eu del marquès de Ma-
rianao, a Barcelona. - For/u«r, M., làpida, cementiri deReus. — Imatges d'argent, a un altar de Santander.—
Al·legories, cinc estàtues per al monument commemo-
ratiu del ferrocarril de Vilanova.—Al·legoria, M., sò-col del monument a Antoni López, a Barcelona. --
Temes heràldics, per als fanals de l'escala d'honor de la
Universitat de Barcelona. Figures de pessebre, de molt
bon to.

Bibliogr. : Espasa.—Ossorio.

Roig, Vicenç. —Sols sabem d'aquest escultor que
era fill de Tarragona i que fou arquitecte de l'Acad.
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St. Carles i també arqueòleg. Era conegut per
«Vicentó». Sembla que la primera meitat de la
seva vida ateny el s. xviii®.

Obres: Escultures per al baptisteri i per a les cape¬
lles de la presentació i de St. Tomàs de la seu de Tarra¬
gona.—Immaculada, altar de la Puríssima de la mateixa
seu.—Presentació dc la Verge, en la susdita capella de la
Presentació. -Diverses imatges per a les esgl. de Tar¬
ragona.

Bibliogr. : Ruiz i Porta.—Piferrer, Recuerdos y be¬
llezas de España, 538.—Martinell, A través d'una centúria
d'escultura catalana, <Rev. de Catalunya», núm. 4.

Rosselló i Rosselló, Llorenç,—Alaró (Mallorca),
1868 - 1 Palma, 1901. Deixeble del seu pare, que
era un artista emigrat a la capital del Pení. Amplià
els estudis a Florència i a Carrara. En retornar a
Lima passà per Pan's; allà l'escultura moderna
francesa i la dels museus l'impressionaren molt.
Des d'aquell moment volgué també ampliar a
França els seus estudis. Abans, però, havia de
produir algunes obres importants a Lima. Cap al
1893 aconseguí de realitzar el seu 'desig d'estudiar
a París. Fou alumne d'una acadèmia lliure i entrà
al taller de D. Puech; sembla que, després, tamibé
va treballar amb Landov/sld. En aquests tallers,
Rosselló, ja molt destre, arribà a col·laborar amb
els esmentats mestres, i fins, segons deia, escul¬
pí del tot bustos i medalles que Puech i Landows-
ky signaren. L'escultor que més admirava era
Rodin. Viatjà per Amèrica, Espanya, França,
Suïssa, Alemanya, Itàlia i Anglaterra.

L. Rosselló és un gran escultor ignorat; la seva
producció reclama una monografia particular. Ju-
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dicant per l'única obra que li coneixem, el tenim
per un artista de cap d'ala : aquesta obra, Deso¬
lació, val com les millors de J. Llimona, la in-
fluòncia del qual sembla palesa en aquest marbre.

Obres : General Bolognesi, 0'Donaran : dos bustos fets
entre 1890 i 1891; el darrer corona el monument erigit aTrujillo a la memòria dels morts de la guerra del Perú
contra Xile.—P/^arro i Grup d'indis, obres de G. per al'Exposició Hispano-Americana de Madrid (1892). — La
tornada al bon canú, G., grup. Llotja de Palma.—Forner,
B., adquirit per a Raixa, i després pel col·leccionista
Deering.—Desolació, M., (1897).—Diverses medalles.

Bibliogr. : «La Epoca» (diari de Madrid), 14 juny de1897 (Defensa de Desolació, per M. Benlliure).—«El Im¬
parcial (diari de Madrid), 16 juliol 1897 (Elogi de Zlcso-
lació ).

Sala i Sánchez, Maximí.—Nat a Barcelona du¬
rant segona meitat del s. xix. Deixeble de Llotja
i de l'Acad. St. Ferran. Fou també aquarel·lista.
Artista acadèmic de volada; no obstant, gairebé
no se'n sap res.

Obres ; L'Agricultura, P., estàtua sedent en el monu¬
ment de Güell i Ferrer, a Barcelona. —Espanya prote¬
geix les arts i les indústries, medalla (1878).—St. Josep,
cripta del temple de la Sagrada Família, a Barcelona.—
Puríssima, e^l. de la Concepció, de Barcelona.— Vergede la Mercè, B., tam. colos., cim de la cúpula de l'esgl.de la Mercè.

Bibliogr. : Ossorio.

Samsó, Joan.—Barcelona, 1834 - + Madrid, 1908.
Deixeble de Llotja. En 1878 fou nomenat profes¬
sor de l'Escola Sup. de B. Arts de Madrid. En
1899 hom l'elegí acadèmic de St. Ferran. L'estil
de Samsó és un académisme robust i d'alta escola.
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Caldria revisar aquesta valor de la nostra escul¬
tura. Fou mestre d'A. Alsina.

Obres : Balines (1866).—St. Francesc en èxtasi (1866).—
La Verge Maria {mS).—La Purissima, T. P., esgl. de
la Concepció, de Barcelona, en l'altar major (1878). Es
considerada, juntament amb La Verge i l'Infant, la seva
millor obra. Mus. d'Art Mod. de Madrid.—Jesús i La
Verge : dues estàtues, M., tam. colos. encarregades en
1907 per la reina regent amb destinació a la capella reial.
En aquesta capella hi ha també de Samsó un St. Ildefons
T. F.—Mausoleu del general Espartero.— General Lobo,
bust.— Verge de la Mercè.—Sr. Bertran, catedràtic de
medicina, bust.—Sagrat Cor.— J. 7.. Feu, bust.—Joan
Maga\, bust.—Nu d'home ajegut, T. C.; R. Lluït, T. C. :
dues obres al IVIus. d'Art Mod. de Madrid.

Bibliogr. ; Ossorio. — Espasa. — Elias de Molins. —
«Ilustr. Catal.», 1883, p. 85.—Pedro de Madrazo publicà a
Barcelona (Impr. J. Jepús, 1882) un fulletó descriptiu de
la imatge de talla de la Concepció.

Sanmartí i Aguiló, Medard.—Nat a Barcelona.
Morí en 1891. Deixeble de Llotja i de Jeroni Su-
nyol. En 1879 fou pensionat a Roma. S'especialitzà
en el retratisme i féu força imatgeria. Escultor de
bona mena, massa oblidat. Gairebé no sabem res
de la seva vida.

Obres ; La Pesca, G. (1878); B. (1887).—El primer crit
d'independència (1884), b. relleu.—Indolència, T. C. (1884).
—El soldat de Marathon (1892).—Monument a J. Vizcaíno,
marquès de Pontejos, a MaArià. —Caçador català primitiu
(esculpit a Roma).— Assumpte grec (esculpit a Roma), b.
relleu.—Banyista, T. C. (1883).—L/inres.', grup.

Bibliogr. : «Ilustr. Catal.», 1904. — «Bol. Soc. Esp.
Excurs.», 1911, p. 141-2.—EliasdeMolins. — PaulLafoud,
La Sculpture Espagnole (Bibliothèque de l'Enseignement
des B. Arts), Paris, Picard.—Sembla que el diari barce¬
loní «La Vanguardia» publicà poc temps després de la
mort de M. Sanmartí una biografia d'aquest artista.



190 feliu elias

Santandreu i Artigues, Pere Joan.—Manacor,
1808 -1 Palma, 1838. Estudià el dibuix amb un es¬
cultor compatrici seu, anomenat Josep Lladó. Als
setze an3'^s d'edat féu nombrosos retrats de gent
palmesana. En 1832 fou pensionat per ampliar els
estudis en l'Escola Sup. de B. Arts de Madrid. S'es-
tablí a Madrid i fou membre de la Junta Directiva
del Liceu Artístic i Literari d'aquella capital i, en
1837, acadèmic de St. Ferran. Santandreu comen¬

çaria l'escultura fent figures de pessebre i santets
segons una indústria tradicional de Manacor.

Obres : Alguns bustos i figures que hi havia al jardí
de la Junta de Comerç de Palma.—Marí .• grup de prova
en aspirar a un lloc en l'Acad. St. Ferran.—Apol i Dafne.

Bibliogr. : Ossorio. — «Bol. Soc. Esp. Excurs.», 1910,
p. 190.—Ramon Medel, Manual del viajero en Palma,
Palma, 1849, p. 131.—A. Furió, Panorama Optico-Histó-
rico-Artísiico de las Islas Baleares, Palma, 1840, p. 147,

Santigosa i Vestraten, Josep Anicet.—Tortosa,
1823 - i 1895. Alguns biògrafs l'anomenen Santi-
gós, altres Santigosa Westraten, o Westreten,
noms equivocats, segons diu del seu millor biò¬
graf, el Sr. Mestre i Noé. Alcahalí i Boix el su¬

posen fill de València, perquè hi treballà durant
algun temps; de València li pervindria el gust
per la ceràmica. Alcahalí el fa, erradament, néi¬
xer en 1835. Per bé que escultor mediocre, San¬
tigosa té un lloc importantíssim en la història de
l'escultura moderna catalana perquè ell represen¬
ta el principal factor artístic i tècnic de l'escultura
de T. C., que tanta importància tingué entre nos¬
altres a mitjan s. xix^. Santigosa fou home de ta-
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lents múltiples i d'una vasta activitat. El podríem
posar com a exemple d'home enèrgic i actiu. Fou
metge, escultor, pintor, ceramista i rajoler. Féu
importants contractes d'obres d'escultura aplicada
a l'arquitectura. I encara li sobrà temps per a
viatjar, i els malalts sempre el trobaven a punt i
sol·lícit. Es l'autor de les grans obres escultòriques
de T. C. que decoren els principals edificis barce¬
lonins, les façanes de cent esglésies i altres tantes
de teatres i casinos escampats per Catalunya du¬
rant el període isabelí;[d'ell són també les escultu¬
res dels nostres jardins d'aleshores, les balustra¬
des, gerros, medallons, capitells i altres elements
de decoració arquitectònica de mitjans del s. xix'.

A Tortosa fou deixeble i col·laborador d'un ger¬
mà seu, del qual no en sabem res si no és que feia
escultura de T. C. Després, fins a arribar als vint
am'S, aprengué de treballar el marbre i el metall.
Això ja seria a Barcelona, on sabem que ell es
trobava en 1841, a l'edat de 18 anys. L'any següent
es matriculà per a seguir la carrera de metge.
Les despeses dels estudis de medicina les sufragà
amb el producte dels retrats que ell esculpia i pin¬
tava. També es matriculà a Llotja. En el mateix
any 1842 es llogà de director de les gerreries Fita
(carrer d'Escudellers) i Tarrés (C. Tallers), que
eren manufactures d'escultura aplicada a l'arqui¬
tectura. En 1848 acabà la carrera de metge; sem¬
bla que aleshores envià a cercar el seu germà
gran, el qual col·laborà amb ell com escultor, pro¬
bablement en un forn d'obra que Santigosa establí
pel seu compte. En 1862 la cura de la seva salut
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l'obligà a afluixar el treball, i, per un temps exer¬
cí la medicina a mitges, però en canvi es posà
a fer escultura de talla i de marbre. No sabem
quan fou que anà a Andalusia; després estigué
a València, on estudiaria a l'Aead. de St. Carles,
i on s'establiria i treballaria, perquè hi ha deixat
nombroses obres. En el vol. I ens ocupem d'aquest
artista tan interessant, que excel·lí en l'escultura
decorativa més que en la figurativa.

Obres : Verge de la Seu, de quatre metres d'alçada, en
el cim del campanar de la col·legial de Xàtiva; és una
imatge de pisa, es a dir de T. C. esmaltada. Obra cera¬
mista de gran enmenta i de difícil execució.—Assumpta,
esgl. principal de Castelló de la Pinna.—Apostolat, a la
mateixa esgl.—St. Joan de la Creu, St. Elies, Sta. Teresa,
St. Eliseu : quatre b. relleus, esgl. dels Carmelitans dels
Afores, de València.—Perg-e del Cartne, P., tam. major
que nat., a la façana de la mateixa esgl.— Verge i Infant,
P., b. relleu, darrera la façana de l'l·lospici de la Miseri¬
còrdia, de València. Quatre Profetes, St. Gabriel, Angel
de la Guarda, Aaron, Melguisedec : vuit imatges pera
l'interior de l'esmentat hospital.—5u/o (1858).-- Verge
amb l'Infant (1859).—Escultura decorativa del monument
a Galceran Marquet, a Barcelona. (Veg. article «Tarrés».
— El Geni Català, M., l'estàtua que termina la font de la
Plaça del Palau, a Barcelona, la qual pel demés sembla
ésser obra dels italians Baratta di Leopoldo (veg. vol. I
d'aquest llibre).—5/s. Gervasi i Protasi, façana antiga de
l'esgl. de la Bonanova.--Fe?-,o-e de la Divina Gràcia, altar
major d'aquesta esgl.—Tota l'escultura de la façana del
Teatre Principal, obra de T. C., bàrbarament destruïda
en ocasió de la darrera reforma d'aquell edifici, —Està¬
tues, T. C., que hi havia en la façana de la gerreria de
Tarrés, del carrer de Tallers.—Estàtua del fundador del
manicomi de St. Boi, P., (1870).—Pietat, F., grup de 7
pams d'alçada, col. A. Rodríguez.—Altre grup, col. Es¬
cudé.—Aaèe/ Lópe^ Bru, bust.—La Pau; La Justicia, P. :
dues estàtues, façana de la Casa de la Vila de Mataró
(1867).—Cmt, T. P., encarnat pel mateix Santigosa; en¬càrrec del bisbe de Califòrnia. Seria l'obra millor d'a-
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quest artista.—L'Església i la Masonería, T. C., grup de
tam. nat. (1866).—St. Jaume, T. C., timpà del portal
principal de l'esgl. St. Jaume, de Barcelona; b. relleu,
segons dibuix d'Apel·les Mestres (1876).—Bustos i escul¬
tura decorativa de la façana de la Capitania General de
Catalunya.—Bacant i Sàtir {\86&).—Triomf de l'Església
militant, grup.—Al·legoria, grup que decorava el centre
de la façana de l'edifici destinat a exposicions d'art, en la
Qranvia, cantonada al P. de Gràcia.—La Tragèdia, ala¬
bastre (1873).—5/. Francesc.—La Pensativa.—L'Anticrist,
grup (1875).—Medalla commemorativa de la mort Jaume
L—Purissima {1877}.—Murillo, (1878).—Projecte de font
monumental, a Liñan. — L'Agricultura, la Indústria i
les Arts. — La reinà de Saba. — La filla del faraó salva
Moisès, T. C., grup, tam. nat., col. J. M. Codina, de
Cervera. — Rebeca.—Agar i Ismael.—Féu també figu-
retes de pessebre.

Bibliogr. : F. Mestre i Noé, Josep Anicet Santigosa,
biografia (fulletó).—«Diario de Barcelona», 21. set. 1850.
—«Museo Universal» (Madrid), 15 març 1858.—Boix.—
Alcahalí.

Saurí, Felip,—Escultor tie la fi del s. xviiP i,
probablement, de principis del xix^. Flom li atri¬
bueix quatre altarets del trascor de la Seu Nova
de Lleida. Col·laboraria en la feina d'esculpir els
orgues d'aquesta catedral.

Bibliogr. : Martinell, La Seu Nova de Lleida.

Serra, Pau.—Tarragona, 1745 - J començament
s. xixè. Deixeble del'Acad. St. Ferran, deia qual
arribà a ésser individu supernumerari. No co¬
neixem les seves obres.

Serra i Pau, Joan. —Barcelona. Fou asilat de la
Casa de Caritat. Deixeble de dibuix de Tomàs
Padró i d'escultura de R. Nobas. No sabem res

més de la seva carrera artística.

13
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Obres : La Caritat, B., tam. menor que nat., grup en
la font central del pati de la Casa de Caritat.—Nena que
cau i trenca un plat.—Pierrot, bust.—Sanxo Pant^a.

Smith, Ismael.—Nat a Barcelona en 1886. Dei¬
xeble de Llotja, de l'Acad. Baixes i dels escultors
Benlliure, Querol, A. Vallmitjana, Llimona, Atché
i Carbonell. Durant els anys 1898 a 1904 treballà
en els tallers d'aquests dos mestres darrers. En
1910 fou pensionat a París per l'Ajuntament de
Barcelona. De 1913 a 1914 cursà l'art decoratiu en

l'Escola Nacional d'Arts Decoratives, de París.
Posteriorment s'establí a Nova York, on treballa
amb èxit. S'especialitza en l'escultura de bibelots
i en la d'estatuetes retrats. El seu art tendeix al
decorativisme. També s'ha dedicat al dibuix de¬
coratiu d'il·lustració de llibres.

Obres : Alfons Maseras, B., estatueta, Mus. d'Art
Mod. de Barcelona.—Milà i Fontanals, B., bust. Institut
d'Estudis Catalans.—Desnú femení sense braços.-Pere
Turull, B., bust. Caixa d'Estalvis de Sabadell (1911).—
Ramon Amadeu, M., bust, façana del Mus. de la Ciuta¬
della, a Barcelona.—Projecte de monument a Isaac Al-
bèniz.—Al·legories, b. relleus de ciment en la façana de
la fàbrica Roviralta, a Sardanyola.—Francesc Cambó, B.,
bust.—J, Ventosa i Calvell, B., hust.—Medalles religioses
per al taller Vallmitjana.—Joieria i bibelots quantiosos.
15-Bibhogr. : «Pèl & Ploma», vol. 't'I.—«Ilustr. Catal.»,
SÍ març 1907.—«D'ací d'allà», gener, 1927.

Solà, Antoni.—Barcelona, darreries del s. xvnC
- i Roma, 1861. Deixeble de la Junta de Comerç,
la qual el pensionà a Roma, on féu tota la seva
carrera amb gran lluïment. En 1802 trameté a la
susdita junta una còpia del Gal moribond. En 1828
fou nomenat individu de mèrit de l'Acad. St. Fer-
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ran. Posteriorment fou nomenat director dels ar¬

tistes pensionats a Romm, A Itàlia el seu talent
fou tant o més estimat que el de D. Campeny. Ens
ho indica, entre altres fets, el d'haver estat nome¬
nat individu de l'Acad. Reial de Florència i de la

pontifícia de St. Lluc, de Roma. En aquesta fou
elevat al càrrec de director, el qual exercí durant
tres anys. En 1840 fou nomenat escultor honorari
del rei d'Espanya; al cap de deu anys hagué d'és¬
ser jubilat per raons de salut.

Antoni Solà és un magistral escultor, compara¬
ble a Campeny, el mateix pel que fa al talent que
per l'estil de la seva escultura, que és un néoclas¬
sicisme més aproximat al que en podríem dir estil
Imperi que a l'efeminament canovià. Un estudi
acurat de l'obra d'aquests nostres escultors neo¬
clàssics, o de cadascun d'ells, ens revelaria coses
precioses i edificants. No és just d'altra banda que,
relativament, hom parli tant de D. Campeny i en
canvi olvidi del tot escultorassos com Piquer, Gi¬
ner, J. Bover, Solà, etc.

Obres ; Pius VI!, bust, abans en el Mus. del Prado, de
Madrid.—La Caritat romana, M., grup, vestíbul de la
Bibl. Nacional, de Madrid. — Duc de Rivas, M., bust
(1856).—Ferran VII, Plaça d'Armes de L'Havana (1834).
—Carles Gimbernat, bust, Seminari Conciliar de Barce¬
lona.—Nereides, M., al brollador del pati de Llotja. El
Neptú d'aquesta font és de Travé.—Cervantes, B.. tam.
maj. que nat.. Plaça de Las Cortes, de Madrid. Es una
de tantes obres fetes a Roma, Solà en féu una rèplica
(1835).—Obelise del Dos de Maig, M., a Madrid; en col·la¬
boració amb els escultors castellans Medina, Elias, To¬
más i Hermoso.—Daoisi i Velarde, M. (1822), gmp per al
monument a aquests dos herois, en el Pare de l'Oest, de
Madrid. D'aquest grup sembla que també Solà en féu
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una rèplica. — Mausoleu de Pere Quevedo, seu d'Ovie¬
do.—Angel Ramirez Saavedra, M., bust (1856).—Mausoleu
del duc de San Fernando.—Projectes de mausoleu per a
Melendez Valdés i Jovellanos.—Blasco de Garay; L'amor
infantil : dues obres en el Mus. Art Mod. de Madrid.

Bibliogr. : Elias de Molins.—Espasa (publica un re¬
trat d'A. Solà).—Miquel i Badia, El Arte en España, 285.
—«Ilustr. de Madrid», 15 abril 1872. —«Bol. Soc. Esp.
Excurs.», 1911, p. 50 i seg.—«El Artista» (revista madri¬
lenya), vol. I, p. 295.

Solà i Vilabella, Joan,—Res no sabem d'aquest
escultor sinó que en el Mus. Art. Mod. de Barce¬
lona té una estàtua jacent que representa Morfett,
quelcom més petita que el tam. nat.

Solante i Balins, Rafael,—Nat en 1895. Començà
encara infant l'estudi del dibuix en l'Ateneu Enci¬

clopèdic, amb el mestre A. Gelabert; alternava
aquestes lliçons amb les de l'escola primària. En
l'escola primària rebé també lliçons de dibuix
d'Esteve Monegal, qui més endavant fou el seu
iniciador en l'escultura. Deixà l'escola primària a
l'edat de 13 anys i entrà d'aprenent en un taller
d'escultor picapedrer. Alhora es posava sota la
direcció artística d'E. Monegal i assistia a les clas¬
ses de l'Escola Sup. de B. Oficis, de la qual poc
temps després arribà a ésser ajudant del professor
Monegal; posteriorment fou nomenat professor de
Realitzacions (aplicació de l'escultura) de la ma¬
teixa escola. Aquest càrrec el portà a estudiar
joieria, repujats, cisellats, quelcom de ceràmica i
de talla. Aquests gèneres escultòrics li han pres
més temps que l'escultura monumental : esdevin¬
gueren la seva especialitat.
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L'art de Solanic és distingit i tendeix al deco-
rativisme que imposen les arts aplicades. Les
seves idees estètiques es ressenten del trascenden-
talisme pragmatista i pedantesc que dominava en
aquella escola. L'obra de Solanic és superior a
aquell trascendentalisme per la paradoxa de voler
ésser-li inferior, de no ambicionar tots els rebom¬
boris i sublimitats d'aquella tendència.

Obres : Caçador, G. (1914); tam. menor que nat. —Cap
de noia, P.—Dona vestida, G., tam. menor que nat.- Noia
del cistell, B., estatueta.—A. Puig i Gairalt, hust.—Noia
del brollador, jardí del Sr. F. Vilumara, de Barcelona.—
Noi del peix, T. C., al jardí susdit.—Dona que corre, B.,
col. A. Carbó, de Barcelona.—Joventut, P., b. relleu,
llinda d'una finestra de la casa Guarro, de Sarrià.—Píe-
tat, P., per a una sepultura; tam. menor que nat.—Jusí
Cabot, bust.—Noia de l'ocell a la mà, B., col. E. Monegal.
—Dones que volen, B., parella.—/n/auís amb coloms, dos
b. relleus.—La Pau, relleu.—La joventut que s'emmiralla,
P.—Verge amb l'Infant, B. cisellat, b. relleu, col. E. de
Fortuny.—£■/ Tetràmorf, T. P. (1924), quatre grups per
al cimbori de la seu nova de Lleida.—Angels en adoració,
T. P., parella (1924-5), per al mateix lloc..—L'Assumpta,
T. P., tam. major que nat.; en l'altar major de la susdita
seu.—Noi del cistell de flors, T. C., estatueta.—Dona amb
infant, T. C., estatueta.—Fonteta dels mussols, ceràmica.
—La noia que es vesteix, T. C., estatueta.—Assuuip/a, B.,
estatueta, col. A. Bergós, de Lleida.—SL Jordi, B., es¬
tatueta.—Sro/Zarfor de l'infant i cl peix, ceràmica.

Soler, Joan,-No se sap res d'aquest artista sinó
que va esculpir les següents

Obres ; Sta. Agnes.—Sta. Catarina, esgl. de St. Agus¬
tí, de Barcelona.—Sagrada Familia, F., grup, per a l'o¬
ratori d'una casa de Barbastre.—Punssima.—Sta. Eulàlia,_
doble tam. nat., parr. Pallejà.—Ramon de Penyafort i
St. Feliu, a Vilafranca.-^Fei>do, estàtua del monument
que hi ha a Ourense.—Diversos bustos retrats.
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Sòria i Ferrando, Ricard,València, 1839 - f
1906. Deixeble de l'Acad. St. Carles, de la qual
fou individu de número en 1893, després d'haver-
ne estat nomenat de la de St. Ferran (1865). En
1854 entrà al taller de l'escultor madrileny Antoni
Alonso, si bé hi ha qui diu que hi entrà en 1865,
la qual cosa no és versemblant. En 1869 retornà a

València, i a la mort de Farinós fou nomenat pro¬
fessor al lloc d'aquest. La seva influència benefi¬
cià l'Escola de St. Caides, la qual sota la seva
direcció progressà visiblement : hi introduí l'en¬
senyament nacional de l'escultura a València.
L'acadèmia correspongué a l'esforç de Sòria po¬
sant a la seva disposició els mitjans materials de
realització de les seves reformes. Gràcies a Sòria
les classes de dibuix tingueren des d'aleshores
model del natural a diari. Sòria fou mestre de Ca-
landín, Palacios, Paredes, Rubio i Capuz. Assistí
a les classes fins a tres dies abans de morir. Es
dedicà a la imatgeria i al retrat. Produí molt. Gai¬
rebé totes les esglésies del regne de València te¬
nen alguna obra seva. Els qui coneixen l'art de
Sòria l'estimen per la l'obustesa anatòmica, parti¬
cularment en els santcristos, i per la unció reli¬
giosa que sabia comunicar a les seves imatges.

Obres ; Verge de la Saletle, grup; Verge del Carme;
Purissima; Sagrada Família : quatre obres, parr. de la
Concepció, de Yecla.—Sts. Pere i Pau, G., en la mateixa
esgl.—Dolorosa, a Villaviqa.—Sagrat Cor (1881).^—Dos
bustos i un retrat medalló, G. (1868).—Crisi en creu, F.,
(1870).—J. Vicente i Fillol, M. bust (1881).—Crist d'agonia
—Guttemberg.—St. Antoni, estatueta (1881).—Antoni Iba-
ñe^, bisbe de Terol, M. bust.—Crisi/acen/.—Calvari.—
Davallament de la Creu.—St. Vicenç Ferrer.—Altra Sa-
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grada Familia, a Buenos Aires. — La Milicia infantil
(1875).—£■/ gravador Rafael Esteve, bust (1858).

Bibliogr. : Alcahalí.—Almanaque de «Las Provínciasii,
València, 1907.

Soto, Matea de.—Nat a Barcelona en 1884. Fou
deixeble de Llotja i de M. Fuxà. Després se n'anà,
juntament amb Picasso, a estudiar i treballar a
París. Al cap d'uns anys de vida parisenca es tras¬
lladà a Madrid i d'allà a Andalusia, on residí molt
temps treballant en l'escultura aplicada a les re¬
construccions arqueològiques i en escultura mo¬
derna. D'Andalusia es repatrià a Barcelona vers
l'any 1913. Fou professor de pràctiques de taller
en l'Escola Sup. de B. Oficis, i actualment ho és de
modelat en l'Escola Municipal del Districte VIII.

Obres : Bust (1899), adquirit pel municipi de Barcelo¬
na.—Monument al juarqtiès de Guadiaro, a Màlaga.—De¬
coració del Cercle de «La Amistad», a Córdoba.—Làpida
de la Independència, Cercle de B. Arts, de Madrid.—Làpi¬
da de Larra, Ajuntament de Madrid.—Melcior de Palau,
bust, a Madrid.—Projecte de monument a J. Dicenta (ad¬
judicat).—Mausoleu de la familia Cordon, Cementiri Nou
de Madrid.—Lapida als morts de la guerra, al Consulat
de França de Barcelona (projecte de R. Canals).—Font
artística, en el Parc de Montjuic.—Relleu per a la deco¬
ració de la Plaça de Catalunya.

Subirai i Codorniu, Ramon,—Nat a Mora d'E¬
bre, vers 1828. Deixeble de Llotja, de D. Cam-
peny i de l'Acad. St. Ferran. S'especialitzà en el
retratisme. Fou escultor anatomista del Col·legi de
St. Carles, de Madrid.

Obres ; Bustos ; del metge Benavente, partei-re del
«Retiro», a Madrid; de M. J. Quintana, en sepulcre; de
A. López de Ayala, al Congrés dels Diputats; d'Esta-
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nislau Figueres; de diversos metges cèlebres, patí delCol·legi de St. Carles.—F/ diví Vallès, al penstil delMus. Antropològic Velasco, de Madrid.—Saluslià d'Olò-G., medalló.—Alfons XII, G.—Lope de Vega, G..probablement l'obra millor de Subirai (1866).—Crist encreu (1871).—Mausoleu de Carquebisbe Caballero, a Sa¬ragossa.
Bibliogr. : Ossorio.

Sudre, Ramon.—Nat a Perpinyà en 1870. Dei¬xeble del seu pare, que era marbrista. Anà aestudiar a l'Escola de B. Arts, de París, a lesordres de Falguière, i després, a les d'A. Mercier.
Aconseguí una bossa de viatge que li permeté deconèixer Espanya, Itàlia, Bèlgica i Holanda. Ha
estat membre d'alguns jurats internacionals, delSaló dels Artistes Francesos, i també membre d'a¬
questa entitat.

El seu art està informat dintre l'academismesòlid i graciós de l'Escola de B. Arts de París ireflecteix també la distinció dels seus mestres.Després d'A. Maillol i G. Violet deu ésser el mésnotable escultor rossellonès. S'ha dedicat al retra-tisme i a l'escultura oficial i monumental, sovintamb gràcia i empenta, com és el cas del Monu¬
ment als Morts que féu per al poble d'Illa, en elqual lli ha, per excepció, bones influències deRodin.

Obres : David.—Helena, M. Altre exemplar de B. es¬tàtua sedent, adquirit per l'Estat.—CanVal, grup i Mun¬tants Regalades, M. ; dos monuments públics en la ciutatde Perpinyà.—Font d'amor, M., Parc de Bagatelle.—Catalana, bust (la mare de l'artista).—«Poilu» català, G.—Combatent rossellonès, B., estatueta. — L'£'5pa.fa delMarne, B., oferta pels rossellonesos al mariscal Joffre.—
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Almirall Barrera; El Sr. Brousse; Mans. Ramadié, CristP.; Sra. X., M.; El Sr. C. R., B.; Joffre, G.; El Sr. P.,G.; El capità D., G.; Català, bescuit de porcellana; Ca¬talana, id.; Dr. Demelin, G.; Helena, M. : tretze bustos.—La Música, en el Passeig dels Plàtans, a Perpinyà.—Mercuri i Neptú, a. relleu, caserna de les Duanes, a Mar¬sella.—5/a. Cecília, M., b. relleu (1901).—Mercuri, b. re¬lleu, façana de la Cambra de Comerç de Perpinyà.—Mausoleu de Zacaries Astruc, cementiri parisenc de Mont¬
parnasse.—La fada de les ruines, M. (1907).—La Cata¬lana, M., íoni monumental, a Baixàs.—Projecte de mo¬nument al general Sanmartín.-L'à/iVa esclafada, M.,monument, a Perpinyà.—Mireia, G.—.Aracné, M.—Crist
en creu, G.—Projecte de monument al comte de Blossac.—Lletera ;;elandesa, B.—La Relíquia, B.—Els Trofeus deSalem. M., Mus. del «Petit Palais», a París.—Senagalès,B.—L'oració del vespre en el camp indi, G.—Fumadors in¬
dis, G.—Traginer faigua, G. — Colom a l'aguait, B.—Ze-layidesafent mitja, B. i M., Mus. Galliéra.—Gru/i d'amo-rets. M.—La deu, M. (rèplica de B.).—Copa, B. i M. verd.
— Verge Immaculada, G.—Muntanyes regalades, B., da¬munt granet; rèplica del Monument ultra una medallaB., que representa el mateix tema.—Record de Sevilla,B. —Mercuri, B.—Nena ;;elandcsa amb una nina.—Llorençde Verdun, G., bocet.—Fumador indi, G., bust.—La mas¬
cota delfortí de Villefranche. G.—Catalana que porta l'es¬
pasa d'honor al mariscal.— Victòria del Marne, medalla,projecte de l'anvers i revers.—Ferit de guerra, cap i esta-tueta de cera, Mus. de l'hospital de Val-de-Gràce, deParís.

Bibliogr. : «Vell i Nou», Barcelona 15 juliol 1917.—«Le Catalan de París» (publ. mensual, París^ nov. 1923.
— «L'Indépendant des Pvrenées Orientales» (diari dePerpinyà), 20 febr. 1928. "

Suñol, Jeroni.—Barcelona, 1830 o 1840 - f Ma¬
drid, 1902. Cap biògraf no ens dóna el cognom
matern. Fou deixeble de Llotja i entrà aviat a l'o¬
brador dels Vallmitjana. Sembla que abans havia
practicat poc o molt l'escultura en l'obrador d'un
escultor anomenat Passavell. A Llotja hi anava
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de nit : de dia treballava en aquests obradors. No
hem pogut aclarir en quina data féu el primer
viatge a Roma. Sembla que fou en ocasió d'haver
cobrat una quantitat en pagament d'un tríptic de
fusta, probablement una de les seves primeres
obres. Més endavant hi tornà, segons sembla,
pensionat. No coneixem amb precisió la data d'a¬
quest segon viatge; probablement fou després de
1867. Retornà a Barcelona, malalt, en 1875. Ningú
no li feia cas. Més endavant se n'anà a viure a

Madrid, on passà la resta de la seva vida. Sembla
que entre les dues estades a Roma ja havia treba¬
llat quelcom a Madrid. Allà fou nomenat individu
de l'Acad. St. Ferran (1882). També fou professor
auxiliar d'aquella Escola Oficial. A Roma degué
ésser molt considerat perquè una vegada que cal¬
gué proveir certes vacants de l'Escola Oficial de
St. Carles, de Roma, el rei Víctor Manuel el no¬
menà membre del jurat internacional que havia
de proveir-les.

Els principis de la carrera artística de Sunyol
foren gairebé tan infortunats com els de Queiml :
començà fent d'iraatger, però després, quan l'èxit
anà venint, aquest gènere fou postposat al gènere
monumental i a l'escultura pura per a col·leccions.
La seva producció fou escassa perquè el gran
respecte per l'escultura, i la probitat, l'obligaven
a meditar molt els seus projectes i a estudiar-los
considerablement. 7\questa probitat fou ben pale¬
sada en morir l'artista, perquè, a desgrat de la
seva fama extraordinària, no deixà cap diner. La
vídua hauria quedat en la més cruel misèria si la
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munificència de l'industrial barceloní, R. Batlló,
no hagués corregut a paliar-la : el Sr. Batlló
adquirí totes les obres que Sun3ml havia deixat
en el seu taller. De l'art digne, elegant, sobri
i fort de Sunyol ja en parlem en el vol. I. Fou
mestre d'A. Parera, Anicet Marinas, M. Sanmartí,
Varela, Pagès i Serratosa, R. Algueró.

Obres : Monumcîit a Josep Salamanca, Madrid. Repro¬ducció en G. al Mus. d'Art Mod. de Barcelona.—5/.
Pere.—Les Belles Arts.— Esfinx, una de les primeresobres de Sunyol, Mus. d'Art Mod. de Barcelona.—Te;»;;-
tació de Jesús (1864).—Himcneu (1864); una reproducció
en el Mus. Bibl. Balaguer, de Vilanova.—Petrarca (1867)
—Jove Napolità, col. marquès de Portugalete.—Medalla
Fortuny, editada per l'Acad. B. Arts de Baixelona.—
Marquès de Mamtanedo, bust.—Neptú i Amfitrita, P., Cas¬
cada del Parc de la Ciutadella.—Vuit estàtues por al
menjador del palau de Murga, a Madrid.—Co/o«!, pro¬
jecte.—Esfinx, façana del Ministeri de Foment (1891).—
Dant (1864), reproduït en M. i en B.: obra feta a Roma.
una de les més reeixides de Sunyol, mig tam. n.at. N'hi
ha exemplars als Mus. d'Art Mod. de Madrid i Barcelona
i altres llocs (1864).—Monument a Colom, ?\I , a Madrid.
—Colom, a Nova York (1894). Es una reproducció en B
de l'esmentat monument de IMadrid, però amb pedestal
projectat per l'arquitecte Mélida.—A/o?nímc;L' a Pedro
Duro, a La Felguera (Astúries). Un model petit d'aques¬
ta obra es troba en cl Mus. d'Art Mod., de Barcelona.—
Sta. Teresa, T. P.—Bust de noi.—Dos bustos de dona.—
St. Francesc Xavier, col. duquessa de Villahermosa, a
Madrid.—col. Giménez, de Madrid.—Po.tihn', ÁI.,
bust, Teatre Reial, de Madrid.—Sarcòfag del general Al¬
vares, de Castro, M., Girona.—Projecte de frontó per a la
façana de la Biblioteca Nacional, de Madrid, Cercle de
B. Arts, de Madrid.—Sr. Batllò, estatueta.—Bust de do¬
na, Bust de noi. Retrat de dona : tres bronzes. Mus. Art
Mod., de Barcelona.—Sts. Pere i Pau, M., dues estàtues
colos., esgl. de St. Francesc el Gran, de Madrid.—Píe/aí,
T. P., Escolapis de Barcelona.—Escala del palau del duc
de Dénia.—Mausoleu del general O'Donncll, M., segons
projecte de l'arquitecte Mendivi (vers 1876). Fou esculpit
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a Roma i es troba a les Salases Reials de Madrid.—íiíí-
terpe, iardins d'Euterpe, a Barcelona, encàrrec de J. A.
Clavé.

Bibliogr. ; Ossorio. —Espasa. — «Bol. Soc. Esp. Ex-
curs.», 1911, p. 136 i seg.—Albtnn de «La Renaixensa».—
Montaner i Simon.—F. Masriera i Manovens, Jeroni Sn-
nyol, «D'ací i d'allà», abril 1918.—J. R. Molida, Biogra¬
fia de Sunyol en la revista madrilenya «La Lectura»
(citada per Masriera). — «Museo Universal» (Madrid),
1867, p. 165.—Elias de Molins.

Talarn i Ribot, Domènec.—Barcelona, 1812 (o
1813) - i 1901 (o 1902). Començà a l'edat de quinze
anys a Llotja, a les ordres de D. Campeny. No
sabem quan fou que donaria per acabats els estu¬
dis ni com fou el seu aprenentatge. Sabem que
tingué el taller en la recentment derrocada casa
del marquès de Castellvell, en la Plaça de Sta.
Anna. Sembla que un fill seu, també escultor, col-
laborà molt amb ell. Devia ésser un home de cor,
molt entusiasta del seu art i, contra la tradició,
molt amant dels artistes, particularment dels prin¬
cipiants, a qui no tan sols es complaïa a ensinis¬
trar i aconsellar sinó que àdhuc els afavoria amb
diners. Diuen els biògrafs que fou Talarn qui im¬
pulsà i protegí els pintors P"ortuny i Enric Serra.
El seu art al començament fou neoclàssic, però
després evolucionà dintre el neobarroquisme, i
per fi en el peculiar realisme del s. xix^. Treballà
per a tota Espanya i Amèrica. FMu mestre de
J. l^oig i Soler, E. Font, A. Querol, M. Sala i al¬
tres; també fou mestre del pintor Fortuny.

Talarn es dedicà principalment a la imatgeria
i al pessebrisme. Es la primera autoritat pesse¬
brista, i durant molt temps fou considerat com un
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prodigi en aquest ram, a causa del verisme i del
rigor arqueologista que informaven les seves
obres pessebristes. Avui dia, però, aquest arqueo-
logisme apareix més aviat capriciós i teatral.
Talarn treballà molt : l'excés d'encàrrecs el féu
treballar alguna vegada precipitadament i amb
barroeria. Però en general la seva obra d'imatger
és de primera qualitat, de gran estil. Una variant
del pessebrisme és el que en podríem dir «calva-
risme», la composició melodramàtica de calvaris,
construïts en les cases barcelonines de mitjan
s. XIX®. De tot això i de la personalitat de Talarn
ens ocupem en el vol. I, cap. iv.

Obres : La 7nort de Prïai^t, b. relleu (1838).—Atil·la,
G., grup (1861), Mus. Art Mod. de Madrid.—Triomf de
Galatea, T. C.; aquestes dues obres figuraren en l'Expo¬
sició de B. Arts barcelonina de 1891.—Porxos de Xifr'e,
en col·laboració amb R. Padró d).—Arc de Triomf, que la
Junta de Comerç dedicà a Ferran VU (1829).—5/. Fran¬
cesc de Paula, tam. col., esgl. de les Mínimes, de Barce¬
lona.—Calvari, Puríssima i Ve7~ge de la Mercè, esgl. del
Pi.—L'Oració en l'hort i El carrer de l'Amargura, a No¬
velda. - La Divina Pastora, Dolorosa, St. Joan, Infant
Jesús: quatre imatges a Montevideu. - St. Marcià, a l'esgl.
desapareguda de St. Miquel.—«Consumatum est», F. de
sicomor, (1894).—Calvari (1866), capella del Sagramentde la seu de Barcelona. Fs una de les obres millors de
Talarn.—Baiard amb àngels, per a una esgl. de L'Ha¬
vana.—Puríssima, convent Sta. Clara (1852).—La Verge
de la Mercè, amb St. Ramon, St. Pere Nolasc i Jaume 1.—
Altar i imatge de la Verge de la Providència, esgl. del
Pi.—Francesc de Paula, altar major de la desapare¬
guda esgl. del Carme.—SL Joan Evatigelista, ^ïhlioteca.
del Col·legi de Notaris.—Angel, M., b. relleu en el mau¬
soleu Heras, del Cementiri Nou.—Apostolat, G., que en

(1) Serien obra de Talarn, en els Porxos de Xlfré, els medallons
d'alt relleu amb els bustos dels navegants descobridors.
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fornícuis decora la part alta de ia nau de l'esgl. de Bet¬
lem; imatges de tam. sup. al nat.—St. Agustí, obra im¬
pressionant, tarn, celos., altar major de I'esgl. St. Agus¬
tí.—Segons ens diu el Sr. J. Gicn, el laboriós recopila¬
dor de notícies sobre Barcelona, la majoria de les imatges
de l'esgl. de la Bonanova serien obra de Talarn. El Crist
en la columna d'aquesta esgl. és reconegut com obra de
Talarn.—Crisí en creu, esgl. dels Dolors («Diario de Bar¬
celona», 13 març 1853).—Bustos dels capellans que mori-
riren en l'exercici de llur missió durant l'epidèmia de la
febre groga (1870).—Sí. Antoni, esgl. de Betlem.—/ipos-
tolat, esgl. del Carme; desapareguda.—Calvari, capella
del Cementiri Nou.—Crisi en creu, a L'Escorial.—La Ver¬
ge i l'Infant, a la Seu d'Urgell.--5ía. Bàrbara, a la mes-
trança d'Artilleria de Saragossa (igual a una altra que
esculpí per a la mestrança de Barcelona).—Pieíaí, a l'ar¬
xiduc d'Austria Leopold Salvador; es troba a V^iena.—
Degollaciò dels Innocents.—St. Miquel. Hom la considera
la millor obra de Talarn. Fou esculpida en ocasió de les
noces d'or de Lleó XIII; es troba al Mus. del Vaticà.—
Altres obres seves en les esgl. de Montserrat, Manila,
Buenos Aires, Montevideu, Santiago de Xile, L'Havana,
Constantinoble, Betlem i Jerusalem. — Calvari (18TO).
Sembla que fou un dels més famosos.—Els pessebres més
cèlebres que construí Talarn foren : un per a una entitat
artística de Montevideu i un altre per al marquès de Dos
Aigües, a València (1866).—En el Mus. Art Mod., de
Barcelona es conserven 26 figures de pessebre, d'aquest
escultor.

Bibliogr. : Artur Masriera, Los buenos barceloneses,
Barcelona, 1924.—Miquel i Badia.—«Diario de Barcelo¬
na», 11 des. Ifô2; 13 març 1853; 3 nov. 1870.—«El An¬
cora» (diari barceloní), 1852, trim. IV, p. 1318.— «El
Guardián Nacional» (periòdic barceloní), 15 gener 1838.
—Espasa.—Montaner i Simon.—Elias de Molins.

Tarrés,—D'aquest artista no en tenim cap altra
notícia sinó la que ens proporciona un reportatge
del diari barceloní «EI Ancora», de 2 abril 1851.
Segons tal reportatge, en aquell any la lundició
Esperó es preparava per fondre una estàtua de
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Tarrés, destinada a Matanzas. Aquesta estàiua
—afegeix el dit periòdic—era del mateix tamany
que la de Marquet, que Tarrés havia fet anterior¬
ment. No sabem si aquesta darrera estàtua era la
de Galceran Marquet, de ferro colat, que hi ha en
la font monumental de la Plaça de Medinaceli, o
bé una altra estàtua del famós almirall, o l'estàtua
d'algun altre personatge també anomenat Mar¬
quet. Si admetem la primera d'aquestes tres
hipòtesis, cal substreure la dita estàtua a Santi-
gosa i Vestreten i només atorgar-li l'escultura
decorativa d'aquest monument que passa per és¬
ser de cap a peus esculpit, ja que no projectat,
per Santigosa.

Tassó i Nadal, Torquat.—Nat a Barcelona, 1852 -

i a l'Argentina, 1928. Deixeble de l'Escola de
Llotja, la qual el pensionà a Roma en 1879. l"ou
deixeble també de l'Acad. St. Ferran i de R. No-
bas. Mestre de M. Hugué. Professor de modelat a
la Universitat de Buenos Aires. La seva màxima
activitat ha estat a Amèrica, on s'instal·là en 1880.

Obres : Viladamat, B., en el Saló de St. Joan.—5/ír.
Isabel, en un Asil Municipal de Barcelona. —Don Quixot,
bust, (1878).—Un soldat ferit.—Pius IX.—Rosales.—Fo?--
tuny.—Julià Romea, bust, al Teatre Romea.—Velà^quc^.
—«Sensfl l'ucello», B. (1891), estatueta, Mus. d'Art Mod.
Ba.rceloaa..—Diumenge de Rams, B. (1894).—Monuments
a Pellegrini, a Emili Bunge, a Tm'ador, a Passo, a Gre¬
gorio Pérez, a Torres, al poeta Echererria, a San Mar¬
tín, a l'aviador Newberg, al Crit d'Ipiranga, a la batalla
de Salta, a Cervantes i a L. Huergo, tots ells a Amè¬
rica.—Nombrosos projectes de monuments.—iVoOTÔrosos
retrats, de G., M. o B.—Torera, M.—Bacant.—Coquete¬
ria.— Una pàgina històrica. — Una salutació al Dos de Maig
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— Caritat! W., gru^.—Llibertat (1907).—Bismark, Dant,
General Lavalíe: tres retrats.—St. Joan en la processó, G.,
grup.—La Indústria, P., en el monument a Güell i Fer¬
rer, de Barcelona.—A'arcís, aquest fou el tema imposat
per a les oposicions a la pensió de Roma.—Moro (1877);
Egipcia (1877); Cap d'africaria; Don Quixot (1877) : qua¬
tre obres de T. (Z. —Tipus del s. XVII.è—Aquiles mori¬
bond. «Chagrins».—Jaume I, estàtua eqüestre.—Al·lego¬
ria de Lamisca; El Tribunal de les Aigües, de València; Al·le¬
goria de les Constitucions; tres a. relleus, P., en la façana
del Palau de Justícia.—yljUO/eo5! de les Arts i Cièneies, a.
relleu del fris lateral esquerre de l'Arc del Triomf, de
Barcelona.

Bibliogr. : Elias de Molins.—Espasa.

Tenas i Alivés, Josep.—Nat a St. Boi del Llobre¬
gat en 1892. Deixeble de Llotja, on estudià amb
P. Carbonell i A. Alsina. Després anà a París i
estudià amb A. Bourdelle. Aquest viatge li fou
pensionat pel Cercle Artístic de Barcelona. El
seu art és realista, amb una ferma voluntat de
construir; repugna tot el que signifiqui decorati-
visme. L'estil és incisiu, intencionat i, segons
sembla, impremeditat, derivat espontàniament del
temperament de l'artista; és elegant, graciós i de¬
licat sense perdre la robustesa.

Obres ; Font de la caputxeta vermella, B. i P., al peu
de l'Arc del Triomf.—Ca,¡; de /m'c.—Quatre estàtues. P.,
façana del Foment d'Obres, al C. Balmes.

Tolsa, Manuel,—Nat a Énguera (València). Mo¬
rí en 1820. Deixeble de J. Pasqual de Mena i de l'A-
cad. St. Ferran, de la qual fou, en 1789, individu
de mèrit. També ho fou de la de St. Carles, en
1790. En 1791 anà a Mèxic. En 1798 fou nomenat

director d'escultura de l'Acad. de Mèxic. A l'Amè-
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rica va treballar molt. Abans havia també treba¬
llat força per a Madrid i províncies. A més d'es¬
cultor fou arquitecte; però de la seva activitat
arquitectònica a la península no en sabem res. A
Mèxic treballà arquitecturalment en la seu, i fou
l'autor del Col·legi de Minerva d'aquella ciutat.
Era escultor barroc d'empenta; el seu art era mo¬

gut, com tot art barroc. No sabem si a Mèxic evo¬
lucionà cap al néoclassicisme. Sembla que com a
arquitecte bé evolucionà en aquest sentit, perquè
Toussaint diu que a Mèxic el nostre artista dirigí
grans obres d'arquitectura neoclàssica o més aviat
de l'estil de Lluís XVI. És de suposar, doncs, que
també evolucionaria la seva escultura.

Obres : La dona adúltera, a. relleu; obra de concurs
quan Tolsa aspira a ésser acadèmic de St. Ferran.—£■«-
trada dels Reis Catòlies a Granada, a. relleu (1874); obrade concurs a l'Acad. St. Ferran.—Ca r/ei/P, estàtua
eqíiestre en la plaça principal de Mèxic (17%).—Medallade Carles IV i Maria Llu'isa.

Bibliogr. : «Bol. Soc. Esp. Excurs.», 1910, p. 282-3.—Manuel Taussaint, El Arte Colonial, núm. extraord. del
diari madrileny «El Sol», dedicat a Mèxic, febrer 1928.

Tomàs i Rotger, Francesc,—Palma de Mallorca,
1762 - 1 1807. Fill i deixeble de Miquel. Anà a am¬
pliar els estudis a Madrid, on degué residir molt
temps, perquè en 179,6 fou nomenat individu de
l'Acad. St. Ferran. Seria en aquest mateix any
quan Tomàs i Rotger es repatrià; féu el retorn
per València, on V. López li pintà el retrat.
Aquell mateix any fou nomenat individu de l'Acad.
St. Carles. A Palma exercí durant deu anys el
càrrec de segon director de dibuix i primer d'es-

14
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cultura de la Societat Econòmica Mallorquina.
Quan F. Manuel Ba3'eu anà a pintar les voltes de
l'església de Valldemossa, Tomàs i Rotger hi
aprengué la pintura, però just aleshores morí.

Aquest escultor fou un home encuriosit per tota
cosa bella i representativa. Nq solament s'havia
aficionat a la pintura sinó que molt abans havia
après l'arquitectura, i fins l'havia exercit. També
fou col·leccionista de llibres rars i d'estampes: tots
els diners que guanj-ava els esmerçava en les se¬
ves col·leccions. Aquestes aficions li vindrien del
seu pare, que també col·leccionava. Sembla que
deixà pintades algunes miniatures i retrats. Fou
predominantment imatger.

Obres: Infant Jesús, F., la seva primera obra.—Ja/í
Cèsar, M., bust presentat a l'Acad. St. Carles, en ocasió
de la seva entrada en aquella corporació (1795).—Cris/ en
creu, T. P., Hospital General de Palma.—Purissima, a
Mm.—Beat Miquel dels Sants, T. P., tarn, celos., parr.
Benisalem, de Palma.—Beat Simó de Rojas,, al mateix
lloc. Beata Catarina Tomàs, a Barcelona.—Les tres Grà¬
cies, M., b. relleu.—Marquès de la Romana, M., bust.

Bibliogr. : Ossorio.—Vinaza, III.—G. iSI. de Jovelia-
nos. Obras (Madrid, 1845), III, 227.—Furió.

Tomàs, MiqueL—Nat a Palma de Mallorca. Mo¬
rí a Palma en 1809. Pare i mestre de Francesc.
Deixeble de Francesc Herrera, el menor. Estudià
història i numismàtica. En 1768 era rector del
Col·legi de Pintors i Escultors de Palma. Col·lec¬
cionà medalles i altres coses. Segons Ossorio, M.
Tomàs produí poques obres, però bones. Com la
majoria dels escultors mallorquins, aquest fou
predominantment imatger.
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Obres : Si. Josep, parr. d'Alaró.—Puríssima, parr, deMur. -Si. Pere i altres escultures de la façana del semi¬nari de Palma. Escut reial, façana de la presó de Pal¬ma.—Escut d'armes, de la casa VillalonM, a Palma.—Beata Catarina Tomàs, a una esgl. de Barcelona.—Es¬cultura de la façana de l'hospital de St. Pere, a Palma(atrib.).
Bibliogr. : Jovellanos, Obras, III, 227, 231.—Vinaza.—Furió.

Torres, Guillem.—Palma de Mallorca, 1755 - f
1829. Estudià sota la direcció del seu conciutadà
Salvador Sanxo (Braset). Pare de Miquel. Fou di¬
rector de dibuix de la Societat Econòmica Mallor¬
quina.

Bibliogr. : Vinaza.—Furió.

Torres, Miquel.—Nat a Palma de Mallorca. Fill
de Guillem; pare de Guillem Torres II, que fou
pintor i escultor; i germà de Fra Rafael, escultor.
Degué ésser escultor en pedra. Fou pintor i escul¬
tor oficial del municipi de Palma.

Obres: St. Miquel, P., tam. mad. que nat., en el por¬tal de La parp St. Miquel, de Palma.—Ornaments del'Armeria Reial, a Palma.—Ossorio també atribueix a
aquest autor i al seu germà Fra Rafael unes figures deP. que hi havia a la capella del Rosari, del suprimit con¬vent de Manacor.

Bibliogr. : Viñaza.—Ossorio.—Furió.

Torres, Fra Rafael.—Germà de Miquel. Llec del
convent de St. Domènec, de Palma, on deixà gai¬
rebé totes les seves obres, les quals varen desapa¬
rèixer amb motiu de l'enderrocament de l'edifici.

Bibliogr.: Viñaza.—Furió.
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Trilles, Miquel.—Poca cosa havem pogut esbri¬
nar d'aquest escultor contemporani nostre. Sabem
tan sols que exposà a Madrid en 1887 i en 1890 i
que hi obtingué medalles de S.'' classe; que en
1900 exposà a París, on guanyà medalla de 2.®^
classe; que en 1901 tornà a exposar a Madrid, on
el seu Perseu i Andròmada, meresqué medalla
de l.'^ classe. Deixeble de l'Acad. St. Ferran.

Vadell i Mas, Damià.—Nat a Manacor. Deixeble
de Llotja. En 1838 anà a Itàlia per a fugir de cer¬
tes contrarietats econòmiques. Després va passar
25 anys a París a les ordres del cèlebre escultor
Ramey. Esculpí per a esglésies i mausoleus.

Obres ; Dos caps, T. C., per a la sala d'escultura de
Llotja,—Genis, dues estàtues que foren col·locades a la
Rambla, de Barcelona.—Crist en creu.— Verge (1836).—
Centaure.—Crist en creu, M., en la casa Verí, de Palma.
—Varis bustos retrats.

Bibliogr. : Ossorio.—Furió.

Vallmitjana i Abarca, Venanci.—Nat a Barcelo¬
na vers 1850. Fill i deixeble de V. Vallmitjana i
Barbany. Estudià també a Llotja. Col·laborà amb
el seu pare. Féu escultura animalista abundant.

Obres : Caçador de lleons, M., Parc de la Ciutadella
(1884).—Jofre.—St. Joan en el desert (1887).—Lleó (1887).
—La batedora, G. (1892).—Dos dels grans lleons que hi
ha a la base del monument de Colom, F.—Rusí de senyora,
T. C. (1880 0 81).—Nen amb un gos de Terranova.—Di-
veros estudis d'animals.—Lleona i lleó, dues estàtues en
el Mus. Art Mod. de Barcelona.—¿'eaig-mu. Mus. Art
Mod. de Barcelona.—Dos lleons, B., e.scala d'honor del
palau de la Generalitat.—Pas/ora » vaca, G., escala d'ho¬
nor del Mus. d'Art Mod. de Madrid.

Bibliogr.; Espasa.—yt/àiim artistic de «La Renaixensa»^
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Vallmitjana i Barbany, Agapit i Venanci, —

Aquests dos grans artistes foren fills d'un humil
teixidor barceloní, i ells mateixos foren obligats a
treballar de teixidors durant els primers anys de
llur vida. Els biògrafs no ens expliquen de quina
manera es pogué produir una doble i tan pregona
vocació escultòrica en els germans Vallmitjana.
En un moment imprecís en la obscura història de
l'art català modern, aquells dos joves teixidors
abandonaren l'ofici i es posaren a estudiar l'escul¬
tura, i alhora a guanyar-s'hi la vida. Es matricu¬
laren a Llotja, on tingueren per mestre D. Cam-
peny. Al mateix temps començaren de treballar
en les més humils feines escultòriques : feien mo¬
dels de carotes de carnestoltes, maniquins, caps
de gegant, figuretes de pessebre i tota mena d'es¬
cultura popular de guix, d'argila i de cartró. Fou
un progrés el posar-se a esculpir models d'escul¬
tura de terra cuita aplicada a l'arquitectura i a la
jardineria. Apel·les Mestres ens conta que la fama
dels germans Vallmitjana arranca d'aquell mo¬
ment, referit en nostre vol. I (p. 114), en què el
pare d'aquest escriptor els revelà a l'arquitecte del
Banc de Barcelona i els proposà per a obrar l'es¬
cultura de marbre de la façana (1850). Aviat els
dos germans esdevingueren professors i acadè¬
mics de B. Arts, de la nostra primera entital oficial
artística. Es diu si el banquer Girona els ajudà.
En 1860 la reina Isabel II i el rei consort visitaren
llur taller, els feren encàrrecs, i després volgue¬
ren rebre'ls en llur palau de Madrid. Val a dir,
però, que els Vallmitjana s'escarrassaren per a
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aconseguir-ho, ofrenant als sobirans cosetes pre¬
cioses i havent de vèncer moltes dificultats. La
reina els creà una pensió de 2,000 rals mensuals
per tal que realitzessin en marbre les escultures
de terra cuita i de guix que ells li havien presen¬
tat en llur taller de Barcelona.

Aquest taller ocupava l'església de Sta. Agata,
local avui destinat a museu arqueològic provin¬
cial. Allà treballaren els dos germans, en col·labo¬
ració i en treballs personals. Aquesta col·laboració
perdurà fins a la vellesa, fins a deu anys abans de
morir Venanci, i això a desgrat del divorci d'idees,
de temperaments i de talents que sempre hi hagué
entre ells. És justament a causa de la diferència
de facultats que subsistia la col·laboració. Venanci
tenia molt talent, Agapit no tant. Aquest sembla
que es refiava sempre del cop de mà de Venanci.
La gent que tractà tots dos artistes diu que no hi
hagué tal col·laboració, sinó que en realitat Venan¬
ci feia la seva feina i la del seu germà. Venanci
era llest i bon feiner : es treia molta i bona escul¬
tura d'entre mans sense els esforços enguniosos
del seu germà petit. Sembla que Venanci acabà
per enervar-se d'aquest estat de coses i que en
conseqüència arribà a menysprear profundament
Agapit, al qual no deia ni un mot durant tot el dia.
Només quan el veia massa desesperat se li dirigia
amb rebufs, li prenia les eines de les mans i reso¬
lia en poca estona el problema que de jorns enre¬
ra Agapit no podia resoldre Els entrants d'a-

(1) Diu el F'-ütcr Feli·j Mestres qüe en separar-se els dos gerniiiiis
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quell taller diuen si la majoria immensa de les
obres que els Vallmitjana donaven com de col·la¬
boració són obres virtualment fetes per Venanci.
Només serien d'Agapit les obres més fluixes. A
nosaltres això ens sembla exagerat. Agapit Vall¬
mitjana no seria pas tan mediocre; és cert, però,
que Venanci era molt superior. En el dubte, ens
limitarem a donar com a obres de col·laboració les

que els biògrafs asseguren que ho són, encara
que algunes d'elles al nostre entendre correspon¬
guin a Venanci. Els Vallmitjana tingueren molts
i bons deixebles, entre ells F. Font i J. Stmyol,
però tots ells es confessen més aviat deixebles de
Venanci que no pas de tots dos escultors.

Les obres que hom considera, doncs, de col·la¬
boració (o almenys la major part d'elles) són les
següents ;

Obres : Mausoleu de la familia Odena, a Reus.—El
bisbe Fleix (1870), estàtua funerària, en la Seu de Tarra¬
gona. Hi ha qui atorga aquesta obra a Venanci sol.—
Mausoleu Permanyer.—Mausoleu Jover i Serra, Cemen¬
tiri Vell.— Venus i naiades amb cavalls marins. Aquesta
obra deu ésser el grup principal de la Cascata del Parc
de la Ciutadella. En tal cas, la Venus seria de Venanci,
perquè és una meravella de gràcia i de forma.—Meda¬
llons en la façana deia Univei-sitat de Barcelona.—¿u
Tradició.—Torero ferit.—Manola.—St. Isidor, Alfons el
.Savi, A.verroes, Lltill, Lluís Vives: cinc estàtues de M.,
tam. sup. al nat., per a la mateixa Universitat; les quals
algun autor atorga a Venanci sold).—Monument a Ayala.
— «Majan i «Majon, dos bustos.—Hernán Cortés, estàtua
eqüestre que el Cercle Hispano Ultramari regalà a Aya-

per a treballar cadascú en taller a part, mai més no es dirigiren la p.<t-
raula, ni tan sols a Llotja, on es trobaven cada dia.

(V) Altres autors atorguen a Agapit només dues d'aquestes cinc
estàtues: Lluís Vices i Alfons et Savi.
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la en \.S1S.—Pietat, grup funerari, a St. Feliu de Guíxols.
—L'Agricultura, La Industria, El Comerç i La Marinad):
quatre estàtues colos., P., en les dues entrades principals
del Parc de la Ciutadella.—Lorrf i Lady Stanley, M., a
Mànxester.—Transit de St. Francesc. — Verge, esgl. del
Pi.—Retrat, M., bust, Mus. Mod. de Barcelona.—M. de
Bofarull i muller. M., dos bustos, en el susdit museu.—
Verge (1870). Seria encarnada per Agapit («Diario de
Barcelona», 7 gener, 1870). En l'altar major de l'esgl.
del Pi.—Font, jardí de la casa Grases, a Sarrià.—La be¬
llesa dominant la força, per a Lord Stanley, a Mànxester
rèplica en el Mus. Mod. de Barcelona. Hi ha qui l'ator¬
ga a Venanci sol.—La Fe i els quatre Evangelistes, altar
major de l'esgl. de St. Just (1854).—Restauració de l'es¬
cultura del palau de la Generalitat (1860).

Vallmitjana i Barbany, Agapit, — Barcelona,
1830 (o 1888) - -j- 1905. En 1877 fou nomenat pro¬
fessor auxiliar de l'Escola Prov. de B. Arts; des¬
prés en fou professor numerari. Individu de l'A-
cad. de B. Arts de Barcelona (1883) i corresponsal
de la de St. Ferran.

Obres: St: Francesc.—Colom, estàtua sedent.—St. Es¬
teve. — Bèsties, grup, Mus. Art Mod. de Barcelona.—
Mausoleu Vilaregut, Cementiri Nou.—Cm//acení (1872),
Mus. Mod. de Madrid.—Altre Crist jaccnt, cripta de
l'esgl. del Pi (1879).—Jaunie / a cavall, a València.—La
reina Isabel i el príncep Alfons, M., de mig tam. nat. Es
una de les obres més reeixides dels Vallmitjana. Està
signada d'Agapit, però Feliu Mestres assegura que és
per condescendència de Venanci, perquè el mateix Ve¬
nanci li ho digué i àdhuc li féu present del model en T.
C., obra seva, el qual F. Mestres encara posseeix. Una
ampliació de tam. nat. en M., existeix en la Bibl. Nacio¬
nal de Madrid (I860).—5/. .lordi, estatueta (I860).—La
tragèdia (1862).—,4. Lòpe^ d'Ayala, bust per a la sepultu¬
ra.—.9/. Sebastià (1862), ^lus." Art Mod., de Madrid.—

(1) Hi ha autor que otorga a L'Agricultura i La .Marina a Agapit
i La Indústria i El Comerç a Venanci
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Aedon (1896).—Una banyista.—St. Joan de Déu.—Mauso¬
leu del bisbe Urquinaona, parr, de la Mercè. —£"/ Conceit
de Cent. P., a, relleu, façana del Palau de Justícia, de Bar¬
celona.—Jesús i els Apòstols, P., façana de la seu de Bar¬
celona.—Pag-esa çi/e aconrfueí.v u?; bou í Crist, Mus. Art
Mod. de Madrid.—La tradició, B., bust.—Guifré el Pilós.
— U71 àngel,—Crist en creu, B. (1866).—Mausoleu de la
vescomtessa de Jorbalán, esgl. de les Adoratrius, de Va¬
lència.—Adam i Eva (vers 1863)—St, Francesc_ de Paula.
—Retrat de nena.—El marques de Catnpo.—La Caritat.—
Purîssima.—Nombrosos retrats.

Bibliogr. : Elias de Molins.—Montaner i Simon.—Os-
sorio.—«Ilustr. Catal.», 1880, p. 431; 1881, p. 425, 431;
1888, núm. 193, 1%; 1891, p. 136, 1904.-Miquel i Badia.

Vallmitjana i ;Barbany, Venanci. — Barcelona,
1828 -11919. El que tenim dit de la col·laboració
dels dos germans i el judici que ens mereix l'obra
formidable de V. Vallmitjana en el vol. I d'aques¬
ta obra, completarien la nostra necessàriament
restringida biografia d'aquest mestre de l'escub
tura catalana si no fos que encara resta quelcom
d'indispensable a dir referent a la vida i l'obra en
qüestió. Fou professor d'escultura de l'Escola ofi¬
cial de B. Arts, de Barcelona, i també individu de
l'acadèmia que regeix la susdita escola.

Fou un impulsor de l'escultura de terra-cuita.
Tingué sobretot un gran entusiasme per l'escul¬
tura de pisa, això és, de terra-cuita esmaltada,
i bregà molt per a imposar-la. Fou particular¬
ment esforçat en aconseguir per pròpia experi¬
mentació els esmalts que convenien a la seva
escultura i després de moltes recerques, de mol¬
tes contrarietats i despeses, pogué produir uns
esmalts immillorablement resistents i bells, tal-
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ment que semblen superiors als del taller dels
Delia Robbia. El criteri corrent dels amateurs
creurà que això és poca cosa o d'importància se¬
cundària; o, tal vegada, els menys assabentats
de l'art ceràmic pensaran que Vallmitjana hau¬
ria simplificat els seus esforços anant a demanar
una fórmula per a la seva escultura esmaltada a
les fàbriqties de ceràmica valencianes, de tradició
tan gloriosa. Però això no era gaire fàcil; en pri¬
mer lloc perquè els nostres forns ceràmics eren
molt barroers : només feien pisa ordinària, i en¬
cara la feien molt malament, per manera que al
gran escultor li hauria calgut recórrer als forns
valencians que eren els més pròxims entre els que
treballaven bé; segonament, perquè cada argila
requereix un estudi adequat dels esmalts que l'han
de cobrir ; la composició química de cada pasta
ax'gilosa reclama una idònia composició química
dels esmalts, i això gairebé sempre és car i difícil
d'obtenir. Devegades, a pocs meti-es de distància
d'un jaciment argilós, hi ha un altre jaciment de
composició diferent. Si V. Vallmitjana no s'ha¬
gués, doncs, donat el treball d'aquestes recerques
d'esmalts, ho hauria hagut d'encarregar a un ce¬
ramista. Es doncs molt important que, no essent
de l'ofici, Vallmitjana hagués reeixit millor que
els ceramistes en aquests greus problemes de la
composició de la pasta: la composició dels esmalts
i la cocció.

V. Vallmitjana era un home cultivat. La seva

cultura era probablement autodidáctica. Era tam¬
bé un home molt fi i a.gut, despert i sensible a to-
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tes les més altes valors espirituals. Per això, a
desgrat de la seva vellesa, a desgrat de l'ambient
acadèmic en què es desenrotllaven les seves acti¬
vitats, a desgrat de la caducitat de tantes valors
que en la seva joventut foren primordials, sabia
estimar tot allò que, de valuós, els temps nous ana¬
ven creant. Amb Isidre Nonell, el revolucionari,
l'implacable demolidor, V. Vallmitjana sempre
congeniava; l'admirava així pel seu esperit càus¬
tic com pel seu talent pictòric, i Nonell, tan jo-
venet, pagava l'escultor valetudinari amb la ma¬
teixa moneda d'admiració. En la tertúlia diumen-
gera de la rebotiga de Can Parés aquell adolescent
i aquell vellet eren el terror de l'areòpag d'artis¬
tes, i Vallmitjana agafava en el seu medi acade¬
micista un aire d'herètic o de renegat.

Amb V. Vallmitjana col·laborà el seu lill Ve¬
nanci Vallmitjana i Abarca. Deixebles seus foren,
ultra el fill Venanci, Alentorn, Atché, F. Font,
P. Jou, J. Llimona, D. Pradell i J. Re3més.

oures; Verge dc la Merci, F., encàrrec d'un particu¬
lar.—5/í. Francesc i Jattme, i una sèrie de figures de
pessebre; encàrrecs d'un particular. — St. Josep, G.—
Verge del Pilar, Jiidit, Moisès, Abraham : \ cinc.' estàtues,

esgl. nova de Canet {1^1).—Figaro, en la redacció del
diari parisenc «Le Fígaro». Obra de concurs que no fou
premiada, però sí adquirida per a ornar l'interior de la
redacció {1873).—La Comèdia i La Tragèdia, Conserva¬
tori de Madrid (1866 ?). La Comèdia fou destruïda per un
incendi.— Verge de les Engünies (1864 ?).—L'Angel del Ju¬
dici Final, P., portal del Cementiri de Barcelona.—
i cadells, a un monument a la batalla del Bruc (1861 ?).—
Ramon Llull, Sí. Isidor, Alfons el Savi, IJuis Vives, Aver-
roes : cinc estàtues. !M., tam. major que nat,, vestíbul
de la Universitat de Barcelona.—Bustos de Lorenzale,
d'un nen, d'Arnau, de Mon.asterio, d'un fill seu, de les
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senyoretes Madrazo, d'E. Arnús i de F. de Madrazo.
Aquest darrer, de M. com la majoria, és de doble tam.
nat., i es troba al Mus. del Prado.—Faune.—L^arquebisbe
Fleix, estàtua jacent, seu de Tarragona..—Desvetllament
d'una rosa, M., col. Marquès de lAarianao.—Retorn de
Colom.—L'Agricultura, La Indústria, El Comerç La Ma¬
rina .- quatre grups de P., tam. colos., en les dues portes
principals del Parc de la Ciutadella. Són del millor que
produí V. Vallmitjana.—Forero ferit,— Verge, altar ma¬
jor de l'esgl. del Pi.—Ayala coronat per un geni.—Angel,à un mausoleu de Reus.—i?/ P, Gallifa (1894) projecte de
monument.—La Bellesa dominant la força (1887).— Verge
amb l'Infant, pisa blanca, mig tam. nat.; St, Venanci, pisa
policr.; La Trinitat, pisa blanca] La Verge amb l'Infant,
pisa blanca, b. relleu; altra Verge amb l'Infant, ï. C.;
St, Jordi (cera ?) : set obres en el Mus. Mod. de Barce¬
lona.—Figaro; Orangutà; Bisont; Elefant; Grup de ca¬
mells, T. C. : cinc estatuetes en el mateix Mus.—Llucifer
P,—Pietat, T. P. grup petit, dues obres en el mateix
Mus.—Fe?ní.í i dues nàiades, en un carro tirat per cavalls
marins. P., Cascata del Parc. L'estàtua de Venus és una
de les obres més gracioses de la nostra escultura.—Noi
amb ocells,.—Domador africà,—El nunci.— Verge, b. re¬
lleu.—L'Esperit del Mal.^Joana la Boja, bocet.—Antoni
Lòpe:;, B., monument de la plaça d'A. López.—Record
d'Alfons el Savi, P., a. relleu, façana del Palau de Jus¬
tícia, de Barcelona.—Diana, M., placeta de les Corts Ca¬
talanes. Aquesta estàtua era nua i per ordre de l'Ajunta¬
ment fou coberta de vestidures de mà d'un escultor d'ara.
— —Purissima, G. (1894).— Verge amb l'Infant,
G. (1858 }),-Sla, Isabel. M. (1^9?).-5/. Jordi, G. (1859?)
Arxiu de la Corona d'Aragó, mig tam. nat.—Furor de
Saúl (1861 ?).—Lleó (1851 ?).—Alfons, príncep d'Astúries a
cavall (1862 ?).—5/a. Teresa, G., b. relleu (1887).—C«/;jí7ó
(1887).—La noia de la cadira (1887).—La filla del general
Dulce, M. — Verge del Colom,—Sta. Isabel curant un pobre,
M., mig tam. nat. (1862), Mus. Art Mod., de Madrid.—
Pietat, M., mausoleu Llagostera, de St. Feliu de Guí¬
xols.—El Temps, mausoleu Ricart, del Cementiri Vell.—
Angel, M., mausoleu Vilaregut, del Cementiri Nou.—
Pròsper de Bofarull, Ni., bn&t. Mns, Art Mod. Barcelo¬
na.—5l Josep Oriol, esgl. del P.

Bibliogr. ; «Ilustr. Esp. y Amer.», 1876, p. 313.—Al¬
bum .Artistic de «La Renaixensa".—«Ilustr. Catal.»; 1380,
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p. 109, 431.—«Ilustr. Artist.», 1886, p. 113; 1888, p. 247.
—Piferrer i Pi Margal!, p. 538. — Miquel i Badia.—F.
Matheu, En la seva mort, «Catalana», 5 cet. 1919.—Nar¬
cís Oller. Les posirvneries d'En Venanci Vallmitjana
(ibid.).—F. Miquel y Badia, Una obra de arte, «Diario de
Barcelona», 15 nov. 1887.—Elias de Molins.—Espasa.

Verderol i Roig, Bernat,— Nat a Tarragona.
Morí després de 1808. Poca cosa sabem d'aquest
artista sinó que féu les estàtues, bustos i relleus
que decoren l'exterior de la Casa de la Ciutat, de
Tarragona. També esculpí els models dels cap-
grossos que encara avui precedeixen certes pro¬
cessons religioses a Tarragona i que, segons tes¬
timoni de Martinell, estan molt bé. Sembla que
tenia la carrera d'arquitecte, la qual degué ésser
cursada en l'Acad. de St. Ferran. Fou autor d'una
aritmètica i d'un altre tractat titulat Elementos
de Geometria y Dibujo Lineal. Segons diu Ale¬
gret, treballava de memòria. Fou mestre de Julio
Antonio.

Bibliogr. : Martinell. .4 través d'una centúria d'escultu¬
ra catalana, «Rev. de Catalunya», núm. 4.—Alegret.—
Ruiz i Porta.—Corominas, Diccionario, 272.

Vermell i Busquets, Lluís.—St. Cugat del Va
llòs, 1814 -1 després de 1867. Fou deixeble de
l'Escola de la Junta de Comerç. Anà a Itàlia, on
residí durant set anys, després viatjà incessant¬
ment durant molts anys, per Itàlia, França i Es¬
panya; això li valgué el motiu de «Pelegrí espa¬
nyol». Residí durant alguns anys a Barcelona
i per fi tornà a viatjar per Catalunya i per tota
Espanya i Portugal, fins que es deturà a Lisboa,
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probabiement amb el propòsit de retornar més
tard a Barcelona. En els seus viatges per Catalu¬
nya es complaïa a entallar el seu nom, i la data
de la seva facècia, en les pedres dels monuments
que trobava al seu pas. Aquesta epigrafía és de
grans i belles lletres romanes, talment que el ma¬
teix autor del monument no hauria gosat fer-les
més grosses ni posar-les en lloc tan ostensible
com solia fer-ho Vermell.

Aquest artista, no pas molt notable com a es¬

cultor, es guanyava preferentment la vida pintant
retrats en miniatura. Aquesta activitat, més que la
d'escultor, fou la que l'obligava a viatjar, per bé
que, en rigor, el principal mòbil seria el seu gust
per la locomoció. El que atorga un lloc en aquest
llibre a l'escultura de L. Vermell és el seu caràc¬
ter també miniaturesc : era una escultura precio¬
sista, d'objectes de vitrina o de joier. Vermell
treballava el vori i les pedres dures de lapidari,
esculpia i cisellava tota mena de metalls, àdhuc
el ferro verge, també la pedra, i no menyspreava
les matèries més pobres, com és ara la sal gemma.
En 1852 organitzà una exposició de les seves obres
de pintura i escultura en un taller que posseïa al
carrer de la Canuda. En 1853 exposà una obra
escultòrica en el mateix taller.

Obres : Empar de la Joventut, grup de caràcter reli¬
giós.—Refugi de pecadors, grup, tam. menor que el nat.
—Jesuset i la creu, F., estatueta.—Altre Jesuset, F., per
a un-pessebre.—Crist d'agonia, F., estatueta.—La Justi¬
cia castiga el robatori, clau de ferro verge.—Isabel II (1860),bust esculpit en sal gemma, destinat al Mus. de la Sal
que a Cardona havia format J. Riba.—Verge de la Pele-
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grina, patrona de Pontevedra (1867).— Vcrgt del Refugi;
potser és la mateixa obra que Ew.par de la Joventut o que
Refugi de Pecadors.

Bibliogr. : Bonaventura Bassegoda, Lltiis Vermell, es¬
cultor i pintor de retrats (Discurs en l'Acad. B. Lletres),
Barcelona, 1922.—«Diario de Barcelona», lfô3,134.—«El
Ancora» (diari barceloní), 1852, 4.ft trim., p. 1402, 1412.

Vicent i Mengual, Juli.—Nat a València en 1893.
Començà la carrera artística fent d'aprenent en
un taller d'imatgeria de València. Fou deixeble
de l'Acad. de St. Carles, a les ordres de J. Aixa.
En 1915 fou pensionat per aquesta Acad. per a
anar a estudiar a la de St. Ferran. Els estudis de
Vicent a l'Acad. de St. Ferran sembla que foren
tan aprofitats que l'Acad. de St. Carles li prorrogà
la pensió. A Madrid fou deixeble de J. Capuz, del
qual en porta ben marcada la iníluència. Amb
ajut de la segona pensió aquest escultor viatjà per
Espanya, particularment per les ciutats on es
troba imatgeria del s.® xvi.® castellà. S'instal·là en
un poblet basc per tal d'estudiar els tipus d'aquell
país. En 1920 tornà a Madrid. En un dels concur¬
sos nacionals d'escultura aconseguí el primer pre¬
mi, i a partir d'aquell mo.ment començà de rebre
nombrosos encàrrecs. D'entre els escultors nos¬

tres prefereix Capuz i Clarà. D'entre els estran-
.gers, Mezner i Mestrovich. El seu art és distingit,
noble i ferm dintre una tendència classicitzant
que es troba en l'òrbita precisa de Capuz i de
Clarà.

Obres : Frontó per a la façana del nou edifici de Lote¬
ries, a Madrid.—Car/àíí'rfc, P., tam. colos.; Gregori Lo¬
pe;;, P., tam. major qae nat. : due.s obres en la façau.a dol
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nou palau de /ustícia, de Madrid.—Làpida dedicada a
Ramos Carrion, a Madrid. —Làpida en la casa on nasqué
Blasco Ibáñez, a València.—Dos relleus, M., al mauso¬
leu del Sr. A. Ferrer, a València.—Muíioíí Degrain, M.,
Vicenç Lópe^, Cardenal Gisasola, Tinent Velarde, J. Blan¬
co Ceris, Srta. X : sis bustos, M.—Noia, bust, F.—Repòs
(1920).—Desnú/eme/ií, B.—Projecte de font, G.; primer
Premi del Concurs Nacional d'Escultura.—Medalló de'. P.

Bibliogr. : «El Diario Español» (Madrid), 31 maig
1925.

Vicent i Stíria, Carmel,—València, 1891. Fou
pagès fins als 18 anys. Aleshores abandonà l'agri¬
cultura per l'escultura i entrà d'aprenent a un obra¬
dor d'imatger. Al poc temps es matriculà a l'A-
çad. de St. Carles, on aprengué l'escultura amb
J. Aixa. Repudia el concepte de l'escultura que te¬
nen Bourdelle i Mestrovich. Creu que l'artista ha
de confiar molt en el propi temperament. Prefe¬
reix els grecs i principalment Fídias. Si hagués
d'imitar algú, imitaria Donatello, però enrobus-
tint-ne els volums, sense que per això entengui
que l'escultura de Donatello sigui esquifida : Do¬
natello és just, però el seu imitador literal seria
esquifit. Entre els moderns prefereix J. Capuz,
J. Clarà i Asorey.

Obres: Llauradora {192b).—El primer plor. P., c^,
col. comte de Puerto Hermoso, a Pizarra (Màlaga). Es
l'obra preferida per l'autor.—Crist en creu, caoba, cripta
del mausoleu de Carme Domecq, a la col·legiata de Xe-
reç.—St. Vicenç Ferrer, T. P., esgl. dels Dominicans, de
València.—La dida, F., cap.—Monument al naturalista
Simó de Rojas, Jardí Botànic, de València.—Id. al ta¬
quígraf Martí, en la mateixa ciutat.

Viciano i Martí, Josep,—Castelló de la Plana,
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1855 - i 1898. Fill de Tomàs, també escultor; ger¬
mà de Tomàs, altre escultor, Josep Tomàs és qui
més despuntà d'aquesta família d'artistes. Fou dei¬
xeble, a Castelló mateix, del professor de dibuix
de l'Institut, Josep Martí. En 1874 es traslladà a
València, on estudià amb Modest Pastor. Després
es matriculà en l'Acad. de St. Carles, on cursà els
estudis des del 1877 al 1883. Fou escultor de la
casa reial, soci de mèrit de la R. Acad. de Brus¬
sel·les i vicepresident del Cercle Valencià de B.
Arts. Fou proposat per a la càtedra de modelat
de l'Escola B. Arts de Saragossa.

Obres: Ribalta, hocet (íS87).—Cis?ieros (1893), G., es-
tatueta.—Esmolet marroquí.—Jaume I. B., estàtua eqües¬
tre a la Plaça de Jaume I, de Castelló.—Desperta ferrol—
St. Francesc, esgl. St. Miquel, de Castelló. — Angels,
grup, en el baiard de St. Pasqual, a Vilarreal.

Bibliogr. : Alciíh&M.—Almanaque de nLas Provincias»,
València, 1899.

Viíadomaí i Massanas, Josep.—Nat a Manlleu
en 1899. Començà l'aprenentatge, tot just un in¬
fant, en el taller de l'escultor Atché. D'aquest
passà al d'un picapedrer, on treballà de bastaix
fins al 1912. L'escultor Borrell i Nicolau el tregüé
d'aquella galera per a posar-se'l al seu costat i en¬
sinistrar-lo. Aquest ensinistrament durà 3 anys.
Aleshores començà de treballar pel seu compte
en un taller que va llogar en companyia dels pin¬
tors Serra i Cortés, en el carrer d'En Guàrdia.
D'allà en sortí el grup d'artistes que es féu conèi¬
xer en les exposicions amb el nom de Saló dels
Evolucionistes. El que produí durant aquella pri-

15
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mera etapa, diu Viladomat, no l'interessa gens
i ho creu perdut. El grup artístic que fundaren
J. Viladomat i els dos companys pintors fou un
cenacle de ferms teoritzadors. Diu Viladomat que
discutien i filosofaven més que no treballaven.
Després d'haver exhibit dues o tres vegades sense
cridar l'atenció, Viladomat assolí de sobte un èxit
sorollós en l'Exposició de Primavera de 1923,
amb una Maternitat reestilitzada a la manera bar¬
roca, amb molta gràcia i fermesa. Aquella estàtua
obtingué un premi en metàlic, l'import del qual
Viladomat despengué en un viatge a Itàlia. En
1924 va anar a París. Des d'aquell any està instal¬
lai a Sardanyola, on treballa en la feina artística
de la fàbrica Lena, i alterna aquesta escultura in¬
dustrialitzada amb la més pura escultura que pro¬
dueix pel seu propi compte. Diu que no té altres
idees estètiques que les que manifestava Isidre
Nonell quan deia : «Jo pinto... i prou». D'entre els
escultors antics prefereix Praxitel·les, i d'entre els
moderns Maillol.

En l'art de Viladomat s'uneixen la perfecció i la
gràcia; tot és elegant, òptim i jove en l'escultura
d'aquest tan jove artista. Es el més elegant i fi
dels nostres escultors. S'acosta més a Donatello,
Verrocchio, Agostino di Duccio i altres semblants
prerrenaixentistes fiorentins que no pas a Praxi¬
tel·les. Sap estilitzar ingènuament, sense afectació
ni prejudicis, sense imitar les modernes estilitza¬
cions, sense exagerar : Viladomat estilitza per a
perdurar. Si aquest artista no fos dotat de la mi¬
llor salut moral i física, diríem que la gràcia i dis-
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tinció de la seva escultura delaten un xic de mor¬

bositat .0 deliqüescència; però en realitat aquella
gràcia tan picant és més aviat un dels molts caires
d'aquest esperit .que sempre serà esperit de jo¬
ventut.

Obres : Cap de noia.—Desnü de noia.—Cap d'infanl, B.
- Noia de la trena —Home i nen. grup, per a fer
parella amb Maíerniíaí (1923), grup, T. C.; Dansarina,
F. (1919). Aquestes dues obres són a la col. Artigues.—
Font per als jardins de Montjuïc.—Projecte de monument
a Fortuny, G. (1927).—Projecte de monument a St. Fran¬
cesc, per a Montserrat.—Al·legoria. P., per a la decoració
de la Plaça de Catalunya.

Bibliogr. ; Joaquim Folguera, Articles, «D'ací i d'a-
llà^ set. 1927.

Vilanova i March, Antoni. — Barcelona, 1848 -

i 1912. Deixeble de Llotja i de J. Samsó. Fou
també dibuixant i caricaturista Es dedicà molt
a l'escultura d'ornament. Jurat de diverses expo¬
sicions. Germà del cèlebre escriptor costumista
Emili.

Obres : Colom demana estatge al convent de La Rábida;
Colom s'explica davant dels concellers de Salamanca; Embar¬
cament en el port de Palos; Colom desembarca a Amèrica :
quatre alts relleus de bronze per al monument a Colom,
actualment desapareguts.—El canonge Pere Albert, B.,
al Saló de St. Joan.—Apoteosi de l'Agricultura, la Indús¬
tria i el Comerç, P., a. relleu, en l'Arc de Triomf.

Bibliogr.: «El Diluvio», Barcelona, 7 gener 1912.—
«L'Esquella de la Torratxa», 14 oct. 1892. — «Ilustr.
Catal.», 14 gener 1912. — «La Actualidad», 23 gener 1912.

(1) Els seus dibuixos foren editats en «La Situación» (1868), «Lo
Nunci» (1877-89), «La Llumanera de Nova Vork-v 11878), «La Ilustración
Cómica» (1883) i «Lo Mestre Tites» (1868).
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Vilar i Roca, Manuel,—Barcelona, 1812 - i Mè¬
xic, 1860. Deixeble del seu pare, que era ebenista;
després entrà a l'Escola de la Junta de Comerç
i estudià amb D. Campeny. L'Escola el pensionà
per anar a Roma l'any 1834. A Roma estudià amb
Antoni Solà i féu amistat amb els grans escultors
de l'època ; Thorwaldsen, Tenerani, etc. Des de
Roma escriví al seu germà que s'anava desprenent
del barroquisme; el néoclassicisme de Solà, Thor¬
waldsen, Tenerani, Canova i altres grans artistes
del seu temps el seduïen. En una lletra posterior,
dirigida també al seu germà (1836), li demanava
dades sobre la història de Catalunya per tal de
treure'n temes per a les seves escultures. Alesho¬
res seria el romanticisme la tendència que influiria
sobre Vilar i Roca. Així, en pocs anys aquest es¬
cultor passà per les tres més importants escoles
d'art d'aquell temps.

Ultra les lliçons d'A. Sola, Vilar i Roca rebé les
de composició que explicava Minardi. Es delia per
la literatura i la música; cultivà també al cant i a
l'arquitectura. En el període neoclàssic s'endinsà
en la literatura dels clàssics; és per aquell temps
quan féu còpies dels grecs. Aquestes còpies i les
obres originals satisferen el claustre de la Junta
de Comerç, el qual, en conseqüència, renovà a l'es¬
cultor la pensió a Roma. En 1841 la Junta el nome¬
nà tinent escultor, però el Vilar preferí de roman¬
dre a Roma i rebutjà el nomenament.

En abraçar el romanticisme, Vilar s'entusiasmà
amb les obres d'Overbeck i amb la música; aban¬
donà les seves apassionades lectures clàssiques
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per tota altra lectura romàntica, particularment
la realista; es documentà copiosament i rigorosa
per donar a la seva escultura historicista el mà¬
xim valor de veracitat. Aleshores li entrà una

pruïja d'originalitat. Deu ésser vers l'any 1840
que Vilar es trobava en plena febre romàntica.
Potser per aquells mateixos anys és quan deixà
Roma per anar a Florència. Posteriorment retor¬
nà a Roma. En 1841 entrà en el taller del famós

Tenerani, anomenat «El successor dels grecs»,
per a treballar-hi com a col·laborador. Tenerani
aleshores devia haver abandonat també quelcom
del sèu néoclassicisme. L'entrada al taller de Te¬
nerani proporcionà a Vilar i Roca els primers
guanys, el primer diner aconseguit amb la pràc¬
tica de l'escultura.

L'any 1845 fou nomenat director d'escultura de
l'Acad. de St. Carles, de Mèxic. En 1846 arribà a
Mèxic juntament amb el pintor Clavé, després
d'haver fet un viatge a París i una curta estada a
Barcelona. Es veu que a Mèxic deixà la major
part, i la més importat, de la seva obra. Hi acon¬
seguí molta consideració i honor. Als quatre anys
de la seva mort hom erigí un mausoleu commemo¬
ratiu en l'església de Jesús Natzarè : allà reposen
les seves cendres.

L'art de Vilar i Roca és robust, d'ampla concep¬
ció i d'alta escola. Es probablement una de les
valors més considerables de l'escultura modeima
catalana. L'estudi de l'obra, de les idees i de la
vida d'aquest gran artista apassionat seria segu¬
rament obra estimulant i educadora, i reportaria
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prestigi al nostre art modern. A aquesta empresa
ajudaria probablement la correspondència de l'o¬
blidat escultor, la qual sembla que és abundosa
i interessant.

Obres ; Daniel i els lleons (1833), obra de concurs per
a la pensió a Roma.—Jasan.—Latona demana aigua als
liciencs, b. relleu.—Nessos i Dejanira (1840), G., enviada a
l'Escola de la Junta de Comerç.—Un noi i una noia amb
un gos, M., dos grups, dels quals l'Escola de B. Arts de
Barcelona en posseeix emmotllats.—D." Marina, la inter¬
prete d'Hernan Cortes, estatueta; Moctespma, estatueta.
Tlakuicotl combatent, tam. colos.; Calvari, de mig tam;
nat., quatre obres datables vers \dA6.~Infanteta adormi¬
da.—Francesc X. Echevarría i altres retrats.—La Purisr
sima.—Sts. Joaquim i Anna, estatuetes.—Itürbide, B.,
estàtua eqüestre (destruïda).—Colom, B., estàtua colos.-—
St. Carles empara un minyó.—El Salvador, tam. semico-
los.; aquestes dues obres foren les darreres.—Discòbol.—
Zenon.—Noi que juga amb un ànec.

Bibliogr. : «Museo Universal», Madrid, 2 març 1862.
—José de Manjarrés, Memoria necrològica de M. Vilar
y Roca, Barcelona, 1861.

Violeí, Gustau.—Nat a Tuir (Rosselló) en 1873.
Deixeble de les classes d'arquitectura de l'Acadè¬
mia de B. Arts, de París. A l'edat de 22 anys es
decantà cap a l'escultura, abandonant l'arquitec¬
tura. Terminats els estudis, va proposar-se de
residir a París, però aviat canvià de propòsit,
deixant la capital per a instal·lar-se definitivament
al sett poble natal. Diu que per damunt de tot
sent l'atracció de la raça i que se sent cridat a
lixar-ne els aspectes i sentiments en l'escultura.
Creu que l'artista només pot fruitar residint entre
la gent de la pròpia raça, de la qual ell és. com¬
pendi. En apartar-se d'aquesta via, l'escultor, com
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el pintor, s'exposa a fer un art literari. Considera
«pompiers» els artistes que es subjecten a les fór¬
mules de l'Acadèmia, així com els subjectes a les
fórmules dites d'avantguarda. Quant el seu senti¬
ment racial. Violet no distingeix entre el Rosselló
i l'Empordà.

Ha esculpit en pedra, marbre, terra cuita, bron¬
ze i coure repujat, la gent catalana. Creu que el
seu darrer treball, el Monument als Morts eri¬
git a Perpinyà, resumeix tota la seva obra. Ha
esculpit també alguns desnús i retrats. Ha fundat
recentment a Perpinyà un taller de forja artística
segons la tradició catalana. En aquesta empresa
ha estat secundat per tres forjadors de Barcelo¬
na : un d'ells ha estat el continuador d'aquesta
obra quan la salut delicada ha obligat a G. Violet
d'abandonar-la.

Aquest escultor és, després de Maillol, el primer
del Rosselló i un dels primers de les terres de
llengua catalana, i de França. La seva concepció
de l'escultura, de dia en dia més simple i robusta,
s'adapta, també cada vegada més, a la gran es-
cttltura monumental, a l'escultura de grans di¬
mensions. Hi ha en l'art de G. Violet bona cosa
del sentiment miquelangelesc i molt de Constantí
Meunier. Per això és més sensible a les formes
masculines que a les femenines. Aquesta predi¬
lecció sembla provenir d'una evident estimació de
la força, sobretot de la força intel·ligent. La força
és, en efecte, un dels elements de la seva escultu¬
ra, la qual s'alia amb el sentiment de vida amb
la m.ateixa grandiositat que en l'art de Meunier.
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Com en l'escultura d'aquest magnífic artista belga,
la de Violet sembla partir primordialment del sen¬
timent plàstic. Un poderós enteniment i sentiment
dels volums, dels plans, de les arestes i traspassos,
sobretot el sentiment arravatat de la massa, sem¬
bla ésser el motor inicial de l'escultura de l'artista
rossellonès. A partir d'aquest impuls, totes les
valors d'humanitat semblen anar-se adherint pau-
latinament a l'escultura, tot al llarg de la seva
plasmació, de faisó automàtica o gairebé automà¬
tica, i per raó de l'enorme quantitat d'atributs
que potencialment s'arremolinen i conglomeren
en aquell inicial sentiment de massa.

L'allunyament de París ha perjudicat la noto¬
rietat de G. Violet. Allà hauria trobat moltes
maneres de cridar poderosament l'atenció i.d'es:
devenir, de retop, cèlebre en tot el món. Però
Violet, que és un home tot d'una peça, sent horror
al cabotinisme, per bé que sigui d'alta escola; no
podria, encara que volgués, transigir amb el mer-
cadeig més o menys elegant del mercat de la
notorietat que és París. D'altra banda, no sembla
pas un home gaire enderiat per la glòria. Res no
el complau tant com el contacte directe amb la
vida airejada i sana, i això sense afectació.

G. Violet produí molta escultura de terra cuita,
una terra cuita especial patinada de molt rica
coberta; la qual atorga a aquelles obres dels pri¬
mers temps l'aspecte del bronze. D'aquesta es¬
cultura n'hi ha alguna obra al Mus. d'Art Mod. de
Barcelona. En aquesta matèria l'escultor produí
grans, mitjanes i petites estatuetes. Després prac-
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ticà un potent repujat d'alt i baix relleu figuratiu,
de tamany natural o major que natural, en gruixuí
díssima planxa de coure. La qualitat material i la
valor artística d'aquests repujats és indeciblement
bella, d'una plasticitat nova, altament escultòrica.^
Actualment, de pedra dura ha esculpit alguns mo¬
numents commemoratius que han de restar com

exemple del millor art escultòric francès del itost
tre temps.

G. Violet no ha volgut donar-nos la llista de les
seves obres, ni tampoc la de la seva bibliografia.
En el Museu d'Art Modern de Barcelona hi ha

L'Avia, T. C. i un bust en bronze del bisbe
Carselade.

Vives, Màrius.—Poca cosa ens ha volgut comu¬
nicar aquest notable escultor sobre la seva vida
i la seva obra. Nasqué a Barcelona en 1893; fou
deixeble de Llotja. Molt jove encara se n'anà a
estudiar a París, i hi va restar. A París estudià
lliurement, i des d'uns quants anys aconseguí cri¬
dar l'atenció dels marxants i «amateurs» d'art in-

genuïsta. En efecte, Vives practica una escultura
de petit tamanj»- figurativa de tipus pagesos cata¬
lans, particularment tipus femenins, concebuda
dintre el cànon rabassut i quelcom arcaic de Mai-
llol, però exagerant-ne talment les característi¬
ques que sovint aquesta petita escultura pren un
caient d'escultura popular. Altra particularitat
d'aquesta escultura és que M. Vives l'elabora amb
terres de dos o tres colors, curant que aquests
colors no es 1";arregin i donin una policromia en
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la massa, ço que en podríem dir una criselefantia
humil. M. Vives sol esculpir grups de figúreles
que composin una escena, més aviat que figures
afilades. També alguna vegada produeix gran
escultura de guix o pedra i petita escultura de
bronze. Darrerament ha esculpit algunes obres
de gran tamany, de factura molt més cenyida que
la de les figuretes seraipessebristes de terra-cuita.
Així com en aquestes petites figures el modelat
és sucinte, flonjo i sense detall, en la gran es¬
cultura és tallant, dur i retallat dintre una gran
simplicitat de volums ; els traspassos són molt
accentuats; les arestes, vives; el mòdul, esferoi¬
dal; i el cànon no és el rabassut, sinó el normal.

Obres: Dona catalana, T. C.; Dos b. relleus; Mater¬
nitat. T. C.- Dona a ¡a font, T. C. : quatre obres datables
de 1923.—A'oies al peu del pou, T. G. de diferents colors.
—Maternitat, T. C. de diferents colors.—Tors femení, G.

Bibliogr: : J. Sacs, Pròleg al Catàleg de l'exposició
de ^I. Vives a les Galeries Dalmau (1927).—Adolphe
Falgairollc, Lletra de París, «D'ací d'allà», març 1927.

Yerro i Feltrer, Antoni.—Nat aValència en 1842.
Deixeble de l'Acad. de St. Carles i de M. Pastor.
Pou molt influït per aquest imatger, es dedicà
gairebé exclusivament a l'imatgeria i exercí tam¬
bé de restaurador arqueologista.

Obres : St. Josep.—Els Sts. Joans, dues obres, col. To-
ran. de València.—St. Josep, col. Colomines, de Valèn¬
cia. - Puríssima, a Vilarreal. — Ve?-pe del Catecisme, a
Astúries.
■ Bibliogr. : Boix.
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Berga i Boada, Josep.—Olot, 1872 - t St. Feliu
de Guíxols, 1923. Estudià el dibuix i la pintura
amb son pare i els germans Vayreda, i l'escultura
amb M. Blay. Preferí, per damunt de tots, els ar¬
tistes del Renaixement i els grecs. Viatjà per Suïs¬
sa, estigué a París i foti mestre de nombrosos
artistes i aficionats a les belles arts. Les seves

idees estètiques es resumien en un realisme rela¬
tiu : imitació de la naturalesa, però simplificant-la
i embellint-la. Era molt donat a la lectura: la sevà

biblioteca era copiosa. Conreà el dibuix i la pin¬
tura, preferentment a l'escultura, la qual per fi
abandonà. Í^Iodelà algunes testes en G. i en T. C.
Fou professor de dibuix, per oposició, de les esco¬
les de B. Arts de Figueres i St. Feliu de Guíxols.

Coll i Pi, Antoni.—Nat a Barcelona en 1857. Fou
teixidor fins als 18 anys. A les nits aprenia el di¬
buix. Des de l'edat dels 18 anys fins als 20 fou di¬
buixant teòric de la fàbrica de catifes dels Srs.
Sert. Fins als 25 treballà en una impremta, bo i
continuant, de nit, els estudis artístics a Llotja.
Tingué de professors el pintor Caba i l'escultor
V. Vallmitjana. A partir dels 25 anys treballà de
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pintor pel seu propi compte. Al cap d'uns quants
anys d'aconseguir alguns èxits en la pintura, es
posà a conrear alhora l'escultura. A les darreries
de l'any 1906 fou contractat pel govern de Xile
per a donar les classes de dibuix i pintura decora¬
tiva de l'Escola de B. Arts de la capital d'aquella
nació. Dos anys després fou nomenat professor
de modelat de l'Escola d'Arquitectura de la Uni¬
versitat de Santiago de Xile. En 1926 fou jubilat
d'aquests càrrecs per raó de manca de salut. A
més de Xile, Coll coneix França i Bèlgica, els
museus de París i de Madrid. Les seves obres es¬

cultòriques més importants es troben a Xile.
Obres : Sirc?ia i dofí, grup per al monument a Alfons

XII, a Madrid.—Sr. Figueres, T. C., bust, a Sabadell.—
Monuments a Ercilla, al Cos de Bombers voluntaris,
Santiago de Xile; el de Blanco Encalada, a Vallparadís;
el de \Valdo Seguel, a Punta-Arenas. Són obres de
B. iP.

Camps i Arnau, Vicenç,—-Nat a Sarrià en 1879.
El seu pare, que era confiter, feia escultura a es¬
tones perdudes, i d'aquí pervingué a Camps i Ar¬
nau la seva matinera iniciació escultòrica. En
1892 entrà com a aprenent a l'obrador d'imatgeria
de F. Garcia (carrer del Regomir). Al cap d'uns
mesos deixà aquest obrador pel de P. Carbonell;
alhora entrà a Llotja, on estudià amb Martí i Al¬
sina i A. Vallmitjana. De l'any 1903 al 1905 una
malaltia nerviosa l'obligà a deixar els estudis. En
1905 reprengué l'aprenentatge i els estudis de
Llotja amb A. Alsina. En posar-se a treballar pel
seu compte, debutà en l'escultura monumental i
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en la de museus i col·leccions. Els apremis de la
vida l'obligaren, però, a abandonar aquests gè¬
neres per la imatgeria i l'escultura aplicada a
l'arquitectura. Influït per l'art romànic, que ell
prefereix, excel·leix en tots aquests gèneres, bo i
tendint al decorativisme. Sent principalment l'es¬
cultura religiosa. D'entre els artistes antics li són
predilectes Fra Angèlic i Giotto. D'entre els mo¬

derns, admira Francesc Berenguer, arquitecte
col·laborador de Gaudí i creador de l'estil decora¬
tiu que domina en el temple de la Sagrada Famí¬
lia, en les cases Güell, Calvet, Batlló, etc., i que

passaria erradament per un estil propi d'Antoni
Gaudí. Aquest estil ha influït també, en part, en
l'escultura decorativa del nostre escultor.

L'art de Camps i Arnau és ferm, harmònic, eu-
ritmic i d'una simpàtica placidesa, la qual, però,
alguna vegada esdevé aturament i defalliment,
ço que a simple vista es veu en el plegat dels ro-
patges i en l'expressió dels gestos; alguna volta
hom la remarca també en l'ossatura. Camps és,
sobretot, apte per a adaptar-se a les recons¬
truccions arqueològiques i a l'arquitectura ar-
queologista. No cau mai en afectació ni en els
pastitxos, i el seu treball sempre és bell i honest.

Obres : Aliar de St. Bernat, alabastre, seu de Mallorca.
Conté nombroses estàtues i estatuetes.—El bisbe Cam¬
pins, B., tam. major que nat., a Lluc (Mallorca).—Jaume
¡II i el seu fill, B., grup. tam. sm., al nat., a Llucmajor
(Mallorca). — Verge del Carme, F. P.; grup, altar major
de la parr. del Carme, de Lleida.—Imatges de l'altar
major de la seu de Lleida.—Sarcòfag del bisbe Torres
i Bages, B., en la seu de Vic.—Set images. P., façana
de la parr. Moià.—St. Fortià, P., parr. Torelló.—Timpà
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de p., de I'esgl. de la Soledat, d'Igualada.— Via Cruels,
alabastre, a Sta. Maria de Ripoll.—de Montserrat,
alabastre poller.; Verge del Roser, F. P. : dues obres a la
parr. St. Sadurní de Noia.— Verge de l'Esperança, P.,
Casa de la Vila de Centelles.—Font del comte Arnau, B,,
grup, a St. Joan de les Abadesses.—Stes. Agnes, Eulàlia,
Madrona i Bàrbara, parr, de Sta. Coloma del Gramanet.
Dos àngels, al portal del cementiri de Llavaneres.—
Benet XV lliura al bisbe Reig les insígnies basilicals, M.,
timpà de la porta de l'epístola de la parr. de la Mercè.—
St. Joan predicant, Dos àngels, Crist mort, Angel Custodi,
Verge del Carme, Purissima, i altres, F. P., parr. St. Joan,
de Gràcia.—Altar del Sagrament, susdita esgl. (segons
projecte de F. Berenguer).—A/s Aipòstols, alabastre, es¬
cala del Foment de Pietat Catalana.—Font de la Verge,
P., pati del Palau episcopal de Barcelona.—Sis. Pere No-
lasc, Pere Ermengol, Pere Pasqual i Ramon Nonat, ala¬
bastre, de 90 cm. d'alt, galeria del Palau de la Genera¬
litat.—Sí. Miquel, B., estatueta de la pica beneitera de
la capella del susdit palau.—El Comerç i la Indústria,
alabastre, cariátides d'una llar de foc en el despatx pre¬
sidencial de la Generalitat.—La Beneficencia, La Cultura
i un relleu que representa Les Obres Públiques, obres
d'alabastre en el susdit edifici.— Via Cruels, de 30 metres
de llargada, cripta del temple del Tibidabo.—Puríss/ma,
P., tam. maj. que nat.. Clínica i Escoles Godó, de Sarrià.

Bibliogr. : «La Veu de Catalunya», 28 febr. 1928.

Granyer i Giralt, Josep.—Nat a Barcelona en
1899. Deixeble de Francesc Labarta, des de l'edat
de 13 anys fins als 17. Alhora deixeble de l'escola
municipal de B. Arts del Districte V. Féu el ser¬
vei militar i retornà al taller Labarta en qualitat
d'ajudant dibuixant. Alternà aquesta feina amb
l'aprenentatge de l'escultura en el taller de l'escul¬
tor Rebull, el qual admira per damunt de la ma¬
joria dels escultors catalans contemporanis. No té
preferències per cap escola sinó que se sent eclèc¬
tic. El seu art és fortament arcaïtzant i infantilis-
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ta; sembla que això és més aviat per temperament
i per inexperiència que no pas per voluntat molt
deliberada. Es probable, però, que, en avançar
tècnicament, J . Granyer perseverarà d'una mane¬
ra o altra, més o menys insistentment, en les es¬
mentades característiques. Sigui com sigui, l'art
de Josep Granyer és intensament escultòric, d'una
potent voluntat d'expressió voluminista. El seu
arcaisme, el caient infantilista de les seves està-
tuetes i baixos relleus de temes de la vida corrent
d'avui dia, són condicions que, àdhuc considerades
des del punt de vústa de la insinceritat, atorguen
a aquesta escultura un patètic inconfusible, una
personalitat rara i atractiva. L'estilització de l'art
de J. Granyer és encisadorament adequada al seu
peculiar sentiment de la forma; de tal manera que
hom accepta a ulls clucs l'art nerviós, un xic fe¬
mení i pueril, d'aquest escultor, com a obra reei¬
xida, i ja no li demanaria que evolucionés.

Obres : Granyer no ha volgut donar-nos altra referèn¬
cia de la seva producció que aquesta tan vaga que se¬
gueix : Aquarel·les, G., prop. dels Srs. Joan Cortés,
Victor Viladrich, Francesc Elias i Just Cabot.—Tres
figuretes B., prop. dels Srs. Julià Castedo, Millàs Rau-
rell i Josep Gausachs.

Servei de Bibíhtequee
Slbllotsca d'Humanltata



ABREVIACIONS

a. relleu = alt relleu.
Acad. = Acadèmia,
atrib. = atribució, atribuït.
B. = bronze.
b. relleu = baix relleu.
B. Arts = Belles Arts.
Bibliogr. — Bibliografia,
col. = col·lecció,
colos. = colossal,
esgl. = església.
F. = fusta.
G. = guix.
M. = marbre,
maj. = major.
mod. — modern, moderna.
Mus. = Museu.
nat. = natural.
Obres — Obres principal.?.
P. pedra.
parr. == parròquia.
prop. = propietat de.
Rev. = Revista.
sup. = superior.
tam. = tamany.
T. C. — terra-cuita.
T. P. = talla policroma.

Alcahalí. = Barón de Alcalialí,
Diccionario biográfico de Ar¬
tistas Vaiencianos, València,
Impr. Domenech, 1897.

Alegret. = A. Alegret, Tarrago¬
na a través del siglo XIX, Tar¬
ragona, Torres i Virgili, 1924.

Boix. = Vicente Boix, Noticia de
ios Artistas Vaiencianos del
siglo XIX, València, Impr. de
Manuel Alufre, 1877.

«Bol. Soc. Esp. Excurs.!> = Serra¬
no Fatigati, La Escultura en
Madrid, «Boletín de la Socie¬
dad Española de Excursiones».

Bordas. = Luis Bordas, Memoria
acerca ta erección y progresos
de la Junta de Comercio de Ca¬
taluña, Barcelona, 1837.

Elias de Molins. = Antonio Elias
de Molins, Diccionario de Es¬
critores y Artistas Catalanes
del siglo XIX, 2 vols., Barcelo¬
na, Fidel Giró, 1889.

Espasa. = Diccionario Enciclo¬
pédico de Espasa-Calpe, Bar¬
celona i Madrid.

«llustr. Artíst.» = «Ilustración Ar-
tistica», Barcelona.

«llustr. Catal.» = llustració Cata¬
lana, Barcelona.

«llustr. Esp. y Amer.» = «Ilustra¬
ción Emanóla y Americana».Miquel y Badia. = Francisco Mi¬
guel y Badia, El arte en Espa¬
ña, Barcelona, Elias, s. d.

Opisso. = Alfredo Opisso. Arte y
Artistas Catalanes, Barcelona.

Montaner y Simón.=¿)/ccíonúrio
Enciclopédico Hispano-Ameri-
cano de Literatura, Ciencias y
Artes, Barcelona, Montaner y
Simón, 1898-1910.

Ossorio.= M. Ossorio y Bernard.
Galería Biográfica de Artistas
Españoles del siglo XIX, Ma¬
drid, Moreno y Rojas, 188,3-4.

Piferrer i Pimargall. = P. Pifer¬
rer y F. Pi y Margal!, España,
sus monumentos y artes. Su
naturalesa é historia. Calalú-

■ ña, 2 vols. Barcelona, 1884.
Riaño. = Juan F. Riaño, Spanish

Arts, Londres, Chapman, 1879.
Ruiz y Porta. = Juan Ruiz y Por¬

ta, Tarraconenses Ilustres, Ta¬
rragona, F. Aris, 1891.

Sarret i Arbós. =Joaquim Sarret
i Arbós. Art i Artistes manre-

sans, Manresa, 1916.
Tubino. = F. M. Tubino. El Arte

y los Artistas Contemporáneos
en la Península, Madrid.

Vinaza. = Conde de la Vinaza.
Adiciones al Diccionario de
Ceán Bermúdez, 4 vols. Ma¬
drid, 1889-4.
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