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PER QUE ES PUBLICA AQUEST LLIBRE

L' «Exposiei6 Internaeional del Moble i Deeoraci6 d' Interiors»

es va inaugurar el dia 13 de setembre de I'any 1923 a les cine de

la tarda, es a dir, unes hores despres del Iamos eop d'Estat del

general Primo de Rivera,' que va sorprendre als organitzadors de

I'Exposiei6, els quals havien fixat aquesta data sense sospitar, na

turalment, que pogues coincidir amb aquest fet extraordinari.
L 'Exposiei6 va viure, dones, dintre el periode de mes febre

trasbalsadora de la Dictadura, en terrnes que, com se pot veure

en la Hista de persones que formaven el seu Comite i que apareix
en les pagines segiients, els canvis de carrecs varen esser rapids
i nombrosos, complicant molt sovint el protocol 0 el eerimonial

d'alguns dels aetes oficials que es celebraven , perque hi va haver

dia que al mati no se sabia qui f6ra I'alcalde 0 el regidor al que

tocaria presidir el banquet del vespre.
Camb6 havia dimitit abans del cop d'Estat; Maynes, que

l'havia substituit, tambe va haver de deixar el carrec en esser des

tituit l'Ajuntament; i Pich, per ultim, va abandonar igualment
el carrec de Comissari, quan I'Ajuntarnent nomenat per la Die

tadura el va derrotar en la votaci6 per a un nou Comite de I'Ex

posiei6.
Aquesta situaci6 es va produir tambe en les ohcines de I'Ex

posicio, on hi va haver un general trasbalsament de Hoes, I'en

trada delements nous i, per iiltim, els nomenaments i les plan
rilles d'empleats que han fet I'Exposiei6 darrera.

Gairebe tots els que haviem ocupat els primers Hoes en el pe

riode de preparaci6 del gran
-

Certamen i, sobretot, en el d'exe

euci6 de l'Exposici6 del Moble, varem quedar a segon 0 a darrer

terme.
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jo, especialment, vaig quedar arreconat. He treballat durant
l'Exposici6 gran com un simple soldat de fila, com un empleat
puntual que compleix reglamentariament amb el' seu deure. Pero
no he ocupat cap d'aquells llocs de representaci6 i d'iniciativa que
havia ocupat abans.

Aixo va fer que, en arribar l'hora de la liquidaci6 de l' «Ex
posici6 del Moble» quan ja s 'havia dissolt el seu Comite i la Co
missi6 encarregada del Cataleg, el Secretari ja no tingues aquella
autoritat que havia tingut en els primers organismes directius,
ni fos escoltat amb I'atenci6 amb que aquests I 'havien honorat.

Per altra part, ja es compren que I'obra, modesta 0 important,
que aquest Comite anterior a la Dictadura havia portat a terme,
no podia esser de cap manera grata als homes del nou regim I,
sobretot, no era logic esperar d'aquests una decisi6 0 un esforc
per a propagar aquesta obra 0 per retre-li un public record.

Aixi i tot vaig demanar repetidament que el Comits de I'Ex
posici6, complint un acord del que s 'havia cuidat de la del Mo
ble, publiques la Memoria d'aquesta exposici6 monograhca ; pe
ro cap vegada vaig aconseguir una decisi6 favorable.

Encara que els acords dilatoris i a ultima hora negatius que
consten en les actes, es basen en motius d' ordre diferent, el cert

es que el rehis es fundava exclusivament en els que abans he
indicat, els quals si be es cert que responien a la politica deis que
llavors manaven i adhuc a una passi6 persona] sin6 legitime,
humanament explicable, eren evidentment contraris a I'interes
public, ja que I'Exposici6 shavia fet amb caracter dassaig i, des
d'aquest punt de vista, era convenient coneixer les dades relati
ves' a l'organitzaci6 i celebraci6 d'aquest Certamen.

Evidentment, I'interes d'aquestes dades en el moment ac

tual, desembre de 1930, quan ja sha celebrat l'Exposici6 gran,
ha disminuit considerablement, perque han perdut el valor dan
tecedent a tenir en compte per a I'efectivitat d'aquesta, i perque
hi ha entre l'una i l'altra una enorme diferencia ,:Ie volum material.

Pero es indiscutible, en primer lIoc, que aquestes dades po
den tenir, en canvi, en el dia d'avui el valor d'una curiosa com

paraci6, guardades, naturalment, les proporcions materiats cor

responents.
Per altra banda aquella manifestaci6 industrial i artistica, molt

petita i molt- modesta, certament, davant de la que sha celebrat
amb tanta pompa durant l'any 1929, fou, no obstant, una realit
zaci6 que varen portar a terme, generosa i entusiastament uns
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homes del regim anterior
..

sense que fins ara n 'hagi quedat cap
testimoni public.

Per aquests motius m 'he de�idit a publicar, ales meves ex

penses, la present Memoria, que vol esser una historia substancial
de I' «Exposici6 Intemacional del Moble i Decoracio d'interiors»
que es va celebrar a Montjuic l'any 1923 i

'

va esser la primera
manifestaci6 d'aquesta classe organitzada per I'antiga Comissaria
de I'Exposici6 de Baocelopa.



 



I

ORIGEN DE L'EXPOSICIO INTERNACIONAL

DEL MOBLE I DECORACIO D'INTERIORS

A principis de maig de l'any 1913 un grup dindustrials elec
tricistes tingue la idea de celebrar a Barcelona una Exposici6 In
ternacional d' Industries Electriques.

Tal proposit va esser acollit amb gran entusiasme per una

Assemblea, celebrada en el «Foment del Treball Nacionaln, pri
mer, i despres per I'Ajuntament, el qual" en sessi6 de 27 de rnaig
d'aquell mateix any, vota un credit de 500.000 pessetes. L'Estat,
per la seva banda, va concedir caracter oficial al projectat Cer
tamen.

Mes tard es va ampliar el projecte, i l'Ajuntament en sessi6
del 4 de desembre del mateix any va resoldre encarregar-se 'n,
constituint una Junta Directiva integrada pels senyors Comte de

Torroella de Montgri, Josep Collaso, Raimond d'Abadal, Comte

de Lavern, Josep A. Mir i Mir6, Alexandre Lerroux, Joan Pich,
Pere Cororninas, Emili Junoy, Jaume Carner, Marques d'Alella,
Franc�sc d'A. Camb6 i Due de Solferino.

En la propia sessi6 aprova I'Estatut i concedi un credit inicial

de 10.000.000 de pessetes per a organitzar el Certamen.

La Junta Directiva es va constituir el 20 de desembre i, a pro

posta seva, I'Ajuntament, en sessi6 del 27 de marc de 1914, va

acordar que I'Exposici6 es celebres I'any 1917 (15 d'abril-15 cl'oc

tubre) conjuntament amb una de General Espanyola ..

La Junta Directiva va escollir, en principi, la muntanya de

Montjuic per emplacement del certamen, i el 30 d'abril del ma

teix any 1914 l'Ajuntament aprova el projecte d'ampliaci6 del
Pare de Montjuic (Laribal).

El 16 de juliol immediat, les Corts aprovaren l'a llei de I'Ex

posici6, els extrems mes importants de la qual eren: declaraci6
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d' oficialitat de les exposicions, quedant sota l' alt patronat de l'Es
tat ; declaracio d'utili tat publica de I'obra ; concessi6 d'una subven
ci6 de 10.000.000 de pessetes i suspensi6 temporal de les zones

polemiques.
Com a conseqiiencia del que es disposava en I'article primer

de la llei, el Govern crea la Comissaria Regia, designant, el 26 de
julio], per a exercir-la, a I'Excm. Sr. Marques de Comillas.

Des d' aquell moment cornencaren els treballs d'urbanitzaci6
propis de I'emplacament del Certamen i els estudis de la seva

organitzaci6.

* * *
-

Pero la dedaraci6 de la guerra europea a I'agost de 1914,
irnprimi forc;osament a dits treballs i estudis un compas d' espera,
car no es podia preveure, en aquell instant, l'estat en que es tro
barien les nacions en I'any 191 7, fixat per a la inauguraci6 del
Certamen.

Mentrestant les obres d'urbanitzaci6 del Parc de Montjuic es

taven quasi totalment acabades, aixi com el Palau d'Art Modem
[avui d'Alfons XIII), primer dels edificis de caracter permanent
que havien d'esser utilitzats per a la futura Exposici6, i la Comis
saria va creure arribat el moment d'exhibir aquests treballs al pu
blic, en les condicions mes adequades, per tal que aquest anes
inclinant-se a visiter-los i es formes en ell l' ambient favorable a

la realitzaci6 del gran Certamen.
Va creure la Comissaria que un medi ehcac per aquest pro

posit era la celebraci6 d'algunes exposicions monografiques,

* * *

Amb data 28 d'agost de 1918, els regidors pertanyents a la
Comissi6 Municipal de Cultura, senyors Cassimir Giralt, Antoni
Montaner i Lluis Nicolau d'Olwer, varen presentar a la mateixa
Comissi6 una moci6 perque l'exposici6 d'art que s'havia de
celebrar l'any segiient al Palau de Belles Arts, fos dedicada a

l'interior artistic de la casa, i formada per mobles artistics d'es

til antic i modern, aplicacions d'art i productes de totes les indus
tries que completen la decoraci6 de l'interior de la casa.

La iniciativa no va passar endavant, pero es probable que
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--

arribes a coneixement de Ia Comissaria de la Exposici6 Interna
cional d'Industries Electriques i General Espanyola, ja que al
cap de poques setmanes aquesta va cridar al primer hrmant de
dita moci6, a mes de regidor, industrial moblista, perque
informes sobre el que, al seu judici, hauria d' esser la secci6 del
moble en el futur Certamen.

EI senyor Giralt va redactar un informe sobre aquest punt, i
mes tard, el 20 de novembre de 1921, obeint tambe a una in
dicaci6 de la Comissaria, comunicada verbalment per I' asses

sor tecnic de la mateixa, senyor Marian Rubi6 i Bellve, va pre
sentar un projecte d'exposici6 monograhca, duna sola branca de
les exhibicions del moble, 0 sia la del mobiliari especialitzat, com

el d'hotel, ohcina, escola, clinica, etc.
Cridat novament el mateix senyor Giralt per a canviar im

pessions sobre aquest nou projecte, es va arribar a la conclusi6
de que seria mes convenient ampliar el caracter de I'exposici6
monografica de que es tractava, d'acord amb la idea fonamental
d'aquella moci6 presentada a la Comissi6 Municipal de Cultu
ra, i, a refecte, es va redactar una nova memoria-projecte, treball
al que ja hi va coHaborar directament el que escriu aquestes rat
lIes.

Sobre aquesta base la Comissio va acordar comencar aques
tes exposicions monograhques amb la del «Moble i Decora
ci6 dInteriors», i la Junta Directiva aprova aquesta proposta en

la seva reuni6 del 1 3 de gener de 1922.
El 6 de febrer del mateix any es va celebrar en la sala de

Juntes de l'Exposici6 una reuni6, presidida pel Comissari se

nyor Joan Pich i Pon i el Tresorer senyor Marques d'AlelIa,
de personalitats i delegacions de la majoria de les entitats re

presentatives dels interessos industrials, rnercantils i artistics de
la ciutat, relacionats amb la industria del moble i les arts de
coratives.

Davant els reunits el senyor Pich exposa els motius de la
iniciativa i queda nombrat un Comite Executiu interi, encarre

gat de formular el projecte del Certamen, format pels senyors
Marques d'Alella, com Alcalde de Barcelona i Tresorer de la
Exposici6, Manuel Vega i March, Marian Fuster, Artemi Valls,
Santiago Marco, Joan Busquets, Cassimir Giralt i Pere Reig.

Aquest Comite encarrega una ponencia de projecte als mem

bres del mateix senyors Marco i Vega, junt amb el Director ar

tistic de l'Exposici6 senyor Olaguer Junyent i el Secretari.
El dia 6 de marc segiient es va reunir i constituir la Junta
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Organitzadora, enterant-se dels estudis realitzats pel Comite Exe�
cutiu interi, als que dona sa total conformitat.

La Junta Organitzadora acorda en la mateixa reuni6 que el
Comite Executiu definitiu quedes constituit pels mateixos
elements de l'inted, a mes de I'escriptor senyor LIuIs Nicolau
d'Olwer i qui aixo escriu com a Secretari.



II

En virtut dels corresponents acords es varen designar els se

giients organismes:
Comiie d"Honor. - President: S. M. el Rei Don Al

fons XIII. Vice-President: Excm. Sr. Claudi Lopez Bru, Mar
ques de Comillas, Comissari Regi de l'Exposici6 de Barcelona.
Vocals: Excm. Sr. Capita General de la Quarta Regi6; Excel
lentissim Sr. Governador Civil de la ProvIncia; Excm. Sr. Pre
sident de la Mancomunitat; Hm. Sr. President de l'Audiencia
Territorial; Excm. i 11m. Sr. Rector de la Universitat Literaria ;

Excm. Sr. Delegat d'Hisenda de la Provfncia ; 11m. i Rvm. se

nyor Bisbe de la Diocesi; Excm. Sr. President de la Diputaci6
Provincial; Excm. Sr. Lluis Duran i Ventosa, Senador del Reg
ne per la ProvIncia (del 13 de maig al 17 de setembre de 1923);
Excm. Sr. Josep Estadella Arn6, Senador del Regne per la Pro
vincia (fins el 13 de maig de 1923); Excm. Sr. Joan Garriga
Mass6, Senador del Regne per les Societats Eeonomiques d'Amics
del Pals (del 13 de maig al 17 de setembre de 1923); Excm. se

nyor Ricard Ramos Cordero, Senador del Regne per la ProvIn
cia (fins el 17 de setembre de 1923); Excm. Sr. Agusti Riera
Pau, Senador del Regne per la ProvIncia (del 13 de maig al 17
de setembre de 1923); Exem. Sr. Lluis G. Sed6 Guichard, Se
nador del Regne per la ProvIncia (fins el 13 de maig de 1923);
Excm. Sr. Bartomeu Trias Comas, Senador del Regne per la Pro
vincia (fins el 13 de maig de 1923); Sr. Nards Batlle Bar6, Di

putat a Corts per Barcelona (fins el 1 7 de setembre de 1923);
Excm. Sr. Francese d'A. Camb6, Diputat a Corts per Barcelona
(fins el 17 de setembre de 1923); Sr. Emilia Iglesias Ambrosio,
Diputat a Corts per Barcelona (fins el 17 de setembre de 1923);
Sr. Alexandre Lerroux Garcia, Diputat a Corts per Barcelona

I
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(fins el 17 de setembre de 1923); Sr. Antoni Martinez Domingo,
Diputat a Corts per Barcelona (del 3 de maig al 1 7 de setembre
de 1923); Sr. Magi Morera GaHcia, Diputat a Corts per Barce
lona (fins el 17 de setembre de 1923); Sr. Albert Rusinol Prats,
Diputat a Corts per Barcelona (fins el 3 de rnaig de 1923), i tots

elasenyors Honorables Consols de paisos estrangers a Barcelona.
Junta Organitzadora. - Presidents: Excm. Sr. Ferran Fa

bra Puig, Marques d'Alella, Alcalde (fins el primer d'octubre
de 1923); Excm. Sr. Josep Banque Faliu, Alcalde (del 1 al 10
d'octubre de 1923); Excm. Sr. Ramon M. Puig1marti Planas, AI
de (del 10 d'octubre al 17 del mateix de 1923); Excm. Sr. Fer
ran Alvarez de la Campa, Alcalde (del 1 al 17 doctu
bre de 1923). Vice-Presidents: Excm .. Sr. Joan Pich i Pon, Co
missari General de I'Exposici6 de Barcelona; Excm. Sr. Fran
cese d'A. Camb6 i BatlIe, Comissari General de I'Exposici6 de
Barcelona (fins el 8 de juliol de 1922); lltre. Sr. Enric Maynes
Gaspar, Comissari General accidental de l'Exposici6 de Bar
celona (del 9 de juliol de 1922 al 8 d'octubre de 1923). Vocals:
lltre. Sr. Joaquim M. de Nadal i Ferrer, Regidor i Tinent d'Al
calde (del 9 de maig de 1922 al 1 d'octubre de 1923); Iltr. se

nyor Feliu Roure Carricarte, Regidor (del 9 de maig al 1 d'octu
bre de 1923); Iltre. Sr. Miquel Junyent i Rovira, Regidor i mem

bre del Comite Mixte de I'Exposici6 de Barcelona (del 7 de de
sembre de 1922 al 1 d 'octubre de 1923); Sr. lgnasi Cell i Porta
bella, membre del Comite Mixte de l'Exposici6 de Barcelona
(d' enca del 7 de setembre de 1923); Srs. Presidents de la Socie
tat Economica Barcelonina d'A\mics del Pais, de la Cambra de
Comerc i Navegaci6, del Foment del Treball Nacional, de la
Cambra Oficial de la Industria, de la Cambra Oficial de la Pro
pietat Urbana, de la Junta de Museus, de la Junta Municipal
d'Exposicions, de l'Ateneu Barcelones, de l'Associaci6 de
la Premsa Diaria, del Reial Circol Artistic, del Circol Artistic
de Sant LIuc, del Foment de les Arts Decoratives, de la Lliga
de Defensa Industrial i Comercial, de la Uni6 Gremial, r de la
Cambra Mercantil, delCollegi d'Artifexs en Ebenisteria, de l'As
sociaci6 de Magatzemistes' de Mobles, del Centre de Fusters Ma
triculats, de rAssociaci6 de Dauradors, de l'Associaci6 d 'Escul
tors i Decoradors, del Gremi de Mestres Fusters, de I'Associa
ci6 de Patrons Tapissers, de l'Associaci6 de Patrons Torners, i
de la Uni6 i Germandat de Mestres Pintors ; Srs. Directors de
l'Escola d'Arts, i Oficis i Belles Arts i de l'Escola de Bells Oficis;
Sr. Representant de les Escoles Professionals de l'Ajuntament ;
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Sr. Lluis Nicolau d 'Olwer, escriptor ; Srs. Bertran i Garl Flo�
rensa, industrials; Sr. Joan Busquests, industrial; Sr. Florenci
Castelltort, industrial; Sr. Cassimir Giralt, industrial; Srs. He
rraiz i Cia., industrials; Sr. G. Homar, industrial; Sr. Pere

Reig , industrial; Casa «Muebles y Decoracion», industrials; se

nyor Magi Pallarols, industrial, i Sra. Vidua de josep Ribas, in
dustrial.

Comite Executiu. - Presidents: Iltre. Sr. josep Barbey i

Prats, Regidor delegat per I'Excm. Sr. Alcalde (del 15 de marc
de 1922 al 8 de febrer de 1923); lltre. Sr. Joaquim M. de Na
dal i Ferrer, Regidor delegat per I'Excm. Sr. Alcalde (del 8 de
febrer al 1 d'octubre de 1923); Excm. Sr. josep Banque i Fe
liu, Alcalde (del 1 al 10 d'octubre de 1923); Sr. Manuel Ve�
ga i March, Vice-President (president accidental del 11 al 30
d'octubre de 1923); lItre. Sr. Ramon M. Puigmarti i Planas,
Regidor delegat per l'Excm. Sr. Alcalde (d'en�a del 1 de no

vembre de 1923). Vice-Presidents : Sr. Manuel Vega i March,
Director de l'Escola d'Arts i Ofieis i Belles Arts; Sr. Lluis Ni
colau d'Olwer, escriptor. Vocals: Htre. Sr. Joaquim M. de Na
dal i Ferrer, Regidor (del 7 d'octubre de 1922 al 1 d'octubre
de 1923); lltre. Sr. Feliu Roure i Carricarte, Regidor; lltre. se

nyor Ramon M. Puigmarti i Planas, Regidor (d' enca del 8 d'oc

tubre de 1923); Sr. Joan Busquets i janer, industrial; Sr. Ma�
rian Fuster i Fuster, President del Reial Circol Artistic; Sr. San

tiago Marco i Urrutia, President del Foment de les Arts Deco�
ratives; Sr. Lluis Reig i Dornet, industial de la casa Pere Reig;
Sr. Artemi Valls i Casola, President del Collegi d'Artlfexs en

Ebenisteria; Comptador i. Sr. Cassimir Giralt i Bullich, indus
trial. Secretaris: Sr. Jordi Lopez de Sagredo i Andree i Sr. Pere

Bohigas Tarrago ,

Ponencia del Proiecie General de la Exposicio, - Sr. Santia

go Marco i Urrutia, president; Srs. Manuel Vega i March i Ol'a�
guer Junyent i Sans, vocals; Sr. Pere Bohigas Tarrago, seeretari.

Comissio de fa Seccio Primera. - Sr. Manuel Vega i March,
president; Srs. Marian Fuster i Fuster, Maties Muntadas i Ro�

vira, Comte de Santa Maria de Sans, Emili Cabot i Rovira. joa
quim Folch i Torres, Francese Labarta Planas i Carles Vallin,
vocals; Sr. Pere Bohigas Tarrago, secretari.

Comissio de la Secci» Segona. - Sr. Joan Busquets i Janer,
president; Srs. Santiago Marco i Urrutia, Artemi Valls i Casola,
Jaume LIongueras i Badia i Ramon Rigol i Font, vocals; Sr. Pere

Bohigas -:r:arrago, secretari.
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Comissio de la Seccio Tercera. - [Sub-seccio Nacional). Se
nyor LIuIs Reig i Dornet, president; Srs. Magi Pallarols i Merli,
Herraiz i Cia, RodrIguez Germans i Florenci Castell tort i Bus�
quets, vocals. [Sub-Seccio Estrangera), Sr. Cassimir Giralt i Bu�
Ilich, president; Srs. Magi Pallarols i Merli, Enric Dunn, i Ber
tran i Garl Florensa, vocals; Sr. Pere Bohigas Tarrag6, secretari.

Comissio de fa Sala Francese. - M. Henri Remillieux, in
dustrial, president; M. Georges Contenot, president de la Cam
bra Sindical del Bronze; M. Etienne Fougere, president del Sin
dicat de Fabricants de Sederia de Lyon; M. Andre Ponthieu,
president de la «Chambre Syndicale des Tissusn : M. Plumet,
arquitecte de la «Chambre Syndicale des Artistes-Decorateurs»,
vice-presidents : M. Maurice Noel, industrial, Secretari General;
M. Georges Rouard, tresorer; M. Fran�ois Soubrier.. rapporteur
general; M. E. Cere, delegat del Comite ; M. Joseph de Montar�
nal, arquitecte; M. P. Bayle, cap de Serveis Adlministratius, i
Mrs. Reville i Le6n Drnjon, secretaris administratius.

Comissio del Concurs de Mobiliari i Decoracio de la Casa Hu
mil. - Sr. Santiago Marco i Urrutia, president; Srs. Joan Bus�
quets i Janer i LIuIs Reig i Dornet, vocals; Sr. Pere Bohigas Tar�
raga, secretari.

Comissio de la Seccio Tecnica i Esco1lar. - Srs. LIuIS Reig i
Dornet i Artemi Valls i Casola.

Delegacio d'Assumptes Generals. - Sr. LIuIs Nicolau d'OI�
wer.

Comissio per a l'A dmissio dels Treballs d'A riisies Prciec
tistes. - Sr. Manuel Vega i March; president; Srs. Santiago
Marco i Urrutia i LIuIs Reig Dornet, vocals.

.

Comissio de Concu�s Fotogra/ic. - Sr. Manuel Vega i
March, president; Srs. Santiago Marco i Urrutia i Joan Busquets
i J aner, vocals.

Comissio de Festes, - Sr. Joaquim M. de Nadal i Ferrer,
president; Srs. Santiago Marco i Urrutia, Ricard de Caplmany i
de Roura, Manuel Vega i March i Joan Busquets i Janer, vocals;
Sr. Pere Bohigas Tarrag6, secretari.

Comissio del Cataleg. _' Sr. Joaquim M. de Nadal i Ferrer,
pesident; Srs. Santiago Marco i Urrutia, Marian Fuster i Fuster
i Joan Busquets i Janer, vocals; Sr. Pere Bohigas Tarrag6, se

cretari.
Comissi6 de fa Memoria de fa Exposicio. - Sr. Manuel Ve�

ga i March, president; Srs. Joan Busquets i [aner i Santiago Mar�
co Urrutia,. vocals.
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Comissi6 de l'adquisicio i sorieig dets mobiliaris del «COn
curs de Mobiliari i Decoracio de la Casa Humil», - Sr. Joan
Busquets i janer. president; Srs. Santiago Marco i Urrutia, i Ar
temi Valls i Casola, vocals; Sr. Santiago Maynes, secretari.

Concurs de recompenses extraordinaries als empleais, - Se
nyor Manuel Vega i March, president; Srs. Joan Busquets i Ja
ner i Santiago Marco i Urrutia, vocal's; Sr. jordi L6pez de Sagre
do, secretari.

Comissi6 de recompenses als collaboradors, - Sr. Manuel
Vega i March, president; Srs. Joan Busquets i Janer i Artemi
Valls i Casola, vocals; Sr. Santiago Maynes. secretari.

* * *

Els caps diversos serveis i ohcines de la Exposici6 de Bar
celona que varen ocupar-se dels treballs d'organitzaci6 i cele
braci6 del Certamen, varen esser els segiients: Secretari de la
Junta Directiva: lItre. Sr. Claudi Planas i Font. Assessor tecnic :

Excm .. Sr. Marian Rubi6 i Bellve. Assessor financier: Sr. Miquel
Vidal i Guardiola. Secretari de la Comissaria i Cap de Serveis :

Sr. jordi L6pez de Sagredo i Andree. Cap de la Secci6 de 10 Con
terrci6s i Intervenci6: Sr. Josep M.'" Almirall i Carb6. Cap de la
Secci6 de Comptabilitat: Sr. Emili Girona i Baldrich. Director Ge
neral d'Obres: Sr. Eduard Ferres i Puig. Cap de la Secci6 d'Ur
banitzacions: Sr. Antoni Darder i Marsa. Cap de la Secci6 de
Serveis Tecnics: Sr. Antoni Vega i March. DirectorI Cap de la
Secci6 Artistica : Sr. Olaguer [unyent i Sans. Cap de l� Secci6
de I'Espanya Historica i Monumental: Sr. jeroni: Martorell i
Terrats. Cap de la Secci6 d'Expositors: Sr. Santiago Maynes i
Gaspar. Cap de la Secci6 d 'Exposicions especialitzades i Secre
tari de la del Moble: Sr. Pere Bohigas Tarrag6. Cap de Biblio
teca: Sr. Eusebi Corominas i Cornell. Cap de Vigilancia : Se
nyor Joan Oller i Pinol. Cap de Ceremonial: Sr. Manuel Ribe i
Labarta. Cap de Majordomia: Sr. Ricard Subirana i Mir.

.

A mes funcionaren temporalment les segiients seccions:
Cap de la Secci6 de Propaganda: Mlle. Germaine Emery. de
gener a novembre de 1923. Cap de la Secci6 de Serveis Comer
cials: Sr. Frederic Barcel6. de febrer a juliol de 1923.
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III

EL RECINTE .DE LA EXPOSICIO

De primer es va acordar que l'Exposici6 es celebres iinica

ment en el Palau d'Art Modem, 0 sia el que aleshores ja esta

va completament acabat i s'anomena avui d'Alfons XIII. Mes

tard es va veure que seria necessari disposar, ames, de l'al

tre Palau, aleshores en construcci6, que fa parella amb l'ante

rior, anomenat Industrial i avui Reina Victoria Eugenia, a

mes de la placa que queda entre aquests dos palaus i la que

s'esten a la part inferior dels mateixos 0 sia la que te ara en el

seu centre el gran sortidor llumin6s.
Aixi el recinte de la Exposici6 queda format pels palaus i

places esmentats, comprenent la part edificada una superficie de

28.290 metres quadrats i ells espais a I'aire lliure una total de

1 00,647 metres quadrats.
Les entrades a aquest recinte foren les segiients: les dues

portes principals del Palau d'Art Modem; la que es va establir al

peu de les quatre columnes, avui desaparegudes ; i una en la fa

cana posterior del Palau Industrial.
Per a deixar la totalitat d'aquest recinte en les condicions que

la installaci6 del Certamen demanava, fou precis construir total

ment el segon dels mentats palaus i executar una serie d'obres

en els terrenys i jardins compresos en el recinte i en les vies i

avingudes immediates al mateix.

EI repetit Palau Industrial -es construi en cent noranta dies.

Treballaren en I'obra entre 500 i 800 obrers, representant un to

tal de 98.000 jornals. Per aquesta construcci6 fou necessari re

moure 9. 125 metres cubics de terres. EI total' d'obra assoli

1 0.583 metres cubics.
Les obres d' urbanitzaci6 abans dites representaren les se

giients xifres :

Es van treure 16.283 metres cubics de pedra pels passeigs.
A la Placa d 'Espanya s'adoquina una extensi6 de 14.058

metres quadrats, efectuant-se desmunts que sumaren 3.600 me-
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tres cubics de terra. En els carrers de Lleida i Tamarit s'adoquina
una superficie de 6.500 metres; es construiren 554 metres de
claveguera, i es posaren 1.300 metres de linia de tramvia. A
I'Avinguda Central senquitrana una extensi6 de 15.840 metres
quadrats i en el passeig J altra de 35.000. A l'Avinguda Central
es construi una claveguera de 188 metres is' afirma una extensi6
de 3.200 metres quadrats. Entre I'Avinguda immediata al Palau
d'Art Modern i les places dacces als Palaus safirma una super
Hcie de 30.456 metres quadrats. S'eixampla la placa del Polvorf
i I'explanada en 9.689 metres quadrats. Es collocaren en diversos
noes 1.480 metres de vorera i es contruiren 22.913 metres qua
drats de jardineria.

La decoraci6 general dels locals i el recinte de l'Exposici6
s' acomoda al caracter, a I' estrutura i a I'extensi6 de les installa
cions, aixi com ales necessitats propies de la concurrencia del
public.

En els vidres del sostre es collocaren velariums que suavit
zaven la llum.

Dels capitella de les columnes del Palau d'Art Modern, pen
javen artistiques garlandes de fulles naturals, les quals tenien una

extensi6 total de 4.253 metres. En els distints passadissos per al
public s 'installaren nombroses plantes de caracter decoratiu que
comprengueren 1.352 metres de fulla i unes 200 plantes, ames
d'una serie de reproduccions en guix d'obres escultoriques fa�
moses.

Alguns dels tapissos aportats per particulars i principalment
els que pertanyien a l' aportaci6 de la Reial Casa, foren collocate
en diversos llocs de l'Exposici6, per a contribuir al decorat ge�
neral.

Pel voltant del brollador existent en el Palau d'Art Modern
s'installa un paravent de trillatge, que separava aquell espai de
les installacions immediates, formant un vestlbul que fou desti
nat al servei de teo

Al llarg de l'Avinguda,: entre les columnes i la Pla�a d'Es�
panya s'installaren dues series de pals amb gallarets decoratius,
i a l' entrada d'aquesta Avinguda dos cartells decoratius, en ca
tala i castella, que acabaven amb les banderes d 'Espanya, Cata
lunya, Sant Jordi i Barcelona.

Les dites obres foren dirigides pel Director General d'Obres.
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senyor Eduard Ferres, ajudat pels arquitectes funcionaris de l'Ex�

posici6 senyors Revent6s, Moragas i Termens; i la decoracio
va estar a carrec del Director Artistic senyor Olaguer Junyent, al

qual treball collabora directament el funcionari auxiliar del ma

teix senyor Manuel Grau .

..
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IV

PROPAGANDA

Conei! artistic

En la reuni6 del 28 de maig de 1922 el Comite Executiu va

resoldre iniciar els treballs de' propaganda del Certamen, proce
dint a la confecci6 d'un cartell artistic. EI Director de la Secci6
Artistica senyor ]unyent reuni el dia 4 d' �bril els artistes senyors
Ricard Canals, ]. Capuz, josep Obiols, Francese Gall, Adria
Gual, Gerard Carbonell, Manuel Humbert i J. Tome Esquius,
encarregant a cada un d'ells un projecte de cartell. Al cap de

quinze dies es varen rebre els projectes dels senyors Gall, Canals,
Gual, Capuz i Obiols. El Comite, el dia 4 del mateix mes, de
conformitat amb el parer del senyor Junyent, va encarregar la for�
maci6 definitiva de llurs projectes als senyors Gall i Canals. En
la reuni6 del 13 de juny immediat, es va atorgar un premi de
2.000 pessetes al del senyor Gall, i es va adquirir el del senyor
Canals per 1.000 pessetes. Eis altres projectes es varen indern
nitzar amb 300 pessetes �ada un.

EI cartell de I'artista senyor Gall es va distribuir entre les en

titats i organismes artistics de fora Espanya, i es va fixar en les
ciutats mes importants d'Europa i America.

Despres es feu una nova edici6 de cartells amb I'original del

senyor Canals.
Eis cartells editats fins aleshores, anunciaven la celebre

ci6 del Certamen per als mesos de maig-juny. Per causa

de la vaga de transports va haver d'ajomar�se I'Exposici6 per al
dia 13 de setembre, i aixo feu necessari anunciar la nova data per

mitja d'altres impresos, Sotmesa a estudi la qiiesti6 es va tenir
en compte la conveniencia d'editar cartells de nou tipus,
amb l'objecte d'evitar possibles confusions respecte a les dues



dades del Certamen, i per aixo es conha a Ia Secci6 Artistica la
confecci6 d'un nou original de cartell. Aquest treball I'executa el
mateix Director Artistic senyor Junyent.

Fulleis i prospectes

Dos mil fullets explicant la hnalitat i Ia classihcaci6 del Cer
tamen, foren distribults entre els industrials rnes importants d'Es�
panya, conceptuats possibles expositors.

EI Reglament de I'Exposici6 es va distribuir per cases im
portants d'Espanya i de I'estranger, consols, Cambres de Comerc
i entitats de caracter industrial. Les sis edicions tenien eis se

giients tiratges: en castella, 1.000; en catala, 1.000; en frances,
2.000; en italia, 500; en angles, 500; en alemany, 500.

Es reparti despres un altre fullet amb iUustracions en colors
ostentant a Ia portada la reproducci6 del cartell de I'artista senyor
Canals, i contenint totes les explicacions necessaries per [er-se
carrec del que seria l'Exposici6. Eis exemplars es distribulren
profusarnent. entre els consolats, Cambres de Comerc, entitats de
caracter tecnic i industrial i principals cases dindiistries compre
ses en el Certamen, d'Espanya i de l' estranger. Sen feren Ies se

giients edicions: en castella, 2.000; en catala, 2.000; en frances,
2.500; en italia, 2.000; en angles, 700 i en alemany, 1.000.

Per Ia propaganda especial del Concurs lntemacional del Mo
biliari i Decoraci6 de Ia Liar Humil, s'imprimiren unes 1.000 cir
culars que contenien la convocatoria i les bases d'aquest concurs.

0'acord amb la Societat d'Atracci6 de Forasters, s'editaren
uns fullets, impresos en color iamb el text en espanyol i en Iran
ces. -Contenien detallades explicacions deis monuments de la ciu
tat i les necessaries informacions de principal interes per als tu

ristes. Se nimprimiren 15.000 exemplars.
Tambe s' imprimiren mes tard uns fullets amb Ia nova data

de Ia celebraci6 del Certamen, ers quals contenien, a mes de
les explicacions relatives a l'Exposici6, altres dades d'interes per
al turista, Se'n feren els segiients tiratges: en castella, 30.000; en

catala, 20.000; en frances, 30.000; en angles, 5.000; en italia�
5.000; en alemany, 5.000; en portugues, 5.000.

A ltres cariells

S'editaren tambe 500 exemplars d'un cartell propi per a es
ser hxat en els aparadors dels establiments de Barcelona.
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La convocatoria als artistes projectistes simprimi en cartell
de tamany reduit, el qual es fixa en les entitats de caracter artis
tic, salons d'exposici6, establiments dedicats a la venda d'objec�
tes d'art, de totes les ciutats d'Espanya. Tambe senvia un exem

plar a cada Ajuntament de les 490 poblacions, cap de partit.
D'aquest cartell simprimiren 3.000 exemplars.

El Concurs Fotografic sanuncia igualment per mitja dun car

tell de tamany reduit, del que se nimprirniren 3.000 exemplars,
que foren fixats en les societats de fotografs i establiments d' ex

posici6 i venda d'aparells i articles per a la fotografia, de totes
les ciutats espanyoles. A roes senvia un exemplar a cada Ajun
tament de les 490 poblacions, cap de partit.

El primer cartell tipografic anunciador del Certamen, portava
una orla de I' artista senyor Feliu Elies (Apa) , i contenia la clas
sificaci6 de l'Exposki6 per seccions. Es fixa en llocs publics de
32 poblacions d'Espanya i senvia a les principals entitats de ca

racter industrial i artistic. El tiratge fou de 3.500 exemplars. Tam

be s'enviaren dos exemplars a cada Ajuntament de les 490 pobla
cions, cap de partit.

Mes tard es repeti el cartell. amb I'original del senyor Gall,
del que sen va fer un tiratge de 5.000 exemplars, que es fixa en

Hoes publics de 28 poblacions de Franca, 1 5 d' ItaIia, 19 d'An
glaterra, 20 d'Holanda, 10 de Portugal, 11 de Belgica i 18 de
Suissa, is'envia als grans hotels i organismes industrials de di
versos paisos.

Simultaniament amb I'anterior, es va publicar el cartell de
l'artista senyor Canals. L'edici6 constava de 14.000 exemplars,
que es fixaren en 36 poblacions de Catalunya, enviant-se, tambe ,

als grans hotels i organismes economics de la resta d'Espanya.
Del cartell amb I'original del senyor Canals es fe�en unes re

duccions propies per a esser fixades en els establiments i altres
en paper transparent per als tramvies. Les primeres foren repar
tides entre els establiments 'rnes irnpotants de les principals po
blacions de Catalunya, i arribaren a 3.500 exemplars. Les im
preses sobre paper transparent foren 2.300 i es fixaren en els
tramvies de Barcelona, Madrid, Valencia, Sant Sebastia, Bilbao"
Saragossa i Sevilla.

Tambe del cartell amb dibuix original del senyor Junyent se

neditaren unes 3.000 reduccions, que es fixaren en els establi
ments mes importants de Barcelona i de 36 poblacions de Ca
talunya.

La data definitiva de la inauguraci6 del Certamen sanuncia

I
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S'imprimiren 50.000 fulles d'anunci que els expositors posa
yen al marge de llurs cartes.

Es varen fer 1 3.800 segeHs en color, reproduint els cartells
dels artistes sen.yors Gall, Canals i Junyent. Aquests segells es

venien en les oficines de l'Exposici6 al preu d'una pesseta el cent.

per mitja de cartells pels carrers de Barcelona i el mateix es feu
per cada una de les principals festes que es celebraren en I'mte
rior de l'Exposici6. Les diverses edicions d'aquests cartells suma
un total de 8.965 exemplars.

Propaganda a la premsa

'I

La propaganda a la premsa comprengue dos periodes, El pri
mer, anterior al moment algid de l'organitzaci6 del Certamen, va

consistir en una serie de noticies i gasetilles circulades a la prem
sa barcelonina i ales mes importants revistes especials d'Espa
nya i de I'estranger, i dos grans anuncis, en diferents epoques,
en els esmentats diaris. Els delegats que realitzaven viatges de
propaganda a provincies espanyoles i a diferents nacions estran

geres, publicaren anuncis en els periodics de la respectiva loca
litat, donant a coneixer la seva arribada i les hores de despatx.

La propaganda del segon periode va consistir en el segiient:
un anunci cada dia en la secci6 d'espectacles, de tots els diaris de
Barcelona; un anunci extraordinari, cada vegada que la importan
cia d'una festa ho requeria : diverses fotografies i articles en la
premsa de Madrid; gasetilles i noticies enla premsa de Barcelona;
i alguns anuncis en revistes especials, tambe de Barcelona, amb un

mimero extraordinari del setmanari «L
,

Esquella de la Torratxa» .

La inserci6 de la part d'aquesta propaganda que es referia a

anuncis propiament dits, sabonaren ales respectives empreses
'periodlstiques, segons les tarifes establertes usualment per cada

una d'eHes. Tots els alludits periodics insertaren les gasetilles i
les noticies que, simultaniament amb aquells anuncis sels en

viava, sense cobrar cap quantitat per aquesta publicaci6.
Per a la publicaci6 dels anuncis en els diaris de menys im

portancia de Barcelona, aixi com en la premsa mesal i di�lfia de
Madrid, es va establir un contracte, mitjancant el qual les em

preses rebien pel total dels dits anuncis, una sola quantitat alcada,

II

A ltres mitjans de propaganda
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Altra forma de propaganda grafica
50.000 postals que reproduien diversos

edificis del Parc de Montjulc, les quals es vengueren
cases inscrites al Certamen.

Tambe sanuncia l'Exposici6 per mitja de ventaIls, dels que
sen repartiren 30.000 entre els principals hotels, balnearis i es

tabliments de les ciutats mes irnportants de la Peninsula.
Es confeccionaren 1.600 globus de goma amb la inscripci6

de I 'Exposici6, els quals es Iliuraren als magatzems «EI Sigle», on

foren repartits entre els clients el dia 6 de setembre.
S'editaren 5.000 planols amb la distribuci6 d' installacions del

Certamen, i es repartiren entre les diferents cases expositores.
300.000 exemplars cl'un altre plano] indicador de les vies

de comunicaci6, amb el Hoc demplacament de I'Exposici6, es

varen repartir com encaix en els diaris principals d'Espanya.
Des d'alguns dies abans de la data inaugural de I'Exposici6

fins a la clausura, es varen posar uns arcs lluminosos anunciant
l'Exposici6, a la Plac;a de Catalunya, a la Plac;a de Palau i a l' Arc
del Triomf.

D'acord amb una empresa anunciadora es feren publics, en

una pissarra instaUada en un balc6 de la Rambla, els detaIls re

·latius als actes i festes que cada dia es celebraven en el recinte
de l'Exposici6.

s' etectua per
aspectes dels

mitja de
jardins i
entre les

Viatges

Ames d' aquesta propaganda feta per diferents rmtjans
publics 0 per correspondencia particular, el Comite va haver cl'ocu
par-se, com ja hem indicat, de realitzar gestions personals i di
rectes amb els artistes i industrials que podien conc6rrer al Cer
tamen en qualitat d'expositors.

En conseqiiencia s'organitzaren els segiients viatges de pro
paganda: ells senyors Cassimir Giralt, Marian Rubi6 i Miquel
Vidal i Guardiola anaren a Alemanya, Austria, Franca i Angla
terra. EI senyor Rubi6 es queda a Pari's realitzant les gestions cor

responents a Franca : els altres senYOTS anaren a Alemanya i
Austria.

EI dit senyor Giralt i el senyor Manuel Vega i March dec
tuaren un viatge a algunes poblacions d'ltalia, Portugal i diver-
ses provincies espanyoles.

.

.

EI president del repetit Comite senyor Josep Barbey efectua
un viatge a Holanda.



EI dia 4 de desembre de 1922, es celebra en el sal6 d' actes

del Foment del Treball Nacional, a les set de la tarda, una reuni6
d'industrials per a explicar el que seria l'Exposici6. Ocupa la
Presidencia el senyor Domenec Sert, acompanyat de l'Alcalde
senyor Marques d'A!lella, del Delegat d'Hisendci. senyor Ruiz
Castaneda i dels senyors Josep Barbey, Manuel Vega i March i

Santiago Marco. Obri l'acte el President de Foment senyor Sert,
i feren despres us de la paraula e] Marques d'Alella i els senyors
Barbey, Marco i Vega i March. Durant l'acte, van estar exposats
en lIoc visible del sal6 diverses maquetes de projectes de la Sec
ci6 Retrospectiva (Primera) i de models d'estructures i disposici6
d'altres installacions.

EI divendres 29 de desembre de 1922, a les set de la tarda,
es celebra a Madrid i en el local de I'Agrupacio Patronal del Ram
de la Fusta un acte d' invitaci6 als industrials madrilenys per a

concorrer a l'Exposici6. Va presidir el senyor Francese d'A.
Camb6 i ocuparen seients en la Presidencia els senyors Baldomer
Argente, Carles Gonzalez Rotwos, Pere Bohigas Tarrag6, Cas
simir Giralt, Santiago Marco i Tomas Benet.

Varen fer us de la paraula el senyor Benet, el Secretari del
Comite Executiu de l'Exposici6 del Moble senyor Bohigas Tar

rag6, el Comissari de l'Exposici6 de Barcelona senyor Camb6,
el senyor Prieto, President de I'Agrupacio Patronal i, hnalment,

..

EI successor del senyor Barbey en aquesta Presidencia, se

nyor Joaquim M. de Nadal, va fer un viatge a Valencia. EI senyor
Santiago Maynes en va fer un altre a Mallorca. 4

EI senyor Pere Bohigas Tarrag6 realitza la propaganda en al
gunes capitals d'Andalusia i a Madrid. S'hi ajuntaren a Madrid
els senyors Francesc d'A. Camb6, Cassimir Giralt, LIuIs Reig i

Santiago Marco.
EI senyor Feliu Roure va anar a Sant Sebastia, Santander i

Bilbao.
EI senyor Frederic Barcel6 va anar a Sant Sebastia i Santan

der, i equipa una barca d� vela amb I'anunci de I 'Exposici6 que
recorria les proximitats de la platja ales hores en que era major
l'aHuencia de public. Organitza, a mes, en el Casino de}; Sar
dinero, de Santander, i en el Kursaal, de Sant Sebastia, una ex

hibici6 de fotografies dels jardins i edificis del Pare de Montjuic.

A ctes publics
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el senyor Marco, membre del Comite Executiu de I'Exposici6 del
Moble.

En un sal6 immediat hi havia una exhibici6 de vistes dels
jardins i Palaus de Montjuic.

Propaganda direcia als expositors

A mes de l'anterior propaganda de caracter general, sen va

fer una altra, particularment dirigida als industrials que podien
considerar-se possibles expositors.

Per aixo es formalitza, abans que tot, un fixer d'industrials na

cionals i estrangers seleccionats. Feren aquesta selecci6 la Secci6
d'Expositors i el Comite, que reberen ames, dades ohcioses
dels console estrangers a Barcelona, dels delegats de la Societat
d'Atracci6 de Forasters a diverses poblacions d'Espanya i de I'es
tranger i de les Cambres de Comerc espanyoles.

A tots els esmentats industrials sels enviaren diferents car

tes particulars, invitant-los a conc6rrer al Certamen.
El total de les cartes circulades fou de 7.200, havent donat

lloc a una correspondencia que arriba a 3.221 cartes meso
junt amb aquestes cartes es repartiren butlletins d'inscripci6

provisional i definitiva, que junt amb els que es facilitaren en les
ohcines assoliren les segiients quanti tats : Butlletins d' inscrip
ci6 provisional, en castella, 2.000; en catala, 1.000; en frances,
2.000; en italia, 500; en angles, 1.500; en alemany, 1.000; to

tal, 8.000. Butlletins d'inscripci6 definitiva en diferents idiomes:
1 .500. Butlletins d' admissi6 al Concurs lnternaciona] de Mobi
liari i Decoraci6 de la LIar Humil: en castella, 1.000; en catala,
500; en frances, 1.000; en italia, 500; en angles, 1.000; en ale
many, 500: total, 4,500.

Mentres es feia aquest cens de presumptes expositors
i a la propaganda escrita als mateixos, es crea la Secci6
de Serveis Comercials, a la que es pensa encarregar la re

cruta dels expositors. La dita Secci6 es va proposar efec
tuar aquesta recruta per mitja dels agents comercials que en la
Fira de Mostres verificaven aquesta mateixa feina, i el qual tre
ball els era remunerat amb un tant per cent sobre el preu de
lloguer de cada installaci6. El Comite s' entera d'aquest proposit
en la seva reuni6 del 14 de desembre de 1922 i en la mateixa ex

posaren les opinions els senyors Barbey, Vega, Marco, Reig i
Giralt i el Comissari General senyor Camb6, absolutament con

trari al sistema, per creme que aquesta gesti6 no era propia d'a-
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gents comercials i que 1 'Exposici6 que s'organitzava no devia
assemblar-se per a res a una Fira de Mostres, pel que sacorda

apartar en absolut el projecte de la mentada Secci6.
La immensa majoria de les inscripcions foren presentades es

pontaniament a les ohcines pels respectius expositors, ·pera a fi
de completar els distints aspectes del Certarnen s'encarrega a

funcionaris de les oficines de la Exposici6, especialment als se

nyors Cabarnis, Bofill, Viala, Castella i Lagrifa, gestions perso
nals directes vora d'aquells industrials 0 artistes la concurrencia
dels quals al Certamen el Comite havia estimat indispensable.

Propaganda dels expositors en I'Ex,posici6

Tant per establir davant del public un nivell just d'aprecia
ci6 com per a evitar el mar efecte artistic a que ordinariament
condueixen els accessos i les estridencies propies de molts pro
cediments de propaganda, el Comite prohibi als expositors tota

forma danunci de llur iniciativa i acci6 particulars, i va ordenar,
ames, que els retols de les installacions passessin per la ins

pecci6 de la Secci6 Artistica, i que no sen fixes cap en l' exterior
dels stands.

Caialeg» i guies

El mes de maig , epoca fixada primerament per a la inaugu
raci6 de I'Exposici6, es va publicar el primer cataleg, del Cer

tarnen, confeccionat per la Secci6, temporal, de Serveis Comer

cials, d'acord amb una empresa a qui shavia arrendat aquesta

publicaci6. Sen feren 5.000 exemplars.
Davant les evidents deficiencies d'aquesta edici6, es va acor

dar publicar-ne un altre, per compte directe de I'Exposici6, de
millor presentaci6 i sense anuncis. Se'n varen fer 2.500 exem-

plars. .

Es va publicar tambe una guia especial de la Secci6 Retros

pectiva, amb profuses illustracions. Exemplars: 10.000.
Per la seva part la Junta de Museus va editar un altre Iu

lIet explicatiu de la seva installaci6 en la Secci6 Retrospectiva.
Es varen editar, finalment, 60.000 planols-guies de les instal

lacions, 3.000 guies especials de la sala A del Palau d'Art Mo
dern i 3.000 mes de la sala B del mateix Palau.
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LES INSTALoLACIONS

LA SECCI6 PRIMERA

La Secci6 Primera es denornina Retrospectiva per referir-se a

mobiliari i decoraci6 d'estils i epoquee historiques. Va tenir ca

racter exclusivament nacional.
S'intalla a la Sala D del Palau Industrial. La seva execuci6

va estar a carrec del Director de la Secci6 Artistica senyor Ola
guer ]unyent, ajudat directament pels diversos elements de la
mateixa Secci6. La de I'Espanya Historica i Monumental apor
ta les dades i informacions que foren necessaries i de que dis

.posa en el seu arxiu. La Societat Espanyola d'Amics de rArt,
de Madrid, presta tambe la seva collaboraci6 en tot el que va es
ser sollicitada.

Sales completes

Hi havia nou installacions, cada una de les quals ocupava

aproximadament uns 88 metres quadrats, reproduint altres tants
interiors de diferents epoques historiques. Eren les segiients :

I. Sqia romanica. - Era la reproducci6 de la Sala del Cas
tellvell de Solsona, dels Comtes de Cardona, epoca de Pere III

I • d'Arag6. Els motius que cobrien les parets foren copiats de la
sala dels Hospitalaris d'Alcanyic , Dels mobles eren peces auten

tiques : un braser de ferro i una de les dues caixes que estaven
:

situades prop de les parets. La cadira facistol fou copiada de la
que existeix en la Catedral de Roda d'Arag6; 1a lampara es di
buixa sota model de les representades en antipendis de l'epoca i

les teles pintades a la paret reproduien les procedents de la tomba
de sant Bernat Calb6, que existeix en el Museu Episcopal de Vic.
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II. Sala golica. - Reproduia una sala gDtica catalana, de

l'epoca d'Alfons V d'Arag6, en la segona meitat del segle XV,
inspirada en les habitacions de la sala de la «Pia Almoina», de

Girona. El sostre es reprodui del que fou Castell de Santa Colo
ma de Queralt, amb els escuts dels Queralt i els Perell6. La porta
es feu amb el motllo d'una que existeix junt a la Capella de Sant

Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya. El campanar pin
tat en el fons, era el de la Colegiata de Sant Feliu de' Girona. El
mobiliari, a excepci6 de la lampara, imitada de les mes tipiques
de l'epoca, era totalrnent autentic. E1 tapis, penjat a una de les

parets laterals, era l'anomenat de la Bonae Vitae, custodiat en la

sala capitular de la Catedral Metropolitana de Tarragona.
III. Sal'a renaixement.-Corresponia a I'epoca de I'Empera

dor Carles V, de mitjans del segle XVI. Les parets i el sostre

foren emmotllats en guix, sota la direcci6 de la Societat Espanycla
d'Amics de I'Art, de Madrid, sobre les del Castell de Penyaranda
del Duero (Burgos). El mobiliari era tot ell autentic.

IV. Sala mudeixar .
- En comunicaci6 amb l'anterior, de

manera que no quedava a la vista del public, seguia aquesta sala,
de dimensions mes reduides que les altres. Corresponia ai' estil
mudeixar de principis del segle XVI, epoca de Carles V. Fou cons

truida a bas� d'una existent a Cortes de Baza, amb rajoles pinta
des ales parets figurant un arrambador. Aixl mateix Ioren repro

duides, doriginals de l'epoca, les dues lampares que iUuminaven
la sala. Eren autentics, ames dels mobles, el sostre i la porta
duna de les finestres, els quals Ioren facilitats per ra Societat Es

panyola d'Amics de I'Art, de Madrid.
V. Sala barroca cast�llana. - Aquesta sala barroca de ca

racter castella corresponia a l'estil d' iiltims del segle XVII, epo
ca de Carles II. Fou copiada de la que hi ha a l'historic edifici de
la Pla<;a Major, de Madrid, i que pertany a I'Ajuntament de la
dita ciutat. EI mobiliari, els quadros, el tapis i tots els objectes
que guarnien la sala, eren autentics de l'epoca.

VI. Sala barroca malborquina. - _L' estil d'aquesta installa
ci6 responia al de mitjans del 'segle XVIII, essent una reproducci6
quasi completa de la gran biblioteca del Palau de la senyora Mar
quesa Vldua de Vivot, de Palma de Mallorca. La seva construe

ci6 era escenografica. El primer terme comprenia la reproducci6
de la sala anterior a la biblioteoa, reproduint-se en el Ions la part
de I'a biblioteca, propiament dita. Eis mobles i altres objectes eren

autentics.
.
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VII. Sala barcelonesa del segle XVIII. - Era 'una supervi
vencia autentica de restil que en la darrera decada del segle XVIII,
epoca de Carles IV, estava mes de moda a Barcelona. EI sostre

i les parets estaven formats per les mateixes teles pintades que
existiren en una casa situada en els carrers de la Riera de Sant
Joan i Baixa de Sant Pere, d'aquesta ciutat, essent imitats unica
ment els balcons. La pintura d' aquestes teles s' atribueix al fam6s
pintor catala anomenat «El Vigata»;

VIII. Sala barcelonesa del segle XIX. - A l'epoca del ma

teix regnat , pero ja entrat el segle XIX, pertanyien les pintures
i els mobles que fol'1'maven aquesta installacio, de caracter tambe
barceloni. Com en I' anterior, les parets estaven formades per les
mateixes teles que, en el seu temps, havien guarnit la totalitat de
la sala original. A la part exterior de la sala, mes enlla de les
portes vidrieres que es construiren a la paret del fons, sinstalla
ren les teles pintades que abans pertanyien a una altra sala de
la mateixa casa, simulant-se, aixi, un corredor. Les teles pinta
des, les lampares i els mobles eren autentics de I'epoca.

IX. Sala lsabelina. - L'ultima installaci6 estava dedicada
a l'epoca romantica del regnat d' Isabel II. El decorat d' aquesta
sala era una simple imitaci6 de l'estil de I'epoca, sense esser la
copia de cap original determinat. Apareixien tots els motius i
totes les tonalitats mes caracteristiques de la producci6 artistica
d',aquell periode a Barcelona. El mobiliari, autentic i molt carac

teristic de I'epoca.
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De la Junta de Museus

En el centre de la sala hi havia la installaci6 de la Junta de
Museus de, Barcelona que tenia per finalitat donar al public una

idea de1 que era la casa catalana en les epoques primitives i en

I'Edat Mitjana, dins els rlmits a que podien arribar els objectes
que es guarden en les colleccions dels Museus. Ocupava una ex,:,
tensi6 de 284 metres quadrats.

Hi havia .nombrosos objectes corresponents al periode neoli
tic, relacionats amb la vida domestica, i reproduccions de diverses
pintures rupestres.

De I'epoca de les influencies iberiques la mateixa classe d'ob

jectes i reproduccions i, ames, diverses maquetes de poblats.



Les excavacions d'Empuries oferien una sene dobjectes que
pertanyien a l' estatge 0 a la vida domestica. Els presidia una ex

tensa vista fotografica de les dites excavacions. Immediats a ella
nguraven, convenientment distribu'its i installats, els dits objectes.

En el segon departament de la installacio nguraven els objec
tes i utensilis propis per a la decoraci6 iI' amoblament de la casa

catalana en I'Edat Mitjana. De les colleccions de la Junta es van

poder reunir en aquesta installacio, elements corresponents als
segiients aspectes de la lIar: el sostre, el sol, la cuina, el llit i
la taula.

Els elements corresponents a cada un d'aquests aspectes s'ex

hibien formant un grup especial. Com per algun d' ells no es

comptava amb mimero suhcient dobjectes per a donar una de
mostraci6 completa del que era a I'Edat Mitja el sostre i el sol,
la cuina, la taula i el Hit, s'evocava Ia part no existent amb Ioto
grafies de quadros 0 pintures de la propia epoca, en les quals apa
reixien aqueHs objectes i utensilis.

Dioersos mobles solts

Com s 'ha indicat ja, figuraven en aquesta Secci6 una sene
de mobles i objectes artistics antics instaUats en determinats llocs
de la Sala de la mateixa Secci6, uns distribu'its en les parets de
la mateixa, de manera que constituien un element de decoraci6, i
altres en les tarimes que es disposaren en la part exterior de la
installacio del Museu de Barcelona. Es tractava de mobles i ob

jectes d'evident valor artistic i historic que no varen tenir aplica
ci6 adequada en els conjunts d'habitacions abans referits.

Els iapissos de la Reial Casa

Una de les dues colleccions era composta d'una serie de nou

tapissos dels «Actes dels Apostols». La colleccio original fou feta

per a la Capella Sixtina per ordre de Lle6 X, qui encarrega a Ra
fael d'Urbino el croquis dels cartons i .a Van Aslet 0 sia Pere
Enghien de BruseHes, l'execuci6. Aquests tapissos deurien arri
bar aRoma al nnal de I'any 1519.

Els deu .tapissos de «La Conquesta de Tunis» foren dibuixats
per Joan Vermanyen, company de I 'Emperador en l'expedici6.
Per contracte de I'any 1 548 es compromete a executar ndelment
els cartons de les deu teles, i el mestre tapisser Guillem
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de Pannemaker a teixir-los amb seda de Granada, or i plata. Ha
vent-se deteriorat amb rus moltes d'aquestes teles, ordena,
l'any 1 740, el rei Felip V, que es reproduissin a Madrid tota

aquesta serie de tapissos, la qual fou remesa a Bruselles.

Expositors d' aquesia Secci6

Patrimoni de la Reial Casa.
Ajuntament de Palma d� Mallorca.
Basilica (La), Barcelona.
Bertrand i Serra (Eusebi), Barcelona.

Bohigas Tarrago (pere) , Barcelona.

Bruguera (Apolonia), Barcelona.
Borondo (Miquel), Madrid.
Buades [Agusti], Palma de Mallorca.
Cabot (Emili), Barcelona.
Cabrejo (Joaquilm), Madrid.
Capmany (Ricard de), Comte del Valle de Canet, Barcelona.
Cerda (Sra. Vldua de la), Duquesa de Parcent, Madrid.
Cotoner (Sra. Vidua de), Marquesa de Cenia, Palma de Ma-

llorca.
Cussinot Zagranda (pere) , Palma de Mallorca.
Esclasans (Maria), Barcelona.

.

Espona (Antoni), Barcelona.
Fabra (Ferran), Marques d'Alella, Barcelona.
Fiol (LIuIsa), Mallorca.
Fontagud (Josep de), Madrid.
Fonmiguera (Merce), Palma de Mallorca.
Galeries Dalmau, Barce1ona.
Galeries Layetanes, Barcelona.
Golferichs (Concepcio), Barcelona.
Gual de Torroella (Joaquim), Palma de Mallorca.
Guell Lopez (Eusebi), Vescomte de Guell, Barcelona.
Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.
Junta de Museus de Barcelona.
]unyent (Olaguer), Barcelon�.
Lafora (Joan), Madrid.
Lanuza (Pasqual), Madrid.
LIorach (Isabel), Barcelona.
Llorens Riu (Francese), Barcelona.
Oleza i Espanya (Jaume), Palma de Mallorca.
Plandiura (LIuIs), Barcelona.

,
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Quint Zaforteza (Josep), Palma de Mallorca.
Rusifiol de Planas (Maria), Barcelona.
Sala (Josep), Barcelona.
Sans (R.), Barcelona.
Societat Espanyola d'Amics de l'Art, Madrid.
Sureda (Maria Josepha), Marquesa Vidua de Vivot, Palma

de Mallorca.
Torres (Ricard), Barcelona.
Truyols i Delpuig (Ferran), Marques de la Torre, Madrid.
Valenciano (Josep), Barcelona.
Villalonga (Felip] , Palma de Mallorca.
Weissbergen (Derbert i Paul), Madrid.

LA SECCI6 SEGONA

La Secci6 Segona estava dedicada a la exhibici6 d 'habitacions
modernes completes, es a dir, als conjunts harmonics de mobiliari
i elements de decoraci6.

Per a facilitar el millor efecte d'aquestes installacions es cons

truiren els stands de manera que, per llur forma i dimensions,
contribuissin a donar a l' espectador la sensaci6 de realitat.

L' extensi6 superficial d'aquests stands canviava, natural
ment, segons la seva forma, entre 13'80 i 18 metres quadrats.
Les parets interiors tenien una extensi6 lineal i variable entre 7' 60
i 19 metres. L' al�ada disponible per a la decoraci6 era de 4 me

tres. Les embocadures tenien una alcada de 3 metres.
A fi que el merit de cada installacio s'acredites pels ele

ments exclusius d'ella, les embocadures tenien totes una super
Hcie senzilla i plana, forq1ada per estructures rectes, recobertes
d'arpillera en el seu estat i color naturals, sense decoraci6 de cap
classe.

Aquests stands estaven en llur major part disposats en dues
alineacions rectes paralleles. Sobre d'ells s 'estenia un sostre
d'arpillera forrada, que privava de penetrar la llum natural
provinent del sostre de l'edifici i formava, aixi, per entre les 1I
nies de stands, un corredor fosc pel transit del public. Pel con

trast, la llum interior dels stands contribuia a:l major lluunent i
relleu de la installaci6.

Hi havia 99 stands.

Installacions corporalives
A mes de l'es installacions fetes pels diferents industrials expo

sitors, nhi havia tres de caracter collectiu, dues executades pel Col-



legi d'Artifexs en Ebenisteria i un altre de I'Associaci6 de Fa

trons Tapissers.
Les dues del Collegi esmentat foren executades a tenor dun

concurs de projectes organitzat per l'entitat, el proposit del qual
era donar Hoc a que es manifestes una tend'encia 0 un estil nou,

que pogues impulsar el desenrotllament de les arts decoratives i

del moble modem en el nostre pals.
Els projectes presentats Ioren exposats al public durant uns

dies, en una de les sales de les «Galeries Laietanes», S'adjudi
caren els segiients premis: Un de 750 pessetes al senyor Antoni

, Sa16; altre de 1 50 pessetes al senyor Joan Camps; altre de 1 50 pes

setes al senyor Francese Artigas; un de 500 pessetes al senyor

Josep M. a Salat; altre de 1 50 pessetes al mateix autor, i altre de

.1 50 pessetes al senyor Francese Fabregas.
D'ells foren executats el del senyor Antoni Sa16 i el primer

dels dos del senyor Josep M.a Salat. Aquesta execuci6 va anar a

carrec de diversos socis de l' entitat organitzadora, sota la direcci6

dels respectius autors dels projectes. Quedaren instaUats en dos

stands d'aquesta Secci6.
'

La installaci6 de l'Associaci6 de Patrons Tapissers, fou realit

zada pel conjunt dels seus associats, constituint, per tant, una

efectivitat de corporatisrne , tan notable per l'esperit que 1a ins

pira, com per I 'harmonia amb que es portaren a terme e1s treballs,

puix la installaci6 presentava un aspecte uniforme, com si en

realitat hagues estat executat per una sola rna.

Els mobles per a nens

Pensa el Comite en la celebraci6 d'un concurs de mobles

juguets; perc no pogue realitzar-lo per l' estorsi6 que representa
la vaga de transports, decl'arada abans del dia fixat per a

inaugurar el Certamen. Fracassat aquest projecte i no havent-se

presentat cap expositor amb una installaci6 dedicada a aquestes

, especialitats, el Comite, per a compensar, en part, aquesta defi�

ciencia, s' apressa a excitar i promoure particularment I' exhibici6

de mobles per a nens de les cases industrials de Barcelona que,

al seu judici, podien presentar installacions d'';lquest genere mes

interessants.

lnstallacions d' «questa Secci6

Mateo Rousso; Sales i Ferrer, 2, Barcelona.
Fumoir oriental i exhibici6 de tapisseria persa, feta a rna.
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Rigalt, Bulbena i C.", Casanova, 32, Barcelona.
Vidrieres artistiques,

A. Bonnin, S. en C. ; Pelayo, 8, Barcelona.
Sal6 LIui's XVI.
Vestibul renaixement.
Menjador amb mobles de caoba i bronze.
Dormitori amb mobles de citron (llimoner).
Despatx amb mobles de noguera, renaixement espanyol

Artur Benlloch; Cera, 51, Barcelona.
Despatx amb llibreria i cadires tapissades.
Dormitori amb tocador.
Menjador de noguera fumada.

Eduard Muth; Major, 51, Barcelona.
Dormitori de caoba xapat.

Fills de J. B. Busca; Zumarraga (Guipuzcoa).
Mobles de jonc i medulla i vimet.

Florenci Castelltort ; Pelayo, 40, Barcelona.
Sar6 Lluis XVI, tapissat.

Wertheim Rapida, S. A. ; Aviny6, 9, Barcelona.
Maquines per a cosir, tauies per a te i taules per a malalts.

Bernet i Montane Avinyo, 37, Barcelona.
Maquines per a escriure direccions «Adrema»; amb mobiliari
de la casa Valigeria Franzi.

Raimond Vayreda; Vayreda, 4, 'Olot (Girona).
Salonet intim.

Col1egi d'Artifexs en Ebenisteria; Duc de la Victoria, 1 2, Bar
celona.
Dormitori amb esmalt blanc, vori i daurat, construit amb col
laboraci6 dels senyors J. Salat, autor del projecte ; J. Balague
i R. Teodoro, constructors; J. Franquet, tallista; J. Patanas,
torner; A. Tolosa, decorador; J. Planas, marbrista; F. So
teras, miralls, i A. Bono, enreixats.
Sal6 modern, executat sota la direcci6 d'A. Sal6 amb collabo
raci6 dels senyors J. Prat, Rossend Olivella, Joan Badell i
R. Teodoro, constructors; Alexandre Nervion, tapisseria ; F.
Soteras, cristalls i llunes ; josep Planas, marbres ; Casa Camps,
lampares; Casa Sans, coixins; catifes de La Cartuja i pintura
ctecorativa de Vicens Luis.

.

Lluis LIobet; Corts, 418, Barcelona.
Sal6 renaixement, amb mobles de noguera tallada, i rebedor
del mateix estil.

Valigeria Franzi, S. A. ; Via Ruggero Boscovich, 14, Mila (ltalia).
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Mobles per a ohcines, taules individuals bi-personals ; ar-
. .

mans per a arxrus,

Antoni Ibanez; Valencia, 270, Barcelona.
Sala de rmisica.

Grans magatzems «El Sigle», S. A.; Rambla dels Estudis, 3,
5 i 7, Barcelona.
Saleta per a senyor.
Habitaci6 transformable, de gust modernissim.
Menjador amb mobl'es de caoba vernissada, recordant els es

tils anglesos.
Galeria que comunicava amb el menjador, adornada amb mo

bles de jonc tapissat.
Vestlbul inspirat en el gust catala i completat amb tot el con

fort modern.
Nusery.

Antoni Comas; Petritxol, 1, Barcelona. I

Dormit'ori modern amb marcada inlluencia alemanya.
Habitaci6 per a nens.

Galeries Laietanes; Corts, 61 5, Barcelona.
Sal6 de toilette, esmaltat.
Menjador desti] Reina Anna, de caoba tapissat amb seda
adamascada.

Successors de Domingo i Sabate ; Sans, 114, Barcelona.
Dormitori estil lmperi, amb cadires tapissades de damasc

aplicacions de metall daurat.
Menjador de caoba; cadires tapissades amb vellut adamascat.

Carles Vilaseca; P6bla de Segur (Lleida).
Dormitori de noguera i fustes incrustades; consta de 55.908

peces, de mig a dos centimetres de gruix, de diferentes fustes.

Menjador de noguera de factura igual al dormitori ; consta de

56.328 peces de la mateixa dimensio i les mateixes fustes.

Francesca Kowalsky; Breslau (Silesia).
Peces de ceramica.

Godofred Buenosaires; Pi i Margall, 60, Castello de la Plana,
Dormitori complet, decorat amb motius: estil renaixement, exe

cutats per un procediment patentat de I'expositor.
Carles Bamberger; Viena.

Despatx de roure amb inerustacions de fusta, a diversos colors,
estil barroe holandes, tapisseria de pana blava.
Dormitori per a matrimonio
Menjador de noguera, tallat, amb cadires tapissades ,

Silva Sehonthaler; Viena.

t'
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Menjador renaixement italia, de roure tallat, amb cadires ta

pissades de pell.
Pere Terradas; Cano, 27, Barcelona.

Dormitori individual d'alzina vernissada amb aplicacions de
metall, estil Imperi.

]osep Gimbert; Canuda, 35, Barcelona.
Dormitori de caoba, estil lmperi, amb cadires tapissades i de
coraci6 interior de1 mateix estil.
Menjador estil renaixement catala, de noguera.

Josep Valenciano; Corribia, 2, Barcelona.
Tapissos antics i arques de talla iamb incrustacions.

Higini Blanco Bafieres; Call, 21, Barcelona.
Coixins, tapisseries , catifes, cortinatges i cretones.

Arripareta, Girona i C."; Girona, 63, Barcelona.
Menjador renaixement espanyol, de noguera tallada.

josep Romero; Barri de Liceaga, Hernani (Guiplizcoa).
Mobiliari complet per a menjador, estil vase.

Agusti Guarro; Rambla de Catalunya, 7, Barcelona.
Pianos de la Casa Guarro Germans, de Barcelona.

josep Palau; Bailen, 146, Barcelona.
Boudoir d'esrnalt verd i daurat.
Salonet de lectura de gust oriental.

Ramon Cubifia ; Urgell, 44, Barcelona.
Dormitori estil lmperi, amb aplicacions de metall i tapisseria
de seda.

E. i A. Climent ; Comtes de Bell-lloch, 58, Barcelona.
Dormitori renaixement, segle XVI, plateresc, amb incrusta

cions de bronze platejat i construit amb citron tenyit.
jaume Horns; Canuda, 16, Barcelona.

Menjador renaixement espanyol, tallat, de noguera fumada;
cadires tapissades amb cuirs cordovesos, treballs a rna i or 6..
Dormitori estil LIuIs XIV, de caoba, amb incrustacions de

plata.
Associaci6 de Patrons Tapissers : Rosse1l6, 204, Barcelona.

Sal6 tapissat amb plafons de guarniments i aplicacions de ta-
. .

pissena.

EI:ectrolux, S. A. ; Estokolm (Suecia).
Aparells aspiradors per a efectuar la neteja per mitja de I'elec-
tricitat.

.

S. Verdaguer; Ronda de la Universitat, 9, Barcelona.
Sala de bany.
Sala «lavabo».

<_
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Cuina completament equipada.
Cambra de bany senzilla.

Modest Castafie : Passeig de Gracia, 59, Barcelona.
Habitaci6 per a nens.

Dormitori esmaltat amb decoraci6 de motius infantils.

Menjador estil transici6, de caoba i bronzes decorats.
Cabinet esti] Chipendale, adaptaci6 japonesa de fusta fina,
tallada en gran relleu.
Sala: mobles cl'estil LIuIs XIV i LIuIs XVI, de caoba i bron
ze daurat, decorats amb tapisseria blava gofrada.

Miria, S. en C. ; Rosse1l6, 206, Barcelona.

Menjador esmaltat per a nens de dos a sis anys.

Despatx per a nens de nou anys..

Nursey esmaltada en blanc amb dos bressols moderns.

josep Palleja; Santa Anna, 34, Barcelona.
Models de decoraci6 a base de papers, sederies, teles i coixins.

Cardinal Harford.
Collecci6 de catifes executades en les possessions angleses
orientals,

Anglo Spanish Ind. Assoc. ; Fernanflor, 4, Madrid.
Pintures i esmalts per a mobles.

Fills de J. Ochoa; Pelayo, 50, Barcelona.

Menjador estil modern de caoba, amb cadires tapissades, apli
cacions de metall i peus de vori.
Sal16 amb moblets daurats, sillons tapissats i tapis,

Cambra Oficial de Comerc , Industria i Navegaci6; Palma de Ma
llorca.
Despatx: mobles d'Andreu Bestard, de Palma de Mallorca.

[gnasi Padr6; Palla, 10 i 12, BarceloT).a.
Dormitori LIuIs XVI.
Menjador'de caoba estil «William Mary».

Tomas Aymat ; Placa Rius i Taulet, 21, Sant Cugat del Valles.
Sal6 circular amb cupula de conxa daurada, sostinguda per
columnes de marbre negre i plalons de marbre verd dels Alps.
Fustarn de vori. Aquest stand fou executat en coHaboraci6 dels

senyors segiients: Santiago Marco, direcci6 artistica i projec
tes; Tomas Aymat, tapissos i catifes de nus a rna; Pere Ri
cart, pedres i marbres; Vidua de F. Casas, fusteria i ebenis
teria ; Joan Plarats, decoracions; Biosca Botey, bronzes artis

tics: Perfecte Llosa, tapisseria, i LIuIs Bracons, lacador.

Joan Busquets; Passeig de Gracia, 36, Barcelona.
Dormitori d'estil modern.
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SaltS estil neo-clasic, amb vidriera.
Centre Benefic Docent d' Industries . Artistiques Espanyoles de

Ronda.
Diferents mobles de noguera tallada amb cadires, tauletes, co

lumnes, «barguefiosn i altombres i tapissos.
Menjador amb xemeneia de talla.
Dormitori individual esmaltat.
Tots els treballs exposats eren executats pels alumnes d'aquest
centre.

Felix Toca; Nicolau M. Rivero, 3 i 5, Madrid.
Dormitori de bronze amb mobles i accesoris del mateix me

tall.
Fills d'A. Ruiz; Sepulveda, 187, Barcelona.

Dormitori estil modern de caoba i fustes exotiques,
Boudoir del mateix estil.
Menjador d'estil angles antic.

Adolf Ernest Voigt, Berlin.
Pianos i pianoles.

M. Pallarols; Passeig de Gracia, 44, ·Barcelona.
Salo tapissat.

Manuel L6pez; Serrano, 1 7, Madrid.
Despatx de talla de noguera, estil renaixement espanyol.

Herraiz i Cia. ; Passeig de Gracia, 39, Barcelona.
Alcova LIuIs XVI de caoba i aplicacions de bronze amb con

xa segle XVI.
Despatx renaixement amb portes de ferro i bronze cizellats i
daurats.
SaI6 amb mobles de diferents estils.

J. Suarez; Marques de Cubas, 11, Madrid.
Sal6 barroc modern, pintat a l'esmalt i or. .

Fills de J. Bar6, S. en C. ; Passeig de Gracia, 115, Barcelona.
Invernacle decorat i completat amb mobles de jonc.
Boudoir decorat igualment que els mobles, amb aplicacions de
jonc esmaltat.

A. R. Valls; Encarnaci6, 66, Barcelona.
Saleta de confianca, amb tocador, arrnari , biblioteca, tauleta
de centre, cadires i butaques.

Comas i Sin, S. en C. ; Proven�a, 255, Barcelona.
Menjador de noguera, frisat, estil Georgian.
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LA SECCI6 TERCERA

La Secci6 Tercera es denomina «Mobles especialitzats, uti
llatge d'oncina, objectee artistics i de decoraci6, maquinaria i
tecnica industrial».

Com es compren, l'exhibici6 d' aquests articles, necessitava
condicions d'instaUaci6 especials per a cada un d'ells. Per tant
els espais destinats a les installacions d'aquesta Secci6 consistien
en tarimes d'uns vint centimetres dalcacla, per un fons de qua
tre 0 de dos metres, sobre 'les quals cada expositor podia dispo
sar la seva installaci6 segons les exigencies 0 el caracter dels seus

productes. Altres instaHacions es situaren en diversos espais lliu
res, fora dels formats per les dites tarimes.

El nombre de les installacions d'aquesta Secci6 era de 96. La
superricie total ocupada per les tarimes i les installacions situa
des en els diversos espais Hiures era de 2.419 metres quadrats.

lnstallacions d'«questa Secci6

Tapissos Vidal, S. A. ; Ronda de Ponent, Palma de Mallorca.
Tapissos i catifes nuades a rna; filats i teixits de jute.

Anglo Spanish Ind. Assoc. ; Fernanflor, 4, Madrid.
Rellotges electrics.: aparells per a electricitat, cables elec
tries, estufes, aparells per- a la neteja, seients per a tramvies,
etcetera; maquinaria per a treballar fusta i corrioles d'alumi
ni per a transmisions.

Mobles i Decoraci6, S. A. ; Corts, 532, Barcelona.
Aparells «linguofono» per a aprendre idiomes; mobles de
despatx, de caoba amb aplicacions de metall, estil angles;
mobiliari d'ohcina, de roure, estil nordamerica.

Transoceanic Trading Co.; Muntaner, 44, Barcelona.
Maquines parlants «Odeon»,

R. RodrIguez Germans; Clavell, 2, Madrid.
Tapisseria d 'estils classics, catifes modern.es nuades a rna.

Aureli Tolosa; Pla�a Letamendi, 29, Barcelona.
Pintura i decoraci6; reproducci6 de tapissos antics.

Fortuny, S. A. ; Giudeca, Venecia (Italia).
Estampats en cot6 imitant damascs i teixits en or, fabricats
per un procediment nou de maxima imitacio del teixit de seda.

M. Pallarols; Passeig de Gracia, 44, Barcelona.
Mohles per a menjador i buffet.

RodrIguez Germans; Rambla de Catalunya, 12, Barcelona.
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Tapisseries, catifes i tapissos.
Bertrand i Garl Florensa; Santa Ana, 26, Barcelona.

Aparells per a enllumenat electric.
Schellens & Marto Eindhoven; Holanda.

Velluts d'Utrecht.
Casa Renart; Diputaci6, 271, Barcelona.

Reproduccions, relleus religiosos, catalans i italians, mares

d'estil.
Teran i Aguilar; Ronda d'Atocha, 22, Madrid.

Llit de metall i cristall i aranyes tambe de metall .

. Louis Mathieu; Lyon (Franca].
Teixits de seda i metall per a coixins, pantalles, mobles, cor

tinatges, etc.

Adolf Ernest Voigt; Berlln (Alemanya).
Pianos i pianoles.

josep Cafiarneras ; Diputaci6, 421, Barcelona.
Guines fines, portatils i centrals; termosifons salamandres

Royal.
Menna Claramunt; Sabadell (Barcelona).

Maquines i accessoris per a treballar i serrar fusta. Serra cinta,
serres circulars .

.

The General Fireprofing Co. ; New York (Estats Units).
Arxivadors, estanteries i taules d'acer per a ohcines. Maqui�
nes calcuiadores Brunsvigs.

J. Puig d' Abaria; Ampla, 8, Barcelona.

Maquines per a cosir de la casa Hexagon Sewing Machins Co.

Ltd., Londres.
Vldua d'E. Bertrand; Cardenal Casanyes, 12, Barcelona.

Papers pintats i decoraci6.

J. Guilliet & Egre; Fourchambault (Franca].
Maquinaria per al treball de la fusta, com serres, planejadores,
raspatlladores, taladradores, etc.

Representacions Iberia; Diputa,ci6, 137, Barcelona.

Conjunt de maquinaria especial per a treballar fusta.

British Pluvinsin Co. Ltd.; Val�ncia, 225, Barcelona.
Pells artificials «Granitoln; tovalles ;(Granitoln, substitut de
les tovalles de cote.

Domenec Biosca; Almogavers, 58, Barcelona.
Mata-focs ; aparells per a l' extincio d'incendis.

Enric Cardellach i Germans; Casanova, 25, Barcelona.
Ascensors.

Stowa (G. m. b. H.); Stores und Waschemanukfatur de Stuttgart.



Mantelleria i estors, transparents , coixmeres tapets brodats
,

a rna.

Santiago Bolibar; Rambla de Catalunya, 22, Barcelona.
Ferratges, bronzes i metaHs per a mobles; metallisteria artis
tica; lampares de bronze i ferro.

Joan Frey; Ronda de Sant Pere, 26, Baroelona.
Maquines per a escriure L. C. Smith & Bros; maquines per
a sumar Goerz; mobles d'oficina i aparells tecnics ; maquines
per a calcular «Madas & Millienaire)) ; maquines per a I'assaig
de materials Amsler ; mobles d'acer i fusta per a oficines ; ma

quinaria per a laborar fusta; aparells topograhcs Kern.
N. V. Metallurgische Compagnie Metac; Singer, 66, Amsterdam

(Holanda).
Barres i anelles de Haut6 per a cortinatges.

Bardes i Giralt; Marina, 155, Barcelona.
Parquets i persianes plegables.

J. Pedret; Sepulveda, 97, Barcelona.
MiraBs, cristalls, vidrieres artistiques.

Octavi Domenec; Tallers, 52, Barcelona.
Aplicacions i objectes de metall per a mobles i construccions.

Collegi d'Artlfexs en Ebenisteria; Duc de la Victoria, 12, Bar
celona.
Mobiliari dels segiients membres d'aquesta associaci6:
I. Domenech; Marian Cubi, 73; Canelobre de talla.
Josep Feliu; Corts, 455 ; Despatx de roure fumat.
Josep Sucarrat; Provenc;:a, 224; Tauleta per a tresillo, escacs

i analegs.
Pou i Ripoll; Valldonzella, 6; Mobles per a ohcina i taula

per a dibuix, patentada.
Joan Balague; Balmes, 72; Secreter per a senyora.
J. Gimbert; Canuda, 35; Bufet i trinxant.
J. Mariiioso; Sadurni, 1 5; Maquina parlant.
Francesc Molins; Diputaci6, 401 ; Mobles per a ohcina ,

Antoni Bono; Villarroel, 88; Butaca de reixeta esmaltada.
A. R. Valls; Encarnaci6, 66; Rebedor.
J. Sagimon ; Bruc, 89; Tocador Lluis XVI.
C. Alegre; Passatge Wifred, 2; Ferros forjats.
J. Cunillera; Marian Cubi, 186; Rebedor.
Alexandre Nervion; Consell de Cent, 125; Tapisseria.
A. Navarro; Balmes, 70; Cadires de sal6 i rebedor.
E. Roig; Bailen, 225; Menjador.

Thonet Germans; Pelayo, 40, Barcelona.
Mobles de Viena.
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E. i A. Climent ; Comtes de Bell-lloeh, 50, Barcelona.
Mobles i bronzes per a Iampares i aplicacions de metall per
al guarniment de mobles i per la decoraci6.

E. Andorra; Sant Pau, 69, Barcelona.
Collecci6 de lampares , canelobres, etc., en ferro forjat mo

demo
Perfumeria Internacional «Astra»; Tuset, 34, Barcelona.

Objectes de tocador per al consum dels productes de perfu
meria de la casa.

Gabriel Bechini; Roger de Flor, 162, Barcelona.
Reproduccions en bronze i marbre ; treballs de ferro forjat.

Autowagon, S. A. ; Aribau, 32, Barcelona.
Pells per a marroquineria i articles de viatge; pells per al ta

pissat de mobles i automobile ; catifes linoleums ; aparells per

a la telefonia privada.
Forger de Strasbourg; Passatge de la Pau, 8, Barcelona.

Mobles per a ohcines, estanteries i armaris-arxius de metall.

Maquina multicopista «Gerstetner».
Roneo Iberia, S. A. ; Ronda Universitat, 15, Barcelona.

Organitzaci6 moderna d'oficines ; mobles d' acer i maquinaria
de procedencia anglesa ; maquines per a imprimir circulars

«Ronco-type» .

Uralita, S. A. ; Placa Antoni Lopez, 15, Barcelona .

.

Mobles de Iusta de talla , que servien de comparaci6 amb

l'efecte que produeixen els arrambadors i artesonats d'Uralita.

Bastus, Queralt6 i C."; Santa Elena, 6, Barcelona.
Diverses mostres de parquet combinat amb platens i entari

mats.

J. L. Sangenis ; Via Laietana, 23, Barcelona.
Mobles per a oficina i installacions comercials, de roure i cao

ba, sistema america.
LIuIs Cohen; Via Laietana, 4, Barcelona.

Orfebreria d'argent executada en alt estil per Georg Jensen,
de Copenhaguen.

Marti Manuel Serra; Aribau, 142, Barcelona.
Marcs i motllures, cornucopies, mobles de talla, etc.

Agusti Toda; Salmeron, 83, Barcelona.
Mobles i lampares de ferro Iorjat i cerralleria artistica.

Guilliet Fils & C."; Auxerre (Fran<;a).
Maquinaria per a treballar fusta.

Companyia Transatlantica ; Pla<;a del Duc de Medinaceli, 8, Bar-

celona.
Reproducci6 escenograhca de la proa del transatlantic «AI-



fons XIII», simulant trobar-se amarrat al port de Barce
lona. En I' interior s'exhibien amb el mobiliari autentic del
mateix vaixell: un jardi d'hivern, un fumoir arab, un cama
rot de primera i la cambra de bany del mateix camarot. Er pro
jecte ii' execucj6 va estar a carrec de I' artista senyor Salvador
Alarma.

Uni6 de Fabricants de Mobles Curvats ; Mar, 33, Valencia.
Mostrari de mobles fabricats en aquella regi6.

Esteva i C."'; Passeig de Gracia, 28, Barcelona.
Diferents mostres de decoraci6 de parets per mitja del paper
pintat i elements decoratius auxiliars.

-

Xumetra, S. A.; Sant Andreu, 214, Barcelona.
Estue realitzat sobre una paret amb elements de ceramica, for
mant en conjunt un plaf6 decoratiu.

Butsems i C.": Pelayo, 32, Barcelona.
Templet construit amb materials fabricats per I' expositor, imi
tant ·diferents classes de marbre.

Joan Grosclaude; Placa de l'Angel, 2, Madrid.
Rellotges «Zenith» despertadors, rellotges de paret i rellotges
per a telefonista,

Fills d'A. Aris6; Sans, 12, Barcelona.
Arques per a cabals.

Vldua de M. Oliart; Coello, 243, Barcelona.
Productes propis per la pintura i vernissat del moble.

J. Esteva Marata; Ronda Universitat, 7, Barcelona.
Cadires i taules per a colIegis i materials per a l'ensenyanca,dels Ateliers Lemouz de Paris. Aparell i installaci6 de tele
fonia sense fils.

Domenec Sert ; Trafalgar, 42, Barcelona.
Catifes, tapissos, sederia, damase per a tapisseria, cortinat
ges, etc.

Espanya Industrial'; Sant Pau, 92, Barcelona.
Panes, estampats per a vestits,· indianes, cretones, ras, per
cals, batistes, teixits, franelles, «Pafiete Espana», etc. Tapis
seria de mobles, molesquines i satins, teles per a enquader
nacions. Pells: cuirs artificials.

A. Bonnin, S. A. ; Pelayo, 8, Barcelona.
Fustes exotiques precedents de I'Africa per a la construcci6
de mobles. Peces de caoba del Cabon (Africa), de pes 9.827
quilograms, amb un diametre de 2'15 x 4 de llarg.

Defries, S. A. ; Corts, 587, Barcelona.
Maquinaria per a tots els usos de la industria de la fusta.
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Galan Germans; Carme, 64, Barcelona.
Arqueta amb incrustacions i projectes de mobles i decoraci6.

Bartomeu Marti; Duran, 6, Sabadell.
Models de rnaquinaria per a treballar fusta; maquines univer
sals que executen diverses operacions.

Ramon Castells; Rosal, 42, Barcelona.
Transport de fotografies, rotuls, dibuixos, sobre fusta inata
cable a l'alcohol i aiguarras.

Josep Bigas; Sant Sadurni, 28, Vic (Barcelona).
Moble buffet-xemeneia, de grans dimensions.

Lores Codina i Roig ; Trafalgar, 3, Barcelona.
MetaHisteria, figures de bronze policromat i en combinaci6
amb vori. Reproducci6 descultures classiques i modernes. Pro
cediment a la cera perduda i a la terra. Escultor senyor Gal
ceran. Mobles per a ohcines i arxius de la casa Yawman and
Erbe Mtg. Co., de New York. Maquines duplicadores Multi
graph, maquines per a direccions Adrenograph, calculadors
Monroe, maquines per a escriure Hammond.

]. Garriga Puig; Sant Llorenc , 59, Terrassa.

Sommier patentat de fusta; treballs d'embutit i tornoparquets,
etcetera.

V. Pinto Martinez; Hospitalet (Barcelona).
Arca de talla a gran relleu, de noguera fumada i aplicacions
de ferro.

Pere Sant Gabriel; Marques del Duero, 111, Barcelona.
Taula automatica que permet estendres, per mitja dun engi
nyos mecanisme.

P. Taltavull; Santa Eulalia, 2,_ Mah6 (Balears).
Mobiliari en general.

C. Gascon Nadal; Passeig de la Bonanova, 50, Barcelona.
Mobiliari en general.

Fill de M. Gatius; Pla�a del Rei, 10, Barcelona.
Curtici6 i preparaci6 de cuirs i pells per ales diverses aplica
cions d'aquests productes als mobles.

J. Abe1l6 Camos; Muntaner, l, Barcelona.
Plomes esterilitzades per a coixineres.

J. Villa Ferran; C�rretera Barcelona, Banyoles (Girona).
Collecci6 completa d'utensilis de fusta de boix per a cuina.

Societat Espanyola de Comerc Exterior; Passeig de Colom, 7,
Barcelona. .

Cuirs artificials per a tapissar mobles.
J. Valenti; Rambla de Canaletes, 3, Barcelona.
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joieria i orfebreria.
Fuset i Grau; Pelayo, 44, Barcelbna.

Argenteria i orfebreria.
Miquel Perez; Corts, 554, Barcelona.

Mobiliari estil renaixement italia.
Bienchini (A.); Passeig de Gracia, 100, Barcelona ..

Sornmier metallic higienic de construcci6 original.
G. N. Bru i J. Guasachs ; Enric Granados, 70, Barcelona.

Arca amb aplicacions de metall, repujat, amb un triptic ori
ginal de J. Camins.

F. Vives Pons; Girona, 112, Barcelona.
Cambra frigorlfica «Autofrigor»;

Nebots d'Isidre Cabrera; Marques de Tablentes, 62, Sevilla.
Diversos models de cadires de diferents estils.

P. Astals i J. Bassa; Manresa, 9, Sabadell.
Moble arxiu.

J. Conillas; Lluria, 11, Barcelona.
Gerros, porcellanes, bibelots, propis per a Hors en el guarm
ment de l'interior de la casa.

J. Duarry; Arag6, 229, Barcelona.
Objectes de cristall t�llat de Bohemia per a servers de casa i
decoraci6 estil Baccarat.

Escoles Salesianes d'Arts, i Oficis ; Passeig Don Bosco, Barcelona.
Exhibici6 del proces de preparacio i construcci6 de mobles que
s'executen en el dit centre, i un conjunt de despatx, de talla
policromada, adornat amb treballs de forja.

Joan LIopart; Pere IV, 106, Barcelona.
Delegat de l'American Machin Corporation, de Madrid.
Maquinaria per a I'ensenyanca tecnica i per a treballar la
fusta.

Establiments Electra; Arag6, 277, Barcelona.
Estufes de diversos models, alimentades amb petroli.

LA SALA FRANCESA

D'acord amb el disposat en el conveni establert entre el Co
mite Frances d

,

Exposicions i el Comite Executiu de la del Moble,
els expositors francesos formaren una sala especial.

La distribuci6, el decorat i la forma de les installacions foren
lliurement projectats i executats pels tecnics del Comite Frances.

EI caracter collectiu de la Sala Francesa, va fer que en ella
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s'agrupessin indistintament els productes que en l'Exposici6 es

dividien entre les Seccions Segona i Tercera.

A mes de les installacions propiament industrials, figuraven
en la Sala Francesa algunes de caracter oficial, expressives del

patrimoni artistic de la naci6 francesa i dels organs d'ensenyanca
artistica de l'Estat.

La Sala es composava de 65 installacions que comprenien una

superficie total de 1.305 metres quadrats i es repartien entre dis
tints expositors, perque en cada una d'elles eren diversos els que
hi prenien part.

Expositors

Manufactura Nacional de Sevres (M. Georges Lechecalier-Chevi

gnard, administrador).
Diverses porcellanes.

Mobiliari Nacional (M. Dumonthier, administrador).
Dos tapissos titulats, respectivament, «La batalla a la vora del
Cranitico» i «EI triomf d'Alexandre» .

Manufactura Nacional dels Gobelins (M. Geffroy, administrador],
Tapissos.

Escola Boule, Paris .

. Conjunt de treballs efectuats a les classes de dibuix i modelat

pels alumnes dels diferents tallers de l'Escol'a.
M. Blondel et Cie.- (Casa Erard); 13, rue du Mail, Paris.

Piano de cua.

Blondelet (Emile); 76, Place Saint Jacques, Paris.
Instruments de rrnisica ..

Herrburger (Jean�Joseph); 16, rue de l'Evangigle, Paris.
Piano de cua.

Pleyel; 22, rue Rochechouart, Paris.
Piano de cua i un auto «Pleyela».

Thibouville-Lamy et Cie. ; 68 bis, rue Reaumur, Paris.
Instruments de musica.

Berger (A.); 54, rue Brancion', ParIs.
Fotografies.

Champenois (Ch.) et Fils; 29, rue de la Chapelle, Paris.
Una vitrina mural.

Chauvet (Leorice�Louis); 17, rue Boilleau, Paris.

Projecte de decoraci6 interior, imitaci6 d'art antic.
Chonion et Darnat Freres : 44, rue Boutsault, Pari's.

Una porta antiga i una porta modema.



Golin (G.) et Busigny Freres; 143, boulevard Ney, Paris
Decoraci6 i mobiliari d'edificis publics.

Fender (Emile); 60, rue de Flandre, Paris.
Paviments de mosaic.

Fogarassy; 39, rue Nollet, ParIs.
Gonot; 58, rue de l'Eglisse, Paris.

Vitrina, maqueta duna escala artistica.

Jouannet (Jean-Louis); 3, rue BruneI, Paris.
Maqueta i fotografia de treballs executats a Paris.

Michon et Pige; 23, rue Ligner, Paris.
Mobiliari d'oficines.

Nice Freres (Michel et Jules); 98, avenue Felix Faure, Paris.
Rellotge en ferro forjat.

Peignen (Narcise); 24, rue de Tolbiac, Paris.
Un aspecte descala amb balustrada.

Schwartz; 9, rue Eugene-Millon, Paris.
Cerralleria artistica, ferro forjat i bronze.

Segaud-Armand; 6, rue du General-Lambert, Paris.
Un panneau decoratiu.

Vinant (Georges); 3, rue Alexandre Gabanel, Paris.
Viert (Emile-Louis); 86, rue de Monceau, Pans.

Fotografies de treballs executats.

Bemel (Charles); 4, passage Saint Pierre Amelot, Paris.

Mobles.
.

Marcel Bloch; 147, avenue Ledru-Rollin, Paris.
Mobles.

Brioete (E.); 8, rue du Grand Priuere , Paris.
Un billar.

David Freres ; 39-41, cours Gouffe «Bouches du Rhone», Mar-
sella.
Pendul-testos.

Decaux et Maous; 97, rue du Faubourg-Saint Antoine, Paris.

Mobles..

Evrard Freres : 205-207, boulevard Voltaire, Paris.

Arc6.
Gouffe Jeune; 46, 48, 50, rue du Faubourg-Saint Antoine, Paris.

Menjador.
Goumain (Albert); 54, rue de Charonne, Paris

Consola.
Guerin Freres ; 10, 12, 14, rue Faubourg-Saint Antoine, Paris.

Menjador.
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Haffat ; rue Idris, Tlemcen.
Coixins.

Hollande (J.) Fils; 17, rue du Sergent�Bauchet, ParIs.
Fustes de Franca i fustes exotiques .

.

Marechal; 67, avenue Ledru-Rollih , ParIs.
Menjador modem.

Mercier Freres ; 100, rue du Faubourg-Saint Antoine, Paris..

Cabinet de treball.
Pimpaneau (Louis); 41 bis, rue Crozatier, Paris.

Mobles.
Saddier et ses Fils; 29�31, rue des Boulets, Pads.

Biblioteca.
Schmit et Cie. ; 22, rue de Charonne, ParIs.

Sal6 Lluis XIV; Tapisseria d'Aubusson, console imperi, de
caoba i aplicacions de bronze dorat ..

Societe Anonyme dApplication Industrielle du bois; 162, rue de
Charenton, ParIs.
Gabinet de treball.

Soubrier; 14, rue de Reullly, ParIs.
Mobles d'estil.

Thiebaux; 134, boulevard Haussman, Paris.
Calaixera.

Bezier (J.); 3 1) rue Cambaceres, Paris.
Un secretaire Lluis XV.

Carlhian et Cie. ; 3, rue Lauriston, Paris.
Una taula escriptori Lluls XVI, marqueteria i aplicacions de
bronze.

Coquantin (C. R.); 2, rue ]ean�Bert, ParIs.
Tapisseria del segle XVII. Biblioteca Lluis XVI.

Crellou; 7, rue Laugier , ParIs.
Cinc panneaux epoca Lluis XIII. Dos butaques Lluis XIV.

Hameau; 184, boulevard Hausmann, Paris. ,

Mobles de biblioteca Regencia, una taula per a afaitar, una

butaca Lluis XVI.
Maubert (].); 65, rue Galilee, ParIs.

Mobiliari Lluis XIV; un canape, quatre butaques, fusta tre
ballada i daurada, tapisseria Aubusson.

Poteau et Cie. ; 59, rue de Turenne, Paris.
Un secretaire imperi, una butaca de fusta dorada Regencia.

Vasseur; 33, rue Fran�ois I, ParIs..

Un moble LUIS XV.
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Avenard (Etienne); Ville d'Avray (Seine et Oise).
Ceramica,

Bagge (Eric); 15, rue de Grenelle, Paris.
Aplicacions de bronze.

Barboteaux (G.); 29, rue Notre-Dame de Nazareth, Paris.
Esmalts.

Bastard; 16, rue Sainte Cecile, Paris.
Objectes de nacar i marhl.

Bernard; 24, avenue Victor Hugo, Boulogne (Seine).
Escultures.

Bernouard (Mme. Suzanne); 36, rue Montaigne, Paris.
Pintures.

Boisgerain (Av.); 5, rue des Gobelins, Paris.
Teles per a mobles.

Brandt (Edgar); 101, Boulevard Murst, Paris.
Reixes de ferro forjat.

Daum (Verreries de Nancy); Nancy (Meurthest Moselle).
Cristalleria.

Follot (Paul); 5, rue Schoelcher, ParIs.
Pendul de bronze.

Francis Jourdain; 2, rue du Seze, Paris.
Mobles.

Galeries Lafayette (Grands Magasins: des); Boulevard Hauss
mann, ParIs.

Hairon (Ch.); 28, avenue du Pare Montsouris, Parfs.
Panneaux de fust,a treballada.

Henches (Val); 1 0, rue Barthelemy, Pans.
Lamines artistiques,

Herbst (Rene); 43, Avenue de I'Opera, Paris.
Lamines artistiques.

Jouhaud; 4, rue Georges Bouhin, Limoges.
Esmalts.

KiHer (Rene); 1 8, rue Segnier , Paris.
Relleus,.

Lalique (Rene); 40, cours Albert I, Paris.
Cristalleria.

Le Bourgeois Rambouillet (Seine et Oise).
Escultura.

Leleu; 33, Grande rue, Boulogne sur Mer.
Taula escriptori, tauleta de centre.

Le Meilleur (Mme.); 1 0, rue Erlanger, Paris.
Tapissat mural.
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Luce; 29, rue Chateaudun, Paris.
Objectes de porcellana.

Marinot (Maurice); 8, rue Royale, Paris.
Cristalleria.

Marque (Albert); 114, rue Vaugirard, Paris.
Estatuetes de bronze.

Marret (Henri); Fousqueux (Seine et Oise},
Gravats de fusta.

Massoul; 100, Grand rue, Maison-AHort.
Gerro· de porcellana.

Menu (Victor); 5, rue Emile-Allez, Paris.
Dil::iuix en tela de Rambouillet.

Montagnac; 13, rue Ernest-Renan, Paris.
Ory-Robin (Mme.); 32, route de Bievres (Fontenay).

Tapisseria mural.
Poisson (Pierre-Marie); 18, rue du Moulin de Beurre, Paris .

.

Estatuaria de bronze.
Printemps (Grands Magasins du); Boulevard Houssmann, Paris.

Mobiliari per a dormitori.
Prou; 159, rue de l'Universite, Paris.

Mobles.
Ruhlmann; 27, rue de Lisbonne, ParIs.

Mobles.
Rumebe (Fernand); 90, rue Jouffroy, Paris,

Ceramica.
Schenck; 9, rue Vergniaud, Paris,

Tapa de radiadcr.
Selmersheim ; 62, boulevard Saint Marcel, Paris.

Taula de joe.
Subes; 13 l, rue Zamremont, Paris.

Ferros forjats.
Sue et Mare; 116, rue du Faubourg Saint Honore, Paris.

Mobles.
Szabo; 15, rue Emile-Dubois, ParIs.

Reixa.
Tassinari et Chantel; 82 rue des Petits Champs, Paris.

Sederies.
Gruin (Paul), (Maurice Guin Fils Successeur}; 76, rue de Reni

lly, Paris.
Papers pintats.

Leroy (Isidore) et Cie. ; Fonthierry (Seine et Marne).
Papers pintats.
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Manufacture de Papiers peints J. Grantil; Chalons-sur Marne.

Papers pintats.
Societe Anonyme des Anciens Etablissements Desfosse et Karth ;

223, rue du Faubourg, Saint Antoine, Paris.

Papers pintats.
Societe des Papeleries de Bellancourt; 10, rue Auber, Pari's.

Papers pintats.
Bouix (Lucien; 7, rue au Mail, Paris.

Tapissos, tapisseries i teles per a mobles.

Branquenie et Cie.; 16, rue Vivienne Paris.
Tapissos, tapisseries i teles per a mobles.

Brunet, Meunier et Cie.; 13, rue d'Uzes, Paris.
Tapissos, tapisseria i teles per a mobles.

Burger (Ch.) et Cie. ; 39, rue Petits Champs, Paris.

Tapissos , tapisseria i teles per a mobles.
Chanee (Albert); 24, rue Vivienne, Paris.

Panneau en tela de Jony reproduint una impressi6 d' Alsacia.

Cornille Freres : 21, Boulevard Montmartre, Paris.
Teles per a mobles, velluts i sedes.

Dasseroit (Paul); 18, rue des Petits Champs, Paris.

Teles per a mobles.
Duchesne

"

(Veuve J.) et Binet (P.); 27, Medes Jeimeurs, Paris.

Panneaux decoratius, tapissos, tapisseries i teles per a mobles.

Etablissements Marcel Coupe; 6, rue Therbes, Paris.
Tapissos i tapisseries d'Aubusson.

Feigenheimer (Max) et Fils; 21, rue du Faubourg-Saint Antoine,
Paris.
Teles per a mobles i velluts.

Hamot Freres et Cie.; 75, rue de Richelieu, Pans.

Tapisseries d'Aubusson, tapissos i teles per a mobles.

Lauer (Maurice); II, Place de la Bourse, Paris.

Tapisseries d'Aubusson i sederies,

Lelievre (H.); 26, rue des Petits Champs, Paris.

Velhits ,

Pansu (J.); 42, du Faubourg Poissoniere, Paris.

Tapissos, tapisseries, teles per "a mobles i panneaux decoratius.
Societe Anonyme des Anciens Etablissements Desfosse et Karth ;

223, rue du Faubourg Saint Antoine, Paris.

Impressions.
Anglard : 74, Boulevard Sebastopol, Paris.

Tapisseries i brodats.
Baraud et Cie.; 122, rue Reaumur, Paris.

Puntes, brodat i passamanena.
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Boeyr et Cie. ; 71, rue de Richelieu, Paris.
Teles per a mobles.

Carre; 11, rue Saint Agusti, Paris.
Brodats � passamaneria i puntes.

Corbin et Cie. ; 60, rue de Turenne, Paris.
Brodats a rna.

Dizain (A.); 40, rue de l'Ecluquier, ParIs.
Brodats i puntes.

.

Rault; 34, rue Sainte-Anne, Paris.
Puntes, brodats i passamaneria.

Aucoc (Andre) ; 6, rue de la Paix, ParIs.
Orfebreria.

Christofle et Cie. ,; 56, rue de Bondy, Paris.
Orfebreria.

Fouquet-Lapar (G.); 25, rue des Archives, Pans.
Orfebreria.

Olier (G.) et Garon (E.); 89, rue Turbige, Paris.
Orfebreria.

Sandoz (G. Roger); 10, rue Royale, Paris.
Orfebreria.

Bagues Freres ; 1 07, rue de La Boetie, Paris.
Bronzes artistics per a decoraei6. i mobiliari.

Barbedienne (F.); 30, Boulevard Poissonier, Paris.
'Bronzes artistics per a decoraci6 i mobiliari.

Bernard-Lyon; 55, rue des Archives, Paris.
Bronzes artistics.

Bergue; 10, rue Desenaudes, Paris.
Ferros artistics.

Bezier (J.); 31, rue Cambaeeres, ParIs.
Larnpares.

Bezault Freres; 82, rue de la Folie, Mericourt, Pans.
Panneaux i bronzes per a mobiliari.

Bonvoisin; 36, rue Riegard Lenoir, Paris.
Bronzes per a l'enllumenat.

Borderel (E.); 131, Damremont, ParIs.
Ferros artistics.

Bourgeois (G.); 108, rue Vieille du Temple, Paris.
Bronzes artistics i gerros.

Bricard (G.); 39, rue de Richelieu, Paris.
Cerralleria artistica,

Charles; 101, rue du Turenne, Paris.
Bronzes artistics,
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Contenot et Livievre ; 12, rue Oberkampf, Paris.
Bronzes artistics i estatuetes.

Delaunay et Cie.; 12, rue Saint-Guilles, Paris.
Panneaux en bronze.

Etablissements Garnier; 36, rue de Trevise, Paris.
Bronzes artistics per a l'enllumenat.

Febre; 4, rue des Filles du Calvaire, Paris.
Bronzes artistics i penduls.

Farguette; 1 6, rue du Pare Royal, Paris.
Bronzes artistics per a I'enllumenat.

Gagneau; 115, rue La Fayette, Paris.
Bronzesl artistics per a l'enllumenat.

Lapointe 'et Fils; 100, rue Amelot, Paris.
Bronzes artistics i marbres.

Lebrun; 65, rue des Archives, Paris. '

Lampares artistiques,
Milde Fils et Cie. ; 58, rue Dessenaudes, Paris.

Bronzes artistics per a l' enllumenat.
Rouard; 12, rue de I'Asile, Popincourt, ParIs.

Estatues i bronzes artistics.
Schenck'; 9, rue Vergniaud, Paris.

Ferros artistics.
Simonet Freres; 60, rue des Archives, Paris.

Bronzes artistics per a l'enllumenat.
Societe des Bronzes de Paris; 41, Boulevard du Temple, Paris.

Estatuetes, bronzes artistics i penduls,
Sosson; 50, rue de Turenne, Paris.

,

Bronzes artistics i objectes de vori.
Susse Freres : 15, Boulevard de la Madeleine, Paris.

Bronzes artistics, estatuetes i edicions d'art.
Saunier, Duval, Frisquet et Cie. ; 99, Avenue de la Republique,

ParIs.
Bronzes artistics per a l'enllumenat.

Societe Francaise de Sculpture d' Art (Veuve Felix Cavaroe et

Fils); 10, rue de la Paix, Paris.
Objectes d'art de von i bronze.

•

Thibault; 64, rue de Turennes, Paris.
Lampares, tauletes i bronzes artistics.

Bochet et Poccard; 9, rue des Tres Bornes, Paris.
Grups i estatuetes,

Boucher; 20, rue Saint Sebastian, Paris.
Estatuetes, penduls i novetats d'aparells electrics.

59



Champeau; 63, rue Saint Sabiu, ParIs.

Grups i estatuetes.

Dubois et Barthelemy; 1, impasse Saint Sebastien, Paris.
Estatues i altres objectes d'art.

Bubrujeaud et Jean Richemoz; 41, rue Saint Sebastien, Paris.

Grups, estatuetes i novetats d'aparells electrics.
Gontharet, Alexandre et Cie.; 75, rue Charlot, Paris.

Grups, estatuetes i objectes d'art.
Poccard (Veuve); 17, rue Saint Sebastien, Paris.

Estatuetes i objectes d'art.
Richermoz (Joseph); 9, rue Saint Sebastien, Paris.

Estatuetes i tinters artistics.

Raphanel (X.); 70, rue d' Angouleme, ParIs.

Objectes artistics ,

Reberg; 95, Boulevard Beaumarchais, Paris.

Estatuetes, gerros i obj ectes d' art.

Seraphin (G.); 20, rue de la Folie, Maricourt, Pans.

Estatuetes, gerros i objectes d'art.
Silvin; 2, rue des Arquebusiers, Paris.

Estatuetes i objectes d'art ..

Balleroy Freres : Limoges (Haute Vienne].
Serveis de taula, de te, de cafe i de lunxs.

Bocquillon (P.); 79, rue du Faubourg Saint Denis, Paris.
-

Reproducci6 d'objectes d'art antics, en porcellana.
Boigues; Usine de Decize (Nievre).

Pisos de ceramica , _

Chabrol Freres et Poirier; Limoges (Haute Vienne).
Serveis de taula, de te i de cafe.

Faienceries de Serreguemines et Citry-le-Francois ; 28, rue de Pa

radis, Paris.
Serveis de taula, de te i de cafe.

Godin (A.); 46, rue de Paradis, Paris.
Serveis de taula.

Luce (P.); 29, rue de Chateauden, Paris.
Serveis de taula i cristalleria.

La Porcelaine Theodore Haviland;, Limoges (Haute Vienne), rue

Bleue, ParIs.
Serveis de taula i novetats en porcellana.

Raynaud et Cie. ; Limoges (Haute Vienne), Paris.
Serveis de taula, de te i de cafe.

Rouard (Geo); 34, Avenue de l'Opera, Paris.
Serveis de taula i objectes d'art.

I
�
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Daum Freres ; Nancy (Maurthe-et-Moselle).
Gerros, lampares i nove tats en porcellana.

Delvaux; 18, rue Royale, Pari's.

Obj ectes d'art, ceramica i cristalleria.
Franck; 49, Boulevard de Menimoltaut, Paris.

Pulveritzadors de totes classes.
Lusca (A.); 17 bis rue de Paradis, Paris.

Cristalleria artistica decorada, objectes d'art, Hors i altres no

vetats.

Rouard (Geo); Avenue de I'Opera, Paris.
Serveis de cristall i cristalleria esmaltada.

Chambre Syndicale de la Curiosite et des Beaux Arts; 18, rue de
la Ville-Eveque, Paris.
Diversos objectes.

Bacri Freres ; 141, boulevard Haussmann, Paris.
Panneau antic en tapisseria.

Davis (Lennie); 7, place Vendome, Paris.
Una tela de Velazquez representant al general Alessandro del
Bono en trajo de paisa.

Doucet (Mme. Veuve A.) et Fils; 94, rue du Faubourg, Saint Ho
nore , Paris.
Un secretaire de caoba Lluis XVI, un pendul Lluis XVI i una

pintura de Jean Baptiste Monnoyer.
Durand-Ruel; 16; 16, rue Laffitte, ParIs.

Els segiients quadros: Renoir «La Lessive» ; Monet «Le Pre
a Givemy 1885», «Sisley», «Sentir dans les jardins de By,
matinee de mai 1880» ; Degas: «Danseuses 1888» ; Boudin:
«Le Vieux Bassin»; Guillaumin: «Villeneuve-sur-Yonne»;
Guillaumin: «Village a Mirogandon» ; Andre: «Boulevard de

Clichy midi 1921»; Andre: «Les Hauteurs de Laudun

(Gard)» ; Moret: «Une Lande en Bretagne», 1906»; Moret:
«La Ponte du Ras, Finistere» ; Loiseau: «Le petit bras de la
Seine 'a Conneles (Eure) 1921»; Loiseau: «Jour de foire a

Font-Even, 1922»; D'Espagnat: «Nature morte avec portrait
de Renoir 1909»; Maufra: «Les Pecheurs 1910»; Maufra:
«Au bord de la baie d'Agay 1912»; Durenne: «Nature
morte (Pommes) 1920» ; Durenne: «Sur la Terrasse».

Founes (S. R.); 368, rue Saint Honore, Paris.
Dos esmalts rodons, retrats d'home i dona, per J. Hurter,
epoca de LIuIs XV. Un triptic d' or esmaltat de dues cares atri
butt als germans Huault, segle XVII. Un rellotge d'or esmal
tat dels germans HuauIt. Un carnet en forma de llibre, cl'or
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esmaltat, segle XVIII. Un fIasc6 d'oresmaltat,LIuis XV. Dues
miniatures rectangulars, Nymphes couches per Charlier, se

gle XliX. Una caixeta rodona de conxa fosca, amb muntura
d'or i miniatura firmada per Van Dael, de cornencos del se

gle XIX. Una caixeta rectangular d'or esmaltat; a la tapa el
retrat d'Anna de Gon<;aga, per Petitol; segle XVIII. Una
caixeta rodona de conxa fosca, amb esmalt tambe rod6 amb
una figura, copia de Bucher, segle XVIII. Dos mares ova

lats de bronze daurat i cisellat amb perfil de Lluis XVI i Maria
Antonieta, en bronze daurat, segle XVIII. Un rellotge dor
esmaltat i perles fines, epoca Directori. Un quadro retrat de
Goya, pel pintor Boilly, pintat en coure. Una creu d'or esrnal
tada i diamants, epoca LIuIs XIII. Una vitrina de fusta daura
da i Haurada, segle XVIII.

Guerault (F.); 3, rue Roquefine, Paris.
Un cofre Regencia.

Hamburger Freres; 362, rue Saint Honore, Paris.
Una calaixera de marqueteria LIuis XVI. Un parell de cane

lobres formant un grup de dones en bronze daurat, epoca
LIuis XVI. Un pendol de marmol i bronze daurat Luis XVI.
Un pendol en porcellana antiga del «Buen Retiro» , se

gle XVII I. Un panneau pintat, «Martyre d' un eveque», es

cola espanyola, fins del segle XV. Una copa hispano-arabe
amb fIors pintades, segle XV.

Hodgkins; 3, rue de Berri, Paris.
Una calaixera de fusta satinada amb aplicacions de bronze,
estampilla de Migeon Lluis XV. Un quadro de Mercier, es

cola francesa, segle XVIII.

Jansen; 6, rue Royal, Paris.
Una taula de Boulle amb bronzes cisellats epoca Lluis XIV.
Dues butaques Regencia amb tapisseries d'Aubusson. Dues es

tatuetes bronze del segle XVIII.

Jonas {Edouard}; 3, Place Vendorne, Paris.
Una calaixera LIuIs XVI, amb marqueteria de Hors. Un pa
rell de canelobres Lluis XVI. 'Una pintura escola francesa se

gle XVIII.
Kraemer (Lucien); 2, rue Tronchet, Paris.

Dos mobles de banus, amb marqueteria de coure i estany , epo
poca Lluis XVI.

Kramer (Benjami); 178, rue du Faubourg, Saint Honore, Paris.
Un bust de marbre del segle XVIII.
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Kleinberger; 9, rue de l'Echelle, Paris.
Un quadro de Murillo. Un quadro de Velazquez representantla princesa Maria Margarida.

Lamy (Comille); 20, rue du Cirque, ParIs.
Dues tauletes de centre de marqueteria, epoca LIuIs XVI.

Larcade (Edouard); 140, rue du Faubourg, Saint Honore, Paris.
Una plata espanyola del segle XV i un plat espanyol del se

gle XVI. Una imatge de fusta policroma, escola espanyoladel segle XV. Una taula LIuIs XVI de fusta de llimoner i
marqueteria.

Petit (Galeries Georges); 8, rue de She, ParIs.
Eis segiients quadros: Lebesque: «La femme aI'ombrelle
rose». Lebasque: «La Tonnelle». Henri Martin: ((L 'Eh1ise
au bord du ruisseau au printemps». Mesle: ((Givre et Broui
llard». Mesle: «Coucher de solei! i Chamigny». Lebourg:
((Bords de la Seine aux environs de Roueill). Lebourg: «Vue
de Delft (Hollande), solei couchant». Le Sidaner: «La fete au

clair de Lune». Pisarro: «Le Louvre, solei d 'hiver»: L. Char
lot: «Le Printemps dans le Morvan». L. Charlot: ((Paysanne
du Morvan». I

Salomon (Raoul); 11, rue Saint Lazare, Paris.
Un pendol decoratiu de bronze daurat, epoca LIuIs XVI.

Hollande (Jean); 17, rue du Sergent, Banchat, Paris.
Mostres de f:ustes colonials.

Barret (].); 3, rue de Louis Vitet, Lyon (Rhone).
Teixits i sederies per a mobles.

Bianchini Ferier; 4, rue Vancauson, Lyon (Rhone).
Teixits i sederies per a mobles.

Chatillon Mouly, Roussel et Cie.; 19, place Tolozan, Lyon
(Rhone).
Sederies.

Descours et Genthon; 14, rue Tronchet, Lyon (Rhone).
Sederies.

Digonnet (G.) et Cie.; 136, boulevard de la Croix rousse, Lyon
(Rhone).
Sedes.

Fougere Freres; 74, rue Vendome, Lyon (Rhone).
Sedes.

Gautier (R.) et Prelle (A.); 3, quai de Retz, Lyon (Rhone).
Sedes per a mobles i decoraci6.

Gleizel (P.) et Cie. ; 24, rue des Capucins, Lyon (Rhone).
Creps i sedes.
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Guigou Pere et Fils; 18, place Tolozan, Lyon (Rhone).
Velluts i damasc.

Les Fils de L. jarrosson et Cie.; 5, rue Puits-Gaillot, Lyon
(Rhone).
Creps, musselines, etc.

Les Successeurs de G. Montessuy; 19, place Tolozan, Lyon
(Rhone).
Sedes.

Marion Aine et Cie. ; 26, place Tolozan, Lyon (Rhone).
Tuls, sedes, etc.

Martin (Albert); 10, rue du Bat d'Argent, Lyon (Rhone).
Sedes per a mobles.

Mathieu (V.) et ses Fils (Etablissements); 4, Damon, Lyon.
Sederies.

Societe Anonyme des Soieries Tete-cl'Or ; 5, rue Godefroy, Lyon
(Rhone).
Creps, jerseys, teixits de seda artificial, etc.

Tassinari et Chantel ; 11, place Croix-Paquet, Lyon (Rhone).
Sedes per a mobles.

Tronel (F.) et Cie. ; 5, rue du Griffon, Lyon (Rhone).
Tuls, sedes, musselines, creps.

Truchot (Jean); 18, rue Tronchet, Lyon (Rhone).
Sederies.

Vautheret, Cros et Laforce; 3 rue du Garet, Lyon (Rhone).
Sederies.

Villaret et Morel Freres ; 18, place Tolozan, Lyon (Rhone).
Sederies.

.

Volay, Biguet et Cie. ; 5, rue Sainte Catherine, Lyon (Rhone).
Teixits i sedes.

LES EXHIBICIONS TECNIQUES I ESCOLARS

Aquesta Secci6 tenia caracter essencialment cultural, com a

complement necessari a I'exhibicio de productes 0 creacions del's
expositors particulars. La seva finalitat era posar de manifest,
davant del public, els diversos instruments, metodes 0 procedi
ments, mitjancant els quals es produien aquells articles i la realit
zaci6 de moltes de les especialitats de la industria del moble.

Aquestes exhibicions foren executades per diverses institu
cions de la Mancomunitat de Catalunya, la qual va conhar la ins
tallaci6 aI senyor Raimond Duran Reynals i la decoraci6 general



al senyor jaume Busquets. Les installacions ascendiren a 14 i ocu-

paven en conjunt un espai de 1.382 metres quadrats.
'

Relaci6 d'exhibicions

«Escola Superior de Bells Oficis». - Conjunt d' un interior

amb vidres decorats, de J. Gol; un teler dels usats en les classes

de l'Escola per a la confecci6 de tapissos a rna; el proces de fa

bricacio duna cadira cl'estil , per mitja duna serie de dibuixos

'ipdicatius i un model, meitat en condicions de materia primai mei

tat cornpletament acabat; proces de la fabricaci6 de ceramica, en

terra crua, en terra cuita i en ceramica decorativa aplicada : i un

dormitori complet d' estil modern, projectat pel professor de I'Es

cola senyor Ramon Revent6s i executat pels a'umnes de la ma

teixa.
«Biblioteca de Catalunya i Escol'a Superior de Bibliotecaries».

lnstallacio en forma analoga a la de les sales de lectura de les Bi

blioteques Populars de la Mancomunita,t de Catalunya, amb el

mateix mobiliari que estava aleshores dest:inat a la Biblioteca Po

pular que devia inaugurar-se proximament a Vic. El servei de

llibres i el cataleg de la improvisada biblioteca va estar a carrec

d'un torn d'alumnes de l'Esc<;>la Superior de Bibliotecaries. El

Ions de llibres es forma d' una seleccio especialitzada del de la

Biblioteca de Catalunya.
'

«Servei de Catalogaci6 i Conservaci6 de Monuments» .-Mate

rials grafics, generalment reproduccions en fotografies. Es refe
rien als diversos exemplars de mobles i d\nteriors tipics 0 artis

tics que el mentat servei tenia registrars com a resultat de les se

ves investigacions per les comarques catalanes. No obstant, la im

mensa majoria de dibuixos i fotografies exhibits en aquesta instal

Iacio, procedien de la Secci6 de I'Espanya Historica i Monumen

tal de l'Exposici6 de Barcelona, que els selecciona del seus ar

xius. En lies sales sexhibiren degudament enquadrats, nombroses

arnpliacions dels dits material� grafics.
«Escola Elemental del Treball». - Peces de fusta en forma

d'ensamblaments, aplicats, amatxembrats, etc., obra dels alum

nes; menjador de construccio senzilla, pero de notable efecte ar

tistic, propi per a l'habitaci6 duna familia obrera, constr�lt i de

corat tarnbe pels alumnes, sota la direccio de Hurs professors.
«Museu de Catalunya». - Serie de trossos de tronc de diver

sos arbres que es produeixen a la regi6 catalana i son utilitzables
per a 1'a fabricaci6 del moble. Cadascun dels dits troncs es presen-



tava, en part, en el seu estat natural i, en part, tallat per la mei
tat, pulit i vernissat, tal- CDm queda la fusta una vegada construit
el moble.

«[nstitut de Quimica Aplicada» .-Materies primes que concor

ren a la formaci6 de cada producte colorant, instaHades metodi
cament de manera que el public adquiria una idea completa del
proces d'elaboraci6 de cadascuna d' elles. Grans quadros indicatius
de les proporcions de cada materia prima per a la formacio del
producte colorant corresponent.

«Casa de Maternitat i Exposits de BarcelDna». - Solari per a

-

nens de dues edats diferents. Als voltants, sota una vela decor a

tiva, una serie de llitets construits «ad hoc» estaven dedicats als
nens de mes curta edat. En el centre, i separats d'aquells per ar

tistica barana de fusta, diverses cadires, balancins i gronxadors, de
dicats als JDCS dels altres nens mes crescuts. La disposicio i els
mobles referits eren reproducci6 dels utilitzats a la Casa de Ma
ternitat i Exposits de BarcelDna, havent estat dirigida la installa
ci6 per l' artista senyor Francesc Cafiellas, a tenor de les indica
cions del metge d'aquella instituci6 senyor Salvador Goday.

Cases Provincials de Caritat de Barcelona, Tarragona, Lleida
i Girona. - Exemplars dels diversos llits individuals existents a

cadascuna de les dites cases. Reproduccio d'una de les sales de
joe per a nens de la Casa de Caritat de Barcelona.

Escoles d'Arts i Oficis de Vilanova i Geltru i Matar6. - Mo
biliari cornplet d'un menjador, un despatx i un dormitori, de 11-
nies simples, efectuats pels alumnes asistents a les classes de
fusteria.

EscDles d'Arts i Oficis de BadalDna, Terrassa, Sabadell, Pala
frugell i Sant Feliu de GulxDls. - DiversDs projectes i solucio
practice d'alguns problemes relacionats amb la fusteria i la cons

trucci6 de mobles, fets pels alumnes.
«Escola Industrial de Barcelona, EscDla de Teixits». - Teler a

rna, al costat d'un teler mecanic modern, que executa dues, peces
a la vegada, i gran nombre de dibuixos i projectes per a esser
executats en peca ; el desenrotllament grafic dels mateixos per a

realitzar-los ; mostres de motllos per a estampats i preparats;
tints emprats en el proces d'execuci6; mostres de teixits realit
zats i indicacio del desenrotllament tecnic per a I'execuci6 del

. .
'

teixit.

«Escola d'Alts Estudis Comercials» .-Memories sobre el teixit
i la fusta en relaci6 amb la construcci6 del moble i diversos esta

distiques referents a1 desenrotllament del comerc mundial de
la fusta.
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MOBILIARI I DECORACIo DE LA CASA HUMIL

«Institut d'Orientaci6 Professionaln .-serie de dades estadisti
ques i grahcs demostratius dels resultats obtinguts pels estudis i
exarnens a que es dedica aquest centre, en quant a la determinaci6
de I'aptitud i la capacitat dels individus per a dedicar-se a la in
dustria del moble i els seus similars.

I
If!

EI Comite va convocar un concurs de conjunts de mobiliari i
decoraci6 que assolissin la maxima bellesa possible dintre del
cost mes reduit, per tal dinclinar la industria del moble cap a
la producci6 propia de les families d'humil condici6 economica.

Els concursants inscrits efectuaren lies seves installacions de la
seguent manera :

Magi Pallarols: ocupa sis stands que formaven un conjunt
aillat, i en ells hi munta diverses habitacions de mutua comunica
ci6, simulant una casa particular. En el centre quedava l'en

trada i despres venien un despatx, un menjador, un dormitori per
a matrimoni i un altre dormitori per a nen. Hi havia, ames, re

servats els espais destinats a cuina i cambra de bany.
Preus: en fusta hna, 2.445 pessetes; en altres fustes, 1.900

pessetes.

Josepi Gimbert: ocupa quatre stands en lInia recta, amb [acana
a una sola cam de l'illa d'installacions a que corresponien; hi ha
via un menjador, un dormitori individual, un dormitori de matri
moni, i altre menjador menys modest que I'anterior.

Preu: 3. 1 40 pessetes.
Godofred Buenosaires: ocupa un stand i presenta un dormi-.

tori de matrimonio
No presenta nota de preus.
CoJIegi d' Artitexs en Ebenisteria: ocupa tres stands i en l'a

superHcie total d'ells hi havia el conjunt d'una casa particular,
composta d'un rebedor, un menjador i un dormitori de matrimo
ni. Al costat d' aquest darrer hi havia, ames, una sala de tre
ball i de visita.

Preu: 2. 1 50 pessetes.
Florenci Castell tort : ocupa tres stands; el central fou limitat

una mica en la seva amplada natural per a formar en ell un pe
tit vestibul dentrada. En els dos laterals hi havia, respectiva
ment, un menjador i un dormitori de matrimoni, els quals in-
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teriors eren perceptibles al public a traves de grans finestrals.
Preu: 1.852 pessetes.
Successors de Domingo i Sabate : ocupa tres stands situats

en Hnia recta i formant, per tant, una sola fac;:ana. Hi havia un

menjador , un dormitori per a matrimoni i un despatx.
Preu: 3.550 pessetes.
Foment de les Arts Decoratives: etectua una instaHaci6 de

conjunt en una illa formada per set stands. S'entrava a aquesta
instaUaci6 per un petit rebedor al costat del qual hi havia una es

cala que simulava conduir ales habitacions superiors de la casa.

A I' altre costat del propi rebedor hi havia una sala dita de faml�

lia, propia per a rebre i, al mateix temps, per a despatx. A con

tinuaci6 venia la cuina i el menjador, comunicant aquest darrer
.

per un finestral a una galeria exterior. Darrerament, immediat al

menjador, venia un dormitori amb un finestral.
Preu: 2.071 pessetes.
Grans Magatzems «EI Siglo», S. A.: ocupa tres stands ali

neats havent-hi en el primer un dormitori de dos llits per a nens ;

en el segon, un menjador ; i en el tercer, un dormitori per a ma

trimoni.
Preu: 3.856'50 pessetes.

_Raimond Vayreda: ocupa un stand. La installacio era un

rnenjador.
Preu: 1.725 pessetes.
Antoni Comas: ocupa tres stands que estaven en situaci6 tam

be alineada. Eren un dormitori de matrimoni, un sal6 i un men

jador.
Preu: 8.035 pessetes.

Joan Busquets: distribui les habitacions de la seva instaHaci6

en l'espai total compres per tres stands. Tenien les dites habita

cions I'entrada per un petit rebedor, el qual comunicava, per un

costat, amb un dormitori individual i, per l'altre, amb el menja- .

dor-cuina, que tenia un finestral' a una de les fac;:anes exteriors

de la instaHaci6. Tot seguit venia un dormitori per a matrirnoni,

visible per altre de les Iacanes de la mateixa instaHaci6.

Preu: 1.744 pessetes.
Una Escola rural (fora de concurs): ocupa tres stands Ior

mant dos cossos d'habitaci6. En el primer es reproduia un petit
pati d'entrada i en el segon la classe de l'escola, amb models de

mobiliari escolar, propis per ales edats d'alumnes corresponents

als tres graus principals de I'ensenyanca primaria.
EI Comite va adquirir totes aquestes installacions i les va sor-
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ALTRES EXHIBICIONS

tejar entre els visitants de I'Exposici6, del dia 8 al 15 de novem

hre, a qual efecte cada entrada d' aquests dies anava acompanyada
d'un mimero.

Finalment es varen exhibir una serie de projectes de mobi
l'iari i de decoraci6 dinterior , i una altra de fotograhes dinte
riors notables de Catalunya, entre les que hi havia, ames, les
premiades en un concurs que es va convocar a l' efecte.

Tarnbe es va fer una exhibici6 de projectes i perspectives de
la futura Exposici6 de Barcelona.
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VI

ACTES I FESTES

Inauguracions

EI dia 16 de marc; va tenir Hoc una visita oficial de les auto�

ritats i de la premsa ales obres d'instaUaci6 del Certamen. Des

pres els visitants varen esser obsequiats amb un banquet a la per-
gola dels jardins.

.

L'Exposici6 shavia d'inaugurar el 19 de maig , pero es Vel

ajornar, com ja s'ha dit, la inauguraci6, per al 13 de setembre
immediat, per haver esclatat una vaga de transports.

Havia de presidir l' acte, en representaci6 del Govern, el Mi
nistre de Foment senyor Manuel Portela, pero el cop d'Estat do
nat a I'a nit del dia 12 al 13 ho va impedir, per haver estat de
tingut el Ministre a Saragossa, quan venia a Barcelona.

Es va invitar a I'acte ales autoritats i a totes les societats de
la ciutat. L'Ajuntament i la Diputaci6 hi assistiren en corpora
ci6. Hi havia tambe els Comissaris senyors Pich i Maynes i tots

els membres de les Juntes i Comites de I'Exposici6 de Barcelona,
i de Ia del MobIle.

L'acte de Ia inauguraci6 va tenir lloc en la sala de conieren
cies del Palau d'Art Modern. El va presidir el Capita General,

.

Marques d'Estella, que arriba a l'Exposici6 a les cine de la tarda.
Va fer us de la paraula en catala I'alcal'de senyor Marques d'AI�
lla. Li va contestar amb un altre discurs el president.

Acabada aquesta cerimonia tots els
.

invitats passaren a vtsi

tar les installacions. Darrera d'ells entraren els particulars a qui
s'havia invitat i que ascendien a uns sis mil. Durant aquesta
visita la Banda Municipal executa diverses composicions.

El mateix dia al vespre es va celebrar un banquet oficial en
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el restaurant/de la Exposici6 installat en el Palau d'Art Modern.

Les dues presidencies foren ocupades per l'alcalde senyor Mar�

ques d'Alella i pel Comissari senyor Pich. No hi va haver brin

dis.
EI 10 d'octubre a la tarda es va inaugurar la Sala Francesa,

amb assistencia d'una representaci6 oficial del Govern frances,

presidida pel Conseller d'Estat M. A. Charmeil, i del senyor Mar

ques d'Aycimena, Cap del Gabinet' Diplomatic del Minis

teri d'Estat que representava al Govern espanyol. Llegi un dis

curs M. Henri Ramillieux, delegat del Comite frances d'Expo
sicions i M. Charmeil', Al vespre les representacions franceses

varen obsequiar al Comite de la Exposici6 amb un banquet que

va tenir lloc al Ritz i, en el qual, varen pronunciar discursos

M. Charmeil, d Governador Civil, general Losada, M. Rami

llieux, el regidor senyor Vila Teixid6 � M. Ausie. Acaba la festa

amb un ball d'etiqueta i una sessi6 de danses tipiques espanyoles.
L'endema d Comite espanyol va obsequiar ales delegacions

fra:nceses amb un altre banquet que va tenir lloc en la sala de

conferencies de I'Exposici6. Hi va parlar l'alcalde accidental

senyor Puigmartl, M. Charmeil, el senyor Nadal, M. Paul Leon,
e} senyor Pich i M. Ramillieux.

Programa de [estes

Es varen preparar les segiients festes, que no es varen poder
realitzar perque les circumstancies ho impediren : inauguraci6 del
Teatre Grec, que existeix en el Parc de Montjulc, proxim a aca

bar-se, amb una representaci6 de 'la tragedia (<Edip Rei», en.

catala i altra d'una obra classica francesa; concurs internacional

de bandes, 0 en tot cas, dos concerts per la Banda de la Guardia

Republicana de Paris; concert per un conjunt de tots els orfeons

de Catalunya; festa maritima nocturna en el port, presenciable
des del Parc de Montjulc; festival deportiu a I'Estadi; dan
ses classiques per I'Academia Duncan de Paris; dames ruses

pels elements que actuaven en el Gran Teatre Liceu; Sal6 de la
moda : batalla de flors; concurs' de flors tallades i de serveis de
taula ;

. cabalgata i ball dels mercats ; ball d'etiqueta ; concurs de

mobles-juguets; exhibici6 de bressols; escenificaci6 dramatica
i lInca de les Cantigues d' Alfons eJ Savio

EI programa,: en realitat, per les causes abans dites, es redui
al segiient :

Diumenge, 16 setembre, ales quatre de la tarda: Festival
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orgariitzat per i a benefici de I'Associaci6 de la Premsa Diaria de

Barcelona.
Dijous, 20 setembre, ales quatre de la tarda: Concert per

bandes militars.
Diumenge, 23 setembre, a les quatre de la tarda: Radio con

cert: trobant-se de pas a Barcelona la rnissi6 de radiotelefonia

que, organitzada pel periodic frances «je sais tout» i dirigida per

M. Guineau recorria les principals ciutats d'Europa, el Comite

de I'Exposici6 concerta, amb aqueHa, una audici6 musical amb

els aparells que portaven.
A la mateixa tarda i en els mateixos jardins hi hague concerts

a carrec de la Banda del Regiment de Vergara i de la Banda del

Circol de Sans.
Ales nou de la nit: Sopar a l'americana, a la sala destina�

da aI servei de te. Castell de focs artificials.
Oilluns, 24 setembre, Festivitat de Nostra Senyora de la Merce.

Ales quatre de la tarda: Festival a carrec de la Casa Provincial
de Caritat de Barcelona.

Dijous, 27 setembre, ales cine de la tarda: Representacions
de Teatre «Guignol».

Diumenge, 30 setembre, ales cine de la tarda: Concert per

la Banda Municipal de Barcelona.
Dijous, 4 d'octubre, ales quatre de la tarda: Representacions

de Teatre «Guignoln. Concert per la Banda del Circol de Sans.

Diumenge, 7 d' octubre, ales onze del mat I i ales cine de

la tarda: Audici6 de sardanes.
Dijous, 11 d'octubre, ales quatre de la tarda : Concert popu-

lar a carrec de la Banda del Circol de Sans.

Diumenge, 14 d'octubre, ales cine de la tarda: Grans con

certs per la Banda del Reial Cos d'Alabarders i la Banda Muni

cipal de Barcelona.
Oilluns, 15 d' octubre,. ales cine de la tarda: Concert per la

Banda del Reial Cos a'Alabarders.
Ames s 'efectua una exhibici6 de maniquis vivents en la

Secci6 Retrospectiva.
Dimecres, 17 d'octubre, ales cine de la tarda: Concert per

la Banda del Reial Cos d'Alabarders.
.

.

Diumenge, 21 d'octubre, a les quatre de la tarda: Festival

infantil.
Dijous, 25 d'octubre, ales cinc de la tarda: Concert a carrec

de I'Orquestra Simfonica de Barcelona, dirigida pelmestre J. La

motte de Grignon.
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Diumenge, 28 d'octubre, ales quatre de la tarda: Audici6
de sardanes.

Dijous, 1 de novembre, Festivitat de Tots Sants, ales cine
de la tarda: Concert a carrec de l' «Orquestra Pau Casals».

Diumenge, 4 de novembre, ales quatre de la tarda: Audiei6
de sardanes.

Dijous, 8 de novembre, ales quatre de la tarda: Representa�
cions de Teatre «Guignoln.

Diumenge, 11 de novembre, ales quatre de la tarda: Festi
val popular i Concert per la Banda Municipal.

Dimecres, 14 de novembre, ales cine de la tarda: Exhibici6
de maniquis vivents a la Seeci6 Retrospectiva.

Diumenge, 18 de novembre, a les cine de la tarda: Sessi6
de Ri'tmiea i Plastica a carrec de I' [nstitut Catala de Ritmica i
Plastica, dirigit per Joan Llongueras.

Diumenge, 25 de novembre, ales cine de la tarda: Exhibici6
de maniquis vivents a la Seccio Retrospectiva, amb illustracions
musical's.

Dissabte, 1 de desembre, ales cine de la tarda: Exhibici6
de maniquis vivents a la Secci6 Retrospectiva.

Diumenge, 2 de desembre: Exhibici6 de maniquis vivents
a la Secci6 Retrospectiva, amb iHustracions musicals.

Conferencies

Es varen donar les segiients conterencies en la Sala de con

ferencies del Palau Industrial:
Diumenge, dia 23 de setembre, ales onze del mati. A carrec

del Director dells Museus de Barcelona, senyor Joaquim Folch i
Torres: «L'amoblament de la casa catalana als segles XIV i XV».
Amb projeccions,

Diumenge, dia 30 de setembre, ales onze del mati. A carrec
del professor d'historia de I'art a Berli'n, senyor August L. Ma�
yer. Tema: «EI moble alemany de l' edat mitjana al segle XVIII».
Amb projeccions,

Diumenge, 7 d'octubre, ales onze del rnati. A carrec del Di
rector del Servei de Catalogaci6 i Conservaci6 de Monuments de
la Mancomunitat de Catalunya, senyor jeroni Martorell. Tema :

«Historia de la casa barcelonina». Amb projeccions,
Diumenge, dia 14 d'octubre, ales onze del rnati. A carrec del

professor d 'historia de l'art a Pari's, M. Emil'e Enlart. Tema ;

«Le mobilier au moyen age». Amb projeccions.



Diumenge, dia 21 d'octubre, ales onze del mati. A carrec
del senyor Vicens de Moragas. Tema: «El tapis de la historia
de la «Bonae Vitae» de la Sala Capitular de la Catedral de Tar
ragona» .

Diumenge, dia 21 d'octubre, ales onze del mati. A carrec
del critic d'art de Madrid, senyor LIuis Perez Bueno. Tema:
«El mueble espafiol en los siglos XVI y XVII».

Diumenge, dia 4 de novembre, ales onze del mati. A carrec
del Director del Museu d'Arts lndustriaals de Madrid, senyor
Rafael Domenech. rema: «Valores artisticos del mueble mo

demo» .

A lires actes

Des de la inauguraci6 fins a la clausura del Certamen, es va

ren celebrar altres actes collectius de caracter particular.
El 20 de setembre el Comite Executiu de l'Exposici6 del

Moble obsequia, pel seu compte particular, els Cornissaris Gene
rals de I'Exposici6 de Barcelona i l'Alcalde, amb un banquet
de caracter intim , al Restaurant Martin.

El 23 de setembre va tenir Hoc en el Restaurant de 1 'Ex

posici6, el banquet del Foment de les Arts Decoratives, que la
dita entitat celebra tots els anys i que coincidi amb la visita collec
tiva efectuada per la mateixa al Certamen.

El dia 1 cl'octubre el Comissari General don Joan Pich, ob

sequia, en el seu domicili particular, els membres del Comite de

l'Exposici6 del Moble i als alts funcionaris del Certamen, amb
un banquet.

El dia 11 d'octubre a la tarda, s'efectua a honor dels senyors

delegats del Govern frances, una excursi6 pels voltants de la ciu
tat, amb un te d'honor al Restaurant de la Rabassada.

A] dia segiient, al vespre, sels obsequia amb una Festa in
tima de danses tipiques espanyoles, a la terrassa del Circol Ar
tistic.

EI 16 doctubre, amb motiu dels concerts donats alia Exposi
ci6 per la Banda del Reial Cos d'Alabarders, la Comissaria i el
Comite obsequiaren els mestres i els professors de la dita Banda
i de la Municipal de Barcelona, amb un banquet que es celebre
al Majestic Hotel.

EI lOde novembre, al vespre, es celebra en el sal6 de te de
la Exposici6, un gran banquet a honor del Comissari General de
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I'Exposici6 don Joan Pich i Pon, organitzat pels expositors. Hi
assistiren uns 600 comensals.

El 3 de desembre, Mr. Ramillieux i altres senyors de la De
legaci6 francesa qu.e havien assistit als actes de clausura del Cer
tamen, obsequiaren el Comite Executiu, la Comissaria General
i l'Alcaldia, ames dels Caps. de Secci6, amb un dinar que es

servi a l'Hotel Ritz.
Al dia segiient, al vespre, es celebra un altre banquet en el

Restaurant Martin, amb el qual els organitzadors de la Exposi
ci6 del Moble acomiadaren la Delegaci6 francesa.

Finalment el 24 de gener el Comite Frances d'Exposicions
de Paris celebra un banquet a la capital francesa per a festejar
l'exit de l'aportaci6 d' aquell pals a la nostra Exposici6. Fou in
vitat a l'acte el Cornite Executiu d'aquesta i l'Alcalde, com a pre
sident de la mateixa, delega perque hi assistissin en represen
taci6 seva, el President efectiu del dit Cornite i primer Tinent
d'Alcal'de senyor Puigrnarti.

Clausura

L'Exposici6 shavia de tancar el dia 4 de novembre. Els ex

positors demanaren una petita prorroga. Despres de diverses entre

vistes es fixa per a la clausura el dia 2 de desembre.
Al migdia va tenir lIoc, a la sala de conferencies del Palau

Industrial, el banquet amb que els expositors varen obsequiar el
Rei que havia vingut a presidir l'acte de la clausura. A la dreta
del monarca seia el cap del Govern general Primo de Rivera, i
a l'esquerra l'Alcalde senyor Alvarez de la Campa.

Despres del banquet el Rei, junt amb la Reina, acompanyats
del Comissari, de les autoritats i dels Comites de les Exposicions,
visitaren les installacions del Certamen.

Acabada aquesta visita es procedi al repartiment de recom

penses als expositors. L'acte va tenir lloc en el «hall» d' entrada
del Palau Industrial. El Secretari llegl els falls dels Jurats. EI Rei
ana entregant a cada expositor la' medalla i diploma correspo
nents. Al final.el general Primo de Rivera pronuncia un discurs

de' caracter politic, i en nom del monarca dona I'Exposici6 per
clausurada.



VII

ESTADISTICA

Horari

L 'Exposici6 va estar oberta al public de les 10 del rnati a

les 8 del vespre, des del dia segiient de l'obertura fins al 4 de
desembre melusiu. El dia 23 de setembre, vigilia de la Merce,
ho va estar fins ales 12 de 1a nit. Del 5 de novembre a112 de de
sembre va estar oherta nomes fins ales 7 de la tarda. E1 mati
del dia 12 va estar tancada alpublic per celebrar-se en els jardins
la Festa dels Sometents.

L 'Exposiei6 va estar oberta al public 81 dies.

Nombre de visitants

El .preu d'entrada, incloses els timbres, fou de 1 pesseta, a

exeepci6 del dia de 10. primera exhibiei6 de maniquis de la See
ci6 Retrospectiva que va esser de 2 pessetes, i del dia de la clau
sura que v:a esser de 5 pessetes.

EI nombre d'entrades venudes durant els 80 dies de I'Expo
siei6, car el dia de l'obertura Ventrada va esser absolutament per
invitaei6, fou de 516.283. Representa un promig de 6.453'53 en

trades diaries. S'han d'assenyalar com a entrades mes crescudes,
els dies segiients : 16 de setembre, primer diumenge de I'Expo
siei6, 12.066; vigilia i dia de la Merce, 53.71 0; diumenge dia
30 del mateix .mes, 27.324; el diumenge segiient, dia 7 d'oetu
bre, 27.804; l'altre diumenge, dia 14, 30.954; el dilluns im
mediat, 14.082; el dia 21 d'octubre, tambe diumenge, 35.779;
el diumenge segiient, dia 28, 23.119; el dia 1 de novembre, Festa
de Tots Sants, 14.597, i el diumenge seguent, 18.686. En aques-
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Visitants del dia de la inauguraci6
Entrades .

Passis i abonaments . ..

Entrades gratuites collectives

Total ...

6.000'00
516.283'00
99.885'00
18.236'00

640.404'00

tes entrades no hi ha les dels 1.535 abonaments que donaven dret
a entrar dues vegades cada dia a I'Exposici6.

Es varen estendre, per altra part, els pass is de costum. La
utilitzaci6 d'aquests va esser registrada, aixi com el dels abona
ments. Aquest registre va acusar 99.885 entrades meso EI pro
mig resulta de 1.248'56 entrades diaries per aquest concepte.

Es varen concedir tambe entrades gratuites collectives, a di
verses entitats culturals i ales escoles publiques de Barcelona.
Ascendiren a 18.236 entrades. Signihquen aquestes un promig
diari de 227'95 entrades.

Cal alegir , per iiltim, els 6.000 visitants especials del dia de
la inauguraci6.

I tindrern els segiients totals:

Liquidaci6

Les xifres que consten en els llibres de comrptabilitat de I 'Ex-
. posici6 de Barcelona, relatives a la del Moble, no son exactes.

En les despeses hi ha carregades moltes quantitats corresponents
a mobiliari i material que ha usat rExposici6 gran i que ja ales
hores susava per a la preparaci6 d'aquest Certamen. Hi ha car

regades tambe algunes relatives a la propaganda d'aquesta Ex
posici6. Hi ha, per iiltim, la quasi totalitat de les motivades pels
treballs de preparaci6 d'una Exposici6 de Tecnica de la Cons
trucci6 que aleshores teniem en projecte.

Menys exactes s6n encara les que smdiquen en un celebre
informe fet per la Comissi6 inspectora que va nomenar la Die
tadura. Apart de l'esperit tenden�i6s que, naturalment, I'mspi
rava, aquesta part de l'informe va esser feta per persones que
no havien vist mai aquesta comptabilitat ni coneixien per a res

la vida de I'Exposici6 que inspeccionaven, ni em varen demanar
mai a mi cap informaci6, que era qui els podia enterar imparcial
i desapassionadament sobre els comptes de la del Moble, amb
perfecte coneixement de causa.

Promig diari, comptant els 81 dies de I'Exposici6, 8.050'50.



Les xifres que es donen a continuacio s6n el resultat veri tat

d'un examen fet per mi, partida per partida. He exclos les des
peses que no foren motivades per l'Exposici6 de que es tracta ;
he rebaixat un 66 per 100 de les despeses relatives a material i
m:obiliari que es va destinar i que despres s 'ha usat per a l'Ex
posici6 de Barcelona (en rigor aquestes despeses haurien d'esser
excloses totalment); i per ultim he posat en partida total sepa
rada part de les causades per I'ajornament a que ens va obligar
la vaga de transports que, com es natural, s 'ha de considerar
com un dispendi extraordinari causat per forca major.

Aixi el veritable resultat es el segiient:

Capitol I. - Organitzaci6

Article I.-Personal 70.870'85 ptes.
)) 2 .-Material d'oh-

cines ...... 16.974'86 »

)) I 3 .-Propaganda 565.276'74 ))

I) 4.-Premis I re-

compenses 22.180'20 » 675.302'65 ptes.

Capito] II. - InstaHaci6

Capitol III. - Funcionament

Article 1 .--Stands
)) 2 .-Transports

de material en general
i especialment dels ob

jectes de la Secci6 Re

trospectiva. . . .

» 3 .-Decoraci6
)) 4 .-Iristal·laci6 i deco-

raci6 de la Secei6
. Prirnera (retros

pectiva) . . . .

)) 5.--Segurs
)) 6.-Instal·laci6 de les

exhibieions teen i

ques . . . .

Article I.-Personal de
servels .

DESPESES

30.595'68 ptas.

29.322'74 ))

62.110'54 ))

69.023'56 ))

37.733'95 ))

34.134'70 )) 262.921'17 ptes.

41.236'40 ptes.
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» 2.-Festes ordina-
nes 54.183'40 ))

» 3 .-Festes extraor-

dinaries 55.069'35 )) 1 50.489' 1 5 ptes,

Capitol IV. - lmprevistos

Article iinic {actes ohcials,
adquisici6 del mobiliari
dels stands de la Casa
Hurnil, subvencions, et-

cetera} . 207.621'59 ptes. 207.621'59 ptes.
Total... ... 1.296.334'56 ptes.

INGRESSOS

Article t.-Lloguer de stands 154.023'50 ptes.
)) 2 .-Arrendament de serveis ... 5.710'24 ))

)) 3 .-Publicacions i anuncis ... 26.648'70 ))

)) 4. -Entrades ordinaries ...... 499.565'70 ))

)) 5 .-Entrades extraordjnaries .. , 14.535'00 ))

)) 6.-Venda d'abonaments 27.791'00 »

Total ... ... ... 728.280'14 ptes .

RESUM TOTAL

Despeses
Ingressos

1.296.334'56 ptes.
728.280' 14 ))

568.054'42 ptes.

r

Deficit efectiu

Quantitat minima global de les des

peses ocasionades per l' ajorna-'
ment forcos de I'Exposicio .

Deficit realment propr de l'Exposi-
250.000'00 ptes.

318.054'42 ptes .

. ,

CIO ..•..•...•.•....•....•..•..•
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Entrada principal de I'Exposicio

Una de le s entrades laterals
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Inauguraci6 de I'Exposicio

JnauguraCi6 de Ja Sala Francesa
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La sala de te

Mobiliari antic de la Secci6 Primera



Seccio Primera. Sala Romanica

Seccio Primera. Sal a Gatica
I2



Secci6 Prim era. Sal. Renaixement

Secci6 Primera. Sala Barroca Castellana
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Seccio Primera. Sal a Barroea mallorquina

Seccjo Primera. Sala barcelonesa del XVllI



Scccio Primera SaIa bar celonesa del XIX

Seccio Pr irnera. Sal a de !'epaca romantica
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Seccio Segona. Insta l-Iacio de la casa Herraiz y C'

Seccio Segona. instal lacio de la casa Joan Busquets
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Secci6 Segona. Insta lIa cio dels «Almacenes EI Siglo»

Un aspecte de la Sala Francesa
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InstalIa cions de la Seccio Ter cer a.

Altres instal-lacions de la Seccio Tercera
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Le s i n s tallacion s recntque s de l es institucions de la Mancomunitat de Catalunya.

Un aspecte de l e s instal lacions recniques.



mobles per a n ens.i nstalIacio ns deUna de le s 1

� __ o

20

Transat lantica.CompanyiaLa instal-lade de la
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Diploma donat als expositors, dibuixat per M. Grau Mas.

Medalla don ada als expositors, modeiada per J. Borrell Nicolau.
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