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Paisage de Mulet

Perfi i essència de Vicènt Mulet
Al ocuparnos de Mulet, havem de començar

sempre per la exaltació del mati.. Perque el

valor fonamental de l'obra tota d' este pintor

es el matiç. El matiç la sustenta i la valorisa.

1 li dona un sentit personal en este mig on el

color_rrr.e i la e=tridència han predominat.

A. pesar de Sorolla, a pesar d' Esteve, els

dos exponents que uniformen al llarc dels dies

de la seua joventut els llenços de Mulet, la se-

ua labor, calibrada constantment per una re-
flexió i una profunditat estética que la perso-

nalisa, és ponderada i sincera. Ponderada, per-

que enjamay un desequilibri estrident la do-

mina ; sincera, perque sempre el pintor enfront

de la naturalea cerca avocar el seu yo intrinsec

en alta comunió ab lo que ne capta le seua re-

tina. 1 a pesar d' escòles, de mòduls estètics,

de mòdos i de maneres ; a pesar de les face-

tes que sa evolució com totes les evolucions

atravesa, sempre la sinceritat se manifesta en

la exposició d' esta cura, neta i serena.

Tota la pintura de Mulet, es la expresió de

un temperament sensible que delera exteriori-

sarse plenament. Un temperainent altament

sutil-sutilisat de delicada emoció, sempre ani-

mant 1' obra que se manifesta entre un com-
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plèxe ordenat de matiços que donen a la seua

òbra, cadència de tò menor, suavitat de re-

mor.

Quan advé plenament a la nostra pintura el

sorollisme, Mulet se veu arrastrat, a 1 igual

que totes les juvents de tres generacions con-
secutives de pintura s' han vist, darrere 1' ím-

petu arrollador d' aquell llevantí sensual i ex-

tèrn que creà els seus llènços ab una vigoría de

forjador. L'enamoraren els vèrts i gròcs i blaus
purs que aquell espirit f5rt i enèrgic posara de

mòda i que 'ls nòstres pintors acceptaren obèr-
tament, un poc ingenus, sense atrevirse a cali

-brarlos. Eren la veritat absoluta darrere de la
qual havía que alvansar ab fé, perque repre-

sentaven un camí segur. 1 Mulet, a 1' igual

que 'ls demés s'endinsá per dreceres sorollis-

tes, encara que breument. El seu espirit, un

pòc dominat sempre per la reflexió, no pugué

•7indres al rnig i se desprengué pronte del las-

tre que este li havía imposat i, viager de ru-

tes extranyes, se ' nentrá un poc per 1' art bal-

bucient i senyorial d' Antòni Esteve.

Esteve, mistic i atormentat, va influir molt

mes que Sorolla en la pintura de Mulet. 1 es

que Esteve ofería, no obstant imperfeccions

múltiples, més vida intèrna que el gèni valen-

ciá. 1 Mulet, ab molta vida intèrna se va vore

dominat per qui mes en contacte ab ell s' en-

contrava.

Eren els anys tumultuosos de la primera jo-

ventut. Anys de tituveig, de sugestions puerils,
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Paisage de Mulet

de teories simplistes, en els que tot l'art está

condensat de una frase i el pervindre és tan

sòls un incèrt desig i una profunda esperança.

1 Mulet, jove, ab tot el desbordament de

sa joventut s' abraona a lo que influint sobre

l'art d'allavors, havia d' influir també al da-

munt de la seua inexperiència.

Una pensió a Granada i la estancia prolon-

gada a París, netejaren la seua paleta i deixa

ren perspectives noves en la seua pintura. 1

pòc a p5c aná perdense lo que d' estrident

deixara l'anterior tendencia en els quadros per

a valorarlos en matiç, que adquiriren allavors

una vissió mes propia i personal. Acás lo que

primer foren Sorolla i Esteve, mes tart se con-

vertí en Cessane i Monet. Pero de igual mane-

ra, que aquells no mes foren reflèxe passager,

estos deixaren un sediment d' ensenyances sen

se marcar l'obra del pintor ab la etiqueta d' in-

fluencia. Mulet, mentrestant, alvansava a tra-

vés dels díes cercant oferir uns llènços despe-

gats del mig, que mostraren un temperament

i definiren un carácter.

1 aïllat de capelletes i de cenacles artistics

va laborar i laborar incansablement, ab cons-

tancia infinita, en una obra d' aprenentage con
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«El poeta Lacnmba>,

dihuiix de Mu id .
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tinu que li va fer dominar la tecnica, i oferir

llènços de divèrses tòniques amplis i sincers,

despegats de rotines i amaneraments.

Mallorca, neta de llums, posá en l'art ac-

tual de Mulet un complèxe de suavitats i de

vibracións tebies. Un nòu moment atravesa.

Despegat d' academies, Mulet, alvansa, per ell.

Sa carade faune optimiste guaita per entre la

arbreda i monts suavíssims. Mentrestant la se

ua pintura depurantse en un alvans progresiu,

va mostrant en la seua saó i en el esforç de

creador intenta afermarse a la fí de poder mos

trar plenament aconseguida, aquella persona-

litat que, a pesar de reflexes, se definía ja en

les seues òbres primeres ; òbres en les que dei-

xá els seus gròcs, blaus i verts Sorolla i les que

acoblá abs sos rosats i grisos Esteve, i les que

teníen un regust d' ácida a Cessane y Monet.

Personalitat que s' advertía desde' Is seus

primers llènços i que assegurava un alvor a la

pintura llevantina un pòc entumida de teoríes

i de realitats anteriors.

Joan Lacomba.
Ciutat Agost 1935.
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Talia en fusta de Juli Vicènt.

JULI VICENT,
artiste i h o\me

Quan quiscú ha declarat que actualment la

escultura valenciana, pòt ser aconseguixca va-

loracions nies asenyades que la pintura, es in-

dubtable que se pensa en nòms entre 'ls quals

el de Juli Vicènt hi conté en la vanguarda.

1 ja fa anys que esta controlació se pòt ex-

perimentar a pesar de la certa joventut de Vi-

c è nt.

Ell ès d'aquells valencians que afincat a Ma-

drid allí desde 'els primers moments s' impo-
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Talla en fusta de V+cènt.

sá, en llòc on el nàstre Capuz mostrava la ege-

monía de la escultura valenciana. Juli Vicènt

ha fel segura i serenament la sega carrera, i

1' aconEeguiment vingué per múltiples camins

inquestionables.

Rápida etapa escolar en San Carles de Va-

lencia, en la captació de tost els prèmis dels

seus cursos i clara mostració del profit poste-

rior. Després la ocasió de 1' establiment difí-

cil en Madrid ; Exposicions oficials de Belles

Arts ; primeres aportacions, primeres recom-

penses sorolloses. Tercera, Segona, Primera

Medalla. Exposicions internacionals ; ll rs. Con

ribalta	 7



«Relleu ' , de Juli Vicent.

cursos oficials, mes glòria i profit per al nos-

tre escultor i encárrecs de cada dia i 1' actual

prestigi dins el professorat de Belles Arts. To-

tal: Julio Vicènt Mensual. Total un escultor

valenciá de primera fila.

Este ès 1' artiste ; que 1' hòme ha pogut ser

prou a acullir tots els artistes valencians que

han tengut que acudir a Madrid i en la obliga-

da lluita per 1' aconseguiment de l'aspiració

Ilegítima sempre han hagut de vore el braç

adjutò i el còr ardit de Juli Vicènt.

Desde la etapa valenciana Vicènt, inquieta

laboriosa, resoluta, surmontant" 1' aprenenta-
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«Pius X», per Juli Vicent.

ge en la difícil situació circunstancial, fins

a 1' actual seguritat decisiva en que la talla sen-

sibilisada, mòstra la experimentada mestría, hi

ha una llonga cursa de obstacles vençuts, sur-

montats, que estan, valorant de contínu 1' obra

de Vicènt. Talla ell com ningú la fusta dúc-

til baix les seues gubies i estos relleus que pu-

bliquem en pregonen lo que diem, ben clara-

ment. Son per a un retaule de Valladolid i ells

han de resistir allí la comparació i la veintat de

1'òbra de Berruguete on te totes les °exaltacions

tradicionals. 1 que podrá resistirles dins la tò-

nica modèrna, a la vista está.
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«La desmayada»,
quadro uzer Joaquim Tudela

Cap de joventut

JOAQUIM TUDELA

Tudela, pom_ familiarment 1' anomenem,

es un jove pintor en tots els sugerents sentits

de la paraula.

No un jove dislocat o dislocant. No un jo-

ve semat 1 semant.

Pintor és; de Xátiva la lluminosa, naixent

cara la llonguíssima perspectiva de les hórtes

radians; oint desde '1 seu bresol la insinuació

sorollesca... Joaquim Tudela, ha pogut i sa-

but pintar eixos dos llènços que son «La des-

mayada i uuVista general de Xátivan.

Dos versions; un interior i un exterior ple

aire.

No son tonancies gutierresolanesques ; no

els blaus i amoratats de Vázquez Díaz; no

son...

Tudela es un espirit densament reflaxiu ;
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després és una inteligencia discernidora, enca-

ra una voluntat de la constancia fatal dels Lí-

mits; i ara una retina per a complementar i ahí

al davant una paleta que sería lamentable en

gròcs, en minis y en morats.

Divergix ; no obstant, en genres. Dibuix

classic? ahí el tenim. Composició enritmisa-

da? tal plena d'evocacions. Detallisme quatre

-centiste? ja se destría en eixes expresions...

Tudela, atravesat de dramatismes vitals,

al llars de son viure és un dels jóvens pintors

valencians que mes el fons nos apleguen.

Ja te molta òbra realisada. Dins de la re-

flexió encara nos ha de donar la mes antològi-

ca. Cal esperarla. Vindrá.

Es un del jóvens mes jóvens este pintor

valenciá de Xativa.
«Nus clzssics », per doaquirn Tudela.

«Paisage»,
per Joaquim Tudela,
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«Alegoría Naval», bronce per Lluís Causarás.

Un Causarás sempre jove

Lluis Causarás es un valenciá exiliat en

Catalunya. . Ben valenciá es son pare, el pro-

fessor escultor en les Escoles barceloneses i en

la llar, (en la masa de la sang ho pòrta), n' ha

depres ineluctablesllisons.

Passada la etapa escolar, Lluis Causarás,

va asòles per els camins d' art. La irrefrena-

ble vocació artística el mena a la escultura.

Els llorers de les «Clases» foren cullits per

la seua ma fòrta i en té un bòn feix.

Prèmis havem dit i en veritat que si en quis-

quns suposaven un morvo de vanitats i con-

fiarse narcisescament, en Lluis Causarás foren

espera per a més apeténcies.

Borses de viage per a tota la Península;

atra de la Diputació per a coneixer tota Italia
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Les tres distintes i unitaries, òbres que de

Causarás reproduim afermarán en juins dels

nòstres lectors les nòstres damunt dites consi-

deracions.

(Ribalta)) que vòl ser estímul i mostració

i conservació dels nòstres valdres culturals, ar-

tistícs vòl significar huí este que és Lluis Cau

-sarás, escultor valenciá que en Barcelona i

desd' allí va a despegar per a una alta y llar-

ga volada.

«Retrat», per Lluis Causarás.

13

«Forma», her Lluis Causarás.

en art, i en 1' any -931 en oposicions fòrtes el

major 115r que otorga le Escola de B. Arts de

Barcelona: La pensió c(Amigó Cuyas)) que va

permetre que Causarás residira en París, Lon-

dres, Bélgica i Portugal. Hui que és Ajudant

d' eixa Escòla está en lo camí del seu vèrtiç

ab bòna força i empenta.

Sentit de la forma en té i ben adins medi-

tat. La tridimensional moderació pondera als

son juí i Valencia n' espera una gernació po-

derosa en art d'este jove temperament i carác-

ter.



«Gstribacionns del Rhin»,
Iner Moreno Cimero.

MORENO GIMENO
De la darrera época escolar artística per-

sistix un bon estòl de valencians jòvens que

curant cada día de la deixuplina básica en

dibuix i colorit i en lo mig de les corrents de

tantes ideològíes estètiques, es rnantenen fidèls

a la acienciada actitut formal.
Un d'estos jóvens es Manuel Moreno Gi-

meno, que ha tengut temps i ocasió de atrave-

sarse de inquietuts trotant mon.

Eixit de la fornal de San Carles de Valen-

cia, este pintor tingué i lográ 1'ansis d'expan-
dirse per si asòles.

Dels companys de promoció, dels seus pa-

riguals, pot ser siga Moreno Gimeno el qui

mes s'l a contrastat a l'enfront els mes divèrsos
públics i mes vegades, realisant a l'ensemps lla-
bor de patriotisme valenciá i de artiste valorisa-
dor de les nàstres eficiencies estètiques...

Es pintor. En la directriu del paisage du
consun-ades múltiples demostracions i en per-
dur aen ell el regust mai laboriós de les belles
notes daurades decorosament captades.

Aquelles versions de] bells redosos del jar-
dí de Ripalda que encapsala la nostra Alame-
ra será dificil superarles.

Destacat ja de les ((Clases)) per 1' any 20
realisa la primera exposició en el Círcul de Be-
llas Artes i la notació crítica fon elogiosa.

Despres en 1' Ateneo Mercantil comanada
per 1' «Atracció del Turisme» també mostrava
1' adaptació valorada de les notes urbanes de
l'art de Moreno Gimeno.

Barcelona, en 1925 va vore en les Layeta-
nes les pintures del nostre pintor i en El Pue-
blo Vasco» de S. Sebastian continueve More-
no, jove, discret i cromátic alvansant per la
seua drecera.

«ú'Albarracin», per Moreno Gimeno,
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«En I Albufera», per Morena Gimeno.

1 no havíe mes remei: Saltar ultra la pe-
nínsula i en 1' evocador Amberes penjar una
nombrosa i divèrsa teoría de quadros, exposi-
ci ó que desembocava en el profit de 1' adquisi-
ció per al Museu, i per a les coleccións parti-

culars.
Mes encara. Salt sobre '1 Canal de la Man-

cha i en la City de Londres arrenglerar artísti-
cament les scues pintures i incidir el hieratis-
me nórdic i plomis. I doblar. Es a dir celebrar
una regona exposició en Londres.

Jovens pintors: tal còsa es diu pronte, es
veritat?; pero hi ha que controlarse objetiva-
inent per a valorar i cubicar estes realisacions.

Atotes estes exhibicions d' art propi acu-
día el pintor valenciá ab la prestancia de la
seu simpatía abs3rta d' infant gran.

Encara en l'any 30 va a Suissa i en Zurich
inaugura una exposició dels seus quadros i ab
un cumul de elogis de la crítica i un ban pro-
fit Moreno Gimeno perennement jove, encara
dins la vintena retorna a Valencia, regenta la
cátedra de Dibuix en l'Institut de la Sèu d'Ur-
gell i en este mateix any ve a esmerçar ses ca-
res docènsies en 1' Escola Superior de Pintu-
ra Escultura i Grabat de Ciutat.

No res? Es poc ? Es prou!

Si, senyors, en esta película de la vida
fins ara de Moreno Gimeno, s' han estimbat
les enveges i els desficis per la dija d' atre,
i ell afona cada jorn en el seu quefer d' art.

Que '1 menará, sens desfalliments, al Il3c
que 's propasa.

Anim, bòn amic Moreno Gimeno.

«Retrat de la esposa», per Moreno Gimeno.
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Edicions «Ribalta»

Estes edicions constituirán volums mono-

gráfics en els que se mostrará 1'òbra d' un ar-

tiste valenciá estudiada per un crític i forma-

rán, en sa completa colecció l'exponent acu-

rat dels nòstres valors artistics actuals desta-

cats.

Formaran nutrits volums ab ben qüidades

edicions que a 1'ensemps podrán servir de

prèmis i de regals delicadíssims.

A les págines de la part crítica seguirán

magníques reproduccions de les interesantís-

simes òbres de l'artiste respectiu que com-

pletarán la monografía.

Havem començat per la del pintor, del di-

buixant, Rafael Sanchis Yago, personalitat ar-

tística actual de un relleu notable que cal do-

nar mes a conéixer entre'ls valencians, ja que

Sanchis Yago ha esquivat sempre la exhibició

i dels seus triòmfs la major part d'ells a Nor-

damérica.

Atre artiste i crític, coneixedor de la vida

i 1'òbra de S. Yago. J. M. Bayarri n'ha escrit

justes págines expositives que pensem plauran

a tots.

«RIBALTA )) resseguix així el plá del seus

projectes culturals artistics valencians.

La Federación Industrial i Mercantil, ha

publicat el primer num. de una Revista d'

aquells interesos i ha dedicat extenses págines

d'art que dirigirá l'ardi tartiste i critic Tete

Pla, que en esta edició comenta pròu vivament

la recient Exposició de Belles Arts de la Uni-

versitat.

El «Boletin de la A. P. T. D. de Valencia

propugna en fòrt article per la obligatorietat

del Títul de Professor de Dibuix per a totes

les convocatories i efectes oficials i públics.

Van a celebrarse les oposicions a Professo-

ra de Dibuix de les Escòles d'Adultes de Va-

lencia i han segut admeses les stes.

Pilar Delgado.

Dolors Pallarés.

Elisa Piqueras.

Teresa Fabregas.

Carme Tomás.

Maríe Dempere.

i Manuela Ballester.

En el pròxim num. publicarem un intere-

sant treball del Sr. Arquitecte major munici-

pal de Ciutat sobre la estética urbana.

Ha comensat ha publicarel Sr. Manant, en

(El Mercantil Valenciano)) els seus escrits so-

bre Ribalta, ab fotograbats d'òbres de l'exi-

.ni pintor.

Miquel Carratalá des de Madrid clama so-

bre les planes de ((Diario de Valencia)) con-

tra 1'entort de que son objecte els quadros del

pintors valencians, per els dirigents del Museu

d'Art Modern.

El pintor Tudela prepara una Exp. en la
,Federació 1 i M» de ciutat.

Ha sigut recuperada la célebre arqueta

arabic-persa de la Sèu de Pamplona.

16	 Tip. EL T U B I A— Salvador, 2s — VALENCL&	 ribalta



"b
as

ac
ra

m
cs

aw
ca

.A
.

.e.
IT

E4
9M

TI
TF

31
%

17
...

.:1
7:

:M
ni

rir
gr

nI
t:W

FR
O

.7
15

11
,4

17
7.

77
1%

71
77

:7
ST

llr
irw

.F
m

rp
m

.1
:::

17
:1

w
Tm

m
TT

Ti
pm

m
iT

T.
:„

:7
,?:

.:7
:q

m
p7

7.
7.

7-
,rm

gm
m

gn
:::

ym
m

irm
m

pr
.F

ri,,,
F:

.,,
.....

.....
.....

......
...

...
...

...
...

...
...

...
...

nu
ff

iv
iw

zm
im

m
ik

va
am

m
on

m
.v

ia
ge

ni
no

st
aw

m
g

...
...

...
...

. 	
.	

...
..

..
..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
 .
..
 .
..
..
 .
.
	

.
... :
	

' .
...

. •
••
	

..
..

..
 .

..


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Contra.pdf
	Page 1


