VOLUM PRIMER
OCTUBRE

JULIOL

1 9 3 3

1 9 3 4

t
Q
a

'9^

0
z
^
Qi ^aoY
d

^y^^Po

PUBLICACIÓ DE LA
JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIONS D'ART
BARCELONA

k,
BARC EL

PICASSO. NAFURA MORTA. 1901. W.USGU D'ART DG CATALUNYA. BARCELONA. p oro. SERRA

PICASSO
Quan per allà l'edat de dotze anys, Pablo Ruiz Picasso vingué
de Màlaga a Barcelona per a residir -hi llarg temps, s'establia per
sempre més un lligam entre la nostra terra i aquest ciutadà del
món que conserva, malgrat totes les seves aparences cosmopolites,
intacte, el fans racial d'andalús.
Pablo Ruiz, com és ben sabut, vingué a establir -se a la nostra
ciutat quan el seu pare fou nomenat professcr de l'Escola de Belles Arts. El pare de Picasso, el senyor Ruiz, com l'anomenaven a
Llotja, vingué a establir -se a Barcelona amb tota la família.
Pablo Ruiz Picasso féu a Llotja el seu aprenentatge destacant -se
tot seguit entre els altres escolars per la seva gran traça. Una traça
seguía, enèrgica, viril, no pas de simple manera. Res d'aquella
manera que el seu pare, senyor Ruiz, ensenyava a l'Escola de Belles Arts i que encara avui, en l'argot escolar, s'ancmena tocadillo.
Alguns d'aquests estudis de Picasso fets a Llotja, feren darrerament motiu d'un plet ressonant a París. 1 és que quan els homes
assoleixen la categoria d'un Picasso, fins llurs obres escolars són
vii lorades pel mercat.
Pablo Ruiz Picasso, abans de partir a París d'una manera
definitiva, féu de la nostra Barcelona el seu centre. Ací l'any 1900
obrí la seva primera exposició, i al costat dels homes dels Quatre
Gats>, del nostre primer i únic cabaret artístic, es formà.
Steinlen estava aleshores en voga a Barcelona, i no es pot pas

dir que el dibuixant de l'Assiette all Beurre no hagués influït Picasso, ben segur, abans que Toulouse-Lautrec.
En la formació de Picasso — aquest gran pirata de la Història
de l'art — no hi fou pas estrany el gran Isidre Nonell. (Recordem,
sobretot, els cretins de Bohí, aquells dibuixos i gouaches fregides,
maniqueistes, pre-picassians.) Picasso, com Rafael, assimilà les grans
troballes dels altres. Però Picasso, potser cansat de sintetitzar d'una
manera genial el passat i el present, ha volgut també — per a dicho d'una manera o altra — especular amb el futur, proposant -se
des d'aleshores crear aquella cosa absurdament genial que s'anomena pintura absoluta.
Pcrò no pas únicament trobem Nenell en la primera formació
de Picasso, sinó fins i tot Ramon Casas. Fins i tot hom hi endevina
la influència de Xavier Gosé i d'altres illnstradors elegants i frívols. Pera Picasso és Picasso, ja des del principi, recolzis amb qui
sigui. L'estil més trivial es torna en les seves mans estil puixant i
transcendent.
Abans d'absorbir i de continuar en profunditat Gaugin, Tonlouse-Lautrec i Cézanne ; abans d'assimilar els primitius italians
— en aquest cas, més que d'assimilació hom podria parlar d'atavisme, degut als seus avantpassats materns —; abans de refer els
clàssics i de jugar amb 1'etncgrafia, Picasso s'havia fet seu tot allò
que en el nostre fi de segle barceloní representava noves valors.
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A Barcelona l'artista, al costat dels Casas, Rusiñol, Miquel Utri]lo, dels Nonell i Canals, féu el seu entrenament revolucionari.
Era aquella hora la de trencar motllos, i no es pot pas dir
que Picasso no hagi anat més lluny que ningú en la trencadissa,
tot i que el seu geni vivent, i per tant contradictori, més d'una
vegada ha intentat amb èxit refer la norma.
Crec, però, que aquest gran anarquista que hi ha dintre l'esperit de Picasso, es faiçonà en aquella Barcelona espitregada, folla
i heroica dels temps de les bombes del Liceu i dels Canvis Nous.
En la Barcelona que tenia a dalt de Montjuïc el castell per a venjar i engrandir els seus mals. En aquella Barcelona dels primers de
Maig i de les conspiracions, que havia fet una creixença massa
ràpida i que havia engolit una gran quantitat de metecs de totes
les parts del món, i que tenia, en canvi, una policia aliotògena i,
diguem-ne, patriarcal, tot i que es refiava força de les garrotades.
Una gran part dels artistes d'aquella època havien format llur
psicologia al contacte de tota mena de monstruositats civils. La
bohèmia era aleshores de gran to; era de gran to aparèixer quatre
hores lluny del burgès i del menestral, car eren pintats com a
éssers vulgars i egoistes. Una part de la intellectualitat catalana,
en general refinadament burgesa, jugava el seu orgull damunt la
carta dels perseguits per llurs crims contra la societat. Hi havia
aleshores en l'ambient, deixatat, tus diletantisme anarquista de
primer ordre, del qual no es pogué salvar ni el propi Maragall.
D'aquest ambient eixelebrat en sortiren moltes personalitats
monstruoses. Gaudí, l'home de la Catedral Nova, elevava, amb el
seu geni, tot aquest estat líric a arquitectura. Mani, l'escultor dels
degenerats, inventava el primer expressionisnius abans que els alemanys.
De tot aquest estat anarquitzant, en resta, com a mostra magna,
l'Eixampla barcelonina, monjoia disgraciosa que culmina en l'anomenada manzana de la discordia del Passeig de Gràcia.
Pablo Ruiz Picasso es formà en aquesta Barcelona fi de segle, que entronitzava el lema afalagador de campi qui pugui...
La seva psicologia inquieta i enormement contradictòria es deformà, ben segur, per sempre més en aquell ambient. Però Picasso
aportava com a primer element de formació la substància de la seva
sang d'andalús: la seva gr:n sorna ribetejada de misticisme oriental. E1 pícaro ha consumat moltes vegades la tragèdia d'escanyar
l'italià — és a dir, l'home de la forma pura—, que es p arteix la
consciència i la subconsciència del gran malagueny. El florentí pot
hauria triomfat del gitano, d'una manera decisiva, si Picasso-ser
no hagués viscut la nostra Barcelona fi de segle.
Però, tant com la seva feblesa, la seva grandesa es recolza també en aquesta formació barcelonina. Totes les estranyes temptatives
de Picasso que han revoltat el món de les arts, són de rel anar
seves mutilacions, les seves abs--quitzanbrceloísm:
traccions, el seu nou concepte dels volums i dels ritmes i les seves
calligrafies, que han portat una plèiade d'homes — entre els quals
se'n compten de talent positiu — a caminar per intrincades dreceres o per torniols perdedors, tenen llur moment de fecundació en
la nostra Barcelona. No hi fa res que Picasso, al contacte amb París, introduís en el seu esperit — fins a cert punt — el gust i la
mesura pròpiament franceses; però, així i tot, la formació, o la
deformació, de l'artista es féu en la seva primera jovenesa, en la
nostra Barcelona plena de follies de totes les qualitats.
Les elucubracions picassianes més absurdes es produïren, és
cert, a París. Els estranys infants estètics de Picasso foren parits en
la capital del món, però la fecundació i gran part de la gestació llur
fou barcelonina. Moltes d'aquestes elucubracions més o menys
plàstiques. més o menys llegibles, han estat revisades o s'estan
revisant. Siguin les que siguin les conclusions a què hem arribat o
a què arribarem sobre tots els aspectes de la pintura absoluta inventada per Picasso, s'ha de considerar que gairebé unes generacions han viscut de l'absurd i de l'evasió. 1 aquest absurd i aquesta
evasió, es basen, ben segur, en el nihilisme difús arreu del món
en la fi de segle, però esclatant en la Barcelona d'aleshores.
La història de l'art no podrà negligir el fet que, com tm avanç
de la gran guerra i com a reminiscència de la postguerra, l'art
ha intentat formular-se fora dels seus propis límits : ha pretès expressar-se místicament no pas amb símbols, sinó amb signes mà
Estranya mística d'estetes, no pas adreçada a la recerca de-gics.
Déu, sinó a la caça d'unes sensacions noves, inspirades, però, en
l'etnografia i en la prehistòria. La Història de l'art no podrà oblidar que un dels esperits que més ha contribuït a formar aquest
estat d'ànim artístic collectiu, dislocat i anarquitzant — estat que ha
conegut també la seva grandesa —, fou el malagueny Pablo Ruiz
Picasso, format en la Barcelona contradictòria dels Quatre Gats.,
i de 1'Ensanche. D'aquest Ensanche l'arquitectura del qual els
sobrerealistes posen avui com a model d'art automàtic, produït per

aquesta cosa desconcertant que s'ha descobert fa poc — claveguera
de l'ànima — i que s'anomena subconsciència.
Picasso estarà per sempre més lligat amb aquella Barcelona,
en la qual els nuclis catalanitzants vivien dispersos i sense massa
e fi ciència : en la qual la catalanització — aquest gran fet no del
tot ben consumat encara — tot just havia començat. Estarà Picasso
per sempre més lligat a aquella Barcelona caòtica, ele la qual va
sortint la unitat — l'harmonia — de la ciutat i de la Catalunya
futures.
És bo, doncs, que treballant per la unitat de la Nació, no oblidem el fet del barcelonisme de Picasso. Lluís Plandiura no l'oblidà mai, i per això recollí en la seva collecció totes les obres que
pogué del gran malagueny, lligades encara amb la formació barcelonina de l'artista. 1 ara, aquestes obres, sortosament adquirides
per la Generalitat de Catalunya i per l'Ajuntament de Barcelona,
formant part de la important Collecció Plandiura, han passat a
integrar el Museu d'Art de Catalunya.
L'any 1901 féu Picasso el seu primer viatge a París, i retornà
aviat a Barcelona, on féu algunes temptatives de pintura mural al
fresc. És a Barcelona on s'inicia l'etapa monocroma blava. En el
Museu d'Art de Catalunya es recolliran una sèrie d'obres de joventut, algunes d'abans de la primera partida de l'artista a la ciutat
del Sena, com els pastells signats Pablo Ruiz Picasso, en els
quals són representades coblejadores.
Un d'aquests pastells fou executat en el taller que Ramon Casas i Miquel Utrillo tenien en aquell temps a Barcelona, i representa una dona rossa maquillada, en vestit de soirée. En l'altre hi
ha també plasmat un personatge de music-hall: una chanteuse a
la manera d'lvette Gilbert. Vestit groc ornat de blau, guants grisos
produïts per les reserves de la tela. Ambdues obres poden datar-se
en i8gq o en 1900.
En el carnarí, pastell executat damunt paper terròs, un xic més
¡Ion que els anteriors i en el qual hi ha l'empremta de l'impressionisme, és una obra feta a París al principi de la seva primera estada. Figura de dorna asseguda en un sofú, probablement fou executada a la seva arribada a la ville-lumière. És tm dibuix al llapis
realçat al carbó, colorit el cos amb blau rutilant. E1 model fou,
segurament, Germaine. Ambdues obres són signades encara Pablo
Ruiz Picasso i formen part actualment del dipòsit del Museu
d'Art de Catalunya.
Cafè Concert, de la Collccció Barbey, és, ben segur, d'una
època immediata posterior, pintada a plena pasta, i recorda, fins
a cert punt, per la seva sensibilitat pictòrica, les obres mestres
de la Collecció Plandiura, Nana vestida de bailarina i Natura
morta. La primera d'aquestes obres és una grotesca flor del mal,
germana en esperit dels cretins de Nonell, més que de les tristes
figures arrencades de la vida alegre de París per Toulouse-Lautrec.
Tècnicament, Picasso ací empra el divisionisme a gran pasta,
i assoleix amb la pintura a l'oli una certa polsosa qualitat de
pastell. El tràgic realisme espanyolíssim del Bobo de Coria es
revesteix ací amb rutilàncies de la paleta dels impressionistes.
La nana amb el rostre maquillat i els cabells negres va abillada
amb el clàssic vestit de dansarina de cafè concert, ací, de color
roig i amb el farabalà en blau i verd. La natura morta no està
pas massa lluny de certs Cézanne; fou executada en 1901.
És difícil intentar classificar les obres d'un geni tan divers com
Picasso; així, per exemple, l'obra fauve que reproduïm, que té,
en bona part, les característiques de les teles negres», és una
pintura executada molt anteriorment a l'època negra, segons ens
contà el seu amic el pintor Sebastià Jtmyer.
En el Retrat de la sen'yora Picasso, l'artista practica una objectivitat, que hom gosaria qualificar d'escolar, si no fos per la intencionalitat psicològica i per la intensitat plàstica.
Pertanyen decididament a l'època blava els dos característics
retrats del pintor Sebastià Junyer, l'un davant d'una taula de
cafè i amb una dona al costat, figura una mica deslligada de
l'estil del conjunt; l'altre únicament representant el bust del pintor, actualment resident a Mallorca. Entre Junyer i Picasso existí
una veritable camaraderia. E1 primer d'aquests retrats pertany
a la magnífica collecció dels germans Sunyer; l'altre és propietat
del Museu d'Art de Catalunya. Ambdós són pintats amb matèria
llisquent i el segon d'una manera molt fugada, damunt paper
cansan.
Retrat de dama, de la Collecció lunyer, podria datar-se en
1904-5. Ací Picasso sembla preparar la manera més serena, lleu
romàntica de l'època rosa. Aquest retrat és una obra-geramnt
clàssica : els italians i ingres es fan ací presents. La vitalitat del
cardenal de Rafael del Prado, reapareix ací en aquest bell i ner4

viós model femení, amb aquella orgànica i lleugera deformació
del rostre, cara al Greco, però també al mestre de Montauban.
Aquest retrat femení de Picasso és un precedent històric per a
estudiat com cal l'obra de Pere Pruna, pintor nostre tan enllaçat
en tm principi amb l'obra del gran malagueny.
Cap de riota, damunt paper groc-rosat, I El nen malalt, pastell,
ambdós al Museu d'Art de Catalunya, pertanyen també a l'època
blava. En Nen nialalt, maternitat de clar i obscur leonardesc,
l'italià parlà el seu llenguatge, però en l'expressió de la mà nerviüda i ossosa i en la dels rostres i els cossos de l'infant i la
mare, cal, per a trobar Itàlia, pensar en Caravaggio, el predecessor de l'Espagnoletto.
Hom ha de situar, dintre un expressionisme orgànic de primera qualitat, el gran dibuix al pinzell sobre paper d'embalatge,
que actualment guarda el Museu d'Art de Catalunya i que anterlorment de la Collecció Junyer havia passat a l a Collecció Plandiura. En aquest dibuix està representat un miserable esparracat
amb un realisme intensíssim. Picasso fa en aquest dibuix una
veritable demostració del seu domini de l'organisme humà: la
dinàmica asimetria del rastre del pordiosero té accents de Leonardo i de Ribera. Picasso juga amb les línies, establint -les en el
lloc precís per a convertir-les en un llenguatge plàstic. No és
estrany que aquest gran artista restés fatigat de les belleses del
món exterior, car el seu domini sobre aquest esdevingué tan fart,
que en repetir el joc li deuria semblar truc estereotipat. No és
estrany que aquest esperit inquiet intentés l'impossible de dominar
pictòricament emocions abstractes de nombre i ritme, abans d'ell
reservades, plàsticament, a l'arquitectura i, fora de la plàstica,
a la mílsica I al vers.
Però Picasso, en els bons moments, com tots els grans mestres, en les seves obres representatives féu jugar la idea abstracta
de la proporció. Sense aquesta idea la pintura esdevé art fotogràfi ca, parasitària. Picasso, quan viu dels objectes, és per a donar-los
un ordre nou, i tant com interpretar-los, l'artista assoleix transfigurar-los i dotar-los d'una vitalitat que no posseeixen pas sempre
les coses naturals, sobretot per als que no saben engrapar-les, que
vol dir veure -les, tant com concebre -les.
Heus ací Picasso en aquest altre retrat, el de la senyora Canals,
avui també al Museu d'Art de Catalunya. Aquesta obra, mestra
dintre la producció de l'actual vedette de l'Escola de París, representa un moment de plenitud de l'artista, en el qual la idea de
proporció i mida dels volums tornada a establir per Cézanne,
adquireix ressonàncies noves. Una serenitat, una espiritualitat molt
al punt, un realisme harmònic, assenyalen els límits de començament de la idíllica evasió del simbolisme de l'època rosa.
Es aquesta una de les obres més equilibrades de Picasso. Diuen
que l'artista, després de totes les tortures de l'abstracció — després dels seus jocs geomètrics i calligràfics —, reposa mirant aquesta tela quieta i vivent, pintada en un moment feliç de la seva
jover^esa. Una tela que Picasso voldria tenir prop d'ell tota la vida.
Aquest retrat de la senyora Ricard Canals és una de les obres
mestres del nostre Museu d'Art Modern. La gran passió per la
pintura que distingeix Plandiura de la majoria de mortals, féu
possible que el malaguanyat Canals es desprengués d'aquesta tela,
avui, com tota la ccllecció del barceloní del barri de Ribera, propietat del nostre patrimoni públic. La senyora Canals apareix ací
vestida de gris i amb mantellina negra amb flors rosa sobre un
fons ocre, extremadament líquid.
Altres obres de Picasso existeixen a Barcelona. Aiguaforts i
alguna nota colorida es troben niés o menys escampats per la
nostra ciutat.
Pablo Picasso féu, fa alguns anys, present al nostre Museu
d'Art Modern, de la seva obra Arlequí, tela de l'època rosa. Durant la dictadura anticatalana, que en certes corporacions es mani
elements incults, es retirà o s'intentà reti -festàadminrp
dels murs del Museu l'obra que el gran malagueny havia de--ra
dicat a la nostra ciutat, com un record als records de joventut
viscuts per l'artista en la nostra Barcelona.
Barcelona i Picasso restaran oficialment i cordialment lligats
des d'ara, no pas únicament per l'Arlequí cedit generosament per
l'autor, sinó també per tots els Picassos que procedents de la Collecció Plandiura formaran en el nostre Museu, un fons ben respectable d'obres d'aquest gran artista. Fons que caldrà completar
amb altres obres de les que actualment no han sortit de Barcelona
i amb algunes que representin les modalitats cubista, clàssica i
abstracta.
És necessari lligar Barcelona amb Picasso : amb tota la rica
complexitat de Picasso. Esperit format a la terra, cal reintegrar-lo
a la terra, amb totes les seves fases i facetes contradictòries dintre
RAFAEL BENET
una gran unitat de sensibilitat I talent.
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XAVIER NOGUÉS
DECORADOR

NOGUÉS. LA FORÇA DE BARCELONA.
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Si la decoració pot considerar-se, tal com creiem nosaltres, una cosa definitiva, formant part viva de l'obra creada, Xavier Nogués ha tingut tothora
un alt sentit de la decoració.
Aquesta, en el seu concepte estricte, que no és altre que el dels bons
temps dels mestres decoradors, és justificada per tal com neix d'una necessitat i es nodreix de la valer de la creació mateixa.
No es pot dir el mateix respecte a la decoració d'ara, la qual, sovint,
no és més que un vestit canviable i innecessari, amb el qual es revesteixen
les nuditats de les noves construccions.
La decoració no ha d'ésser mai un luxe, sinó una necessitat, la qual ve,
forçosament, com una resultant de l'acabament de l'obra.
Xavier Nogués, amb la seva decoració és precís i minuciós, com ho són
tots els seus actes.
La seva decoració no escauria a tin marc de grans dimensions; li cal
una intimitat i un recolliment perquè el detall prengui tota la importància i
perquè el conjunt assoleixi la distinció i la noblesa del detall. D'aquesta
funció de complement en treu la rara qualitat de la seva obra, i és així
com nosaltres l'entenem i el volem.
Ja sabem que si li hagués calgut decorar grans superfícies, Xavier Nogués
hauria canviat de procediment; amb aquest canvi, però, no hi hauria guanyat.
Així, en el decorador actual hi tenim tots els diferents aspectes del mestre Nogués: pintor de cavallet, dibuixant i aiguafortista.
EI saló de l'Alcalde de Barcelona, que avui reproduïm, és una mostra
definitiva de l'elegància i talent del nostre artista. Tinguérem ocasió de
veure la <<maquette», ja enllestida, a París, lloc on el mestre l'executà.
Hem seguit el curs de la seva execució al taller de l'artista, en els nostres viatges a Barcelona, i hem pogut contemplar ja el conjunt enllestit i
posat a lloc.
Aquesta obra plena de qualitat, no solament no la podia fer més que un
català, sinó que calia que aquest fos, a la vegada, un barceloní, i encara del
barri de Ribera.
Per a arribar a copsar cls imponderables de poesia que intervenen sempre
en les composicions decoratives, si aquestes volen tenir vida per temps, per
bé que l'anècdota cal que s'esvaneixi del quadre de cavallet, en la decoració, per centra, cal que hi sigui superada. 1 és en aquesta superació que
la decoració pot i ha d'arribar a l'art pur.
La coloració en els plafons esmentats, és rica i harmcnitzada per la seva
sobrietat. Els colors, ccm els volums i les línies, són sospesats i posats en
equilibri amb un ritme peculiar del mestre; els personatges són els seus.
Ningú com en Nogués no ha sentit tan plàsticament els nostres avis, la Catalunya obrera i burgesa del segle passat.
Aquesta decoració, el viatger estranger l'admirarà pel bon gust que la
presideix, per la seva originalitat filla d'una personalitat ja feta, per les lleis
respectades de la composició clàssica amb les llibertats permeses al domini
de l'ofici, per la bellesa del color, per la senzillesa de línies i per l'harmonia
del conjunt.
A nosaltres, els naturals d'ací, ens sorprendrà per tots els records, per
totes les ambicions, per totes les inquietuds i les conquestes que ens precediren.
El mestre Nogués ens fa estimar el segle XIX.
Allunyat de les petites lluites de l'èxit fragmentari, però vinculat al
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sentit noble del seu curs, per la intensitat assimiladora d'allò que pot ésser útil ai seu temperament, sap donar-nos aquestes decoracions que ens honoren per la
sòlida valer real amb què estan accnseguides.
A les parets solament s'han de portar les conquestes,
i no les lluites que resten del quadre de cavallet. Així
ho ha entès Xavier Nogués, i així les seves decoracions
s'han sostingut i es sostindran a través del temps.
Tant el saló de la casa Plandiura com aquest del
clespatx de l'Alcalde, resistiran totes les crítiques, perquè un s'hi sent bé, les lleis constructives hi han estat
respectades i la decoració és un repòs.
La valor simbòlica dels personatges és clara i senzilla. Sense deformacions ni peus forçats, uns detalls
d'indumentària i prou. La decoració d'aquest saló o
despatx constitueix un alt homenatge a la gent que
ha preparat la Barcelona d'ara, als invents que han
permès la seva ràpida creixença i li han donat el caràcter comercial i industrial que actualment té, als
elements espirituals que han portat el desvetllament de
la nostra personalitat i el nostre renaixement polític
que han donat la capacitat a la nostra ciutat.
Heus ací la part anecdòtica d'aquesta decoració;
anecdòtica pel conjunt, per la disposició dels seus elements, aquests, però, presos separadament. Veurem
com tots ells tenen vida pròpia, perquè són fills d'un
estudi acurat i vivificats per la valor de creació que
ha presidit aquest treball de decoració des del més
petit detall fins a la concepció de tot el conjunt.

XAVIER NOGUÉS. PUIXANÇA DE BARCELONA. 1933• FOTO. SERRA

Xavier Nogués ha sabut arribar a una unitat perfecta movent -se amb una absoluta llibertat, sense defugir el caràcter precís i net del seu dibuix i de les
seves composicions en aiguatinta. E1 color sol li ha
servit per a situar en un mateix pla tots els elements,
i l'equilibri del dibuix n'ha facilitat el conjunt.
En Nogués ha heretat dels nostres avis un sentit
senyorial que avui va extingint-se; ha sabut donar
tota la valor al nostre localisme, ha sabut veure que
el localisme pres amb profunditat és el que traspassa
les fronteres, és el que pren valor d'universalitat, Que
no és el mateix que la moda internacicnal, postissa,
la qual, mancada d'arrels i superficial, acaba per no
ésser de cap país.
Amb aquest sentit senyorívol hi van agermanades
l'elegància, el bcn to menestral, els quals a tot arreu,
avui, són la veritable aristocràcia, per llur superació. Per totes aquestes virtuts, el despatx del nostre
Alcalde és convertit en una joia, que el temps ens
augmentarà de valor.
A la valor artística que té, podrem afegir la valer
sentimental que tenen a tots els països del món les
obres d'art que llurs fills han creat en moments representatius i que acaben per fermar part del patrimoni
del país.
Xavier Nogués, amb aquesta decoració, resolta amb
la més gran senzillesa, ha sabut crear-nos aquest despatx, en el qual ha trobat la manera d'expressar -nos
ensems que el seu art, la seva profunda catalanitat.
JOSEP LLORENS ARTIGAS

XAVIER NOGUÉS. L'ESPERIT. 1933• FOTO. SERRA

XAVIER NOGUÉS. ELOGI DEL SENYOR ESTEVE.
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XAVIER NOGUÉS. L'AVENTURER 1 EL CAPITÀ DE VAIXELL.

1933. FOTO. SERRA

XAVIER NOGUÉS. PUIXANÇA DE BARCELONA. FRAGMENT. 1933• FOTO. SERRA

EL PINTOR FELIU ELIAS
les anades i vingudes del gos que els passa pel davant, el brog:*
de la vida urbana o el repòs de llur interior.
1 certament, aquesta admiració contínua, aquest constant me
ravellament davant la realitat tota, no té pas res de comú amb
el beat embadaliment panglossià abandonat en el seu infrangible
optimisme. L'home normal i l'home sensible saben prou bé que
al món hi ha molt de dolor, com hi ha un xic de plaer; hi ha
molta tristesa, com hi ha poca alegria; però també saben que el
bé i el mal són les dues cares d'una mateixa medalla, i que tant
l'un com l'altre, i tots dos alhora, fan la vida de l'univers. Aquests
homes mai no es sentiran fracassats o vençuts pels desenganys
de la realitat, perquè la fantasia no els haurà enganyat mai
tampoc.
Si per a l'home normal el món és admirable en tots els seus
aspectes, més ho és encara per a l'artista. D'aquest món, que es
comparteixen en un combat desigual la misèria i la felicitat, la
sutzura i la puresa, és d'on l'artista treu la substància de la seva
obra. I si el seu art és la pintura —l'art representatiu per excellència —, és en la representació de totes les coses del món, siguin
les que siguin, des de les més quotidianes a les més rares, de les
niés vulgars a les més exquisides, que troba la humil i altíssima
raó d'existència de la seva activitat.

Si n'és de bella l'evasió! Com és temptadora la fugida — mal
sigui només que per mitjà del somni — lluny, ben lluny, d'aquest
món infecte, injust i esguerrat! Poder planar, emportat per les ales
diàfanes de la fantasia, per damunt la maldat i la baixesa, l'en
d'aquesta vil realitat que us entrebanca a cada pas,-ganyildor
que us agredeix, que us fereix i que s'interposa constantment entre
vós i els vostres anhels, entre vós i les vostres illusions ! Quina
ambició més alta, per a un esperit delicat i sensible, que la de
trencar tota mena de lligam amb aquesta realitat miserable i crear
— demiúrgicament — en una sublim superació de totes les pcssibilitats i previsions humanes, un món nou, un món lliure, un
món curull de novetats i de sorpreses; una realitat superior, en
fi, les lleis de la qual no tinguin res a veure amb les que regeixen
aquesta immunda presó que reté captiva la nostra ànima!
Aquestes serien, poc més o menys, les paraules amb què la
paranoia faria la seva propaganda. Seran aquests, si fa no fa, els
arguments amb què defensarà la seva trista actitud davant la vida
qualsevol dels refugiats en els mil paradisos artificials que inventà
l'esperit apocat per la por de la lluita davant la migradesa de les
pròpies forces o ha creat l'hedonisme — des de les pseudo- filosofies
del nihilisme i de la inhibició fins a la tirànica droga xinesa —. I
són aquestes també les idees bàsiques de què es nodreix la doctrina de tantes i tantes sectes esteticistes que hem vist néixer
i morir, incansables, propugnant l'abominació del món real i de la
seva representació.
I ben justificat seria, certament, aquell blasme de la realitat
en defensa de la paranoia — aixopluc de l'esperit malalt que no
té o ha perdut la seva facultat d'adaptació a la realitat del món —;
podria ésser expressat amb bons raonaments quan es tractés de
cohonestar el capteniment d'aquells decepcionats de la vida, ferits
pels esdeveniments o, senzillament, assedegats de sensacions que
la realitat neta i pelada no els dóna; malalts o sofrents, impotents o vençuts i, en tot cas, mancats d'aquella sublim qualitat
vital que fa que l'home normal, a través de totes les dolors i enmig de totes les lluites, trobi sempre bell el món, admirable el
seu espectacle i no pensi mai a dimitir el seu Ilec de contemplador si no és per força.

Artista d'aquest tipus és Feliu Elias. Si artista català hi ha
conscient de la seva pròpia força i de les possibilitats de l'art
que conrea, depassar els límits de les quals és desvirtuar i destruir-ne tota l'essència, aquest és ell. Feliu Elias és un devot fer
l'univers visible, d'allò que ha estat anomenat el-ventísimd
món fenomènic. Fera d'aquest univers, fora d'aquest món, per
a l'artista pintor, tot és tenebra i confusió, literatura i falsa metafísica.
És d'aquest món que viu la pintura, i és interpretant aquest
món que ens ha de donar els seus més saborosos fruits. És en
descriure'ns cada objecte, cada cosa, sota els mateixos aspectes
que els veiem nosaltres sempre, però transfigurats a través d'una
expressió que n'ha presentat llurs més íntimes essències, revelantnos-les sota una nova llum que, no gens menys, és la que els
illumina cada dia, on la pintura acompleix el seu destí. Car l'í:nica demiúrgia que li és permesa — i no és pas, en veritat, minsa
ni menyspreable —, és aquesta de revelar-nos, a través dels seus
mitjans i no d'altres, i per obra de la seva submissió a la realitat
visible — quina altra hi pot haver per a ella? —, l'eterna i infinita bellesa en què viuen immergides i eixamorades totes les coses
d'aquest món.
I és cl servei d'aquesta demiúrgia que Feliu Elias ha posat
tot el seu entusiasme i tot el seu talent. Per això és que es colloca amb amorosa sollicitud davant els seus models de tota mena.
Deslliurat en absolut de qualsevol criteri que hi establís una postissa categoria de dignitat estètica, per a ell tots són prou bons
per a donar-nos-en llur substància plàstica en una pintura ferma,
neta, clara i esbandida, i ens els transcriu amb llur color, amb
Llurs qualitats, amb llurs infinits matisos, amb tots lluus jocs de
llums i d'ombres, reflexos i valors. 1 és per això també que la
pintura d'aquest artista ens comunica la joiosa esgarrifança d'aquell
qui es posa en contacte amb el profund sentit d'aquesta realitat
quotidiana que ha vist massa sovint sense veure -la i que per obra
d'aquesta pintura se li revela com un insospitat tresor de gaudi,
riquíssim i inesgotable.

Però l'absurditat que representa que aquella execració de la
realitat pugui ésser utilitzada per a proclamar 1'excellència d'un
art, quan l'única raó d'existència d'aquest art és precisament la
representació realística, és inadmissible per a tot aquell qui no
confongui lamentablement coses que sempre haurien d'ésser ben
clares. És prou per a explicar l'absurditat d'aquestes doctrines llur
vertiginosa successió, l'una sortint darrera l'altra en una profusió
tropical, cada una més a la vora de la veritat que 1'anterier; les
empentes i els tomballons en què veiem que es debaten fins que
assistim a Llur mort, després de la qual ja no se'n recordarà nin
-gú,
com ningú no es recorda ja de les precedents.
1 és que l'art representativa que nega la realitat es nega ella
mateixa. E1 pintor veritablement pintor és realista fins al moll
dels ossos. Ell posseeix aquella qualitat que hem assenyalat en
l'home normal, en el seu grau més elevat — gairebé angèlic —,
com la posseeixen també tots els altres esperits més sensibles
que el comú. Per a aquests esperits no hi ha monotonia, no hi
ha vacuïtat en res del que veuen, en res del que els ofereix el
polimòrfic i exuberant panorama que el món els mostra cada dia.
Tot per a ells és meravellós i insuperable: el sol eixint per llevant o ajocant -se per ponent, el verd de les fulles dels arbres o
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FELIU ELLAS. NATURA MORTA.
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FELIU ELIAS. LA LECTURA.
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FELIU ELLAS. LA FALGUERA MALALTA.

1918. COL. VAN DEN BERG. AMSTERDAM
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1925. MUSEU D'ART DE CATALUNYA. BARCELONA
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La pintura d'Ignasi Mallot
Corot, sobretot del Corot més realista .i tal vegada niés intens, el
de les velles rutes de França, amb les reconades d'ombra humida
— que de vegades semblen olotines —, el Cerot de les rutes d'Arras i de Sèvres, d'El Molí, del Pont de Palluel o del Pont de Mantes. Mes En Mallo!, tot i sentint aquell encís, no s'atura a cap mena
d'imitació; hi aprèn i va a la seva; va seguint lluny d'aquell caient
de somni, que també admira en el Vayreda vell.
Segurament també ha admirat aquella fuga del pinzell d'En
Mir; mes ell no el seguia en les audàcies de colorit ni les experiències arriscades a què En Mir es donava després de l'equilibri
d'aquell «Hort del Rector, del Museu de Barcelona, equilibri al
oual havia de tornar amb més vigcr i abundància. En l'obra d'En
Mallo! no hi veieu virades, divergències, provatures; no interpreta
gaire, pinta allò que veu, i la seva gràcia és que percebi nítidament
tanta harmonia i la representi amb un pinzell tan hàbil.
És un temperament d'artista llevantí que, fins avui, s'ha evadit
del .t defectes dels artistes llevantins. En la solitud del seu treball
no incorria en un isolament desequilibrader; tenint facilitat artística, no queia en la banalitat i l'amanerament com féu, per cas,
En Santiago Rossinyol, un gran artista en fallida; pcdent atuir el
públic — i ell mateix — amb ardideses, s'acontenta d'una pintura
aparentment humil i, de fet, més sòlida; és un artista llevantí que
ha servat, fins avui, aquell sentit de la mesura que és la gràcia
llevantina.
Per aquesta moderació i la docilitat a la naturalesa, les seves
obres, de les primeres a. les últimes, tenen una frescor jovenívola,
una frescor espiritual d'harmonies acabades de descobrir, amb la
saviesa alhora de qui hi té la vista avesada i té un art que no hi
posa resistències.
IV

E1 Vayreda fill atreia a Olot els seus amics de taller i d'acadèmia. Pcdia fer-hi una mica el prestigi del paisatge clotí del vell
Vayreda i d'En Galwey. il fet és que d'una breu estada de dies
venia el passar-hi els estius i, a 1'íiltim, el quedar -s'hi a viure.
Els pintors hi feien una mena d'estiueig sense perdre-hi el
temps, un estiuejar plàcid i actiu. Hi pintaven tranquillament sense
la febreta de les tendències, de les capelletes, de la crítica. S'aplegaven gairebé cada tarda en aquella casa d'En Vayreda, que tenia,
tret de la façana davantera, l'aire i 1'amplcr d'una vella masia
senyoria! de fora vila — com ho era. 1 d'allí s'escampaven pels indrets de la Font Moixina, de les Móres o de les Deus, fins al
caient del dia.
A l'any lo hi anaven En Mallol i En Pascual; després En Galí
i en Carles; i aleshores, amb l'avi Berga i En Vayreda, que ja hi
vivien, i En Galwey, que de temps hi estiuejava, com En Llimona,
feien d'Olot una vila d'artistes. Afegiu-hi el record encara viu del
vell Vayreda, i, en la llunyania, una ombreta d'història amb els
noms d'En Panyó i de l'Amadeu.
Quan En Mallol es decidia a viure a Olot. era quan morí En
Prat de la Riba, l'any 17. Aleshores deixà les lliçons de dibuix que
donava a Casa la Caritat. tenint amb aquella mort un trist pres
l'esdevenidor de Catalunya. I qui no el tenia? Sense-sentimd
En Prat de la Riba, qui menaria la barca? La tarda que vaig saber
la seva malaltia inguarible, fou per a mi una tarda tristíssima.
Era diumenge; anava, com de costum, a les sardanes de la Fent
de Sant Roc, amb els amics pintcrs. La fent espaiosa, plena de gent
que hi passejava sota aquells plàtans altíssims, vora el riu; la tonada planyívola de les teneres vagament difosa en l'aire ; tot hi
era tranquil com cada diumenge, tranquil i dolçament trist. I a
mi, la gent i el país em semblaven, aquell vespre, com un infant a
qui s'està morint el pare i no sap el mal que va venint-li a damunt. Aquest pressentiment amh els anys hem vist com s'acomplia. Però un poble és vividor, i la seva vida no depèn gairebé
mai de la d'un home.
Aleshores En Mallol, per pintar més solitari, anà a viure a Les
Preses, en aquell pla que té en una de les seves reconades els prats
i rovires de Verntallat i el poblet del Maiol, a les rives del Fluvià,
damunt d'una coma.
Bona part de la seva pintura reprodueix meravellosament
aquests paratges. I amb una fidelitat tan aguda, que tal vegada
sigui ell qui dóna amb més semblança, fins avui, el paisatge olotí.
E1 pare Vayreda sovint el componia a la seva manera; En Carles,
encarad més; En Francesc Vayreda tenia algunes infidelitats en el
dibuix i el to; l'avi Berga el velava d'una harmonia gris.

Mort En Francesc Vayreda, l'any zq, estroncada aquella deu
de seny i simpatia, En Mallo! deixa Olot i torna a la seva nadiva
Tarragona, on en silenci i en retraïment continua la seva obra, ja
vasta, amb un treball seguit i infatigable, al marge de les divagacions i les incertituds de l'art d'última hora. Amic i admirador
d'En Picasso, sap discernir tranquillament en les personalitats i
tendències, allò que és permanent d'allò que és una provatura i,
tal vegada, una moda. En Mallo! és un dels mestres de la pintura
catalana del nou-cents, i, fent o no fent escola — això és secundari — seria una feina ben profitosa per als artistes joves l'estudi
de la seva obra.
La mestria d'En Mallo! és la naturalitat ; entre l'home i el país
hi ha harmonia; entre l'art i la naturalesa a penes hi ha lluita.
En Mallo! es situa dins una tradició molt profunda a Catalunya: la d'En Joaquim Vayreda, d'En Ventura i d'En Verdaguer,
emparentada amb Corot, Mistral i Longfellow. Un crític curiós i
no gaire conegut, En Rierola, en el seu Dietari, el dia i de desembre del 93, amb motiu de l'exposició pòstuma de pintures del
vell Vayreda a Can Parès, anotava:
Obeí la veu interior i sa personalitat sortí clara, amb caràcter
propi, i en nostres exposicions es féu admirar una nota nova, clara,
tendra i viva: de tan viva fecundadora.
»...Quins raigs de vida i alegria en aquelles prades on els pomerars i presseguers esclaten en flor! La primavera brolla de cada
pinzellada, tendra, gerda ufanosa. Ningú no ha dat més tou a
l'herba dels prats, ni sorprès millor el misteri de les boscúries i dels
cims de les muntanyes. Enlloc na treu cap l'artifici ; per tot s'escampa la naturalitat plena de senzillesa.»
Notem bé que aquestes paraules : «naturalitat plena de senzillesa», aplicables a la tradició artística llatina, també ho serien a
les deliqüescències ginebrines de Rousseau i Amiel, a una mena de
panteisme malaltís.
La pintura d'En Mallol no té ben bé res de panteística. Té una
energia, una claredat, una força descriptiva — no un esllanguiment
descriptiu —, que van a la comprensió de dret, sense desvetllar
vagues ressonàncies musicals. El seu cop de pinzell, ràpid i acoloridor, mentre combina esfumaments i línies, delimita i descriu. No
té el detall de la miniatura, però té la vigoria do l'art decoratiu.
Fa una pintura que és com aquells poemes que s'han de recitar
en veu alta i clara. Es una pintura on no es veuen esvaniments i
misteris, on només es veu el domini clar de l'artista damunt de la
seva art i de la naturalesa.

II
Quan En Mallo! començava a pintar el paisatge olotí venia.
com En Pascual, de Tarragona, duent-ne una paleta d'argiles vermellenques; havia passat anys a l'Acadèmia Galí, era company de
taller d'En Monegal i d'En Vayreda: havia hivernat amb ells i En
Carles z París; és a dir, que no li era llunyana cap inquietud de
les sentides aleshores en l'ambient artístic barceloní. Mes, tot i la
fina receptivitat d'aquest artista, tot i trobar-se vora la pintura
torturada d'En Vayreda, i vora d'En Monegal, tan inquiet i disquisitiu, mai no li vèieu ni la més petita perplexitat ni el menor
dubte. Seguia la seva tasca sense neguit, sense lluita aparent. Tenia aquella habilitat llevantina, aquella mena de verba que, si és
continguda, si va guiada pel bon gust, dóna una art serena, noblement fàcil i feliç.
nvestig
l it que i,
Així, En
allol. en
s
sinó que roba 1 troba abundosament, en el país la paleta,
de color; hi troba exuberàncies en les verdors frondoses dels paratges de Sant Privat d'En Bas o de la Font Moixina ; hi veu de
vegades una simplicitat alhora emotiva i delicada; i sempre, lot i
la fuga del seu pinzell, us representa el país amb l'exactitud de
qui pinta senzillament només allò que veu. Té, com artista, la
benaurança que les seves visions i el seu gust no vagin més enllà de
la seva tècnica, i en aquesta hi és tan hàbil, que li serveix per
a una visió abundosa i fina.
III
En Mallo! acollia i aprenia les lliçons de tothom, sense rebre
tina influència perceptible de ningú. Havia sentit l'encisament de
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IGNASI MALLOL. PAISATGE.

1932. COL. RAMON PUJADAS. BARCELONA. FOTO. SERRA

1GNAS! MALLOL. EL PORT.

1932. COL. RAMON PUJADAS. BARCELONA. FOTO SERRA
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IGNASI MALLOL. CIURANA. 1932. COL. RAMON PUJADAS. BARCELONA. FOTO. SERRA
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IGNASI MALLOL. EL CASTELL. CIURANA. i932. COL. RAMON PUJADAS. BARCELONA. FOTO. SERRA

IGNASI MALLOL. PRAT DEL LLOBREGAT.

IGNASI MALLOL. GRITELLES. CIURANA.

1931. FOTO. SERRA

1932. COL. RIGOLT. BARCELONA. FOTO. SERRA

JOSEP LLUÍS SERT. PROJECTE DE PAVELLÓ DESMUNTABLE PER A EXPOSICIONS D'ART. FAÇANA.

1932

Ens manca un Palau d'Exposicions d'Art
Catalunya, una de les nacionalitats de cens artístic més considerable, no té encara un Palau on poder estatjar les grans exposicions d'art. Barcelona, una de les ciutats de vida artística més
intensa, on cada any les exposicions particulars arriben a sumes
insospitades, no té un Palau on les organitzacions societàries dels
seus artistes li puguin retre homenatge amb llurs grans anuals
manifestacions collectives. És doblement dolorós que això passi
en el nostre país, que mai no ha mancat d'iniciatives de més
empenta que la que caldria per a dotar Barcelona d'un Palau
d'Exposicions d'Art.

En conseqüència, immediatament va constituir-se la J. M. d'E. d'A.,
que s'havia d'encarregar des d'aleshores de la iniciativa i organitzaci ó de les grans exposicions, començant aquesta un llarg pelegrinatge en recerca de local.
Va haver-se de descartar, en primer lloc, el Palau d'Art Modern, perquè a niés d'estar situat darrera el Palau Nacional, exigia
una despesa d'unes cent setanta -cinc mil pessetes per a acondicionar-lo. Immediatament després fou visitat el Palau de les Arts
Gràfiques, d'excellent estil arquitectònic, en bon estat de conservaci ó , ni massa gran ni massa petit, de fàcil comunicació, però
malauradament indisponible. Havia estat cedit feia poc al Museu

Caiguda la Dictadura, que tant va aplicar-se a reduir i a ofegar
l'expressió del nostre sentiment racial, ens calgué treballar perquè les exposicions oficials fossin represes. Aleshores, però, hagué
de preocupar, més que cap altra cosa, els qui rebien l'encàrrec
d'estructurar l'organisme que les havia de reprendre, la manca de
lloc i de local que reunís condicions per a celebrar-les. Les gestions que duien a cap benemèrits artistes, eren més aviat dificultades per la incertesa de poder disposar del local que seria necessari,
que no pas pel que ells pensaven. No hi havia mala voluntat, sinó
la temença que un cop constituida la nova Junta Municipal d'Exposicions d'Art, després que s'haguessin constituït els salons que
hi són representats, a càrrec
t
de la qual havien d'anar les
futuros organitzacions, no resultés tot endebades. En
efecte, no hi havia un local. Però en aquells moments els artistes empenyien
amb una gran lògica. Calia
que Barcelona, en règim republicà, reprengués les grans
manifestacicns culturals i artístiques que havia mig ofegat la Dictadura, i, per tant,
l'Exposició de Primavera de
1932 s'havia de celebrar on
fos mitjanament passador.
Van constituir-se el Saló
de Montjuïc i el Saló de Barcelona, en els quals s'agruparen per afinitats gairebé la
totalitat dels nostres artistes.
IOSEP LLUÍS SERT. DISTRIBUCIÓ IN TER 1 O R

Arqueològic.
Va pensar-se, a continuació, en el Palau de l'antic Museu
de la Ciutadella, que s'estava desallotjant, però ja hi havia
l'acord de destinar la part central a l'ensenyament de bells oficis.
Restaven les sales laterals, les antigues sales dels retaules i les pintures murals romàniques... Pocs dies després s'acordava, encertadament, residenciar -hi el Parlament de Catalunya.
Però, l'Exposició de Primavera 1932 s'havia de celebrar. Simbòlicament, nosaltres mateixos ens havíem posat una pistola al pit.
Se'ns demanà amb un dia de termini una solució, que era sabut
que no s'executaria, i nosaltres, gràcies a la collaboració de Josep
Lluís Sert, tm dels arquitectes joves de més talent, 1'endemà la donàvem presentant
tm projecte de pavelló des}mtmtable per a exposicions
d'art, que reproduïm. El pavelló s'hauria construït amb
peces standard de ferro, contraplacat de fusta, uralita i
suro. Molt resistent, lleuger,
)
confortable i de muntatge
rapidíssim. Uns deu anys de
durada. Cost màxim, en les
proporcions del projecte, unes
trenta -cinc mil p e s s e t e s.
h,_ J
f
S'hauria pogut aixecar en els
f---- llocs que hagués convingut.
\.^
Hauria facilitat les exposi \
cions circulars per Catalunya.
Nosaltres proposàvem d'aixecar-lo en la Plaça de BeDEL PAVELLÓ D'EXPOSICIONS D'ART
f

¡
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FAÇANA D'ENTRADA AL RECINTE DE L'EXPOSICIÓ QUE S'HAURIA INSTAL'LAT ALS
SOTERRANIS DE L'ESTACIÓ DE SARRIÀ. PLAÇA DE CATALUNYA

PERSPECTIVA D'UNA NAU DELS SOTERRANIS DE (.'ESTACIÓ DE SARRIÀ SEGONS EL
PROJECTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIONS D'ART

renguer el Gran, a la Vía Laietana, o bé, amb preferència, al centre de la Plaça de Catalunya. Hi hauria estat una vintena de
dies. Les seves dimensions, a la Plaça de Catalunya, no haurien
privat l'esbargiment dels infants, els soldats i les minyones. L'Exposici ó de Primavera, installada al centre de la Plaça de Catalunya,
hauria estat visitada per tothom.
En efecte, el projecte no reeixí per... manca de mitjans.
L'Exposició de Primavera ¡932, però, va celebrar-se al Palau Nacional, actualment Museu d'Art de Catalunya, cedit a precari per
la benemèrita Junta de Museus.
Finalment, havien pogut ésser represes les exposicions. Però
el problema seguia igual. Calia procurar que per a l'any següent
hom tingués un local. Les esperances es resignaren a confiar en
els nous pressupostos municipals, que havien de dotar la J. M.
d'E, d'A. amb una modesta consignació que hauria bastat per a
poder construir el pavelló, a editar llibres monogràfics i antològics, a organitzar exposicions circulars per Catalunya i a poder
presentar de la manera més eficient l'Exposició de Primavera 1933.
Però, és sabut de tothom, la J. M. d'E. d'A., com d'altres institucions d'ordre cultural i artístic, no obtingué la més mínima consignació.
La situació no restava igual. Havia empitjorat. Barcelona no
tenia Palau, Pavelló, ni barraca per a exposicions, i els artistes no
tenien esperances de poder oferir, en manifestació collectiva oficial, llur art.
A despit de tot, anàvem a organitzar l'Exposició de Primavera ¡933• Consideràvem més de doldre no poder fer exposicions,
a imatge dels temps en què la Dictadura les privava, que de fer
fos possible. La convocatòria es feia pú--lesdamnrqu
blica el mes de gener i era un «secret impenetrable dir on es
faria. Mentre es mantenia el secret, eren visitats tots els locals
disponibles de Barcelona, els del Passeig de Gràcia i d'altres indrets. Invariablement, tots resultaven petits i foscos, exigien despeses importants per acondicionar-los i el pagament de dues
mesades de lloguer caríssim per endavant. La «darrera» possible
solució que ens proposàrem fou d'habilitar la gran nau de passos
perduts dels soterranis de l'Estació de Sarrià, que va de la Plaça
de Catalunya - Pelayo a Pelayo - Balmes, i a l'efecte, trobant -la
bona en principi, va desenvolupar-se sobre el paper d'acord amb
les dues reproduccions que donem en aquesta plana.
Però, ai las!, tothom sap que aquest projecte tampoc no va
poder realitzar -se. Principalment per dos motius. E1 primer, d'ordre material. No era possible de fer avançaments de cap mena.

E1 segon, d'ordre sentimental. L'ambient no era favorable a encauar una exposició, etc. Renunciem a reproduir les raons que van
ésser emeses aleshores.
En fi, l'Exposició de Primavera 1933 va poder ésser instalfada a
la banda posterior del Palau de Projeccions, amb entrada per la
lateral dreta, on es celebrà.
Sabut és que el Palau de Projeccions està elementalment
mancat de condicions per a estatjar una exposició d'art — encara que s'hi podria posar en poc temps sense fer-hi grans despeses —, pe yó en aquell moment era l'única solució possible,
i gràcies a la Comissió del Parc i Palaus de Montjuïc, a la qual
la J. M. d'E. d'A. està reconeguda. No es podien fer filigranes amb vint dies davant de la inauguració, durant els quals
el Palau s'havia de netejar de les coses que l'emplenaven fins arran de
sostre, s'hi havia de fer compartiments, s'havia de rebre les
obres en nombre de set- centes, les havien d'examinar els jurats
d'Admissió, s'havien de catalogar, s'havien de collocar... i tot
això no podent disposar d'un cèntim per a la més petita despesa.
¡ Qui més que nosaltres era enyorat d'unes sales en les quals
la llum, les parets, els sòls, les proporcions fossin ideals ! No cal
suposar si els comentaris que ha merescut la installació del Palau de Projeccions, que no han envanit gens els executadors,
haurien estat els mateixos si els mitjans els haguessin possibilitat d'agençar-lo d'una altra manera. Però no es tracta d'això.
Per sobre de tot mantenim el criteri que les exposicions oficials
s'han de celebrar anualment sense interrupció, sigui on sigui i
com pugui ésser. Però hem de procurar no repetir l'any vinent
aquesta història. Abans que no hàgim convocat l'Exposició de
Primavera 1934, hem de procurar tenir un Palau o un Pavelló.
Hem de procurar, ho ha de fer la Ciutat, ho ha de fer el Govern de Catalunya, que els artistes catalans, l'any que ve,
puguin oferir llurs millors produccions en el Palau d'Exposicions
d'Art.
En l'acte inaugural de l'Exposició de Primavera d'enguany,
contestant a un magnífic parlament del senyor Frederic Marés,
president del Saló de Barcelona, el senyor Alcalde de Barcelona i el senyor Conseller de Cultura del Govern de Catalunya,
van prometre un Palau d'Exposicions als artistes, «Palau que
es podria aixecar en aquesta falda de Montjuïc on ja hi ha el
Museu d'Art de Catalunya, el d'Arqueologia i el de Ciències
Naturals, que redimeixen la muntanya maleïda».

31

NOTICIARI

1

ACTUALITATS
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PICASSO AMB EL SEU FILL L'ANY 1925

ART, publicació de la J. M.

PICASSO. LA VIDA. 1903
COL. BIGNOU

PICASSO, EL PETIT AR4.EQUÍ. 1924
COL. PICASSO

PICASSO. DONA AMB UNA
GUITARRA. 1932

d'E. d'A., no és un butlletí ni un
portantveu, és una revista inde-

set -cents gravats de la producció

pendent i eclèctica. La manca to-

dels nostres artistes més notables,

tal de publicacions lliures de la

i la collaberació dels crítics més
distingits.

mena d'aquesta no faria lícit de
dir que ART ve a omplir un buit.
E1 seu orgull no serà manifest
fins que la seva obra sigui tangible.
ART publicarà obres de pintu-

dels quals serà dedicat a Isidre
Nonell. D'altres seguiran dedicats

siderables per batre la crisi fortís-

tuny, Ramon Martí i Alsina, Joa-

tindran un mínimum de seixanta

novembre. França fa esforços consima que pesa sobre el seu mercat

a Francesc Gimeno, Ricard Can als, Ramon Casas, Marian Fcr-

constarà de 32 pàgines, que con-

obrir-se el mes de juny -rie».Via
serà clausurada el vinent mes de

decoració, ebenisteria, orfebreria,

artístic d'uns quants anys ençà.
Un d'ells és aquesta exposició Renoir, com l'any passat fou l'ex-

de l'art contenlporain. L'original

guanyat en matisos, havent -se
gairebé alliberat del to monocorde dels prefacis a Picasso, s'afanya a fer un balanç terriblement
deficitari de l'art contemporani
que tempta el tancament de boti
Llàstima, però, que tota la-gues.
teoria de Waldemar George sigui

posició Manet, revisions encami-

tan frec a frec de la que es fa
ran d'ell mateix en sentit absolu-

ART publicarà en càda número

nades a atreure el gros públic en

tament contrari, amb els mateixos mots, podríem dir. El llibre de
Waldemar George, continent d'un
erudit judici ben informat i en

quim Vayreda, Damià Campeny,
etcètera.
un inventari -documental de les

l'època de l'any més difícil per als

cinc artistes i un comentari gene-

exposicions que es celebrin du-

afers, i a mantenir els grans preus

ral de l'obra de cada un d'ells.

rant el mes en les sales barcelo-

a què aquestes signatures havien

reproduccions d'obres de quatre o

pàgines intitulat Profits et pertes

en una incompleta exposició de la és datat en 1931 i l'edició en 1933•
seva obra al Musée de l'Orange George, que en el discurs escrit ha

ART publicarà números extraordinaris monogràfics, el primer

ra, escultura, arquitectura, dibuix,
etcètera. Cada número d'ART

RENOIR és homenatjat a París

humanisme », un volum de i6o

ART sortirà deu vegades l'any,

nines, i un reportatge de les ac-

d'octubre a juliol. Els deu primers
números formaran un volum d'u-

tuahtats més rellevants en el món

arribat. Fa de mal dir si els marxants que organitzen aquestes re-

artístic. La difusió d'ART — allu-

visions d'estiu assoliran llurs pro-

molts moments certer, és produït
amb una manca evident de perspectiva i amb un grau de passió

nes 320 pàgines, contenint uns

dits els artistes i els amateurs —

pòsits. Pel que fa a l'exposició

que ratlla el cruel.

palesarà arreu en cada moment

Renoir, hi ha una certa coincidèn-

l'estat de maduresa i la persona-

cia en una part de la crítica sol-

litat racial de la nostra producció

vent d'ara a lamentar que la tria
no hagi estat presidida per un

artística.

criteri més exigent i generós al-

PICASSO ha estat a Barcelona

hora, amb el qual el conjunt que

els darrers dies d'agost, quan

ofereix aquesta exposició hauria

aquest número, exceptuant aquesta

guanyat molt. Monsieur E. Tépàgina, ja estava compost. Ha estat una coincidència. És, doncs, en nade es mostra severíssim en
aquesta pàgina de notícies i d'ac- aquest punt.
tualitats, unes i altres fins a cert
punt relatives, que ART, expres-

R2NOIR. DDNA NUA. 1885

WALDEMAR GEORGE, en les

sament, ret homenatge a

«Editions des Chroniques du Jour»

lustre artista.

ha publicat, camí d'un «nouvel
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RENOIR. VORA MAR. 1883

