ALFRED SISQU ELLA
físic, les formes i l'ordre del qual poc tenen a veure res amb els
que d'elles neixen. La mateixa essència d'aquelles disciplines les
obliga a romandre apartades de tot contacte amb la naturalesa,
de prescindir -ne completament per a llurs inspiracions i per a
llurs realitzacions. De la mateixa manera que la pretensió de crear
tina ciència matemàtico- biològica seria una absurditat i una niciesa, ho seria també la de voler inventar una arquitectura que tragués les seves lleis i les seves estructures de les que regeixen el
món natural.
I és perquè cada art, cada activitat humana, té el seu camp
ben definit i determinat, fora del qual no hi ha per a ells altra
cosa que impotència i desorientació. 1 així com hem vist que la
imaginació i la fantasia són per a alguns d'ells imprescindibles,
deu original i nodriment perpetu, per a molts d'altres no són
més que accessoris, la més gran part de les vegades totalment negligibles, quan no noïbles de manera positiva, per a llur funció.
On se'ns fa més patent aquesta deturpadora influència de la
fantasia i de la imaginació, és en les arts representatives, tal com
és, per exemple, la pintúra. Tot el que, en pintura, sigui donar
pas a aquelles dues entitats espirituals —ben estimables, com hem

La imaginació i la fantasia san, certament, qualitats ben estimables, dignes de tota consideració i mereixedores de tota lloa.
Elles han estat, són i seran l'origen i el motor de totes les activitats humanes, a la concepció, al desenvolupament i a l'acreixement de les quals collaboren inesgotablement, sempre amb noves
aportacions i amb noves modalitats.
És formidable el servei que la imaginació i la fantasia fan a
les ciències abstractes i a les arts no representatives amb llur
treballar incessant, amb llur creació contínua. D'aquelles facultats
viuen i es nodreixen, cada una dins del seu camp particular, tant
la metafísica com les m temàtiques, tant la música com l'arquitectura. Cap d'aquestes ciències, cap d'aquestes arts, no existiria sense
la fantasia, sense la imaginació — fantasia raonadora o emocional,
imaginació logicista o delirant —, i, parallelament, a cap d'elles no
li és necessària per a la seva funció l'existència d'altra realitat que
la llur pròpia, de naturalesa exclusivament intellectual àdhuc en
les seves realitzacions materials.
Així l'arquitectura treu d'ella mateixa tots els seus elements,
així les matemàtiques són irreversibles a realitat tangible. Són
pura creació intellectual, i llur vida és • ben deslligada del món
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'deixat dit —, és en perjudici innegable de l'obra quant a allò que
ha d'ésser la seva primordial i intrínseca valor: la seva categoria
estètica.
Perquè la categoria estètica de les arts representatives — oh,
Eufemi ! — és sempre en relació directa amb el grau en què aconsegueixin aquesta representació, que és llur objecte. Un espessíssim entrellat de convencions de valors entesos i de subterfugis que,
a poc a poc, van caient a bocins, però que, tanmateix, trigarà
força a estar destruït del tot, ha ocultat durant molt de temps
això que no havia d'ésser oblidat mai, ha fet possible que hom
pogués parlar de la imaginació i de la fantasia com a qualitats
primordials dins aquestes arts, com a condicions necessàries i imprescindibles per a llur existència, i ha fet possible, també, que,
avui, l'enunciació d'aquest truisme d'assenyalar com a principal i
màxima valor per a les arts representatives la condició de rals,
pugui prendre el relleu d'una troballa precicsíssima després d'una
perquisició profunda i laboriosa.
Alfred Sisquella, artista de tanta imaginació, de tanta fantasia com pugui tenir-ne qualsevol altre, ha sabut confinar-les allà
on han d'estar, i per a pintar, realista com ha d'ésser un pintor,
en la seva obra no s'ha proposat altra cosa que la plasmació de la
realitat. Alfred Sisquella, des de les seves figures—d'una vitalitat anímica extraordinària—fins als seus bodegons—on cada qualitat i cada
matís prenen una intensitat emotiva formidable—, juga i conjuga
incansable al volt d'una idea central: la representació plàstica de
la realitat amb tota la lleialtat i tota la passió que aquesta realitat
li inspira.
Per això no cal dir que la pintura de Sisquella serà ben lluny
de trobar-se inspirada, poc ni gens, per cap idea modernista o avantguardista. No per desconèixer -les, certament, sinó
per repudi després d'haver -les examinades, sospesades i aquilatades.
La idea de progrés indefinit, implícita en totes les teories revolucionàries i subvertidores—quan no tenen per única raó d'existència
el trasbals pel trasbals, sense altre objectiu —, no és pas per a engrescar ningú que s'hagi proposat alguna cosa de debò. I Sisquella
té un propòsit, i a la consecució d'aquest propòsit van dirigits tots

ALFRED SISQUELLA. NATURA MORTA. 1933• COL. LLUÍS MASSOT.

els seus esforços. Per a avançar, cal s:ber cap on és que hom es
dirigeix; si no, hem cisca d'anar endarrera quan niés convençut
estigui d'anar endavant. Un progrés sense terme, cada dia amb un
objectiu diferent, puix que c:p dels seus propugnadors no sap el
que vol ni el que cerca, és cosa de difícil comprensió per a un
cervell organitzat normalment.
És per això que Sisquella, quan pinta, no ho fa pas mogut per
cap idea, modernista, avantguardista, f>ntasista o imaginativista,
sinó pictòrica, i res més. I si amb la seva actitud de submissió a les
lleis permanents de la pintura—que no representa pas, en veritat,
l'anquilosi ni l'encartonament en una rutina—; amb la seva devoció per a la representació íntegra de la realitat; amb les seves
dots tècniques que vencen totes les dificultats que l'artista es proposa; que resol, en una gamma volgudament limitada—ara entonada en blau, ara entonada en un rosat terrós—, llum, reflexos, transparències i color en tota llur complexitat ; que amb un traç segur
i amb pinzellada ferma—adés ampla i aplomada, adés menuda i
nerviosa—defineix i expressa les formes i els volums; i si, amb
totes aquestes virtuts, diem, Sisquella seria un bon, un excellent
pintor, per la força i la màgia d'aquella emoció de mena especial i
inefable que transfigura totes les coses que ens representa, esdevé,
a més, un gran pintor.
Un gran pintor, perquè no ens dóna pas només l'aspecte superficial i anecdòtic de la realitat, sinó que ens presenta aquella
realitat més recòndita que hi ha en l'essència de tota cosa;
un gran pintor profund i intelligible, perquè la seva obra
— recreació viva i emocionada d'alguna cosa que és eterna a través
de tots els canvis i transformacions — està inspirada íntimament
per una idea perenne que resisteix tots els avatars, una idea incommovible que es manté sempre fresca, sempre eficient, sempre
activa, mentre al seu volt es descabdella incansable el sacsejament
incoherent i frenètic de totes les incongnlències i de tots els avant
desapareixent l'un darrera l'altre sense deixar-guardismeqvn
altre rastre darrera d'ells que uns quants documents per a la història de la inquietud gratuita i la persecució d'un fals ideal inJOAN CORTÈS I VIDAL
abastable.
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sinó un triomf a mitges i fins esdevindrà un fracàs si Fer cas la
gent, el nostre públic de colleccionistes, no es decideix a voler
entendre i estimar la ceràmica moderna, que no és pas el mateix
que la ceràmica antiga, que la supera, i que només es pot comparar a la ceràmica clàssica de la Xina ; la qual, però, no és pas
menys ignorada entre nosaltres.
No és ara l'ocasió d'explicar parvulàriament el que sigui, el
que signifiqui o el que valgui la ceràmica moderna de tots els
països que tenen en aquesta art refinadíssima una posició vistent.
N'hi haurà prou amb dir o repetir que una peça reeixida de ceràmica moderna, i sobretot de ceràmica dura, és una obra d'art de
primera categoria, equivalent a una obra d'art pur, tan transcendental com una bona pintura o com una bona escultura.
Josep Llorens Artigas s'ha posat en primer rengle entre els
nostres ceramistes, i en lloc envejable entre els estrangers, no
solament per la traça tècnica que ha aconseguit, no tan sols tampoc per la descoberta de pastes i esmalts de gust exquisit, sinó

Ja és un lloc comú el dir que a la nostra terra la ceràmica és
un art del tot desconegut o inapreciat. No sabem res de la ceràmica antiga, i menys encara de la moderna. Fins en els museus
barcelonins es delata aquest desconeixement. No diguem de la
nostra indústria ceràmica, tan inferior a la de València, i que sense la intervenció del malaguanyat Francesc Quer encara es trobaria en la barbàrie ceramistica que donà el do de pit en el malanomenat Palau de la Música Catalana.
E1 mestratge de Francesc Quer fruità afortunadament en uns
quants deixebles, entre els quals es compta aquest Llorens Artigas. Val a dir, però, que dels ensenyaments de Francesc Quer,
Llorens Artigas només en recollí una com iniciació, el punt de partida de les seves especulacions d'autodidacta, reforçades ací i allà
amb lliçons subreptícies copsades a l'atzar del seu trotar pels
medis de la veritable gran ceràmica moderna. .Avui dia, Llorens
Artigas i els seus èmuls catalans fan ja un bon paper en el concurs mundial de la bena ceràmica de cellecció. Però això no és
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principalment per la pregona idea que de la ceràmica pcsseeix, concepte que entre els ceramistes catalans només posseïa el gran Quer; i encara caldria distingir en l'art de Francesc Quer una desviació cap al decorativisme que alguna vegada
li havia fet esguerrar peces tècnicament admirables. A part aquella
esporàdica desviació cap al decorativisme (que li pervenia precisament del seu allunyament del món artístic), Francesc Quer tenia
en tota l'extensió del mot el concepte de l'íntegra ceràmica d'art,
sense trucs, ni concessions a la carrincloneria del públic profà
però que paga bé. El concepte ceramista d'en Quer era d'una
austeritat de cap d'escola, però de gran escola. Aquest mateix
concepte és el que de la ceràmica d'art, de la ceràmica de colleccionisme, posseeix Llorens Artigas. Les seves obres més reeixides meravellen, sense hipèrbole.
Cal estimar aquestes obres pel que diuen elles mateixes, sense
cercar -hi altres transcendències que les purament plàstiques, és
a dir, per raó de la llur bellesa sensual, la qual salta a la vista
de seguida que hom es vol iniciar en aquest art a la vegada
ingenu i especulatiu. Cal saber distingir la bona de la dolenta ceràmica moderna, la dels mestres i la dels falsi fi cadors. Aleshores ens
trobem com en possessió d'una nova potència corporal i també
espiritual: la vida té aleshores per als iniciats una valor més
ampla i més saborosa. 1 consti que en parlar d'iniciació no entenem
mistagògia ni hermetisme, sinó tan sols advertiment, atenció.
Com que aquesta revista no aspira pas a esdevenir una publicació de reclam o de bluff, com d'altres que la precediren, amb

la santa intenció d'afavorir els amics artistes o simples aficionats,
i com que Llorens Artigas no necessita tampoc de l'elogi incondicional que es prodiga a les nullitats vanitoses, ens permetrem
declarar que no tot en l'obra seva ens sembla perfecte; gosa
objectar, mal sigui perquè el públic, avesat als elogis diti--rem
ràmbics prodigats als amics i parents, no posi a la pila aquest
que ara ens lleu de fer en honor i glòria de Josep Llorens i Artigas.
Les objeccions que ens permetem de fer, doncs, a l'obra d'aquest
ceramista eminent, són les dues següents : en primer lloc, les
cobertes aspres i puntejades, com espurnades, a la manera de
pedra artificial, coberta que ens sembla tan poc ceràmica que estem
per a dir que ens apar anticeramística, i fFns té tota l'aparença d'un
gastament ceràmic; d'altra banda, la pobresa de les formes. I
aquesta segona objecció podríem fer -la igualment a tots els
nostres ceramistes d'art i a molts ceramistes d'art estrangers. La
ferma és un dels elements més importants en la ceràmica de collecció : la ferma conjuga subtilment amb la matèria ceràmica. I
en parlar de forma volem també parlar de gruixos, i d'estabilitat
de les pròpies formes, i de gràcia, i de sensualitat arquitectònica de
les peces, i del que els replecs, les arestes, les concavitats, etc.
poden coadjuvar a la més esplèndida reeixida dels esmalts, de les
cobertes de tota mena. Hi hauria molt a dir sobre les formes de
la ceràmica d'art, particularment sobre les de la ceràmica de gran
foc, com aquestes tan enlluernadores que ens ofereix el magnífic
Llorens Artigas.
JOAN SACS
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ALES ARRELS MEDITERRANIES DE L'ARQUITECTURA
MODERNA
L'arquitectura mediterrània a través de les distintes èpoques i
dels diferents estils, presenta unes característiques generals que
podríem anomenar «constants arquitectòniques», comunes als països que han prosperat vora d'aquest mar. Aquests han demostrat
en tot moment una predilecció per les fornies pures, pels volums clarament acusats. La civilització va a poc a poc estenent
mediterrànies, comença a l'Egipte i continua a-seprlcot
Fenícia, Grècia, Roma, Cartago, migdia de França i les costes de
Llevant i Andalusia a la Península Ibèrica. Allunyant-nas del mar
llatí, topem en tots sentits amb una arquitectura en la qual no
hi ha aquestes «constants» anteriorment assenyalades i en la qual
les formes pures, base de l'arquitectura mediterrània, estan aquí
supeditades a la decoració, no existint, per tant, generalment, les
grans superfícies llises, que no es troben gairebé mai, quan els
•mitjans econòmics i constructius permeten emmascarar -les amb
una decoració escultòrica que de vegades revesteix la totalitat de
la construcció; són exemple d'això les catedrals del Nord de França
i d'Alemanya per als països nòrdics, els temples de l'Índia cap a
l'Orient i cap a Occident, els palaus portuguesos, així com al nou
continent les primitives construccions de l'Amèrica central i meridional. Els mateixos estils que ens vénen del Nord, com el
gòtic, per exemple, en aclimatar-se a la Mediterrània es simplifiquen ; eliminant elements escultòrics de decoració i les formes
geomètriques de la construcció, apareixen generalment en tota
llur puresa; bon exemple d'això són les catedrals catalanes i les
del migdia de França. Els pinacles, els arcs boterells i altres elements són eliminats o substituïts per cossos prismàtics. Això es
veu clarament a Santa Maria del Mar, Pedralbes i altres cons
d'aquesta època a Catalunya. Tot l'esmentat fa referèn--trucions
cia a l'arquitectura que podem anomenar d'estil. Al mateix temps,
però, que es desenrotllava aquesta arquitectura i sorgien o
arribaven a la Mediterrània diverses expressions d'èpoques i
costums, es continuava fen: una arquitectura que podem anomenar popular, construccions de totes les èpoques i sense cap estil,
una arquitectura purament utilitària d'una simplicitat magnífica i
d'una dignitat que voldríem veure aplicada a les construccions de
les grans ciutats. Aquestes construccions d'arquitectura popular
mediterrània, reposen la vista i l'esperit; tot en elles és fet a escala humana. No hi ha intents de monumentalitat. Aquestes cons
llum i optimisme ; les arestes dels diferents-trucionsade
cossos separen netament el pla de llum del de l'ombra; els tons
clars a base de pintura a la calç emprant colors purs barrejats amb
blanc, fan fàcil i econòmica la seva conservació i presenten un aspecte net i d'eterna joventut. No tenen aquestes superfícies la
severitat de la pedra ni la seva pàtina; potser no són tan impressionants. però són niés amables. Aquestes construccions populars mediterrànies varen ésser fetes per gent que desconeixien les
teories de Vitruvi i l'existència de Izs escoles d'arquitectura. Tot
en elles és sentit comú i claredat de conceptes. No s'apliquen mai
en aquestes construccions les formes monumentals.
Els elements que componen aquestes construccions, fets per a
complir una funció utilitària, són de la mida precisa : portes de
dos metres d'alçada, finestres grans a la façana de bona orienta-

ció, protecció contra el sol per elements diversos, llosanes vola
galeries o altres. Abunden els recons d'ombra -des,nparti
els jardins coberts. La teulada és plana o de molt poc pendent;
en tot cas, mai no desfà la puresa del prisma que la sustenta. Fa
pocs mesos, a Grècia vàrem retrobar les mateixes construccions
d'Eivissa, a Megara o a les Illes, com Ios o Mikonos. Aquestes
construccions no tenen res a veure amb l'arquitectura regional;
hi ha petits detalls en elles que poden canviar; aquests detalls
són els que agafaria una escola d'arquitectura per crear -hi estils
i aplicar-los en construccions d'esperit totalment diferent.
L'interessant d'aquesta arquitectura mediterrània és precisament el que no tracten de perpetuar les escoles d'arquitectura;
els volums purs, les grans superfícies llises, la concordància
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amb les línies del paisatge de llur emplaçament, l'alegre policromia, diferent en cada cas i plena d'invenció. No és l'arquitectura per a petites regions el que interessa, és l'arquitectura per
a un clima, un paisatge i una llum.
Pel que acabem d'assenyalar anteriorment, són aquestes cons
esperit que està perfectament d'acord amb les mo--trnciosd'm
dernes tendències d'arquitectura. L'arquitectura moderna, ben compresa actualment, té molts punts de contacte amb l'arquitectura
popular mediterrània. ¿Per què, doncs, d'aquesta arquitectura moderna, se n'ha dit arquitectura germànica? No existeixen en els països nòrdics construccions fetes amb aquest esperit; els mitjans tècnics
de què disposa la gent d'aquests països els havia obligat sempre,
per necessitats de clima, a emprar teulades de gran pendent i altres
elements que feien d'aquestes construccions quelcom de típic dels
països del Nord. Els colors d'aquestes construccions nòrdiques són
generalment tristos. La pintura a la calç o l'estuc no aguanta la
pluja contínua. Per a la teulada, utilitzen amb preferència la pissarra a les peces de terra cuita, emprant altres elements que
tenen més a mà, construint d'altra ferma perquè així ho imposa el clima. Però, a més aquestes construccions, per motius
racials, eren fetes amb un altre esperit. Modernament, fa solament uns quants anys, els mitjans tècnics. actuals han fet
possible en els països del Nord les construccions amb teula
terrassa, emprant certes matèries bituminoses o-daplno
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altres elements imperme bilitzants i isolants. Això, unit als
avantatges constructius de l'acer i el ciment armat, va produir
una veritable revolució en l'arquitectura nòrdica; a més, les fàbriques de colors varen trobar matèries permanents que permete
emprar una policromia a base de tons clars. La indústria modern
facilita els elements perfectes per a la construcció, i rebutja 1
decoració escultòrica, prostituida per la pedra artificial i les pece
fetes en sèrie amb els motllos. Els nous mitjans constructius per
meten executar amb més perfecció que mai grans superficies llises.
Simultàniament a l'aparició de totes aquestes innovacions cons
tructives, producte de la tècnica moderna, es posava de moda a
món civilitzat la vida al sol i tot el que tenia caire meridional.
La Mediterrània s'omplia de turistes a l'agost, desitjosos de tornar
a llur país amb la pell torrada pel sol d'aquests mesos d'estiu.
Aquesta gent portaven amb ells el record dels paisatges meridionals. Com á plantes per a decoració es posen de moda els
cactus, que es troben a tots els interiors moderns alemanys,
en testos i jardineres ben defensats a l'hivern per una mstallació
de calefacció... La victòria tècnica potser és dels països nòrdics fins
ara més avançats, però és evident que, arquitectònicament, la Mediterrània influeix espiritualment, almenys en arquitectura, tota
l'Europa actual. L'arquitectura moderna és un retorn a les formes
pures de la Mediterrània. Es una victòria més del mar llatí!
C .A.T.c.P.A.c.
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Era l'any z goO. Els seus primers orientadcrs foren els escultors Barrias i Rodin, la influència del qual gravita en el seu
estil, malgrat el seu pas per l'Escola de Belles Arts, on es creà
un prestigi ben justificat.
Clarà, que fins aleshores era un dibuixant fortíssim i manejava els pinzells amb desembaràs, esdevingué decididament escultor, dòcil a la seva vocació. Una mena d'instint musical 1'impellia
a glossar el ritme de l'arquitectura humana, a delectar-se en la
plasmació de la forma palpitant del cos, a cercar la bellesa en la
proporció i els volums. Clarà, però, era un realista que les
suggestions rodinianes atreien cap al lirisme expressiu d'aquell
mestre que sotmetia el marbre o la pedra a dramàtiques distensions, en cerca d'una emoció que correspon a un estadi adjacent
al de la plàstica estatuària.
«Turmenta, que és la primera obra considerable de Clara, i
que li meresqué una distinció envejada i els elogis de Bourdelle,

Clarà, corn altres artistes catalans formats a França, en reincorporar-se al medi originari, insensiblement ha evolucionat cap a
' una concepció més reposada, més trznquillament objectiva de l'art
' i la naturalesa. És clar que els anys no passen en va i que, per
' aquesta raó de fet, podria afirmar-se que no és el desplaçament
el que determina aquesta modificació de concepte, sinó la comprensió més humana, més gràvida de la vida que l'experiència dóna.
No obstant, aquest fenomen és més visible en els qui durant
1 molts anys han respirat una atmosfera distinta de la nostra, que
en aquells qui mai no han perdut totalment el contacte amb el
nostre cel i amb la nostra llum.
Clarà, en abandonar la disciplina del vell Berga a l'acadèmia
'
` d'Olot, s'installava a Toulouse, on residí quatre anys, seguint els
estudis, coronats amb una recompensa que li permetia continuar' los a París, on arribava als vint -i-dos anys, admirablement preparat.
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sintetitza aquella primera etapa de l'art de Clarà i és la revelació
més autoritzada del seu gran temperament. El moviment contin
tensió extremada d'aquell cos que es projecta mogut per-gut,la
una pressió interior, és la resultant d'aquella concepció plàstica
que valoritza preferentment els volums i les línies en funció d'una
inquietud o d'un desig.
Deessa, i «Crepuscle», assenyalen una conversió cap a una
plàstica emotivament més desinteressada; les línies, però, en transcriure un repòs que diríem inestable, acusen un afany de moviment que l'artista satisfà amb voluptat en fixar en uns dibuixos
admirables el ritme de les danses d'Isidora Dtmcan. D'aquest període surt la Dansarina», bronze animat d'una gràcia i d'un dinamisme jovenívol, que el Musée du Luxembourg inclogué en el
seu catàleg en i gob.
«Serenitat», treballada durant els dies tràgics dels bombar
aeris de París, marca una tercera etapa en l'art de Clarà.-deigs
Eliminat l'interès psicològic que es traduïa en una pruïja de moviment, a partir d'aquella data, les figures que surten de les seves mans, diríem que s'abandonen satisfetes a un destí purament
plàstic ; si es mouen, és per un instint muscular, no per pledejar a favor de cap preocupació interna, sinó perquè senten la felicitat de viure la bellesa d'aquell moment que l'artista perpetua

una mena de necessitat biològica, a l'instint natural de contemplar la bellesa pròpia I oferir -la ingènuament a la contemplació
dels altres.
En el (Tors, en marbre, Clarà ja havia donat la mesura del
seu poder d'objectivitat i del seu saborós realisme; realisme que
en uBaigneuse» assolia la màxima elogiiència vitalista. Entre
aquesta figura i l'escultura en marbre asseguda, és fàcil d'establir la diferència de concepte que s'observa en el conjunt de l'art
de Clarà. Totes dues figures són concebudes en un equilibri precari. En «Baigneusen, però, l'equilibri es produeix naturalment,
per raons de mecànica muscular. En l'altre, l'equilibri, tot i essent
més permanent, neix de la intenció; l'autor especula amb la resultant de les forces i lea resistències que es neutralitzen, i, tant
com per la gràcia i la plasticitat que adquireixen aquells volums
i aquelles línies que es creuen en l'espai, mira de captar la nostra
emoció pel significat expressiu que els adjudica, mentre que en
«Baigneusen, tot és psicològicament desinteressat i l'emoció és
confiada a l'eficàcia estrictament plàstica de la figura.
Un comentarista de Clarà, anys enrera deia que tot l'esforç
creador de l'artista s'aplicava a plasmar una sola figura : la figura
femenina que encarnés l'ideai de bellesa que viu en l'artista.
L'observació avui encara és viable, perquè en realitat tota la
producció de Clarà no té altre nord sinó aquest : crear tm tipus
que compendiï una forma de bellesa subjectiva que transcendeixi
a una objectivitat permanent. 1 en aquest joc, Clarà hi ha posat
tota la 'seva ciència tècnica, la seva sostinguda disciplina interpretativa, el seu talent extraordinari, i, el que val més, tota l'emoció
del seu cor i la sensibilitat del seu gran temperament d'artista.

amb emoció.
El «Tors» en terra cuita del Musée du Jeu de Paume, de
París, del qual han eixit altres realitzacions afortunades, és el testimoni més autoritzat d'això que jo entenc una superació estètica
dintre l'art de Clarà, una superació perquè en aquella figura tot
convergeix a posar en valor una plasticitat esterilitzada de ressonàncies literàries. El moviment que insinua aquell tors respon a

CARLES CAPDEVILA
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FELIU

MESTRES
1872

1

Feliu Mestres fou un pintor de vocació i un artista innat. A
l'Escola ja cridà l'atenció a manera d'alumne prodigi. i debutà amb
un èxit sorollós. La seva primera obra exhibida, el quadret titulat
Una consulta, fou enaltida gairebé unànimement per la nostra crítica, i reproduïda a les pàgines solemnes d'aquella impottant Ilustración Artística que aleshores sortia a Barcelona.
Feliu Mestres no abandonà el realisme britanitzant per a abocar-se a la pintura precisament idealista, sinó per a conrear el retrat de gran dària natural, la pintura de gènere i, ocasionalment,
en avinenteses fervorosament sollicitades, la gran pintura mural:
la historicista i l'allegoria, la pintura d'alta escola oficial. Per aquesta pintura i pel seu retratisme, Mestres arribà a ésser el pintor oficial que tothom coneix : per la seva pintura de gènere continuà,
amb una nova tècnica, el realisme del seu debut.
En la seva pintura mural i en el retratisme, Mestres ens sembla
influït, z, major o menor distància, per la pintura oficial francesa,
i més immediatament per la del seu mestre Antoni Caba. Les pintures murals que ens ha deixat a casa el senyor Bertran i Musitu,
a la Sala. de Sant Jordi de la Generalitat, a l'Acadèmia de Ciències, al Co pegi de Notaris, a l'absis de l'església del Remei, de
Caldes de Montbui, són obres superiors en tots conceptes a les
pintures murals eixides dels pinzells d'Antoni Caba. Feliu Mestres dibuixava molt, i componia amb una traça i amb una eloqüència tan astutament persuasives des del punt de vista teatralista
d'aquella pintura, que ningú més sinó el formidable Josep Maria
Sert, d'altra banda tan diferent, tan poc colorista, no podia entre
nosaltres superar. Es cert que Joan Llimona i sobretot Dionís Baixeres tingueren un concepte més just i més afinat del que ha
d'ésser la pintura mural, un concepte més aproximat al de Puvis
de Chavannes ; però no és menys cert que, oscillant entre el
concepte teatralista de Jean Paul Laurens t l'allegorista, neo-venecià i impressionista d'Albert Besnard, el nostre Feliu Mestres féu
prodigis de composicionisme que ni Baixeres ni Llimona no realitzarcn mai, probablement perquè no el sentien.
Dèiem que Mestres fou un gran dibuixant, i ara cal afegir
que en el seu debut sembla haver intentat el dibuix dels illustradors, assenyaladament a la manera de Josep Lluís Pellicer.
La pintura de Feliu Mestres, tant la de retrats com la de gènere, com la pintura mural, fcu reflex de la pintura francesa del
juste rnilieu, pintura realista, més en superficialitat que en profunditat, acolorida amb paleta, encara que no amb intenció, impressionista. Besnard i H. Martin aplicaren ben intencionadament el
sentiment i àdhuc la tècnica dels impressionistes a la pintura
mural: els pintors del junte milieu, no. Aquests aclariren i exaltaren la paleta atnb l'aplicació dels colors purs i dels tons freds,
però no en tragueren tot el partit: no gosaven o no sentien totes
les possibilitats de l'impressionisme pur, el de primera mà. ni
dividien la pinzellada.
Feliu Mestres hauria tal vegada admès i aprofitat l'impressionisme, perquè el sentia i el comprenia bé, car era un esperit
fi i un temperament pregonament pintor. D'altra banda, era
també tm esperit modern, sempre al costat dels joves i també
sempre en pugna amb els esperits vells, per molt que aquests es
trobessin agermanats i cn collaboració amb ell. Entre els seus, Feliu Mestres passava per demolidor : era l'en f ant terrible de l'Acadèmia, i justament ell fou el renovador d'aquesta corporació. Però,
a desgrat del seu esperit modern, Feliu Mestres no podia intensificar la pintura en sentit f auve, impressionista o el que vulgueu de
més ambiciós dintre les escoles modernes, perquè, per raó de múltiples i apressants causes imposades per la seva peculiar empenta
academista i per d'altres raons de caràcter particular que no hem
d'escatir. es trobava empès a perseverar en el camí que s'havia tra-
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çat, i en el qual aconseguí cls grans èxits que de can manera nc
podia ni devia defugir.
Comprenia i admirava la grandesa de l'impressionisme; i en
cara que es va acantonar a la pintura del junte inilieu, a una mon:
d'academisme franco-belga, la seva paleta fou, més aviat que 1:
dels seus coterranis de la mateixa tendència, i més intensamen
que cap d'ells, màximament acostada a l'Impressionisme. En tgo;
^a es manifesta així en el seu paisatgisme amb figures; i el grar
quadre, tan admirablement compost, que representa un retrat de
família a ple sol ; la nutller i tota la mainada venint de bcneii
les palmes, és, pel concepte, pel color, per la composició, una obre
gairebé impressionista.
Després de l'Impressionisme, Feliu Mestres ja no s'cntusiasm^
per cap altra novetat. S'interessava per totes elles, àdhuc per le:
més absurdes, però no n'acceptava cap. Aquesta actitud no tenia
res de senil: no era l'inconformisme repatani de la gent caduca
que per despit contra els joves, per gelosia de llur joventut, soler,
repudiar sistemàticament, a cegues, tota novetat. Ben al contrari.
com dèiem suara, el seu esperit sempre jove el feia interess r-se
per tot el que de nou es produïa; i era l'únic artista academista
del seu temps que estava bé amb els joves i que d'ells era conside•
rat. És que Feliu Mestres posseïa un esperit massa penetrant pot
acceptar les novetats només que per llur valor de novetat; mon•
tre que, d'altra banda, el temps no donava sinó novetats innòcues.
Després de l'impressionisme, el puntillismo ja era una degenera•
ció; el fauvistne, amb Cézanne i tot, una torpor i un descarrila.
ment cap a la barroeria; Gauguin, un error, el prolegòmen de
1'antipintura. que esclatà ara fa poc com l'apoteosi de l'estupidesa
esteticista ; el cubisme, una niciesa ; els dadaismes i surrealismes, una abjecció. ¿Què n'havia de fer, un veritable pintor, de
totes aquestes misèries? Encara que no n'hi ha cap necessitat, no
és cap mal el vestir a la moda. Feliu Mestres fou rm dandy en
tots conceptes : el mateix li agradava vestir que pensar o pintar
bé i a la moda. Però, vestir de pallasso, pensar en negrito, o pintar com els boigs... això mai 1 per molt que es pesés de moda...
A aquestes degeneracions s'oposava l'esperit de Feliu Mestres, per
raons de dignitat humana, per raó d'honestedat artística, però sobretot per raó de la raó, per raons lògiques. ¿ Pintar a la mcda estúpida?--es preguntaria Mestres —Per què aquesta contradicció? ----A començament del segle xix un notari francès de nom Leclair
descobrí que els tipus d'impremt segats per la meitat seguien
essent llegibles en llur meitat superior i en canvi illegibles en llur
meitat inferior. Aquest és un descobriment que verament fa impressió: la troballa de Mr. Leclair havia d'estalviar la meitat del
temps en la lectura i en la impressió, la meitat de la despesa
també en la ftmdició dels tipus i en el paper; els textos impresos
havien de prendre d'aleshores endavant la meitat de l'espai que
abans exigien per a ésser llegits, etc., etc. Mr. Leclair féu fondre
diverses famílies de tipus nous, és a dir, migs tipus, un nou tipus
que l'inventor anomenà Dimiotype. Però resultà que amb el Dimiotype no s'estalviava res, perquè les diverses famílies del nou
tipus implicaven també diverses grandàries, al capdavall les mateixes dels tipus tradicionals, amb 1'agravant que el Dimiotype era
lleig i els tipus tradicionals, no. Heus ací una novetat baldera.
Per què el Dimiotype? ens preguntaríem tots. En canvi, davant de
les novetats pictòriques pestimpressionistes que s'anaven empescant l'un darrera l'altre els esteticistes improvisats, eren comptats,
amb Feliu Mestres, els que tingueren prou enteniment per a considerar-les, estudiar-les, girar-les del dret i del revés i, per fi, rebutjar-les amb raons i amb seguretat absoluta. Ben al contrari, ens
trobàvem o bé amb els repatanis que ho rebutjaven tot a cegues,
inclús l'Impressionisme, o bé amb els snohs frisosos que, també
a cegues, s'ho empassaven tot.
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1 RAMON RICOL. DORMITORI. BARCELONA. POTO AL.BRRTÍ.

'RAMON RIGOL, DECORADOR
i d'experiència que cal posar a prova en cada

Un interior d'avui, al meu entendre, no ha d'ésser formalment ni massa complicat ni semblant a una
L capsa de cartó. Més aviat entre l'ornamentació i la

realització.
Ramon Rigol no és dels qui s'han improvisat
decoradors a darrera hora. Començà molt jove els
seus estudis i adquirí el seu actual mestratge gràcies
a haver passat per la disciplina dels Bells Oficis.
L'obra de Ramon Rigol, depurada, importantíssima a hores d'ara, no ha estat feta amb presses.
No s'ha improvisat, ja ho fiem dit. Ha seguit tota la
corba de l'evolució qualitativa i avui es troba en el
punt més alt. Home coneixedor del nostre art decoratiu d'aquests dos darrers segles, observador de la
tècnica dels mestres estrangers de l'hora actual,
viatger infatigable, Ramon Rigol és un dels més
autèntics valors nostres.
JAUME DURAN

geometria.

l?1 decorador no ha de deixar res a l'atzar. La
forma, la color, l'aire, el sol i la llum han d'ésser
' un complement, més ric que un espectacle,
f necessari com una cosa vital, de la peça de tot
1
estar.
No és tasca planera i fàcil la tasca apassionant del
decorador. No és ací, per desgràcia, molt freqüent
l'arquitectura viva sobre la qual el decorador podrà
bastir les niés noves formes dins de la major harmonia i la proporció. Dificultats inevitables, creades
per la construcció, exigeixen una quantitat de talent
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RAMON RIGOL. SALETA ÍNTIMA. BARCELONA. FOTO ALBERTÍ.

J. TORRES- G A R C I A
Parlar de l'obra de Torres- Garcia I no parlar de l'home, és
cosa gairebé impossible. Al revés de tants altres artistes dels quals
interessa solament llur obra, el qui s'interessi per aquest pintor
singular caldrà que esbrini la seva vida pas a pas, per a poder
així comprendre un xic les seves realitzacions.
Torres- Garcia començà el dibuix a l'Acadèmia Baixas. Erem
a finals de segle i el moviment modernista s'iniciava. Era moda
anar amb els cabells llargs i les sabates brutes. Els seus dibuixos
agafen la malura del temps, però avui ja comencen altra volta
a interessar-nos. I és que fins en els moviments més fallits, quan
un artista ben dotat s'hi troba entremig, es salva de les impureses
de l'ambient.
Passada aquesta rauxa, i paralleles a ella, pinta composicions
romàntiques de figura, sucoses de pasta i profundes de contin
Aquests elements plàstics van fent -se cada cop més austers,-gut.
fins arribar al classicisme grec, amb un cert regust de Puvis de
Chavannes, interpretat, però, personalment. En aquesta època
pinta la capella del Sagrament de Sant Agustí, que avui encara
admirem.
Si Torres- Garcia hagués estat sols un pintor, hauria anat desen
partint d'aquí, les seves •qualitats personals i afermant-volupant,
cada cop més els seus dots propis i hauria esdevingut una gran
figura, i avui fóra catalogat com iaia de tantes.
Però això és el que no ha pogut sofrir mai en Torres- Garcia.
Ell portava a dintre el corcó del més enllà, el neguit de la perfecció, no una perfecció formal, que hauria assolit només en proposar -s'ho, sinó una perfecció de concepte, una perfecció ideal, ètica,
moral i fins gosaria dir religiosa. 1 com no pot existir en la natura humana això que ell es proposava, heus aquí començada la
gran tragèdia, el gran trasbals, la gran hecatombe sentimental de
la seva vida.
En encomanar-li en Prat de la Riba els frescos per al Saló de Sant
Jordi de la Mancomunitat de Catalunya, Torres- Garcia estava entera-

J. TORRES- GARCIA. PINTURA A

L'OLI.

1928.

ment amarat de l'ideal hellènic. Es casa i els seus fills s'anomenen Au
gust, Ifigènia, Olimpia... Es construeix una caseta als volts d
Terrassa, de planta grega, que bateja amb cl nom (oh ironia!) d
«Mon repòs... L'especulador que hi ha en ell el portà de jove .
escriure sobre giiestions d'art, i ara és l'Ideal hef è nic que surt .
llum, junt amb els Diàlegs, Notes sobre art, etc.
Però tot d'un cop comença a surar el que avui anomenaríem e
subconscient, i les seves meditacions llargues i laborioses cristallit
zen en el Descubrimiento de sí misnlo, on el pintor esdevé tamb
filòsof.
La raó comença a envair el camp del sentiment, aquell lirism
típic, aquella visió tan pictòrica de l'artista trontolla per i deixa
pas a les elucubracions extrapictòriques. I com que l'artista és sin
cer, vol ésser consegiient amb ell mateix i tradueix en pintura el
seus pensaments filosòfics...
I trenca l'ordre preconcebut en els frescos, vénen additament
que escandalitzen i hom qualifica d'herètics, i a la llarga son f
pretext per a rompre el lligam, el compromís, que els successor
de Prat de la Riba ja sostenien contra voluntat.
Com si això fos un esperó, To;res- Garcia inaugura una er
fecunda en realitzacions, seguint la seva nova estètica.
És l'època dels carrers en ple moviment, del dinamisme de 1
ciutat, trepidant de tramvies, cotxes i peatons. D'aquesta èpoc
hi ha mostres inimitables, que a tot arreu del món es cotitzarie
a alts preus i que caldrà tenir en compte quan es faci 1'antologi
de la pintura catalana contemporània.
E1 regust d'amargor ocasionat amb motiu del conflicte de.
frescos, accentuat per l'afany cada cop més creixent d'endinsar-s
en la intensitat del viure modern, li fan concebre la idea d'anar
raure a la Meca del Dinamisme, de beure a les mateixes fonc
del tumult urbà i de tota audàcia mecànica : Nova York.
1 trencant tot lligam espiritual i material amb Catalunya, atiar
donant el templet grec bastit amb tot amor, i acompanyat de 1
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docte de la intelligència pura, un quadre, un rectangle que cali
omplir amb línies, ritmes i colors; però un dia obria la finestl
de bat a bat, em sadollava d'aire fresc, contemplava el joc d
llums i ombres sobre les coses, i el meu lirisme s'inflamava c
nou i m'hi lliurava, i creia aleshores que la pintura era allò cor
cret, la figura humana en el paisatge que l'envolta; però passa'
temps i tornava a imposar-se la raó, i així, en aquestes fluctu
cions, s'ha anat escolant el millor de la meva existència, fins avu
que ja no dubto més, que sé ben bé el que vull i el que puc,
el meu camí serà sempre ascendent, cada cop més segur i més de
finitiu.
Actualment Torres- Garcia és a Madrid. Paris ha esdevingut ir
hospitalari per als artistes, i l'èxode ja fa temps que dura. Tot i e
bons èxits assolits, fou darrerament impossible allargar més 1
desgastadora vida parisenca.
Les seves obres darreres tendeixen cada cop més a desmate
rialitzar-se, a esdevenir una calligrafia rara i primitiva. Jocs d
línies, de formes, de records de formes, ordenat tot segons u
ritme gairebé musical. Execució unes voltes pueril, altres viril
uns cops la part pictòrica desapareix, mentre en altres sorgei
potent amb coloracions tràgiques de roigs i blaus sinistres.
Sempre, però, és l'artista dotat, l'artista- pintor, el que crea
a desgrat de la seva disciplina mental, la Pintura amb majúscul
se - li escapa d'entre els pinzells exhaurits a copia de cilicis i pe
nitències.
¿Quin serà el lloc que ocuparà aquesta pintura en el Muse
de l'Eternitat? No ens atreviríem a profetitzar-ho; el tempI
aquest gran sincer, és qui està destinat a decidir-ho.
I ara creiem sincerament que ha arribat l'hora de desgreuja
l'obra d'en Torres- Garcia, començada a la que és avui Generalita
de Catalunya. Malgrat totes les reserves que puguin fer-se, mal
grat tots els defectes que es puguin objectar, és aquesta encar
avui l'obra més pura i més ben orientada de pintura mural a cas
nostra. El qui es decideixi a revisar aquest valor, mereixerà el b
de la nostra pàtria.
ANTONI BAORINA

seva família creixent i els cabells ja blanquejants, solca l'Atlàntic en busca de la seva terra de promissió.
Què li passà a en Torres- Garcia en el Nou Món? ¿Quines
reaccions sofrí en el nou ambient que ell somnià com adient a
la seva ànima i la seva nova concepció estètica? És difícil esbrinar -ho, i moltes ceses potser restin sempre més en el misteri.
A Nova York pintà i dibuixà molt, pero no hi trobà el seu
ideal, fugint d'una manera fulminant al pol diametralment oposat: a Fiesole.
Aquí torna a la pintura pura, a l'etern recomençament, als
mateixos fonaments de l'art. Dibuixa i pinta la Natura que l'envolta i s'hi veu l'afany de compenetrar -s'hi, l'esforç de voler -se
fondre amb l'esperit immortal de l'art clàssic. Uns dibuixos a l'aigua-tinta, d'una simplicitat corprenedora, ens diuen tot el fervor
bucòlic d'aquest temps.
De Fiesole, i segurament empès per un desig inconscient
d'acostar-se a París, salta a Villefranche, on continua pintant visions de la natura, i hi ha un moment que sorgeix altre cop
una visió clàssica, com si volgués tornar a empalmar amb el seu
art primitiu, però és sols passatger: inesperadament, tm dia, de
cop i volta, es planta a París.
A París, hi arriba, com seguint una espècie de mal fat, en el
precís moment que s'acaben les vaques grasses de la pintura. En
el temps mateix que els guanys fàcils de la guerra són exhaurits.
La lluita formidable que aquí va a començar és per a extenuar
qualsevol. Torres ja no és un jove, i cal lluitar amb l'embranzida
d'un jove. Fa exposicions en dues Galeries simultàniament; cal
guanyar temps i que la gent s'adoni d'ell. Però, com és distret el públic i com és rutinari! La seva pintura, elaborada amb
tants afanys, és titllada despectivament de pintura decorativa.
L'orgull innat de l'artista es redreça : farà una pintura que s'imposi, un art que estigui ben ajustat al diapasó estètic de la gran
urbs.
Fins aquí, confessa l'artista, jo havia dubtat constantment, la
raó em deia que la pintura havia d'ésser una cosa abstracta, pro95
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