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Casa de la Clutat de
Barcelona

projecte, advertint, peró, calia tenir

natal esealtilrie de la Fa

previa presentació de projecte i pres
supost per a judicar del mérit i ven
tatges económiques.

çana

present

en la licitació de les obres
d'escultura que fossen adjudicades

nava

Foli 161.
Aproyat per la Co
missió 3.a el plec d condicions, és
assenyalat el dia 27 de desembre
per a celebrar les referides licita
cions, realitzant-se els respectius en
cants privats per a la construcció
del cim de la façana.
Foli 164.
L'Alcalde Corregidor
invita a concorre-hi els escultors
—

Al'antic
de Cent de

casal del Savi Consell
la ciutat -de Barcelona,
anbmenat, després de dissolt, Casa
Consistorial, i en termes de carácter
popular Casa de la Ciutat, s'han co
mençat dues obres que si arriben a
definitives canviaran el carácter
fisonómic que fa anys ha tingut.
La una és la decoració de l'interior
de la Sala del Consell; l'altra, la mo
dificació de la part alta de la façana
nova, amb motiu de construir-se

—

en
—

en

Saigla.

Folis 165, 173.—Els Srs. Padró,
Bover i Talarn es comprometeren a
presentar cascun d'ells un model,
demanant que l'elecció decidís aprés
a favor del qui deuria
entendre's
concedida la subhasta. Presentats

pis, per a ampliació de les oficines,
obra aquesta,<que com afecta l'exte
tan

rior de l'edifici és més notada.
L'escultura que decora el cim
també necessáriament reclama repa
racions a fi d'adoptar-la i a l'hora
reforçar-la deis danys soferts pel
temps i agents atmosférics, que en
més o en menys l'han maltractada.
I eom aquesta obra en l'épocaque
fou construida .promogué vivíssimes
i apassionades discussions, cree será
ben vista la publicació dels diversos
docuinents que referents a ella m'ha
sigut possible reunir. Degut a que
procedeixen de dues fonts distintes,
dividiré la informació en dues parts,
les quals nomenaré, la una: Testi
moni oficial i que contintka tota la
documentació de trámit, i a l'altra
Informació periodística, o sia els co
mentaris i noticies publicats per la
premsa de l'época, que ve a esser
com
el refiexe de l'opinió popular

ciutadana

els models

Al 17 d'octubre de 1831, l'arqui
tecte municipal en Josep Mas i Vila
signa el plan de la façana de l'obra
nova de Casa la Ciutat, que és apro
vat per la Reial Academia de Sant
Ferran de Madrid el 27 novembre
del mateix any. Al cim,hi dibuixa un
grup escultóric i en els nínxols o
pasteres laterals de la porta princi

Corporació

municipal procedir a una licitació
privada entre els artistes que es con
a

realitzarrla

encer

tadament, atenent-se al dibnix i con
dicions que se'ls entregaran.
2.a Referent a la pedra que
se'ls hi oferirá

podrá

l'arquitecte municipal

escollir-la d'entre la que consi
deri més própia, atenent que el preu
és fixe i determinat.
Foli 158.— El Governador con
testa el 16 desembre aprovant el

oficia

a

18 de

graciosament

el

model

que
seva

construcció encar que li los otorgada
concurs, expressant a més que el
dibuix (que era l'original que °brava
en poder del municipi i que aquest Ii
deixá per a captenir-se'n en la con
fecció d'aquell) ja l'havia tornat molt
abans de presentar el model. A 4 de
març l'arquitecte municipal dóna la
mida de l'allat de la façana que és
de 110 pams, fent-ne entrega el dia 5
a l'Academia de, Belles Arts.
Folis 186 i 188.—Aquesta, en data
del dia 18, contesta no li servien la
mida d'aleada i el dibuix; necessitava
tenir a vista el plan de la façana
junt anib la planta corresponent i
el dibuix a l'escala del mateix. El 20
del mateix mes Parqbitecte municipal
informa dient que l'original del plan
de la façana era l'aprovat per la
Reial Academia de Sant Ferran
l'any 1831, que obrava a l'Arxiu, el
qual paella presentar-se a la Corpo
ració que el reclamava; peró fins a
1 de maig no li fou adressat expres
sant que el dibuix del remate que
s'havia entregat i servit de norma
als autors dels models per a com
pondre'ls «estava arreglat d'acord
amb el plan general de l'edifici».

de l'Aridu administratiu i en els
folis que s'indiquen, consten els testi
monis següents:
Foli 149. —Una Comissió composta
dels Presidents de totes les de l'Ajun
tament s'ocupa del remate, essent el
seu parer aprovat en la Sessió Consis
torial de 21 novembre de l'any 1851,
passant tot seguit al Govern Civil la
demanda de sa prompta realització
mitjançant les següents condicions:
1.a Que per a la construcció de
l'obra d'escultura que té de coronar

siderin aptes per

poder informar,

en

,

la

tal de

havia fet i renunciat alhora a la

l'estatua de Minerva,

a

en

cedit

l'esquerra la d'Hércul.
En l'Expedient núm. 912 de la
Secció 3.a d'Obres públiques, pela 2.a

la façana s'autoritzi

ment,

febrer a l'Alcalde Corregidor mani
festant era necelásoki Ii adressés
l'alçat de la façana i al bropi temps
que els tres artistes autors deis mo
dels, presentessin el dibuix a l'escala
corresponent. L'escultor Sr. Bover
fou l'unic que l'enviá acompanyat
del següent comunicat: «és el que em
serví de guia i que vaig calcar de
l'original a la seva escala i que
l'Excm. Ajuntament presenta unit a
les condienins a que es tenia de aten
dre, del que n'he fet el model én guix
segons les regles de l'art amb la
única diferencia d'haver tirat més
endavant l'escut d'armes de Barce
lona; declarant a més, no en posseia
d'altre».
Folis 183 i 184.—En Talarn, el 28
del mateix febrer, respon era inútil
presentar el dibuix després d'haver

Tes timoni oficial

a

pels tres artistes, l'Ajunta

data de 6 febrer de 1852,
els va remetre a l'Academia de
Belles Arts de Barcelona.
Folis 178 i 181.—L'Academia, per

d'aquells temps.

pal, a la dreta

Ramon Padró, en Josep Bover
era de cambra de S. M.,—
Domenec Talarn i en Simon

que ho

L'Academia, davant les explicacions
COI d'un free

de Rafael, existent

en

11A,eadémia de Sant Llue de Roma

verbals que l'arquitecte en Francesc
Daniel Molina fi féu, pogué examinar
si eh escultors s'havien sotmés

•
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Exposició

de

«l'Agrupació

d'Artistes Catalans»

a

les Galeries Dalmau.

El Gerani”,

Exposiel?! de «l'Agrupad()

pintura al tremp per Ferran Musons.

l'escala mantenint-se en relació al
plan general de l'edifici i per tant

deis projectes podia produir
rnillor efecte,- una vegacla col.locat,
atesa llur forma de composició.
Acabava
signat per l'Alcalde
'Corregidor, pregant a l'Academia es
servís dar la seva opinió el més
prest possible per tal que l'Ajunta
ment pogués complir el compromís
contret amb els tres escurtors i
alhora amb el públic, ates a que es
tractava d'una obra repetides vega
des anunciada la subhasta en els
periódics de la ciutat.
Polis. 190 i 191.
Per fi, en 25 de
maig de l'any 1852, l'Academia de
Belles Arts dóna el seu parer a
l'Ajuntament, dient «que no pot
acceptar la idea de posar per remate
una figura humana asseguda, peró
que, posada en el caá d'haver de
indicar, entre els models presentats
i ^entera,da de tots els antecedents,
elegeix i aprova, per raó d'ésseY el
que més s'apropa a l'objecte a qué
es destina i per son merit artístic, el
senyalat amb el número III».
El Jurat que dictá aquesta sedució
estava format per en Damiá Cam
peny, en Vicents Rodés, en Claudi
Lorenzale, en Pau Milá i en N. Ro
bles, havent 'obtingut el model II
un vot i el model III quatre vots.
Polis 196 a 198 i 202.
A 4 de
juny es dernana l'aprovació gover
nativa de l'acta de subhasta privada
que es celebra el 27 de desembre
de 1851 en la qual els escultors
expressaven comprometre's a fer
l'obra del remate per 18,000 rals,

quin

'

Lluis Dupuy, el regidor sindic en
Joan Coll i Montells,,éls tres artiste
en Josep Bover i Mas, én Doménec

1 Ribot, ambdós naturals de
Barcelona, i en Ramon Padró i
Pijoan, natural de Cervera, el cor

Talarn

públic

Damiá Taulet i el
redor
notani autoritzant en Joaquim Ne
gre i Cases. Al peu, amb data del
dia 7, consta l'aprovació del Gover
nador Civil.
Folis 216 i 217.
Com el cost del
marbre per a la construcció del cimal
resultava més car que la suma cal
en

—

d'Artistes Catalans» a les Galeries Dalmau. Pintura per
F. Vidal-Gomá.

culada, s'aturá la seva execució; peró
havent-se presentat aprés condi
cions més acceptables, es tirá avant,
i a 10 de setembre de 1852 l'alcalde
corregidor, Sr. Dupuy, designá els

regidors
Joan

en

Jaume Drument i

Roger perqué s'ocupessin,

en

sense

distreure's en altra cosa, en proposar
ço més convenient per a la cons
trucció de l'estátua i altres acces
soris del remate.
Una nota que sembla de má de
l'escultor Bover, autor del model
aprovat, relativa a la cubicació i cost

---

presentar

d'ells
un moda abans del 31
de gener
de 1852, que executaria l'autor pre
ferit per l'Acadernia. Está firrnagla
per l'alcalde corregidor, en Santiago
a

drets reials, descárrega en
la machina i ports al taller pujaria
380 duros. Els diferents trossos per

nólits,

als accessoris o atributs feien junts
627 pams cúbics que, a raó de
9 rals el pam, valdrien 5,643 rals, a
més nólits, drets i altres despeses
ja esmentades, 190 duros; sumant
totes les partides la quantitat global
de 29,055 rals. Dividint l'estátua en
dues peces, el preu unitari seria de
10 rals per pam cúbic i tal vegada
menys si

s'adoptés

mitjanlant conveni
•

amb

en tres
peces,
de cornú acord

l'arquitecte.»

Cópia de Rafael feta
per ufanan Fortuny

R eproduim
avui
página,

en

la ncstra

pri

la cópia d'un fragment
de pintura al fresc de Rafael, l'ori
ginal del qual es conserva a l'Aca
démia de Sant Lluch de Roma.
Aquesta cópia fou un dels primers
treballs de pensionat a Roma, per
l'Escola de Belles Arts de Barce
lona, que va fer el gran pintor
Manan Fortuny.
mera

—

obligant-se

del bloc de marbre segons fos en
dues o tres peces, diu: «D'un
sol tros tindria 1,092 pams cúbics
catalans i costana a 11 rals el pam,
Les despeses de
o sien 12,012 rals.
una,

L'obra,

exquisida del
l'oli, cópia la calitat
del fresc, forma part del Museu de
verament

copista, que

cascun

Exposició

de «l'Agrupació d'Artistes Catalans»

a

les Galeries Dalmau. «Paisatge» per

ErniliBosch.Roger. (Colleeció Benet.)

a

l'Academia de Belles Arts de la
nostra ciutat, depositat en els nos
tres Museus d'Art antic 1 modem.
Aquesta pintura, obra del For
tuny estudiant, figurará en la Sala
Fortuny del Museu de Belles Arts.
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Sarchfag romá-crlstiá, descobert en l'enderroc d'una

L'Exposieió de l'Agru
pació d'Artistes Ca
talans a les Galeries
Dalmau

L'Agrupació

d'Artistes Catalans
constituida en l'any 1918; ha
eelebrat amb aquesta, quatre Ex
posicions deixant de formar part
en les dos últimes, per haver mort,
un excellent pintor: en Pere Farro
Llorella; les seves obres formen part
de les col.leccions d'Herman An
glada, Miguel Palol i altres, la ma
joria, en colleccions particulars a
Girona
Dos d'ells, en Creixams i en Pere
fou

casa

del

carrer

de Manresa de Barcelona

Daura instal.lats de temps a París,
al revés de molts, donant una prova
d'amor a Catalunya envien periódi
cament les seves obres per formar
part en les Exposicions de casa.

De conjunt, l'exhibició produeix
bella impresió de joventut f de
força; i al dir joventut, volem dir
una

d'aquesta inquietud
fuma les obres d'art

típica, on
esperits.

sana, que per

d'una gravetat

hi sentim

l'esforç

dels

Molt sovint, l'art de les gents
joves no és més que aixó; per aixó
sol, és ja una de les més estimables
coses. D'ad d'allá, a través dels

temperaments

diversos dels expo
sent aquest dalit de la
s'entreveuen 'els punts
recerca,
ideals enfocats, la lluita pera alean
çar-los, el moment de grácia en que
aixó es logra, l'hora grisa en que
aixó es perd... I la fe i l'entusiasme
d'aquests lluitadors, d'aquests que
malden i s'agiten per coses de pura
naturalesa espiritual, fa néixer un
amor i un respecte per ells; que
aquestes forces son les que fan la

sitors,

es

glória dels pobles.
Al capsal de la Sala,

3

(1924), propietat de

la col•leccionista D.• Teresa Amatller.

L'únic escultor és en Pere Jou.
La seva escultura ha trobat l'estil
peró no ha trobat 'la vida. El seu

«El Trago» com a element
d'ornament és exquisit i encertat
com ho foren els seus capitells de
Mar i Cel de Sitges.

capitell

D'en Mussons sobressurt el

seu

que reproduim,
d'una finesa de grisos meravellosa i
reveladora d'un esperit despert a les
més fines harmomes de la realitat.
De conjunt dones, aquesta expo
sició, és l'espectacle bellíssim d'una
joventut bregadora i desperta, que
ens anuncia un esdevenir fruitós.
La pintura catalana ha estat «al
guna cosa », oho és actualment» i
F.
oho será».

quadre «El Gerani»

en antiguitats que,
de la válua del bloc de
pedra, s'oferí a comprar-lo per una
exigua quantitat. El cas fou que hi
hagué la bona sort de guardar
aquella desferra, esperant que don
gués son parer sobre la mateixa
algú que pogués dir-hi la seva opi
nió. Avui aquella pedra, ja netejada
i cuidadosament rentada, figura
com un deis més preuats ornaments
en
l'hermosa casa que al Passeig
de Grácia posseeix la senyoreta
Teresa Amatller, propietária del
lloc on se feu la troballa.
Aquesta troballa resulta ésser,
com hem indicat ja abans, un sar

algun negociant

sospitant

cófag romá-eristiá, en marbre bast,
de color blanc, el qual porta en son

Sareófag romit-eristiit
trobat

a

Barcelona

Hem de consignar amb goig,

com

aconteixement favorable a l'his
tória barcelonina, la troballa d'un
un

hi han les

obres d'en Vidal-Gomá; fortes, ple
d'anhels estructurals, plenes
nes
d'afany de veritat neta; d'aquella
veritat íntima de la natura, que no
és l'externa boniquesa d'un tros
pintat amb traça, sinó la vida veri
table, que pica als ulls de l'esperit
per fer-vos perdre l'idea de que alló
és pintat. El seu desnú central té
trossos reeixits verament, i per ells
sols, l'obra d'aquest jove pintor és
mereixedora de totes les atencions.
Així mateix, culmina entre les
altres, la figura que reproduim ad
junt. Cal afegir que aquest pintor
ha emprés un camí on les exigen
cies de técnica li seran i li son
duríssimes, i on cada pinzellada
posada a lloc és un trIbmf.
En Creixams, influit de Picasso,
mostra una viva energia en el
dibuix i una gran agudesa expres
siva. Ens caldria veure aquest ar
•ista més lliure d'una influencia
perillosa, com totes les dels genis,
per a judicar d'ell.
En Callicó exposa una col.lecció de
sis dibuixos vius i interessants com
a camí de penetració de les coses.
En Daura, demés d'una série de
dibuixos exposats, ens dona notes
d'exquisida finesa, com *Le Parc»
En Gausachs,
i «Augervilliers».
Estátua de Bacus. Marbre romá deseo
bert a Valencia. (Vegi's article en el
número vinent, per manca d'espai en
el present.

LES ARTS

ofereix una serie de pintures bella
ment ardides, plenes de veritat des
carnada i de vibrant coloració.

sarcbfag de marbre, que presenta
característiques per ésser atribuit
al segle rv, o als primers anys del y,
el qual porta figuracions indicado
res, sense cap mena de dubte, de
cristianisme. Una tal troballa, que
ha tingut lloc en 1924, junt amb les
semblants descobertes de Tarra
gona, fan memorable l'anyada que
acaba de transcórrer.
Al practicar-se excavacions per
fonamentar uns edificis al carrer de
Manresa, i prop de les obres de la
Gran Via Laretana, els operaris
encarregats de cavar, a uns tres

rnetres de fondária, entre les des
ferres acumulades en tal lloc per
terraplenar-lo ja d'antic, a fi d'ai
xecar el sol deis edificis sobre el
nivell del mar, descobriren un gran
bloc de pedra, al que no donaren
cap importáncia i que per tant
aná a parar entre la runa y les ternes
que havien d'ésser llençades. Un

dels treballadors tenia ja el pic alçat
per esmenussar el gran bloc, peró
providencialment hi arribá l'empressari de les obres, qui detingué
al treballador, en vista de que en
una de les cares d'aquell semblaven
entreveure-s'hi algunes escultures.
El gran carreu fou ppsat a part, i
vingué per segona vegada
a poc
com es destruia, ja que fou carregat
en el carro, per ésser tirat en lloc
onuo fes,.nosa. No faltá encara
-

,

Estátua de Bacus. Marbre roiná deseo
bert a Valencia. (Vegi's article en el
número vinent, per manca d'espai ea
el present,
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Iglesia

temptacions

que sobre
humana mentre
venen
a l'ánima
está en la terna de iradora. Segueix
figures, les
una agrupació de dues
quals tenen en sa presencia altra
més petita que está com oferta per
i les

d'aquelles a l'altra, la qual
posa les mans sobre del cap; fent-se
aixi referencia a la curació del cec
de naixement obrada per Crist,
i essent simbolització de la llum
vingtrda al món,,-arnb el naixement
del Salvador, la qual guia a tot
una

home

vingut

en

aquest món, i rentat

pel Sant Baptisme. Ve immediata

ocupant la part central del
sarcófag, una fembra amb els braços
ment

extesos,
dint

D. BAIXERAS

•

—

La Volta de la Rectoría.
Galeries Layetanes

una serie de representacions
eminentment religioses, esculpides
en alt relleu. Com a obra d'art el

fronter

sepulcre no és pas gaire millor ni
•pitjor que la majoria deis objectes
sernblants que
totes

en

les

Aquarel•la (Sant

Jullit de Vilatorta)

(Cl. Serra)

al.ludeix a la detenció de Sant Pere
abans del set' martiri, al.ludint tam
bé a les persecucions l'ofertes per la

a

la

en

actitud de orant, al.lu

Iglesia implorant les bene

diccions del cel sobre els seus fills
i objecte de les persecucions mun
danals. També podria veure's en
aquesta figura una referencia a la
casta Susagna, que fou objecte de
l'acusació calumniosa i que fou
providencialment deslliurada de la
mort pel profeta Daniel. 1,i fa costat
en
el mateix relleu, una escena
amb dos personatges, els quals
tenen a sos peus una figura de dona
de relativament petit tamany, la
qual está postrada en actitud su
plicant, referint-se tot a la curació
de la dona que patia el fiuix de sang,
obrada per Crist, conforme refereix
el Sant Evangeli. Ve immediata
ment una altra agrupació, també
amb tres figures totes d'home,. de
les quals una está en actitud de
beneir quelcom que li presenta un
deis personatges que li fan costat
a sa dreta; devent-se aquí reconéixer
l'epissodi evangelic- de la multi
plicació deis pans i deis peixos, la
qual és simbólica al.lusió a la santa
Eucaristia. En darrer !loe s'hi vea
l'agrupació de dues figures, de les
quals la una dirigeix sos braços
sobre una mena d'olles, que, en
nombre de tres, estan als seus peus,
amb la qual s'hi ha d'entendre
significada la conversió de l'aigua

vi, miraculosament obrada pel
Redemptor en les Bodes de Caná
de Galilea, amb la qua 1 també s'hi
significa el Sagrament Eucaristic.
en

Els costats i també el revers del
son llisos, midant aquest
1,20 m. de llargada, 0,47 m. d'am
plada i 0,41 d'altura. Aquestes di
mensions indiquen prou bé, el ma
teix que la cavitat interior, que fa
1,03 m. de llargada, per 0,32 d'am
piada- i- 093-2-d'a1ta4a-r que's- tracta
d'una sepultura de relativament
petita dimensió: tota vegada que
els més deis enterraments per l'istil
arriben a fer pels voltants de dos
metres de llargária. Les figures
majors-del sarchfag fan uns 34 cm.
Si no a Barcelona, en altres llocs

sarcófag

de Catalunya han aparescut sar
cófags de la mena del trobat ara
mateix. En l'església de Sant Feliu
de Girona n'hi han quatre, que
poden veure's descrits i reprodults
(Sarcó
en l'obra del Sr. Botet i Siso
fagos Romano-Cristianos escultura
dos que se conservan en Cataluna, nú
meros VII, VIII, IX i X), i també
en la dels senyors Puig i Cadafalch,

Folguera
románica

332,

333 i

i

Goday: (L' Arqultectura
Catalunya, figs. 331,
334). Sobre un deis por

a

tals de la Catedral de Tarragona
n'hi ha un altre exemplar escul
turat, el qual s'aparta més que'ls
de Girona del tipus a que pertany
el de la col.leccio Amatller (Botet,
n.9-XI i Puig, fig. 335). De la com
paració d'aquest darrer amb els
altres en resulta rima afavorida,la
qualitat d'aquell, el qual amb tot
algunes lleugeres mutilacions,
deixa entreveure qualque supe
rioritat en la factura.
Seria cosa curiosa •sapiguer les
trifulgues que ha passat la sepul
tura de que parlem. La circumstán
cia d'una perforació en la part mit
gera de son front dóna india de que
durant alguns anys L potser segles
serviria de pica d'aigua o d'abeu
J. GUDI01., PvnE.
rador.

ara
poden veure's
regions costeres del

Mediterrani, fent l'efecte d'obres
que podriem qualificar d'adotzena
des, les quals sortien de diversos
tallers i eren exportades lluny del
lloc de producció, a fi de satisfer
les demandes que d'elles eren fetes.
No s'ha dit pas encara l'Ultima pa
raula per senyalar els llocs a on
radicaven els tallers marmoraris
d'on sortien tals sarcófags, incli
nant-se els tractadistes a suposar
que fins a primers anvs del segle
eren

de

productió itálica.

El nou sarcófag presenta, en con
fosa serie i sense divisions, set agru
pacions, reproduint escenes de l'An
tic i Nou Testament, les quals a
la vegada eren simbol de les creen
cies que professaven els cristians.
Començant per la part esquerra, hi

apareix

una figura d'home abillat
la romana, amb mantell i túnica,
el qual dhigeix sa dreta a un bulte
avui fragmentan, sota el qual s'hi
a

agenollada una fembra, en posa
d'implorar qualque cosa del primer

ven

personatge. Es aquesta la
ordinária

manera

els cristians hi re
presentaven la ressurrecció de Llát
zer, simbol a la vegada de la res
surrecció de Crist i de la final deis
homes. Seguidament s'hi deseo
breix una agrupació de tres figures,
totes d'un mateix tamany, de les
quals la del davant és com-forçada
per les altres dues que fi fan costat
i resten un poc retirades. General
ment es creti que un tal asumpte
com

.

D. BAIXERAS.

—

"COntrallUM" Aquarella. Galeries Layetanes

(Cl. Serra)
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Mestre Dionís Bai
xeras.

Dionts
d'aquells

Baixeras és un pintor
als qui la crítica ja no hi
té res a dir. La seva obra vastíssima,
la seva personalitat ben definida,
el seu art, més que conegut, cosa

gairebé popular,

li donen aquella
prestigiosa del *Mestre Co
negut» que éš el premi millor a
que pot aspirar un artista, després

auriola

d'una llarga vida de treball i de
lluita generosa, pel noble ideal d'art
que l'ha inflamada. Per aixó avui,
-la GASETA DE LES ARTS amb motiu
d'obrir-se a les Galeries Laietanes
una enosició de les seves darreres

obres,

no

ve

a

ter

un

comentani

crític, sinó un homenatge al mestre.
Mirem amb amor l'obra i la figura
d'aquests homes, que com Mestre
Baixeras i tants altres ja hi eren
abans que nosaltres i abans que
nosaltres es sentiren l'esperit pie
de nobles ideals i el bra ç mogut
per l'afany de conquestes de Be
Ilesa. Acostem-se a mirar la seva
producció, amb respecte i amor,
amb dalit i voluntat de compen
dre... Fills del moment que som,
els corrents espirituals de l'hora,
molt sovint s'ens enduen cap a un

concepte de les coses, purament
actual, i farlem mal fet en judi
car-les des d'aquest punt de vista
insuficient. Ells també, aquests
homes i aquests mestres, foren fills
d'un moment; *del seu moment» i
com nosaltres hem fet, abralaren,
febrosos d javentut i d'inexperien
cia, les collites que l'hora els hi por
tava, i han cregut com nosaltres
mantes voltes, posseir tota la veri
tat, perqué no vejen més que la
veritat de la seva hora, i com nos
altres de cara a l'ideal de la seva
hora judicaren del bé i del mal, del
dolent i del bo, del mérit i el de
tecte... No obstant, el bo i el mal, el

(Cl. Serra.)

L'eminent pintor Dionís Baixeras.

dolent i el bó, i el merit i el detecte,
eren

aleshores,

com

ara i

com sem

pre, més enllá de les hores i els mo
ments, més enllá dels corrents i les
téndencies, més enllá de les modes

i els sistemes, en la fonda veritat
de la vida i en la íntima vibració
del qui la mira: i es feia l'art com
sempre i tal com ara, de la viva

expressió d'aquesta veritat exterior,

vibrant

d'humanitat

contempla

tiva.

L'«épfica» tiny

les

coses

d'una

pero aquesta
d'época, no és l'art. Per a clas
sificar en un Museu les fases cro
nolegiques d'una evolució artística,
aquestes distintives serviran. Per
color
color

a

mesborrable,

compendre

al

llarg d'aquest

Museu

ideal on són les veritables obres
d'art, el principi de classificació és
un altra, i si la moda passatgera no
ens
mogués a tots, portant-nos a
lloc de falç judici, no sois estadem
millor situats per a judicar el nostre
moment, sinó que evitarlem l'afany
de molts deis nostres vells mestres,
de seguir a la moda, de «posar-se
al dia», d'*evolucionar», de «moder
nitzar-se», com ells diuen, cosa que
molt sovint vol dir *renunciar»,
«concedir», tfalsejar» la déria pura
del seu entusiasme, i desviar, quan
de la íntima
no destruir, la canal
emoció, que és el millor de la seva
vida i de la seva obra.
Potser avui dones, a posta de
parlar d'en Dionís Baixeras, escaurá
fer l'elogi deis tossuts; deis tossuts,
com en Modest Urgell, per exemple,
que teja cara a les embestides de la
gent jove a cops de *Cementiri», pin

tant més cementirisper tota resposta.
Aquell, fou el cas d'un esperit fort,
que malgrat tot, conservava la vigo
ria d'un gran tempera ment i amb tot
el bagatge de les seves grans frisances
de romántic, reaccionava en contra
les debilitats deis uns i les infide
litats dels altres, al credo de la seva
generació, a l'ideal de la seva jove
nesa. Ehl fou un exemple de fide
litat, d'insistencia en la fidelitat,
de fúria fidelista, i la Fidelitat és un
senyal de forca i una de les qua

Vida plaent

(Pirineo).

Dibuix al carbó. Galeries Laietanes.

(Cl. Serra.)

litats virus de l'esperit.
Mestre Dionís Baixeras ha sigtit

6

de
les seves glóries. Ehl venia la vida
de l'art, en aquell temps precis que
apuntaven arreu les senyals de
l'humanismel naturalista. Tota una
i

en

la fidelitat

hi ha

una

tongada artística, posterior als ro
mántics invadia d'anécdota folk
lórica el camp de la pintura. Un
localisme exacerbat, complagut en

el pintoresc circumstancial, seguia
la tendencia
en les arts plástiques
del catalanisme literari, i delirant
per horitzons més amples i per re
presentacions de més vasta signi
ficació humana que les d'aquella
parda figurinesca, una nova onada
de pintors venia a dur-nos una visió
dels homes més trascendent i pura,
més deslligada de lo quotidiá pin
toresc, per a elevar-se a la expres
sió dels grans sentiments generals
de l'ánima humana, per a fondre's
amb la natura, cm una melodia feta
per la presencia de la imatge de
l'home entre els elements simfb
nics de la natura, que'ns donava
el paisatge.
Curiosa, extremament curiosa, la
naixenla d'aquest moment; inte
ressant, l'estudi d'aquesta evolució
de l'humanisme pictóric, que de
l'anecdotisme primerenc, s'enfila a

l'expressió

d'un

espiritualisme

més

alt i més profunde. La imatge de
l'home actual, ocupada en els afers
ordinaris del seu viure quotidiá,
deixa d'ésser aquí el quadre de
costums. Ço que interessa d'ell, no
és el que fa i el com viu, sinó la
mig del món; i
seva presencia en
la seva silueta aquefera da en els
afers humils de l'existencia, deve
nia imatge trascendent i represen
tativa d'humanitat, allegoria pura,
que
que

es

destacava damunt d'Un fons

perdent les qualitats geográ
ligues, devenia el paisatge uni
versal.

aquí les figuretes subliins
«L'Angelus» de Millet, donant

Heu's
de
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just el

matís que

ara

explieáyem.

Heu's aquí el tó d'aquell moment
d'humanisme, que elevant les fina
litats de l'art a una categoría intel
lectual, tan alta com l'allegorisme

que té al

andemic,
duia

a

coses

davant.
Le petita

les
vi

muntanya

tuals, per

vora

fuma des
de terra i
de dolor

sa

dignitat

dels sím
bols, ca
lenta de

reálitat

al fumeral
de la teu

lada,

i

cel com

després; él

Com po
driem mi
rar ara in

amb
la brava,
gent amb
mariners
barbuts,
mar

diferents,
nosaltres,
gent del

Arcuaclons decorant l'Interior de l'Absis central de
Sant Joan de les Abadesses, aparegudes amb les obres
de restauració.

din, plens

de frisan
ces noves i
diverses, als homes de la genera
ció que ens precedí, en l'ánima dels

quals brunzien gloriosos els dalits
nobilissims que ara deiem?... A títol
de quins drets, go que en aquelles
hores constituí un afany deis es
perits més alts, ho mirarlem ara
joguines

nificad& gravitant d'expressions
Potser igual arreii,

in

en

tots els temps i en totes les escoles,
els grans mestres han sigut el
mateix; han pintat el mateix, han
dit, el mateix i hein fet escples de
lo circumstancial dé cádascú?... Es
difícil ésser just, i el límit de les sug
gestions, és molt sovint més just que
les conclusions tan seques com
dubtoses de la lógica.
*

*

En Baixeras cerca
els aspectes d'aquesta
humanitat amb una

profunda. Aque
lles figuretes pintores
ques del pessebre anee
amor

dótic d'altres dies, do
cuments

malgirbats

d'indumentária, eren
sota els seus ulls, els
documents humans de
la nova tendencia. Co
adelerat per les
rra
muntan yes,

dormia

amb els pastors, veia
els remats extesos per
les rases, en la pál.lida
altura deis grans cims;
mirava els rabadans ju
gar amb les primales
saltadores, i amb un
dalit novell, recollia en
dibuixos primorosos
aquella humanitat pen
sativa i senzilla, mou
re's amb el gest simple
de la vida, sota el gran
cel de les altures pire
nenques. El vell pastor
que amb gest evocador
deis patriarques, vetlla
les lledes, on dormen
els remats; el boueret

gentil,
vella,

com una

flor

no

encantat amb la

mágica parada del món

braveja nt

amb les
ones,

guai

eternament l'aigua tranquila,
altres hores, arrecerats i humils dins
una barca, fent els treballs de plat
ja, ara amb les dones, apariant les
emes de la pesca...
tant

entretinguts

d'homes

coses? Que el fons de la
pintura no és aixó? Que l'art de
la pintura és altra cosa que una ex
pressió intel.lectual del món?.. No
obstant, Millet?...Es la materia pura.
go que en Millet s'admira? Forma i
fons, sovint inseparables són com
remoció i el verb, el verb que salta
calent de pensament, pesant de sig
vanes

Capitells de les columnes delsfinestrals prop de l'absis
de la part dreta (Obres de, restauració de Sant Joan
de les Abadesses.)

un

encens...
I el mar

***

en

que

puja capal

d'amor.

com

la ca

humil,

entre la
boira fina
que l'agri
sa, mirant

humana,
la

de

nineta

vents i ac

La

Fidel

a

ells,

en

Dionls Baixeras.

de l'amor que els ha dat, els seus
quadres en prenen una vigoria i un
interés humá que no tindrien. Si
el seu pinzell a estones ha maldat
pel desig de la pinzellada llarga
traguts,
a la moda de certs moderns
amor
li
de no
aquest
deja
prest
ben

deixar

enrera

els

vells sistemes;

aquells sistemes vells que eren el
verb d'aquella amor per les 'figures
seves, la forma d'expressió d'aquella

humanitat que ens descobria la
forma del concepte que eh
pintura
a la história de la nostra
catalana.
Aviii encara, plenes d'aquesta
amor de jove, reapareixen les imat
ges d'altres dies amb un igual sig
nificat i amb una igual bellesa. El
món ha donat tombs. L'art de la
pintura ha evolucionat. De la pin
tura d'en Baixeras a les darreres
extremituts del post-impressionisme
hi va tot un món; un món, peró, que
és ple de pensaments i de substán
cies, i d'aquelles substáncies i d'a
quells pensaments d'ahii, com d'a
questes substáncies i pensaments
d'avui s'en fa la histbria...

aportáva

JOAQUIM FOLCH

I

Joan

restauració del monestir de Sant
de les Abadesses

L'obra

de la restauració del mo
nestir de Sant Joan de les Abadesses
avanga lentament i amb una penúria
que no escau a la gent catalana. Ni
la pietat nostra, que venera la pre

ciosa reliquia del Santíssim Misten,
ni el nostre patriotisme, que té en
aquell antiquissim monument una

de les prirneres fundácions del nai
xement de la Catalunya comtal, ni
la nostra

amor

a

l'ad,

qué

té

en

aquella obra un tipus monumental
únic i espléndid, corresponen a: l'em
presa de la restauració, que seria,
com la de Ripoll ho fou, un motiu
d'honor per la nostra

TORRES.

el segle xvm, al
a l'obra en
construir l'actual cambril del San
tíssim Misten. Obra dels princi
pis del segle mi, el Monestir de
Sant Joan, una primera destruc
ció per causa d'un terratrernol,
any després d'acabada, motivá la
seva restáuracio. Els reconstructors
no obeiren, en
fer aquesta, al pla
original, pervenint d'aquest desen
ren

cert
tant

,

una

irregulaltat

desconcer

l'obra. que Ils estudis d'en
Puig i Cadafalch han posat en dar.
L'obra del segle xvm encara vingué
d'aquest
a complicar més l'aspecte
en

terra.

Lentament i tot, perb,
l'obra avanga. L'amo
s ol.licitud
del
rosa
Rnd. Sr. Rector; la

pacient

i

empenyada

constáncia de l'arxiver,
el Rnd. Masdeu, sola
ment fan possible la
continuació d'una em
presa que en man s
menys amoroso hauria
ja fracassat. I és d'es
perar que no fracassi;
és d'esperar que la pie
tat deis uns i l'amor
als nostres monuments,

deis altres, vagin
menys fornint

perqué

al

mitjans

les obres no s'a
turin, mentre s'espera
que un dia vingui aque
lla embranzida amoro
sa que tregui el carro
del pedregal i faci de
l'obra de la restauració
de Sant Joan un fet
que tots poguem veure
celebrar.
Fruit d'aquesta pa
cient empresa restau
radora ha sigut l'apa
rició, darrerament, deis
capitells i arcuacions
dels absis, que aquí re

produlm. Aquests

ca pi

tells i arcuacions eren
amagats dessota els
arrebossats que es fe

Monestir de Sant Joan de les Abadesses.
Capitel! de
la columna gran, adossada a la paret lateral dreta,
davant l'altar del Santissim Misten, descobert amb
motín de, les obres de restauració (1924.)
—
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edifici, que constitueix

un cas in
teressantíssim dins la nostra histbria
de l'arquitectura románica, d'influén
cia francesa, a principis de la dita
centúria, i abans de prodigar-se
aquesta forma per Espanva, a la fi
del xii, per mitjá de l'Ordre del
Cister.
Els detalls escultbrics indiquen
clarament que l'obra és de la primera
meitat del segle mi. Els seus temes
bellissims són tractats amb aquella
robustesa característica de l'escola
tolosana, a la qual s'afiliá una gran
part de la nostra escultura románica.
De tipus senzills els uns, derivats
del capitell clássic, en altres la
fantasia de l'escultor ha cisellat els
temes de bestiari fantástic, carac
terístic de la nostra escultura del xii,
o els temes ornamentals del reper
tori de l'art de l'época.

Aquestes

mostres

escultbriques

re

velen, d'altra part, quina seria la

riquesa del

monument i

l'aspecte

deis seus cinc ábsides, decorats d'ar
cades sostingudes per columnes vi
sibles pels entrecolumnes de la girola
primitiva, que constituia el dos en
l'ábside major.
Desitgem que aquestes troballes
sien un estímul per als restauradors
i per la gent de Catalunya, a fi de
que en donar l'almoina per les obres
de Déu pensin amb la famosa esglé
sia de Sant
estoig de la reli
quia eucarística coneguda amb el
nom d'El Santíssim Misten.
FLAMA.

Galeries Dalmau: Pintures de Jas
cint Olioé.— Aquest artista, que
forma part de l'agrupació «Nou
Ambient», ens mostra una extra
ordinária quantitat de bones apti
tuds per al conteu de la pintura.
No és nova la presencia d'obres seves
en les sales d'exposició barcelonines, i
l'interés que per les seves obres, altres
dies vistes, ens havia despertat, aug

7

menta en aques
ta exhibid& més
completa, i di
gne en mol ts
punts de tot elo

gi. No és, perb,
l'Oliver, deis qui
mereixen l'elogi
banal del jove
que promet; en
aixb,

una

manera

Ileugeresa deco
rativa i traçuda
de la majoria de

Exposició Joan Vilás, organitzada
per aEls Atajes de l'Art Litúrgic».
El dia 7 del vinent mes de febrer

les

seves

obres.

També ha

ció pura i esfor
lada per l'art de

posat

de Mallorca, di

tbs amb una pin

com

ieveladora d'una
força de tempe
rament molt interessant. Ens costa
de veure la Mallorca que ens dóna
aquest artista, i ens atrevirlem a
din que la seva manera pictórica
s'ha empassat la bella realitat de
l'illa, de la qual no n'ha exposat
el to. Alguna retrats de pasonat
ges mallorquins revelen un art fet
d'aixa; un art de barbre
a cops
potser, de cara als homes, que com
Mossén Ribé i en Gabriel Alomar,
ha dit coses tan fines i tan Iligades
a la vela i noble tradició mediter

el dibuix,
que per

en

prepaparació d'ofici

metrá l'eclosió de les belles promeses
del seu do natural.
Sala de la Pinacoteca.
A la sala
de «La Pinacoteca, Corts, 644, el
—

artista

en

Víctor

Moya

ex

serie interessant de retrats
del tipus característic d'aquest au
tor, proa distingit en el conreu d'a
quest genere. La seva manera cor
posa

una

respon

tura agre per a
no sal tres,
perb

Sant Joan de les Abadesses. Muestra'
del costat de la Epistola, deseobett
anab"motlu de les obres dé restauracló.

Sr. de Pomés. Exhibeix una serie
interessant de retrats en dibuix, que
revelen un temperament observador
i una manca de formació que l'es
tudi suplirá sens dubte. En algunes
notes de color l'artista es mostra
borne de temperament a posta pel
conreu de la pintura, bé que li calgui

conegut

en

pintor suec Acke
Sjelstrand una
serie de visions

Galeries Arenas. Ha exposat en
aquestes Galeries el conegut artista

aquest aspecte,

ex

aques
Galeries el

tes

fan agradosa, de
cara a les realitati que la fan
viva.
Esmentem, entre les obres expo
sacies, «Bodegó», «Les Palmeres» i
«Els arbres de la riera».

una

un domíni notable
del procediment que practica a la

aquarel.listes clássics,
paisatge pintoresc.

deis

dedicats al

--

s'inaugurará a les Galeries Areftas
una exposició d'obres d'art religiós,
organitzada

voca

la pintura i un
exacte sentit de
que la glbria d'a
questa és en Fa
profundiment de
la veritat reri la
revelació neta
d'ella, fora deis
incidents que la

i Ensefiat, que té

de l'artista, ele
vant la impres
sió que d'ell ens
formarlem pel
damunt de
la

eh l hi ha més que

en

LES EXPOSICIONS

LES ARTS

l'escola del retrat decoratiu
del qual són própies les
composicions decoratives ben resol
tes, fent de la figura retratada un
element del conjunt prestigiós on se
la situa.
La seva pintura, un XiC fada, és
d'harmbnica i suau entonació. En
fora del retrat, la
les
tendencia del Sr. Moya és la de l'art
anecdbtic castellá, i dins els termes
que ella indica, l'artista té obres de
veritable encert.
a

madrileny,

composicions

Galeries Layetanes. —Han expo
sat darrerament en aquestes Gale
ries: el pintor valenciá M. Moreno.
El seu art oscil.la entre la pintura
poética deis jardins d'en Russinyol
1 l'anecdotisme deis mestres espa
nyols de la darrera generació. La
seva paleta és inolt Valencia, plena
d'aquella llum que fa més pampellu
gueig que claror. Els temes gentils,
tothora agradosos i ben compostos,
fan el conjunt de l'exhibició mirador
com una Ileminadura. Alguns trossos
de paisatge ben sentit diuen l'emoció

ránia.
El terme entre nosaltres, com a
espectadors de l'obra d'aquest pin
tor i l'artista, potser seria el «no ens
entenem».
^

M. Bonet

cerámiques,

exposa
en

blau,

una
a

serie de

la

manera

de les modernes manufactures ho
landeses. El seu art fuig deis camins
assenyalats per, l'Aragay i en No
gués al decorat dç a nostra cerámica
moderna, peró aquest avantatge de
lo personal certament no aguanta
la manca d'orientació artística que
és de dúldre en un artífex dotat de
tan bona técnica com ell.
Cal, en aquest aspecte de la per
fecció técnica, fer-li el millor elogi.
Ha exposat tambe el pintor Eran
cese Guinart. Les qualitats d'aquest
artista les senyalárem en el sea

per l'«Associació d'A
mies de l'Art Litúrgic»; degudes al
malaurat artista en Joan Vilás,
alumne de l'Escola Superior de Bella
mort durant el viatge al
Japó, on anava a apendre les téc
niques deis oficis d'art en concepte
de pensionat per la referida Escola.
Malgrat i la jovenesa de l'artista,
ha deixat obres prou abundants i
meritbries per a constituir un exem
ple que «Els Amics de l'Art Litúrgic»
aprofiten, tot homenatjant la me
mória d'aquell noble aprenent, tan
humil com docte i tan jove com
assen ya t.
Concurs de

Folografia.

—

L'Agru

pació Fotográfica de Catalunya ha
obert una exposició de les obres
presentades en el Primer Concurs
organitzat per ella, en el seu local
social, Duc de la Victbria, 14, pral.
Saló Parés: XXIV Exposició de
la Societat Artistica i Litcrária de
Catalunya.
Aquesta entitat obrí
el dia 10 del corrent la seva Exposi
ció anyal, que resulta una manifes
tació interessant a la qual la majoria
deis associats es presenten com de
costum. Presideix la sala una obra
del malaurat pintor Ricard Urgell.
Exposen els artistes Baixeras, Ber
—

nad, Cabanyes, Casas Abarca (A.
P.), Ferran, Galofre 011er, Isern
Alié, Martí Garcés, Joaquim Mir,
Juli Moisés, Josep Mongrell, Víctor
Moya, Magi Oliver, Puig Penacho,
N. Raurich, Tamburini, Vázquez,
Vidal Quadras i Xiro, Ferran Na
varro, i Ros i Güell.

i

Reservem el comentar.'

d'aquesta

exhibició per al nostre número vi
nent, impossibilitats de fer-ho en
el present per manca de temps.

quadre «Mercat»», exhibit en l'expó

sició collectiva d'«Els Conreuadors
de les Arts», i cap de les obres exhi
bides era superior a aquella; de
manera que el que allí déiem ens
excusa d'allargar aquest comentan.

Actualment hi ha oberta, &mes
de l'Exposició Raixeres, de la qual
ja parlem en altre lloc, una exposi
ció d'obres del conegut pintor senyor
Carlos Vázquez, de l'obra del qual,
suficientment coneguda del nostre

públic

i prou comentada per la crí

tica, seria cosa vana fer-ne cap co
mentari, car a més, en aquesta expo
sició, el Sr. Vázquez no ofereix

de la seva personalitat
bastament definida.
Finalment, ha exhiba una serie
d'aquarelles l'artista D. Lluís Roig

aspectes nous
a

GASETA DE LES ARTS
Petritxol,

S

EDITORIAL POLIGLOTA

Barcelona; 2 ptes.

mes.

—

Fora; 2,75

ENCIJADERNACIÓ

Aparelx quinzenalment
Número solt; 1'25,

mes.

—

DE L'ANY 1924

Es fá avInent als suscriptora que vulguln tenir tot el ter any relligat, que
poden dirigir-se a l'Administració, «EDITORIAL POLIGLOTA«, Petritxol, S,
indicant-los la mostra de relligadura que desitgen.

Capitel'

de la tercera columna de l'ab
sis central (Obres de restauraciá de
Sant Joan de les Abadesses.)

Tela anglesa, 1 ritol daurat al plit
Tela anglesa, 1 llom de pell, ritol daurat al pta

4'25 pessetes
5

Id.

Capitell de la prlmera columna de I
part dreta de l'absis.central. Obres de
restauració de Sant Joan de les Aba
desses.
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